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Priekulē svin 90

Pašvaldības augstāko apbalvojumu saņēmēji un novada vadība svētku dienā. Priekšplānā goda priekulniece Zenta Svara ar dzīvesbiedru Jāni. 1. rindā (no kreisās)
Priekules novada domes priekšsēdētāja Vija Jablonska, Indra Andersone, Vija Tanona, Banga Zabitīte, Dzidra Ivanova, Inese Vilkavecka. 2. rindā (no kreisās) domes
priekšsēdētājas vietnieks Ainars Cīrulis, Andra Zabe, Vija Zīverte, Dagnija Sokolovska, Arika Bahtina.
Foto – Iluta Dreimane
Pirms 90 gadiem Latvijas
Valsts prezidents Gustavs
Zemgals izsludināja Saeimas
pieņemto likumu “Par pilsētu
tiesību piešķiršanu 16 miestiem”. Priekule bija to skaitā.
Atzīmējot vēsturisko notikumu, šomēnes mūsu novada
centrā svinam svētkus.
10. februāra pievakarē Priekules kultūras nams bija ļaužu
pārpilns. Pateicību par devumu
pilsētas un tās iedzīvotāju labā
Priekules novada pašvaldība teica 11 dāmām. Desmit no viņām
saņēma goda rakstus, savukārt
Zenta Svara kļuva par 2018. gada
goda priekulnieci. Bez pašvaldības
augstākajiem apbalvojumiem priekulnieces tika pie ziedu klēpjiem
ne tikai no radiem un draugiem,
bet arī pateicīgiem līdzcilvēkiem.
Savukārt pilsētu tās jubilejā
sveica kaimiņu pašvaldību pārstāvji
no Vaiņodes, Grobiņas un Skrundas.
Savu dāvanu novada centrā bija
nogādājuši arī pagastu pārvalžu
vadītāji. Sveicienu nesa reģionālā

laikraksta “Kursas Laiks” pārstāvji.
Ar muzikāliem priekšnesumiem sapulcējušos iepriecināja
Priekules pašdarbnieki vecuma
amplitūdā no pirmsskolēniem līdz
senioriem. Vakaru atraktīvi vadīja,
kā arī dziesmas priekulniekiem
veltīja aktieri Zane Dombrovska
un Egils Melnbārdis.
Pilsētas apaļās jubilejas gadā
titulu “Goda priekulniece” šogad
izpelnījusies Zenta Svara – Priekules bibliotēkas, kā arī Priekules
Mūzikas un mākslas skolas mākslas
nodaļas vadītāja. Ar izsvērtiem
un pārdomātiem pieteikumiem
viņu apbalvojumam ieteica gan
nevalstisko organizāciju un iestāžu pārstāvji, gan arī iedzīvotāji.
Visus vienoja doma – Zenta sen
to ir pelnījusi. Arī galīgā lēmuma
pieņēmēju vidū pašvaldībā valdīja
vienprātība – viņas devums pilsētai
ir ievērojams. Plašāku interviju ar šī
gada goda priekulnieci lasiet informatīvā izdevuma 6. un 7. lappusē.
Goda rakstus saņēma desmit
priekulnieces. Par aktīvu sabiedris-

ko darbību biedrībā “Zilais lakatiņš”
apbalvoja seniori Dzidru Ivanovu.
Par profesionālu darbu, sirsnību un
atsaucību, sniedzot palīdzību priekulniekiem, apbalvojumus saņēma
vairākas mediķes: SIA “Priekules
slimnīca” dienas stacionāra vecākā
māsa Vija Tanona, Neatliekamās
medicīnas palīdzības dienesta
ārsta palīdze Banga Zabitīte, ārsta
palīdze, kura daudzus profesionālā
darba gadus veltījusi Priekules
slimnīcai, Dagnija Sokolovska, kā
arī ārsta palīdze, kura strādā ģimenes ārsta praksē Priekules slimnīcā
un lielāko daļu savas profesionālās
darbības veltījusi Priekules iedzīvotājiem, Vija Zīverte.
Par augsti profesionālu darbu
pedagoģiskajā jomā tika apbalvotas Priekules Mūzikas un mākslas
skolas ilggadējās pedagoģes Andra
Zabe un Indra Andersone.
Par profesionālu un sekmīgu
darbu apbalvojumus saņēma
pirmsskolas izglītības iestādes
“Dzirnaviņas” darbinieces: skolotāja Guna Siksna, skolotājas palīdze

Inese Vilkavecka un pavāre Arika
Bahtina.
Vakars noslēdzās ar uguņošanu, domās sūtot sveicienus

priekulniekiem tuvu un tālu visā
pasaulē. Pēc tam svētki turpinājās
deju ritmos ar grupu “Apvedceļš”.
Iluta Dreimane

VĒLĒJUMI PRIEKULNIEKIEM

Latvijas simtgades stāsts manī veidojas no personīgiem piedzīvojumiem, neaizmirstamām sajūtām. Sava stāsta centrā es lieku Priekuli. Bez
Priekules Latvija simtajā gadā nebūtu tāda, kāda tā ir šodien.
Šeit no senseniem laikiem dzīvojuši stipra rakstura cilvēki. Viņi nav
sēdējuši, rokas klēpī salikuši, bet gājuši un darījuši, domājuši un radījuši
paliekošas vērtības citiem par prieku. Ar stiprām saknēm savā Priekulē,
kam šogad 90! Es nāku no Ziemeļvidzemes, bet skaistie gadi Ziedoņa
Leišmalītē liek man izsaukties: “Es arī esmu priekulniece!” Sveicu priekulniekus pilsētas deviņdesmitgadē!
Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Vija Jablonska
***
Priekulei dzimšanas dienā gribas novēlēt ceļu augšup. Lai šis ceļš
spārno mūs visus, kuri šeit dzīvo. Lai mēs vairāk ticētu savai Priekulei un
augšupejai, jo tieši šī ticība ir viens no lielajiem spēkiem, kas nodrošina
attīstību un augšupceļu! Tas ir laiks, kad varam uz mirkli apstāties un padomāt par lietām, kas ikdienā paskrien garām. Tāpat kā mūsu mājas – tās
šķiet tukšas, ja tajās nav mīļo cilvēku. Un mājīgums rodas no savstarpējās
harmonijas. Tāpēc novēlu, lai Priekulē būtu vairāk tādu cilvēku, kuri šeit
justos laimīgi un spētu radīt īsto māju sajūtu! Smelsim no akas savai
pilsētai saules mūžu, ekonomikas izaugsmi un drošību, laimi ģimenēs,
veselību bērniem, gudrību un strādīgumu!    
Priekules novada pašvaldības izpilddirektors Andris Razma   
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DOMES ZIŅAS

Priekules novada pašvaldības
domes lēmumi
Priekules novada
pašvaldības
2018. gada
25. janvāra domes
sēdē pieņemtie lēmumi
Dažādi jautājumi

Apstiprināja izmaiņas Vides
uzraudzības komisijas sastāvā
un Pedagoģiski medicīniskās
komisijas sastāvā.
Apstiprināja deleģēšanas līgumu slēgšanu par ūdensapgādi un
kanalizāciju, notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu Virgas pagastā un
labiekārtošanas darbiem Priekules
pilsētā ar SIA “Priekules nami”.
Pieņēma lēmumu par Gramzdas pamatskolas likvidāciju.
Pieņēma lēmumu par dzīvokļa piešķiršanu Sociālā dienesta
vajadzībām krīzes situāciju risināšanai.
Pieņēma lēmumu veikt apsaimniekošanas izdevumus pēc
SIA “Priekules nami” iesniegtā
rēķina pašvaldībai piederošos
īpašumos līdz dzīvokļu atsavināšanas procesa pabeigšanai vai līdz
dzīvokļu nodošanai īrē.
Pieņēma lēmumu par Priekules novada augstāko apbalvojumu
piešķiršanu iedzīvotājiem Priekules pilsētas 90. dzimšanas dienas
priekšvakarā.
Apstiprināja ziedojuma pieņemšanu Gramzdas pagasta
pārvaldei.

Apstiprināja lēmumu par daļu
no zemes Aizputes iela, Priekulē,
iznomāšanu VAS “Ceļu satiksmes
drošības direkcija” elektromobiļu
ātrās uzlādes stacijas izbūvei.
Apstiprināja lēmumu par
grozījumiem Priekules novada
pašvaldības amatu un amatalgu
sarakstā 2018. gadam.
Nolēma piešķirt līdzfinansējumu KF projektam “Jaunu lietotāju
pieslēgšana Priekules centralizētajai siltumapgādes sistēmai”.
Apstiprināja lēmumu par Priekules novada attīstības programmas 2013.–2019. gadam investīciju un rīcības plāna aktualizāciju.

Nolikumi. Noteikumi

Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.1/18 “Par Priekules
novada pašvaldības budžetu 2018.
gadam”.
Izdarīja grozījumus
30.12.2016. Priekules novada
pašvaldības komisijas lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanai nolikumā.
Apstiprināja Priekules novada
Valsts un pašvaldības vienotā
klientu apkalpošanas centra
klientu apkalpošanas noteikumus.
Precīzu informāciju par visiem
lēmumiem (arī nekustamā īpašuma jautājumiem) varat izlasīt
Priekules novada mājaslapā www.
priekulesnovads.lv.
Dokumentu pārvaldības
speciāliste Daiga Tilgale

Zinātnieks meklē
“kara bērnus”
Latvijas Universitāte (LU)
īsteno pētniecisko projektu
“Karā dzimušie bērni – pagātne, tagadne un nākotne”.
Zinātnieki arī Priekules
novadā cer atrast cilvēkus,
kas būtu gatavi iesaistīties
projektā un pieteikties mutvārdu intervijām.
Latvijā līdz šim “kara bērnu”
tēma, atšķirībā no citām Eiropas
valstīm, nav pētīta. LU plāno
izzināt to “kara bērnu” likteņus,
kuru mātes 20. gs. 40. gados bija
Latvijas iedzīvotājas un tēvi
Vācijas armijas vai Padomju Savienības militāro spēku karavīri.
Pētnieks Oskaras Gruziņš
aicina Latvijas “kara bērnus”,
kā arī viņu bērnus, radus un
draugus pieteikties mutvārdu
vēstures intervijām un izstāstīt
savu dzīvesstāstu. LU Sociālo
un politisko pētījumu institūta
pētnieks, doktorants O. Gruziņš
skaidro, ka viņa pētījums “Karā
dzimušie bērni: Ārzemju karavīru un Latvijas civiliedzīvotāju
bērnu dzīvesgājums” ir daļa no
starpdisciplināra projekta, kurā

iesaistītas 12 universitātes un
pētniecības centri.
Viņa mērķis ir izzināt Otrā
pasaules kara laikā un pēc tā
dzimušo bērnu, kuru vecāki ir
ārzemju karavīri un Latvijas
civiliedzīvotājas, dzīves pieredzi,
uzklausot viņu dzīvesstāstus.
Zinātnieks iecerējis apkopot
cilvēku dzīvesgājumus, “kara
bērnu” attiecības ar varu un
līdzcilvēkiem, mūža gājumu un
dzīves vērtējumu, lai vēstījumu
par viņiem iekļautu Latvijas
un pasaules vēsturē. Pētījums
tiek īstenots, ievērojot iepriekš
noteiktu metodiku, solot tajā
iesaistītajiem konfidencialitāti,
ja viņi tādu vēlas. Vairāk informācijas, sazinoties ar pētnieku
O. Gruziņu personiski.
KONTAKTI
Telefons: 20670900.
E-pasta adrese:
oskars.gruzins@lu.lv.
Pasta adrese: Oskars Gruziņš,
Sociālo zinātņu fakultāte,
Latvijas Universitāte, Lomonosova ielā 1A, Rīgā, LV–1019.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.18/1

“Par Priekules novada
pašvaldības budžetu
2018. gadam “

Izdoti saskaņā ar likuma
“Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 2. punktu,
21. panta pirmās daļas 2. punktu un
likuma “Par pašvaldību budžetiem”
16. panta pirmo daļu.
1. Apstiprināt PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETU 2018. GADAM saskaņā ar
1. pielikumu:
1.1. budžeta līdzekļu atlikums uz gada sākumu
512 873 EUR;
1.2. ieņēmumi 7 677 371 EUR;
1.3. izdevumi 8 715 929 EUR;
1.4. aizdevumu atmaksa 325 112 EUR;
1.5. aizdevumu saņemšana 850 797 EUR.
2. Apstiprināt PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS SPECIĀLO BUDŽETU 2018. GADAM saskaņā
ar 2. pielikumu:
2.1. līdzekļu atlikums uz gada sākumu 195 276 EUR;
2.2. ieņēmumi 298 616 EUR;
2.3. izdevumi 493 892 EUR.
3. Apstiprināt PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU BUDŽETU
2018. GADAM saskaņā ar 3. pielikumu:
3.1. līdzekļu atlikums uz gada sākumu 2197 EUR;
3.2. ieņēmumi 0 EUR;
3.3. izdevumi 2197 EUR.
4. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības investīciju plānu 2018. gadam saskaņā ar 4. pielikumu.
5. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistību
apmēru uz 1.01.2018. saskaņā ar 5. pielikumu.
6. Apstiprināt 6. pielikumu “Mērķdotācijas pašval-

dības autoceļu (ielu) uzturēšanai 2018. gadam.”
7. Apstiprināt 7. pielikumu “Paskaidrojuma raksts
par Priekules novada pašvaldības budžetu 2018. gadam.”
8. Pilnvarot Priekules novada pašvaldības domes
pastāvīgo Finanšu komiteju lemt par grozījumiem
Priekules novada pašvaldības budžeta 2018. gadam
ieņēmumu un izdevumu tāmēs institūciju apstiprinātā
budžeta ietvaros.
9. Budžeta ieņēmumu daļas neizpildes gadījumā
finansēt budžeta iestādes, uzņēmumus un mērķprogrammas proporcionāli budžeta ieņēmumu izpildei.
10. Budžeta izpildītāja funkcijas veikt Priekules
novada pašvaldības budžeta institūcijām atbilstoši
budžetā apstiprinātajām funkcionālajām kategorijām.
11. Budžeta izpildītājiem piešķirto līdzekļu ietvaros
nodrošināt efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta
līdzekļu izlietojumu atbilstoši tāmēs plānotajam, lai
nodrošinātu attiecīgo pašvaldības funkciju izpildi.
12. Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 3. panta
otro daļu, likuma “Par pašvaldībām” 7. panta otro
daļu, 14. panta pirmās daļas 1. punktu un 77. panta
otro daļu un ņemot vērā Priekules novada pašvaldības
kontrolēto kapitālsabiedrību izveidošanas un darbības
mērķi, Priekules novada pašvaldības kontrolētajām
kapitālsabiedrībām, lai nodrošinātu Priekules novada pašvaldības iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu
pakalpojumu sniegšanu, nesadalīto peļņu novirzīt
kapitālsabiedrības attīstībai vai iepriekšējo periodu
zaudējumu segšanai.
13. Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības nolikuma 9. punktu slēgt deleģēšanas līgumus Priekules
novada pašvaldības 2018. gada budžetā šim mērķim
paredzētā apjomā un kārtībā.
Pašvaldības domes priekšsēdētāja Vija Jablonska

INFORMĀCIJAI

Valsts ieņēmumu dienests informē
Valsts ieņēmumu dienests (VID), sākot ar
2018. gada 1. martu, aicina ikvienu iesniegt
deklarāciju elektroniski. Tas ir daudz ātrāk
un ērtāk, jo tādējādi automātiski tiek atspoguļota visa VID rīcībā esošā informācija par
nodokļu maksātāju. Iesniedzot gada ienākumu
deklarāciju elektroniski, arī gada diferencētais
neapliekamais minimums gada ienākumu deklarācijā tiek aprēķināts automātiski.
Fiziskās personas, kuras neveic nekādu saimniecisko darbību un brīvprātīgi vēlas iesniegt gada
ienākumu deklarāciju par 2017. gadu, lai saņemtu
atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli
par attaisnotajiem izdevumiem un to nodokļa pār-

maksu, kas izveidosies, piemērojot diferencēto neapliekamo minimumu, var to izdarīt no 2018. gada
1. marta līdz 2021. gada 16. jūnijam. Tāpat visa
2018. gada laikā vēl var pieprasīt pārmaksāto
iedzīvotāju ienākuma nodokli arī par 2015. un
2016. gadu, bet līdz 2018. gada 16. jūnijam – vēl
arī par 2014. gadu.
Gada ienākumu deklarācijas var iesniegt VID
klātienē Jūras ielā 25/29, Liepājā vai elektroniski
VID mājaslapā www.vid.gov.lv autorizējoties ar
VID piešķirto paroli, vai vietnē www.latvija.lv ar
internetbanku, kā arī Priekules novada Valsts un
pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā
Saules ielā 1, Priekulē.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra informē
Pēc 1. janvāra, kad ārstniecības personas uzsākušas obligātu e-veselības sistēmas lietošanu,
ir nepieciešams iesniegums, lai pieprasītu Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) slimības
vai maternitātes pabalstu. Kad ārsts e-veselības
sistēmā noslēdzis darbnespējas lapu B, noskaidrojiet
tās reģistrācijas numuru.
Numurs nepieciešams, lai, izmantojot e-iesniegumu, persona norādītu konkrēto lapu, par kuru
vēlas pieprasīt pabalstu, ja ir vairākas. Numurs
jānorāda obligāti, kad tiek izmantots iesniegums
papīra veidā.
Visērtāk ir iesniegumu nosūtīt elektroniski, iz
mantojot e-pakalpojumu mājaslapas www.vsaa.lv sadaļā
“Elektroniskie pakalpojumi”, izvēloties “E-iesniegums
slimības pabalsta piešķiršanai vai pārrēķināšanai” un
nospiežot ikonu “e”.
Ja nav iespējams iesniegumu nosūtīt elektroniski,
to var iesniegt personīgi VSAA klientu apkalpošanas
centrā Liepājā vai Valsts un pašvaldības vienotajā
klientu apkalpošanas centrā. Pabalsta pieprasītājam VSAA iesniegumā jānorāda konta numurs, uz
kuru vēlas saņemt maksājumu, jo VSAA var būt

reģistrēti vairāki personas konta numuri. Pabalsts
par e-darbnespējas lapu B jāpieprasa sešu mēnešu
laikā no pirmās saslimšanas dienas.
Ja persona VSAA pieņemto lēmumu par pabalsta
piešķiršanu vēlas aplūkot internetā, ar to var iepazīties interneta vietnē www.latvija.lv, sadaļā “Mana
darbavieta”. Darba devējs e-veselības sistēmā noslēgto darbnespējas lapu redzēs Valsts ieņēmumu
dienesta EDS sistēmā.

Priekules VPVKAC darba laiks
Pirmdiena: 8.00 – 12.00; 12.45 –18.00
Otrdiena: 8.00 – 12.00; 12.45 –17.00
Trešdiena: 8.00 – 12.00; 12.45– 17.00
Ceturtdiena: 8.00 –12.00; 12.45 –17.00
Piektdiena: 8.00 –12.00; 12.30 –14.30

Tālrunis: 66954870,
e-pasts: priekule@pakalpojumucentri.lv.
Informāciju apkopoja Priekules novada
VPVKAC vadītāja Vizma Garkalne
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rammā, mērķdotācijas apmērs nav
pietiekams, lai pilnvērtīgi realizētu
mācību procesu šīs izglītības iestādes īstenotajās izglītības programmās. Pedagogi nesaņem atalgojumu
par gatavošanos mācību stundām,
izglītojamo rakstu darbu labošanu.
2017./2018. mācību gadā Gramzdas
pamatskola jau saņem papildu finansējumu no valsts mērķdotācijas,
lai varētu nodrošināt mācību plāna
izpildi 9. klasē. Nākamajā mācību
gadā būtu nepieciešams papildu
finansējums arī 1.–6. klašu mācību
procesa nodrošināšanai.
Pirmsskolas grupu pašlaik
apmeklē 16 bērni, tai skaitā seši
obligātajā izglītības vecumā. Arī nākamajā mācību gadā prognozējams
līdzīgs izglītojamo skaits. Sarunā
ar pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem noskaidrots, ka vismaz 10
bērnu vecāki vēlas, lai Gramzdā
tiktu saglabāta pirmsskolas grupa.
Tāpēc tika ierosināts pirmsskolas
grupu Gramzdā saglabāt, administratīvi to pievienojot Priekules
pirmsskolas izglītības iestādei
“Dzirnaviņas”, bet praktisko darbību
saglabājot jau esošajās pirmsskolas
telpās Gramzdā.
Ņemot vērā iepriekšminēto,
Priekules novada dome 2018. gada
25. janvāra sēdē pieņēma lēmumu
likvidēt Gramzdas pamatskolu ar
2018. gada 1. augustu, pirmsskolas
grupu pievienojot Priekules pirmsskolas izglītības iestādei “Dzirnaviņas” un saglabājot pirmsskolas
izglītības programmas realizācijas
adresi Skolas ielā 4, Gramzdā.
Par šādu lēmumu balsoja 13 deputāti, divas deputātes atturējās.
Priekules novada izglītības
vadītāja Agrita Purviņa

Apkopos vēstures liecības
par Gramzdu un Aizvīķiem
Aicinām Gramzdas pagasta
iedzīvotājus un ikvienu, kurš
kādreiz ir dzīvojis šajā pagastā, dalīties ar atmiņu stāstiem, fotogrāfijām un citiem
materiāliem par Gramzdas un
Aizvīķu vēsturi.
Cilvēku atmiņas, stāstījumi,
iemūžinātie fotomirkļi, notikumi
un fakti – tā ir pagātne, kas veido
vēsturi. Iegūtie materiāli tiks izmantoti novadpētniecības liecību
apkopošanā, kā arī daļa varētu

tikt izmantota filmas veidošanā,
kas taps līdz valsts simtgadei šā
gada 18. novembrī. Veidojot mūsu
pagasta atmiņu lappuses kopā, atstāsim paliekošu vērtību šodienai
un nākamajām paaudzēm!
Sīkāka informācija pie Gramzdas bibliotēkas vadītājas Anitas
Teteres vai pa tālruni 27874025.
Visi materiāli, kurus iesniegsiet
bibliotēkā, jums tiks atdoti atpakaļ.
Gramzdas bibliotēkas
vadītāja Anita Tetere

Savāks nolietotas elektropreces
Priekules novada pašvaldība
sadarbībā ar SIA “Elektropunkts”
organizē nolietotu elektropreču
(mobilo telefonu, datoru, akumulatoru, printeru, kopētāju,
ledusskapju, TV) bezmaksas
savākšanu.
Lūdzam iedzīvotājus nolietotās
elektropreces atkritumu nodošanas punktos nogādāt ne vēlāk kā
līdz 2018. gada 27. februārim,
iepriekš par to paziņojot atbildīgajām personām. Par nolietoto elektropreču nogādāšanu uz atkritumu
savākšanas punktiem iedzīvotājiem
ir jāparūpējas pašiem.
Uzņēmuma SIA “Elektropunkts”

darbinieki atkritumu nodošanas
punktos nogādātās elektropreces
savāks 28. februārī. Jautājumu
gadījumā aicinām vērsties Priekules novada pašvaldībā vai Virgas
pagasta pārvaldē.
Atkritumu nodošanas punkti
l “Pagastmāja”, Paplaka,
Virgas pag., Priekules nov.
(Atbildīgā persona – pagasta
pārvaldes vadītāja Daiga Egle,
tālr. 29472063.)
l Ķieģeļu iela 3, Priekule
(Atbildīgā persona – saimniecības vadītājs Edgars Rubezis, tālr.
29428641.)

Komponists un priekulnieks Ēriks Ešenvalds ierakstījis savu
vēlējumu Tautas saimes grāmatā.
Piedalīsimies šajā unikālajā
projektā ar degsmi un radošu
iedvesmu! Priekules novadā ierakstus varēs veikt februārī un
martā. Par pieturas punktiem
izvēlējāmies novada bibliotēkas.
Ir izveidots grafiks ar datumiem,
kuros grāmata atradīsies kādā no
novada bibliotēkām. Pierakstīsim
baltās lapas ar saviem atmiņu
stāstiem, lai, pēc simts gadiem

tās atverot, elpa aizrautos no
lasāmvielas!
Pirmais ieraksts tapa 1. februārī Priekules kultūras namā filmas
“Ziemeļu gaisma. Komponista
dienasgrāmata” izrādīšanas laikā.
Savu vēlējumu grāmatā ierakstīja
komponists Ēriks Ešenvalds.
Kultūras nodaļas vadītājs
Gundars Venens

UZZIŅAI
Grāmata jau pabijusi bibliotēkās
Priekulē, Gramzdā un Aizvīķos.
Turpmāk ierakstus varēs veikt
šādā secībā:
19. – 23. februārī Kalētu bibliotēkā;
26. – 28. februārī Purmsātu

bibliotēkā;
1. – 6. martā Virgas bibliotēkā un
Paplakā;
7. – 12. martā Bunkas bibliotēkā;
13. – 16. martā Tadaiķu bibliotēkā;
19. – 25. martā Krotes bibliotēkā.

Sāk plānot starpnovadu sadarbību
Šogad Priekules un Vaiņodes novadu tūrisma speciālisti
uzsākuši darbu pie kopīgas
nozares attīstības stratēģijas
izstrādes.
Jau vairākkārt darba plānošanas sanāksmēs tikušās Priekules
novada tūrisma darba organizatore Dace Gailīte, Vaiņodes novada
tūrisma darba organizatore Ilze
Strēle un Embūtes Tūrisma informācijas centra vadītāja Dina
Ziemele.
Nākamais solis būs plašāka
tikšanās ar vietējiem uzņēmējiem
un nozares profesionāļiem, lai
diskutētu par tūrisma attīstības
iespējām Priekules un Vaiņodes novadā. Tikšanās paredzēta
22. februārī pulksten 11 Priekules
kultūras namā. Uz diskusiju aicināti abu novadu uzņēmēji, amatnieki un mājražotāji.
Tikšanās laikā tūrisma darba
organizatore Dace Gailīte pastāstīs
par aktualitātēm tūrisma jomā
Priekules novadā. Liepājas reģiona Tūrisma informācijas biroja
vadītāja Inta Šoriņa vērsīs uz-

Foto – Iluta Dreimane

Priekules novada dome
2018. gada 25. janvāra sēdē pieņēma lēmumu likvidēt Gramzdas pamatskolu ar 2018. gada
1. augustu, pirmsskolas grupu
pievienojot Priekules pirmsskolas izglītības iestādei “Dzirnaviņas” un saglabājot pirmsskolas izglītības programmas
realizācijas adresi Skolas ielā
4, Gramzdā.
Iepriekš mazā skolēnu skaita
dēļ 2017. gada 26. janvārī pašvaldībā tika pieņemts lēmums par
Gramzdas pamatskolas reorganizāciju par sākumskolu, lai jaunākajiem bērniem būtu iespēja apgūt
sākumskolas izglītību pēc iespējas
tuvāk mājām. Tobrīd Gramzdas
sākumskolas 1.–6. klasē mācījās
28 bērni, pēc tā brīža prognozēm
2018./2019. mācību gadā skolā
būtu 23 skolēni. Diemžēl 2017. gada
1. septembrī bērnu skaits 1.–6. klasē
bija 19. Šī gada sākumā no tiem divi
bērni jau ir izbraukuši uz ārzemēm,
viens 2. semestrī uzsācis mācības
Kalētu pamatskolā. Līdz ar to pašlaik Gramzdas pamatskolas 1.–6.
klasē ir 16 skolēni. Šāds izglītojamo
skaits varētu būt arī 2018. gada
1. septembrī.
Notika sarunas ar Gramzdas
pamatskolas 1.–6. klašu skolēnu
vecākiem, lai noskaidrotu viņu
viedokli par nākamo mācību gadu.
No klātesošajiem vecākiem septiņi
atzina, ka nākamajā mācību gadā
neatkarīgi no pašvaldības lēmuma savus bērnus Gramzdas skolā
nesūtīs. Viņus neapmierina tas, ka
klasē ir viens, divi skolēni, ka klases
ir apvienotas.
Ņemot vērā prognozējamo
izglītojamo skaitu Gramzdas pamatskolas pamatizglītības prog-

Ir izveidota Latvijas valsts
simtgadei veltīta Tautas saimes grāmata, kas ceļo pa
Latviju, un tajā katram iedzīvotājam ir unikāla iespēja
ļoti personiski uzrunāt valsti,
uzticēt Latvijai tās simtgadē
savu piedzīvoto un pārdzīvoto.
Priekules novadā ierakstus var
veikt februārī un martā.
Grāmatas iecere ir radīt nevis
vienkārši laimes vēlējumu apkopojumu, bet atklāt dažādus dzīves
stāstus, kas kā liecības raksturotu
gan cilvēku gaitas Latvijā, gan
mūsu kopējo ceļu arī globālajā
kontekstā. Grāmata tapusi pēc
Rīgas aktīvo senioru alianses
“Rasa” iniciatīvas. Tautas saimes
grāmata jau pabijusi daudzos Latvijas novados un turpina radošo
ceļojumu.
Novēlējumus raksta gan seniori, gan skolēni, ģimenes un individuāli cilvēki, iestāžu kolektīvi
un biedrības. Novēlējumi izteikti
arī dzejā, zīmējumos, papildināti
ar fotogrāfijām.
Grāmatas idejas autori iesaka
ierakstus veikt konkrētā secībā.
Pēc novada ģerboņa tiek ierakstīts
šī reģiona viedais, kurš ir devis
ievērojamu ieguldījumu mūsu
valsts veidošanās pirmsākumos,
tad seko pašvaldības vēstījums.
Ierakstās tie Latvijas iedzīvotāji,
kuri dzimuši reizē ar Latvijas valsti, Trīs Zvaigžņu ordeņa kavalieri,
goda un gada novadnieki. Pēc tam
seko pilsētas, novada, pagasta
iedzīvotāju rakstītās pārdomas.
2018. gada septembrī grāmatas
svinīgi nodos Valsts prezidentam,
savukārt viņš tās nogādās Latvijas
Nacionālās bibliotēkas arhīvā, kur
tās glabāsies nākamo simtgadi.

Foto – Iluta Dreimane

Pieņem lēmumu slēgt Tautas saimes grāmata Priekules novadā
Gramzdas pamatskolu

Priekules novada tūrisma darba organizatore Dace Gailīte
(no labās), Vaiņodes novada tūrisma darba organizatore Ilze
Strēle un Embūtes Tūrisma informācijas centra vadītāja Dina
Ziemele.
manību uz tūrisma aktualitātēm
2018. gadā Liepājā un tās apkārtnē, visā Kurzemē. Viņa pastāstīs
par biroja darbību un iespējām iesaistīties tūrisma jomas attīstībā.

Iedzīvotāju zināšanai

Bunkas pagasta pārvaldes kasiere maksājumus pieņems:
12. martā no plkst. 10.00 līdz 12.00 Krotes bibliotēkā;
13. martā no plkst. 10.00 līdz 12.00 Tadaiķu bibliotēkā.

Aleksejs Kačanovs, SIA “Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības
centrs” (LLKC) Liepājas konsultāciju biroja vadītājs un uzņēmējdarbības konsultants, pastāstīs par
LLKC piedāvājumu un dažādām
iespējām tūrisma jomā. Nobeigumā tiks organizētas kopīgas
pārrunas par tūrisma attīstības
jautājumiem.
Dace Gailīte,
Iluta Dreimane
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Priekules novada mazo
dziedātāju konkurss
“Cālēns 2018”

Foto – Iluta Dreimane

NOTIKUMI

Bunkas kultūras namā 19. janvārī tikās Priekules novada barikāžu dalībnieki, lai kavētos atmiņās
par Latvijas neatkarības atgūšanas laika notikumiem. Viesos bija ieradies kādreizējais Tautas
frontes priekšsēdētājs, LR Saeimas deputāts Romualds Ražuks. Dziedāja Ieva Akuratere, kura
priekšnesumā iesaistīja arī vietējās folkloras kopas “Traistēni” dalībnieces.

Mūsu mazākajiem skanīgo
balsu pavēlniekiem Priekules
novadā ir iespēja sevi parādīt
konkursā “Cālēns”. Šogad mazie dziedātāji 23. martā tiksies
Gramzdas tautas namā.
No vienas puses, konkurss ik
gadu maina norises vietu, bet,
no otras puses, šogad tam ir vēl
kāds pamatojums – pirms gada
galveno balvu “Priekules novada
cālēns 2017” saņēma gramzdeniece Nikija Elizabete Babko. Viņai
konkursam sagatavoties palīdzēja
skolotāja Skaidra Klasiņa.
Pēdējos trīs gadus novada
mazo dziedātāju priekšnesumi
tiek iekļauti arī Ikara svētku
programmā. 2016. gadā skanīgo
balsu īpašnieki uzstājās kopā
ar pazīstamajiem dziedātājiem
Ingu Ulmani un Aigaru Voitišķi,
bet 14. Ikara svētkos piedalījās
koncertuzvedumā “Teātris, es un
Priekules cālēns”. Bērniem tā ir
pirmā pieredze uz lielās skatuves,
bet vecākiem un pedagogiem
lepnums par mazajiem.
Aicinām novada dziedāšanas
skolotājus saskatīt savā apkārtnē
dziedāt gribošus bērnus un sagatavot viņus šā gada konkursam. Vēl

jo vairāk tāpēc, ka šis ir Latvijas
simtgades svētku laiks. Pašiem
mazākajiem, kā parasti, jādzied
viena, bet pārējiem divas dziesmas. Priekules novada pašvaldības
mājaslapā var lejuplādēt anketas,
kā arī nolikumā precīzi iepazīties
ar konkursa noteikumiem.
Par dalību konkursā lūgums
savlaicīgi līdz 13. martam informēt Gramzdas pagasta kultūras
pasākumu organizatori Guntu
Gruntiņu, lai būtu iespējams
apjaust konkursantu skaitu un
saplānot mēģinājuma un konkursa
gaitu. Uz tikšanos Gramzdā!
Kultūras nodaļas vadītājs
Gundars Venens

Foto – Harijs Ulmanis

Eiropas Parlamenta
vēstnieku skola Priekulē

Foto no pasākuma arhīva

Iestājoties ziemai atbilstošiem laika apstākļiem, gan lieli, gan mazi aktīvi izmanto publisko
slidotavu pie Priekules kultūras nama. Slidot gribētājiem laukums pieejams augu diennakti,
tumšajā laikā tas tiek izgaismots. Ievērojot iepriekš izziņotu grafiku, laukumā tiekas arī vietējās
hokeja komandas, izbaudot ziemīgās spēles azartu.

Priekules Mūzikas un mākslas skolā sācies 50. jubilejas gads. 23. janvārī skolas audzēkņi un skolotāji iesaistījās radošajās darbnīcās. Pēc tam visi tikās karnevālā “Zelta 50” kopā ar muzikālo viesi
Kašeru (attēlā centrā). Vēl līdz 5. martam var iesūtīt fotogrāfijas no skolas gaitām uz e-pasta adresi
priekulesmms@inbox.lv skolas vēstures apkopojumam. Savukārt 2. jūnijā notiks absolventu salidojums.

Priekules vidusskola piedalās “Eiropas Parlamenta vēstnieku skolas” (EPVS) projektā.
Programmas mērķis ir izveidot
pastāvīgi augošu skolu, skolotāju un skolēnu tīklu, kas
sadarbojas ar Eiropas Parlamentu (EP), tā deputātiem un
informācijas birojiem.
2017. gada oktobrī skolotāja
Agita Rukute piedalījās EPVS
programmas apmācību seminārā,
un projekta īstenošana sākās arī
pie mums. Mēs, 9.a klases meitenes Agate Jerika, Anda Brauna,
Elizabete Lendele, Anastasija
Sļepeca, Ērika Anīte, visaktīvāk
iesaistījāmies šajā projektā, jo
vēlējāmies papildināt savas zināšanas par Eiropas Savienību un
iegūtās zināšanas izmantot dzīvē,
veidojot dažādas prezentācijas un
pasākumus, kā arī tajos piedaloties.
Mērķtiecīgi strādājam ar ma
teriālu “Trāpīts ES!”. Esam jau
izveidojušas un novadījušas Ziemassvētku pasākumu 2.a klasei,
kurā stāstījām par Ziemassvētku
tradīcijām Eiropā, kā arī novadī-

jām dažādas aktivitātes.
Izlasījām grāmatu “Sarkanais dzīvsudrabs” (Arno Jundze),
ko mums atsūtīja EP deputāts
Roberts Zīle. Uzrakstījām viņam
pateicības vēstuli un uzaicinājām
ciemos pie mums skolā, jo gribam zināt, ko dara deputāts EP.
26. janvārī Priekules vidusskolā
piedalījāmies atklātās stundas
debatēs “Eiropas Savienība – mīti
un realitāte” (vadīja skolotāja
A. Rukute), kurā mēs izteicām savu
viedokli šajā jautājumā. Mums
bija interesanti, ka stundā piedalījās uzņēmēji Arnis Kvietkausks,
Toms Šteins un Artūrs Māss.
Paldies skolas direktorei Irinai
Tiesnesei par atbalstu un Kristapam Šteinbergam par ES stenda
izgatavošanu! Priecē arī tas, ka
dažādu ES materiālu prezentācijas ik pa laikam varam parādīt visai skolai TV starpbrīžos.
Aicinām šajā projektā līdzdarboties
ikvienu jaunieti no 9. līdz 12. klasei!
Priekules vidusskolas 9.a
klases skolnieces Agate Jerika,
Elizabete Lendele

UZMANĪBU!

Martā iedzīvotāji klātienē visos pagastos un pilsētā varēs
tikties ar Priekules novada pašvaldības vadību un speciālistiem. Aicinām līdz 2. martam iesniegt jūs interesējošus
jautājumus vai pievērst uzmanību aktuālai problēmai, rakstot
uz pašvaldības e-pasta adresi dome@priekulesnovads.lv, kā
arī atstājot informāciju rakstiski pagastu pārvaldēs vai domes
sekretariātā. Konkrēti tikšanās laiki tiks izziņoti atsevišķi.
Priekules novada pašvaldības administrācija
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Seniori vingro
novada seniori tika aicināti uz
vingrošanu aerobikas trenera
vadībā. Ja pirmajās tikšanās
reizēs atsaucība vēl bija neliela,
tad ar laiku mūsu pulciņš acīm
redzami kuplinājās. Līdz Ziemassvētkiem vingrošanas nodarbības
apmeklēja 65 dalībnieces, kas bija
vecumā līdz 84 gadiem. Pārvarēt
slinkumu, lai izmainītu kaut ko
savā dzīvē, ir ļoti grūti. Tāpēc
liels prieks, ka novada dāmas ir
ļoti aktīvas, dzīvespriecīgas un
atrod laiku kopīgi pavingrot, lai
uzlabotu savu pašsajūtu.
Projekts turpinās, un aktivitātes paredzētas līdz pat 2019. gada
nogalei. Ikviens novadnieks tiek
aicināts jaukā kompānijā reizi
nedēļā veltīt laiku sev un savai
veselībai. Veidojot nodarbības, tiek

Foto no nodarbību arhīva

“Celies, velies, ripo droši!”. Projekta Nr.9.2.4.2/16/I/075.
Cilvēka lielākā vērtība ir veselība. Fiziskās aktivitātes ir lielisks
profilakses līdzeklis pret dažādām
saslimšanām. Veselīgs dzīvesveids
nodrošina pilnvērtīgu organisma
funkcionēšanu, dod vairāk enerģijas, pasargā no slimībām, sportojot
nostiprinās veselība.
Tāpēc Priekules novada pašvaldība ir iesaistījusies aktivitātes
“Pasākumi vietējās sabiedrības
veselības veicināšanai un slimību
profilaksei” projektā “Celies, velies,
ripo droši!”. Tas tiek īstenots Bunkā, Gramzdā, Kalētos, Purmsātos
un Priekulē. Projekta mērķis ir
uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses
pakalpojumiem Priekules novada
iedzīvotājiem.
2017. gada nogalē mūsu

Fiziskās aktivitātes sniedz gandarījumu.
ņemts vērā dalībnieku vecums,
veselības stāvoklis un fiziskā
sagatavotība. Vingrinājumos tiek
izmantots un dažādots inventārs,
ko seniori labprāt arī lieto – bumbas, hanteles, riņķi, gumijas u.c.
Esi aktīvs un piedalies, jo kopā
ir jautrāk!
Trenere Liene Sokolovska

SENIORU
VINGROŠANAS GRAFIKS

PIEKTDIENĀS
Priekule – plkst. 11 (sporta hallē)

OTRDIENĀS
Bunka – plkst. 11 (kultūras namā)
Purmsāti – plkst. 13 (brīvā laika
pavadīšanas centrā)
Gramzda – plkst. 15 (tautas namā)
Kalēti – plkst. 17 (pagasta pārvaldē)

Uz bezmaksas nodarbībām
aicina Priekules novada pašvaldība un trenere Liene Sokolovska
(tālr. 29356809). Nepieciešamības
gadījumā transportu var pieteikt
pa tālruni 26368221.

27. janvārī notika Priekules
novada čempionāts basketbolā,
kurā piedalījās trīs komandas.
Par čempioniem kļuva “Buki”,
aiz sevis atstājot komandas
“Patrioti” un “Brieži”.
Pirmajā spēlē “Buki” cīnījās
ar pagājušā gada čempioniem –
“Briežiem”. Spēle sākās ļoti līdzīgi,
līdz trešajā minūtē smagu traumu
guva “Briežu” komandas līderis
Dāvis Plūme, kurš nevarēja vairs
komandai palīdzēt. Pirmais puslaiks pagāja ar minimālu “Buku”
pārsvaru 26:22. Otrajā puslaikā
“Buki” pilnībā pārņēma spēles
grožus savās rokās un dominēja
abos laukuma galos. Rezultātā pārliecinoša “Buku” uzvara ar 69:42.
Otrajā spēlē tikās “Brieži” ar
komandu “Patrioti”. Pirms spēles
atkal nepatīkamas ziņas “Briežu”
komandai – pēdējās minūtēs iepriekšējā spēlē kājas traumu guvis Arvis

Foto no sacensību arhīva

Novada vīri spēkojas basketbolā

Novada čempionāta dalībnieki.
Zvagulis. Lai arī A. Zvagulis spēli
pret patriotiem iesāka un nospēlēja
piecas minūtes, maču turpināt viņš
nevarēja. Pirmais puslaiks pagāja
līdzvērtīgā cīņā un beidzās ar “Patriotu” minimālu pārsvaru 31:28.
Otrajā puslaikā “Briežu” komandā

iesaistījās daudzi gados jauni basketbolisti, līdz ar to izpaudās “Patriotu”
fiziskais pārspēks, un galarezultātā
viņiem uzvara ar 73:58.
Trešajā spēlē tikās abas komandas, kas bija uzvarējušas. “Buki” ļoti
labi iesāka spēli un trīs ceturtdaļas

26. janvārī Kalētu un Krotes sportisti devās uz Latvijas
ziemas čempionāta Kurzemes
zonas atlases sacensībām
vieglatlētikā U14 grupai.
Sacensībās startēja astoņi jaunieši: Kārlis Piziks, Kārlis Antonio
Dobelis, Jānis Roberts Matevičs,
Agate Kadaģe un Ulvis Grenovskis
no Kalētiem, Renārs Eglītis, Gatis
Kadaģis un Raivijs Strautiņš no
Krotes. Latvijas čempionātam
U14 grupā kvalificējās 7 sportisti.
Kalētnieks Kārlis Piziks izcīnīja 1. vietu lodes grūšanā ar ļoti
labu rezultātu – 10,50 metri. Tāpat
ļoti labu rezultātu uzrādīja Agate
Kadaģe lodes grūšanā – 10,33
metri, izcīnot 4. vietu. Kārlim un
Agatei tie ir personīgie rekordi.
Tāpat Latvijas čempionātam
kvalificējās Ulvis Grenovskis,
1000 metru skrējienā iegūstot
5. vietu. Kārlim Antonio Dobelim
300 metru skrējienā 3. vieta, bet
Jānim Robertam Matevičam 300

Foto no sacensību arhīva.

Jaunieši izcīna ceļazīmes uz Latvijas čempionātu

Kārlis Piziks izcīnījis 1. vietu lodes grūšanā.
metru skrējienā 5. vieta.
Krotenieks Renārs Eglītis 300
metru skrējienā izcīnīja 4. vietu,
arī Raivijs Strautiņš lodes grūšanā

ieguva 4. vietu – abi kvalificējās
Latvijas čempionātam U14 grupā.
Treneri Vaclovs Svažs
un Ģirts Ločmelis

dominēja laukumā, pakāpeniski
palielinot pārsvaru un kvalitatīvi uzbrūkot no trīspunktnieku
atzīmes. Tikai pēdējā ceturtdaļā
“Patrioti” atrada savu spēli un samazināja rezultāta starpību. Beigās
“Bukiem” pārliecinoša uzvara ar

76:57 un iegūta pirmā vieta.
Par turnīra rezultatīvāko spēlētāju kļuva Atis Andersons no
komandas “Buki”, bet par turnīra
vērtīgāko spēlētāju atzina viņa
komandas biedru Tomu Kazāku.
Raitis Feldmanis

Bērnus vakcinēs
pret ērču encefalītu
2018. gadā Priekules novadā bērniem no viena līdz 18
gadu vecumam tiks veikta vakcinēšana pret ērču encefalītu
par valsts budžeta līdzekļiem, informē Slimību profilakses
un kontroles centrs.
Vakcinācija tiek nodrošināta teritorijās, kurās saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra epidemioloģiskās uzraudzības
datiem ir visaugstākā saslimstība ar ērču encefalītu (endēmiskās
teritorijas). Šogad arī Priekules novads iekļauts ērču encefalīta
endēmiskajā teritorijā.
Ja bērna deklarētā dzīvesvieta atrodas minētajā teritorijā, viņš
var saņemt valsts apmaksātu vakcināciju pret ērču encefalītu. Turpināsies arī bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu vakcinācija.
Vakcināciju plāno un veic ģimenes ārsts, kura pamatprakse ir
attiecīgajā teritorijā. Ja bērns ir reģistrēts endēmiskajā teritorijā,
bet viņa ģimenes ārsta prakse neatrodas šajā teritorijā, vakcinācija
jāveic pie cita ģimenes ārsta, proti, pie tāda, kura prakse atrodas
kādā no endēmiskajām teritorijām.
Sīkāka informācija pie ģimenes ārsta vai Slimību profilakses
un kontroles centrā.
Pēc Slimību profilakses un kontroles centra sniegtās informācijas sagatavojusi Iluta Dreimane
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Galvenais ir uzdrošināties

Mantojumā
neatlaidība

Zenta dzimusi un augusi
Priekulē, tepat skolā gājusi. Kā
radās interese par mākslu? “Man
uzvārds tāds viltīgs – biju Zaļkalne,” viņa nosmej. “Tēvs mans
audžuģimenē audzis, īsti viņa
radurakstus nezinu. Tikai pēc tam,
kad aizgāju mācīties lietišķajos,
man jautāja, vai kāda saistība ar
mākslu, ja tāds slavens uzvārds.
Pasmējos – kas to zina, varbūt.”
Vecāki bijuši vienkāršu ļaužu.
Tētis Laimonis, skatoties grāmatā,
ļoti skaisti mācējis nozīmēt bildes.
Viņš agri traģiski aizgājis bojā,
meitai tad bijuši vien seši gadiņi.
Tā nu arī vairāk par tēvu neko
daudz nezinot.
“Mammīte būtu pelnījusi to
titulu, ko man tagad piešķir. Viņa
tā arī visu mūžu palika viena,
mani un brāli audzinot. Pati viņa
uzbūvēja māju. Ja kaut kas jauns
bija, un tas viņu interesēja, tur
viņa arī bija iekšā. Kādreiz strādāja
dārzniecībā, slimnīcā siltumnīcā
šeptējās. Bija laiks, kad viņa bija
dežurante un apkopēja viesnīcā,
tad varonīgi pat krievu valodā
ielauzījās un pati par sevi priecājās, kā māk krieviski runāt. Tad
bija sadzīves pakalpojumi, un otrā
mūža puse mammai pie stellēm
pagāja. Tie bija ziedu laiki, kad
visiem segas, pārklājus, aizkarus
vajadzēja. Trakoti tur stelles
rībēja.” Arī šūšanu viņa meitai
ierādījusi. Varbūt no mammas
Vilmas mantota neatlaidība,
uzdrīkstēšanās, ka neiespējamas
lietas var izdarīt, prāto Zenta.
Kāda tagadējā skolotāja pati
bija skolniece? “Biju labais bērns,

orhidejām gaļa izdekorēta!”
Veikalā izvirzīts mērķis sa
sniegt apgrozījumu tūkstotis dienā.
Zenta gan vairs īsti neatceras,
kādās naudaszīmēs tas bijis –
varbūt tā dēvētajos repsīšos. “Mēs
smējāmies, ka sasniedzām griestus, un pēc tam iztaisīja, ka esam
žuļiki, ka esam kaut ko zaguši. Pēc
lielas godināšanas mums uzteica
darbu. Pasmējāmies, ka laikam
vajadzēja zagt, tad vismaz zinātu,
par ko atlaiž.”

Ierauga bibliotēku

Foto – Iluta Dreimane

Šogad apbalvojumu “Goda
priekulnieks” saņēma Zenta
Svara – Priekules bibliotēkas
vadītāja un Priekules Mūzikas
un mākslas skolas mākslas
nodaļas vadītāja. Viņu apbalvošanai ieteikuši gan Priekules
iedzīvotāji, gan sabiedrisko organizāciju un iestāžu pārstāvji.
Par izrādīto cieņu priekulniece ir pateicīga, taču atzīst, ka
plaša publiska godināšana viņai
nemaz tik ļoti pie sirds neiet. “Ir
ļoti jauki, ja pagodina. Tajā pašā
laikā man liekas – es daru tāpat
kā visi citi. Ja godīgi, es sevišķi
laimīga neesmu, jo nevaru ciest
publiskas godināšanas. Smejos,
ka man vārds ir atbilstošs – kaut
kur izlasīju, ka Zenta tulkojumā
nozīmē “ērkšķis”. Tad es saprotu,
kāpēc varu kādreiz ko tādu kodīgu
izspļaut, kad dažreiz varbūt labāk
būtu iekost mēlē. Es to novērtēju,
ka cilvēki ir mani ieteikuši, bet,
kad tev tur jāstāv un jāklausās,
kā dzied slavas dziesmas, ir sajūta,
ka tas nepienākas man.”
Zenta uzskata, ka ikvienam
savs ceļš ejams un izmantojamas
tās dāvanas, ko nu katram Dievs
šūpulī ielicis. “Es tā brīžam brīnos:
par ko man tie talanti doti? Es apzinos, ka varu vienu, otru un trešo
lietu darīt, bet mani nopelni tur
nekādi, tas viss ir Dieva brīnums.
Kāds tu cilvēciņš esi radīts un kas
tev ir dots, tas jālieto.”

Zenta Svara, saņemot apbalvojumu “Goda priekulniece”.

Apkopotie viedokļi par Zentu Svaru
no ieteikumiem apbalvojumam
Īstena priekulniece, daudzu jaunu projektu aizsācēja,
nesavtīga savos padomos un palīdzībā vairākās jomās.
Paralēli mākslas skolotājas darbam skolā vada arī bērnu
zvanu ansambli. Pārliek nošu partitūras, lai audzēkņiem
būtu pa spēkam sagatavot kvalitatīvu priekšnesumu.
Baptistu baznīcā nodibinājusi un vada draudzes kori.
Apbedīšanas ceremonijās piedalās ar muzikālo pavadījumu. Daudzu projektu rakstītāja un arī realizētāja, lai visi
sabiedrības slāņi sevi varētu īstenot nevalstisko organizāciju un mākslas projektos. Radošo biedrību “Saspraude”
un “Rokdarbnīca” vadītāja. Zentai nekad netrūkst radošuma, darbaspēju un pacietības, pildot gan darba, gan
sabiedriskos pienākumus. Aktīva sava viedokļa paudēja.

nemācījos slikti. Bet blēņas tāpat
bija. Mūsu pusē meiteņu bija
maz – divas, pārējie visapkārt
puišeļi. Hokeju vajadzēja spēlēt
– tad daudz nešķiroja puika vai
meitene. Tāpat pa visiem grāvjiem
vajadzēja ar kokiem lēkt pāri un
krist iekšā ledū.”
Mācītāja Pētersona kundzi
Liliju Zenta sauc par savu otro
mammu. Viņa pati spēlējusi
klavieres, un aicinājusi arī meiteni tās apgūt. Tā kā izrādījusies
diezgan apķērīga un sanācis labi,
uzsākusi mācības bērnu mūzikas
skolā. “Tāpat kā šodienas bērni,
meklēju iemeslus, lai bastotu,
mācēju arī mākslīgi slima palikt.
Tas tā pilnīgi normāli, tā visi
bērni auguši,” ar smaidu atceras
Zenta.
Pēc pamatskolas vēl nav bijis
īstas skaidrības, kādu profesiju
izvēlēties, un tā turpinājusi mācības turpat Priekules vidusskolā.
Pēc tam devusies uz Liepāju
mākslu apgūt. “Kāpēc uz mākslas
skolu aizgāju? Es pat īsti nezinu,”
viņa atklāj. Turklāt no pamatskolas gadiem vēl tagad sirds sāpot,
ka zīmēšanā reiz dabūjusi vieninieku. “Vajadzēja cimdu rakstus
krāsot. Nebijām jau tā situētākā
ģimene, mamma viena pati divus
bērnus audzināja – kādi nu tie
krāsu zīmuļi bija, tā sakrāsoju.

Man jau liekas, ka baigi smuki –
indīgi zili zaļš, ar rozīgu toni. Šodien tas būtu pilnīgi normāli. Bet
skolotāja bija nejauka – kas tas
par krāsu salikumu! Un blaukš!
Man slikta atzīme. Vēl šodien to
nevaru pārdzīvot.”

Orhidejas gaļā

Šūšana jau skolas gados diezgan labi patikusi un padevusies,
viena no domām bijusi apgūt
modelēšanu. “Mēs bijām nolasījušies tāda grupa pēc vidusskolas
– skroderi mums nekomplektējās,
bet nokomplektējās ādas apstrādes
grupa.” Tā pēc vidusskolas trīs
gadi pavadīti Liepājā – Lietišķās
mākslas vidusskolā. Ādas apstrāde šķitusi interesanta, vajadzējis
daudz mācīties, domāt, pētīt. Bijis
jāapgūst arī pārējais: kompozīcija,
zīmēšana, gleznošana. Pēc tam
atkal atgriezusies dzimtajā pilsētā.
“Viltīgā kārtā, ja teici, ka mācīsies
augstskolā, tad nevajadzēja obligātos trīs gadus atstrādāt. Gribēju
mesties uz arhitektiem, teicu, ka
iešu, bet pat neatceros vairs, kas tur
misējās, un tā arī nekur neaizgāju.
Atnācu atpakaļ uz Priekuli un sāku
domāt, kur varētu strādāt. Bija
trīs šausmas, ko teicu, ka nekad
nebūšu – skolotāja, pārdevēja un
daktere. Bet no tā, ko domāju, ka
nekad dzīvē nedarīšu, neesmu

bijusi daktere. Tas pārējais kaut kā
pats par sevi sakārtojies.”
Vispirms sākusi strādāt par
mākslinieci noformētāju. “Bija
padomju saimniecība “Priekule”,
tad jau tur vajadzēja visus košos
plakātus sarkanā krāsā. Man tāda
maza telpiņa bija. Kad ar nitrokrāsām ņēmos, brīžam bija kā migliņa
jāpašķir, lai cilvēkus ieraudzītu.
Arī tādas tehniskas lietas – puišiem mašīnām numurus vajadzēja
uzlabot, kad krāsa nodila.”
Tā laika dzīve bijusi interesanta, nenoliedz Zenta. “Bijām
vairāki jaunie cilvēciņi nolasījušies. Mums bija sava trejmeitiņu
savienība – trīs draudzenes. Bija
forša kompānija. Īstenībā – tie
bija citi laiki, un bija citādāk.”
Tajā laikā skolā varējusi vadīt
ādas apstrādes pulciņu, kur bērni
un jaunieši azartiski darbojušies. Kādus gadus strādājusi arī
par vizuālās mākslas skolotāju.
Kad kolhozu sistēma beigusi pastāvēt, dzīve mainījusies, tad nu
vajadzējis lūkot citu darbu. Kopā
ar draudzeni sākušas strādāt Priekules maizes ceptuves veikalā –
vienas no šausmām piepildījušās.
Taču labāk tā, nekā bez darba, kad
divi bērni jāaudzina. “Sākumā bija
maza telpiņa, maizīti un bulciņas
tirgojām. Pamazām apaugām –
viens remonts, un tad nākamais,
telpas paplašinājās. Ja paprasa
priekulniekiem, tad “Ezis” ilgu
laiku viņiem bija labākais veikals.
Domāju, ka mums kontakts ar
cilvēkiem bija ļoti labs, visi jutās
gaidīti. Arī preču piedāvājums
kļuva arvien plašāks. Ja cilvēks
kaut ko vēlējās, mēs centāmies
meklēt veidu, kā to preci dabūt. Arī
puķes mums bija. Aktīvs periods.”
Zenta atceras nedaudz kuriozu
situāciju no pārdevējas pieredzes.
“Orhidejas tolaik bija kaut kas
eksotisks, cimperlīga puķe. Reiz
atsūta mums šīs puķes – kāti ir,
bet ziedi visi nobiruši. Skatāmies:
tik smuki ziedi! Kur nu tos liksim?
Saliksim svaigajā gaļā, izdekorēsim. Tad bija prieks visiem – ar

Apsvērusi, ka nu mazliet varēs
atpūsties, kādu laiku izmantot
bezdarbnieka statusu. “Liekas,
pat ne mēnesi nebiju brīvlaistā
statusā, kad nelaiķis Viesturs
Maslovskis mēģināja pierunāt
darbā par kultūras nama vadītāju.
Bet tas īsti nav man – tas lielais
skaļums. To atteicu, bet tūlīt atkal izrādījās, ka vajag, kas strādā
bibliotēkā. Bibliotēka tolaik bija tā
saucamajā ķenguru mājā – tur bija
šausmīgi auksts, nevarēja sakurināt, jāstrādā katru otro dienu.” Pēc
pāris gadiem bibliotēka pārcelta
uz tagadējo pašvaldības ēku.
Sākums bibliotekāres darbā
bijis, pilnīgi nezinot, uz ko ir
parakstījusies, atklāj Zenta. Bet
pamazām ielauzījusies, bijuši
dažādi tālākizglītības kursi, lieti
noderējusi arī pieredzes apmaiņa
ar kolēģiem.
Nu jau vairs cilvēkiem neesot
uzskats, ka bibliotekārei jābūt
nīgrai tantei, kas copītē un ar
brillēm uz acīm sēž aiz galda un
lūr, pasmaida Zenta. “Tagad jau ir
citādāk. Tas specialitātes aptvērums ir plašs – tu esi skolotājs,
sociālais pedagogs, psihologs un
viss vienā. Plus vēl viss tehniskais
aprīkojums.”
Lielākais pārbaudījums šajā
darbā bijis telpu remonts, tikt galā
ar grāmatu krājumu milzu putekļos
bijis liels izaicinājums. “Domājām
arī par datortehniku, vai tā pēc remonta vispār vēl čīkstēs un pīkstēs.
Tie putekļi jau ielien visās šķirbās.”
Zenta ir gandarīta, ka visās Priekules novada bibliotēkās telpas
sakārtotas ļoti skaisti. Lietuvieši,
braucot pieredzes apmaiņā, pat
apskaužot kaimiņus par to.
Apmeklētāji novērtē, ka bibliotēkās ir dažādu veidu elektroniskie
pakalpojumi. “Ja pat līdz šim citi
nebija redzējuši, tad nu ir spiesti
ieraudzīt, ka tāda bibliotēka ir. Bet
tāpat kā cilvēki ir lasījuši grāmatas,
tā lasa. Bibliotēka tomēr ar grāmatām saistās. Visas tās tehnoloģijas,
kas nāk blakus, tas ir, un tas ir
forši. Vienubrīd jau pasmējās, vai
nu bibliotēkas vairs vajadzēs, visi
ekrānā lasīs. Bet cilvēkam vajag to
taustāmo – atšķirt, paturēt rokās,
līdz aizmieg, lai uzkrīt uz deguna
virsū. Tas prakticisms iet cauri
visam līdzi.” Lasītāju intereses ir
dažādas: vienam vajag krimiķus,
citam vieglo lasāmvielu jeb lubenes – bibliotekāru valodā runājot,
pasakas pieaugušajiem. Ir lasītāju
kategorija, kurā ir pārliecināti latviešu literatūras piekritēji.
NOBEIGUMS 7. lpp.
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Taču vecāka gadagājuma cilvēki
šķendējoties, ka šodienas romāni
vairs neesot interesanti – latviešu
autori vairs tik labi nemākot rakstīt, skrien līdzi ārzemju rakstniekiem un saliek sarežģītus varoņu
vārdus, ka pat nevarot atcerēties,
kurš īsti kurš. Ir cilvēki, kam ļoti
interesē vēsturiskas lietas.
Lasītāju interešu loks ir plašs,
bibliotekāram jāmāk izvēlēties lasāmvielu tā, lai pēc iespējas vairāk
būtu apmierināto, lasītājiem būtu
interesanti. “Tie laiki vairs nav, kad
tu priecīgs pirki grāmatu. Tagad tu
padomāsi, vai pirksi grāmatu vai
drīzāk maizi. Tāpat cilvēki ir priecīgi,
ka pie mums var dabūt žurnālus. Savus līdzekļus viņi plāno, un novērtē,
ka bibliotēkā tas pieejams.” Zentai
gan grūti pateikt, kā pati izvēlas
grāmatas lasīšanai savam priekam
– vienkārši rodas pārliecība, ka šī
grāmata noteikti jāizlasa.

Nebāzt degunu
sūnās

Laika gaitā pamazām sākusi
briest doma, ka Priekulē vajadzētu
vietu, kur bērniem nodarboties ar
mākslu, jo mūzikas skola jau veiksmīgi strādājusi. Kopā ar kādreizējo
bērnu mūzikas skolas direktoru
Kārli Kluci braukuši precībās uz
Pāvilostu, Aizputi, lūkojuši, kā
strādā tur. Un tā pirms 19 gadiem
2. februārī jaunie mākslinieki sākuši savu darbību oficiāli – pie mūzikas skolas nākusi klāt mākslas
nodaļa. Sākums tai bijis bibliotēkā,
kur atvēlētas telpas. Darbojušies
10 bērni. Laika gaitā skolā atrasta
piemērotāka vieta nodarbībām.
Ar ko izdevās piesaistīt bērnus? “Domāju, pirmām kārtām
tas bija kaut kas nebijis. Pirmie
varbūt bija izmēģinājuma trusīši,
bet tad jau redzēja, ka kaut kas sāk
notikt. Sākām organizēt objektu
apgleznošanu.”
Jau ir audzēkņi, kas savu profesionālo ceļu izvēlējušies saistīt
ar mākslu – skolotājiem par to liels
gandarījums. Pēdējos gados bijuši
arī daži audzēkņi, kas pēc mūzikas
nodaļas beigšanas turpmāk izvēlas
mākslu. “Es smejos, ka tas ir lipīgi.”
Pēc laika mākslas mīļotāju
kopa radusies arī pieaugušajiem,
kas atraduši pašizpausmi radošās
nodarbēs – zīda apgleznošanā,
keramikā, gleznošanā, aušanā.
Sadarbībā ar zviedru draugiem
tikuši pie dāvinātām stellēm.
Aktīvā darbība nerimst joprojām,
māksla cilvēkiem ir vajadzīga.
“Nevar jau visu laiku ar degunu sūnās dzīvot un tik sūroties, cik
grūti. Man liekas, jebkuram cilvēkam iekšā ir skaistuma izpratne
un vēlme pēc tā. Daudzi varbūt
mokās ar mazvērtības kompleksiem – es jau neko nemāku. Bet
galvenais ir uzdrošināties. Kad
pamēģini, tu redzi, ka kaut kas
neizdodas, bet arī daudz ko tu
vari. Kad iesaisties, sāc aizmirst
visus kreņķus, kas apkārt, tu esi
atslēdzies no blakus domām, no
visa sūrā, grūtā, kas diendienā
ir. Tās problēmas tevi it kā vairs
neskar – tā tāda laba relaksācija.”
Turklāt mākslas nodarbībās var
apgūt jaunas lietas un tās izmantot praktiski, piemēram, pats var
gatavot dāvaniņas.
No pirmajām instrumenta
spēles nodarbībām pie mācītāja

Zenta Svara pašas darinātajā tautastērpā.
kundzes nu Zenta nonākusi līdz
tam, ka vada baptistu draudzes
kori. “Koris jau daudzās vietās
tagad izzūdoša parādība, jo četrās balsīs jādzied. Tas nozīmē, ka
katrai balsij jāmāca un jādabū
kopskaņa. Jājūt, kurš var, kurš
nevar, kā var. Baznīcas mūzika
– tā ir slavas pienešana Dievam.
Laicīgā mūzika vairāk tāds traļi
vaļi – bieži vien nav tā adresāta,
kam tu to velti. Baznīcas korim ir
citādāks skanējums. Man liekas,
ja baznīcas dziesmas dzied ticīgi
cilvēki, tās citādāk skan, un citādāk skan, ja laicīgs koris dzied.
Tās sajūtas tomēr tiek pieliktas
klāt. Citas dziesmas ir tādas, kur
pusē asara norit un tu pat nevari
tālāk dziedāt.”
Dziedātāju atlase baznīcas
korī bieži vien atšķiras no pašdarbības kolektīva, kurš piedalās
skatēs, konkursos. “Baznīcas korī
aicināts jebkurš, kurš saprot, ka
var kādu skaņu izdot. Protams,
tās ir atkal lielas galvassāpes, ja
tagad starp visiem, kas jau māk
dziedāt, uzrodas vēl kāds. Bet
papildus jāpastrādā, jāpadarbojas,
varbūt kādreiz jāizliekas, ka tu
viņu nedzirdi. Varbūt cilvēks pats
apjēdz, ka nevar balsi noturēt un
nebūs dziedātājs, bet ir tā labā
griba. Jaunāki un vecāki pa brīžam
iesaistās – ir, kas paliek, kāds
izvēlas citu kalpošanas veidu.”

Jāiet un jāskrien
Vēl viena joma, kur Zenta aktīvi
iesaistījusies, ir projektu rakstīšana
un to īstenošana. Pirmais projekts
tapis radošās kopas vajadzībām,
kas nu pārtapusi biedrībā “Saspraude”. Kā iesācēja nemaz nav īsti
sapratusi, ko un kā darīt. Modris
Baumanis centies apgaismot, lai
teikumi būtu pareizi formulēti,
skaidrojis, kādas ir prasības. Pēc
tam arī startējusi pašvaldības
izsludinātajos projektu konkursos. Pirmais pieteikums izrādījies
veiksmīgs, un tad jau pēc tam būtu
grēks nerakstīt, ja naudu met pakaļ, nosmej Zenta. “Mums daudzas
lietas paiet garām varbūt tāpēc
vien, ka neuzdrošināmies darīt. Ja
tu nedarīsi, tad jau nekas nenotiks.
Bet ja ir iespēja – kāpēc ne?”
Esot arī projekti, kas nav
apstiprināti, piemēram, saņemts
atteikums no Valsts kultūrkapitāla
fonda. Bet tāpēc jau nevajag mest
plinti krūmos. “Liekas – bāc, tērēju
laiku, rakstīju, bet man nekāda
labuma no tā nav! Taču vienreiz
nav, citreiz atkal kaut kas būs.”
Daudzas lietas viņas dzīvē esot
tādas, kas uzsāktas, nezinot, ar ko
tas viss beigsies. “Bet kad viss ir izdarīts, tad liekas – pilnīgi normāli,
citādāk jau nemaz nevarēja būt.
Nejūtos, ka būtu baigos kalnus
gāzusi un nu būtu superīgais goda

pilsonis un nez kas vēl.”
Labi, ka vīrs Jānis mierīgs,
var pārdzīvot sievas iešanas un
skriešanas, pasmaida Zenta. “Viņš
tā miermīlīgi uzņem, cits jau būtu
no mājas grāmatas izrakstīji par to,
ka atkal nav mājās vai pārnāk vēlu.
Mēs kopā sagājām jau dzīves maķenīt apbružāti, 40 gados. Ja man
būtu tāda dzīves pieredze, prāts un
domas pirms 20 gadiem, kad pirmoreiz precējos un bērni dzima, tad
arī dzīve būtu citādāk veidojusies.
Bet tā mēs vienojāmies – pasmējos,
ka mani nevar ierobežot, jo eju un
skreju, mājās nevaru nosēdēt. To
Jānis ir pieņēmis.”
Par saviem pieaugušajiem
bērniem, meitu Estellu un dēlu
Edgaru, mamma saka: “Viņi ir
baigi foršie. Bērni man ļoti jauki
izauguši.” Abi mācījušies mūzikas
skolā. Zenta smej, ka bijusi ļauna
māte, teikusi – kaut četrrāpus, bet
skola jāpabeidz. “To es neatzīstu,
ka šodien vecāki vieglu roku ļauj
drusku pamēģināt un tad pamest,
un meklē atkal ko citu. Šodienas
bērni pierod, ka tāda viegla dzīve,
un atbildības sajūtas nav vispār.”
Bērni esot situšies pa dzīvi paši,
nedēļu Liepājā ar piecīti kabatā
iztikuši, mammai nesūdzoties, lai
viņu nesatrauktu. Meita izmācījusies grāmatvedību. “Tas ir viņas,
pilnīgi kompjūters galvā. Nu pašai
sava grāmatvedības firma Aizputē,”

stāsta Zenta. Dēla sapnis bijis sava
māja, to viņš arī Gaviezes pusē
īstenojis. “Viņš māk kruķīt lietas,”
smej mamma. Dēls esot mantojis
no viņas drosmi mēģināt – pat ja
nesaprot, kas tur galā iznāks, tomēr
nebaidīties sākt, meklēt un atrast
labāko risinājumu.
“Meita saka, ka esmu bijusi
laba mamma. Viņa esot daudz no
manis mācījusies. Es ļoti ceru, ka
tā ir,” saka Zenta. Nokļūstot vecmāmiņas statusā, pret mazbērniem
gan veidojas cita attieksme. “Pie
bērniem tu mācies, kā vajadzētu
viņus audzināt. Mazbērnus jau uztver citādāk – to visi saka. Es esmu
stingra, ir lietas, ko es neatzīstu,
un viņi zina, ka no manis neizkauks. Bet tā attieksme – bērniņ,
ja mamma kaut ko nē, tad prasi
omītei, – tas pilnīgi darbojas.”
Brīvajā laikā Zentai patīk, kā
pati saka, mušoties un rušināties
dārzā. Arī ceļošana iet pie sirds.
Tālākos ceļos devusies gan ar
ģimeni, gan baznīcas kori, gan
mūzikas skolas audzēkņiem, par
ko skolotājai īpašs prieks.
Kā rodas idejas turpmākiem
darbiem? Kā tiek nosprausti nākotnes mērķi? “Tie man no augšas
nāk,” pasmaida Zenta. “Kaut ko
ieraugu, un liekas – jā, šito vajag,
tas man ir jādara. Tā tiešām ir
Dieva vadība cauri visam.”
Iluta Dreimane

Dziesmusvētku biļešu tirdzniecībai startu dos 3. martā
Līdz Latvijas simtgades lielākajam
kultūras notikumam atlikušas nedaudz
vairāk par 150 dienām. No 30. jūnija
līdz 8. jūlijam XXVI Vispārējos latviešu
Dziesmu un XVI Deju svētkos piedalīsies
arī mūsu novada kolektīvi: Priekules
kultūras nama sieviešu koris, vidējās
paaudzes deju kolektīvs “Duvzare” un
Krotes folkloras kopa “Traistēni”.
Biļešu tirdzniecība uz Dziesmu un deju
svētkiem sāksies 3. martā. Tā notiks SIA
“Biļešu paradīze” vairāk nekā 50 tirdzniecī-

bas vietās visā Latvijā un interneta veikalā
www.bilesuparadize.lv.
● Vienā pirkumā vienam pircējam uz
katru pasākumu būs iespējams iegādāties
ierobežotu skaitu biļešu – līdz 4.
● Bērni līdz 7 gadu vecumam, ja viņiem
nebūs nepieciešama atsevišķa sēdvieta, pasākumus varēs apmeklēt bez maksas.
● Svētku dalībnieki, uzrādot dalībnieka
karti, varēs bez maksas klausīties noslēguma
koncertu Mežaparka Lielajā estrādē.
Jau šobrīd jūtama sakāpināta interese
par biļešu iegādi. Jārēķinās gan ar rindām

pie kasēm, gan gaidīšanu interneta veikalā.
Pieprasījums pēc biļetēm daudzkārt pārsniegs
piedāvājumu, neskatoties uz to, ka svētku
norises vietās pēc to pārbūves ir palielinājies sēdvietu skaits – Mežaparkā sasniedzot
30 000, Daugavas stadionā – 10 000.
Visiem, kam ir vēlēšanās piedzīvot grandiozo notikumu, savs laiks jāplāno tā, lai
3. martā, bruņojoties ar pacietību, veiksmīgi
iepirktos internetā vai kādā no “Biļešu paradīzes” kasēm. Precīza stunda, cikos 3. martā
sāksies biļešu tirdzniecība, vēl netiek izziņota.
Kultūras nodaļas vadītājs Gundars Venens
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Par Priekules novada pašvaldības

2018. GADA
BUDŽETU

Budžets veidots atbilstoši attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm. Pašvaldības 2018. gada investīciju plāns (saistošo noteikumu 4. pielikums) ietver
attīstības plānošanas dokumentos paredzētās aktivitātes. Investīciju plāna īstenošanā
plānots ieguldīt 2 758 653 EUR, izmantojot pašu un ES fondu līdzekļus, kā arī piesaistot
kredītresursus. Sākotnējā budžeta redakcijā aizņēmumu apjoms plānots 850 797 EUR.
Ievērojot to, ka paredzēts īstenot apjomīgus kanalizācijas, ielu un ceļu investīciju projektus,
paredzams, ka aizņēmumu apjoms pieaugs. Atbilstoši iepirkumu rezultātā noteiktajiem
būvdarbu, preču vai pakalpojumu un attiecīgi aizņēmumu apjomiem pašvaldības budžetā
tiks veikti grozījumi.
Priekules novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta, speciālā budžeta un
ziedojumu un dāvinājumu budžeta.

Pašvaldības budžets
2016. gada 2017. gada 2018. gada
izpilde
izpilde
plāns
(EUR)
(EUR)
(EUR)
IEŅĒMUMI
Pamatbudžeta ieņēmumi
Speciālā budžeta ieņēmumi
Ziedojumi un dāvinājumi
Līdzekļu atlikums uz gada sākumu pamatbudžetā
Līdzekļu atlikums uz gada sākumu speciālajā
budžetā
Līdzekļu atlikums uz gada sākumu. Ziedojumi
Kredītlīdzekļu piesaiste
Kopā
IZDEVUMI
Pamatbudžeta izdevumi
Speciālā budžeta izdevumi
Ziedojumu un dāvinājumu izdevumi
Aizdevumu atmaksa
Līdzekļu atlikums uz gada beigām pamatbudžetā
Līdzekļu atlikums uz gada beigām speciālajā
budžetā
Līdzekļu atlikums uz gada beigām. Ziedojumi
un dāvinājumi
Kopā

6 054 146
301 114
4 283
709 114
158 724
7932
300 035
7 535 348

6 647 887
291 974
3969
528 343
170 623

7 677 371
298 616
0
512 873
195 276

1783
2197
846 479
850 797
8 491 058 9 537 130

6 298 224
289 215
10 432
236 728
528 343
170 623

7 224 985
267 322
3555
284 850
512 873
195 276

8 715 929
493 892
2197
325 112
0
0

1783

2197

0

7 535 348

8 491 058 9 537 130

2018. gada plānā mērķdotācijas izglītībai plānotas tikai līdz 31.08.2018.
Priekules novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2018. gadā plānoti
7 677  371 EUR, budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 512 783 EUR un aizņēmumu līdzekļi 850 797 EUR. Kopā finanšu resursi izdevumu segšanai ir 9 537 130 EUR.
Pamatbudžeta izdevumi plānoti 8 715 929 EUR apmērā, aizņēmumu pamatsummas
atmaksa – 325 112 EUR.
Speciālā budžeta līdzekļu atlikuma gada sākumā bija 195 276 EUR, ieņēmumi plānoti
298 616 EUR, no kuriem 45 000 EUR ir dabas resursu nodoklis un 253 616 EUR mērķdotācija autoceļu un ielu uzturēšanai. Speciālā budžeta izdevumi no dabas resursu nodokļa
plānoti 182 534 EUR, pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanai 311 358 EUR.
Ziedojumu un dāvinājumu budžetā plānoti izdevumi 2197 EUR apmērā. Izdevumi
tiks finansēti no ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu atlikuma gada sākumā, kas bija
2197 EUR.
Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem atbilstoši ieņēmumu
avotiem, budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijai ir redzama Priekules novada
pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par Priekules novada pašvaldības 2018. gada
budžetu” 1., 2., 3. pielikumā.
Priekules novada pašvaldības 2018. gada budžeta projekts tika izskatīts deputātu un
speciālistu darba grupās, administrācijas sanāksmēs, 2018. gada 18. janvāra Finanšu
komitejas sēdē un iesniegts apstiprināšanai 2018. gada 22. janvāra domes sēdē.

Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2018. gadā
pa ieņēmumu veidiem
2016. gada 2017. gada
izpilde
izpilde

Salīdzinot ar
2017. gada
izpildi

Nodokļu ieņēmumi
2 543 872 2 779 868 2 824 656
44 788
Ienākuma nodoklis
2 052 276 2 283 548 2 335 908
52 360
Īpašuma nodokļi
491 596
496 320
488 748
-7 572
Nenodokļu ieņēmumi
50 563
99 172
111 923
12 751
Maksas pakalpojumi un
240 555
271 332
259 127
-12 205
citi pašu ieņēmumi
Transferti
3 219 156 3 497 515 4 481 665
984 150
Valsts budžeta transferti 3 129 557 3 405 015 4 389 665
984 650
Pašvaldību budžetu
89 599
92 500
92 000
-500
transferti
KOPĀ
6 054 146 6 647 887 7 677 371 1 029 484

% no
kopējiem
ieņē
mumiem
2018. gadā
36,79
30,43
6,37
1,46
3,38
58,37
57,18
1,2
100

Proporcija iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) sadalē netiek mainīta, un tāpat kā 2017.
gadā – 80% ir pašvaldību budžetos un 20% valsts budžetā. IIN prognozēto ieņēmumu
sadalījums pa ceturkšņiem: 1. ceturksnis – 22%, 2. ceturksnis – 24%, 3. ceturksnis – 26%,
4. ceturksnis – atbilstoši faktiskajai izpildei.
IIN ieņēmumi no Priekules novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžeta ieņēmumiem
veido 30,43%. Saskaņā ar pašreizējo kopējo IIN prognozi valstī un atbilstoši Priekules novadam noteiktajam pašvaldības īpatsvara koeficientam (0,16510796%) kopējā sadales kontā
ieskaitītajiem IIN ieņēmumiem 2018. gadā ieņēmumi no IIN tiek plānoti 2 335 908 EUR.
Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumi tiek plānoti 488 748 EUR, t.sk. kārtējā
gada ieņēmumi 378 848 EUR un NĪN iepriekšējo gadu parādi 109 900 EUR. NĪN ieņēmumu
īpatsvars pašvaldības ieņēmumu kopapjomā ir 6,37%.
Pamatojoties uz ieņēmumu dinamiku 2017. gadā un prognozēm, 2018. gadā nenodokļu
ieņēmumi plānoti 111 923 EUR apmērā jeb 1,46% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem paredzēti 259 127 EUR apmērā. Lielāko ieņēmumu daļu veido dzīvokļu un komunālie maksājumi, vecāku maksas par ēdināšanu izglītības
iestādēs. To īpatsvars pašvaldības ieņēmumu kopapjomā ir 3,38%.
Valsts budžeta transferti plānoti 4 389 665 EUR apmērā jeb 57,18% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.
Valsts budžeta transfertu apmērs plānots, ņemot vērā 2018. gada valsts budžetā un normatīvajos aktos pašvaldībai paredzēto finansējumu, kā arī finansējumu par ES fondu apguvi.
Priekules novada pašvaldības ieņēmumu plānā mērķdotācija izglītības funkciju nodrošināšanai plānota 2018. gada astoņiem mēnešiem saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu
2018. gadam” un ir 1 069 699 EUR, kas, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, ir
mazāk nekā 2017. gadā.
Kultūras ministrijas dotācija mūzikas un mākslas skolām būs 110 960 EUR, nauda
šobrīd iedalīta 8 mēnešiem.
Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums mācību līdzekļu un literatūras iegādei
plānots 12 051 EUR apmērā, t.i., 18,65 EUR uz vienu izglītojamo.
Valsts budžeta dotācijas apmērs 1., 2., 3. un 4. klases skolēnu ēdināšanas nodrošināšanai
plānots 50 354 EUR. Valsts budžeta finansējums nodrošina ēdināšanas izdevumu apmaksu
1,42 EUR vērtībā vienam skolēnam dienā. Atkarībā no skolēnu skaita izmaiņām budžeta
izpildes gaitā iespējamas izmaiņas finansējuma apmērā.
Mērķdotācija pašvaldības māksliniecisko kolektīvu atlīdzībai plānota 2070 EUR apmērā.
Labklājības ministrijas finansējums asistenta pakalpojumu nodrošināšanai personām,
kurām noteikta I un II grupas invaliditāte, un personām no 5 līdz 18 gadu vecumam, kurām
izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, plānots 26 500 EUR.
Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda plānota 1 298 481 EUR, tajā skaitā
prognoze kārtējam gadam 1 262 775 EUR un 2017. gada nesadalītais atlikums 35 706 EUR.
Finansējums ES fondu līdzfinansētiem projektiem paredzēts 1 758 430 EUR, pārējais
valsts budžeta finansējums noteiktiem mērķiem 89 690 EUR.
Pašvaldību budžetu transferti plānoti 92 000 EUR apmērā (1,2% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem). Tie ir ieņēmumi no citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumu
nodrošināšanu.

Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra
Pašvaldību budžetu
transferti; 92 000; 1%

Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi; 159 127; 3%
Ienākuma
nodokļi;
2 335 908;
31%

Priekules novada pašvaldības 2018. gada
pamatbudžeta ieņēmumu prognoze

Priekules novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi, kas 2018. gadam plānoti
7 677 371 EUR apmērā, ietver nodokļu ieņēmumus (iedzīvotāju ienākuma nodoklis,
nekustamā īpašuma nodoklis), nenodokļu ieņēmumus (pašvaldības nodevas un naudas
sodi u.c.), budžeta iestāžu ieņēmumus (ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi), valsts budžeta transfertus (mērķdotācijas un dotācijas pašvaldības budžetam, finansējums ES fondu projektu īstenošanai) un pašvaldību
budžetu transfertus (ieņēmumi par izglītības funkciju nodrošināšanu).

2018.
gada
plāns

Kategorijas
nosaukums;
vērtība;
procenti
1. att. Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra.

Kategorijas
nosaukums;
vērtība;
procenti
Kategorijas
nosaukums;
vērtība;
procenti
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Priekules novada pašvaldības 2018. gada
pamatbudžeta izdevumu prognoze

Priekules novada pašvaldības ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldības funkciju izpildes
nodrošināšanai: izdevumiem no budžeta finansētām institūcijām, pašvaldības izglītības,
kultūras un sporta iestādēm, struktūrvienībām, kā arī pasākumu finansēšanai, infrastruktūras uzturēšanai, pabalstiem maznodrošinātiem iedzīvotājiem, projektu finansēšanai un
citiem izdevumiem, kas paredzēti 2018. gada budžetā.
Pamatbudžeta izdevumu kopējais apmērs 2018. gadā plānots 8 715 929 EUR. Budžeta gadā izdevumi, kas tiks finansēti no aizņēmumu līdzekļiem, var pieaugt atkarībā no
īstenojamo investīciju projektu apjoma, kas tiks noteikts iepirkumos. Priekules novada
pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par Priekules novada pašvaldības 2018. gada
budžetu” 1. pielikumā ir redzams kopsavilkums par pamatbudžeta izdevumu apmēru
attiecīgajā funkcijā, t.i., nozaru griezumā. Funkciju sadalījums veidots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par izdevumu klasifikāciju.

Pašvaldības 2018. gada pamatbudžeta
izdevumi funkcionālajā sadalījumā
2016.
gada
izpilde
(EUR)

Īpatsvars %
pret kopējiem
izdevumiem
832226
13,21

Vispārējie valdības
dienesti
Ekonomiskā darbība
435226
Vides aizsardzība
4029
Pašvaldības teri890638
toriju un mājokļu
apsaimniekošana
Veselība
61907
Kultūra, sports,
565624
reliģija
Izglītība
3169195
Sociālā aizsardzība
339448
Kopā
6298293

2017.
gada
izpilde
(EUR)

Īpatsvars %
pret kopējiem
izdevumiem
869715
12,04

2018.
gada
plāns
(EUR)

Īpatsvars %
pret kopējiem
izdevumiem
894337
10,26

6,91
0,06
14,14

389163
719
1442221

5,39
0,01
19,96

2172048
0
1581289

24,92
0,00
18,14

0,98
8,98

62895
665849

0,87
9,22

73022
644643

0,84
7,40

47,28 2894624
5,23
455966
100 8715929

33,21
5,23
100

50,32
3416332
5,39
378091
100 7 224 985

Tabulā atspoguļoti pamatbudžeta izdevumi 2016., 2017. gadā un plānotie 2018. gadā,
kā arī aprēķināta to struktūra %.

Pamatbudžeta izdevumu struktūra
pēc funkcionālajām kategorijām
Sociālā aizsardzība;
455 966; 5%
Izglītība;
2 894 624;
33%

Vispārējie valdības
dienesti;
894 337; 10%

Ekonomiskā
darbība;
2 172 048;
25%

Atpūta, kultūra
un reliģija;
644 643; 8%
Veselība; 73 022; 1%

Teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana;
1 581 289;
18%

2. att. Pamatbudžeta izdevumu struktūra pēc funkciju iedalījuma.

Vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšanai paredzēti 894 337 EUR
jeb 10,26% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, tajā skaitā pašvaldības budžeta
parāda darījumu nomaksai (aizņēmumu procentu maksājumi un apkalpošanas maksa)
10 900 EUR (0,13% no kopējiem izdevumiem). Pašvaldības vēlēšanu komisijas darbībai
plānoti 1241 EUR (0,01% no kopējiem izdevumiem), pašvaldību savstarpējiem norēķiniem
– 57 000 EUR (0,65% no kopējiem izdevumiem). Dzimtsarakstu nodaļai plānoti 22 106
EUR (0,25% no kopējiem izdevumiem). Izpildvaras jeb pašvaldības pārvaldes funkcijas
saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” nodrošina Priekules novada pašvaldības dome. Šo
funkciju īstenošanu saskaņā ar apstiprināto Priekules novada pašvaldības domes nolikumu
nodrošina ievēlētie deputāti, domes vadība, struktūrvienības (Dokumentu pārvaldības,
Juridiskā, Finanšu nodaļa), kā arī pagastu pārvalžu administrācijas. Budžeta sadaļā
tiek plānoti izdevumi pašvaldības pārvaldes darbības nodrošināšanai 803 090 EUR jeb
9,21% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.
Ekonomiskajai darbībai plānoti 2 172 048 EUR jeb 24,92% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.
Nodarbinātības pasākumiem paredzēti 44 616 EUR, kas ir 0,51% no kopējiem izdevumiem. Tāpat kā 2017. gadā, arī šogad plānoti līdzekļi bērnu vasaras nodarbinātības
programmai, tie ir 7300 EUR. Būvvaldes uzturēšanai plānoti 34 995 EUR, kas ir 0,40%
no kopējiem izdevumiem. No pamatbudžeta 35 371 EUR plānoti ielu un ceļu uzturēšanai.
Tūrismam novadā kopumā paredzēti 25 487 EUR, kas ir 0,29 % no kopējiem izdevumiem.
Līdzfinansējums Liepājas reģiona Tūrisma informācijas centram saskaņā ar noslēgto
vienošanos paredzēts 3000 EUR apmērā. Attīstības plānošanas nodaļai tai uzdoto uzde-
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vumu izpildei plānoti 174 964 EUR, kas ir 2,01% no kopējiem izdevumiem, pašvaldības
izsludinātajam projektu konkursam 9000 EUR, līdzfinansējums biedrību un nodibinājumu
projektiem plānots 2000 EUR apmērā. Uzņēmējdarbības atbalstam paredzēti 3000 EUR,
uzņēmēju gada balvai 1000 EUR, novada tūrisma suvenīru ideju un metu konkursam
1000 EUR. 34 067 EUR paredzēti SAM programmas projekta “Celies, velies, ripo droši”
aktivitātēm. LAD ceļu projekta īstenošanas darbiem plānoti 1 777 778 EUR. Videokameru
projektam paredzēti 44 770 EUR. 2018. gada investīciju plānā paredzētiem darbiem plānotais finansējums budžeta izpildes gaitā atbilstoši iepirkuma rezultātiem tiks pārdalīts
starp pašvaldības iestādēm un izlietojuma mērķiem.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai plānoti 1 581 282 EUR
jeb 18,14% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Līdzekļus paredzēts izlietot
pagastu un pilsētas komunālo saimniecību uzturēšanai – 820 124 EUR, ielu apgaismošanai – 74 637 EUR, ūdenssaimniecības uzturēšanai – 223 862 EUR (t.sk. deleģēšanas
līgums ar SIA “Priekules nami” par darbiem Virgas ūdenssaimniecībai – 16 398 EUR),
pašvaldību dzīvojamā fonda uzturēšanai un remontdarbiem – 123 255 EUR.
Mājokļu apsaimniekošanā lielākie izdevumi plānoti Bunkas pagastā, kur 55 700 EUR
paredzēti daudzdzīvokļu mājas “Lāčplēši” jumta remontam, Gramzdas pagastā 8000
EUR plānoti jumtu labošanai un pagrabu durvju nomaiņai Miera ielā 2, 4, 5 un 7. Virgas
pagastā mājokļu sakārtošanai plānots izlietot 7473 EUR.
Bunkas pagastā 160 000 EUR tiks izlietoti kanalizācijas sakārtošanai Krotes ciemā
un 3000 EUR tehniskā projekta izstrādei Tadaiķu ciema kanalizācijas sistēmai. Malkas
šķūņa būvniecībai pie Bunkas kultūras nama paredzēti 17 815 EUR. Gramzdas pagastā
5000 EUR plānoti teritorijas sakārtošanas darbiem Dāmā un Aizvīķos, 2000 EUR celiņa
sakārtošanai uz bērnu rotaļlaukumu, 10 000 EUR bērnu rotaļlaukuma aprīkošanai ar
iekārtām.
Kalētu pagastā tiks īstenots Latvijas–Lietuvas pārrobežu projekts “Kalētu stadions”,
kura realizācijai plānots izlietot 315 881 EUR, piesaistot projekta finansējumu un ņemot
aizņēmumu Valsts kasē. Projektā ieplānoti arī izdevumi 23 530 EUR vērtībā dažādām
pārrobežu aktivitātēm.
Virgas pagastā ielu apgaismojuma projekta izstrādei izlietos 4477 EUR.
Priekules pilsētā, piesaistot kredītlīdzekļus 126 000 EUR, tiks labiekārtota teritorija
Aizputes ielā 5, 8. Ielu apgaismojuma izbūve Aizputes ielā 24 200 EUR apmērā arī būs no
kredīta līdzekļiem. Trotuāra izbūvei Liepājas ielā ieplānoti 10 000 EUR. Paredzēts uzstādīt
videokameras pie Priekules MMS, Priekules kultūras nama, antenas pie ūdenstorņa par
summu 3000 EUR. Bērnu rotaļlaukuma iekārtām un mājiņas remontam Mazgramzdā
un Kalneniekos paredzēti 1000 EUR, Brāļu kapu bruģīša remontam ieplānoti 1000 EUR.
Deleģēšanas līgums ar SIA “Priekules nami” – 147 133 EUR par pilsētas teritorijas
uzturēšanu, Bunkas pagastā – 136 987 EUR, Gramzdas pagastā – 84 673 EUR, Kalētos –
63 543 EUR, Virgā – 94 525 EUR.
Plānoti arī kapsētu uzturēšanas, sakārtošanas un labiekārtošanas darbi – zvanu torņa atjaunošana Bunkas Pētera kapos (1380 EUR), Kapličas priekštelpas un zvanu torņa
atjaunošana Kalētu kapos (1483 EUR).
Veselības budžeta izdevumi plānoti 73 022 EUR jeb 0,84% no kopējiem
izdevumiem. Šajā sadaļā paredzēti izdevumi feldšeru punktu uzturēšanai un feldšeru
atlīdzībai Bunkas, Gramzdas, Aizvīķu, Kalētu pagastā, kā arī Virgas veselības centra un
medicīnas māsas uzturēšanai. Daļa no paredzētā finansējuma tiek saņemta no Nacionālā
veselības dienesta.
Kultūrai, atpūtai un sportam plānoti 644 643 EUR jeb 7,4% no kopējiem
pamatbudžeta izdevumiem. Sportam novadā paredzēti 167 988 EUR, kas ir 1,93% no
kopējiem izdevumiem. Dalībai sacensībās un sacensību organizēšanai plānoti 6400 EUR,
sporta inventāra iegādei 5000 EUR, radiomikrofonu iegādei 1500 EUR.
Novada bibliotēku izdevumiem paredzēti 147 236 EUR jeb 1,69% no kopējiem izdevumiem. Preses izdevumu abonēšanai plānoti 4965 EUR, grāmatu fondam 14 014 EUR,
inventāram un aprīkojumam 5579 EUR.
Kultūras namu, tautas namu, tradīciju namu uzturēšanai un kultūras pasākumu
organizēšanai paredzēti 361 239 EUR, kas ir 3,63% no kopējiem izdevumiem. Kultūras
pasākumu organizēšanai plānoti ap 82 490 EUR. Inventāra un aprīkojuma iegādei paredzēti 14 721 EUR. Plānota karogu izgatavošana līdz Dziesmu svētkiem VPDK “Duvzare”,
sieviešu korim un folkloras kopai “Traistēni”, ka arī tautas tērpu elementu papildinājums.
Iestāžu remontam paredzēti 13 510 EUR.
Senlietu krātuvju uzturēšanai plānoti 13 180 EUR kas ir 0,15% no kopējiem izdevumiem.
Novada pašvaldībā ir apstiprināts kultūras pasākumu plāns 2018. gadam.
Izglītības nozarei plānotais izdevumu apjoms ir 2 894 624 EUR jeb 33,21%
no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem. Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku atalgojumam tiek plānota astoņiem mēnešiem, arī MMS. Purmsātu speciālās skolas izdevumi
no mērķdotācijas arī plānoti 8 mēnešiem.
No pašvaldības budžeta izglītībai novirzīti 1 514 377 EUR. Pedagogu atlīdzībai no
pašvaldības plānoti 202 955 EUR, tajā skaitā 20 000 EUR atlaišanas pabalstiem Gramzdas
skolas darbiniekiem. No Izglītības ministrijas dotācijas plānoti izdevumi 1 213 240 EUR
apmērā, Kultūras ministrijas mērķdotācijas 1 261 047 EUR, projektu līdzekļi 40 900 EUR.
2018. gada budžetā pašvaldības izglītības iestādēs plānoti lielāki un mazāki remontdarbi. PII “Dzirnaviņas” telpu remonts virtuvē plānots 4000 EUR apmērā, žoga trešās
daļas remonts 7700 EUR apmērā. Priekules vidusskolā telpu remontam paredzēti 12 000
EUR, balkona trepju remonts par 62 329 EUR tiks veikts, piesaistot kredīta līdzekļus.
Krotes pamatskolā divu klašu un pirmā stāva gaiteņa remontam ieplānoti 27 000 EUR,
Gramzdas pamatskolas ēkai lietus ūdens novadīšanai plānoti 4000 EUR, Kalētu pamatskolā
Mazās skolas sētas fasādes daļas remontam paredzēti 10 545 EUR. Virgas pamatskolas
jumta austrumu un rietumu daļas remontam un austrumu daļas pamatu nostiprināšanai
plānots piesaistīt kredīta līdzekļus 70 039 EUR apmērā.
No kopējiem izglītības izdevumiem mācību līdzekļu un materiālu iegādei plānoti 35 528
EUR, no valsts budžeta 1251 EUR, bet no pašvaldības budžeta 23 477 EUR. Ēdināšanas
atbalstam daudzbērnu un aizbildņu ģimenēm – 15 550 EUR, stipendijām vidusskolā 2650
EUR. Sporta skolas izdevumi ir 6238 EUR, izglītības vadības nodrošināšanai 32 141 EUR.
Skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai paredzēti 150 287 EUR.
Sociālajai aizsardzībai paredzēti izdevumi 455 966 EUR jeb 5,23% no kopējiem
pamatbudžeta izdevumiem. Bāriņtiesas darbības nodrošināšanai plānoti 66 473 EUR,
kas ir 0,76% no kopējiem izdevumiem. Sociālā dienesta izdevumi būs 340 501 EUR, kas
ir 3,91% no kopējiem izdevumiem. Lielāko izdevumu daļu veido dažādi sociālie pabalsti.
2018. gada budžetā plānoti pabalsti 198 899 EUR apmērā.
Sociālā atbalsta centra izdevumiem Priekulē paredzēti 41 664 EUR, Kalētos 7328 EUR.
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Pašvaldības izdevumi tiek sadalīti arī pēc ekonomiskās klasifikācijas. Attēlā parādīts
procentuālais sadalījums pēc ekonomiskajām kategorijām.

Pamatbudžeta izdevumu struktūra
pēc ekonomiskajām kategorijām
Uzturēšanas izdevumu transferti,
pašu resursu maksājumi,
starptautiskā sadarbība; 68 417; 1%

Sociālie pabalsti;
283 731; 19%
Pamatkapitāla veidošana;
2 813 222; 32%

Atlīdzība;
3 736 263;
43%

Procentu
izdevumi;
400; 0%

Subsīdijas
un dotācijas;
188 796; 2%

Preces un pakalpojumi; 1 625 100; 19%
3. att. Pamatbudžeta izdevumu struktūra
pēc ekonomiskajām kategorijām.

No kopējiem pamatbudžeta izdevumiem 43% tiek tērēti atlīdzībai. Šie procenti rēķināti, ņemot vērā MD izglītībai. Bez mērķdotācijām pašvaldība atlīdzībai tērē 42,87%
no kopējiem izdevumiem. 19% no izdevumiem plānoti precēm un pakalpojumiem, 32%
plānoti pamatkapitāla palielināšanai. Pārējiem izdevumiem plānotais ir līdz 6%.

Finansēšana

Pamatbudžeta izdevumu deficīts tiek segts no iepriekšējā gada līdzekļu atlikuma
pašvaldības pamatbudžeta kontos un kasēs (512 873 EUR) un aizņēmumiem (525 685
EUR). 2018. gadā par iepriekšējos gados saņemtajiem aizņēmumiem jāatmaksā 325 112
EUR, bet dažādu projektu realizēšanai plānots ņemt aizņēmumus 850 797 EUR vērtībā.
Priekules novada pašvaldības saistību apmērs līdz 2024. gadam atspoguļots saistošo noteikumu 5. pielikumā. Saistību apmēra aprēķinā ietverti 2018. gadā plānotie kredīti. Saistību
apmērs 2018. gadā ir 5,61% no pamatbudžeta ieņēmumiem bez MD noteiktiem mērķiem.

Priekules novada pašvaldības aizņēmumi
2018. gada budžetā
Rādītāju nosaukumi

Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa
Plānotie aizņēmumi
04.5101 LAD ceļu projekts
04.7401-4 videokameru
projekts. LAT–LIT
06.3002 Bunkas pagasta
ūdenssaimniecība
06.4005 Priekules ielu
apgaismojums
06.6004-1 Kalētu pagasta
komunālā saimniecība –
projekts Kalētu stadions.
LAT–LIT
06.6005 Priekules komunālā saimniecība
09.2101 Priekules vidusskola PF
09.2106 Virgas pamatskola
PF

Apstiprināts
2018. gadam
EUR
325112
850797
177778
44770
150000
24000
195881

126000
62329
70039

Aizņēmuma mērķis

SPECIĀLAIS BUDŽETS

Priekules novada speciālā budžeta ieņēmumus veido ieņēmumi no dabas resursu
nodokļa un mērķdotācija pašvaldības autoceļu (ielu) uzturēšanai. 2018. gada budžetā
dabas resursu nodoklis plānots 45 000 EUR, MD autoceļiem 253 616 EUR, kas ir par 7162
EUR vairāk nekā 2017. gadā. MD ieņēmumi pēc pašvaldības apstiprinātas kārtības tiek
sadalīti pagastu un pilsētas autoceļu uzturēšanai. Dabas resursu ieņēmumi netiek dalīti,
tos novirza šiem mērķiem paredzētiem izdevumiem.
Mērķdotācijas sadalījums ir parādīts saistošo noteikumu 6. pielikumā.

Mērķdotācija pašvaldības autoceļu (ielu)
uzturēšanai 2018. gadā
Administratīvā
teroitorija

2018. gada
mērķdotācijas
sadalījums (EUR)
Priekules pilsēta
72884
Bunkas pagasts
41071
Gramzdas pagasts
34512
Kalētu pagasts
23414
Priekules pagasts
45679
Virgas pagasts
36056
KOPĀ
253616

Mēnesī

6074
3423
2876
1951
3807
3005
21135

Mērķdotācijas
atlikums uz
31.12.2017.
-1466
-1598
6936
28714
16965
8192
57743

Mērķdotācija
kopā 2018.
gadam (EUR)
71418
39473
41448
52128
62644
44248
311359

Speciālā budžeta izdevumi 2018. gadā no dabas resursu nodokļa plānoti 182 534
EUR. Izdevumos plānots arī 2017. gada līdzekļu atlikums. 2018. gadā tiks turpināts
dabas parka izveides projekts Gramzdas pagastā (18 713 EUR), izveidots informācijas
centrs "Kalētu Priedienā" (6500 EUR), izstrādāti apsaimniekošanas plāni Krotes parkam
(3000 EUR) un meža parkam “Kalētu Priediens” (9600 EUR). Neparedzētiem gadījumiem
plānoti 144 721 EUR.
No mērķdotācijas pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai paredzēti 311 359 EUR.
2018. gada izdevumos iekļauts 2017. gada līdzekļu atlikums 57 743 EUR. Bez ikdienas
ceļu uzturēšanas 2018. gadā plānots izveidot ātrumvalni pie Krotes skolas (2500 EUR),
papildināt ielu apgaismojumu ar 5 balstiem Bunkas pagastā (3500 EUR), veikt tilta margu
remontu Priekules pagastā (4000 EUR), īstenot ielu apgaismojuma 1. kārtu Virgas pagasta Paplakas ciemā (25 714 EUR), noasfaltēt Dārza ielas sākumposmu 160 m2 platībā
Purmsātos (2434 EUR), uzstādīt jaunas ceļa zīmes Bunkas pagastā un Priekulē. Domes
sēdē tiks apstiprināta arī Priekules novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā
termiņa programma 2018.–2020. gadam.

ZIEDOJUMU
UN DĀVINĀJUMU BUDŽETS
Šī budžeta ieņēmumus veido pašvaldības saņemtie ziedojumi un dāvinājumi.
2018. gadā ieņēmumi nav plānoti. Izdevumos paredzēts izlietot 2017. gadā neizlietoto
līdzekļu atlikumu 2197 EUR.

LAD ceļu projekts
Videokameru projekts. LAT–LIT
Kanalizācijas projekta TP un būvniecība Bunkas pagasta Krotes ciemā
Priekules pilsētas Aizputes ielas
apgaismojums
Projekts “Kalētu stadions”. LAT–LIT

Aizputes ielas 5, 8 teritorijas labiekārtošana Priekulē
Priekules vidusskolas balkona trepju
remonts
Virgas pamatskolas jumta austrumu
un rietumu daļas, skolas austrumu
daļas nostiprināšana

Priekules novada pašvaldības
2018. gadā plānotie ziedojumi un dāvinājumi
Rādītāju nosaukumi
II IZDEVUMI (kopā)
01.1103-6 Gramzdas pagasta pārvaldes administrācija. DĀVIN.
09.2101-6 Priekules vidusskola. DĀVIN.
09.2103-6 Gramzdas pamatskola. DĀVIN.
09.2107-6 Purmsātu speciālā internātpamatskola. DĀVIN.
IV FINANSĒŠANA (kopā)
01.1103-6 Gramzdas pagasta pārvaldes administrācija. DĀVIN.
08.2301-6 Kultūras nams Priekule. DĀVIN.
09.2101-6 Priekules vidusskola. DĀVIN.
09.2103-6 Gramzdas pamatskola. DĀVIN.
09.2104-6 Kalētu pamatskola. DĀVIN.
09.2107-6 Purmsātu speciālā internātpamatskola. DĀVIN.

Apstiprināts
2018. gadam
(EUR)
2197,00
1584,00
418,00
91,00
104,00
2197,00
1639,00
-1,00
418,00
91,00
-54,00
104,00

“Norvik banka” Priekulē piedāvās pakalpojumus klātienē
Rūpējoties par Priekules novada iedzīvotāju
finansiālo labklājību un respektējot viņu ikdienas
paradumus, turpmāk informāciju par izdevīgākajiem bankas pakalpojumiem klātienē nodrošinās
“Norvik banka”.
“Norvik bankai” svarīgākais ir cilvēks. Kamēr citas
bankas Liepājas pusē optimizē resursus un ierobežo
pieejamību klātienē, “Norvik banka” nāk soli pretī,
piedāvājot saņemt finanšu risinājumus klientiem
ērtākā veidā. Mūsu banka ne tikai iet kopsolī ar viedo
tehnoloģiju risinājumu ieviešanu ikdienā, bet arī sa-

glabājusi plašāko filiāļu tīklu – vairāk nekā 50 klientu
apkalpošanas centrus visā Latvijā. “Norvik bankai” ir
25 gadu darba pieredze, pēc aktīvu apjoma tā ir astotā
lielākā banka Latvijā. Papildus jau esošajām sešām
filiālēm Liepājā turpmāk arī Priekulē būs pieejama
klientu konsultēšana – apkalpošana klātienē konkrētās
dienās un laikos.
Aicinām uz pirmo iepazīšanās tikšanos 2018. gada
7. martā Priekules novada pašvaldībā Priekulē, Saules
ielā 1, 1. stāvā. Tās laikā būs iespējams uzzināt par
iespējamajām priekšrocībām, izmantojot mūsu bankas

pakalpojumus, kā arī par īpašo piedāvājumu Priekules
novada senioriem. Tāpat varēsiet saņemt individuālās
konsultācijas par prognozējamo pensiju Latvijas pensiju
sistēmā un nākotnes finanšu plānošanu.
Laipni aicināti izmantot “Norvik bankas” konsultācijas pakalpojumus klātienē, tādējādi atvieglojot
ikdienas finanšu rūpes!
Ilgvars Skrīvers,
AS “Norvik banka”
Kurzemes reģiona vadītājs
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PRIEKULES NOVADA PAÐVALDÎBAS INFORMATÎVAIS IZDEVUMS
UZŅĒMĒJDARBĪBA UN LAUKSAIMNIECĪBA

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centrs”
(LLKC) informācija
l LLKC speciālisti sagatavojuši informatīvu materiālu par
nodokļu likmēm un citu svarīgu informāciju saistībā ar nodokļiem 2018. gadā.
l LLKC Ekonomikas nodaļa apkopojusi tehnisko pakalpojumu
cenas par 2017. gadu.
l LLKC piedāvā mācības/seminārus:
Liepājā notiks augu aizsardzības līdzekļu lietošanas (AAL) apliecības
iegūšanas un pagarināšanas maksas mācības.
2018. gada 23., 26., 27. un 28. februārī plkst. 9.30 Liepājā
(LLKC Liepājas konsultāciju biroja telpās Bāriņu ielā 15, 2. stāvā)
– apmācības AAL apliecības iegūšanai no jauna “Profesionālā
augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecības iegūšana darbībām ar
2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem”. Pieteikšanās līdz
22. februārim.
Lūdzu paziņojiet, ja jums nepieciešamas AAL operatora
apmācības.
Piesakoties uz mācībām, lūdzam iesniegt:
iesniegumu Valsts augu aizsardzības dienestam (VAAD) apliecības
saņemšanai augu aizsardzības jomā (pieejams VAAD mājaslapā);
vienu fotogrāfiju (3x4 cm).
Pieteikties, kā arī saņemt papildu informāciju un iesnieguma
veidlapu var LLKC Liepājas konsultāciju biroja (Bāriņu ielā 15, Liepājā)
grāmatvedībā vai pie Alekseja Kačanova (tālr. 27843096, e-pasts
aleksejs.kacanovs@llkc.lv).
Pamatmācības gaļas šķirņu ganāmpulku pārraugiem apliecības
pirmreizējai ieguvei. Eksāmena kārtošanai paredzēta trešā – maksas
diena.
Mācību norises laiks: 20., 21. februārī un 1. martā.
Mācību norises vieta: LLKC, Ozolnieki, Rīgas iela 34.
Tiek komplektēta grupa divu dienu bezmaksas mācībām dzīvnieku
pārraugiem un citiem interesentiem truškopībā.
Macību norises laiks: 27. un 28. februārī plkst. 10. Eksāmena
datums topošajiem pārraugiem tiks noteikts, savstarpēji vienojoties.
Mācību norises vieta: LLKC, Ozolnieki, Rīgas iela 34.
Tiek komplektēta grupa trīs dienu mācībām visiem interesentiem
ar nepietiekošām zināšanām meliorācijas darbu organizēšanā un
cilvēkiem, kuriem paredzēts darbs meliorācijas projektu īstenošanā
zemnieku saimniecībās vai pagastu teritorijās. Mācības plānotas
27. – 29. martā. Mācībām 14. – 16. martā grupa jau ir nokomplektēta.
Plašāka informācija pieejama mājaslapā www.llkc.lv, sadaļā “Visas
aktualitātes”.
LLKC Priekules novada lauku attīstības
konsultante Irina Gintere

DAŽĀDA AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
l Bezmaksas konsultācijas meža īpašniekiem
Meža īpašniekiem (fiziskām un juridiskām personām),
tiesiskajiem valdītājiem ir iespēja saņemt bezmaksas
konsultācijas par noteiktiem jautājumiem.
Plašāku informāciju par pieteikšanos un konsultācijām
var saņemt LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centra
nodaļās. Meža īpašniekam jāvēršas attiecīgajā nodaļā,
kurā atrodas meža īpašums. Nodaļu kontakti pieejami
interneta vietnē www.mkpc.llkc.lv, sadaļā – speciālisti.
l 7. martā plkst. 11.00 Durbē, Raiņa ielā 63a,
notiks seminārs piena pārraugiem, mākslīgās apsēklošanas tehniķiem un ganāmpulku īpašniekiem.
Semināra tēmas:
l Lauksaimniecības datu centra jaunumi.
l Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība:
jaunās dzīvnieku audzēšanas regulas piemērošana piena
šķirņu govju ierakstīšanai ciltsgrāmatā.
l Pārraudzības datu izmantošana ganāmpulka produktivitātes, ēdināšanas un veselības stāvokļa novērtēša-

No šā gada 5. februāra lauksaimnieki var veikt lauku bloku /
ainavu elementu precizēšanu 2018. gadam. Precizēšanas pieprasījumus varēs iesniegt līdz šā gada 3. aprīlim.
Precizēšanas pieprasījumi jāiesniedz tikai tad, ja klients vēlas iekļaut
lauku blokā jau sakoptu platību, pievienot jaunus ainavas elementus
vai no lauku bloka izņemt neapsaimniekotu platību.
Svarīgi ievērot, ka platībai ir jābūt sakoptai uz lauku bloka precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas brīdi (nav krūmu, celmu, kūlas u.c.), jo
tā tiks apsekota arī dabā. Ja tā nebūs sakopta, tā netiks iekļauta lauku
blokā un sezonas laikā netiks veikta atkārtota platības apsekošana.
No 1. marta līdz 5. aprīlim būs pieejams atbalsts atklātu projektu iesniegumu konkursā pasākumā “Sadarbība”. Mērķis ir veicināt
sadarbību starp vismaz diviem partneriem lauksaimniecības, mežsaimniecības vai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē jaunu
produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei.
No 1. marta līdz 5. aprīlim mežsaimnieki varēs pieteikties
atbalsta saņemšanai mežu kopšanai.
Pasākumā var veikt vairākas aktivitātes:
jaunaudžu retināšanu un jaunaudžu retināšanu ar atzarošanu;
neproduktīvu mežaudžu nomaiņu saskaņā ar normatīvajiem aktiem
par koku ciršanu mežā;
valdošās koku sugas nomaiņu baltalkšņa sugu mežaudzēs no 30
gadu vecuma vai blīgznas sugu mežaudzēs.
LLKC Priekules novada lauku attīstības konsultante
Irina Gintere
un Priekules pagasta lauksaimniecības konsultante
Vizma Garkalne

LLKC Priekules novada lauku attīstības
konsultante Irina Gintere un
Priekules pagasta lauksaimniecības
konsultante Vizma Garkalne

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) Priekules novada lauku attīstības konsultantes IRINAS GINTERES pieņemšanas laiki februārī
Vieta
Priekules novada pašvaldībā
Krotes bibliotēkā
Tadaiķu bibliotēkā
Bunkas pagasta pārvaldē
Kalētu bibliotēkā

Laiks
Pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 un piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16.00
(izņemot pieņemšanas dienas pagastos)
20.02. no plkst. 9 līdz 11
20.02. no plkst. 12 līdz 14.30
20.02. no plkst. 15 līdz 16.30
21.02. no plkst. 9 līdz 12

Gramzdas pagasta pārvaldē
Paplakā, Virgas pagasta pārvaldē
Virgas bibliotēkā
Purmsātu bibliotēkā

22.02. no plkst. 9 līdz 12
23.02. no plkst. 9 līdz 12
23.02. no plkst. 12 līdz 13
23.02. no plkst. 14 līdz 15

Pieņemšanas laiki var mainīties. Pēc vajadzības ir iespējams vienoties par papildu pieņemšanas laikiem,
iepriekš sazinoties pa tālruni 28310484.

TRAKTORTEHNIKAS APSKATES GRAFIKS
2018. gada martā – jūnijā Priekules novadā
IERAŠANĀS AR TEHNIKU OBLIGĀTA!
Vieta
Virga
Bunka
Priekule

Lauku atbalsta dienests
(LAD) informē

nā: (olbaltumvielas un tauku attiecības, urīnvielas rādītāju
izmantošana ikdienas darbam ganāmpulkā).
Pieteikties semināram līdz 28. februārim elektroniski, rakstot uz e-pastu sigita.vaivare@kcmas.lv.
Pieteikumā jānorāda:
dalībnieka vārds, uzvārds, personas kods, tālrunis,
datums un semināra vieta;
maksātāja vārds, uzvārds, personas kods, adrese; ja
maksātājs ir uzņēmums, tad uzņēmuma nosaukums,
reģistrācijas numurs, juridiskā adrese.
Maksa 15,00 EUR (iesk. PVN), uz jūsu e-pastu tiks
nosūtīts priekšapmaksas rēķins.
Sīkāku informāciju par kursu norisi var saņemt, zvanot
Sigitai Vaivarei pa tālruni 20223144 vai 29193946.

Kalēti
Gramzda
Tadaiķi

Datums
14. marts
9. maijs
22. marts
12. aprīlis
12. marts
25. aprīlis
1. jūnijs
11. aprīlis
7. jūnijs
25. aprīlis
1. jūnijs
14. jūnijs

Laiks
plkst. 10.30
plkst. 10.30
plkst. 10.30
plkst. 10.30
plkst. 10.45
plkst. 9.00
plkst. 9.00
plkst. 10.30
plkst. 10.30
plkst. 12.30
plkst. 12.30
plkst. 10.30

Norises vieta
“Pagastmāja”, Paplaka
Bunkas kultūras nams
Pie Priekules novada
pašvaldības garāžām
(Ķieģeļu ielā 3, Priekulē)
Pie pagasta pārvaldes
(Liepu alejā 6)
Skolas ielā 3
Kalte

Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt traktortehnikas
vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai, kā
arī jābūt derīgai OCTA polisei.
Maksa par TA traktoriem, graudaugu kombainiem,
zāles novākšanas mašīnām 16,82 EUR, speciālai tehnikai 24,65 EUR, piekabēm 12,70 EUR tiek veikta uz
vietas pie inspektora.
No 2017. gada 30. jūnija par Valsts tehniskās
uzraudzības sniegtajiem pakalpojumiem var samaksāt
tikai ar bezskaidras naudas maksājumu.
Cenrādis pieejams VTUA mājaslapā www.vtua.gov.lv,
sadaļā “Tehniskās apskates” – “Pakalpojumu cena”.
Tehniskās apskates norises dienā varēs saga-

Inspektors
I. Vinters (t. 29437351)
vai E. Rubenis (t. 20000450)
I. Vinters (t. 29437351)
vai E. Rubenis (t. 20000450)
U. Sokolovskis (t. 29476900)
vai A. Kauliņš (t. 26553055)
I. Vinters (t. 29437351)
vai E. Rubenis (t. 20000450)
U. Sokolovskis (t. 29476900)
vai A. Kauliņš (t. 26553055)
I. Vinters (t. 29437351)
vai E. Rubenis (t. 20000450)

tavot dokumentus tehnikas reģistrācijai, numuru
zīmju maiņai, tehnikas noņemšanai no uzskaites,
tiks pieņemti eksāmeni traktortehnikas vadīšanā,
kā arī sniegtas konsultācijas citos ar tehniku
saistītos jautājumos.
Kontaktinformācija:
Liepājas nodaļa atrodas Jūrmalas ielā 23, Liepājā. Tehniskās uzraudzības inspektori: Imants Vinters
(tālr. 29437351) un Egils Rubenis (tālr. 20000450).
Saldus nodaļa atrodas Tūristu ielā 4–17, Saldū.
Tehniskās uzraudzības vecākais inspektors Uldis Sokolovskis (tālr. 29476900) un tehniskās uzraudzības
inspektors Aivis Kauliņš (tālr. 26553055).

SARGĀJIET TRAKTORUS!

Valsts policija (VP) aicina iedzīvotājus īpaši sargāt
savu traktortehniku, jo pēdējā laika notikumi parāda, ka garnadžiem tā nepaliek nepamanīta.
VP Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas aicina iedzīvotājus pievērst uzmanību nepiederošām personām vai
transportlīdzekļiem, kuri manīti jūsu vai kaimiņu īpašumos
vai to tuvumā. Liepājas iecirkņa apkalpojamajā teritorijā
šogad reģistrētas jau trīs traktoru zādzības, kas radījušas
cietušajiem tūkstošiem eiro lielus materiālos zaudējumus.

Lai pasargātu savu traktortehniku no zagļiem, iesakām to neatstāt brīvi pieejamu lauka vidū, bet novietot
drošā, slēgtā vietā. Arī traktortehnikas atslēgas ir jāglabā
svešām personām nepieejamā vietā. Likumsargi aicina –
pamanot aizdomīgas personas savu vai kaimiņu īpašumu
tuvumā, nekavējoties par to informējiet Valsts policiju,
zvanot pa tālruni 110!
VP Kurzemes reģiona pārvaldes priekšnieka palīdze
Madara Šeršņova
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Priekules novads
starptautiskā
tūrisma izstādē
No 2. līdz 4. februārim izstāžu centrā Ķīpsalā norisinājās
25. starptautiskā tūrisma izstāde gadatirgus “Balttour 2018”.
Tajā sevi prezentēja arī Priekules un Vaiņodes novads.
Izstāde vienuviet pulcēja 860 tūrisma uzņēmumus un to pārstāvjus
no 39 pasaules valstīm. Uzzināt tūrisma iespējas Latvijā un ārvalstīs
bija ieradušies teju 30 tūkstoši interesentu. Izstādes hallē “Apceļo
Latviju!” bija iespēja satikt viesmīlīgus tūrisma uzņēmējus no Latgales,
Kurzemes, Zemgales un Vidzemes, kuri informēja par jaunumiem un
iespējām sava reģiona tūrisma piedāvājumos.
Priekules un Vaiņodes novadi apmeklētājiem piedāvāja jaunumu
– Leišmalītes bukletu, kas tapis, sadarbojoties abiem novadiem. Tas
ir īss ieskats abu novadu piedāvāto tūrisma objektu topā ar mērķi
ieinteresēt, lai cilvēki pēc tam paši ņem rokās karti un skatās, kur tad
šī Leišmalīte ir. Mērķis šāda apvienota bukleta tapšanai ir piesaistīt
vairāk tūristu vienotā teritorijā – Leišmalītē. Apziņa, ka, darbojoties
kopā, varam atrast rezultatīvākus veidus, kā piesaistīt apmeklētājus,
liek mums domāt un meklēt virzienus, kā to efektīvāk panākt.
Izstādē tika gūts ieskats un arī pieredze, kā prezentēt savu novadu. Tika
aizgūtas arī daudzas idejas, kuras noteikti varēsim izmantot savā darbā,
lai pēc iespējas kvalitatīvāk komunicētu ar tūristiem, veidotu saistošus
tūrisma piedāvājumus un tos atspoguļotu informatīvajos materiālos.
Tūrisma darba organizatore Dace Gailīte

AFIŠA
Bunkas pagastā

23. februārī plkst. 18.30 kultūras namā zolītes
turnīrs.
No 3. līdz 8. martam kultūras namā Lejaskurzemes radošo rokdarbu meistaru kopizstāde “Mūsu
skaistajai Latvijai – 100”. Atklāšana 3. martā pulksten
14. Piedalīsies Bārtas etnogrāfiskais ansamblis un
dziedošais Liepājas teātra aktieris Edgars Pujāts.
7. martā plkst. 15 Bunkas bibliotēkā tikšanās ar
“Pavasara studijas” vadītāju Inesi Prisjolkovu. Laimes
terapijas lekcija “Sieviete un sievišķība”. Lūgums informēt par dalību, zvanot 28379388.
8. martā plkst. 11 kultūras namā pagasta pensionāru tikšanās.
9. martā plkst. 13 Tadaiķu bibliotēkā pavasara
koncerts “Smaržo gaiss pēc pavasara”.
10. martā plkst. 18 kultūras namā piektais
starpnovadu deju kolektīvu lielkoncerts “Ar dancīti
laiku vedu”.
21. martā plkst. 15 Lielā diena kopā ar folkloras
kopu “Traistēni”.
25. martā plkst. 12 piemiņas pasākums Krotes
Augšas parkā kopā ar Maiju Kalniņu.

Gramzdas pagastā

7. martā plkst. 12 tautas namā senioru tikšanās
radošās noskaņās.
No 13. līdz 16. martam (izņemot 14. martu)
no plkst. 11 līdz 16 “Pavasara brīvlaiks Gramzdas
bibliotēkā”. Aicināts ikviens skolēns, kurš vēlas skolas
brīvdienas pavadīt jautrā pulciņā ar radošām un interesantām nodarbēm. Sīkāka informācija pa telefonu
27874025.
14. martā ekskursija un radošās darbnīcas konkursa “Pūce iesaka lasīt!” čaklākajiem dalībniekiem
(sīkāka informācija bibliotēkā).
Gramzdas tautas namā sākas Latvijas simtgadei
veltīto filmu demonstrējumi: 16. martā plkst. 18
piedzīvojumu filma visu laiku bērniem “Paradīze ‘89”,
ieeja 1 eiro;
30. martā plkst. 18 latviešu kino klasiķa Ivara Se-

lecka dokumentālais stāsts “Turpinājums”, ieeja 1 eiro.
23. martā tautas namā Priekules novada mazo
dziedātāju konkurss “Cālēns 2018”.

Kalētu pagastā

16. februārī plkst. 15 tautas namā Valentīndienas
pasākums senioriem “Sirsnīgā noskaņā”.
No 8. līdz 20. martam pagasta konferenču zālē
rokdarbu izstāde “Re, ko protam!”.
10. martā plkst. 21.30 tautas namā Sieviešu
dienas balle “Skaistākā starp puķēm”. Spēlēs grupa
“Imula”. Ieejas maksa 3 eiro.
14. martā ekskursija un radošās darbnīcas konkursa “Pūce iesaka lasīt!” čaklākajiem dalībniekiem
(sīkāka informācija bibliotēkā).
No 19. līdz 22. martam bibliotēkā “Digitālā nedēļa 2018”.
22. martā plkst. 14 bibliotēkā Komunistiskā
genocīda upuru piemiņas dienas pasākums “Sāpe,
kas nenorimst”. Tikšanās ar represijas pieredzējušām
personām, atmiņu stāsti.
27. martā plkst. 17 tautas namā Teātra dienai
veltīts pašdarbības kolektīvu koncerts, teātra izrāde.

Priekulē

Februārī bibliotēkā skatāma priekulnieces Viktorijas Anškēvicas darbu izstāde. Tikšanās ar autori
16. februārī plkst. 12.
16. februārī plkst. 18 kultūras namā animācijas
filma “Džungļu patruļa”. Ieeja 2 eiro.
Līdz 28. februārim kultūras namā fotoizstāde
“Manas pilsētas sirdspuksti”.  
1. martā plkst. 11 kultūras namā teātra izrāde
bērniem “Kā kļūt par supervaroni”. Ieeja 1 eiro.
3. martā plkst. 15 kultūras namā bērnu un jauniešu koncerts “Tev, mana pilsēta!” Ieeja brīva.
14. martā plkst. 18 kultūras namā mākslas filma
visai ģimenei “Paradīze ‘89”. Ieeja 2 eiro.
23. martā plkst. 18 kultūras namā latviešu kino
klasiķa, vecmeistara Ivara Selecka dokumentālais
stāsts “Turpinājums”. Ieeja 1 eiro.

Lejaskurzemes rokdarbu meistaru kopizstāde

No 3. līdz 8. martam pirmo reizi Bunkā un
Priekules novadā notiks Lejaskurzemes rokdarbu
meistaru kopizstāde “Mūsu skaistajai Latvijai –
100”. Izstādes atklāšana 3. martā pulksten 14.
Atklāšanā piedalīsies Bārtas etnogrāfiskais
ansamblis un dziedošais Liepājas teātra aktieris
Edgars Pujāts. Dalībnieki darbus izstādē var iekārtot

dienu iepriekš vai atklāšanas dienā līdz pulksten 12.
Lūgums labai omai un laika īsināšanai ņemt līdzi to,
kas pašam garšo un ar ko gribas pacienāt arī citus.
Ieeja pasākumā bez maksas. Sīkāka informācija pie
Bunkas kultūras nama vadītājas pa tālruni 29296265.
Bunkas kultūras nama vadītāja Malda Andersone

Tapis jauns tūrisma buklets “Leišmalīte”.

DZIMTSARAKSTU NODAĻAS
INFORMĀCIJA
Par darbu 2017. gadā Priekules
novada Dzimtsarakstu nodaļā

2017. gadā Priekules novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēts 51
jaundzimušais: dzimšanas apliecības izsniegtas 30 meitenēm un 21
zēnam, tai skaitā diviem dvīņu pāriem. Savukārt 31 bērnam atzīta paternitāte, 18 bērni dzimuši, vecākiem esot laulībā, divi bērni dzimšanas
apliecību saņēmuši bez ieraksta par tēvu. Vecāki deviņiem bērniem
devuši divus vārdus: piecām meitenēm un četriem zēniem. Jaundzimušo vecāki, reģistrējot bērniņu, kopā ar dzimšanas apliecību saņem
grāmatu “Mūsu bērns”, ko Dzimtsarakstu nodaļa saņēma no sadarbības
partneriem SIA “West Solutions”. Šāds līgums par turpmāko sadarbību
ar SIA “West Solutions” ir noslēgts arī 2018. gadā.
Aizvadītajā gadā laulības noslēguši 25 pāri, tai skaitā pieci pāri
jāvārdu teikuši baznīcā. Laulības noslēgtas ar svinīgu ceremoniju. Trīs
laulības ceremonijās Latvijas pilsoņi/-es jāvārdu teica ārzemniekiem
– Lietuvas un Krievijas pilsoņiem. Dzimtsarakstu nodaļas laulību reģistros tiek izdarīti arī ieraksti par šķirtajām laulībām, pērn tādi bija seši.
Priekules novadā mirušo skaits joprojām ir lielāks nekā dzimušo
skaits. Aizvadītajā gadā Priekules novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 82 miršanas fakti: pensijas vecumu sasniegušas 68 mirušās
personas, tai skaitā 90 gadus sasniegušas astoņas mirušās personas,
jaunākas bija 14 mirušās personas. No mirušajām personām 44 bija
sievietes un 38 vīrieši.
Dzimtsarakstu nodaļā tika atzīmētas sudraba un zelta kāzas.
Vēršam uzmanību, ka reizi gadā, Starptautiskajā ģimenes dienā,
ko atzīmē 15. maijā, vecākiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Priekules
novads un kuri nav reģistrējuši laulību, bet ir atzinuši paternitāti kopīgam bērnam (bērniem), svinīga laulības reģistrācija ir bez maksas,
tiek iekasēta tikai obligātā valsts nodeva 14 eiro. To paredz 2015. gada
27. jūnija noteikumu Nr.2 “Par Priekules novada Dzimtsarakstu nodaļas
maksas pakalpojumiem un noteikumiem to saņemšanai” 8. punkts.
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Iveta Juškeviča

Janvārī Priekules novadā reģistrēti
12 civilstāvokļa akti:

* divi dzimšanas reģistri (novadā piedzimuši divi zēni),
* viena laulības reģistrācija,
* deviņi miršanas fakti.
CMYK
PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS
BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS
Atbildīgā par izdevumu – Iluta Dreimane,
e-pasts priekulesavize@inbox.lv.
Par vārdu, uzvārdu un datu pareizību atbild raksta autors.
Rakstus un informāciju iesniegt līdz mēneša 5. datumam.
Iespiests SIA "Kurzemes Vārds" tipogrāfijā. Tirāža – 2500 eksemplāru.
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