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GODĀJAMIE
PRIEKULES
NOVADA
IEDZĪVOTĀJI!
Jau vairāk par gadu dzīvojam vīrusa ēnā, bet nenoliedzami tas ir padarījis
mūs stiprākus, izturīgākus un
nesalaužamus cīņā pret nezināmo. Novēlu visiem nezaudēt
spēku, ticību un cerību labākai
nākotnei, kad atkal varēsim satikties klātienē, svinēt svētkus
un apskaut mīļotos cilvēkus.
Latvietis ir ārkārtīgi sīksts, ar
nenogurdināmu raksturu, arī
darba tikums tam nav svešs.
Tāpēc aicinu visus un ikvienu
radošumu rast dabā – pļavās,
parkos, mežos, piemājas sētās
un dārzos.
Gādāsim arī turpmāk par
to, lai brīvības gars stāvētu
pāri visam – rūpēm, raizēm un
bailēm. Brīvības svētku dienā
klāsim balto galdautu savās
ģimenēs un pieminēsim mūsu
valsti ar lepnumu sirdī!
Novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja
VIJA JABLONSKA

M

Foto uz vāka un vidus atvērumā: Priekules novada foto arhīvs no iepriekšējiem gadiem

aijā viss zied, meži jau iekrāsojušies
svaigā zaļumā, zeme kļuvusi tik silta,
ka gribas visus piecus pirkstus ielaist
rudens arumā un sajust dzīvības brīnuma spēku,
kad trauslā sēkliņa atvērsies un pārtaps krāšņā
augā. Šo procesu nekas nespēs aizkavēt. Kas
sēts, tas tiks arī pļauts.
Varbūt tā ir sakritība, varbūt likumsakarība,
ka maijā svinam Latvijas Brīvības svētkus. Labība jau nobriest arī totalitārā valstī un cilvēkiem
atņemtā zemē, bet kāds prieks par to, ka paši
esam saimnieki savā zemē, ka tā pieder mums,
un bez cīņas mēs to nevienam neatdosim!
“Brīvība, neatkarība un demokrātija ir vērtības, par kurām mēs cīnījāmies pirms 100 ga-

diem, pirms 30 gadiem un cīnīsimies vienmēr,”
teikusi Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece.
Šogad 4. maijā atzīmēsim deklarācijas “Par
Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”
pieņemšanas 31. gadadienu un 5. gadadienu, kopš
iedzīvināti Baltā galdauta svētki. Šajā dienā klājām
svētku galdu ģimenei, kaimiņiem, kolēģiem, radot
ciešāku piederības sajūtu savam pagastam, pilsētai
un Latvijai, lai kopā ar ģimeni un apkārtējiem kaimiņiem novērtētu visu labo, kas mums ir dots. Un
dots ir daudz – zeme, valoda, valsts. Tāpēc nekad
neaizmirsīsim, ka atgūt šīs vērtības nebija vienkārši.
1990. gada 4. maijā deklarācijas pieņemšanai
bija nepieciešamas divas trešdaļas no deputātu
skaita jeb 134 balsis. Dramatiskā balsu skaitīšanā ar

138 balsīm Augstākā Padome deklarāciju pieņēma.
Šo brīdi ar prieka asarām sejā pie Saeimas nama ar
radioaparātiem rokās gaidīja tūkstošiem cilvēku.
Viens nozīmīgs posms tika izcīnīts, bet priekšā vēl
bija barikāžu laiks, augusta puča satraucošās dienas
un Latvijas ne vieglais atgriešanās ceļš Rietumu
civilizācijā.
Šodien aiz muguras trīs gadu desmiti citā
Latvijā. Esam iemācījušies svinēt savas valsts
Brīvības svētkus. Mums ir jaunas tradīcijas, un,
lai arī pandēmija mums otro gadu pēc kārtas
liedz svinēt, sirdsprieku par brīvu Latviju mums
neatņems neviens.
Kultūras vadītājs
GUNDARS VENENS
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DOMES ZIņAS

Priekules novada
pašvaldības domes lēmumi
Priekules novada
pašvaldības domes
sēdē 25. martā
pieņemtie lēmumi
Dažādi jautājumi

Apstiprināja lēmumu par
vienreizēja materiālā pabalsta
piešķiršanu politiski represētajām
personām un Černobiļas avārijas
seku novēršanā iesaistītajām
personām.
Apstiprināja lēmumu par
starpinstitūciju bērnu tiesību
aizsardzības komisijas sastāvu,
iekļaujot komisijas sastāvā Priekules novada bāriņtiesas priekšsēdētāju, novada Sociālā dienesta
vadītāju, Priekules novada izglītības vadītāju un valsts policijas
Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa Kārtības policijas
nodaļas inspektoru.
Pieņēma lēmumu piešķirt
līdzfinansējumu 283 EUR apmērā
nodibinājuma “Zinātnes un inovāciju parks” projektam – Latvijas
skolu jaunatnes foto konkursam
“Mana zeme skaistā”.
Apstiprināja lēmumu par
mācību organizāciju Mežupes
pamatskolā, nosakot pamatskolas izglītojamiem no 2021. gada
22. marta līdz 6. aprīlim attālinātās mācības atbilstoši izglītības
iestādes izstrādātai kārtībai.
Apstiprināja grozījumus
30.12.2020.lēmumā Nr.810 “Par
atkritumu apsaimniekošanas
tarifa noteikšanu Priekules novada Bunkas, Gramzdas, Kalētu
un Virgas pagastos”, nosakot
apsaimniekošanas tarifu Bunkas
pagasta “Dzirnavās”.
Apstiprināja lēmumu par Priekules novada attīstības programmas 2013.–2019. gadam investīciju un rīcības plāna aktualizāciju.

Pieņēma lēmumu par projekta
“Priekules Mūzikas un mākslas
skolas lietus ūdens kanalizācijas
izbūve un vienkāršota fasādes
atjaunošana" publiskā iepirkuma
izsludināšanu 2021. gadā.
Pieņēma lēmumu par projekta “Virgas pamatskolas – Virgas
muižas austrumu korpusa pamatu
nostiprināšana, lietus ūdens kanalizācijas izbūve un pagraba ieejas
mezglu pārbūve” publiskā iepirkuma izsludināšanu 2021. gadā”.

Nolikumi, noteikumi

Pieņēma lēmumu par Priekules pilsētas un Priekules pagasta
pārvaldes izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu.

Izsoles

Apstiprināja izsoles rezultātus
un pirkuma līguma noslēgšanu
par Priekules novada pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu
“Mazkalnenieki” Virgas pagastā
un “Lielkalves” Gramzdas pagastā.
Pieņēma lēmumu par izsoles atzīšanu par notikušu bez
rezultāta par Priekules novada
pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu “Mazkalves” Gramzdas
pagastā un otrās mutiskās izsoles
ar augšupejošu soli rīkošanu.
Apstiprināja lēmumus par
Priekules novada pašvaldībai piederošās mantas – 5 kases aparātu
– atkārtotu izsoļu ar augšupejošu
soli atzīšanu par nenotikušām.
Precīzu informāciju par
visiem lēmumiem (arī
nekustamā īpašuma jautājumiem) varat izlasīt Priekules
novada mājaslapā
www.priekulesnovads.lv.
Dokumentu pārvaldības
speciāliste D. Tilgale

Informācija Krotes ciema
daudzdzīvokļu mājas
“Dzirnavas” iedzīvotājiem
Ar 2021. gada 1. aprīli noteikts
atkritumu apsaimniekošanas tarifs
1,67 EUR bez PVN par vienu personu.
Bunkas pagasta pārvaldes kasiere maksājumus pieņems:
11. maijā no plkst. 10.00 līdz 11.30 Tadaiķu bibliotēkā;
12. maijā no plkst. 10.00 līdz 11.30 Krotes bibliotēkā.

Darbu sācis CVK uzziņu tālrunis
par pašvaldību vēlēšanām 5. jūnijā
Lai informētu vēlētājus par
5. jūnija pašvaldības domes vēlēšanu kārtību, līdz 6. jūnijam
darbosies Centrālās vēlēšanu
komisijas (CVK) uzziņu tālrunis 67049999.
Tālrunis strādās katru dienu
no plkst. 9.00 līdz 20.00, bet 31.
maijā no plkst. 9.00 līdz 21.00, 4.
un 5. jūnijā – no plkst. 7.00 līdz
24.00. Uzziņu tālruņa operatori
būs gatavi vēlētājus uzklausīt arī
6. jūnijā no plkst. 9.00 līdz 17.00.
Zvanot uz uzziņu tālruni,
vēlētāji varēs noskaidrot savu
vēlēšanu apgabalu, vēlēšanu
iecirkņu adreses un darba laikus,
uzzināt, kā pieteikt vēlēšanu
apgabala maiņu, ja citā vēlēšanu
apgabalā pieder nekustamais
īpašums. Tāpat varēs uzzināt par
pieteikšanos balsot pa pastu no ārzemēm, balsošanas kārtību iecirknī, zīmes aizpildīšanu, drošības
pasākumiem Covid-19 infekcijas
izplatības mazināšanai un iegūt
atbildes uz citiem ar vēlēšanu
norisi saistītiem jautājumiem.
5. jūnija pašvaldības domes
vēlēšanas norisināsies sešās
valstsp ilsētās un 35 novados.
Savukārt Rīgas pašvaldībā vēlēšanas šogad nenotiks, jo dome tika
ievēlēta ārkārtas vēlēšanās pērn,
un tā turpinās strādāt līdz 2025.
gada vēlēšanām.
Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir Latvijas un
Eiropas Savienības dalībvalstu
pilsoņiem no 18 gadu vecuma,
kuri bija reģistrēti dzīvesvietā
attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā (izņemot Rīgu)
vismaz 90 dienas pirms vēlēšanu
dienas (šā gada 7. martā) vai
kuriem attiecīgajā pašvaldībā
pieder nekustamais īpašums.
Vēlētājiem, kuri vēlas izmantot
iespēju balsot vēlēšanu apgabalā,
kurā viņiem pieder nekustamais

īpašums, no 27. marta līdz 27.
maijam jāreģistrējas balsošanai
šajā vēlēšanu apgabalā. Mainīt
vēlēšanu apgabalu iespējams
tiešsaistē Pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldes e-pakalpojumā
vai klātienē jebkurā pašvaldības
dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.
Šajās pašvaldību vēlēšanās
vēlētāji pirmo reizi varēs balsot
jebkurā sava vēlēšanu apgabala
iecirknī, kā balsošanas dokumentu
izmantojot gan pasi, gan personas
apliecību. Vēlētāju uzskaitei
vēlēšanu iecirkņos pirmo reizi
tiks lietots elektronisks tiešsaistes
vēlētāju reģistrs. Savu vēlēšanu
apgabalu vēlētāji var noskaidrot
arī Pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldes e-pakalpojumā
internetā.
Vēlēšanu iecirkņu darba laiks
pašvaldību vēlēšanu dienā, 5. jūnijā, būs no pulksten 7.00 līdz 20.00.
Vēlētāji varēs izmantot arī iespēju
nobalsot iepriekš:
l pirmdien, 31. maijā, no
plkst. 16.00 līdz 20.00;

l ceturtdien, 3. jūnijā, no
plkst. 9.00 līdz 16.00;
l piektdien, 4. jūnijā, no plkst.
13.00 līdz 20.00.
Šogad pirmo reizi vēlētāji,
kuriem ir balsstiesības pašvaldības
vēlēšanās, bet kuri vēlēšanu laikā
uzturas ārvalstīs, varēs pieteikties
balsošanai pa pastu no ārvalstīm.
Pasta balsošanai būs jāpiesakās
iepriekš – no 27. marta līdz 24.
aprīlim. Pieteikties varēs Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
e-pakalpojumā, 36 Latvijas Republikas vēstniecībās, Centrālajā
vēlēšanu komisijā vai izmantojot
oficiālo elektronisko adresi.
Ja vēlētājam veselības stāvokļa dēļ nebūs iespējas nokļūt
vēlēšanu iecirknī, būs iespēja
pieteikties balsošanai savā atrašanās vietā.
Centrālās vēlēšanu komisijas
Informācijas nodaļas
vadītāja Laura Zaharova,
tālr. 20237331,
laura.zaharova@cvk.lv

Vēršam Priekules novada iedzīvotāju uzmanību
pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtībai
nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem
ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkliem
l 2020. gada 30. decembra saistošie noteikumi Nr. 15/20 paredz, ka
līdzfinansējums kanalizācijas tīklu
un ūdensvadu izbūvei 100% apmērā
tiek piešķirts vientuļi dzīvojošiem
pensionāriem, trūcīgām un maznodrošinātām personām, daudzbērnu ģimenēm vai ģimenēm, kurām
piešķirts audžuģimenes statuss, un
personām ar invaliditāti.
l Iedzīvotājiem, kuri neatbilst mi-

nētajiem nosacījumiem, tiek piešķirts
līdzfinansējums 80% apmērā.
l Lai iedzīvotāji varētu pieslēgt
savu nekustamo īpašumu pie centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, aicinām vērsties SIA
“Priekules nami”.
l Jautājumu gadījumā sazināties ar tehnisko direktoru R. Micku
pa tālruni 27068302.

Gramzda Bunka Kalçti Virga Priekule Gramzda Bunka Kalçti Virga Priekule
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sabiedrība
Lielā talka šogad norisināsies 24. aprīlī. Visiem
talkotājiem ir iespēja pieteikt savas talkas tiešsaistes
kartēs Lielās talkas mājaslapā www.talkas.lv, sadaļā
“Kartes”. Talkotāji arī aicināti ņemt vērā visus drošības priekšnosacījumus, kas būs aktuāli Lielās talkas
norises brīdī, kā arī aktīvi reģistrēt savas talkošanas
vietas tiešsaistes kartēs, lai koordinētā un drošā
veidā vienotos Latvijas sakopšanā.
Talkas.lv mājaslapā visi talkotāji var gan apskatīties
“Piesārņoto vietu karti”, plānojot savus Lielās talkas
darbus, gan arī pieteikt savas talkas. Ņemot vērā paaugstinātās drošības apstākļus un pašreiz noteikto sociālās
distancēšanās aicinājumu, talkotāji aicināti lielāku uzsvaru
likt uz individuālo talkošanu, tāpēc ir pieejama arī īpašā
SOLO talkas karte, kur savu atkritumu savākšanas vietu
var atzīmēt tie, kuri dosies talkot vienatnē. Mājaslapā
atrodamas trīs interaktīvās Lielās talkas kartes, kurās var
pieteikt savu labiekārtošanas vai atkritumu savākšanas
talku:
l “Lielās talkas ’21 kartē” talkotāji aicināti pieteikt trīs
veidu talkas – atkritumu savākšanas, labiekārtošanas vai
apvienotās labiekārtošanas un atkritumu savākšanas talkas;
l “Solo talkas ’21 kartē” savas talkas ir aicināti pieteikt
tie, kuri vēlas doties dabā un talkot vienatnē, sakopt savu
apkārtni vai savu māju tuvumu. Tā ir iespēja individuālajiem talkotājiem pievienoties plašajam Latvijas talkotāju
pulkam, lai kopīgi piedalītos pavasara sakopšanas darbos;
l “Piesārņoto vietu kartē” Latvijas iedzīvotājiem ir
iespēja atzīmēt īpaši piesārņotas vietas savos novados un
reģionos, tādā veidā norādot, kur sakopšanas darbi būtu
īpaši nepieciešami.
Šogad Lielās talkas vadmotīvs ir “Par zaļu Latviju – katrs
atsevišķi, bet visi kopā”, jo ikviens no mums var dot savu
artavu, lai Latvija kļūtu par zaļāko un tīrāko valsti pasaulē.
Jau šonedēļ vairākas pašvaldības ir sākušas aicināt savus
iedzīvotājus aktīvi pieteikt talkas Lielās talkas mājaslapā.

Kā talkot Covid-19 laikā?

SOLO talkas: talkojiet vienatnē, pastaigājoties pa mežu
vai gar jūru, sakopjot savas mājas apkārtni;
DUO talkas: talkojiet divatā. Ja esat vienas mājsaimniecības pārstāvji, tad talkojiet droši kopā, ja esat draugi
vai paziņas, ievērojiet vismaz divu metru distanci;
ĢIMENES talkas: talkojiet visa ģimene kopā, bet ievērojiet, ka jums jābūt vienas mājsaimniecības pārstāvjiem.
Lielā talka šogad individuālajiem talkotājam ir radījusi
iespēju saņemt savus talkas atkritumu savākšanas maisus. Tie tiks izplatīti ar Lielās talkas atbalstītāja “Maxima
Latvija” palīdzību. Individuālie jeb SOLO talkotāji, kuri
jau 24. aprīlī plāno piedalīties Lielajā talkā, varēs saņemt
talkošanas maisus sev ērtā veidā kādā no teju 200 veikaliem “Maxima” visā Latvijā. “Maxima Latvija” kopā ar Lielās
talkas organizatoriem aicina kopējiem spēkiem rūpēties

par zaļāku un tīrāku nākotni, piedaloties talkošanas un
labiekārtošanas aktivitātēs aprīļa beigās. Arī šogad jāņem
vērā visi drošības priekšnosacījumi, kas būs aktuāli Lielās
talkas norises brīdī.
Lai veicinātu individuālo talkotāju iesaisti un atvieg
lotu to dalību Lielās talkas kustībā, saņemt maisu kļūs
vēl ērtāk – dodoties uz tuvāko “Maxima” veikalu bez nepieciešamības savu dalību pirms tam saskaņot ar talkas
koordinatoru. Visi SOLO talkotāji no 19. līdz 24. aprīlim
varēs saņemt savu īpašo talkas maisu veikalos “Maxima”
(izņemot “Maxima Express” formāta veikalus), veicot simbolisku pirkumu vismaz 0,10 eiro apmērā. Jāņem vērā,
ka maisu skaits ir ierobežots.
Par Lielo talku: Lielā talka ir nevalstiska kustība
Latvijā, kas kopš 2008. gada ne tikai katru gadu organizē
talkas visā valstī, bet īsteno arī dažādus projektus sabied
rības izglītošanai vides aizsardzības jautājumos. Lielās
talkas patrons ir Valsts prezidents, ierindojot Latviju starp
pirmajām valstīm pasaulē, kur vides aktivitātēm ir valstisks
atbalsts tik augstā līmenī. 2019. gada augustā patronāžu
pārņēma jaunais Valsts prezidents Egils Levits. Par saviem
zaļajiem darbiem rakstiet arī mums talkas@talkas.lv un
projects@talkas.lv vai arī dalieties ar tiem sociālajos tīklos,
izmantojot tēmturus: #LielaTalka2021 #Espiederunakotnei
#sakopsavusetu

No 10. līdz 14. maijam
Priekules novadā notiks
nolietoto elektroierīču savākšana

Turpinot Lielās talkas tradicionālās spodrības mēneša
aktivitātes, svarīgi sakārtot ne tikai savu tuvāko dzīves
telpu, bet arī parūpēties, lai viss novads būtu sakopts.
No 10. līdz 14. maijam Priekules novada pašvaldība
sadarbībā ar “Vides pakalpojumu grupu” organizē nolietoto
elektroierīču savākšanu Priekules novadā. Akcijas laikā
iedzīvotāji bez maksas varēs nodot dažāda veida nolietotu
sadzīves tehniku un elektropreces (televizorus, datorus,
ledusskapjus, veļas mazgājamās mašīnas, gāzes plītis,
zāles pļāvējus u.c.).
Lai savākšana noritētu raiti, aicinām novada iedzīvotājus izvēlēties sev ērtāko savākšanas vietu, kurā būs
iespējams tos nogādāt darba laikā, iepriekš sazinoties ar
atbildīgo personu.
Priekulē novada iedzīvotāji nolietoto sadzīves tehniku
varēs novietot laika posmā no 10. maija (plkst. 8.00) līdz
14. maijam (plkst. 12.00) Ķieģeļu ielā 3.
Atbildīgais – Priekules pilsētas un pagasta saimniecības
vadītājs Edgars Rubezis, tālr. 29428641.
10. maijā pašvaldības autotransports pārvietosies

“Dārgumu medības”

Martā Gramzdas pagastā norisinājās piedzīvojumu spēle “Dārgumu medības”. Ik sestdienas
un svētdienas rītu Gramzdas Facebook kontā tika
publicēts foto no vietas, kas spēles dalībniekiem bija
jāatpazīst un jāatrod. Ierodoties pirmajam īstajā
vietā, dalībnieks kļuva par tās dienas uzvarētāju
un ieguva tur atstāto dārgumu. Lai spēli padarītu
interesantāku, publicētajā fotogrāfijā redzama bija
tikai maza daļiņa no kādas vietas mūsu pagastā vai
detaļa no kāda objekta. Mēneša garumā kopumā
tika publicētas un dārgumi paslēpti astoņās dažādās vietās – grants karjerā, Laukmuižā pie Medus
koka, pie Spriceles Dāmā, Gramzdas pilskalnā,
Eža dzirnavu drupās Aizvīķos, Mācītāja parkā,
ģeodēziskajā punktā Laukmuižā un Dāmas mežā.
Aktīvākajiem gramzdeniekiem šī spēle izvērtās par

gaidītu notikumu mēneša garumā – katru spēles
rītu dārgumu mednieki gaidīja ar nepacietību un
bija gatavi doties izbraukumā pa pagastu.
Bija patiess prieks saņemt ziņas no spēles
dalībniekiem, ka šis ir bijis izzinošs, aizraujošs un
adrenalīnu raisošs piedzīvojums. Lai arī ne visi,
kas piedalījās spēlē, tika pie balvas, ikviens ieguva
pozitīvas emocijas un kāds arī uzzināja ko jaunu
par Gramzdas pagastu. Spēles sekotāji atzina, ka
dažas vietas līdz šim nebija ievērojuši un par dažām
pat nenojautuši.
Lai šī spēle kalpo kā motivācija “turēt acis
vaļā”, jo, kas zina... Varbūt acīgums noderēs vēl
kādā piedzīvojumā!
Spēles organizatore
Gunta Gruntiņa

noteiktā maršrutā Gramzdas pagastā:
l Aizvīķos pie “Pagastnama” ēkas, laukumā (plkst.
09.00 – 09.30);
l Skolas ielā 6 Gramzdā (plkst. 09.50 – 10.20);
l Meža ielā 3 Gramzdā pie daudzdzīvokļu mājas
(plkst. 10.30 – 11.00);
l Miera ielā 4 Gramzdā pie esošajiem atkritumu
konteineriem (plkst. 11.10 – 11.40).
Atbildīgais – saimniecības vadītājs Vitālijs Priščepovs,
tālr. 26166608.
11. maijā pašvaldības autotransports pārvietosies
noteiktā maršrutā Kalētu pagastā:
l Ozolu ciemā, šķiroto atkritumu konteineru laukumā
(plkst.10.00 – 10.30);
l Kalētos pie pagasta pārvaldes (plkst. 10.45 – 11.30).
Atbildīgais – komunālās saimniecības pārzinis Guntis
Grietēns, tālr. 28619970.
12. maijā pašvaldības autotransports pārvietosies
noteiktā maršrutā Priekules pagastā:
l Mazgramzdā pie bērnu rotaļu laukuma (plkst.
13.00 – 13.30);
l Kalneniekos pie daudzdzīvokļu mājas Nākotnes
iela 10 (plkst. 13.45 – 14.15).
Atbildīgais – Priekules pilsētas un pagasta saimniecības
vadītājs Edgars Rubezis, tālr. 29428641.
12. maijā pašvaldības autotransports pārvietosies
noteiktā maršrutā Bunkas pagastā:
l Krotē pie bibliotēkas (plkst. 9.00 – 9.30);
l Bunkā pie mehāniskajām darbnīcām (plkst. 10.00
– 10.30);
l Tadaiķu ciemā laukumā pie Tēva nama (plkst.
10.45 – 11.15).
Atbildīgais – komunālās saimniecības pārzinis Nikolajs
Afanasjevs, tālr. 28322050.
13. maijā pašvaldības autotransports pārvietosies
noteiktā maršrutā Virgas pagastā.
l Purmsātos, laukumā pie veikala (plkst. 09.00 –
09.30);
l Paplakā pie mehāniskām darbnīcām (plkst. 9.45
– 10.15);
l Virgā, laukumā pie mājas “Rožlejas–Kalniņi” (plkst.
10.30 – 11.00).
Atbildīgais – saimniecības vadītājs Gints Rozenbergs,
tālr. 26109863.
Nolietoto elektropreču utilizācija iedzīvotājiem ir bez
maksas, bet par to nogādāšanu uz savākšanas vietām ir
jāparūpējas pašiem.
Priekules novada pašvaldības izpilddirektors
Andris Razma

Bāriņtiesa aicina
aizgādņus vērsties
Sociālajā dienestā

Priekules novada bāriņtiesa
informē, ka aizgādņiem, kuri ar
bāriņtiesas lēmumu iecelti par
aizgādņiem pilngadīgai personai (ar garīga rakstura vai citiem veselības
traucējumiem, kurai rīcībspēju ierobežojusi tiesa, un personai, kurai
tiesa nodibinājusi pagaidu aizgādnību), ir iespēja saņemt atlīdzību par
aizgādņu pienākumu pildīšanu.
Pabalsta apmērs mēnesī par vienu aizgādnībā esošu pilngadīgu
personu neatkarīgi no aizgādnībā esošai personai iecelto aizgādņu
skaita ir 30 EUR mēnesī.
Informējam, ka pabalstu piešķir un izmaksā Priekules novada
Sociālais dienests, līdz ar to, lai šo atlīdzību saņemtu, aizgādņiem ar
iesniegumu jāvēršas Priekules novada Sociālajā dienestā.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Priekules
novada Sociālā dienesta speciālistiem.
Cieņā, Priekules novada bāriņtiesas kolektīvs
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Foto – leišmalīte.lv, personīgais arhīvs.

TŪRISMA JAUNUMI
“Ir kāda vieta pasaulē, kura mums jāzina vislabāk,
kuru citas malas cilvēks mums neatklās.”

(I. Ziedonis)

Virgas muiža
Virgas muiža interesanta ar
to, ka saglabājusies vislabāk
no visām citām Priekules novada muižām, bet zināms par
to vismazāk. 1575. gadā Gerhards fon Nolde (1524–1597)
to ieguva savā īpašumā no
Adama fon Butlara un pievienoja pārējiem 1560. gadā
lēnī piešķirtajiem īpašumiem
– Gramzda, Mazgramzda, Kalēti. Tik daudz zinām, bet kas
un kā Virgas muižā notika
tālāk? Par to zināms ļoti maz.
Kuri no Kurzemes Noldēm
saimniekoja Virgas muižā?
Kuru saimnieku laikā tikušas
būvētas tās muižas ēkas, kuras
šodien joprojām varam apskatīt? Kāpēc sanācis tā, ka Virgas
un Gramzdas muižās baznīcas
ar Noldu atbalstu tika celtas,
bet galvenajā dzimtas īpašumā
Kalētos ne? Kā tas sanācis, ka
Otrā pasaules kara noslēguma
kaujās, kad Priekules novadā
tika izārdīts viss, Virgas muiža
saglabājās tādā mērā, ka pēc
kara varēja to atjaunot un izmantot tā, ka dažas no Virgas
muižas vairākus simtus gadu
vecajām ēkām varam izmantot joprojām? Jautājumu ļoti
daudz. Atrast atbildes gribētos
uz visiem. Tās tiek un tiks
meklētas. Šajā reizē daži sīki,
tomēr interesanti atradumi.

Durvis – mīkla, kura
joprojām minama

Ar skaistajām, grebtajām
koka divviru durvīm saistās kāda
leģenda. To meistare it kā bijusi
pati baronese. Ieraugot lielās
masīvkoka durvis, tā vien gribas
aprunāties ar amata pratējiem.
Viens saka: “Sievietei, tas nav pa
spēkam! Tas nepārprotami nav
baroneses darbs!” Otrs smejas:
“Baronese, kā tad!”
Kā tad īsti bija: varbūt grebšana ir bijusi kāda Noldes ģimenes
vīrieša hobijs vai varbūt baronese noskatījusi kāda latviešu
zemnieka talantu un pasūtījusi
meistaram jaunas durvis? Kā
radusies šī leģenda? Gribas ticēt,
ka tomēr kāda loma baronesei šo
skaisto durvju tapšanā ir bijusi.
Varbūt durvis darinātas pēc viņas
skicēm? Varbūt pēc detalizēta
vārdiska pasūtījuma? Vēstures
dokumentos ziņu nav. Atliek vien
minēt, kurš bijis skaisto durvju
darinātājs.

Muižas divviru durvis, kuru meistare it kā bijusi pati baronese.

Skaistie Wirgen ķieģeļi, kas iegūti netālajā ķieģeļceplī.
Ko nozīmē durvīs grebtie romiešu cipari? Arābu ciparos tas
izskatās šādi – 1700X216. Ko nozīmē šie skaitļi? Zināms, ka durvis
nav izgatavotas 1700. gadā, bet
kad tad? Iespējams, tās gatavotas
kādam svarīgam notikumam vai
cilvēkam par godu. Varbūt Ziemeļu
kara sākumam? Varbūt Kārlis
XII 216 dienas uzturējies Virgā?
Varbūt zviedri ieradās gada 216.
dienā? Varbūt gada skaitlim 1700
jāpieskaita 216? Izvirzīto variantu
daudz, pētīsim.

Wirgen un Kalleten
muižas mūros

Virgas muižas savdabīgai
celtniecībai ir visai ticams stāsts.
Izrādās, sākotnēji Virga ir bijis necils baronu Noldu lauku īpašums.
Tāpēc kungi cēluši vienstāvīgu
dzelteni krāsoto (šodien) ķieģeļu
māju. Vēlākos gados, kad Noldu
dēli sadalīja nedalāmo Kalētu –
Gramzdas īpašumu, Virga atstāta
kādam no jaunākajiem dēliem.
Varbūt jaunais īpašnieks cēlis
augstāko kungu mājas daļu un arī
muižas saimniecisko daļu… Šajā
Virgas muižkungu ēkas daļā redzami skaistie Wirgen ķieģeļi, kas iegūti netālajā ķieģeļceplī. Vietā, kur
dzeltenā vienstāvu ēka savienota
ar augstāko baronu nama daļu,
redzami Kalleten ķieģeļi. Kāpēc tā?
Kāpēc vairs nav tikuši izmantoti
Wirgen ķieģeļi? Kas bija noticis

ar Virgas ķieģeļu cepli? Vai Virgā
māli bija beigušies? Iespējams, ka
Noldes izvēlējušies kā pamatcepli
attīstīt Kalētos esošo un Virgas
ceplis pārtraucis savu darbību.

Zviedriem
ceļi izmirkuši

Ar zviedru karali Kārli XII
saistās daudzi stāsti. Dažkārt tie
mēdz būt nepatiesi, izdomāti un
izpušķoti. Tomēr stāsts par to, ka
zviedru karalis Spilves kaujā savu
zābaku pazaudējis, bet tas vēlāk
atradies Virgā, ir tīra patiesība!
1701. gadā Kārlis XII nolēmis
ziemu pavadīt Virgas muižā. (Tā
nebija nejaušība, jo Kristofers
Ernsts fon Nolde, kas ap to laiku
saimnieko Virgas muižā, bija pulka
kvartīrmeistars – Zviedrijas armijas virsnieka militārā pakāpe). Tur
atradusies visa zviedru armijas
ģeneralitāte un arī militārā kanceleja. Vēstulē savai māsai, princesei
Ulrikai Eleonorai, Kārlis XII rakstīja, ka laika apstākļi šeit esot ļoti
nepatīkami un šim gadalaikam
laikam pilnīgi neraksturīgi. Esot
ļoti silts kā pavasarī, bet riebīga
migla, turklāt vējš, lietus, šķīdonis,
ceļi izmirkuši…

Virgas muižas
kalpotāji
par fon Noldēm

20. gadsimta sākumā Virgas muižā dzīvoja un strādā-

ja Dimzēnu ģimene – Marija
(dz. 1903. gadā) un Žanis (dz.
1891. gadā). Marija bija virtuves
strādniece, bet Žanis – muižas
kalpotāju darbu vadītājs un uzraudzītājs. Abu jaunības atmiņas,
tāpat kā katram cilvēkam, ļoti
spilgtas. Šis tas par dzīvi Virgas
muižā caur Dimzēnu ģimenes
bērniem un mazbērniem Z. Rūjas
pārstāstā nu pieejams arī mums.
Marijas ģimene dzīvojusi vienā
no Virgas muižas kalpu mājām
– “Rožlejās”. Rožu Virgas muižā
bijis ļoti daudz. Tās še laikam no
Vācijas ievestas un tikušas sastādītas pat gar ceļa malām, gandrīz
līdz pašai Paplakai. Muižas parks
arī bijis ļoti skaists. Tajā augušas
mazas dzeltenas savvaļas tulpītes.
Reiz kāds no muižas saimnieku
bērniem dažas tulpītes izracis,
pārnesis mājās, iestādījis un teicis:
“Man būs kā pašam baronam.”
Baronese bijusi ļoti strādīga,
muižas kalpotāju bērniem organizējusi Ziemassvētkus, bija arī
priekšnesumi un dāvanas. Kādos
Ziemassvētkos, kad Marija vēl bija
pavisam maza meitene, baronese
viņu uzcēlusi uz krēsla, lai meitēns
varētu nodziedāt savu dziesmiņu.
Tā kā baronese fon Nolde pati
šuva un izšuva, tad bieži vien
kalpotāju bērniem Ziemassvētkos
dāvinājusi priekšautiņus, kādus
tolaik nēsāja gan meitenes, gan
zēni. Par baroniem vecmāmiņa
vēl teikusi: “Baroni ir tādi paši kā
mēs, tikai skaisti ģērbjas.”
Kādu reizi saslimis piķieris1.
Barons uzrunājis savu virtuves
strādnieci: “Marī, …” – vācu cilvēki
labprāt vāciskoja cilvēku personu
vārdus. “Marī,” barons teicis, “ka-

mēr piķiera nav, tu pabaro medību
suņus. Tikai skaties – nepārbaro.”
“Marī”, protams, piekrita. Tikai
meitene atklāja, ka barona medību
suņi briesmīgi vāji, ar iekritušiem
vēderiem. Barona medību suņus
meitene labi baroja, tikai kungam
par to prieka nekāda nebija: vairāki suņi saslima un laikam kāds
arī nomira. Barons jautājis Marijai,
vai tie suņi tomēr nav pārbaroti.
Ko meitenei bija teikt? Viņa taču
gribēja to labāko.

Virgas muižas kungu
mājas jaunā dzīve

Katrai ēkai ir savs mūžs un
sava vieta laikā. Bija laiks, kad
mūros skanēja vācu valoda, tika
apspriestas lielas lietas, notika
balles un dažnedažādi citi pasākumi. Ķēķī, vešūzī un citās
saimniecības telpās skanēja latviešu valoda, un meitas, virtuvē
sapulcējušās, pa retam dziedāja
baznīcas dziesmas. No 1935. līdz
2020. gadam agrākajā baronu
mājā darbojās skola latviešu
bērniem. Nu, 2021. gadā, atkal
lielākas pārmaiņas. Virgas muižas
kungu mājā tāpat skanēs latviešu
valoda, tikai notikumi būs citi un
citādāki. Kādi? To rādīs laiks.
Raksta tapšanā izmantoti i-resursi un Z. Rūjas atmiņas.
Tūrisma speciāliste
Virgas pagastā
Inga Raškova,
tūrisma speciāliste
Purmsātos
Ieva Šteinberga
1
Piķieris – muižas medību suņu
kopējs, kurš piedalījās arī medībās.
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projekti

Noslēdzies pašvaldības projektu
konkurss uzņēmējdarbības atbalstam
2020. gada nogalē tika izsludināts pirmais
Priekules novada pašvaldības projektu konkurss
uzņēmējdarbības atbalstam. Par pamatu projektu
konkursam tika ņemta citu novadu pieredze, kur
līdzīgi projektu konkursi tiek organizēti ne pirmo
gadu. Projektu konkursa kopējais budžets bija paredzēts 5000 EUR no pašvaldības budžeta līdzekļiem,
vienam projektam paredzot ne vairāk kā 2500 EUR
lielu atbalstu, kas ir ne vairāk kā 50% no projekta
kopējām izmaksām. Projektu konkursa mērķis ir,
sniedzot pašvaldības atbalstu, veicināt Priekules
novada ilgtspējīgu attīstību, sekmējot esošo uzņēmēju
attīstību un veicinot fizisku personu iesaistīšanos
uzņēmējdarbībā. Projektu pieteikumu iesniegšana
beidzās šī gada pašā sākumā – 4. janvārī.
Pašvaldībā pavisam tika saņemti divi projektu
pieteikumi, kuru izvērtēšanu veica komisija piecu
locekļu sastāvā, to starpā bija arī strādājošu uzņēmumu pārstāvji. Vērtēšanas komisija 3. februārī pieņēma

lēmumu sniegt pozitīvas rekomendācijas domei piešķirt finansiālo atbalstu abiem projekta pieteikumiem.
Dome lēmumu pieņēma februārī domes kārtējā sēdē,
pēc kuras martā tika noslēgti līgumi ar abiem projektu
pieteikumu iesniedzējiem par piešķirtā finansiālā atbalsta izlietojumu un atskaitīšanās kārtību. Pavisam
pašvaldības finansiālais atbalsts tika pieprasīts un
piešķirts 3156,46 EUR apmērā.
Apstiprinātajos projektu pieteikumos paredzētās
darbības vērstas uz saimnieciskās darbības attīstīšanu, apgrozījuma palielināšanu, sniegto pakalpojumu
ērtības uzlabošanu un esošo darba vietu saglabāšanu.
Vēlam finansiālā atbalsta saņēmējiem izdošanos
un neatlaidību, lai pēc gada ir sasniegti nospraustie
mērķi un abiem uzņēmumiem ir dots atspēriens
tālākai darbībai!
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
Una Ržepicka

SIA “Priekules slimnīca” dārza labiekārtošana

Paldies par atsaucību Lieldienu
kartīšu izstādes tapšanā

Visvecākās izstādes kartītes.
Gribu pateikt paldies visiem tiem Bunkas pagasta un Priekules novada iedzīvotājiem, kuri atsaucās aicinājumam veidot kopīgu Lieldienu
apsveikumu kartīšu izstādi. Bunkas kultūras nama logs ir kļuvis par
iespēju šajā ierobežojumu laikā vietējiem un garāmbraucējiem sniegt
emocionālu un estētisku baudījumu.
Kopumā izstādei tika atnestas 212 kartītes no dažādiem laikiem,
atgādinot par diezgan aizmirstu tradīciju sveikt citam citu arī Lieldienās.
Divām no kartītēm – vecākajām – ir aptuveni 100 gadu.
Uz tikšanos un sadarbību nākamajās izstādēs!
Bunkas kultūras nama direktore
Malda Andersone

SIA “Priekules slimnīca” 2020. gada nogalē realizēja Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu, piedaloties
atklātā projektu iesniegumu konkursā Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam
apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas”.
Projekta nosaukums:
“SIA “Priekules slimnīca” dārza labiekārtošana”
(proj. Nr. 20-02-AL13-A019.2203-000018).
Pēc projekta bija paredzēts iegādāties dārza lapeni,
parka soliņus, atkrituma urnas, izbīdes marķīzi un
metāla solus. Labiekārtojot SIA “Priekules slimnīca” dārzu, padarījām to par patīkamu atpūtas zonu
ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
centra klientiem un Priekules slimnīcas pacientiem,
kā arī visu vecumu Priekules iedzīvotājiem un viesiem.
Dārzs ir brīvi pieejams ikvienam, un, labiekārtojot
to, tas kļuva vēl pievilcīgāks un atpazīstamāks kā
atpūtas un vienkārši pastaigu vieta. Projekta realizācija veicināja kvalitatīvas, pievilcīgas dzīves un
darba vides attīstību.
Projekta rezultātā tika labiekārtots SIA “Priekules
slimnīca” dārzs:
l gar taciņām ir uzstādīti 10 koka soli ar at
zveltnēm;
l uzstādīta lapene, kurai augstumā nedaudz
mazāk kā puse no pamatnes ir aizsegta ar koka
elementiem un gar malām piestiprināti soliņi, lai
cilvēki slimnīcas dārzā varētu uzturēties arī ne tik
labvēlīgos apstākļos;
l uz slimnīcas terases uzstādīta marķīze, kas
pasargātu Sociālās aprūpes centra klientus no tiešiem
saules stariem;
l zem marķīzes uzstādīti divi metāla sietveidīgi
soliņi, kur ir 3 savstarpēji savienoti krēsli ar atzveltnēm un roku balstiem;

Viktorīnas III kārtas rezultāti

Lapene slimnīcas dārzā.
l pie katra no soliem un lapenes novietotas 13
atkritumu urnas, lai samazinātu dārza piesārņošanas risku.
Projekta realizācijai bija nepieciešami 9851,66
EUR (bez PVN), no tiem ELFLA publiskais finansējums
– 5287,87 EUR, bet Priekules slimnīcas ieguldījums,
kas ir projekta līdzfinansējums, ir 4274,53 EUR.
Pievilcīga un sakārtota apkārtējā vide ir viens
no priekšnosacījumiem cilvēku labsajūtai un veselībai, kas rada vēlmi dzīvot, pilnveidoties, strādāt un
atpūsties mazās lauku pilsētiņās un lauku apvidos.
SIA “Priekules slimnīca” vadība turpina uzņemties iniciatīvu un plāno labiekārtot pie slimnīcas
esošo dārzu, kas būs vērtīgs ieguldījums slimnīcas
pacientu, Sociālās aprūpes centra iemītnieku un
Priekules iedzīvotāju labā, kā arī sekmēs pilsētvides
attīstību. Dārza labiekārtošana tiks turpināta – būs
sakārtotas taciņas, atjaunoti augļu koki, veidotas
puķu dobes, līdzināta augsnes virskārta un uzlabota
infrastruktūra.
SIA “Priekules slimnīca” valdes priekšsēdētāja
Tatjana Ešenvalde

Noslēgusies trešā kārta viktorīnai “BIZ BIZ MĀRĪTE”. Kā jau
zināms, arī trešā kārta ietvēra sevī desmit dažādus jautājumus par
Priekules un Vaiņodes novadiem, kopumā iesaistot 56 erudītas un
zinātkāras mājsaimniecības ne tikai no mūsu novadiem, bet arī no
tuvākas un tālākas apkārtnes. Šis ir šī brīža viktorīnas dalībnieku
rekords! Prieks skatīties, ka ļoti daudzi no jums ir zinoši un jautājumi
liekas grūtības nesagādāja.
Kā jau solījām, dalībnieki tiks pie pārsteiguma balvām no mūsu
pašu vietējiem uzņēmējiem – “Priekules dārzniecības” dāvanu kartes
15 eiro vērtībā, jo pavasaris nesnauž, un kuram gan tūdaļ nebūs
nepieciešami dažādi stādiņi?
Šoreiz ar izlozes programmas (random.org) palīdzību vēlamies
pateikt paldies 10 dalībniekiem, kuriem e-pastā nosūtīsim ziņu par
to, kā iespējams saņemt balviņas:
l gunputnins@inbox.lv,
l agnese6172@inbox.lv,
l siiga2@inbox.lv,
l ardnes093@inbox.lv,
l alial99@inbox.lv,
l keizare.linda@inbox.lv,
l madara.strjuka@gmail.com,
l rita.kulikova@inbox.lv,
l varoniic@gmail.com,
l olgastraupeniece@inbox.lv.
UZMANĪBU! Nākamā viktorīna būs rudenī! Līdz tam sekojiet līdzi
mūsu kontam, kur centīsimies jūs informēt par dažādiem pasākumiem,
notikumiem, aktīvās atpūtas iespējām, maršrutiem un daudz ko citu.
Esiet aktīvi – izmantojiet pavasari un vasaru lietderīgi – dodieties
dabā, apmeklējiet pastaigu takas vai atklājiet arī jaunas. Piedalieties
dažādās aktivitātēs – tūrisma, sporta, kultūras. Apsolām – darīt būs ko!
Paldies ikvienam dalībniekam, un uz tikšanos rudenī viktorīnas
4. kārtā!
Tūrisma vadītāja Dace Gailīte
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agājis 31 gads, kopš 1990. gada 4. maijā
pieņēma deklarāciju “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”. Mums tas
deva iespēju pašiem pieņemt likumus un veidot
Latvijas nākotni. Šajos gados ir bijušas gan
veiksmes, gan arī neveiksmes. Novērtēsim to,
ko esam sasnieguši, un skatīsimies uz priekšu,
kas vēl paveicams. Šajos valsts svētkos uzklāsim
galdiem baltus galdautus un godināsim Latvijas
neatkarības atjaunošanu kopā!
Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājs
Dzintars Kudums

S

1990. gada 4. maijā 138 drosmīgi Augstākās Padomes
deputāti nobalsoja “Par Latvijas Republikas neatkarības
atjaunošanu”. Tas nebija vienkāršs lēmums, jo situācija bija
sarežģīta. Katram laika nogrieznim ir savi izaicinājumi un
svarīgi pieņemtie lēmumi
Arī šis gads liek aizdomāties, cik augsta ir ikkatra
brīvības cena.
Kamēr dzīvojam savu mierīgo, ierasto dzīvi, mums
šķiet, ka kaut kā ir par maz, ka daudzas lietas mums neko
nenozīmē un sīkumi kaitina... Bet atliek kardināli mainīties situācijai un mēs novērtējam to, kas mums ir bijusi
pašsaprotama ikdiena – mācīties skolā, tikties ar draugiem,
izvēlēties vispiemērotāko apģērbu, doties uz koncertu vai
svinēt svētkus.

Paldies visiem iedzīvotājiem, kuri atbildīgi sargā līdzcilvēku veselību! Tā ir šī laika pilsoniskā atbildība, izšķiršanās
– vai ticēt sazvērestības teorijām, tenkām vai zinātniski
pamatotiem pētījumiem.
Nogurdinājuši ilgstošie ierobežojumi, kļūdaini lēmumi,
bet nekļūdās tikai tas, kurš neko nedara… Aicinu visus darīt!
Darīt labi savu darbu, darboties pagalmos, dārzos un druvās!
Pa brītiņam atraut skatu no datora, vērot slīdošos mākoņus,
pirmos ziedus, stārķu ligzdas un koku mošanos! Lai izdodas
radīt svētku noskaņu ikkatrā ģimenē!
Ar sveicienu svētkos
Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja
Agrita Driviņa

Mīļie Priekules pilsētas
un novada ļaudis!

veicu jūs Latvijas Republikas
Neatkarības deklarācijas
pasludināšanas dienā!
4. maijs mums vienmēr
atgādinās par drosmīgā lēmuma pieņemšanas dienu, kas
pārcirta vardarbīgi uzspiestā
totalitārā režīma saites. Šis
datums mūsu valsts vēsturē ir
tautas vēlmes pēc valstiskas
neatkarības un reizē spilgtas
kopības izpausme. Mēs 4. maijā
atguvām lielākās vērtības –
brīvību domāt, darīt, izpausties
un neatkarību, kas šīs iespējas
nostiprina, bet, galvenais, dod
ticību nākotnei.
Daudzi cilvēki šodien arvien
vairāk rūpējas par savu valsti, jo
apzinās, ka katram ir jāpieliek
sava roka valsts veidošanā. Mēs
vienmēr sagaidām, ka valsts un
valdība mums dos, bet arī mums
pašiem ir jādod pretī, jārada

kopējās vērtības, jāveicina savas
valsts stiprums un spēks, sākot
ar vismazākajām lietām. Tad
tas viss kopā var veidot mūsu
valsti, vietu un zemi, kurā mēs
vēlamies dzīvot.
Brīvībai un Neatkarībai ir
jātic, tā ir jāveido katru dienu,
lai vai cik ilgu laiku prasītu tās
īstenošana. Savstarpējā pleca
un atbalsta sajūta tautā ir ceļš,
kas padara tuvāku kopējā mērķa
sasniegšanu. Mēs visi ceļam savu
valsti, katrs ar savu izpratni un
kļūdām, bet cenšamies darīt
savu mazumiņu, lai arī mūsu
bērni un mazbērni saprastu, ko
nozīmē atjaunot un darīt stipru
savu Tēvzemi – vispirms tai
noticot!
Novada pašvaldības
priekšsēdētājas vietnieks
Ainars Cīrulis
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“Man no rūgtenā oša laiva vēl jāiztēš
un ar dzirnavu spārniem kalnā jāsaķer vējš…”
(A. Krūklis)

Alfrēdam Krūklim 100

K

atru gadu 4. maijā mēs paceļam karogus par godu Latvijas
Republikas neatkarības atjaunošanai. Maijs mums simbolizē
atjaunoto valsti, tautas vienotību, kas ļāva atgūt brīvību un
atjaunot Latvijas valstiskumu.
Mūsu devums šai dienai ir mūsu darbi – apsētie lauki, kuplie
ganāmpulki un koptās sētas. Šai dienā, klājot baltus galdautus un
godā ceļot rudzu maizi, mēs apliecinām piederību Latvijai, savam
novadam, savam pagastam un ciemam. Lai svētki ienāk mūsu
mājās ar sauli un prieku, lai mums visiem stipra veselība, izturība
un ticība labajam!
Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja
PATRICIJA ANDERSONE

A. Krūkļa apdzejotā mežābele (no arhīva).
Dzejnieks, tulkotājs, prozas, operešu libretu un
dziesmu tekstu autors Alfrēds Krūklis dzimis Liepājas pusē, Krotes “Būdniekos”, 1921. gada 11. maijā.
Visticamāk, tieši skarbi gleznainā Kurzeme raisījusi
dzejniekā to romantismu, kas caurvij viņa dzeju: “Tādas zemes kā manā bērnības pusē – nav vairs nekur.”
Alfrēda Krūkļa simtgade pamudinājusi atskatīties
uz dzejnieka devumu. Viņš bija apveltīts ar īpašu talanta dzirksti. Krūkļa dzejas rindas, reiz izlasītas, ilgi
palika cilvēku domās. Kādam vārdu skaistais plūdums
iedvesa mieru, kādam prieku, dungojot līdzi dziesmām
“Sens, tik sens ir tas stāsts”, “Mežrozīte”, “Teic, kur
zeme tā”. Iespējams, daudziem pat populārās dziesmas
nesaistījās ar Alfrēda Krūkļa vārdu. Tomēr visražīgākā
sadarbība dziesmu tekstu jomā dzejniekam bijusi tieši
ar Maestro – komponistu Raimondu Paulu –, kopīgi
sarakstot sirsnīgas un tautā iemīļotas dziesmas.
Dzejnieks Alfrēds Krūklis bijis kaislīgs mīlētājs –
mīlējis dzīvi, sievietes, dabu un tēvzemi. Iespējams,
caur šo mīlestības prizmu dzejas un melodijas
apburošais spēks spējis uzrunāt dažādu paaudžu
klausītājus. Savai dzimtajai Krotei un vecākiem
dzejnieks veltījis vairākus dzejoļus – “Manu sapņu
Sidrabene”, “Krotes dzirnavas”, “Mana bērnības upe”,

“Cimdi”, “Viršu medus”… Bunkas pagasta ļaudis ar īpašu
sirsnību glabā dzejnieka piemiņu un lepojas ar viņu.
Viņš daudzkārt viesojies dzimtajā pusē un savā skolā.
Zem Krūkļa apdzejotās mežābeles pie akmens
sola un galda ik gadu maijā notiek dzejnieka atceres
pasākums “…un mežābele maijā zied”. Tad šķiet, ka
Krūkļa dzeja atkal izkāpj no Vārtājas upes, iešalc tēva
stādītajās eglēs un ar ceriņu smaržas dziesmām aizsmaržo tālāk pasaulē. Gadu no gada “Aiz tiem mežiem,
kas nopūšas dusot” – purenēm ziedot, novadnieki
godina savu Dzejnieku. Atzīmējot A. Krūkļa simtgadi,
izdevniecība “Jumava” izdos dzejnieka dzejoļu krājumu. Arī šogad plānots atceres pasākums, kas būs
apvienots ar grāmatas atvēršanas svētkiem, ja atļaus
epidemioloģiskie apstākļi valstī. Pasākuma norises
vieta plānota jaunajā Tradīciju laukumā pie Krotes
skolas. Aicinām sekot informācijai priekulesnovads.lv.
2001. gadā Krūklis apbalvots ar Latvijas augstāko apbalvojumu – Triju Zvaigžņu ordeni. Tomēr
vissirsnīgākais novērtējums dzejniekam ir viņa dzejas
popularitāte un tautas mīlestība.
Maijs ir Alfrēda Krūkļa dzimšanas dienas mēnesis.
Arī Mūžībā viņš aizgāja maijā – 2003. gada 17. maijā.
Krotes bibliotēkas vadītāja Lita Vēkause

“Bārtas pumpurs 2021” – “Nīcas malači”
Cienījamie Virgas pagasta
iedzīvotāji, novadnieki!
4. maijs – mūsu valsts brīvības svētki. Ar dažādām domām sagaidām svētkus, jo vēl dzīvojam vīrusa varā. Šobrīd ir jāspēj izturēt,
jāspēj saprast, ka tikai masveida vakcinācija mūs atgriezīs dzīvē.
Jābūt gataviem tam, ka nekas jau nebūs tā kā agrāk – mums sava
dzīve būs jāveido no jauna.
Attālinātas mācības, attālināts darbs, attālināti pakalpojumi,
attālinātas tikšanās… Skarba ir mūsu šodiena, bet mēs ticam, ka
tas reiz beigsies.
Novēlu katram un ikvienam labu veselību, vēlmi saņemt vakcīnu,
prieku par pavasari, milzu plānus dārza darbiem, kā arī pacietību
tikt šim laikam pāri, izturību, lai varētu tikties ar saviem mīļajiem,
un mīlestību savai zemei Latvijai!
Virgas pagasta pārvaldes vadītāja DAIGA EGLE

No 1. līdz 4. maijam, šogad attālināti, norisināsies ikgadējie
laivošanas svētki “Bārtas pumpurs”. Arī šogad četri novadi – Nīcas, Rucavas, Grobiņas un Priekules – apvienojušies, lai kopā
radītu pavasara laivošanas svētkus Bārtas upē. Šogad sacensību
virsvadību stafeti no Rucavas novada pārņēmis Nīcas novads
ar tēmu “malači”. Katrs laivotgribētājs ir aicināts izvēlēties sev
piemērotu laiku un dienu, kad doties piedzīvojumā pa Bārtas upi,
jo netiks dots kopējs dalībnieku starts.
Lai arī valstī ir noteikti ierobežojumi un līdz ar to pulcēšanās ir
aizliegta, rīkotāji ir raduši risinājumu – katra komanda var doties
laivu braucienā sev izvēlētā laikā un dienā. Distances garums
paliek nemainīgs – aptuveni 12 kilometri, kas būs piemērots gan
ģimenēm, gan draugu kompānijai. Laivu starts paredzēts apzīmētā
vietā “Laņģeris”, bet finišs atpūtas bāzē “Ods”. Kontrolpunkti tiks
veidoti attālinātā versijā jeb dalībniekiem būs atstātas norādes
ar veicamo uzdevumu vai jautājumu katrā kontrolpunktā. Pasākuma būtība nav ātrumā, tomēr 12 veiksmīgākās komandas tiks
apbalvotas ar lieliskām balvām no visu četru novadu uzņēmējiem.
“Bārtas pumpurs” norisināsies jau septīto gadu ar mērķi popularizēt Bārtas upi kā laivošanas galamērķi, veicinot dalībnieku
zināšanas par upes, dabas, vēstures un kultūras vērtībām.
Plašāka informācija un pasākuma nolikums tiks publicēts
https://www.facebook.com/bartaspumpurs un leismalite.lv.
Tūrisma vadītāja DACE GAILĪTE
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IZGLīTīBA
Par uzņemšanu Priekules novada
pirmsskolas izglītības iestādēs
Jau iepriekš tika informēts, ka pašvaldības dome 2021. gada
28. janvārī apstiprināja jaunus noteikumus uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādēs un grupās, tātad attiecas uz visām Priekules
novada pašvaldības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas
izglītības programmas. Noteikumi pieejami pašvaldības tīmekļa
vietnes sadaļā “Pašvaldība – Dokumenti – Noteikumi” (http://www.
priekulesnovads.lv/noteikumi) vai sadaļā “Izglītība – Dokumenti”
(http://priekulesnovads.lv/dokumenti-1028)
Vecākiem ērtākai lietošanai noteikumu pielikumi ir izdalīti
atsevišķi:
1. pielikums – izglītības iestāžu īstenojamās izglītības programmas (vecākiem zināšanai, aizpildot reģistrācijas vai uzņemšanas
iesniegumu);
2. pielikums – bērna reģistrācijas iesniegums Priekules novada pirmsskolas izglītības iestādēs/programmās (aizpilda vecāki,
reģistrējot bērnu uzņemšanai nākotnē; nav obligāts, ja izglītības
iestāde var nodrošināt vietu pirmsskolas grupās no 1,5 gadu vecuma
nekavējoties);
3. pielikums – iesniegums uzņemšanai pirmsskolas grupā
(aizpilda vecāki tieši pirms uzņemšanas – obligāts).
Aicinām vecākus iepazīties arī ar 4. pielikumu “Līgums par bērnam sniedzamajiem pakalpojumiem izglītības iestādē, kas īsteno
vispārējās pirmsskolas izglītības programmu”, taču vēršam uzmanību uz to, ka tas ir PARAUGS, to sagatavo izglītības iestāde un tā
saturs var tikt precizēts atbilstoši iestādes specifikai. Piemēram,
Kalētu pirmsskolas grupu audzēkņu vecākiem nebūs jānorēķinās par
ēdināšanu ar pašvaldību, jo Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolā
ēdināšanas pakalpojumu sniedz uzņēmējs.
Priekules novada izglītības vadītāja
Agrita Purviņa

Priekules vidusskolas 3. klase iegūst
1. vietu “RIMI izaicinājuma” otrajā posmā

Izsludinot pieteikšanos projektam “Sporto visa klase, Rimi
izaicinājums 2020”, “Rimi” mudina
visus būt kustīgiem, veselīgiem,
uzturēt možu un radošu garu.
Ņemot vērā situāciju valstī un
pasaulē, šogad projekts notiek
attālināti – ar digitālas platformas
starpniecību.
Tas, ka uzdevumi un vērtēšana
tika pārcelta uz digitālo vidi, nenozīmē, ka tie bija un būs mazāk
kustīgi, mazāk izaicinoši vai mazāk
aizraujoši. Varbūt pat tieši otrādi –
apvienojot fizisko kustību un iespējas, ko sniedz virtuālā pasaule, tiek
nodrošināti jauni, nebijuši un interesanti izaicinājumi gan bērniem,
gan pieaugušajiem.
Projekta uzdevumi tika sadalīti
trīs lielās tēmās. Šī gada lielās
tēmas ir SPORTS, UZTURS un
EMOCIONĀLĀ VESELĪBA.
Bērni uzdevumus veica atsevišķi, katrs kopā ar savu ģimeni vai

skolotāju, bet uzdevumos iegūtie
punkti tiek skaitīti visai klasei kopā.
Katras tēmas beigās noteiktas trīs
labākās klases divās klašu grupās:
l 2.–3. klase;
l 4.–6. klase.
Priekules vidusskolu šajā “RIMI
izaicinājumā” pārstāv divas klases
– 3. un 6. klase.
Priekules vidusskolas 3. klasei līdz šim “RIMI izaicinājuma”
konkursā veicies ļoti labi. 1. posmā
(tēma “SPORTS”), kurš norisinājās
2020. gada decembrī, tika iegūta 2. vieta, bet 2. posmā (tēma
“UZTURS”), kas norisinājās no 11.
līdz 25. martam, priekulnieki bija
labākie! Kopā šajā grupā startē 51
klase no visas Latvijas.
Paldies skolēniem, vecākiem,
audzinātājai Marikai Šeflerei un
sporta skolotājam Raitim Feldmanim! Ceram uz veiksmīgiem
panākumiem arī 3. posmā!
Kristīne Dundure

Aicinām piedalīties atbalsta
programmā “STOP 4-7”

Aicinām ģimenes, kurās aug bērni ar uzvedības
problēmām (dusmīgs, viegli aizkaitināms, pārkāpj
noteikumus, ignorē vecāku vai skolotāju teikto,
neievēro lūgumus u.c.), kopā ar bērna skolotājiem
piedalīties multimodālā agrīnās intervences programmā “STOP 4-7”.
Atbalsta programma veidota, balstoties uz līdzīgu
ārvalstu programmu veiksmīgu pieredzi, tā aprobēta
Latvijas kultūrvidē, un ir zinātniski pierādīta tās
efektivitāte (bērnu uzvedības problēmas samazinās,
uzlabojas bērnu sociālās prasmes, un bērni spēj
labāk pielāgoties videi, vecāki un skolotāji iemācās
izmantot veiksmīgākas un situācijai atbilstošākas
audzināšanas stratēģijas).
Programma paredzēta bērniem vecumā no 4 līdz
7 gadiem, un tā ietver:
l 2 izvērtēšanas konsultācijas;
l 10 sociālo prasmju treniņu nodarbības bērniem
(viena nodarbība nedēļā 6 stundu garumā no plkst.
9.00 līdz 15.00);
l 10 vakara nodarbības vecākiem (no plkst. 16.00
līdz 18.00) klātienē vai ZOOM tiešsaistē;
l 4 nodarbības ar bērnu grupu pedagogiem;
l individuāls atbalsts bērniem, vecākiem un/vai
pedagogiem atbilstoši vajadzībām.

Nodarbības vadīs pieredzējuši un speciāli apmācīti psihologi un pedagogi.
Nodarbības notiks:
Kad?		2021. gada maijā un jūnijā.
Kur?		 Priekules pirmsskolas izglītības
		 iestādē “Dzirnaviņas”.
Lai pieteiktos dalībai programmā, lūgums
rakstīt uz e-pasta adresi koordinatorei Inai
Dalbiņai Priekules novada pašvaldībā:
e-pasts pii.dzirnavinas@inbox.lv,
tālrunis 26168193, sociālais pedagogs
Baiba Laupe

Sadarbība Lieldienās
Kalētu pirmsskola kopā ar Mažeiķu silīti bērnudārzu “Linelis” piedalījās starptautiskā projektā
“Lieldienas Lietuvā un Lieldienas Latvijā”. Projekts
notika martā un aprīlī.   
Projekta mērķis dalīties labajā pieredzē – Lieldienu tradīcijās – kopīgās un atšķirīgās. Kopīgais ir
Lieldienu atribūts – ola – krāsošana, slēpšana un
meklēšana, svētku galds. Atšķirīgais – Lietuvā pirms
Lieldienām tiek svētītas verbas. Tas ir pušķis, kas
veidots no kadiķu un pūpolu zariem vai no dažādiem sausiem ziediem. Latvijā Lieldienās šūpojas,
min mīklas. Lietuvā olas krāso Lieldienu māmiņa,
Latvijā – Lieldienu zaķis.
Projekta laikā tika organizēts Lieldienu kartīšu
konkurss. Kartītes darināja bērni kopā ar vecākiem.
Kartīšu fotogrāfijas sūtījām uz Mažeiķiem vērtēšanai.  

Tā kā klātienē tikties nav iespējams, tad gatavojām virtuālo koncertu. Mācījāmies lietuviešu
dziesmu “Ridu, ridu”, latviešu tautas deju “Oira, oira”
un veidojām videorullīti “Ķer to zaķi ciet!” Savukārt
Mažeiķu bērni dziedāja latviešu tautas dziesmu “Kur
tu teci, gailīti mans” un dejoja lietuviešu tautas deju.
Tikšanās un koncerts notika tiešsaistē 7. aprīlī.
Paldies vecākiem par atbalstu un Lieldienu
kartītēm! Par zaķu izstādi liels paldies mazās un
četrgadīgo grupas bērniem un vecākiem.
Saulainu, labām domām un priecīgiem mirkļiem
piepildītu pavasari!
Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas
direktores vietniece pirmsskolā
Rūta Feldmane

Kalētu pirmsskolas sešgadīgo grupiņas audzēkņi kopā ar zaķiem, kuru lomās iejutās pirmsskolas skolotājas un auklīte.

Gramzda Bunka Kalçti Virga Priekule Gramzda Bunka Kalçti Virga Priekule
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Cienījamais Dienvidkurzemes novada / Liepājas pilsētas iedzīvotāj!

Drīzāk
neapmierināts

Neapmierināts

Grūti pateikt/
Neesmu izmantojis

D1. Dzimums:

Drīzāk apmierināts

Aizpildot anketu, apvelciet atbilžu
variantam atbilstošo ciparu vai ierakstiet
atbildes, kur tas nepieciešams. Aptauja
ir anonīma un aptaujas rezultāti tiks
publicēti tikai apkopotā veidā.

1. Lūdzu, novērtējiet, cik lielā mērā Jūs esat apmierināts ar tālāk minēto jomu sakārtotību Jūsu pašvaldībā!
(katrā rindā iespējama tikai 1 atbilde). Sniedzot vērtējumu, lūdzam domāt par ierasto situāciju, kas bija /
būtu bez COVID-19 ierobežojumu ieviešanas.

Apmierināts

Aicinām jūs piedalīties Liepājas pilsētas
un Dienvidkurzemes novada (kas
aptver Aizputes, Durbes, Grobiņas,
Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas
un Vaiņodes novadus) attīstības
programmas un ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas izstrādē, izsakot savu viedokli
par pašvaldības attīstības iespējām,
problēmām un to iespējamajiem
risinājumiem.

1. Apkārtējās vides labiekārtojums un sakoptība

1

2

3

4

9

2. Atpūtas un tūrisma infrastruktūra

1

2

3

4

9

3. Rūpes par vides kvalitāti, piesārņojuma
mazināšana

1

2

3

4

9

4. Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi

1

2

3

4

9

5. Siltumapgādes pakalpojumi

1

2

3

4

9

6. Atkritumu savākšana/ izvešana/ šķirošana

1

2

3

4

9

7. Mājokļu kvalitāte un pieejamība

1

2

3

4

9

1

Vīrietis

8. Mājokļu apsaimniekošanas pakalpojumi

1

2

3

4

9

2

Sieviete

9. Ģimenes ārstu pakalpojumi

1

2

3

4

9

10. Speciālistu konsultācijas un pakalpojumi
slimnīcās, poliklīnikās, veselības centros

1

2

3

4

9

11. Nodarbinātības iespējas un darbavietas

1

2

3

4

9

12. Atbalsts uzņēmējdarbībai un tās uzsākšanai

1

2

3

4

9

13. Autoceļu un ielu stāvoklis

1

2

3

4

9

14. Veloceliņu infrastruktūra

1

2

3

4

9

15. Gājējiem domātu ielu infrastruktūra (ietves,
celiņi, gājēju pārejas un apgaismojums u. tml.)

1

2

3

4

9

16. Sabiedriskā transporta pakalpojumi Liepājā

1

2

3

4

9

D2. Vecums (pilni gadi): _________________
D3. Jūsu pamata dzīvesvieta atrodas:
(iespējama tikai 1 atbilde)

1

Liepājas pilsēta

2

Aizputes novadā

3

Durbes novadā

4

Grobiņas novadā

5

Nīcas novadā

6

Pāvilostas novadā

7

Priekules novadā

17. Sabiedriskā transporta pakalpojumi novados

1

2

3

4

9

8

Rucavas novadā

9

Vaiņodes novadā

18. Starppilsētu un starptautiskie pārvadājumi
(osta, autobusi, lidosta, dzelzceļš)

1

2

3

4

9

10

Citviet (norādiet):

19. Pirmsskolas izglītības pakalpojumi

1

2

3

4

9

20. Vispārējās izglītības pakalpojumi

1

2

3

4

9

21. Profesionālās izglītības pakalpojumi

1

2

3

4

9

22. Augstākās izglītības pakalpojumi

1

2

3

4

9

23. Interešu jeb ārpusskolas izglītības
pakalpojumi bērniem, jauniešiem

1

2

3

4

9

24. Mūžizglītības jeb pieaugušo izglītības
pakalpojumi

1

2

3

4

9

25. Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

1

2

3

4

9

D4. Jūsu pamata nodarbošanās:
(iespējama tikai 1 atbilde)

1

Students/skolēns

2

Uzņēmējs

3

Privāta uzņēmuma darbinieks

4

Valsts, pašvaldības iestādes darbinieks

5

Pašnodarbināta persona

6

Pašlaik esmu bez darba

26. Mākslas un kultūras pasākumu daudzveidība

1

2

3

4

9

7

Esmu pensijā

27. Izklaides un atpūtas iespējas

1

2

3

4

9

8

Cita (norādiet):

28. Bibliotēku pakalpojumi

1

2

3

4

9

29. Kultūrvēsturiskā un sakrālā mantojuma
saglabāšana un attīstīšana

1

2

3

4

9

30. Pašvaldības pārvaldība un e-pakalpojumi

1

2

3

4

9

31. Sociālais atbalsts un sociālie pakalpojumi

1

2

3

4

9

32. Telekomunikāciju pakalpojumi (mobilie sakari,
internets)

1

2

3

4

9

33. Publiskā sporta infrastruktūra iedzīvotāju
labsajūtas un veselības veicināšanai

1

2

3

4

9

D5. Jūsu darba/mācību vieta atrodas:
(iespējama tikai 1 atbilde)

1

Liepājas pilsētā

2

Jaunizveidojamā Dienvidkurzemes
novadā (*aptver Aizputes, Durbes,
Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules,
Rucavas, Vaiņodes novadus)

3

Citā vietā Kurzemes reģionā

4

Rīgā

34. Profesionālā un amatieru sporta
infrastruktūra un pakalpojumi

1

2

3

4

9

5

Citviet (norādiet):

35. Brīvā laika pavadīšanas iespējas jauniešiem

1

2

3

4

9

36. Jauniešu nodarbinātības iespējas

1

2

3

4

9
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2. Kādi, Jūsuprāt, ir 5 steidzamākie darbi, kas
pašvaldībai būtu jārisina?
(norādiet ne vairāk par 5 atbildēm)
1

Jaunu uzņēmējdarbības teritoriju attīstība

2

Atbalsts uzņēmējdarbībai (mazie un vidējie
uzņēmēji, pašnodarbinātie, lauksaimnieki u.c.)

3

Ostu, kuģošanas, jahtu piestātņu
infrastruktūras attīstība

4

Dzīvojamā fonda (mājokļu) attīstība

5

Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu sakārtošana

6

Atpūtas vietu dabā un bērnu rotaļu laukumu
ierīkošana, infrastruktūras uzlabošana

7

Autoceļu, ielu, velo un gājēju celiņu
infrastruktūras uzlabošana

8

Peldvietu un ūdensmalu infrastruktūras
attīstība

9

Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības
veicināšana

10

Bērnudārzu pieejamības veicināšana

11

Bērnu un jauniešu interešu izglītības
piedāvājuma attīstīšana

12

Sociālā atbalsta un sociālo pakalpojumu
piedāvājuma attīstīšana

13

Kultūras pasākumu daudzveidības un
pieejamības veicināšana

14
15

Sporta pakalpojumu un infrastruktūras
attīstība
Sabiedriskā transporta pieejamības
veicināšana

16

Sadzīves atkritumu šķirošanas veicināšana

17

Citi darbi (norādiet kādi):

3. Vai Jūs atbalstāt 8 novadu (Aizputes, Durbes,
Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas,
Vaiņodes novada) apvienošanu vienā –
Dienvidkurzemes novadā?
(iespējama tikai 1 atbilde)
1

Jā

2

Nē

3

Grūti pateikt / nav viedokļa

3a. Lūdzu, pamatojiet savu viedokli, kāpēc atbalstāt /
neatbalstāt novadu apvienošanu!

5. Vai Jums ir kādi ieteikumi Liepājas pilsētas
pašvaldībai vai Dienvidkurzemes novada pašvaldībai
darbības uzlabošanai pēc pašvaldību vēlēšanām?
(iespējamas vairākas atbildes)
1

Jā, ir – Liepājas pilsētas pašvaldībai

2

Jā, ir – Dienvidkurzemes novada pašvaldībai

3

Nav ieteikumu nevienai no pašvaldībām

5a. Lūdzu, paskaidrojiet, kādi ir Jūsu ieteikumi, ja
iepriekšējā jautājumā pie kādas no atbildēm
norādījāt “jā”!
4. Lūdzu, norādiet, kurās no tālāk nosauktajām
jomām apvienotajiem novadiem būtu lietderīgi
stiprināt sadarbību – savā starpā vai ar Liepājas
pilsētu! (norādiet ne vairāk kā 3 atbilžu variantus)
1

Apkārtējā vide

2

Komunālā saimniecība

3

Veselības aprūpe

4

Ekonomika

5

Mobilitāte

6

Izglītība

7

Drošība

8

Kultūra

9

Pārvaldība

10

Sociālā aizsardzība

11

IT un digitalizācija

12

Sports

13

Jaunatnes politika

14

Cita (norādiet):

4a. Ņemot vērā iepriekšējā jautājumā atzīmētās
atbildes, lūdzu, mazliet detalizētāk paskaidrojiet,
kāda veida sadarbību Jūs vēlētos redzēt stiprinām
konkrētajās jomās starp apvienotajiem novadiem vai
ar Liepājas pilsētu!

6. Vai Jūs būtu gatavs piedalīties citās aptaujās vai
pašvaldības organizētos ar attīstības plānošanu
saistītos pasākumos? Ja jā, lūdzu, atstājiet savu
e-pasta adresi.
Informējam, ka Jūsu e-pasta adrese tiks uzkrāta tikai
attīstības plānošanas dokumentu izstrādes periodā, pēc
tam tā tiks dzēsta. Jūsu personas dati netiks publiskoti vai
kā citādi izplatīti.
E-pasts: ________________________________________
Paldies jums par izrādīto interesi un atvēlēto laiku
aptaujas anketas aizpildīšanai! Aptaujas rezultātu
apkopojums būs pieejams pašvaldību mājaslapās.
Lūdzam līdz 10. maijam anketu nodot novadu domēs un
pagastu pārvaldēs, ievietojot tur esošajās pastkastītēs.

Esi aktīvs un iesaisties Liepājas un
Dienvidkurzemes novada plānošanā!
Izsaki savus priekšlikumus attīstības
programmas un ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas izstrādei!
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sabiedrība

Sākusies sabiedriskā apspriešana Kurzemes
plānošanas reģiona Attīstības programmas
2021.–2027. gadam 1. redakcijas projektam

Kurzemes plānošanas reģions uzsācis izstrādātās Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.–2027.
gadam 1. redakcijas sabiedrisko apspriešanu. Priekšlikumus
turpmākai Kurzemes attīstībai sabiedriskās apspriešanas laikā
no 2021. gada 29. marta līdz 30. aprīlim var sniegt, izmantojot
Kurzemes plānošanas reģiona mājaslapā www.kurzemesregions.
lv pieejamo veidlapu. Lai veicinātu kurzemnieku iesaisti jaunās
Attīstības programmas izstrādē, 22. aprīlī tiešsaistē notiks
publiskās apspriešanas sanāksme.
Kurzemes plānošanas reģions jaunajā Attīstības programmā ir
izvirzījis kopumā 8 vienlīdz svarīgas prioritātes integrētai Kurzemes
reģiona attīstībai: Dinamiskas zināšanas, Izaugsmes ekonomika, Zaļa
un droša attīstība, Ilgtspējīga mobilitāte, Pievilcīga dzīves vide, Sociāla
iekļaušana, Kultūras potenciāls un Aktīva sabiedrība kā horizontālā
prioritāte. Tās ir izvirzītas, balstoties uz Kurzemes plānošanas reģiona
ilgtspējīgu attīstības stratēģiju 2015.–2030. gadam, kā arī ievērojot
pēctecību ar iepriekšējā perioda Attīstības programmu 2015.–2020.
gadam. Par prioritātēm un rīcībām Kurzemes plānošanas reģions iepriekš
rīkoja plašas diskusijas, kur vairāk nekā 300 dažādu jomu ekspertu gan
atzinīgi novērtēja Kurzemes plānošanas reģiona paveikto prioritāšu
noteikšanā Kurzemes turpmākai attīstībai, gan izteica priekšlikumus
rīcību virzieniem un rīcībām izvirzīto mērķu sasniegšanai.
Dokumenti publiski pieejami gan digitālā formātā Kurzemes plānošanas reģiona tīmekļa vietnē www.kurzemesregions.lv un Geolatvija.lv,
gan drukātā formātā Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības
centrā Saldū, Striķu ielā 2, 2.stāvā.
Priekšlikumus Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas
2021.–2027. gadam 1. redakcijai lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pastu
pasts@kurzemesregions.lv vai pa pastu: Valguma iela 4a, Rīga, LV-1048,
aizpildot priekšlikumu veidlapu.
Publiskās apspriešanas norises laiks: no 2021. gada 29. marta līdz
30. aprīlim.
Publiskās apspriešanas sanāksme: 2021.gada 22. aprīlī plkst.13.00
tiešsaistē.
Attīstības programma ir vidēja termiņa attīstības plānošanas
dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu
kopums Kurzemes ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam
izvirzīto mērķu sasniegšanai. Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības
programmas 2021.–2027. gadam 1. redakcija apstiprināta ar Kurzemes
plānošanas reģiona attīstības padomes 2021. gada 24. marta (sēdes
protokols Nr. 3/21) lēmumu Nr.3.1, tajā ietverta pašreizējās situācijas
analīze un kopsavilkums, tendences un prognozes, vidēja termiņa
stratēģiskie uzstādījumi, prioritātes, rīcības virzieni, rīcības plāns un
ieviešanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība reģiona ilgtermiņa
stratēģisko mērķu un prioritāšu īstenošanai.
Vairāk par Kurzemes plānošanas reģionu, tā funkcijām un īstenotajiem projektiem var uzzināt www.kurzemesregions.lv.

Biedrība “Dzīvības koks” maijā plāno atsākt psihosociālās
rehabilitācijas programmas onkoloģiskajiem pacientiem

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība “Dzīvības koks” ir atvērusi pieteikšanos psihosociālās
rehabilitācijas programmām “Spēka avots” onkoloģiskajiem pacientiem un viņu tuviniekiem. Pirmā
programma paredzēta no 9. līdz 15. maijam. Kopā
šogad ieplānotas divdesmit programmas, kuru mērķis
ir palīdzēt cilvēkiem pēc onkoloģiskas slimības pārvarēt
tās radītās psiholoģiskās sekas. Psihosociālās rehabilitācijas programmas onkoloģiskajiem pacientiem un viņu
tuviniekiem ir valsts programmas, kuras ar Labklājības
ministrijas deleģējuma līgumu ievieš “Dzīvības koks”.
Lai nodrošinātu pēc iespējas plašāku pacientu un viņu
tuvinieku atbalsta mehānismu, programmas paredzētas
gan dažādu diagnožu pacientiem, gan cilvēkiem ar konkrētāku diagnožu grupu, piemēram, onkohematoloģijas,
krūts vēža un ginekoonkoloģijas, gremošanas orgānu
sistēmas audzēju u.c. pacientiem. Psihosociālās rehabilitācijas programmas pamatā ir grupu terapija, informācija par slimību un dzīvi pēc tās, fiziskās aktivitātes un
individuālās konsultācijas. Tajā pašā laikā neatsverama
ir programmas dalībnieku savstarpējā komunikācija,
informācijas apmaiņa. Vislabāk viens otru saprot un var
atbalstīt (arī pēc programmas) cilvēki ar līdzīgu pieredzi.
Biedrība “Dzīvības koks” kopš 2009. gada īstenojusi
116 psihosociālās rehabilitācijas programmas. No
2018. gada onkoloģisko pacientu psihosociālā rehabilitācija iekļauta valsts apmaksāto pakalpojumu grozā.
Palielinājās programmu skaits gadā (piemēram, laika
posmā no 2009. līdz 2017. gadam kopā tika īstenota
21 programma), šobrīd gadā tiek īstenotas no 24 līdz 30
programmām, kas ļauj īstenot specializāciju, atbilstoši
diagnožu grupām. Kāpēc tas ir svarīgi? Pirmkārt, jau
pieminētā savstarpējā pieredzes apmaiņa. Otrkārt,
speciālistu un lektoru sniegtā informācija par slimību ir
mērķtiecīgāk virzīta uz konkrēto diagnozi. Kā rāda pieredze, tad vispieprasītākās līdz šim ir bijušas programmas
sievietēm pēc krūts vēža un ginekoonkoloģijas. Tāpēc arī
šogad katra ceturtā būs programma sievietēm kopā ar
tuvinieku. Kā uzsver psihosociālās rehabilitācijas programmu koordinatore un fizisko aktivitāšu trenere Ināra

Pomere, tad kopumā programmas ir cilvēkiem, kuriem
vēzis jau ir pagātne, taču palikuši neatbildēti jautājumi,
kas ik dienas liek dzīvot trauksmē un bailēs par rītdienu,
vai arī prāts un emocijas ir iestrēguši pagātnes traumatiskos notikumos. Programmas laikā psihoterapeita konsultācijas, mākslas terapijas nodarbībās un komunikācija
ar citiem pacientiem daudzas psiholoģiskas problēmas
var atrisināt uzreiz. Vai arī palīdz ieraudzīt ceļu, kurš
ejams, lai uzlabotu savu dzīves kvalitāti.
Jāuzsver, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.780 visas programmas pacientiem ir paredzētas kopā ar tuvinieku. Tuvinieks parasti ir pirmais,
kuram būtu jābūt stabilitātes un drošības garantam, ka
viss ir pārdzīvojams, ka vēzis ir ārstējams, ka nedrīkst
nolaist rokas. Ir labi, ja tuvinieks, tāpat kā pacients, iegūst
zināšanas no ārsta onkologa, kurš programmās SPĒKA
AVOTS nolasa lekciju un atbild uz tiem jautājumiem,
kuriem dažkārt nepietiek laika vai uztraukumā aizmirstas
pajautāt ārstējošajam ārstam.
Psihosociālās rehabilitācijas programmas onkoloģiskajiem pacientiem un viņu tuviniekiem vadītāja
Gunita Berķe uzsver: “Visiem programmas SPĒKA
AVOTS dalībniekiem ir iespēja atgriezties mājās daudz
zinošākiem, ar lielāku izpratni par atveseļošanās gaitu
un ar to saistītajiem izaicinājumiem, bet pats galvenais,
ko arī paši pacienti uzsver programmas noslēgumā, ka
ir atgūta ticība sev, atbrīvots ceļš dzīves enerģijai un
iegūta atziņa, ka tu neesi viens un pamests šajā grūtajā
ceļā atpakaļ pie veselības.”
Ņemot vērā situāciju valstī, arī šogad psihosociālās
rehabilitācijas programmas dalībniekiem un arī visiem
pasniedzējiem būs jāievēro īpaši noteikumi (Covid-19
tests pirms programmas vai arī vakcinācija), lai mēs
būtu droši, ka nepakļaujam riskam sevi un citus cilvēkus.
Programmas šeit http://www.dzivibaskoks.lv/lv/
programmas-2021.
Biedrības “Dzīvības koks” valdes
priekšsēdētāja Gunita Berķe
Saziņai: Ināra Pomere, 29455599,
e-pasts dzivibaskoks@dzivibaskoks.lv

Jaunais mācību gads Priekules Mūzikas un mākslas skolā
iesāksies uz pozitīvas nots, jo tiks noasfaltēts ceļš
un pārbūvēta gājēju ietve Skolas ielā

Kā jau katru gadu, arī šogad pašvaldība veic gājēju
ietvju sakārtošanas darbus Priekules pilsētā un pagastos.
Apstiprinot 2021. gada pašvaldības budžetu, projekts
“Skolas ielas pārbūve Priekulē, Priekules novadā” tika
noteikts kā 2021. gada prioritārais investīciju projekts
pašvaldībā ar plānoto summu 211 403 EUR (ar PVN).
Projekta mērķis ir pārbūvēt gan gājēju ietvi Skolas
ielā 313 m garumā un 1,6 m platumā, gan Skolas
ielas brauktuvi no grants uz asfalta segumu 391 m
garumā un 5 m platumā. Skolas ielas ietvi šobrīd klāj
betona plāksnes, kuru izmērs ir 3 m*1,5 m, kas ir vienā
līmenī ar ielas brauktuvi. Iela ir ar grants segumu, kuru
nepieciešams pastāvīgi greiderēt, jo nemitīgi veidojas
daudz bedru, kas atrodas cita pie citas, tādējādi gan
iedzīvotāji, kuriem ir nekustamais īpašums šajā ielā, gan
tie iedzīvotāji un apmeklētāji, kuri dodas uz Priekules Mūzikas un mākslas skolu ar transporta līdzekļiem, brauc pa
gājēju ietvi, nevis ielu. Mērķis ir pārbūvēt gan Skolas ielas
gājēju ietvi, padarot to drošāku iedzīvotājiem un izglītības
iestādes audzēkņiem, gan Skolas ielas segumu. Projektā
paredzēts izbūvēt arī lietus ūdens novadīšanas sistēmu.

Projekta realizācijai tika izsludināts publiskais iepirkums. Līguma slēgšanas tiesības šajā iepirkumā
piešķirtas pretendentam SIA “CTB” ar piedāvāto
līgumcenu 167 513,45 EUR (bez PVN), jo tas atbilst
visām iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām un ir
saimnieciski visizdevīgākais ar zemāko cenu iepirkumā.
Prioritārā investīciju projekta realizācijai nepieciešams
aizņēmums 211 403 EUR (ar PVN), kurā ietilpst nepieciešamā summa būvdarbiem, būvuzraudzībai un autoruzraudzībai. Priekules novada pašvaldības dome nolēma
lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomei atļauju 2021. gadā Priekules novada pašvaldībai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 211 403 EUR
Valsts kasē uz 25 gadiem ar Valsts kases noteikto gada
procentu likmi. Padome nolēma atbalstīt lēmumu ņemt
aizņēmumu Valsts kasē 2021. gada prioritārā investīciju
projekta “Skolas ielas pārbūve Priekulē, Priekules novadā”
īstenošanai.
Par darbu uzsākšanu informācija sekos www.priekules
novads.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā.
Kristīne Dundure
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Akcija

“DZĪVO SKAISTI
PRIEKULĒ!”

Katru gadu aprīlī mēs sakopjam savu sētu un
pagalmu, parku un dārzu, lai sagaidītu zaļo vasaru
ar skaistām vietām, kur atpūsties, satikties un baudīt
Latvijas dabu! Tas var būt manā sētā, tas var būt
tavā sētā vai arī pilsētas parkā.
Šogad Lielās talkas vadmotīvs ir: “Par zaļu
Latviju – katrs atsevišķi, bet visi kopā!”. Mēs
aicinām ikvienu Priekules pilsētas un pagasta iedzīvotāju nepalikt malā un 24. aprīlī doties talkot vai
nu vienatnē, vai ar savu ģimeni. Iepriekš bija ierasts,
ka talkas notiek kolektīvi, bet nemainīsim savus
ieradumus un nemainīsimies savā zaļajā domāšanā,
jo, talkojot arī vienatnē, varam panākt mūsu kopīgo
mērķi – tīru un zaļu Latviju nākamajām paaudzēm!
Tādēļ šogad aicinām piedalīties īpašā talkas akcijā
– “DZĪVO SKAISTI PRIEKULĒ!”.

Kultūra pandēmijas laikā
Bunkas pagasts

16.04. atsāksies deju kolektīvu nodarbības brīvā dabā,
ievērojot valstī noteiktos Covid-19 ierobežojumus. Pirmā
tikšanās notiks plkst. 14.30, ņemot vērā laikapstākļus.
Lietus, liela vēja un zemas gaisa temperatūras gadījumā nodarbības nenotiks. Iepriekš jāsazinās ar Maldu vai
kolektīva vadītāju Gražinu.
No 19.04. Bunkas KN aicina pagasta iedzīvotājus
atnest savas mājas vai pagalma bildi jebkurā gadalaikā.
Veidosim kultūras nama logā izstādi “Sakopta Latvija
sākas katra mājās”.

Virgas pagasts

10.04.–09.05. Viktorīna “Iz Virgas pagasta muižu
un ciemu dzīves”, 3. kārta – Virgas muiža/Virgas ciems.
Aicināts piedalīties ikviens. Pareizo atbilžu autoriem
katrā kārtā tiek izlozētas 3 pārsteiguma balvas no Virgas
kultūras.
15.04. – 2. kārtas viktorīnas “Iz Virgas pagasta muižu
un ciemu dzīves” uzvarētāju izlozes rezultāti Facebook –
Virgas kultūra – un Priekules novada mājaslapā.

Kalētu pagasts

Aprīlis – Sulu mēnesis. No 19.04. līdz 26.04. Kalētu
senlietu krātuves logos (Brūzis) apskatāma izstāde "Krūzes un krūzītes".
* Ievērībai! Pasākumu plāns var mainīties valstī noteikto Covid-19 ierobežojumu dēļ. Sekojiet informācijai
priekulesnovads.lv / AFIŠA.

Kas tev ir jādara?

1. Atrodi vietu, ko vēlies sakopt.
2. Nofotografē to.
3. Piesaki savu talkošanas vietu www.talkas.lv.
4. Ķeries pie darba un paveic iecerēto!
5. Nofotografē rezultātu.
6. Līdz 29. aprīlim iesūti abas fotogrāfijas
Whatsapp uz tālruni 26260526.
7. Par piedalīšanos akcijā “DZĪVO SKAISTI
PRIEKULĒ!” 1. maijā saņem saimniecībā noderīgu pārsteiguma balvu!
Cienīsim savu zemi, savu pilsētu un savu pagalmu!
Priekules kultūras nama saime

Virtuālais
"Vakara riksis"
atgriežas!
Pirmais posms
no 16. līdz 25. aprīlim.
Iesim, skriesim, nūjosim
un piedalīsimies izaicinājumos.
Sekojiet informācijai:
priekulesnovads.lv, leismalite.lv,
Facebook un Instagram.

DZIMTSARAKSTU NODAĻAS ZIŅAS MARTĀ
REĢISTRĒTA DZIMŠANA
Tik daudz tev visa vēl priekšā,
Jo vēl tikai sācies tavs rīts,
Ej pasaulē, mazulīti,
Tev vecāku mīla ies līdz.
ESI SVEICINĀTS, MAZULĪT!
h Signei un Edgaram Ozoliņiem dēliņš Orests;
h Artai Veidmanei-Strēlei un Uldim Strēlim meitiņa Austra;
h Ingai un Guntaram Jankiem meitiņa Emīlija Gabriela.

REĢISTRĒTA LAULĪBA
Uzaust saule rītiņā,
Zelta starus zarodama.
Dievs jums dod tā zarot,
Visu mūžu dzīvojot.
h Agnese Kātiņa un Māris Ģībietis;
h Alīna Paškovska un Arturs Berķis.
Sveicam!

REĢISTRĒTA MIRŠANA
No tevis tik daudz bija, ko gūt.
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt…
Silvija Inte (Priekules pag.);
Aivars Brūders (Bunkas pag.);
Vilija Ķimene (Gramzdas pag.);
Vaclovs Puķis (Priekule);
Eugenija Aldona Širokova (Priekule);
Rudolfs Katlāps (Bunkas pag.);
Aldis Rerihs (Priekule);
Lija Rozīte (Priekule);
Dzidra Oļševska (Priekule).
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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