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PurMsĀtu sEnLiEtu
KrĀtuVē jauna EKsPozīCija
vairākām purmsātnieku dzimtām.
Darbs neapstājas, telpas un ekspozīcija iegūst jaunu veidolu, bet
vēsturiskie fakti un to veidotāji –
cilvēki – netiek aizmirsti.
Paralēli remontdarbiem senlietu krātuves krājums ir papildināts ar jauniem atmiņu
pierakstiem, fotogrāfijām un
vispārēju informāciju par ciemu
un notikumiem tajā. “Dzimtu
detektīvs” ir ikdiena: ik pa laikam
senlietu krātuvi apmeklē, zvana
vai raksta cilvēki, kuri meklē
savas dzimtas saknes. Ir dzimtas, ar kuru pārstāvjiem senlietu
krātuves darbinieces sadarbojas
jau vairākus gadus.
Purmsātu senlietu krātuvei
arī ir sava vēsture.
Novadpētniecības darbā
20. gs. 70. gados to sāka veidot
skolotāja Dzidra VARANAUSKA.
8.lpp. >>
No kreisās: Virgas pagasta
kultūras pasākumu organizatore Daira Šalma, tūrisma
speciāliste Purmsātos Ieva
Šteinberga un senlietu
krātuves pamatlicēja Dzidra
Varanauska pie Purmsātu
pagasta lielizmēra kartes,
kuru veidoja dizaina studija
“RADADARA” un purmsātniece Anete Šalma.

Pa durvīm ieiedami,
Priekšā metam jāņuzāli,
Lai Laimīte pretī nāk,
Pa zālēm laipodama.

Foto – Kristīne Dundure

5. maijā atklāta jaunā
Purmsātu senlietu krātuves
ekspozīcija. Tajā vairāki jaunumi.
Pirmais jaunums – lielizmēra
karte, kurā var aplūkot Purmsātu
pagastu un tā izkārtojumu pirms
Otrā pasaules kara. Kartes veidotāji ir dizaina studija “RADADARA”
un purmsātniece Anete Šalma.
Studijas radošās komandas darbs
kartes veidošanā ir dāvana senlietu
krātuvei, kartes veidošanai nepieciešamo materiālu iegādi atbalstīja
Priekules novada pašvaldība.
Otrais jaunums – Purmsātu
muižai un pēdējiem baroniem
Ungerniem-Šternbergiem veltīta
ekspozīcija. Cerams, ka drīz to
papildinās arī grāmata “Purmsātu
vēsture. Purmsātu muiža”.
Purmsātu senlietu krātuves
materiāli izmantoti norvēģa T. Bindera grāmatas “Kur piedzimst
vējš” tapšanā. Sadarbībā ar barona
pēctečiem Purmsātu muižas parkā
izveidota rožu dobe un no straujas
bojāejas pasargāts barona osis.
Novērtējams ir fotomateriālu dāvinājums senlietu krātuvei.
Ar Purmsātu vēsturi saistīto materiālu un informācijas
vākšana un apkopošana nav
apstājusies ne mirkli. Senlietu
krātuves materiāli papildināti ar
jaunām ziņām par muižu un par

Šogad Līgo svētki visā Latvijā svinami nedaudz
citādi, nekā ierasts. Aicinām novada iedzīvotājus
atcerēties senču tradīcijas, kuras latviešu tauta īpaši
tur godā. Apkopsim laukus, sagatavosim jāņuguni,
izslaucīsim pagalmu, siesim Jāņu sieru, pīsim vainagus, dziedāsim Līgo dziesmas un ļausimies dabas
maģiskajam spēkam! Šīs ir tās vērtības, kuras varam
izcelt savās mājās, ģimenes lokā, jo Līgo nakts satuvina paaudzes un raisa pozitīvas emocijas.
Lai Līgo nakts sniedz spēku, enerģiju un stipru
veselību! Novēlam skaisti sagaidīt Jāņu rītu!
Priekules novada pašvaldība
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DOMES ZIņAS

TūRISMS

Priekules novada
pašvaldības domes lēmumi
Priekules novada
pašvaldības domes
2020. gada
28. maija
domes sēdē
pieņemtie lēmumi
Dažādi jautājumi

Pieņēma lēmumus piedzīt
bezstrīdus kārtībā tiesas ceļā
nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumā vai
nomā esošiem nekustamajiem
īpašumiem Priekules novada
pašvaldības teritorijā no 26
personām.
Apstiprināja lēmumu par
Priekules novada pašvaldības
amatu un amatalgu saraksta
2020. gadam grozījumiem.
Pieņēma lēmumu par nekustamā īpašuma Parka iela 10
uzņemšanu pašvaldības bilancē.
Pieņēma lēmumu par nekustamā īpašuma Parka iela 10
nodošanu atsavināšanai.
Apstiprināja lēmumu par
Priekules novada pašvaldības
2020. gada budžeta izdevumu
grozījumiem tāmēs apstiprinātā
budžeta ietvaros.
Pieņēma lēmumu par pašvaldībai piederošās kustamās
mantas HYUNDAI H1 izslēgšanu
no pamatlīdzekļu sastāva un
pārdošanu.
Apstiprināja lēmumu par
vienreizēja materiālā pabalsta
piešķiršanu politiski represētajām personām un Černobiļas
avārijas seku novēršanā iesaistītajām personām.
Apstiprināja lēmumus par
rezerves zemes fondā ieskaitīto
zemes vienību Pumpura iela 8
Priekulē un Pumpura iela 9 Priekulē atzīšanu par piekrītošām

Priekules novada pašvaldībai
un ierakstīšanu zemesgrāmatā
uz pašvaldības vārda.
Apstiprināja lēmumu par
G. Remeses atbrīvošanu no
Vides uzraudzības komisijas un
Priekules novada pašvaldības
īpašumu atsavināšanas un
nomas tiesību izsoles komisijas
locekļa pienākumu pildīšanas.
Apstiprināja lēmumu par
A. Purviņas ievēlēšanu par Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas
tiesību izsoles komisijas locekli.

Nolikumi, noteikumi

Apstiprināja Virgas pirmsskolas izglītības iestādes “Gaismiņa” nolikumu.

Izsoles

Apstiprināja lēmumus par
pašvaldībai piederošo dzīvokļu
īpašumu Liepājas iela 1 – 6
un Liepājas iela 18A Priekulē
atsavināšanas izsoles rīkošanu,
nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināja lēmumu par
Priekules novada pašvaldībai
piederošas kustamās mantas,
vieglās pasažieru automašīnas
HYUNDAI H1 atsavināšanas
izsoles rīkošanu.
Apstiprināja lēmumu par
pašvaldībai piederošas meža
cirsmas (īpašumā “Zēri” Kalētu
pagastā) otrās atkārtotās izsoles
atzīšanu par nenotikušu.
Precīzu informāciju par visiem lēmumiem (arī nekustamā
īpašuma jautājumiem) varat
izlasīt Priekules novada mājaslapā www.priekulesnovads.lv.
Dokumentu pārvaldības
speciāliste D. Tilgale

Bunkas pagasta pārvaldes kasiere
maksājumus pieņems:

l 13. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 11.30 Krotes bibliotēkā,
l 14. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 11.30 Tadaiķu bibliotēkā,
l 19. augustā no plkst. 10.00 līdz 11.30 Krotes bibliotēkā,
l 20. augustā no plkst. 10.00 līdz 11.30 Tadaiķu bibliotēkā.
No 20. jūlija līdz 18. augustam Bunkas pagasta pārvaldes
kasiere atvaļinājumā!

Bunkas pagasta pārvaldes kases darba
laiks atvaļinājuma laikā:
l 23. jūlijā no plkst. 8.00 līdz plkst. 14.00,
l 5. augustā no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00,
l 10. augustā no plkst. 8.00 līdz plkst. 14.00.

“Leišmalītes” velomaršruti
Leišmalīti var izstaigāt kājām, var izbraukt ar auto, bet
var arī ar velosipēdu. Ceļojums
ar velosipēdu ļauj ne tikai izbraukāt kādu vietu krustām
šķērsām, bet vēl arī izbaudīt
to – sajust un izjust.
Straujam nobraucienam no
meža takas vai lauku ceļa uzkalna
tā, ka vējš svilpo gar ausīm, piemīt
sava īpašā noskaņa. Jo īpaši vasarā,
kad laukos smaržo koki, zeme, zāle
vai siens, kad gaisā sajūt putnu čalas
un vieglu lauku fermu smārdu.

Leišmalīte Priekules un Vaiņodes novadā šādiem nobraucieniem
ar velosipēdu kā radīta.
Tiesa gan, kādā brīdī nāksies
kādā uzkalnā mīties tā, ka sviedri,
pat asaras līs kā lietus. Bet tas
nekas. Vienmēr var no velosipēda
nokāpt un kādu gabaliņu paieties
kājām, ieklausoties lauku ceļa
grants čirkstoņā zem kājām, vējā
un ceļmalas krūmu putnu balsīs.
Arī tas ir kaut kas īpašs.
Tā var izbraukāt barona Korfa
veloapli, baronu muižas un lauku

ceļus. Tā var izbraukāt pa Induļa un
Ārijas pēdām, izjust kara posta un
neskartās dabas noskaņas. Tā var
izbaudīt vēl citus velomaršrutus
leišmalītē – Priekules un Vaiņodes
novados.
Izpētiet vai izdrukājiet leišmalītes velomaršrutu karti (https://
leismalite.lv/, sadaļā Aktualitātes),
un aidā! Lai labi ripo un vējš skan
gar ausīm!
Priekules tūrisma vadītāja
Inga Raškova

Valta birzī atjaunots dīķis
Valta birzī, agrāk Komjaunatnes parkā, bija divi
dīķi. Abi – daļa no vairākām kaskādē izkārtotām
ūdenskrātuvēm – Dobeļu dīķis, Valta birzs dīķi un
Dzirnavu dīķis. Abi bija iemīļotas priekulnieku
makšķerēšanas, peldēšanas un atpūtas vietas.
20. gs. 70. gadu beigās spēcīgu rudens lietavu
izraisītos plūdos viena dīķa dambis tika pārrauts, tā
ūdens noplūda. Toreiz ūdens pildījumu zaudēja arī
Dzirnavu dīķis. Kopš tā laika nu jau 50 gadus abi dīķi
tā arī stāvēja tukši, sausi un aizauguši.
2020. gada maijā pabeigti Priekules novada
pašvaldības finansētie Valta birzs dīķa un dambja
atjaunošanas darbi. Dīķa gultne iztīrīta, un dambis

izbūvēts. Pašlaik dīķis vēl pildās ar Dobeļupītes ūdeni,
bet peldēt tajā var jau tagad. Ja visi kopā sargāsim dīķi
no tā piegružošanas, būs skaista un droša peldvieta gan
pieaugušiem, gan bērniem.
Dobeļupīte austrumu virzienā iztīrīta, tās krasti
nolīdzināti, piemēroti pastaigām. Pati Valta birzs attīrīta
no pameža – kopta un gaiša. Vairākas taciņas atjaunotas, dažas iekārtotas no jauna. Brīnišķīga vieta aktīvās
atpūtas mīļotājiem, velobraucējiem priekulniekiem,
novadniekiem un viesiem arī.
Laipni lūdzam apskatīt, izbaudīt un atpūsties!
Priekules tūrisma vadītāja
Inga Raškova

VUGD Līgo svētku brīvdienās aicina
atcerēties par drošību!

Nākamnedēļ visā Latvijā svinēsim Līgo un Jāņu dienu, kad
cilvēki atpūtīsies dabā, peldēsies, kurinās ugunskurus un grilus.
Šogad svētku laikā daudziem būs piecas brīvdienas, tāpēc Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) atgādina drošības
pamatnoteikumus, kuri jāievēro, lai svētkus un brīvdienas
neaptumšotu traģiski nelaimes gadījumi.
Aizvadīto gadu VUGD statistika liecina, ka Līgo svētku brīvdienas
bijušas traģiskas – 2017. gadā svētku brīvdienās ugunsgrēkos gāja bojā
divi cilvēki un no ūdenstilpēm tika izcelti trīs bojāgājuši cilvēki, 2018. gadā
no ūdens tika izcelti trīs bojāgājuši cilvēki, bet pērn ugunsgrēkā cieta
viens cilvēks un no ūdenstilpēm tika izcelti četri bojāgājuši cilvēki.
VUGD atgādina, ka jautra svētku svinēšana nav tas pats, kas
neapdomīga un pārdroša rīcība! Lai svētkus svinētu droši, VUGD aicina
ievērot vairākus padomus.
Svinot svētkus, atceries par drošu distanci!
Lai arī ārkārtējā situācija valstī ir beigusies un nelieli pasākumi ir
atļauti, rūpīgi apsveriet, vai tos nepieciešams apmeklēt. Ja tomēr nolemjat
svētkus svinēt plašākā lokā, ievērojiet drošu distanci no citiem svētku
svinētājiem, kā arī rūpējieties par roku dezinfekciju.
Atcerieties adresi, kur dodaties svinēt svētkus!
Dodoties uz svinību vietām, ir svarīgi iepriekš noskaidrot, kurā
novadā vai pagastā notiks svinēšana, kāds ir tuvākās pieturas vai
māju nosaukums. Ja notiks negadījums un būs nepieciešama mediķu,
policistu vai ugunsdzēsēju glābēju palīdzība, operatīvie dienesti varēs
ierasties daudz ātrāk, ja viņiem tiks norādīta precīza atrašanās vieta.
Kurinot ugunskurus, uzmanīgi jāizvēlas vieta!
Jāņu ugunskurs jākurina drošā attālumā no ēkām, kokiem un žogiem,
lai, uzpūšot vējam, dzirksteles un karstums neaizdedzina blakus esošos
priekšmetus un ēkas. Ugunskura vietai iesakām apkārt aplikt akmeņus
vai aprakt apkārt zemi, lai uguns neizplatītos pa sauso zāli. Nededziniet
ugunskurā sadzīves atkritumus, plastmasas pudeles un riepas – tas ne
tikai radīs melnus dūmus un smaku, bet arī apdraudēs līgotāju veselību.
Svinību karstumā nedrīkst arī aizmirst par drošību – VUGD iesaka blakus
pie ugunskura novietot spaini ar ūdeni, lai nepieciešamības gadījumā
varētu nodzēst ugunskuru.
Kurinot grilus, jāievēro piesardzība!
Grili ir jānovieto drošā attālumā no ēkām, kokiem un nojumēm un

uz stabilas virsmas. Grils ir pareizi jāiekurina – sākotnēji ar speciāli šim
mērķim paredzētu degšķidrumu ir jāaplej kurināmais, jāpagaida, kad tas
sasūcas, uzmanīgi jāaizdedzina un tikai tad jācep uz tā gaļa. Šo darbu
noteikti nedrīkst uzticēt maziem bērniem!
Bērnu drošība ir prioritāte – viņi ir rūpīgi jāpieskata!
Aicinām vecākus rūpīgi pieskatīt bērnus! Gan gatavojoties svētkiem,
gan atpūšoties, vienmēr atcerēsimies par bērnu drošību. Bērniem svētki
vienmēr šķiet īpašāki un nozīmīgāki nekā pieaugušajiem, un nereti
viņiem arī šķiet, ka var darīt to, ko ikdienā nedrīkst. Ja atpūšaties lauku
saimniecībās, privātmāju pagalmos vai pie ūdenstilpēm, jāatceras, ka
mazie atpūtnieki vienmēr jāpatur redzes lokā, uzmanot, vai nav izdomājuši
kādu bīstamu nodarbošanos. Bērniem ir jāuztic kāds pienākums, lai nebūtu
laika nedarbiem – mazie līgotāji ir izveicīgi vainagu pinēji un galda klājēji.
Ugunskuru kurināšanu un gaļas cepšanu gan atstājiet pieaugušo pārziņā!
Peldēties alkohola reibumā ir aizliegts!
Peldētgribētājiem VUGD atgādina, ka neuzmanīga rīcība uz ūdens
un alkohola lietošana var novest pie traģēdijas! 2019. gadā Līgo svētku
brīvdienās no ūdenstilpēm tika izcelti četri bojāgājuši cilvēki! Aicinām
nedoties peldēties vai laivot, ja esat alkohola reibumā! Pirms doties peldēt,
rūpīgi jāizvērtē peldvieta un spēki! Dižošanās, ka var aizpeldēt vistālāk vai
pārpeldēt upi, nav tā vērta, lai riskētu ar dzīvību. Savukārt, vizinoties ar
laivu, kuteri vai citu peldlīdzekli, aicinām uzvilkt glābšanas vesti, turklāt
bērniem līdz 12 gadu vecumam glābšanas vestei obligāti ir jābūt uzvilktai.
Reibumā nepiedalies ceļu satiksmē!
Ik gadu Līgo svētku brīvdienās ugunsdzēsēji glābēji steidzas arī uz
ceļu satiksmes negadījumiem, lai no avarējušām automašīnām atbrīvotu
cietušus cilvēkus, dzēstu aizdegušās automašīnas un veiktu citus
glābšanas darbus. Nepakļaujiet savu un līdzcilvēku dzīvību briesmām
– nesēdieties alkohola reibumā pie stūres. Ja ir noticis ceļu satiksmes
negadījums, nekavējoties zvaniet 112!
VUGD aicina iedzīvotājus neaizmirst par drošību svētku laikā, lai
pārgalvīgas un neapdomīgas rīcības rezultātā svētki nebeigtos traģiski!
Ja tomēr ir izcēlies ugunsgrēks vai noticis nelaimes gadījums, kas
apdraud jūsu vai līdzcilvēku dzīvību vai veselību, nekavējoties zvaniet uz
vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112!
VUGD novēl drošus un līksmus Līgo svētkus!
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Paziņojums par Priekules novada
teritorijas plānojuma grozījumu
otrās redakcijas apstiprināšanu un
nodošanu publiskajai apspriešanai
Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes
2020. gada 30. aprīļa sēdes lēmumu Nr.229 (protokols Nr.6,
2. punkts), laika posmā no 2020. gada 25. jūnija līdz 16. jūlijam (ieskaitot) tiek organizēta Priekules novada pašvaldības
teritorijas plānojuma grozījumu otrās redakcijas publiskā
apspriešana.
Teritorijas plānojuma grozījumi ir ilgtermiņa plānošanas
dokuments, kurā tiek precizēts funkcionālais zonējums, prasības
teritorijas izmantošanai un apbūvei Priekules novada teritorijā.
Ar teritorijas plānojuma grozījumu otrās redakcijas DRUKĀTIEM MATERIĀLIEM laika posmā no 25. jūnija līdz 16. jūlijam
(ieskaitot) varēs iepazīties: Priekules novada pašvaldībā, Saules
iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434:
l pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās 08.00–
12.00 un 12.45–17.00;
l piektdienās 08.00–12.00 un 12.30–15.30.
Ar teritorijas plānojuma grozījumu otrās redakcijas ELEKTRONISKO versiju laika posmā no 25. jūnija līdz 16. jūlijam (ieskaitot) varēs iepazīties Priekules novada pašvaldības mājaslapā
www.priekulesnovads.lv (sadaļā “Pašvaldība” -> “Dokumenti” ->
“Priekules novada teritorijas plānojums”) un telpiskās attīstības
plānošanas sistēmas vietnē https://tapis.gov.lv/.
RAKSTISKUS KOMENTĀRUS UN PRIEKŠLIKUMUS par teritorijas plānojuma grozījumu otro redakciju no 25. jūnija līdz
16. jūlijam (ieskaitot) būs iespējams sniegt šādos veidos:
l klātienē Priekules novada pašvaldībā, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā;
l sūtot pa pastu uz adresi: Priekules novada pašvaldība,
Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434;
l sūtot elektroniski uz e-pasta adresi: dome@priekulesnovads.lv.
Priekules novada teritorijas plānojuma grozījumu otrās
redakcijas SABIEDRISKĀS APSPRIEDES SANĀKSMES
norisināsies:
06.07.2020.:
16.00 Virgas pagasta pārvaldē, “Pagastmāja”, Paplaka,
Virgas pag., Priekules nov.;
18.00 Gramzdas tautas namā, Skolas iela 5, Gramzda,
Gramzdas pag., Priekules nov.;
07.07.2020.:
15.00 Kalētu tautas namā, Liepu aleja 4, Kalēti, Kalētu
pag., Priekules nov.;
17.00 Bunkas kultūras namā, “Bunkas kultūras nams”,
Bunkas pag., Priekules nov.;
19.00 Priekules kultūras namā, Peldu iela 1, Priekule,
Priekules nov.
Par nepieciešamo transportu nokļūšanai uz sapulces vietu
un no tās iepriekš pieteikties pa tālruņiem:
Bunkas pagasts – Patricija Andersone, 26102920;
Gramzdas pagasts – Dzintars Kudums, 28646114;
Kalētu pagasts – Agrita Driviņa, 29178398;
Virgas pagasts – Daiga Egle, 29472063, Gints Rozenbergs,
26109863;
Priekules pagasts – Una Ržepicka, 26101674.
AICINĀM IEDZĪVOTĀJUS BŪT AKTĪVIEM UN IESAISTĪTIES
PLĀNOŠANAS DOKUMENTA IZSTRĀDĒ, KAS NOSAKA PRASĪBAS
MŪSU NOVADA TERITORIJAS IZMANTOŠANAI!
Kontaktpersona: Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
U. Ržepicka, tālrunis 63497939, 26101674,
e-pasts una.rzepicka@priekulesnovads.lv.

Projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste
jaunatnes iniciatīvu projektos” rezultāti
2020. gada 29. maijā ar projektu konkursā “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu
projektos” saņemto pieteikumu nosacījumu
izpildes izvērtēšanu ir kļuvis zināms projektu konkursa uzvarētājs. Projektu konkurss
tiek organizēts, lai sasniegtu Eiropas Sociālā
fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” noteiktos mērķus:
2.1. palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (PMP) riska grupas izglītojamo motivāciju
turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē;
2.2. iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (PMP) riska grupas izglītojamos jauniešu
aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos
ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu
pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu
dzīves un mācību vietai.
Šogad projektu konkursā tika saņemti divi
projektu pieteikumi – biedrības “kultūrBĀKA”
projekta “kopSKATI” pieteikums un nodibinājuma
“Zinātnes un inovāciju parks” projekta “Nometne
“Radošā daba laukos”” pieteikums.
Projektos plānotas dažāda veida aktivitātes
jauniešiem. Nodibinājums “Zinātnes un inovāciju parks” bija paredzējis dažu dienu nometni

laukos, savukārt biedrība “kultūrBĀKA” paredz
vairāku mēnešu aktivitātes ar jauniešiem, lai
radītu viņiem priekšstatu un palīdzētu gūt pieredzi profesionālu video veidošanā no sākuma
līdz beigām.
Šajā projektu konkursā pašvaldībai bija iespēja piešķirt finansējumu trīs projektiem pie
nosacījuma, ka tie atbilst visiem kritērijiem un
ir iesniegti visi konkursa nolikumā un projekta
pieteikuma veidlapā norādītie dokumenti. Vērtēšanas komisija pirmreizējo projekta pieteikumu
vērtēšanu veica 2020. gada 28. aprīlī, kad kļuva
zināms, ka pietiekošs punktu skaits kritērijos ir
tikai vienam no diviem projekta pieteikumiem un
tas tika apstiprināts ar nosacījumu. Nosacījumu
ieviešanu komisija izvērtēja 2020. gada 29. maijā,
ar ko arī noslēdzās projektu konkursa vērtēšana
un ir zināms konkursa uzvarētājs. Šajā konkursā uzvarēja un aktivitātes jauniešiem realizēs
biedrība “kultūrBĀKA” ar projektu “kopSKATI”.
Projekta aktivitātēs tiks iesaistīti jaunieši no
Priekules vidusskolas. Aicinām jauniešus un
interesentus sekot informācijai un piedalīties
projekta aktivitātēs.
Projektu konkursa vērtēšanas
komisijas priekšsēdētāja
Una Ržepicka

INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM
par projektu
Nr. 5.3.1.0/17/I/030
“Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība
Priekules aglomerācijā,
2. kārta”
Īstenojot projektu “Ūdens apgādes un
kanalizācijas sistēmu pārbūve Priekules
pilsētā un Priekules pagasta Saulaines
ciemā”, jūnijā rakšanas darbi turpināsies
Priekules pilsētas Galvenajā, Baznīcas,
Tirgoņu, Tirgus, Parka un Rīta ielā.

Plānots, ka no jūnija vidus rakšanas
darbi tiks sākti Raiņa un Jaunajā ielā.
Informējam, ka 2020. gada rudenī tehniskas iespējas pieslēgties jaunajai kanalizācijas sistēmai būs dzīvojamām mājām,
kuras atrodas Baznīcas, Galvenajā, Zāļu,
Tirgoņu, Jaunajā, Parka, Skolas un Ganību
ielās, bet daļēji dzīvojamām mājām, kuras
atrodas Rīta, Raiņa, Ķieģeļu un Brīvības
ielās.
SIA “Priekules nami”
valdes locekle Arta Brauna
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izglītība

Priekules novada skolēnu un skolotāju
godināšana “Labo darbu prieks”

Tā kā jūnija sākumā valstī vēl
bija noteikti ierobežojumi pasākumu apmeklētāju skaitam, skolēnu
un skolotāju godināšana, kam
devām nosaukumu “Labo darbu
prieks”, notika attālināti. Sveicienus čaklākajiem skolēniem un
skolotājiem sūtījām videoierakstā
10. jūnijā. Ja ir interese un vēlēšanās
noskatīties, tagad ieraksts ir publiski pieejams pašvaldības interneta
vietnē priekulesnovads.lv, sadaļā
“Izglītība – Notikumi”.
Naudas balvas skolēni saņēma
pašvaldības kasē vai tās tika pārskaitītas uz viņu bankas kontiem.
Pateicības par augstiem sasniegumiem mācībās un pašvaldības
suvenīru, kā arī Goda diplomus par
augstiem sasniegumiem mācībās
un sasniegumiem olimpiādēs,
konkursos un sporta sacensībās
9. klašu absolventi saņēma un
12. klašu absolventi saņems
izlaidumos, bet pārējie Zinību
dienā – 1. septembrī.
Apbalvotie skolēni un skolotāji:
Goda diploms un naudas
balva par izciliem sasniegumiem mācībās un olimpiādēs:
Krista Mehaņikova, Dana Katrīna
Znotinaite, Anda Brauna.

Goda diplomu un naudas
balvu par izciliem sasniegumiem mācībās saņem:
Ērika Anīte, Ance Tetere, Anna
Ivanova, Līva Deviņa, Leonīds
Kostjajevs, Margarita Sofija Tiškus,
Kārlis Ivanovs, Annija Pauzere,
Elza Eveliņa, Estere Ziemele, Elisa
Tuskena, Ieva Bērziņa, Santa Fromane, Patrīcija Rubeze, Annika
Riekstiņa, Elīna Putniņa, Gustavs
Šteinbergs, Roberts Linde, Nikija
Mikāle, Daniels Karazins, Daniela
Zube, Lāsma Elīna Punga, Laura
Rosvalde, Arturs Kostjajevs, Dāvis
Šenvalds, Maija Pinkovska, Agneta
Antanaviča, Ģirts Fromanis, Jānis
Uļezko, Elizabete Lendele, Edvards
Brancis, Beate Ešenvalde, Agate
Jerika, Megija Jašmonte, Rebeka
Auzniece, Roberts Hartmanis.
Goda diploms un naudas balva nominācijā “Progresa balva”:
Madara Novika, Ingrida Bertule.
Pateicība par ļoti labiem
sasniegumiem mācībās un
pašvaldības suvenīrs:
Marta Samsonova, Kendija
Kņūtiņa, Marta Roga, Alise Pāvila,
Agnese Križevica, Ričards Auznieks,
Dace Bērziņa, Elizabete Minka,
Gustavs Einis, Daniela Jesaulkova,

Artis Kalinauskis, Linda Mežale,
Karīna Plūme, Marija Elīna Lācīte,
Enija Valdmane, Enija Palubinska,
Mārcis Putniņš, Linda Jaškus, Elisa
Maņuka, Kate Rozentāle, Annija
Markota, Evelīna Anīte, Maruta
Klane, Kristiāna Cīrule, Raivo Dirnēns, Anna Šiline, Linda Freimane,
Reinis Isakovs, Agate Kadaģe, Anete
Porcika, Mariss Kadaģis, Kārlis
Pinkovskis.
Goda diploms un naudas
balva par starptautisku sasniegumu sportā: Emīls Šeflers.
Goda diploms un naudas balva par augstiem sasniegumiem
sportā: Santa Fromane, Nikija
Mikāle, Patrīcija Rubese, Marta Rubeze, Elizabete Minka, Enija Meiere,
Jasmīna Tīna Spēka, Tīna Juberte,
Dace Bērziņa, Margarita Tiškus,
Kārlis Piziks, Emīls Šeflers, Endijs
Erbe, Ēriks Bakuns, Ance Tetere.
Priekules novada pašvaldība
saka paldies ikvienam Priekules
novada skolotājam par darbu,
un jo īpaši liels paldies skolotājiem, kas sagatavojuši skolēnus
valsts olimpiādēm, konkursiem,
sacensībām, gūstot augstus
rezultātus:
Airita Ešenvalde, Sandra Gros-

berga, Zaiga Strelēviča, Svetlana
Kuprjašova, Agita Zuļģe, Sanita
Pīlagere, Ģirts Ločmelis, Arturs
Zīlītis, Mārtiņš Mikāls, Līga Strēle.
Goda diploms un naudas
balva par augstiem sasniegumiem folkloras konkursā: Enija
Valdmane, Emīls Brenfelds.
Paldies par ieguldīto darbu
kolektīviem, kuri gatavojās XII
Skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētkiem 2020. gadā!
Priekules vidusskolas 10.–
12. klašu deju kolektīvs – vadītāja
Liene Sokolovska,
Kalētu Mūzikas un mākslas
pamatskolas koris – diriģents
Ēriks Bukants, koncertmeistare
Līga Kvaše,
Priekules Mūzikas un mākslas
skolas koris – diriģentes Airisa
Timofejeva, Agrita Hanzovska,
koncertmeistare Inita Rubeze,

Lejaskurzemes mūzikas skolu
kamerorķestris – diriģents Mārtiņš
Bergs,
Krotes Kronvalda Ata pamatskolas folkloras kopa “Traistēni”
– vadītāja Līga Strēle,
Priekules vidusskolas folkloras
kopa “Priecele” – vadītāja Ruta
Oknere,
Mežupes pamatskolas ritma
grupa – vadītājas Liena Braže, Igeta
Cīrule, Ilze Kadaģe.
Lai vienmēr pasaulē būtu kaut
kas, ko gribi iemācīties, ko vēlies
darīt, kāda vieta, kur vēlies nonākt,
cilvēks, kuru gribi satikt! (Pema
Brauna)
Saulainu, priecīgu un raibu
vasaru!
Priekules novada pašvaldības izglītības vadītāja
Agrita Purviņa

ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
aktualitātes 2019./2020. mācību gada 2. semestrī attālināti
Valstiski noteiktajā ārkārtējās situācijas laikā no
13. marta līdz 29. maijam Priekules novada izglītības iestādēs
savu darbību turpināja ESF projekts “Karjeras atbalsts
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.
Lai veiksmīgi norisinātos mācību darbs, tika izveidoti metodiski
mācību materiāli visām klašu grupām. Projektā aktīvi darbojas
Priekules vidusskola, Krotes Kronvalda Ata pamatskola, Virgas
pamatskola un Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola.
1. klašu skolēni iepazina savu vecāku sapņu profesijas un profesijas, kurās viņi strādā šodien. Metodikas mērķis – iepazīt savu
vecāku profesijas. Iepazītās profesijas, kā arī savu sapņu profesiju
izglītojamie attēloja zīmējumos.
1.–2. klašu skolēni atpazina profesijas metodikā “Vai pazīsti
attēlos redzamās profesijas”. Metodikas mērķis – nostiprināt
esošās zināšanas par dažādu jomu profesijām.
3.–5. klašu skolēni veidoja darba pienākumu aprakstu
metodikā “Darba pienākumi” norādītajām profesijām. Metodikas
mērķis – nostiprināt zināšanas par darba pienākumiem dažādās
profesijās.
Projektā iesaistīto skolu 6. klašu izglītojamiem metodikā “Burtu
juceklis” bija jāatrod 10 medicīnas nozarēs strādājošas profesijas.
Metodikas mērķis – nostiprināt esošās zināšanas par profesijām
medicīnas nozarē.
7. un 8. klašu izglītojamie strādāja pie metodikas “Fizisks un
garīgs darbs”, kuras mērķis bija nostiprināt esošās zināšanas par
profesiju daudzveidību, sekmējot izpratni par jēdzieniem “fizisks
darbs”, “garīgs darbs”.
9. klašu izglītojamajiem tika sagatavots metodiskais materiāls
“Sāc lidot pretī saviem sapņiem”, kura mērķis bija sevis apzināšana, sev pareiza lēmuma pieņemšana.
Savukārt 10.–12. klašu skolēniem tika piedāvāti dažādi karjeras
testi, kas palīdzētu pieņemt lēmumu, kur doties studēt pēc vidusskolas absolvēšanas. Karjeras testi pieejami niid.lv, prakse.lv u.c.
26. maijā “Zoom” tiešsaistē Mārcis Priedītis tikās ar Priekules

vidusskolas 12. klašu skolēniem, kuri tika iepazīstināti ar studiju
iespējām RTU Liepājas Studiju un zinātnes centrā.
29. maijā TV tiešraidē “Tava klase” tika piedāvāta stunda
“Tavai karjerai”, kuras laikā skolēniem bija iespēja uzzināt par
karjeras izvēles pamatsoļiem, kā analizēt savas spējas, prasmes
un intereses, kā izpētīt profesijas un tālākizglītības iespējas, lai
pieņemtu pareizos lēmumus profesijas izvēlē.
Attālinātajā mācību procesā tika nodrošināta informācijas
pieejamība karjeras virziena izvēlei, kuru publicēja projektā
iesaistīto skolu mājaslapās. Niid.lv mājaslapā tika aktualizēta
informācija par “Atvērto durvju dienām 2020. gadā” un “Digitālais
asistents”, ar kuru palīdzību izglītojamie var atrast dzīves situācijai
un vajadzībām atbilstošās izglītības iespējas. Profesijupasaule.lv
piedāvā iepazīt profesiju dažādību. “Facebook” tīmekļa vietnē
attālināto mācību laikā regulāri tika aktualizēta informācija par
niid.lv, profesijupasaule.lv un “Tavai karjerai” aktualitātēm,
atvērtajām durvju dienām, profesiju daudzveidību, karjeras
konsultantu pieejamību u.c informācija. Tā pieejama:
Priekules vidusskola
http://www.priekule.edu.lv/index.php/projekti/karjeras-izglitiba https://www.facebook.com/priekules.vidusskola.7
Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola
http://www.kaletuskola.lv/
Krotes Kronvalda Ata pamatskola
http://www.krotesskola.mozello.lv/esf-projekti/karjeras-izglitib/profesiju-pasaule/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016744237761
Virgas pamatskola
https://www.facebook.com/virgas.pamatskola
Pedagoģe karjeras konsultante Liene Sokolovska
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kUlTūRA
!

PriEKuLEs KuLtŪras
naMs izaiCina

NOVADA ĢIMEŅU
DĀRZAM – 10

2020. gads
Kulturālā viktorīna
II kārta

1. Kurās vietās Priekules pilsētā ir svinēti Līgo svētki?
2. Cik un kādas Līgo svētku izrādes ir notikušas pie kultūras nama?
3. Cik JĀŅU spēlēja 2019. gada izrādē?

Novada ģimeņu dārza stādīšanas svētkiem šogad aprit
desmitā gadskārta. No idejas asniem līdz šodienai notikušas
darbietilpīgas lietas. Jau drīz pēc Priekules novada izveidošanas tika dibinātas jaunas tradīcijas, un novada ģimeņu
dārzs ir viena no tām.
Dārza pamatā ielikts spēcīgs stāsts. Jauno ģimeņu vecāki, kam
piedzimis mazulis, Bērnu aizsardzības dienā nāk dārzā un stāda
koku. Sākumā pie novada pašvaldības bija tikai pļava, kurā ik gadu
tika iestādīti pa dažiem vērtīgiem kokiem. Gadu no gada stādījumi
papildinājās. Mūsu lokā ir ģimenes, kuras stādīšanas svētkos piedalījušās vairākkārt, jo bērnu pulciņš kļuvis kuplāks.
2017. gadā pašvaldība nolēma dārza iedomātās aprises reāli
iezīmēt dabā ar bruģētiem celiņiem, laternām, soliņiem un jauniem
stādījumiem. Ar Lauku atbalsta dienesta līdzfinansējumu tas nu ir
realizēts. Tagad dārzs ir realitāte, nevis sapnis vai vīzija.
Diemžēl jubilejas gadā koronavīruss ieviesis korekcijas arī mūsu
ierastajā stādīšanas laikā – 1. jūnijā. Tā kā atļauja satikties ir ierobežota līdz 25 cilvēkiem, bet stādītāju pulciņš parasti ir lielāks, tad
nolēmām, ka pārcelsim šo akciju uz septembri. Tad būsim apkopojuši
interesantus faktus par darbiem pie dārza veidošanas desmit gadu
garumā. Un, protams, ielūgsim uz stādīšanas svētkiem ģimenes,
kuras aizvadītajā gadā kļuvušas kuplākas.
Uz tikšanos septembrī Priekules novada ģimeņu dārzā!
Kultūras nodaļas vadītājs
Gundars Venens

4. Kas atveidoja galveno lomu 2017. gada izrādē?
5. Kāda muzikālā apvienība piedalījās 2019. gada izrādē?
6. Kādi transporta līdzekļi ir izmantoti Līgo svētku izrādēs?
7. Kādi dzīvnieki ir piedalījušies Līgo svētku uzvedumos?
8. Kādi pašdarbības kolektīvi ir piedalījušies Līgo svētku tapšanā?
9. Kādi režisori ir gatavojuši izrādes un uzvedumus Līgo svētkos?

No 25. maija

10. Kādu autoru darbi ir izmantoti teātra izrādēs?

Viktorīnas atbildes lūdzam iesūtīt līdz 15. jūlijam 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. Atgādinām, ka fotogrāfijas no apmeklētajiem pasākumiem vēl varat iesūtīt
e-pastā kulturasnamsizaicina@inbox.lv.
Priekules kultūras nama kolektīvs

Priekules novada
Tūrisma
informācijas centra

darba laiks
no plkst. 11.00 līdz 15.00.
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SPORTS

sabiedrība

Rally Liepāja
norise atlikta
uz 14.–16. augustu

Saistībā ar Covid-19 vīrusa
izraisīto pasaules pandēmiju
un tam sekojošajiem ierobežojumiem Latvijā un Eiropā,
rūpēs par sacensību dalībnieku, skatītāju un darbinieku
veselību Rally Liepāja norise
atlikta uz 14.–16. augustu.
FIA Eiropas rallija čempionāta
Latvijas posms sākotnēji bija
paredzēts 29.–31. maijā, tad
tika pārcelts uz 10.–12. jūliju,
bet šobrīd Rally Liepāja norise
plānota vasaras izskaņā.
“Situācija saistībā ar Covid-19 vīrusa izplatību Latvijā
un pasaulē mainās ļoti strauji.
Ik dienu uzzinām, kā valstis visā
pasaulē cenšas ierobežot vīrusa
izplatību, pielāgojot arī noteiktos
ierobežojumus. Sporta sacensību
rīkotāji ir šim “virpulim” pa vidu,
cenšoties pielāgoties situācijai un
rast risinājumu, lai vienlaicīgi gan
sarīkotu sacensības, gan ievērotu
visus drošības un piesardzības pasākumus,” Rally Liepāja direktors
Raimonds Strokšs.
“Kā minējām iepriekš, drošība
rallija sarīkošanā vienmēr bijusi
mūsu darba galvenā prioritāte,
tāpēc kopā ar Eurosport Events,
Starptautisko Automobiļu federāciju, Latvijas valdību, kā arī rallija
pilsētām – Liepāju un Talsiem –
pieņēmām lēmumu vēlreiz atlikt
Rally Liepāja norisi – šoreiz no
jūlija uz augustu. Uzsvēršu, ka
visas puses vēlas šogad sarīkot
FIA Eiropas rallija čempionāta
posmu Latvijā, bet neskaidrība un
saistītie riski, lai to darītu jūlijā,
ir pārāk augsti. Mums ir jāņem
vērā, ka, lai notiktu pilnvērtīgas
Eiropas čempionāta sacensības,
dalībniekiem ir jābūt iespējai
brīvi ceļot ārpus savas valsts
robežām, bet, kā zināms, šobrīd
šāda iespēja nav – obligātā divu
nedēļu karantīna ir tikai viens
no šķēršļiem. Tāpat nav skaidri
zināms, par ierobežojumiem, kas
Latvijā un Eiropā var tikt noteikti
tuvākajās nedēļās.
Apzināmies, ka šādas Rally
Liepāja norises laika maiņas nav

ideāls risinājums, bet vēlamies
izmantot katru pieejamo izdevību,
lai šogad Latvijā sarīkotu Eiropas
čempionāta posmu. Tomēr, pirms
pieņemt gala lēmumu, nozīmīga
loma būs ekspertu sniegtajām
norādēm par iespēju sarīkot drošu
Rally Liepāja. Tāpēc atkarībā no
situācijas attīstības un apstākļiem
arī augustā plānotais norises laiks
vēl var mainīties. Ja būs tāda
nepieciešamība un iespējamība,
izskatīsim arī variantu sarīkot
ralliju vēl vēlākā datumā,” noslēdz
Raimonds Strokšs.
Visas līdz šim iegādātās ieejas
biļetes būs derīgas arī pārceltajā
Rally Liepāja norises datumā.
FIA Eiropas rallija čempionāta posms Rally Liepāja iespējams, pateicoties atbalstam,
ko sniedz Latvijas valsts, rallija
pilsēta – Liepāja, kā arī Talsu
novads. Paldies sponsoriem
Neste, Ramirent un SC Grupa,
auto nomas partnerim Sixt, kā
arī atbalstītājiem Canon Business Center - IB Serviss, Liepājas
Olimpiskajam centram, Pafbet
un Swecon. Informatīvo atbalstu
nodrošina ziņu medijs DELFI un
mediju partneri JCDecaux Latvija,
Kurzemes Vārds, Sporta Avīze,
Talsu Vēstis un Zebra. Paldies par
ieguldījumu visiem Rally Liepāja
draugiem: Baltic Taxi, Florai, FN
Servisam, Fristads, Jānim Pūcem,
Latvijas Pārtikas ražotājam, Lofbergs, MB Grupai, Meža Dārzam,
Red Bull, SignTech, Sportland un
Törley. Rally Liepāja palīdz īstenot
Aizputes, Durbes, Grobiņas un
Priekules novads. Īpašs paldies
Latvijas Automobiļu Federācijai.
Visi jaunumi un informācija
par Rally Liepāja atrodama interneta mājaslapā www.lvrally.com,
kā arī sociālajos tīklos Twitter
@LVRally, Facebook /LVRally,
draugiem.lv /lvrally, YouTube /
RallyLiepāja un Instagram /
lvrally.
Plašāka informācija:
Jānis Unbedahts,
RA EVENTS, 26557801,
janis@raevents.lv

Jūlijā tiks atklātas jaunās Kalētu Sociālā
atbalsta centra un feldšeru punkta telpas
Vasara Kalētos iesākas ar
priecīgu ziņu Sociālā atbalsta centra un feldšeru punkta
apmeklētājiem, jo jau 3. jūlijā
plkst. 13.00 notiks jauno telpu
atklāšana ar muzikālu sveicienu
klātesošajiem. Tie būs svētki arī
pašvaldībai, jo šī atklāšana nozīmēs to, ka ir beigusies Eiropas
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) LEADER projekta “Piekļuves nodrošināšana sociāliem
un veselības pakalpojumiem
pierobežā – Kalētu pagastā”, Nr.
19-02-AL13-A019.2203-000008
realizācija.
No šī projekta ieguvēji, protams, būs sociālais darbinieks un
feldšeris, jo turpmāk varēs darboties jaunās, plašākās un ērtākās
telpās, bet vislielākais ieguvums
būs Kalētu pagasta iedzīvotājiem,
jo nu šie sociālā dienas atbalsta
centra un feldšeru punkta pakalpojumi būs pieejami daudz
ērtākos apstākļos – jaunās, gaišās
un plašās telpās, kurām ir nodrošināta piekļuve arī personām ar
īpašām vajadzībām. Lai saņemtu
iedzīvotājiem tik svarīgos sociālos
un medicīnas pakalpojumus, vairs
nebūs jākāpj pa augstām kāpnēm
vai jālūdz kādam uznest ratiņus,
jo pakalpojumi tiks sniegti telpās,
kas atrodas pirmajā stāvā, kā arī,
lai pārvarētu dažus pakāpienus

pie ieejas durvīm, ir izbūvēts
panduss. Šeit iedzīvotāji varēs
saņemt dažādus feldšera sniegtos
pakalpojumus, sociālā darbinieka
atbalstu, veļas mazgāšanas un dušas pakalpojumus. Sociālā atbalsta
centram atvēlētās telpas – plašs
kabinets sociālajam darbiniekam,
kur pieņemt apmeklētājus, un
telpa veļas mazgāšanas pakalpojuma sniegšanai, feldšerpunkta
telpas iekārtotas atbilstoši noteikumiem – kabinets apmeklētāju
pieņemšanai, procedūru telpa un
palīgtelpas. Abiem kopīga būs
uzgaidāmā telpa un labierīcības
apmeklētājiem.
Jūnijā notiek telpu pieņem-

šana būvvaldē un nodošana ekspluatācijā, kā arī telpu iekārtošana
un aprīkošana ar mēbelēm un
iekārtām.
Būvdarbus objektā veica būvnieks SIA “Skorpions VS”, būvdarbu būvuzraudzību veica SIA
“Būviecere”.
Projekta kopējās izmaksas
104 507,59 EUR ar PVN, no kā
34 000 EUR ir Eiropas Savienības
ELFLA atbalsts.
Kalētu pagasta pārvaldes
vadītāja Agrita Driviņa,
Attīstības plānošanas
nodaļas vadītāja
Una Ržepicka

Dīkstāves pabalsti un citi nodokļu jomas atbalsta
pasākumi pēc ārkārtējās situācijas beigām
10. jūnijā spēkā stājies
“Covid-19 infekcijas izplatības
seku pārvarēšanas likums”,
kurš paredz saglabāt vairākus
Valsts ieņēmumu dienesta
(VID) administrētos nodokļu
jomas atbalsta pasākumus.
Uzņēmumu darbiniekiem un
pašnodarbinātajiem VID varēs
izmaksāt dīkstāves pabalstu par
Covid-19 izraisītu dīkstāvi, kas
pārsniegusi ārkārtējo situāciju un
ilgusi līdz 30. jūnijam. Iesniegumu par laikposmu no 1. jūnija
līdz 30. jūnijam darba devēji
par saviem darbiniekiem varēs
iesniegt līdz 30. jūnijam, bet
pašnodarbinātās personas – līdz
25. jūlijam.
Piesakoties līdz 2020. gada
30. decembrim, krīzes skartie
uzņēmēji varēs saņemt nodokļu

samaksas termiņa pagarinājumu
vai sadalīšanu nomaksas termiņos
uz laiku līdz trim gadiem. Pamatotu iesniegumu par nepieciešamību
termiņu sadalīt vai pagarināt nodokļu maksātājam būs jāiesniedz
15 dienu laikā pēc maksājuma
termiņa iestāšanās. Šim nokavētajam nodokļu maksājumam
netiks aprēķināta nokavējuma
nauda, savukārt informācija par
uzņēmumu netiks iekļauta VID
administrēto nodokļu parādnieku
datu bāzē.
Līdz pat šī gada beigām VID
turpinās nodrošināt apstiprinātās
pārmaksātās pievienotās vērtības
nodokļa (PVN) summas atmaksu
īsākā termiņā, nekā to paredz
spēkā esošais PVN likums. Tādējādi
uzņēmēju rīcībā būs vairāk brīvu
finanšu līdzekļu Covid-19 vīrusa

izraisītās krīzes pārvarēšanai.
Pēc ārkārtējās situācijas
beigām tiek saglabāta alkoholisko dzērienu distances tirdzniecība.
Vēršam uzmanību, ka ar nākamo dienu pēc ārkārtējās situācijas
beigām ir aizliegts izmantot nede
naturētu etilspirtu dezinfekcijas
līdzekļu ražošanā.
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID konsultatīvo tālruni 67120000 vai uzdot
savu jautājumu rakstiski VID EDS
sadaļā “Sarakste ar VID”. Svarīgi, ka,
zvanot uz VID konsultatīvo tālruni
67120000, ikviens var saņemt arī
personificētu konsultāciju, ja vien
zvanot pieslēdzas VID EDS un nosauc tur redzamo kodu.
VID Sabiedrisko
attiecību daļa
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Priekules novada paðvaldîbas informatîvais izdevums
UZņĒMĒjDARBīBA UN lAUkSAIMNIECīBA
Lauku atbalsta dienests (LAD)
informē
l Var saņemt īstermiņa aizdevumu no
vienotā platības maksājuma.
Lai mazinātu Covid-19 krīzes negatīvo ietekmi,
šogad lauksaimniekiem ir pieejams bezprocentu
īstermiņa aizdevums, kurš rudenī tiks dzēsts no
vienotā platības maksājuma summas. Iesniegumu
īstermiņa aizdevuma saņemšanai lauksaimnieki var iesniegt no 2020. gada 21. maija līdz
15. augustam Elektroniskajā pieteikšanās
sistēmā (EPS).
īstermiņa aizdevumu līdz 2020. gada 31.
decembrim piešķirs lauksaimniekiem kā de
minimis atbalstu vai arī kā saskaņotu valsts
atbalstu saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumu,
ja lauksaimniekam trīs pēdējos fiskālajos gados
piešķirtā de minimis atbalsta kopējā summa ir
sasniegusi 25 000 eiro.
īstermiņa aizdevums tiek aprēķināts no vienotā platības maksājuma avansa apmēra, ņemot
vērā šādus nosacījumus:
1) īstermiņa aizdevuma minimālā summa –
700 eiro;
2) atbalsta likme noteikta 40 eiro par vienotajam platības maksājumam pieteikto hektāru;
3) saskaņotā valsts atbalsta īstermiņa aizdevuma maksimālā summa – 100 000 eiro.
Datums/
Periods
30. jūnijs

10. jūlijs
15. augusts

20. augusts

Lauksaimnieks var pretendēt uz īstermiņa
aizdevumu:
1) ja 2020. gadā ir pieteicies vienotajam platības maksājumam;
2) ja pretendē uz aizdevumu kā de minimis
atbalstu, ir sagatavojis un apstiprinājis uzskaites
veidlapu par saņemto de minimis atbalstu, to var
izdarīt Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās
deklarēšanas sistēmā (EDS);
3) ja pretendē uz aizdevumu kā saskaņotu
valsts atbalstu, pieteicējs īstermiņa aizdevuma
iesniegumā pamato, kā Covid-19 izplatība negatīvi
ietekmējusi uzņēmuma saimniecisko darbību
(pamatojums jābalsta vismaz uz vienu no šiem
kritērijiem):
r atbilstoši operatīvajiem finanšu datiem
2020. gada martā, aprīlī, maijā, jūnijā vai jūlijā
lauksaimniekam apgrozījums samazinājies vismaz par 20 procentiem, salīdzinot ar 2019. gada
attiecīgo periodu;
r atbilstoši operatīvajiem finanšu datiem
2020. gada pirmajos piecos mēnešos lauksaimniekam likviditātes rādītāji ir pasliktinājušies,
salīdzinot ar 2019. gada finanšu datiem.
l LAD atgādina, ka Vienotā iesnieguma
grozījumu termiņš šogad ir pagarināts līdz
30. jūnijam.
l Platību maksājumu kalendārs.

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centrs” (LLKC) informācija
l LLKC pakāpeniski atsāk izglītošanu klātienē.
Sekojot līdzi valdības lēmumiem, ar šī gada 1. jūniju
LLKC atsācis klātienes mācību un saimniecību un mežu
apmeklējumu nodrošināšanu. Pasākumi tiks atsākti pakāpeniski, ievērojot Veselības ministrijas ieteiktos profilaktiskos
pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.
Aktuālā informācija par LLKC rīkotajām mācībām un pieredzes
apmaiņas braucieniem atrodama LLKC tīmekļa vietnē www.llkc.lv
→ NOZARES → TĀLĀKIZGLīTīBA → Mācību pasākums 2018–2022.
l Krāšņais un gardais pasākums “Novada garša”, ko rīko
LLKC, arī šovasar priecēs ikvienu. Tiesa gan – attālināti sociālo tīklu
kontos. Lai tajos piedalītos, aicinām sekot “Novada garšas” sociālo
tīklu kontiem “Facebook” un “Instagram”, kā arī “Youtube” kanālā!
Attālināto pasākumu datumi nemainīgi – Kurzemē, pie Nabas
ezera – 4. jūlijā, Zemgalē, atpūtas kompleksā “Miķelis” – 25. jūlijā,
bet Latgalē ZS “Kotiņi” – 8. augustā.
Tā kā klātienes pasākumi ar iespēju nobalsot par sev tīkamāko
produktu konkursā “Tautas garša” šogad izpaliks, ikviens Latvijas
iedzīvotājs tiks aicināts piedalīties nedaudz citādā aktivitātē – atrast www.novadagarsa.lv katalogā tīkamāko produktu un radoši
par to izpausties.
LLKC Priekules novada lauku attīstības konsultante
Irina Gintere

Svarīgi atcerēties
LAD pieņem lēmumu par platību maksājumu piešķiršanu 2019. gadā un
nodrošina to pilnīgu izmaksu.
Pēdējais datums, kad var pieteikties platību maksājumiem ar atbalsta apjoma samazinājumu.
Pēdējais datums, kad var iesniegt labojumus Vienotajā iesniegumā.
Datums, līdz kuram var veikt labojumus, lai novērstu pārklājumus (bez
sankcijām).
Pēdējais datums, kad jābūt noganītiem vai nopļautiem un novāktiem zālājiem, kas nav ES nozīmes zālāju biotopi un kas nav zālāji, kurus izmanto
biškopībā nektāra vākšanai vai ārstniecības augu vākšanai.
Pēdējā diena, kad Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) var iesniegt
pieteikumu Bezprocentu īstermiņa aizdevumam, kurš 2020. g. rudenī tiks
dzēsts no vienotā platību maksājuma (VPM) summas.
Datums, kad LAD publicē ilggadīgo zālāju īpatsvara rādītāju.
Ja ilggadīgo zālāju atsauces platības un kārtējā gada ilggadīgo zālāju platības
īpatsvara attiecība valstī samazinās par vairāk kā 5 %, lauksaimnieks nedrīkst
ilggadīgo zālāju platības pārveidot par citām vajadzībām izmantojamu zemi
bez LAD saskaņojuma.

l Konkurss “Sējējs 2020”.
Zemkopības ministrija aicina lauku uzņēmējus, jaunos zemniekus, kā arī ģimenes laukos
pieteikties lauksaimnieku vidū iecienītajam
konkursam “Sējējs 2020”. Izvirzīt pretendentus
konkursam aicinātas ne tikai pašvaldības, lauksaimnieku un pārtikas ražotāju nevalstiskās
organizācijas, bet arī lauku attīstības konsultanti.
Šogad konkurss “Sējējs” notiek 27. reizi.
Ņemot vērā Covid-19 pandēmiju, visu konkursa
pretendentu vērtēšana šogad notiks attālināti.
Dalībnieki konkursā tiks vērtēti šādās nominācijās – “Gada lauku saimniecība”, “Gada
uzņēmums pārtikas ražošanā”, “Ģimene lauku
sētā”, “Jaunais veiksmīgais zemnieks”, “Gada
veiksmīgākā kopdarbība” un “Bioloģiskā lauku
saimniecība”.
Tāpat šogad dalībniekus vērtēs arī nomināci-

jās “Rītdienas sējējs – mazpulcēns” un “Zinātne
praksē un inovācijas”.
Jau četrpadsmito gadu tiks pasniegta balva
par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā.
Konkursa laureāti saņems gada balvu “Sējējs
2020” (bronzas statuja), diplomu un naudas balvu.
Konkursa dalībniekus apbalvos 2020. gada rudenī.
Iepazīties ar konkursa nolikumu, vērtēšanas
kritērijiem, pieteikuma veidlapām un citu ar
konkursu saistīto informāciju var “Sējēja” tīmekļvietnē www.sejejs.lv.
Plašāka informācija mājaslapā
www.lad.gov.lv.
LLKC Priekules novada lauku attīstības
konsultante Irina Gintere,
Priekules pagasta lauksaimniecības konsultante Vizma Garkalne

l SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC)
Priekules novada lauku attīstības konsultantes Irinas Ginteres
pieņemšanas laiki 2020. gada jūlijā.
No 6. līdz 19. jūlijam esmu atvaļinājumā.
Vieta
Priekules novada
pašvaldībā

Laiks
Pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 un
piektdienās no plkst. 8.30 līdz 15.30.

Pieņemšanas laiki var mainīties. Pēc vajadzības ir iespējams
vienoties par papildu pieņemšanas laikiem, iepriekš sazinoties pa
tālruni 28310484.
LLKC Priekules novada lauku attīstības konsultante
Irina Gintere

Ai, vasara, ai, vasara,
Tavu lielu bagātību,
Dravā kupli rudzi auga,
Pļavā balts āboltiņš.
Līgo saule, līgo bite
Pa lielo tīrumiņu,
Saule – ziedus priecēdama,
Bite – ziedus lasīdama.
Lai skanīgām Līgo dziesmām tiek pavadīta gada
visgarākā diena un, spoži degot jāņugunij, tiek sagaidīta
visīsākā nakts!
LLKC Priekules novada lauku attīstības konsultante
Irina Gintere
un Priekules pagasta lauksaimniecības konsultante
Vizma Garkalne
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PURMSĀTU SENLIETU
KRĀTUVĒ JAUNA EKSPOZĪCIJA
< < 1.lpp.
Kopā ar skolēniem viņa
apciemoja vecos purmsātniekus,
iztaujāja, uzklausīja un pierakstīja
viņu atmiņas. Tolaik novadpētnieki vairāk interesējās par Otro
pasaules karu un 1905. gada
revolūciju.
Gan rakstītu, gan vizuālu,
gan priekšmetisku materiālu
bija tik daudz, ka 1987. gadā tika
izveidots skolas muzejs. Tā iekārtošanā piedalījās purmsātnieks,
amatmācības skolotājs Valdis
PRENCLAVS. Viņš noformēja
senlietu krātuves telpas, stendus,

attīstīja fotogrāfijas.
Tā abu Purmsātu skolas skolotāju Dzidras Varanauskas un
Valda Prenclava kopīgā darbā
tika pierakstīti atmiņu stāsti,
savākti seni priekšmeti, darba
rīki, rokdarbi un senas fotogrāfijas. Šie materiāli veido Purmsātu
senlietu krātuves ekspozīcijas un
informācijas krājumu pamatu.
No 2009. gada to pārrauga
un turpina papildināt un attīstīt
tagadējā Purmsātu senlietu krātuves vadītāja Ieva Šteinberga
kopā ar savu kolēģi Dairu Šalmu.
Šodien senlietu krātuve strādā
vispirms cilvēkiem – purmsātnie-

kiem un Purmsātu viesiem. Tāpēc
paralēli krātuves materiālu veidošanai tiek piedāvāta ekskursija pa
muižu un parku, kā arī konsultācijas un informācija visiem tiem,
kurus interesē vēsture.
Gan toreiz, gan tagad krātuve
balstās uz entuziasmu un vēstures
mīlestību.
No 20. līdz 24. jūlijam plānota
atvērto durvju diena Purmsātu
senlietu krātuvē.
Priekules tūrisma vadītāja
Inga Raškova,
tūrisma speciāliste
Purmsātos Ieva Šteinberga

Sociālā atbalsta centrs no 05.06.2020.
uz būvdarbu laiku slēgts.

Būvdarbus paredzēts pabeigt līdz 01.10.2020.
Higiēnas pakalpojumi (duša un veļas
mazgāšana) no 08.06.2020. tiek sniegti
Priekules daudzfunkcionālajā sporta
hallē darba dienās no plkst. 10.00 līdz
17.00, tālrunis 63461688.

Maksa par pakalpojumu saskaņā ar
Sociālā atbalsta centra maksas pakalpojumu cenrādi.
Sociālā dienesta vadītāja A. Valuže

Pateicamies SIA "Priekules nami"
darbiniekiem Atim, Dāvim un Dainim
par operatīvu un labi paveiktu darbu!
Virgas pagasta mājas
“Gaismas” iedzīvotāji

Biedrības “SK Dienvidkurzeme” pārstāvji lūdz
neizmest nolietotās automašīnu riepas autotrases
“Līgo” teritorijā. Atgādinām, ka gada laikā četras
vieglo automašīnu riepas par velti var nodot atkritumu poligonā “Ķīvītes” Grobiņas pagastā.
Tālrunis 63459097.
Saudzēsim dabu!

No jūnija darbu atsāk
SASPRAUDES
radošās darbnīcas
ROKDARBNĪCĀ.
Tikšanās katru
piektdienu plkst.
17.00 Galvenajā ielā 8,
Priekulē.
ROKDARBNĪCAS logos
skatāma izstāde
“VASARAS NOSKAŅĀS”.
Mīļi gaidīts ikviens!
Atnāc, piedalies, atpūties!

20. jūnijā plkst. 9.00 Priekules tirgus laukumā –
Zāļu dienas tirgus.
11. jūlijā plkst. 11.00 Priekules autotrasē “Līgo”
– Folkreisa vasaras kausa, LAF Krosa komisijas kausa un Kurzemes reģiona Amatieru autokrosa kausa
1. posms. Skatītājiem ieeja – 3 EUR.
31. jūlijā plkst. 21.00 pie Priekules kultūras nama
– koncerts “LATERNU STUNDĀ”.
Sīkāka informācija afišās. Sekojiet reklāmai!

Bunkas pagasts

20. jūnijā plkst. 20.00 saulgriežu svinēšana pie
Krotes ugunskura.
26. jūlijā plkst. 15.00 Bunkas kultūras nama

Priekules novadā

Kalētu pagastā 11. jūlijā.
Kalētu kapos plkst. 11.00.
Kalpos evaņģēliski luteriskās
draudzes mācītājs
Pēteris Kalks.
Bunkas pagastā
1. augustā.
Vecajos kapos plkst. 10.00;
Jaunajos kapos plkst. 10.30;
Usaiķu kapos plkst. 11.00;
Krotes kapos plkst. 12.00;
Pētera kapos plkst. 13.30;
Vārtājas jaunajos kapos
plkst. 14.30.
Kalpos Bunkas draudzes
mācītājs Kārlis Puķītis.
Priekulē 2. augustā:
Mālkalnu kapos plkst.13.00;
Lībju kapos plkst. 14.00.
Kalpos Priekules evaņģēliski
luteriskās draudzes mācītājs
Kārlis Puķītis.

Virgas pagastā 9. augustā:
Purmsātu kapos plkst. 14.00;
Paplakas kapos plkst. 15.00;
Virgas kapos plkst. 16.00.
Kalpos sludinātājs
Guntars Lašauri.
Gramzdas pagastā
15. augustā:
Aizvīķu kapos plkst. 11.00;
Dāmas kapos plkst. 12.00;
Gramzdas kapos plkst. 13.00.
Kalpos Raitis Šēners.
Priekules pagastā
15.augustā:
Mazgramzdas kapos
plkst. 11.00;
Judu kapos plkst. 12.00;
Stervēnu kapos plkst. 13.00;
Nodegu kapos plkst. 14.00.
Kalpos Priekules evaņģēliski
luteriskās draudzes mācītājs
Kārlis Puķītis.

DZIMTSARAKSTU
NODAĻAS ZIŅAS MAIJĀ
REĢISTRĒTA DZIMŠANA
Ir pilna lielā pasaule
Ar lieliem brīnumiem,
Un arī mēs, tie maziņie,
Nu piederam pie tiem.
ESI SVEICINĀTS, MAZULĪT!
h Solvitai Jasai piedzimusi meitiņa Elīna (Priekules pag.);
h Aijai un Dāvidam Seldeniekiem
piedzimis dēliņš Mārtiņš (Priekules pag.).

REĢISTRĒTA MIRŠANA
Kad mana dvēsele šķirsies
No dziesmu lejas šīs –
Tā mīlestības dziesmu
Sev līdzi aiznesīs.

afiša
Priekule

Kapu svētki

pagalmā – visi tiek aicināti uz grāmatas “Pa Latvijas
novadiem ar Roberto” prezentācijas pasākumu un
koncertu. Ieejas maksa 3 EUR. Kafijas pauze ar vietējo
saimnieču gardumiem un citi pārsteigumi. Būs iespēja
iegādāties grāmatu ar autogrāfu.

Gramzdas pagasts

22. jūnijā plkst. 18.00 pie Gramzdas tautas
nama – saulgriežus ieskandinās lauku kapela “Luste”.
Patīkamākai koncerta baudīšanai aicinām līdzi ņemt
paklājiņus/pledus sēdēšanai. Ievērosim 2 m distanci!

Virgas pagasts

No 20. līdz 24. jūlijam plānota atvērto durvju diena Purmsātu senlietu krātuvē. Sīkāka informācija afišās.

MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠI:
Inta Skadiņa (Priekule);
Velta Zariņa (Virgas pag.).
Lai gaiši jums Aizsaules ceļi! Izsakām līdzjūtību tuviniekiem.
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Iveta Juškeviča
CMYK
PRIEKULES NOVADA pašvaldības
bezmaksas informatīvais IZDEVUMS
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.
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