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Valsts ārkārtējās situācijas 
stāvoklis nebūt nav mazinājis 
sportistu entuziasmu. Gluži 
pretēji – atsaucība no iedzī-
votāju puses ir liela! 

Virtuālais “VAKARA RIKSIS” 
ir turpinājums pirms diviem ga-
diem Priekules novadā aizsāktajai 
skriešanas tradīcijai darba dienu 
vakaros. Izmantojot sporta apli-
kācijas (ENDOMONDO, SPORTS 
TRACKER, GARMIN, STRAVA, u.c.), 
ikvienam interesentam jebkurā 
Latvijas un pasaules vietā ir ie-
spēja attālināti piedalīties sporta 
izaicinājumā. “Vienkārši jānospiež 
STARTS distances sākumā un dis-
tances beigās STOP. Jāuztaisa ek-
rānuzņēmums telefonā no sporta 
aplikācijas vai sporta pulksteņa un 
jāatsūta mums,” stāsta viens no 
“VAKARA RIKŠA” organizatoriem 
Mārtiņš Mikāls. 

Pirmajā posmā, kas aizvadīts 
aprīlī, attālinātajās fiziskajās 
aktivitātēs piedalījies 101 da-
lībnieks, savukārt otrajā posmā 
– 164 dalībnieki. Organizatori 
neslēpj prieku un apbrīnu, ka 

sporta entuziasti izaicinājumā 
piedalās ne tikai no Priekules 
novada, bet arī citām Latvijas vie-
tām, kā, piemēram, Aizputes, 
Grobiņas, Durbes, Dobeles, Apes, 
Jēkabpils, Ropažu novadiem, 
Liepājas, Rīgas. Arī tautieši no 
Norvēģijas, Dānijas, Anglijas un 
Vācijas aktīvi iesaistās novada 
virtuālajā sporta dzīvē. 

Līdz šim notikuši divi posmi 
no pieciem septiņās distancēs 
(skriešana – 2 km, 5 km, 10 km, 
20 km; nūjošana – 5 km, 10 km 
un ģimenes distance). “VAKARA 
RIKSĪ” piedalās dažādu paaudžu 
cilvēki, tomēr visvairāk orga-
nizatorus priecē jauno ģimeņu 
dalība. Galvenais ir piedalīties, jo 
uzvarētāji netiek noteikti, taču 
katra “VAKARA RIKŠA” posma 
noslēgumā tiek izlozēti 10–15 
dalībnieki, kuri balvās saņem 
vietējo ražotāju produkciju. Izlozi 
iespējams noskatīties Priekules 
velokluba “Facebook” lapā. Or-
ganizatori piemin, ka svarīgi ir 
izbaudīt procesu. Kad atkal būs 
iespēja piedalīties klātienē, tad 

varēs sacensties. “Patīkamais 
ieguvums no šī pasākuma ir tas, 
ka esam ko labu izdarījuši,” piemin 
M. Mikāls. Organizatori atklāj, ka 
tuvākajā nākotnē iecerēti arī citi 
virtuāli sporta izaicinājumi. 

Nākamais “VAKARA RIKŠA” 
posms norisināsies no 29. maija 
līdz 7. jūnijam (reģistrācija no 
25. maija). 

Virtuālā izaicinājuma foto-
galerijas un rezultāti apskatāmi 
Priekules velokluba “Facebook” 
lapā un mājaslapā www.priekules 
veloklubs.lv, Priekules novada 
pašvaldības mājaslapā – www.
priekulesnovads.lv , sadaļā – 
SPORTS. 

Aicinām visus izturēties at-
bildīgi pret savu un līdzcilvēku 
veselību. Piedaloties virtuālajā 
skriešanas izaicinājumā “VAKA-
RA RIKSIS”, jāievēro visi tobrīd 
valstī noteiktie drošības pasā-
kumi saistībā ar Covid-19 vīrusa 
ierobežošanu, kā arī to izmaiņas 
un papildinājumi. 

Kristīne Dundure
Mazā priekulniece Anna Pole ģimenes distancē piedalās 
kopā ar mammu un māsu.

Virtuālais skriešanas izaicinājums 
“VAKARA RIKSIS” kļūst arvien populārāks

Rita Bruže un Laura Spēka piedalās skriešanas izaicinājuma 10 km distancē Priekules pagastā. Amanda Cahrausa 5 km distancē Norvēģijas kalnos.
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DOMES ZIŅAS

Priekules novada 
pašvaldības domes 
2020. gada 30. aprīlī 
domes sēdē 
pieņemtie lēmumi

Dažādi jautājumi
Valstī izsludinātā ārkārtas stā-

vokļa dēļ skolām kā darba devējām 
nav bijusi iespēja visus pedagogus 
nodrošināt ar nepieciešamajām 
ierīcēm attālinātā darba veikša-
nai. Domes sēdē tika pieņemts 
lēmums kompensēt pedagogiem 
izdevumus par interneta, perso-
nisko datoru un mobilo telefonu 
lietošanu.

Apstiprināja lēmumu par 
mērķ dotācijas izlietojumu iz-
glītojamo ēdināšanai ārkārtējās 
situācijas laikā. No valsts budžeta 
dotācijas brīvpusdienām tiek 
organizēta atbalsta sniegšana 
ēdināšanai 1.–4. klašu izglītoja-
miem, kuru dzīvesvieta deklarēta 
Priekules novada administratīvajā 
teritorijā un kuri nāk no trūcīgām, 
maznodrošinātām vai daudzbērnu 
ģimenēm, nodrošinot pārtikas 
paku sagatavošanu un piegādi 
vienu reizi divās nedēļās, sākot 
ar 2020. gada 1. aprīli. 

Pieņēma lēmumu atbrīvot 
biedrību SK “Dienvidkurzeme”, 
reģistrācijas nr. 40008208979, 
no zemes nomas maksas līdz 
likuma “Par valsts apdraudējuma 
un tā seku novēršanas un pārva-
rēšanas pasākumiem sakarā ar 
Covid-19 izplatību” darbības laika 
izbeigšanai.

Pieņēma lēmumu no 08.04. 
2020. līdz likuma “Par valsts 
apdraudējuma un tā seku novērša-
nas un pārvarēšanas pasākumiem 
sakarā ar Covid-19 izplatību” dar-
bības laika izbeigšanai nerēķināt 
nomas maksu V. Riekstiņai par 
nedzīvojamām telpām.

Apstiprināja lēmumu par 
bāriņtiesu darbības un bērnu tie-
sību aizsardzības nodrošināšanu 
ārkārtējās situācijas laikā.

Apstiprināja lēmumu par 
R. Balodes atbrīvošanu no Prie-
kules novada pašvaldības divu 
komisiju locekļa pienākumu 
pildīšanas.

Apstiprināja lēmumu par 
deputāta A. Rosvalda ievēlēšanu 
par Priekules novada pašvaldības 
Lauksaimniecības zemes darījumu 
izvērtēšanas komisijas locekli.

Pieņēma lēmumus par pub-
liskā iepirkuma izsludināšanu 
projektiem:

- “Dzīvojamās ēkas pārbūve 
par tūrisma informācijas centru 
Zviedru vārtu ielā 2, Priekulē”,

- “Priekules vidusskolas fa-
sādes vienkāršota atjaunošana 
Aizputes ielā 1, Priekulē”.

Pieņēma lēmumu par Prieku-
les novada teritorijas plānojuma 
grozījumu 2.0 redakcijas nodošanu 
publiskajai apspriešanai un atzi-
numa saņemšanai.

Apstiprināja Priekules novada 
pašvaldības 2019. gada pārskatu.

Pieņēma lēmumu piedzīt 
bezstrīdus kārtībā tiesas ceļā ne-
kustamā īpašuma nodokļa parādu 
par nekustamajiem īpašumiem 
Priekules novada pašvaldības 
teritorijā no 17 personām.

Nolikumi, noteikumi
Apstiprināja saistošos notei-

kumus Nr.5/20 “Par krīzes pabal-
stu piešķiršanu Priekules novadā 
ārkārtējās situācijas laikā saistībā 
ar Covid-19 izplatību”.

Apstiprināja saistošos no-
teikumus Nr.6/20 “Grozījumi 
Priekules novada pašvaldības 
2019. gada 31. oktobra saistošajos 
noteikumos Nr.7/19 “Priekules 
novada pašvaldības nolikums””.

Apstiprināja grozījumus 
31.03.2016. “Priekules novada 
pašvaldības projektu konkursu 
nolikumā”.

 

Izsoles
Apstiprināja lēmumu par 

pašvaldībai piederošās kustamās 
mantas – pasažieru autobusu 
MERCEDES BENZ 0303 un IVECO 
4510 atsavināšanas izsoļu atzīša-
nu par nenotikušām un pieņēma 
lēmumu minētās tehnikas vie-
nības izslēgt no pamatlīdzekļu 
sastāva un pārdot metāllūžņos.

Apstiprināja lēmumus par 
pašvaldībai piederošās kustamās 
mantas – traktora piekabes PSE-
12,5 un traktora piekabes MTZ-80 
atsavināšanas izsoļu atzīšanu par 
nenotikušām.

Apstiprināja lēmumu par 
grozījumiem Priekules novada 
pašvaldības domes 28.11.2019. 
lēmuma Nr.686 1. pielikumā “Par 
Priekules novada pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu 
“Gramzdas karjers”, Gramzdas pa-
gastā, Priekules novadā, kadastra 
numurs 6458 001 0354, trešās 
mutiskās izsoles sākumcenas un 
noteikumu apstiprināšanu”.

Precīzu informāciju 
par visiem lēmumiem 

(arī nekustamā īpašuma 
jautājumiem) varat izlasīt 

Priekules novada mājaslapā 
www.priekulesnovads.lv.

Dokumentu pārvaldības 
speciāliste D. Tilgale

APSTIPRINĀTI
ar Priekules novada pašvaldības domes 

30.04.2020. lēmumu Nr.260
(prot. Nr.6, 33.p.).

PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS
 SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 6/20

"Grozījumi Priekules novada 
pašvaldības 2019. gada  
31. oktobra saistošajos  
noteikumos Nr.7/19 "Priekules 
novada pašvaldības nolikums""

                                                                                                                  
 Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"

 34.panta pirmo un otro daļu un 56.panta otro un 
trešo daļu.

Izdarīt Priekules novada pašvaldības 2019. gada 31. 
oktobra saistošajos noteikumos Nr.7/19 "PRIEKULES 
NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS" (turpmāk – nolikums) 
šādus grozījumus:

1. Papildināt nolikumu ar 35.¹, 35.² un 35.³ punktu 
šādā redakcijā:

"35.¹ Ja komitejas loceklis sēdes laikā atrodas citā 
vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ, vai 
cita attaisnojoša iemesla dēļ, (tai skaitā ārkārtas situā-
cijas dēļ), nevar ierasties komitejas sēdes norises vietā, 
komitejas priekšsēdētājs var noteikt, ka komitejas sēdes 
norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas 
pārraide reālajā laikā), 

ja komitejas loceklis ir reģistrējies dalībai komitejas 
sēdē speciālā lietvedības programmā (vai citā izveidotā 
e-risinājuma rīkā).

35.² Komitejas loceklis uzskatāms par klātesošu komi-

tejas sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties 
sēdes norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska 
iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību un 
ir nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē.

35.³ Domes komiteju norises tehniskajam nodrošinā-
jumam 35.¹ un 35.² pantā noteiktajos gadījumos izmanto 
datortehniku un speciālu lietvedības programmu (vai citu 
izveidotu e-risinājuma rīku), kura nodrošina drošu piekļuvi 
sēžu materiāliem un balsošanu elektroniski, izmantojot 
internetu."

2. Papildināt nolikumu ar 62.¹, 62.² un 62.³ punktu 
šādā redakcijā:

"62.¹ Ja domes deputāts sēdes laikā atrodas citā 
vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ, vai cita 
attaisnojoša iemesla dēļ, (tai skaitā ārkārtas situācijas 
dēļ), nevar ierasties domes sēdes norises vietā, domes 
priekšsēdētājs var noteikt, ka domes sēdes norisē tiek 
izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide 
reālajā laikā), ja domes deputāts ir reģistrējies dalībai 
domes sēdē speciālā lietvedības programmā (vai citā 
izveidotā e-risinājuma rīkā).

 62.² Domes deputāts uzskatāms par klātesošu domes 
sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes 
norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja 
piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību un ir no-
drošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē. Neatrodoties 
sēdes norises vietā, deputāts nevar piedalīties likuma 
"Par pašvaldībām" 40.panta ceturtajā daļā paredzētajos 
balsojumos.

62.³ Domes sēdes norises tehniskajam nodrošināju-
mam 62.¹ un 62.² pantā noteiktajos gadījumos izmanto 
datortehniku un speciālu lietvedības programmu (vai 
citu izveidotu e-risinājuma rīku), kurā deputāts reģistrē-
jas dalībai sēdē un kura nodrošina drošu piekļuvi sēžu 
materiāliem un drošu balsošanu elektroniski, izmantojot 
internetu."

Pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Jablonska

APSTIPRINĀTI
ar Priekules novada pašvaldības domes 
 2020. gada 30. aprīļa lēmumu Nr.268

protokols Nr.6, 41.p.).

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.5/20

"Par krīzes pabalstu  
piešķiršanu Priekules novadā 
ārkārtējās situācijas laikā  
saistībā ar Covid-19 izplatību"

Izdoti saskaņā ar "Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma" 35.panta otro, trešo un ceturto daļu, 

pārejas noteikumu 37.punkta 1.apakšpunktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka 

krīzes pabalsta piešķiršanas kārtību Priekules novadā 
valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā saistība ar 
Covid-19 izplatību (turpmāk – krīzes pabalsts), tā apmēru, 
personu loku, kuras ir tiesīgas saņemt šo pabalstu, pa-
balsta pieprasīšanas, piešķiršanas un saņemšanas kārtību.

2. Saistošo noteikumu mērķis ir sniegt atbalstu krīzes 
situācijā nonākušām Priekules novada pašvaldības admi-
nistratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām ģimenēm 
(personām).

3. Par krīzes situāciju šajā gadījumā uzskatāma 
situācija, kurā ģimene (persona) ar Ministru kabineta 
2020. gada 12. marta rīkojuma Nr.103 "Par ārkārtējās 
situācijas izsludināšanu" 1.punktu izsludinātajā ārkārtējā 
situācijā no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu aps-
tākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas 
pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai 
materiāla palīdzība.

4. Krīzes pabalstu piešķir ģimenei (personai), ja tā 
atbilst kādam no šādiem kritērijiem:

4.1.  ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju 
nav ienākumu (persona ir piespiedu bezalgas atvaļinā-
jumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet  
tai nepienākas bezdarbnieka pabalsts vai bezdarbnieka 
pabalsta saņemšanas laiks ir beidzies, pašnodarbinātas 
personas, kurām nepienākas dīkstāves pabalsts, vai 
uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata 
nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas 
zaudējuši ienākumu avotu, galvenais ģimenes pelnītājs 
zaudējis darbu u.c.);

4.2. ģimenei (personai) ir radušies papildu izdevumi, 
ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā 
ar atgriešanos no Covid-19 skartajām valstīm/šobrīd 

jebkuras citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi 
iztērēti papildu mājoklim, viesnīcai, transportam, u.c.);

4.3. ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karan-
tīnā un tai nav iztikas līdzekļu.

5. Krīzes pabalsts tiek izmaksāts no pašvaldības bu-
džeta līdzekļiem.

II. Krīzes pabalsta apmērs, tā pieprasīšanas, pie-
šķiršanas un saņemšanas kārtība

6. Pabalsts tiek piešķirts 80,00 eiro apmērā katram 
ģimenes loceklim mēnesī. 

7. Ģimenēm vai personām, kurām tiek piešķirts krīzes 
pabalsts, krīzes pabalsta apmērs tiek palielināts par  
50,00 eiro apmērā par katru aprūpē esošu bērnu līdz 18 
gadu vecumam.

8. Lai saņemtu krīzes pabalstu, pabalsta pieprasītājs 
iesniedz Sociālajam dienestam iesniegumu un krīzes 
situāciju apliecinošus dokumentus persona var iesniegt 
Sociālajam dienestam attālināti:

8.1. parakstītu ar drošu elektronisku parakstu;
8.2. iesniegtu caur portāla Latvija.lv e-pakalpojumu 

"Iesniegums iestādei";
8.3. iesniegumus sūtot pa pastu;
8.4. ievietojot tos aizlīmētā aploksnē un atstājot slēgtā 

pastkastītē, kas izvietota pie domes ēkas (adrese: Saules 
iela 1, Priekule, Priekules novads);

8.5. vienojoties pa telefonu ar sociālo darbinieku par 
citu dokumentu nodošanas veidu, ja nav iespējama do-
kumentu nodošana 8.1.–8.4.punktos noteiktajos veidos.

9. Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķirša-
nu vai atteikumu piešķirt pabalstu pieņem piecu darba 
dienu laikā pēc iesnieguma un visu lēmuma pieņemšanai 
nepieciešamo dokumentu un informācijas saņemšanas.

10. Sociālais dienests pēc lēmuma pieņemšanas 
informē pabalsta pieprasītāju par pieņemto lēmumu, 
bet atteikuma gadījumā rakstveidā norāda atteikuma 
iemeslu, kā arī lēmuma apstrīdēšanas termiņu un kārtību.

11. Piešķirtais pabalsts tiek izmaksāts, ieskaitot to 
pabalsta pieprasītāja norādītajā kredītiestādes kontā, vai 
Priekules novada pašvaldības vai pagastu pārvalžu kasēs.

III.  Lēmumu apstrīdēšanas kārtība
12. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt 

Priekules novada pašvaldības domē (Saules ielā 1, Prie-
kulē, Priekules novadā, LV-3434) viena mēneša laikā no 
tā spēkā stāšanās dienas.

Nobeiguma jautājumi
13. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 

parakstīšanas.
14. Noteikumi ir spēkā, kamēr visā valstī izsludināta 

ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, un vienu 
kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām. 
  

Pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Jablonska

Priekules novada 
pašvaldības domes lēmumi
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SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC)  
Priekules novada lauku attīstības konsultantes IRINAS GINTERES  
pieņemšanas laiki 2020. gada jūnijā.

Sakarā ar ārkārtas situāciju valstī lūgums savu vizīti pieteikt  
jau laikus, sazinoties pa tālr. 28310484.

Vieta Laiks
Priekules novada pašvaldībā Pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 un piektdienās 

no plkst. 8.30 līdz 15.30 
(izņemot pieņemšanas dienas pagastos).

Bunkas pagastā:

Krotes bibliotēkā Otrdien, 2.06., no plkst. 9.00 līdz 11.00
Tadaiķu bibliotēkā ------- (no 18.05. līdz 14.06. bibliotēka slēgta)
Bunkas pagasta pārvaldē Otrdien, 2.06., no plkst. 12.00 līdz 15.00
Kalētu pagastā:
Kalētu pagasta pārvaldē Trešdien, 3.06., no plkst. 9.00 līdz 12.00
Gramzdas pagastā:
Gramzdas pagasta pārvaldē Ceturtdien, 4.06., no plkst. 9.00 līdz 12.00
Virgas pagastā:
Paplaka, Virgas pagasta pārvaldē Piektdien, 5.06., no plkst. 9.00 līdz 11.00
Purmsātu bibliotēkā Piektdien, 5.06., no plkst. 12.00 līdz 13.00

 
LLKC Priekules novada lauku attīstības konsultante Irina Gintere

Platību maksājumu kalendārs

Datums/ periods Svarīgi atcerēties
1. jūnijs Pēdējā diena, kad var iesniegt iesniegumu par pieteikšanos dīzeļdegvielai ar 

samazinātu akcīzes nodokli (ADE).
9. jūnijs Pēdējais datums, kad jābūt atjaunotiem iepriekšējā gadā uzartajiem vai pārvei-

dotajiem ES nozīmes zālāju biotopiem.
15. jūnijs Datums, kurā platību maksājumiem pieteiktajai lauksaimniecības zemei (LIZ) 

jābūt lauksaimnieka īpašumā vai tiesiskā valdījumā (lietošanā).
Pēdējais datums, kad var pieteikties platību maksājumiem bez atbalsta apjoma 
samazinājuma.

30. jūnijs LAD pieņem lēmumu par platību maksājumu piešķiršanu 2019. gadā un nodro-
šina to pilnīgu izmaksu.
Pēdējais datums, kad var pieteikties platību maksājumiem ar atbalsta apjoma 
samazinājumu.
Pēdējais datums, kad var iesniegt labojumus Vienotajā iesniegumā.

10. jūlijs Datums, līdz kuram var veikt labojumus, lai novērstu pārklājumus (bez sankcijām).

BUNKAS PAGASTA PĀRVALDES KASIERE 
MAKSĀJUMUS PIEŅEMS:
15. jūnijā no plkst. 10.00 līdz 11.30 Krotes bibliotēkā,
16. jūnijā no plkst. 10.00 līdz 11.30 Tadaiķu bibliotēkā.

UZŅĒMĒJDARBĪBA UN LAUKSAIMNIECĪBA Ārkārtas atbalsts Covid-19 dēļ
Valdība šā gada 14. aprīlī pieņēma lēmumu, ka no valsts budže-

ta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” tiks sniegts 
atbalsts 45,5 miljonu eiro vērtībā lauksaimniekiem un pārtikas 
ražotājiem.

Pieejami vairāki atbalsta pasākumi.
3 Vienreizējs atbalsts ienākumu stabilizēšanai atsevišķu lopko-

pības nozaru lauksaimniekiem, kas nodarbojas ar piena ražošanu, 
gaļas liellopu un nobarojamo cūku audzēšanu. 

Par slaucamām govīm 
1. Atbalsts slaucamām govīm, ja no 2020. gada 1. aprīļa līdz 30. 

jūnijam bijušas vismaz 3 slaucamas govis un piens pārdots piena 
pārstrādātājam. 

2. Ir bijis vismaz 20% ieņēmumu kritums pret iepriekšējo 3 gadu 
attiecīgo laika periodu. 

3. Maksājums nav lielāks kā 86 eiro par slaucamu govi. 
Par gaļas liellopiem 
1. 2020. gadā no aprīļa līdz jūnijam no saimniecības kautu vai 

eksportētu gaļas šķirņu vai šādu šķirņu krustojumā iegūtu liellopu 
un par piena šķirņu vai kombinētās (piena un gaļas) šķirnes vīriešu 
kārtas liellopu. 

2. Realizācijas brīdī liellopa vecums ir sasniedzis vismaz sešus 
mēnešus, bet nav pārsniedzis 16 mēnešus. 

3. Ir bijis vismaz 20% ieņēmumu kritums pret iepriekšējo 3 gadu 
attiecīgo laika periodu. 

4. Maksājums 137 eiro par gaļas šķirnes liellopu vai 96 eiro par 
piena šķirnes bulli. 

Par cūkām 
1. 2020. gadā no aprīļa līdz jūnijam kautuvei realizētu vai uz kau-

tuvi kaušanai nosūtītu nobarojamu cūku 5 līdz 10 mēnešu vecumā. 
2. Ir bijis vismaz 20% ieņēmumu kritums pret iepriekšējā gada 

attiecīgo laika periodu. 
3. Maksājums 22,15 eiro par nobarojamo cūku. 
Maksājumi tiks veikti atbilstoši Lauksaimniecības datu centrā 

reģistrēto dzīvnieku skaitam. Maksājums tiks veikts par visiem 
dzīvniekiem, ja nozarē būs konstatētas norādītās grūtības. 

Maksimālais atbalsts 100 000 eiro. 
Papildu pieteikums lauksaimniekam nav jāsniedz.
Lēmumu par atbalsta piemērošanu pieņems Zemkopības minis-

trija, publicējot līdz 20.07.2020. “Latvijas Vēstnesī” informāciju par 
nozares ieņēmumu samazinājuma apmēru.

3 Vienreizējs atbalsts skolu ēdinātājiem un dārzeņu ražotājiem 
par ārkārtējās situācijas laikā neizlietotiem pārtikas produktiem, kas 
bija paredzēti ēdināšanas nodrošināšanai bērnudārzos un skolās un 
kurus nebija iespējams šim mērķim izlietot. 

3 Atbalsts gatavās pārtikas produkcijas krājumu izmaksu pie-
auguma un apgrozījuma samazinājuma radīto grūtību mazināšanai 
pārtikas preču ražotājiem un primārajiem ražotājiem, kas nesaņem 
iepriekšminētos atbalstus. 

3 Atbalsts kredītprocentu dzēšanai un apdrošināšanas polišu 
daļējai segšanai. 

l Atceļ papildu biodrošības prasības mājputnu novietnēs 
putnu gripas pārnešanas iespēju uz mājputnu novietnēm 
mazināšanai.

5. maijā valdība pēc Zemkopības ministrijas ierosinājuma atcēla 
no š.g. 7. februāra Latvijā noteiktās papildu bioloģiskās drošības pra-
sības mājputnu turēšanā, kas bija noteiktas ar mērķi mazināt augsti 
patogēnās putnu gripas ierosinātāja pārnešanas risku no savvaļas 
putniem uz mājputniem un citiem nebrīvē turētiem putniem. Viens 
no profilakses pasākumiem putnu gripas nonākšanai mājputnu 
ganāmpulkos bija ierobežojumu perioda noteikšana savvaļas putnu 
migrācijas laikā.

Plašāka informācija mājaslapās: www.lad.gov.lv un www.zm.gov.lv.
LLKC Priekules novada lauku attīstības konsultante Irina Gintere,
Priekules pagasta lauksaimniecības konsultante Vizma Garkalne

Lauku atbalsta dienests (LAD) 
informē

l Vienotā iesnieguma iesniegšanas termiņš 
šogad ir pagarināts līdz 15. jūnijam, un attiecīgi 
vienotā iesnieguma grozījumu termiņš ir pagarināts 
līdz 30. jūnijam. 

Grozījumi arī paredz iespēju LAD nepiecieša-
mības gadījumā šogad pieprasīt no lauksaimnieka 
lauka fotogrāfiju, lai pārliecinātos par attiecīgās 
platības atbilstību atbalsta saņemšanas nosacīju-
miem, jo var veidoties situācijas, kad LAD nevarēs 
veikt pārbaudes uz vietas saimniecībā.

Dienests atgādina! Ja lauksaimnieks jau ir 
aizpildījis informāciju Vienotajā iesniegumā līdz 
platību sezonas sākumam (no 14. februāra varēja 
pildīt “Provizorisko iesniegumu”), tad šis iesniegums 
tagad ir jāiesniedz EPS.

l No 1. maija lauksaimniekiem tiek pie-
šķirta dīzeļdegviela ar samazinātu akcīzes 
nodokļa likmi 2020./2021. saimnieciskajam 

gadam, lai lauksaimniecības produkcijas ra-
žotājiem atvieglotu Covid-19 radītās īstermiņa 
ekonomiskās grūtības.

Lauksaimniekiem Elektroniskajā pieteikšanās 
sistēmā (EPS) ir jāiesniedz iesniegums vienotā 
platību maksājuma saņemšanai (līdz 15. jūnijam) 
un iesniegums marķētās (iezīmētās) dīzeļdegvielas 
saņemšanai (līdz 1. jūnijam). LAD, sākot ar 2020. 
gada 1. maiju, pamatojoties uz iesniegtajiem 
iesniegumiem, piešķir marķēto (iezīmēto) dīzeļ-
degvielu ar samazinātu akcīzes nodokļa likmi 
2020./2021. saimnieciskajam gadam 50% apmērā 
no 2019./2020. saimnieciskajā gadā piešķirtā mar-
ķētās dīzeļdegvielas kopējā daudzuma.

LAD līdz 2020. gada 30. jūnijam veiks pārrēķinu, 
piešķirot dīzeļdegvielu 2020./2021. saimnieciska-
jam gadam. 

Ar 2020. gada 1. maiju piešķirtais dīzeļdegvielas 
papildu daudzums nav obligāti jāizpērk līdz 2020. 
gada 30. jūnijam, jo minētais daudzums būs pie-
šķirts 2020./2021. saimnieciskajam gadam.
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IZGLĪTĪBA

12. klases skolniece Krista Mehaņikova šajā mācību gadā ir 
piedalījusies trīs valsts olimpiādēs. Bioloģijas valsts 42. olimpiādē 
un Ģeogrāfijas valsts 37. olimpiādē Krista ieguva 2. pakāpes 
diplomus!

Priekules vidusskolas 9.b klases skolniece Dana Katrīna 
Znotinaite Rīgā startēja krievu valodas (svešvalodas) 23. valsts 
olimpiādē un ieguva Atzinību.

Priecājamies par meiteņu panākumiem un vēlam viņām veik-
smi arī turpmāk! Paldies skolotājām S. Grosbergai, S. Kuprjašovai 
un A. Ešenvaldei par atbalstu un ieguldīto darbu!

Priekules vidusskolas kolektīvs

Par skolēnu un skolotāju 

APBALVOŠANU

Priekules Mūzikas un mākslas skola aicina uz 
attālināto audzēkņu pieteikšanos!

l No 1. līdz 5. jūnijam aicinām vecākus, kuru 
bērni 2020./2021. mācību gadā vēlas mācīties skolā, 
pieteikties, zvanot pa tālruni 22008528.

l Augustā (datums tiks precizēts) – organi-

zēsim tikšanos ar skolotājiem, uzņemšanas pārbau-
dījumus mūzikas un mākslas programmās.

Informācija par izglītības programmām:
- skolas mājaslapā priekulemums.lv,
- pa tālruni 22008528 (direktore Inita Rubeze).

Paldies visiem attālināto mācību kolēģiem: mammām un tētiem, 
vecmāmiņām un vectētiņiem, māsām un brāļiem, tantēm un onkuļiem, 
krustmātēm un krusttēviem par līdzāsbūšanu, pacietību un sapratni, 
kopā mācoties neierastajā veidā neierastā situācijā. Paldies skolēniem 
par patstāvību! Paldies skolotājiem par izturību un radošu darbu! Zi-
nām, ka tas visiem ir prasījis daudz enerģijas un spēka, reizēm bijis arī 
nespēks un vēlme padoties, taču mēs visi kopā, viens otru atbalstot, 
kā protot, devām cits citam spēku virzīties uz priekšu. Vēlreiz visiem 
kopā – paldies!!!

Lai mums visiem ir gandarījums par paveikto, par to, ka kopā mēs 
varam!

Vidusskolas un profesionālo programmu absolventiem novēlam 
veiksmi eksāmenos! Visiem skolēniem, skolotājiem un vecākiem no-
vēlam būt stipriem, saskaroties ar dažādiem izaicinājumiem! Vienmēr 
saglabāt dzīvesprieku, radošumu un entuziasmu! Lai vienmēr ir ko 
citiem dot, lai vienmēr ir ko samīļot un vienmēr ir sapnis, ko piepildīt!

Priekules novada izglītības iestāžu vadītāji

Būtiski mainās izglītības programma, jo 
mainījies valsts vispārējās izglītības standarts.  
Stājoties vidusskolā 10. klasē: 

l jāizvēlas, kurus trīs kursus apgūs padziļināti 
12. klasē (precīzāka informācija pie skolas mācību 
pārzines);

l izvēles kursi – ievads policijas darbā, uzņē-
mējdarbībā.

Mācību procesā piedāvājam:
* zinošus, radošus, interesantus, modernus, iein-

teresētus pedagogus;
* kabinetus, kas aprīkoti ar interaktīvajām 

tehnoloģijām (matemātika, fizika, ķīmija, bioloģija, 
vēsture, angļu valoda, latviešu valoda, ekonomika 
un ģeogrāfija);

* iespēju praktiski likt lietā iegūtās zināšanas, 
piedaloties skolas, pilsētas, novada un valsts orga-
nizētajos konkursos, semināros u.tml.,

* par labām, teicamām sekmēm un sasniegu-
miem – stipendiju;

* aktīvas mācību stundas ārpus skolas telpām – pa-
galmā, pilsētas vidē, muzejos, konferencēs, semināros;

* sporta aktivitātes stadionā un plašajā sporta 
hallē;

* izglītojošus, radošus, sportiskus, izklaidējošus, 
sociālus pasākumus skolas ikdienā;

* iesaistīties starptautiskā sadraudzības festi-
vālā “Draudzība”, kurā piedalās skolēni no Lietuvas, 
Igaunijas, Krievijas;

* skola darbojas “Erasmus+” programmā un 
Eiropas Parlamenta vēstnieku skolā;

* iespēju izmantot apmaksātu teorijas daļu 
autoapmācībā.

Absolvējot Priekules vidusskolu, absolventi veik-
smīgi startē Latvijas augstākās izglītības iestādēs!

Interešu izglītībā piedāvājam:
l pierādīt sevi skolēnu pašpārvaldē, skolas avīzē, 

debašu klubā;
l dejot tautas deju kolektīvā;
l trenēties basketbolā, volejbolā, florbolā, fut-

bolā un citos sporta veidos plašajā sporta hallē un  
stadionā;

l dziedāt ansamblī, apgūt floristiku, robotiku.

Uzņemšanai vidusskolā 
2020./2021. mācību gadā būtiskas izmaiņas

Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas virtuālais sveiciens māmiņām.

Virtuāls Māmiņdienas sveiciens Priekules Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu izpildījumā.

Skolas sirdspuksti ir skolēni,
Skolas stiprums – 
skolotāji, darbinieki, skolēnu vecāki.

Nāc mācīties no 1. septembra!

Kā ik gadu, arī šogad mācību gada noslēgumā izglītības iestādes 
apkopo skolēnu sasniegumus mācību un ārpusstundu darbā. Šogad, 
kad ir noteikti pulcēšanās ierobežojumi, diemžēl nevarēsim skolēnus, 
skolotājus un vecākus aicināt uz svinīgu apbalvošanas pasākumu, taču 
tiek plānots attālināts sveiciens apbalvotajiem skolēniem, skolotājiem 
un vecākiem. Informāciju par svinīgā attālinātā pasākuma laiku nosū-
tīšu skolēniem, skolotājiem un vecākiem e-klases pastā. Naudas balvas 
apbalvotajiem skolēniem un skolotājiem jūnija sākumā ieskaitīsim 
bankas kontos vai arī to varēs saņemt pašvaldības kasē. Savukārt 
pateicības, goda diplomus un pašvaldības suvenīrus absolventiem 
plānojam pasniegt izlaidumos, pārējiem skolēniem un skolotājiem – 
jaunā mācību gada Zinību dienas svinīgajā pasākumā.

Vēl vēlos atgādināt, ka pašvaldības naudas balva par augstiem 
sasniegumiem mācībās šajā mācību gadā būs tikai tiem skolēniem, 
kuru vidējā atzīme būs vismaz 8,5. Par to pašvaldības dome lēma jau 
2019. gada augustā.

Par izlaidumiem
 Visu izglītības iestāžu ab-

solventiem šogad izlaidums būs 
pasākums, kurā piedalīsies tikai 
skolēni un skolotāji. Lūgums vi-
siem respektēt šo ierobežojumu 

un ievērot, ka apsveikšana nevarēs 
notikt arī pie skolām, skolu pagal-
mos vai sporta laukumos.

Izglītības vadītāja 
Agrita Purviņa  

Priecājamies par augstiem 
sasniegumiem valsts olimpiādēs!
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PROJEKTI

Priekules novada pašvaldība turpina īstenot projektu “Sabied-
rībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide dein-
stitucionalizācijas plāna īstenošanai Priekules novadā” (projekta 
identifikācijas Nr.9.3.1.1/19/I/040), kura mērķis ir dienas aprūpes 
centra un specializēto darbnīcu izveide sabiedrībā balstītu sociālo 
pakalpojumu sniegšanai pilngadīgām personām ar garīga rakstura 
traucējumiem.

Būvprojektu izstrādāja SIA “KPB PROJEKTĒTĀJS.LV”. Būvprojekta 
izstrādes izmaksas ir 9075 EUR. 

28.04.2020. ir izsludināts iepirkums būvdarbu veikšanai, kā 
arī tiek veikta cenu aptauja būvuzraudzības pakalpojumam. Pare-
dzamais būvdarbu veikšanas laiks 2020. gada jūnijs – septembris.

Priekules novada Sociālā dienesta vadītāja,
projekta vadītāja Andra Valuže

 
Sāksies projekta “Teritorijas daļējs labie-

kārtojums, gadskārtu godu un tautas tradī-
ciju rituālu laukums Krotē, Bunkas pagastā, 
Priekules novadā” realizācija!

Tradīciju uzturēšanā liela nozīme ir reģioniem, 
īpaši novadiem un pagastiem, jo šeit ir iespēja tra-
dīciju maksimāli pietuvināt videi, kurā tā radusies 
un dzīvojusi. Cilvēks vēlas sevi identificēt ar vietu, 
kurā dzimis un audzis, līdz ar to reģiona tradīcijas 
ir daļa no viņa identitātes. Lielpilsētās tradīciju 
funkcionēšana ir apgrūtinātāka. Tradīciju sagla-
bāšanā liela nozīme ir pašvaldībām, kas atbalsta 
vietējās kopienas un iekļauj nemateriālo kultūras 
mantojumu savos plānošanas dokumentos. Tieši 
ar nemateriālo kultūras mantojumu pašvaldībām 
ir iespēja citai no citas atšķirties un piedāvāt ko 
tikai sev raksturīgu un unikālu. Nemateriālajam 
kultūras mantojumam ir liela nozīme nacionālās 
identitātes veidošanā un uzturēšanā. Lai to uz-
turētu Bunkas pagastā, lai radītu tam pastāvīgu 
realizēšanās vietu, Krotē maijā sāksies būvdarbi 
teritorijā pie Krotes Kronvalda Ata pamatskolas. 
Šie būvdarbi notiks, īstenojot 2019. gadā LEADER 
programmā iesniegto un apstiprināto projektu 
“Teritorijas daļējs labiekārtojums, gadskārtu 
godu un tautas tradīciju rituālu laukums 
Krotē, Bunkas pagastā, Priekules novadā”, 
Nr. 19-02-AL13-A019.2203-000007.

Gadskārtu godu un tautas tradīciju rituālu 
laukums Krotē, Bunkas pagastā, Priekules novadā, 
būs vienīgais šāds laukums ne tikai novadā, bet 
arī tuvākajā apkārtnē, iespējams, pat vietējās rīcī-
bas grupas biedrības “Liepājas rajona partnerība” 
teritorijā. Pateicoties folkloras kopai “Traistēni”, 
Bunkas pagastā un Priekules novadā jau izsenis 
tiek godā celtas mūsu senču tradīcijas, kopts un 
saglabāts mūsu tautas nemateriālais kultūras 
mantojums. Realizējot projektu, tiks radīts jauns 
produkts, mēs piedāvāsim iespēju mācīties kopt 
latviskās tradīcijas, svinēt godus un gadskārtu 
svētkus, iedzīvināsim nemateriālo kultūras 
mantojumu. Paralēli tautas tradīciju kopšanai 
un saglabāšanai laukums kalpos arī kā ciema un 
pagasta iedzīvotāju atpūtas un pulcēšanās vieta. 

Tā būs arī lieliska vieta pie skolas, bibliotēkas 
un senlietu krātuves tuvāku un tālāku ciemiņu 
atelpas brīdim, ģimeniskiem pasākumiem, jo 
personības harmoniskai attīstībai nepieciešama 
gan kultūras, gan dabiskās vides daudzveidība. 
Ar šī projekta tapšanu mēs veicināsim visas 
sabiedrības iesaistīšanos vietējā dabas, sociālā 
un cilvēku kapitāla stiprināšanas un kultūras 
kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas izmantoša-
nas un attīstības iniciatīvā, tā palielinot lauku 
iedzīvotāju drošumspēju, kā arī vietas potenciālu 
un pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu 
jaunu integrētu tūrisma, kultūras un citu saistītu 
pakalpojumu un produktu piedāvājumam. 

Galvenais projekta uzdevums ir radīt vidi 
gadskārtu godiem un rituāliem. 2018. gadā tika 
izstrādāta būvniecības iecerei nepieciešamā 
dokumentācija (paskaidrojuma raksts). Projektā 
paredzēts labiekārtot teritoriju, izbūvējot bruģētu 
laukumu dažādu gadskārtu godu svinēšanai un 
tautas tradīciju rituāliem. Laukumā tiks izbūvētas 
arī divas ugunskura vietas – vienu izmantotu 
kā rituālu ugunskuru, bet otra būtu kā pavards. 
2019. gada jūnijā veikta cenu aptauja būvniecības 
darbiem, lai noskaidrotu paredzamo līgumcenu. 
Pēc cenu aptaujas rezultātiem, līguma slēgšanas 
tiesības piešķīra SIA “SINREN” par līgumcenu 
16 824,38 EUR bez PVN. Būvuzraudzību veiks 
SIA “Būviecere”, līgumcena 720,00 EUR. Līgums 
ar būvnieku noslēgts 27. aprīlī, būvdarbus jāpa-
beidz trīs mēnešu laikā. Projekta noslēgums un 
laukuma atklāšana paredzēta 22. septembrī, kad 
atzīmējam Baltu vienības dienu. 

 Projekta kopējās izmaksas 21 308,70 
EUR ar PVN no kurām 13 850,65 EUR ir biedrības 
“Liepājas rajona partnerība” administrētais Eiro-
pas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) atbalsts. Pašvaldības 
līdzfinansējums ir 7 458,05 EUR.

Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja
Patricija Andersone

Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
Una Ržepicka

par projektu Nr. 5.3.1.0/17/I/030 
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 
Priekules aglomerācijā, 2. kārta” 

Projekta “Ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu pārbūve 
Priekules pilsētā un Priekules pagasta Saulaines ciemā” ieviešanā 
rakšanas darbi turpināsies Priekules pilsētas Galvenajā ielā, posmā 
no Ķieģeļu ielas līdz Tirgoņu ielas krustojumam, Tirgoņu ielā, posmā 
no Galvenās līdz Raiņa ielas krustojumam, un Rīta ielā. 

Saskaņā ar būvdarbu izpildes kalendāro grafiku no 11.05.2020. 
rakšanas darbus plānots uzsākt Tirgus, Parka un Baznīcas ielās. 

No 18. maija līdz augusta vidum satiksmei tiks slēgta Baznīcas 
iela. Apbraukšanu organizēs gar Priekules dzelzceļa stacijas ēku 
no Raiņa ielas, šķērsojot dzelzceļa sliedes. Apbraucamajam ielas 
posmam būvdarbu veicējs izvietos informatīvas ceļa zīmes par 
slēgto ielu posmu.

Projekta realizācijas gaitā ir iespējami ūdens padeves traucējumi.
SIA “Priekules nami” 

valdes locekle Arta Brauna

Teritorija pie Krotes Kronvalda Ata pamatskolas.

Turpinās dienas aprūpes centra 
un specializēto darbnīcu  
izveides projekta īstenošana

INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM

Uzmanību! No 11. maija izmaiņas Gramzdas 
un Aizvīķu FELDŠERU VECMĀŠU PUNKTOS
Feldšeru pieņemšanas laiki 
Gramzdā

Feldšeru pieņemšanas laiki 
Aizvīķos

P 16.30–19.00 P 15.00–16.00
O 9.00–12.00 O 12.30–14.00
T zvanīt T zvanīt
C 9.00–12.00 C 12.30–14.00
P 16.30–19.00 P 15.00–16.00

Feldšeres:
Agrita Driviņa – 29178398,
Ilze Prūse – 28707926.
Lūgums vizītes pieteikt līdz plkst. 12.00.
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3. maijā Priekules novusa 
klubs piedalījās online 2. lī-
gas komandu čempionātā 
novusā. Turnīrā piedalījās 
četras labākās komandas pēc 
spēka samēra. Jāpiemin, ka 
Alojas vietā, kas nespēja no-
drošināt attālinātu tiešraidi, 

tika uzaicināta “Laucienes” 
komanda.

Komandas izspēlēja katra ar 
katru pēc apļa sistēmas 8 setus. 
Komandas spēlēja katra savā 
vietā un sita tikai pa saviem 
kauliņiem. Turnīrā kā punktus 
skaitīja iesistos kauliņus. Sasisti 

SPORTS
Foto no NK “Priekule” arhīva

Priekules novusisti uzvar 
online turnīrā novusā

visi kauliņi ar pirmo reizi deva 10 
punktus. Ar otro reizi 8 utt. Bet, 
ja zaudēji, setā saņēmi punktus 
par iesistiem kauliņiem. 

Katru komandu pārstāvēja 

divi spēlētāji. Mūsu komandā 
– Emīls Šeflers un Raitis Feld-
manis. Spēlētāji kopā ieguva 164 
punktus un izcīnīja 1. vietu. Otrie 
palika “Jaunpils” novusisti ar 159 

punktiem, trešie bija “Auce” ar 
150 punktiem, bet 4. vietā palika 
“Lauciene” ar 131 punktu.

NK “Priekule”

Covid-19 saslimšanas dēļ ārkārtējā 
situācija saglabājas un ierobežojumi 
pagarināti līdz 9. jūnijam. Tomēr ir arī 
pozitīva nots. Ministru kabineta noteiku-
mi turpmākajās nedēļās atļauj cilvēkiem 
pulcēties. Ierobežojums – 25 cilvēki un 
ievērojot 2 metru distancēšanos. Šie no-
sacījumi attiecas gan uz iekštelpām, gan 
ārtelpām. Bet ir viens aspekts, kas jāņem 
vērā – organizētie pasākumi iekštelpās 
nedrīkst būt garāki par 3 stundām. Uz 
ārtelpām tas neattiecas.

No 14.aprīļa līdz 15.maijam Priekules 
novada bibliotēkās notika grāmatu fonda 
inventarizācija. Tas tādēļ, lai stingros pie-
sardzības ierobežojumus izmantoti lietderīgi 
un tad, kad vīruss būs pieveikts, bibliotēkas 
varētu darboties un sniegt iedzīvotājiem 
pakalpojumus. Šobrīd Priekules novadā bib-
liotēkas atvērtas Priekulē, Kalētos un Krotē. 
Citviet tiek izņemti ikgadējie atvaļinājumi 
(vairāk par darba laiku – mājas lapas sadaļā 
– Bibliotēkas). 

Ar jūliju visas novada grāmatu krātuves 
darbosies ar pilnu jaudu. 

Ar 13. maiju pakāpeniski durvis ver Lat-
vijas muzeji. Iedzīvotāju ērtībām platformā 
muzeji.lv  regulāri tiek apkopota informācija 
par atvērtajiem muzejiem un to piedāvāju-
miem, kā arī apmeklējumu ierobežojumiem.

Apmeklētājiem jāņem vērā, ka muzeja ap-
meklējums iespējams tad, ja nav novērojami 
saslimšanas simptomu. Arī muzejos jāievēro 
2 metru distance no citiem apmeklētājiem, 
izņemot, ja esat no viena mājsaimniecības.

Savukārt muzeji un senlietu krātuves 
nodrošina apmeklētājiem iespēju mazgāt 
rokas ar ziepēm vai dezinficēt rokas. 

"Ar savu distancēšanās darbu esam no-
pelnījuši atvieglojumus, un tas ir būtiski, lai 

soli pa solim atgrieztos arī kultūras dzīves 
asinsrite. Arī turpmāk viss ir mūsu pašu ro-
kās - ievērot fiziskās distancēšanās un citus 
drošas sadzīves noteikumus būs primārais 
uzdevums, un esmu drošs, ka mūsu nozare 
to paveiks ļoti atbildīgi." 

LR kultūras ministrs Nauris PUNTULIS.
18. maijs ir vispasaules Muzeju diena. 

Ik gadu šajā laikā muzejiem pievērsta īpaša 
uzmanība. 

Arī Priekules novadā tradicionāli būtu svi-
nēta Muzeju nakts. Šoreiz plānotais pasākums 
16. maijā Kalētos izpaliek, bet novadpētnieki 
ir padomājuši par citiem piedāvājumiem. 

Jauna ekspozīcija izveidota Purmsātu 
senlietu krātuvē. Kultūras darbinieces Ieva 
Šteinberga un Daira Šalma aicinās intere-
sentus apskatīt jauno ekspozīciju Purmsātu 
muižā. Tas viss jau sākot ar 5.jūniju. Lai 
ievērotu distancēšanās noteikumus, cilvēki 
tiks informēti un ielūgti.

Arī citviet Priekules novadā senlietu krā-
tuves tiek atvērtas apmeklētājiem.  Vasarā 
cilvēki vēlēsies ceļot un visticamāk apskates 
vietas netiks meklētas Eiropā, bet tepat Lat-
vijā. Tad nu mums jābūt gataviem, lai rādītu 
viesiem to, ar ko lepojamies.

Protams, ir bezgala skumji, ka gada 
centrālais notikums – IKARA SVĒTKI  šogad 
nenotiks. Tie būtu septiņpadsmitie. Vēl jau 
būs valdības paziņojumi  jūnijā, kā dzīvosim 
un rīkosimies tālāk, bet būtu naivi cerēt, ka 
2 metru ierobežojumi tiks atcelti vēl šovasar. 

Līdz ar to Kultūras darbinieki un pasā-
kumu rīkotāji jau šobrīd domā, kā tuvākajā 
nākotnē baudīsim kultūru, kādās formās un 
izpausmēs to piedāvāsim mūsu iedzīvotājiem.

Gundars Venens,
Kultūras nodaļas vadītājs    

Mazināti ierobežojumi 
kultūras apmeklējumiem
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1. Ir zināms, ka kultūras pasākumi šajā namā notika jau no 1900. gada. Kurā gadā oficiāli tika 
dibināta iestāde – Priekules kultūras nams?

2. Cik kultūras nama direktoru zini nosaukt? (Vārds, uzvārds.)

3. Cik amatiermākslas kolektīvu darbojas kultūras namā?

4. Cik gadu Priekulē spēlē teātri?

5. Kurā gadā notika deju studijas "ĶIŅĶĒZIŅI" pirmais mēģinājums?

6. Cik gadu sieviešu kori "PRIEKULE" vada diriģente Gunta VITE?

7. Kurā gadā VPDK "DUVZARE" svinēja 5 gadu jubileju?

8. Kādu nozīmīgu balvu senioru deju kolektīvs "VALCERIS" ieguva 2019. gada maijā?

9. Ar kādiem slaveniem skatuves māksliniekiem kopā ir uzstājušies popgrupas "PIPARI" dziedātāji?

10. Cik vadītāju ir bijuši ansamblim "ZILAIS LAKATIŅŠ"? Nosauc tos!

11. Kad radošā apvienība "SASPRAUDE" svinēja 10 gadu jubileju?

12. Kā vēl tika dēvēta kultūras nama ēka, kur sākotnēji atradās Priekules izglītības un kultūras 
centrs?

13. Un noslēgumā – cik logu ir kultūras namam? 

PRIEKULES KULTŪRAS 
NAMS IZAICINA 

2020. gads
Kulturālā viktorīna

I kārta

Viktorīnas atbildes lūdzam iesūtīt līdz 15. jūnijam e-pastā kulturasnamsizaicina@inbox.lv 
vai iemest pastkastītē pie kultūras nama.

Viktorīnā iegūtos punktus skaitīsim kopā ar IZAICINĀJUMA punktiem, ko jūs jau krājat 
visu šo gadu. Atgādinu, ka fotogrāfijas no apmeklētajiem pasākumiem vēl varat iesūtīt e-pastā 
kulturasnamsizaicina@inbox.lv.

GAIDIET VIKTORĪNAS II KĀRTU JAU JŪNIJĀ!
Priekules kultūras nama kolektīvs

!



DZIMTSARAKSTU NODAĻAS ZIŅAS APRĪLĪ

REĢISTRĒTA DZIMŠANA
Varavīksne košās krāsās
Šodien katrā sirdī mīt,
Jo pie mums tu atnākusi esi,
Mazā dvēselīt!

ESI SVEICINĀTS, MAZULĪT!
a Līgai Gravai un Andrejam Kiļigojam piedzimis dēliņš Patriks 
(Virgas pag.);
a Justīnei Tilgalei un Elvijam Matutim piedzimusi meitiņa Nellija 
(Kalētu pag.);
a Ramunei Žemgulītei un Aldim Akselam piedzimusi meitiņa Sofija 
(Virgas pag.);
a Sintijai Zīlei un Ērikam Eglītim piedzimusi meitiņa Marija Arabella
(Virgas pag.);
a Madarai un Kasparam Freibergiem piedzimis dēliņš Mairis 
(Gramzdas pag.).

REĢISTRĒTA LAULĪBA
Balta, balta šodien diena,
Laikam divas saules spīd.
Jūsu mīlas pilnās sirdīs
Silts un zeltains mirdzums krīt. 

Zoja Garkalne un  Ainars Ķināts.
SVEICAM! 
 

REĢISTRĒTA MIRŠANA
Tu aizgāji pa varavīksnes tiltu, 
Viss apkārt kļuva tāls un svešs.
Vairs nejūt roka pieskārienu siltu,
Cik dīvaini šalc krēslā mežs… 
(Alfreds Putniņš)

MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠI: 
Staņislovs Valantins (Priekules pag.);
Valdis Biezis (Bunkas pag.);
Arnolds Pankoks (Virgas pag.);
Ingrīda Plostniece (Virgas pag.).
 

Lai gaiši jums Aizsaules ceļi! Izsakām līdzjūtību tuviniekiem.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Iveta Juškeviča
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Atbildīgā par izdevumu – Kristīne Dundure,
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. 

GRAMZDA  BUNKA  KALÇTI  VIRGA  PRIEKULE  GRAMZDA  BUNKA  KALÇTI  VIRGA  PRIEKULE

Tā kā šobrīd plānotais 
Andra Bērziņa 

koncerts 
“Es šonakt sēdēšu 

uz jumta” 
nevar notikt, 

tad iegādātās biļetes 
iespējams apmainīt 
atpakaļ pret naudu, 

atdodot biļeti 
Priekules novada 
pašvaldības kasē. 

Jauna ekspozīcija 
izveidota 

Purmsātu senlietu 
krātuvē. 

Kultūras darbinieces 
Ieva un Daira aicinās 
interesentus apskatīt 

jauno ekspozīciju 
Purmsātu muižā. 

Tas viss jau sākot ar 
5.jūniju. Lai ievērotu 
distancēšanās notei-
kumus, cilvēki tiks 

informēti un ielūgti.

Kopš 2010. gada Priekules novada pašvaldība rīko 
konkursu “Par sakoptu Priekules novadu”, lai novada 
iedzīvotājus rosinātu kopt un labiekārtot savus īpašu-
mus. Konkursa mērķis - noskaidrot sakoptākās lauku 
viensētas, individuālās mājas ciematos un pilsētā, 
daudzdzīvokļu mājas, zemnieku saimniecības, uzņēmu-
mus, iestādes un apkalpojošās sfēras objektus. Rīkotāji 
cer, ka tas cels arī novada iedzīvotāju pašapziņu un 
lepnumu plašāk - par savas zemes skaistumu.

Sakoptākos īpašumus  
pirmās kārtas vērtēšanai  
lūdzam pieteikt  
līdz 1.jūnijam, zvanot:
Priekules pilsēta, Priekules pagasts – 63461006
Bunkas pagasts – Patricija 26102920
Gramzdas pagasts – Dzintars 28646114
Virgas pagasts – Ieva 29353408, Daira 26528782
Kalētu pagasts – Agrita 29178398

l No 3. – 9.jūnijam pagastu pārvalžu vadītāji kopā 
ar vērtēšanas komisiju apciemos pieteiktos īpašumus.

l Aicinām iedzīvotājus būt atsaucīgiem un pieteikties 
konkursam. Mēs visi kopā esam daļiņa no mūsu mīļās 
Latvijas un, ja tā ir uzkopta un ziedoša, tad prieks par 
paveikto nav vārdiem izmērāms. 

l  Vērtēšanas laikā konkursa komisija sagatavos 
fotogrāfijas novada sakoptības dokumentēšanai. Tās var 
tikt publicētas novada sociālajos tīklos un informatīvajā 
izdevumā.

No 19. marta līdz 11. mai-
jam Kalētu pagasta pārvalde 
organizēja konkursu visai ģi-
menei “Kā mēs pavadām laiku 
mājās”. Ņemot vērā situāciju 
valstī, organizatori aicināja 
kalētniekus un to viesus, kuri 
reģistrējušies “Facebook” gru-
pā – Kalētu pagasts, pavadīt 
laiku lietderīgi – kopā ar bēr-
niem parādīt savas emocijas 
skaistos mākslas darbos! Pa-
ralēli konkursam iedzīvotāji 
tika aicināti iet dabā, spēlēt 
spēles un domāt visu to labāko! 

Konkursa dalībnieki tika aici-
nāti būt kopā ar saviem mīļajiem 
un darboties radoši, izveidojot 
mākslas darbus par tēmu “Kā mēs 
pavadām laiku mājās”. Darbus 
varēja veidot dažādās tehnikās: 
zīmējums, gleznojums, papīra 
plastika, dabas materiāli, netra-
dicionālie materiāli u.c. Darbus 
vērtēja paši iedzīvotāji – pieliekot 
pie darba bildes “Facebook” emo-
ciju simbolu “patīk”. 

Arta Troika, viena no konkursa 
organizatorēm, stāsta: “Kopumā 
piedalījās 7 dalībnieki. Pirmo 
vietu ieguva Gabriela Viršila, otro 
vietu – Valters Piziks, bet trešo un 

Uzvarētāja Gabriela Viršila ar savu gleznojumu.

Konkurss “Kā mēs pavadām laiku mājās”

ceturto vietu dala Enija Mockus 
un Lelde Zase. Arī pārējie saņems 
pateicības balviņas. Tuvākā laikā 
sazināšos personīgi. Liels paldies 
visiem dalībniekiem, ka pieda-
lījāties!” 

Visus mākslas darbus var 
apskatīt Priekules novada mā-
jaslapā www.priekulesnovads.lv 
– GALERIJAS. 

Kristīne Dundure

Priekules 
kultūras nams 

informē

KONKURSA 
“PAR SAKOPTU PRIEKULES NOVADU”

 PIRMĀ KĀRTA


