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Zinību dienā, 3. septembrī,
Priekules novada izglītības
iestādes vēra durvis jaunam
darba cēlienam.
Mūsu novada izglītības iestādēs, uzsākot 2018./2019. mācību
gadu, notikušas organizatoriskas reformas. No 1. septembra
darbu sākusi Priekules novada
pašvaldības izveidotā izglītības
iestāde – Kalētu Mūzikas un
mākslas pamatskola, kas veidota,
apvienojot Kalētu pamatskolu un
Kalētu Mūzikas un mākslas skolu.
Par apvienotās skolas direktori
strādās Inese Kuduma.
Savukārt no 1. augusta likvidēta Gramzdas pamatskola,
taču Gramzdas skolas ēkā darbu
turpinās Priekules pirmsskolas
izglītības iestādes (PII) “Dzirnaviņas” pirmsskolas grupa, kuru
apmeklēs 15 bērni.
Virgas pamatskolā Zaiga
Ūdriņa apstiprināta par skolas direktori, līdz ar to atbildība būs lielāka nekā iepriekšējā
mācību gadā, kad viņa bija direktora pienākumu izpildītāja.
Šogad Priekules novadā skolas gaitas uzsākuši 517 skolēni, pirmsskolas izglītības grupas apmeklē 227
bērni, informē Priekules novada
izglītības vadītāja Agrita Purviņa.
Skolēnu skaits, salīdzinot ar
iepriekšējo mācību gadu, sarucis
– iepriekš mācījās 545 bērni un
jaunieši. Toties nedaudz pieaudzis
pirmsskolēnu skaits – iepriekšējā
mācību gadā viņu bija 220. Priekules vidusskolā mācības uzsākuši
286 skolēni, no tiem vidusskolas
posmā – 33 jaunieši. Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolā vispārējās pamatizglītības programmu
apgūs 98, bet profesionālās ievir-

Foto – Iluta Dreimane

Sāk jaunu darba cēlienu

Priekules vidusskolas pirmklasnieki, audzinātājas Marikas Šefleres vadīti, šogad spers pirmos soļus zinību kalnā. Savukārt
12. klases audzēkņiem (audzinātāja Sanita Pīlagere) priekšā nozīmīgi pārbaudījumi, skolas gaitas beidzot.
zes programmu – 61 audzēknis.
Krotes Kronvalda Ata pamatskolā
mācīsies 78, bet Virgas pamatskolā – 55 izglītojamie. Purmsātu
speciālajā internātpamatskolā
zinības un prasmes apgūs 75 bērni
un jaunieši, tai skaitā seši bērni

pirmsskolas posmā, 16 – profesionālās izglītības programmās.
Priekules Mūzikas un mākslas
skolā būs 137 audzēkņi.
Priekules PII “Dzirnaviņas”
pulcēs lielāko bērndārznieku
skaitu – 115, ieskaitot mazos

Jaunieši saņems
Vītolu fonda stipendijas

Jaunajā mācību gadā Vītolu fonds
administrēs un izmaksās 704 stipendijas. Starp stipendiju saņēmējiem būs
arī Priekules novada jaunieši.
No Priekules novada šajā mācību
gadā ar fonda administrētajām stipendijām studēs pieci jaunieši: Sintija Bieriņa
(Gunāra Šterna piemiņas stipendija), Elizabete Cukura (SEB stipendija), Kristiāna
Auzniece (“Saules aptiekas” stipendija),
Alīna Ešenvalde (Ernas Bertas Meijas Gurķis piemiņas stipendija), Evita Melluma
(Aivara Andersona ģimenes stipendija).
Pateicoties 203 ziedotājiem no Amerikas,
Austrālijas, Kanādas, Lielbritānijas, Venecuēlas, Zviedrijas, Vācijas, Dānijas, Ēģiptes,
Izraēlas un Latvijas, 282 pirmkursnieki
uzsāks studijas, bet 422 esošie stipendiāti

studijas turpinās. Šajā mācību gadā fonds
izmaksās vairāk nekā 1 200 000 eiro.
Vītolu fonds sadarbojas ar 30 uzņēmumiem,
7 fondiem, 27 organizācijām un korporācijām, 107 privātpersonām, kā arī dibinātas 32
testamentāro novēlējumu stipendijas. Ar īpašo Draugu stipendiju, ko veido bijušo stipendiātu un citu labvēļu ziedojumi, atbalstīs 16
jaunos studentus. Stipendiju lielumu nosaka
ziedotājs, un tās ir no 1500 līdz 6000 eiro.
Fonda mērķis ir stipendiju veidā palīdzēt
spējīgiem, centīgiem, bet maznodrošinātiem
jauniešiem studēt Latvijas augstskolās. Pieteikšanās nākamā mācību gada stipendijām
no 2019. gada 15. janvāra līdz 1. martam.
Paldies visiem ziedotājiem par ieguldījumu
Latvijas jauniešu izglītībā!
Vītolu fonds

gramzdeniekus. Savukārt zināšanas un prasmes pirmsskolas
posmā Kalētos iegūs 46, Virgā –
37, bet Krotē – 29 bērni.
Priekules novada pašvaldība
bērniem un jauniešiem novēl
nezaudēt zinātkāri un atklāšanas

prieku ik dienu, savukārt vecākiem,
pedagogiem un izglītības iestāžu
darbiniekiem saglabāt radošumu,
pacietību un spēku, sniedzot atbalstu jaunajai paaudzei! Lai veiksmīgs 2018./2019. mācību gads!
Iluta Dreimane

Pašvaldības goda apbalvojumi
novada cilvēkiem

2018. gads ieies Latvijas vēsturē
kā garākās un karstākās vasaras gads.
Karstummīļiem tā bija īsta dāvana,
bet nu jau tuvojas rudens. Un viena
no emocionāli saviļņojošākajām rudens dienām būs Latvijas Republikas
dibināšanas 100. gadskārta.
Šie svētki Priekulē un pagastos ienāks
ar rūpīgi koptām un katrā vietā atšķirīgām
tradīcijām – sarīkojumiem, koncertiem un
svētku ballēm. Būtiska sadaļa 18. novembra
sarīkojumos ir pašvaldības pateicības vārdi
sabiedrībā atzītiem cilvēkiem un krietniem
darba darītājiem. Jau ierasts, ka par apbalvojamiem novadniekiem ar iniciatīvu nāk
klajā iedzīvotāji. Tas ir pats svarīgākais, jo,
esot līdzās ikdienā, daudz precīzāk izdodas
ieraudzīt tos labos darbus, kas ir svarīgi
līdzcilvēkiem, kā arī nozīmīgi pagasta un
novada mērogā.

Aicinām arī šogad būt aktīviem un
iesaistīties šajā sabiedriski nozīmīgajā
procesā. Mums ir laba pieredze no iepriekšējiem gadiem, kad iedzīvotāju pamanītos
un izvirzītos cilvēkus pašvaldība varēja
godam apbalvot, tie bija novadnieki, kas
to patiešām bija pelnījuši.
Izvirziet arī šogad cilvēkus nominācijās
“Goda novadnieks”, “Gada cilvēka Bunkas
pagastā”, “Gada cilvēks Gramzdas pagastā”,
“Gada cilvēks Kalētu pagastā”, “Gada cilvēks
Virgas pagastā”, “Gada cilvēks Priekules
pagastā” un “Gada cilvēks Priekules pilsētā”!
Apbalvojumu pieteikumu anketas
ikviens var izdrukāt no pašvaldības mājaslapas vai saņemt novada pašvaldībā, pagastu
pārvaldēs un kultūras iestādēs. Aizpildītās
anketas gaidīsim līdz 5. oktobrim.
Kultūras nodaļas vadītājs
Gundars Venens
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DOMES ZIŅAS

Priekules novada pašvaldības
2018. gada 30. augusta
domes sēdē pieņemtie lēmumi
Dažādi jautājumi

Pamatojoties uz SIA “Pilsētvides serviss” 27.07.2018.
iesniegumu Nr.1-05-2018/179-e
ar lūgumu grozīt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu no
2018. gada 1. septembra, nosakot
to 10,50 EUR/m3 bez PVN līdzšinējo 9,15 EUR/m3 bez PVN vietā,
domes sēdē apstiprināja lēmumu
par atkritumu apsaimniekošanas
tarifa noteikšanu Priekules novada Bunkas, Gramzdas, Kalētu un
Virgas pagastos.
Pieņēma lēmumu par nekustamā īpašuma Vaiņodes iela 2,
Priekulē, iegādi Priekules novada
pašvaldības īpašumā.
Apstiprināja dāvinājuma pieņemšanu Priekules Mūzikas un
mākslas skolai 1000 EUR apmērā,
kurš tiks izlietots mācību procesa
pilnveidošanai.
Apstiprināja izmaiņas Priekules novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā
un Interešu izglītības programmu
izvērtēšanas komisijas sastāvā.
Apstiprināja pašvaldības domes priekšsēdētājas V. Jablonskas
komandējumu darba vizītē uz
Azerbaidžānu no 2018. gada 15.
līdz 20. oktobrim.
Lēma par dzīvojamās telpas
īres tiesību piešķiršanu 7 pašvaldības teritorijā deklarētām
personām.
Pieņēma lēmumu par nekustamā īpašuma parāda piedziņu
bezstrīdus kārtībā no SIA “Dāmas
zivju audzētava” un personām,
kurām ir nenomaksāti rēķini par
bērnu izglītošanu pašvaldības
mūzikas un mākslas skolās un
bērnu ēdināšanu.
Apstiprināja lēmumu par
palīdzību audžuģimenei ārkārtas
situācijā.

Nolikumi.
Noteikumi

Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.9/18 “Grozījumi
Priekules novada pašvaldības
2018. gada 25. janvāra saistošajos
noteikumos Nr.1 “Par Priekules
novada pašvaldības budžetu
2018. gadam””.

Izsoles

Pieņēma lēmumu par pašvaldībai piederošās zemes vienības
daļas “Gravnieki”, Virgas pagastā,
zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu, apstiprināja izsoles sākuma
cenu un izsoles noteikumus.
Pieņēma lēmumu par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma
Liepājas iela 1-30, Priekulē,
Priekules novadā, atsavināšanas
izsoles rīkošanu, apstiprināja nosacīto cenu un izsoles noteikumus.
Pieņēma lēmumu par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma
Liepājas iela 1-33, Priekulē,
Priekules novadā, atsavināšanas
izsoles rīkošanu, apstiprināja nosacīto cenu un izsoles noteikumus.
Nolēma nodot atsavināšanai
būvju īpašumu Vaiņodes iela 6,
Priekulē.
Apstiprināja izsoles rezultātus
un pirkuma līguma noslēgšanu
par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Dzirnavas 3”,
Bunkas pagastā.
Precīzu informāciju
par visiem lēmumiem
(arī nekustamo īpašumu
jautājumiem) varat izlasīt
Priekules novada mājaslapā
www.priekulesnovads.lv.
Dokumentu pārvaldības
speciāliste
Daiga Tilgale

“Norvik” banka piedāvā finanšu
pakalpojumus klātienē
Rūpējoties par Priekules novada iedzīvotāju finansiālo
labklājību un respektējot viņu ikdienas paradumus, turpmāk
bankas pakalpojumus klātienē gatava nodrošināt “Norvik” banka.
“Norvik” bankai svarīgākais ir cilvēks. Kamēr citas bankas
Liepājas reģionā optimizē savus resursus un ierobežo pieejamību
klātienē, “Norvik” banka nāk soli pretī, piedāvājot saņemt finanšu
risinājumus klientiem ērtākā veidā. Papildus jau esošajām sešām
filiālēm Liepājā, turpmāk arī Priekulē apkalposim klientus klātienē
konkrētās dienās un laikos.
Uz pirmo tikšanos aicinām jau 26. septembrī no plkst. 11 līdz
12 Priekules novada pašvaldībā Saules ielā 1. Tās laikā varēs
konsultēties par ikdienā nepieciešamajiem bankas pakalpojumiem, patēriņa kredītu, skaidras naudas darījumiem, valūtas
maiņas kursu un rēķinu apmaksu. Priekules novada senioriem
nodrošināsim īpašu piedāvājumu ikdienā nepieciešamo bankas pakalpojumu veikšanai un rēķinu apmaksai skaidrā naudā.
“Norvik” banka ne tikai iet kopsolī ar viedo tehnoloģiju risinājumu
ieviešanu ikdienā, bet ir saglabājusi arī plašu filiāļu tīklu visā Latvijā. “Norvik” bankai ir 25 gadu pieredze, un pēc aktīvu apjoma tā ir
sestā lielākā banka Latvijā. Aicinām izmantot bankas pakalpojumus
klātienē, tādējādi atvieglojot savas finanšu rūpes ikdienā!
“ Norvik” bankas Kurzemes reģiona vadītāja Agnese Čerņevska

2018. gada 6. oktobrī
Latvijā notiks 13. Saeimas vēlēšanas

Kā balsosim, un kā strādās
vēlēšanu iecirkņi

Vēlēšanu tiesības
Tiesības piedalīties Saeimas vēlēšanās ir visiem
Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā sasnieguši
18 gadu vecumu. Saeimas vēlēšanās vēlētāji drīkst
balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs,
bet par dalību vēlēšanās vēlētājam pasē ar spiedogu
izdara īpašu atzīmi. Savukārt vēlētājiem, kuru rīcībā
ir tikai personas apliecība, bet nav derīgas pases, no
2018. gada 24. septembra līdz 5. oktobrim tajā
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā
nodaļā, kur izsniegta vēlētāja personas apliecība,

jāizņem vēlētāja apliecība, kuru izsniegs bez maksas. Vēlētāja apliecību iespējams saņemt arī citā
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā
nodaļā, par šo vēlmi rakstiski informējot Pilsonības
un migrācijas lietu pārvaldi līdz 2018. gada 24. septembrim. Vēlētāja apliecība nepieciešama tikai tiem
vēlētājiem, kuriem nav Latvijas pilsoņa pases, bet
ir Latvijas pilsoņa personas apliecība. Vēlētāja
apliecība vēlēšanu iecirknī jāuzrāda kopā ar
derīgu personas apliecību.

Balsošanas iespējas
Priekules novadā izveidoti pieci vēlēšanu iecirkņi:
Iecirkņa
numurs
578
581
587
589
602

Iecirkņa nosaukums

Iecirkņa adrese

Priekules kultūras nams
Bunkas kultūras nams
Gramzdas tautas nams
Kalētu pagasta pārvalde
Virgas pagasta pārvalde

Peldu iela 1, Priekule, Priekules nov.
Bunkas kultūras nams, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov.
Skolas iela 5, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov.
Liepu aleja 6, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov.
“Pagastmāja”, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov.

2018. gada 20. augustā Priekules novada
vēlēšanu komisija (protokols Nr.2) apstiprināja
Priekules novada iecirkņu komisijas priekšsēdētājus, sekretārus un komisijas locekļus:

578. vēlēšanu iecirknis

587. vēlēšanu iecirknis

Priekšsēdētāja: Rasma MIĶELSONE
Sekretāre: Sandra ARĀJA
Komisijas locekļi: Vineta LEMKENA,
Inese MIĶELSONE, Gunta GRUNTIŅA

Priekšsēdētājs: Gundars SOKOLOVSKIS
Sekretāre: Aina ĶIPSTE
Komisijas locekļi: Edgars SOKOLOVSKIS,
Agrita ZOMMERE, Aivita BRŪVERE-BAUŽE,
Arta VOLKEVIČA, Madara JANSONE

589. vēlēšanu iecirknis

581. vēlēšanu iecirknis

602. vēlēšanu iecirknis

Priekšsēdētāja: Dita PUTERE
Sekretāre: Laura GARKALNE
Komisijas locekļi: Anna Una JĀKOBSONE,
Svetlana GRINBERGA, Agrita RUNTE

Priekšsēdētāja: Daiga TILGALE
Sekretāre: Inga KADIĶE
Komisijas locekļi: Daiga AUZENIECE,
Andrejs LOHANSKIS, Inga PRŪSE

Priekšsēdētājs: Guntis ŠALMS
Sekretāre: Marina KOKOVIHINA
Komisijas locekļi: Inese ARTAMONOVA,
Guntis HŪNS, Agita ĶUDE

Vēlēšanu iecirkņu komisiju darba laiks
No 1. oktobra vēlēšanu iecirkņos var iepazīties
ar kandidātu sarakstiem, ziņām par kandidātiem,
priekšvēlēšanu programmām, var pieteikt balsošanu
vēlētāju atrašanās vietā:
Pirmdien, 1. oktobrī – no plkst. 17 līdz 20;
Otrdien, 2. oktobrī – no plkst. 8 līdz 11;
Trešdien, 3. oktobrī – no plkst. 17 līdz 20;
Ceturtdien, 4. oktobrī – no plkst. 9 līdz 12;
Piektdien, 5. oktobrī – no plkst. 10 līdz 16.

Vēlēšanu dienā, 2018. gada 6. oktobrī, vēlēšanu iecirkņi būs atvērti no pulksten 7 līdz 20.
Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar
ierasties balsošanas telpās, šo vēlētāju aprūpētāji
un slimojošu personu aprūpētāji var balsot savā
atrašanās vietā. Balsošana vēlētāja atrašanās vietā
jāpiesaka no 1. līdz 6. oktobrim plkst. 12 vēlētāja
atrašanās vietai vēlēšanu dienā tuvākajā vēlēšanu
iecirknī.

Kā pieteikt balsošanu mājās
13. Saeimas vēlēšanās
Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs
nobalsot vēlēšanu iecirknī, pirms vēlēšanām raksta
iesniegumu, ka grib balsot mājās. Iesniegumā
jāuzraksta:
l vārds (vārdi), uzvārds, personas kods;
l adrese, kur jāierodas vēlēšanu komisijai, tālruņa numurs;

l jānorāda, ka nevar vēlēt vēlēšanu iecirknī un
grib vēlēt mājās;
l iesniegumu paraksta.
Iesniegumu jūsu vārdā drīkst aizpildīt un vēlēšanu iecirknī nogādāt arī jūsu uzticības persona.
Vēlēšanu komisija pieņems arī brīvā formā rakstītus
iesniegumus.

P.S. Vēlēšanu iecirkņi, kur varēs nodot balsi glabāšanā, tiks izveidoti pašvaldībās, kurās ir vismaz 7500
balsstiesīgo. Priekules novada vēlēšanu iecirkņos balsi glabāšanā nevarēs nodot. Tuvākie vēlēšanu iecirkņi,
kur varēs nodot balsi glabāšanā, atrodas:
Kuldīgas novadā: iecirknis Nr.547 – Vidusskola, Piltenes iela 25, Kuldīga;
Saldus novadā: iecirknis Nr.803 – Saldus pašvaldības ēka, Kuldīgas iela 3, Saldus;
Liepājā: iecirkņi Nr.224 – profesionālās izglītības kompetences centrs “Liepājas Valsts tehnikums”,
Ventspils iela 51, Liepāja; Nr. 232 – Liepājas Latviešu biedrības nams, Rožu laukums 5/6, Liepāja.
Priekules novada vēlēšanu komisija, www.cvk.lv
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AKTUĀLI
LĒMUMS
Priekulē

2018. gada 30. augustā
Nr.368 (protokols Nr.11, 13. punkts)

“Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas
maksas noteikšanu”
Pašvaldībā saņemts SIA “Pilsētvides serviss” (reģ.
Nr.40003244831) 27.07.2018. iesniegums Nr.1-052018/179-e ar lūgumu grozīt sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas tarifu ar 2018. gada 1. septembri,
nosakot to 10,50 EUR/m3 bez PVN līdzšinējo 9,15
EUR/m3 bez PVN vietā.
Lūgums pamatots ar SIA “Liepājas RAS” vēstuli,
kurā ir sniegta informācija par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 6.07.2018. padomes
sēdes lēmumu (Nr.88, prot. Nr. 30, 2.p.), saskaņā ar
kuru tiek apstiprināti SIA “Liepājas RAS” sadzīves
atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifi. Kopējais
poligona noglabāšanas tarifs (t.sk. DRN) no 2018.
gada 1. septembra tiek noteikts 49,25 EUR/tonnā
bez PVN. Atkritumu apglabāšanas izmaksas ir pieaugušas par 9,03 EUR/tonnā vai 1,35 EUR/m3 bez
PVN.
Izskatot minēto iesniegumu, konstatēts:
l Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Priekules
novadā organizē atbilstoši Priekules novada domes
24.11.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.7 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Priekules novadā”.
l Pamatojoties uz iepirkuma procedūras “Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Priekules administratīvajā teritorijā”, identifikācijas Nr.PND/3013-10,
rezultātiem, starp Priekules novada pašvaldību un
SIA “Vides pakalpojumu grupa” 8.01.2014. tika no-

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
slēgts līgums par tiesībām apsaimniekot fizisko un
juridisko personu radītos sadzīves atkritumus Priekules novadā ar Nr.2.2.2/5 (turpmāk tekstā – līgums).
l Saskaņā ar līguma 3.3. punktu maksas izmaiņas ir pieļaujamas. Kā viena no maksas izmaiņu
gadījumiem minēta situācija, kad tiek paaugstināts
tarifs par atkritumu noglabāšanu sadzīves atkritumu
poligonā, ko nosaka līguma 3.3.3. punkts.
l Nosakot tarifu 10,50 EUR/m3 bez PVN, tarifs
pieaug par 1,35 EUR/m3 bez PVN.
Saskaņā ar SIA “Vides pakalpojumu grupa” un
Priekules novada pašvaldības 5.03.2014. līguma
Nr.5537-2014F “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu” 3.7. punktu, lēmumu par tarifu grozījumiem
pieņem Priekules novada pašvaldības dome, paziņojot
to elektroniski vienu mēnesi pirms tā stāšanās spēkā.
Pēc lēmuma stāšanās spēkā jaunie pakalpojuma
tarifi kļūst saistoši.
Pamatojoties uz "Atkritumu apsaimniekošanas
likuma" 39. panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta e) apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska,
Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija,
Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone,
Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins,
Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana
Ešenvalde); PRET – nav; ATTURAS – nav, Priekules
novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Apstiprināt atkritumu apsaimniekošanas maksu
Priekules novadā 10,50 EUR/m3 (desmit eiro un 50
centi par vienu kubikmetru) bez PVN ar 2018. gada
1. septembri.
Lēmumu publicēt pašvaldības mājaslapā www.
priekulesnovads.lv un izdevumā “Priekules Novada
Ziņas”.
Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors.
Pašvaldības domes priekšsēdētāja
V. Jablonska

Atlaides daudzbērnu ģimenēm
No 1. septembra skolēni un studenti no daudz
bērnu ģimenēm var saņemt atlaidi 90% apmērā
biļetei par braucienu reģionālā maršruta autobusā
vai vilcienā. Palielinātas atlaides arī pārējiem ģimenes locekļiem.
Jaunās atlaides paredz Ministru kabineta 2017.
gada 27. jūnija noteikumu Nr.371 “Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi” grozījumi, kas stājās
spēkā 1. septembrī.
Noteikumi paredz palielināt braukšanas maksas
atvieglojuma apmēru daudzbērnu ģimenes locekļiem, Latvijas goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes
karte” lietotājiem, papildu atvieglojumu daudzbērnu
ģimenes locekļiem, kas apmeklē vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādes un kas turpina
vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās
izglītības iegūšanu līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.
Skolēni un studenti, kuri ir daudzbērnu ģimenes

locekļi, varēs saņemt atlaidi 90% apmērā no vienas biļetes cenas par braucienu reģionālā maršruta autobusā vai vilcienā. Savukārt pārējie daudzbērnu ģimenes
locekļi varēs saņemt atlaidi 50% apmērā. Lai saņemtu
atlaidi, jāuzrāda “3+ Ģimenes karte” un personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība jeb
eID karte) vai attiecīgi skolēna vai studenta apliecība.
Grozījumi MK noteikumos arī paredz, ka turpmāk
Latvijas valsts svētkos – 4. maijā, 11. novembrī un
18. novembrī – daudzbērnu ģimenes locekļi, uzrādot
“3+ Ģimenes karti” un personu apliecinošu dokumentu vai attiecīgi skolēna vai studenta apliecību,
varēs braukt bez maksas visos reģionālo maršrutu
autobusos un vilcienos.
Daudzbērnu ģimenēm “3+ Ģimenes kartei” un
personu apliecinošam dokumentam, skolēna apliecībai vai studenta apliecībai jābūt līdzi ne tikai biļetes
iegādes brīdī, bet arī brauciena laikā.

Baltu vienības diena

22. septembrī, Baltu vienības dienā, Lejaskurzemes un
Austrumkursas folkloras kopas tiksies pasākumā Bunkas
pagastā.
Plkst. 12.30 Krotes Kronvalda Ata pamatskolā sasveicināšanās
rituāls folkloras kopām “Traistēni” (Krote), “Zirņi” (Zirņi), “Zīle” (Kazdanga), “Medainis” (Saldus), “Virza” (Brocēni), “Kamenīte” (Rudbārži),
“Pampāļi” (Pampāļi), kapelai “Strops” (Saldus), Raņķu folkloras kopai
un Bārtas etnogrāfiskajam ansamblim.
Plkst. 13.40 Krotes Kronvalda Ata pamatskolā:
v lekcija “Kas ir balti, un kāpēc baltus atceras joprojām?” – lektors
vēsturnieks, vairāku monogrāfiju autors Agris Dzenis;
v lekcija “Kā sadzīvot ar senajām baltu zīmēm” – lektore Māra
Tīmane (izstādes autore).
Plkst. 16.00 “Dindaru, dandaru, ozoliņi”, “Aurēdama Vēja māte”
– rotaļas un dziesmas Vārtājas upes senkrastos Saulgriežu kalnā.
Plkst. 17.30 ugunskura iedegšana, lauku zupa, senās rotaļas
pie Krotes Kronvalda Ata pamatskolas. Baltu vienības dienas izskaņa – “Pūt, vējiņi!”.

Aicinājums
Lūdzu pieteikties
mammas, vecmāmiņas,
krustmātes un citus
radiniekus ar bērniem
līdz 10 gadu vecumam
dalībai deju kolektīvā.
Aicinu gan bijušos,
gan jaunus dalībniekus
bērnu un jauniešu
mūsdienu deju
kolektīvā “Lightning”.
Pieteikties
līdz 25. septembrim.

Bunkas kultūras
nama vadītāja
Malda Andersone

APSTIPRINĀTI
ar Priekules novada
pašvaldības
domes 30.08.2018. lēmumu
(protokols Nr.11,47.).
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Nr.9/18
			

“Grozījumi Priekules
novada pašvaldības
domes 2018. gada
25. janvāra saistošajos
noteikumos Nr.1
“Par Priekules novada
pašvaldības budžetu
2018. gadam”
Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas likuma
“Par pašvaldībām” 21. un 26.
pantu; likumu
“Par pašvaldības budžetiem”.
Izdarīt Priekules novada pašvaldības domes 25.01.2018.
saistošajos noteikumos Nr.1 “Par
Priekules novada pašvaldības
budžetu 2018. gadam” (turpmāk
– noteikumi) šādus grozījumus:
1. Izteikt noteikumu 1. punktu
šādā redakcijā:
APSTIPRINĀTI
ar Priekules novada
pašvaldības domes
31.05.2018. lēmumu Nr.243
(protokols Nr.7).
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Nr.7/18

“Par grozījumiem
Priekules novada
pašvaldības domes
2010. gada
30. septembra
saistošajos noteikumos
Nr.13 “Priekules
novada atvērto un
daļēji slēgto kapsētu
uzturēšanas un
darbības noteikumi””
Izdoti saskaņā ar
likuma “Par pašvaldībām”
15. panta pirmās daļas
2. punktu
un 43. panta trešo daļu.
1. Izdarīt Priekules novada
pašvaldības domes 2010. gada
30. septembra saistošajos noteikumos Nr.13 “Priekules novada
atvērto un daļēji slēgto kapsētu
uzturēšanas un darbības noteikumi” šādus grozījumus:
1.1. Izteikt saistošo noteikumu
1.3. punktu šādā redakcijā:
“1.3. Priekules novada teritorijā kopumā atrodas 20 atvērtās
kapsētas un 2 daļēji slēgtās
kapsētas:

“1.1. budžeta līdzekļu atlikums
uz gada sākumu 512 873 EUR;
1.2. ieņēmumi 7 702 488 EUR;
1.3. izdevumi 8 489 743 EUR;
1.4. aizdevumu atmaksa 1 725
079 EUR;
1.5. aizdevumu saņemšana
2 204 331 EUR.”
2. Izteikt noteikumu 3. punktu
šādā redakcijā:
“2.1. līdzekļu atlikums uz gada
sākumu 2 197 EUR;
2.2. ieņēmumi 1700 EUR;
2.3. izdevumi 3897 EUR.”
Izteikt noteikumu 5. punktu
šādā redakcijā:
“5. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistību apmēru
uz 31.08.2018.”
4. Izteikt noteikumu 1. pielikumu jaunā redakcijā.
5. Izteikt noteikumu 2. pielikumu jaunā redakcijā.
6. Izteikt noteikumu 3. pielikumu jaunā redakcijā.
7. Izteikt noteikumu 5. pielikumu jaunā redakcijā.
8. Saistošie noteikumi stājas
spēkā nākamajā dienā pēc to
parakstīšanas.
Pašvaldības domes
priekšsēdētāja V. Jablonska
1.3.1. Priekules novada domes
īpašumā esošas:
1.3.1.1. Atvērtās kapsētas:
Lībju kapi – Priekules pilsētā;
Judu kapi – Priekules pagastā;
Mazgramzdas kapi – Priekules
pagastā;
Stervēnu kapi – Priekules
pagastā;
Nodegu kapi – Priekules pagastā;
Elku kapi – Priekules pagastā;
Usaiķu kapi – Bunkas pagastā;
Bunkas vecie kapi – Bunkas
pagastā;
Bunkas jaunie kapi – Bunkas
pagastā;
Pētera kapi – Bunkas pagastā;
Krotes kapi – Bunkas pagastā;
Vārtājas jaunie kapi – Bunkas
pagastā;
Kalētu kapi – Kalētu pagastā;
Virgas kapi – Virgas pagastā;
Paplakas kapi – Virgas pagastā;
Purmsātu kapi – Virgas pagastā;
Gramzdas kapi – Gramzdas
pagastā;
Aizvīķu kapi – Gramzdas
pagastā;
Smaižu kapi – Gramzdas
pagastā;
Dāmas kapi – Gramzdas pagastā.
1.3.1.2. Daļēji slēgtās kapsētas:
Mālkalna kapi – Priekules
pilsētā;
Svipstu kapi – Kalētu pagastā.”
Pašvaldības domes
priekšsēdētāja V. Jablonska

UZMANĪBU!

No 1. septembra Virgas un Paplakas bibliotēkās mainīts
darba laiks.
Virgas bibliotēka būs atvērta pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās
no plkst. 8 līdz 16.
Paplakas bibliotēka būs atvērta otrdienās un piektdienās
no plkst. 8 līdz 16.

GRAMZDA BUNKA KALÇTI VIRGA PRIEKULE GRAMZDA BUNKA KALÇTI VIRGA PRIEKULE
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PROJEKTI

Jūlijā ar vērienīgiem darbiem aizsākusies aktīvās atpūtas laukuma izbūve Priekules
novada Kalētu pagastā. Līdz
šā gada rudenim taps plaša
un daudzveidīgām aktivitātēm piemērota vieta, kur visu
vecumu kalētniekiem saturīgi
pavadīt brīvo laiku un nostiprināt veselību.
8000 m² lielā teritorijā netālu
no Kalētu pamatskolas noņemts
grunts virsējais slānis, ielikta lietus ūdens drenāža, ieklāta smilts
pamatne, par jau paveikto stāsta
Priekules novada pašvaldības būv
inženieris Jānis Skadiņš. Darbus
veic SIA “A-Land”, tos plānots
pabeigt rudenī. Stadiona daļā būs
gan asfalta segums, gan gumijots
segums skrejceļam. Futbola laukumu klās zāliens. Vēl teritorijā
iecerēts šķēpmešanas un lodes
grūšanas sektors, kā arī velotrase,
plānoto ieskicē J. Skadiņš. Skatītāju tribīnes nebūs, laukuma malā
tiks izvietoti soli. Pagasta pārvalde
par saviem līdzekļiem nodrošinās
apgaismojumu.
Laukuma izveide ir viena no
svarīgākajām aktivitātēm projektā
“Kapacitātes un saiknes stiprināšana starp pašvaldību administrācijām un vietējām kopienām,
lai uzlabotu dzīves apstākļus un
sociālo dzīvi lauku rajonos – Kuļos
(LT) un Kalētos (LV)” (Sports activities), LLI-361, informē Priekules
novada pašvaldības Attīstības

plānošanas nodaļas vadītāja
un projekta koordinatore Una
Ržepicka. Projekts tiek īstenots
“Interreg” V-A Latvijas–Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmā
2014.–2020. gadam. Tajā ir divi
sadarbības partneri – Priekules
novada pašvaldība un Pluņģes
rajona pašvaldība. Latviešu puse
ir projekta vadošais partneris.
Kalētos un Kuļos šobrīd ir
nepietiekamas iespējas aktīvi
pavadīt brīvo laiku, jo nav nepieciešamās infrastruktūras. Projekts
paredz izveidot aktīvās atpūtas
laukumu Priekules novada Kalētu
pagasta Kalētu ciemā un rekonstruēt stadionu Pluņģes rajona
pašvaldības Kuļu ciemā. Tādējādi
iedzīvotājiem būs iespēja baudīt
aktīvu un veselīgu dzīvesveidu
ne tikai savā pagastā, bet arī aiz
robežām, jo vairākās projekta aktivitātēs tiks iesaistīti abu ciemu
iedzīvotāji, stāsta U. Ržepicka.
Kalētos par šādu laukumu
sapņots jau sen, teju 30 gadu
garumā, atklāj Kalētu pagasta
pārvaldes vadītāja Agrita Driviņa.
Ir spriests, domāts, un laikā, kad
pagastu vadījusi Otīlija Lībeka,
pat veidotas tāmes. Taču līdz šim
ieceri praktiski realizēt nav izdevies, arī projektos iepriekš atbalsts
nav gūts. Iespēju beidzot tikt pie
aktīvās atpūtas laukuma atzinīgi
vērtē gan dažādu vecumu, gan sociālo grupu kalētnieki. Daudzi jau
izrāda interesi par piedāvātajām

Foto no projekta arhīva

Īstenos 30 gadus senu
kalētnieku sapni

Kalētos top aktīvās atpūtas laukums.
iespējām, kaļ nākotnes plānus,
smaidot stāsta pagasta pārvaldes
vadītāja.
Kalētos aug spēcīga jauno
šķēpmetēju un lodes grūdēju paaudze, viņu treneris Ģirts Ločmelis
sapņo par iespēju uzaicināt viesus
uz pasākumiem un sacensībām.
Savukārt seniori nūjotāji priecājas, ka laukumā būs skrejceļš, jo
tumšajā laikā īpaši jādomā par
drošību – laukumā būs ērtāk un
mazāk risku. Ir iedzīvotāji, kuri
grib vingrot, citi vēlas spēlēt futbolu – jauno iespēju izmantotāju
noteikti netrūks, ir pārliecināta
A. Driviņa
Sadarbojoties Latvijas un
Lietuvas pašvaldībām, projekts
nodrošinās aktīvu un veselīgu
dzīvesveidu dažādām sabiedrības
grupām. Tā laikā abos ciemos tiks
radīta infrastruktūra, ko varēs
izmantot daudzveidīgām aktivitātēm un pārrobežu sadarbības

Novada iedzīvotāji sāk izmantot
sociālos pakalpojumus projektā
“Kurzeme visiem”
Priekules novada Sociālais dienests projektā
“Kurzeme visiem” (projekta Nr.9.2.2.1./15/I/004)
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem/invaliditāti un viņu ģimenēm šobrīd nodrošina
vairākus sociālos pakalpojumus.
“Atelpas brīža” pakalpojums vecākiem –
paredzēts bērna līdz 18 gadu vecumam īslaicīgai
aprūpei un uzraudzībai pie pakalpojuma sniedzēja
laikā, kad vecāki dažādu darba vai privātu iemeslu
dēļ to nevar sniegt paši. Pakalpojums pieejams līdz
30 diennaktīm gadā (nepārtrauktā vai dalītā laika
posmā). Pakalpojumu saņem divas ģimenes.
Aprūpes pakalpojums bērniem – paredzēts
bērna aprūpei un uzraudzībai bērna dzīvesvietā,
ja vecāki darba, mācību vai citas aizņemtības dēļ
to nevar nodrošināt paši. Pakalpojums pieejams
bērniem līdz četru gadu vecumam (ieskaitot) – ne

vairāk kā 50 stundas nedēļā un bērniem no 5 līdz 17
gadu vecumam (ieskaitot) – ne vairāk kā 10 stundas
nedēļā. Pakalpojumu saņem viena ģimene.
Sociālās rehabilitācijas pakalpojums – paredzēts bērniem ar invaliditāti, kuri vēl nav sasnieguši
18 gadu vecumu, ne vairāk kā 40 dažādu pakalpojumu
sniegšanas reižu saskaņā ar bērnam izstrādātajā
atbalsta plānā noteiktajām vajadzībām; bērnu likumiskajiem pārstāvjiem – ne vairāk kā 20 šādu
pakalpojumu sniegšanas reižu: psihologa, rehabilitologa pakalpojumi, fizioterapija, izglītojošās atbalsta
grupas. Pakalpojumu saņem divas ģimenes.
Sīkāka informācija par pakalpojumu saņemšanas
iespējām pie Sociālā dienesta darbiniekiem.
Projektā “Kurzeme visiem” nozīmētā
pašvaldības kontaktpersona Andra Valuže

veicināšanai, kā arī notiks jauni
ikgadēji pasākumi, kas veicinās
pārrobežu draudzības veidošanos.
Izveidotā un atjaunotā infrastruktūra paredzēta abu pašvaldību
dzīves līmeņa un sociālās dzīves
uzlabošanai, klāsta U. Ržepicka.
Gan Kalētu, gan Kuļu iedzīvotājiem būs iespēja bez maksas
piedalīties sacensībās un veselīgu
dzīvesveidu veicinošos pasākumos. Šogad maijā Kalētos jau
noticis tvīda velobrauciens un
izglītojoša lekcija “Tu vari vairāk,
nekā tu domā, ka vari”. Nākamgad
Kalētos plānots ziemas jampadracis, tvīda velobrauciens un bērnu
un ģimenes diena. Savukārt Kuļu
ciemā Lietuvā notiks futbola turnīrs, sacensības “Ripka” un bērnu
sporta festivāls. Interesentus
aicinām būt aktīviem, sekot līdzi
informācijai plašsaziņas līdzekļos
un piedalīties pasākumos!
Iluta Dreimane

INFORMĀCIJA
PAR PROJEKTU

l Projekta kopējās izmaksas:
235 294,04 EUR
l ERAF finansējums:
199 999,93 EUR
l Priekules novada
pašvaldības domes projektu
budžets: 117 647,05 EUR
l Priekules novada pašvaldības
domes līdzfinansējums:
17 647,06 EUR
l Projekta īstenošanas
laiks: 15.03.2018.–14.09.2019.
l Projekta vadītāja: Una Ržepicka
(tālr. 63497939, 26101674,
e-pasts
una.rzepicka@priekulesnovads.lv)

Informācija sagatavota projekta publicitātei. Par publikācijas
saturu pilnībā atbild Priekules
novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par
Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Ar lielu sparu jaunajā sezonā!
Septembrī darbu atsāks Priekules pilsētas kultūras nama
pašdarbības kolektīvi.
Pavisam nemanot ir paskrējusi siltā un saulainā vasara, kas šogad
mūs īpaši lutināja ar karstajām dienām. Esam sasmēlušies saules
enerģiju, un nu laiks to likt lietā. Uzsākot jauno pašdarbības sezonu,
Priekules pilsētas kultūras nams aicina ikvienu būt aktīvam un iesaistīties kādā sev interesējošā pašdarbības kolektīvā.
Dziedot, dejojot, spēlējot teātri vai radot kādu skaistu mākslas darbu,
mēs piepildām savu laiku ar ko ļoti patīkamu, un, ja vēl spējam ar to
kādu iepriecināt, tad gūtais prieks un gandarījums ir dubultliels. Tieši
tāpēc – nāc un pievienojies!
Kolektīvu pirmās tikšanās septembrī un oktobra sākumā:
20. septembrī plkst. 15.00 – senioru Eiropas deju kopa
“Valceris” (vadītāja Inguna Zēģelniece).
24. septembrī plkst. 17.00 – muzikāli teatrālās deju studijas
“Ķiņķēziņi” kopīgā tikšanās (vadītājas Liena Braže un Rigonda
Džeriņa).
25. septembrī plkst. 17.00 – senioru ansamblis “Zilais lakatiņš” (vadītāja Skaidra Klasiņa).
25. septembrī plkst. 19.00 – sieviešu koris “Priekule” (diriģente
Gunta Vite).
27. septembrī plkst. 19.15 – vidējās paaudzes deju kolektīvs
“Duvzare” (vadītāja Inga Leive-Levite).
5. oktobrī plkst.17.00 – radošā apvienība “Saspraude” (vadītāja
Kristīne Cukura). Tikšanās vieta Priekules Mūzikas un mākslas skolā.
9. oktobrī plkst.19.00 – dramatiskais kolektīvs (režisors Varis
Siliņš).
Uz tikšanos! Būsiet mīļi gaidīti Priekules pilsētas kultūras namā!
Priekules kultūras nama mākslinieciskā vadītāja Liena Braže
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Ar emocionāli piepildītu
un klausītāju labi apmeklētu
koncertu Gramzdas atjaunotajā baznīcā 18. augusta vakarā
noslēdzās 4. jauno mūziķu
orķestra diennakts nometne
“Prieks mājo mūzikā”.
Nometne tika realizēta ar
Valsts kultūrkapitāla fonda Kurzemes Kultūras programmas un
Priekules novada pašvaldības
finansiālu atbalstu, to organizēja
Priekules Mūzikas un mākslas
skola sadarbībā ar mūzikas skolotāju biedrību “Konsonanse”. Par
nometnes mājvietu tika izraudzīta
Vaiņodes internātpamatskola.
Ikvienā mūzikas skolā, apgūstot kāda mūzikas instrumenta
spēli, nepieciešams attīstīt iemaņas arī kolektīvajā muzicēšanā,
visbiežāk tas tiek realizēts dažāda sastāva ansambļos. Mazajās
mūzikas skolās nav iespējams
izveidot un nokomplektēt savu
orķestri, tāpēc šis projekts bija
neaizmirstama pieredze muzicēt
lielā kolektīvā. Šogad Priekules
kamerorķestrim pievienojās
dalībnieki no Kalētu, Nīgrandes,
Vaiņodes un Aizputes mūzikas
skolām, izveidojot Lejaskurzemes
kamerorķestri ar stīgu instrumentu (skolotājas Sanita Zālīte, Indra
Andersone un Madara Jansone),
pūšamo instrumentu (skolotāji
Andra Zabe, Ivonna Rozentāle
un Ēriks Bukants), sitamo instrumentu (skolotājs Ivars Dejus)
un akordeonu (skolotāja Anita
Zviedre) grupām.
Lejaskurzemes kamerorķestris nebūtu iedomājams bez
diriģenta Mārtiņa Berga, kurš
aranžēja skaņdarbus un sagatavoja nošu partitūras atbilstoši
orķestra dalībnieku sastāvam.
Viņa milzīgā pieredze un talants
darbā ar bērnu orķestriem bija kā
meistarklase jaunajiem mūziķiem
un veicināja kolektīva izaugsmi.
Apbrīnojams bija orķestra veikums, kad koncertprogrammā tika
iekļauti visi 14 jaunie skaņdarbi!
Tāpat jāatzīmē Priekules Mūzikas
un mākslas skolas direktores un
orķestra koncertmeistares Initas
Rubezes lielais ieguldījums nometnes sagatavošanā un norisē.
Orķestra nometnē no 14. līdz

Foto – Dace Gailīte

Skanīgi un pacilājoši

18. augustam jaunie mūziķi ne
tikai gatavoja koncertprogrammu,
bet arī saturīgi pavadīja brīvo
laiku. Sadarbībā ar Priekules un
Vaiņodes novada tūrisma bukleta
“Leišmalīte” veidotājiem nometnes
dalībnieki iepazina Leišmalīti –
Gramzdas pagastu un Aizvīķu dabas parku, kur bērnus un jauniešus
ar sagatavotu piknika vietu desiņu
cepšanai laipni uzņēma Henrijs
Ķeružis. Skolotājas Skaidras Klasiņas stāstījumā atdzīvojās senie
pasaku un teiksmu tēli, kas vēstīja
par ciema vēstures notikumiem.
Nometnes dalībnieki apmeklēja
Piķeļu jeb Smaižu baznīcu, izstaigāja Gramzdas dabas parku,
iemēģināja skatītāju sēdvietas
jaunatklātajā dabas kinozālē, apskatīja mākslinieka Ģirta Burvja
veidotās skulptūras, iztēlē pakavējās Sudrabu Edžus un Dullā Daukas
takās Gramzdā, kā arī paviesojās
Gramzdas dievnamā.

Īstenojot projektu, notika arī
citas aktivitātes. Pēc nometnes
dalībnieku veiktās aptaujas,
pirmajā vietā ierindojās teatralizētais stāstnieku vakars ar
pārģērbšanos, kuru vadīja multimākslinieks (arī Priekules Mūzikas un mākslas skolas skolotājs)
Varis Siliņš. Jaunieši izspēlēja
sev svarīgas dzīves problēmas
un situācijas, paraugoties uz tām
no jocīgās puses. Ar jautrību un
kopīgu emocionālu pacēlumu
norisinājās arī netradicionālās
sporta spēles, kas bija neatņemama nometnes sastāvdaļa un
veicināja dalībnieku neformālo
komunikāciju un komandas
saliedētību. Tās vadīja Liepājas
Universitātes absolventes Diāna
Reine un Santa Andersone. Daudz
mierīgākā atmosfērā noritēja
dziesminieku vakars, kurā mūziķi
Dzintars un Laura Vītoli pastāstīja par mūzikas studijām Londonā

un atklāja tautas gudrības senajās tautasdziesmās. Noslēgumā
vakara dalībnieki izdziedāja arī
iemīļotākās mūsdienu autoru
dziesmas. Bērni un jaunieši
individuāli varēja piedalīties
radošajās darbnīcās, gatavojot
piemiņas lietas sev un dāvaniņas
nometnes personālam. Radošās
darbnīcas vadīja Lāsma Andersone. Vakaros ļoti pieprasītas
bija galda spēles, par kurām bija
parūpējusies nometnes vadītāja
Maija Ignatova.
Nometnes pēdējo dienu
dalībnieki pavadīja, gatavojoties
koncertiem. Rīta pusē nometnes
noslēgumā tika atskaņoti trīs
skaņdarbi, kuri saņēma visvairāk
balsu aptaujā. Tas reizē bija arī
sveiciens nometnes darbiniekiem
un atbalstītājiem. Pēc pusdienām
ceļš veda vēl tuvāk Leišmalītei
– uz Nīgrandes pagasta Kalnu
kultūras namu, kur bija paredzēts

nometnes “Prieks mājo mūzikā”
dalībnieku koncerts. Kalnos kamerorķestri viesmīlīgi sagaidīja
kultūras nama saimniece Ligita.
Pēc mēģinājuma viņa noorganizēja ekskursiju pa savulaik
modernāko, pat ar grozāmo skatuvi, un arī tagad vienīgo Saldus
novadā esošo kultūras namu. Bija
iespēja no Kalnu kultūras nama
jumta vērot vietējo panorāmu uz
Lietuvas Mažeiķiem. Pēc koncerta
orķestris devās tālāk uz Gramzdu, kur jaunos mūziķus uzņēma
Gramzdas ev. lut. draudze un
Vaclovs Kadaģis.
Bija liels gandarījums par
ieguldīto darbu nedēļas garumā,
kas vainagojās tik skanīgā un
pacilājošā notikumā, kāds bija
koncerts “Prieks mājo mūzikā!”.
Priekules Mūzikas un
mākslas skolas skolotāja
Indra Andersone

Dzejas dienas Priekules novadā
Septembris nāk ne vien ar
jauna mācību gada sākumu,
bet arī ar Dzejas dienām. Dzejas lasīšana goda vietā tika
celta pagājušā gadsimta 60.
gados, kad septembrī dzejas
sarīkojumi notika vai ik dienu
un sabiedrība tai pievērsa ļoti
plašu uzmanību.
Ir dzīves situācijas, kad cilvēks
saskaras ar dzeju, bet ne visiem
tā ir ikdiena, un tāpēc ir labi, ka
septembris atnāk ar dzeju un uzrunā mūs visdažādākajos veidos
un visdažādākajās vietās.
Latvijas simtgadē viss ir
īpašs, un tieši tāpēc Priekules

novada bibliotekāri ir nākuši
ar iniciatīvu, lai dzejas svētki
izskanētu īpašā noskaņā. Ir tapusi kopīga dzejas sarīkojumu
programma, kurā iedzīvotāji
atradīs sev ko īpašu. Tās būs
tikšanās ar dzejniekiem, kā arī
dzejas muzikālas kompozīcijas
mūziķu un aktieru izpildījumā.
Padomāts arī par netradicionālām norises vietām, kaut gan
laba dzeja spēj izpausties jebkur.
Gramzdas dzejas mīļotāji tiek
aicināti mežaparka kinozālē
“Daba iedvesmo”, kas iekārtota
nupat augustā.
Bet pavisam īpašs būs Dzejas

dienu noslēgums. Indra Ļaudobele
īstenojusi sirsnīgu projektu, un
tapusi dzejoļu grāmatiņa “Pa lāsei
prieka”. Tajā apkopota Priekules
novada autoru dzeja. Sadarbībā
ar izdevniecības “Ezerrozes grāmatas” komandu ir iznācis glīti
noformēts dzejas krājums, kas
turklāt nebūs arī dārgs. Atklāšanas svētkos to varēs nopirkt. Tātad
atkal priecīgs notikums, jo pašu
spēkiem radīts kaut kas paliekošs.
Varam droši teikt – Priekules novada dāvana Latvijai.
Kultūras nodaļas vadītājs
Gundars Venens

Dzejas dienu pasākumi

12. septembrī plkst. 13 Bunkas kultūras namā viesosies
Guntars Račs un draugi. Skanēs dzejas lasījumi un dziesmas. Būs
iespēja iegādāties dzejoļu grāmatu “365” un saņemt autogrāfu.
12. septembrī plkst. 17.30 Priekules kultūras namā viesosies
rakstniece Dace Judina un komponists Arturs Nīmanis ar literāri
muzikālu programmu “Naktsputni”.
12. septembrī plkst. 18 Kalētu tautas namā ar koncertprogrammu “Es esmu mīlējis” uzstāsies Edgars Pujāts un Inese Bergmane.
15. septembrī plkst. 16 Gramzdas dabas kinozālē muzikāla
programma “Kā dzejolis ik diena”. Viesosies Raimonda Vazdika un
Elita Veidemane. Ja būs nelabvēlīgi laika apstākļi, pasākums notiks
tautas namā.
29. septembrī plkst. 14 Priekules Sociālā atbalsta centrā
notiks novada dzejnieku grāmatas “Pa lāsei prieka” atvēršanas svētki.
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Foto – Iluta Dreimane

Piecpadsmitie Ikara svētki

Goda priekulnieci Zentu Svaru (pa kreisi) un Priekules novada pašvaldības vadītāju
Viju Jablonsku svētku gājiena laikā privātšoferis lepni izvizināja retro kabrioletā.

Vecākā paaudze prot svinēt dzīvi – to apliecināja kuplais senioru
muzikālo kolektīvu pulks, kas krāšņos tērpos un priecīgā garastāvoklī
devās kopējā gājienā un vēlāk uzstājās uz skatuves Priekules centrā.

Jaunākā paaudze gan sniedza muzikālus sveicienus, gan izbaudīja svētku atmosfēru visas
dienas garumā.

Priekule ir pilsēta, kur prieks mājo kulē – pārliecināti medicīnas
darbinieki.

SIA “Priekules nami” komanda bija viens no kolektīviem, kas gājiena laikā
izmantoja arī motorizētus līdzekļus. Par godu svētkiem auto krāšņi uzposts.
Gājienā devās visu Priekules novada pagastu pārstāvji,
ieaužot savu prieka dzīparu kopējā svētku rakstā.
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Dziedošajām māsām Legzdiņām ir savs pielūdzēju pulks. Dažādu paaudžu klausītāji kopā ar
viņām koncertā labprāt uzdziedāja un vairāki pāri arī uzdejoja.

Ikara svētku dienu trīs pāri bija izvēlējušies laulību reģistrācijai.
Starp viņiem arī Virgas pagasta iedzīvotāji Kitija un Kristaps
Skābarži.

Priekules dārzos uzplaukušos ziedus daudzi puķkopji atvēlēja
floristēm krāšņas kompozīcijas veidošanai pie tornīša.

Eiropas deju kopa “Valceris” šogad sevi krāšņi parādīja ne tikai gājiena laikā, bet arī koncertā
“Svinam dzīvi”, uzstājoties kopā ar draudzīgajiem senioru kolektīviem no dažādām Latvijas
malām un Lietuvas.

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Duvzare” kopā ar draugiem no citiem Latvijas novadiem
vakara lielkoncertā “Četriem vējiem siets” uzbūra deju svētkiem raksturīgo noskaņu.
Inga Leive-Levite – vakara deju lielkoncerta mākslinieciskā vadītāja.
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Svētki radīti priekam
Vērienīgi, iedvesmojoši un
sirsnīgi, radīti cilvēku priekam. Tā par aizvadītajiem 15.
Ikara svētkiem varētu teikt
vienā teikumā. Lepojamies ar
novadu un cilvēkiem, kas uzbūra lielu pasākumu ne tikai
formā, bet arī saturā. Paldies
ikvienam, kas ar brīnišķīgo pozitīvismu kārtējo reizi iedzīvināja tik mīļo vārdu salikumu:
prieks mājo Priekulē!
Jo īpaši tas izpaudās svētku gājienā. Visas pašvaldības
struktūras, iestādes, uzņēmumi,
biedrības un apvienības tik radoši
ieauda prieka dzīparu novada paklājā, ka gājiena devīze attaisnoja
sākotnējo ideju. Prieks virmoja
visā Priekulē. Kamēr “auduma”
sākumgala gājēji jau saņēma
uzmundrinošus sveicienus no
Zviedru vārtu atvērtā loga, noslēdzošie parādes dalībnieki tikai
izsoļoja no Galvenās ielas.
Īpaši pašvaldības pateicības
vārdi lai skan aktīvajiem iedzīvotājiem un visu nozaru pārstāvjiem,
no mākslinieciskiem līdz saimnieciskiem, – tiem, kas netaupīja
spēkus, lai svētki taptu par īstu
notikumu pilsētai un novadam.
Neatkārtojami skaists brīdis
bija mīlestības ģerboņa radīšana
nogāzē pie tornīša. Sirds formā
ieskauti Zviedru vārti bija īsts
floristikas meistardarbs! Tas
krāšņajā ziedu un augļu valodā

cēli vēstīja: Ikara svētkiem – 15,
Zviedru vārtiem – 330, bet Priekulei – 90! Skaists sveiciens arī Latvijai simtgadē. Paldies par idejas
realizāciju mūsu floristēm Lienei
Sokolovskai, Monikai Kaņevskai
un Guntai Dzintarei, piepalīdzot
brīvprātīgajām meitenēm.
Svētku rīcības komitejā katrs
ir atbildīgs par savu nozari.
Svetlana Zaše-Zasa piedāvāja interesantas un nebijušas
tehniskās izklaides un kopā ar
brīvprātīgajiem tās arī veiksmīgi
administrēja. Gunta Gruntiņa kā
tornīša skatuves dienas koncertu
producente administrēja bērnu,
senioru uzstāšanos un koncertu ar
māsām Legzdiņām. Visi koncerti
bija labi apmeklēti. Prieks par
“cālēniem” un viņu vecākiem, kas
bērnus saposa skatuvei, paldies
arī viņu pedagogiem. Paldies Intai
Gruntmanei, Skaidrai Klasiņai,
Līgai Kvāšei, kas sadarbībā ar
popgrupām “Pipari”, “Kukaiņi” un
ētera personību Māri Grigali radīja
gaišu prieka sajūtu.
Dzīvesprieks staroja arī no
koncerta “Svinam dzīvi”, tikai
citu paaudžu sniegumā. Priekules
kultūras nama Eiropas deju kopa
“Valceris” Ingunas Zēģelnieces
mākslinieciskajā vadībā uzņēmās
pamatīgu izaicinājumu. Draudzīgie senioru deju un vokālie
kolektīvi no Kurzemes un Lietuvas
faktiski radīja festivāla izmēriem

atbilstošu lielkoncertu. Paldies
Ingai Mikālei par medicīnisko
atbalstu šī koncerta laikā, kā
arī Rutai Balodei un “Valcera”
dalībniecēm, gādājot par tuvu un
tālu dalībnieku ierašanos. Gribas
izsaukties: “Cepuri nost visu to
kolektīvu priekšā, kuri ieradās ne
vien lai uzstātos kādā no mūsu
rīkotajiem koncertiem, bet ar
krāšņiem tērpiem kuplināja arī
svētku gājienu!”
Paralēli dienas koncertiem pie
kultūras nama notika “Vasaras
ballīte ar Olafu”. Bērni tur burtiski
dzirksteļoja aiz prieka. Paldies šīs
sadaļas atbildīgajai – Mairai Runei. Viņai palīdzēja Gunta Dzintare
un brīvprātīgie.
Tautas mākslas lielkoncertu
“Četriem vējiem siets” producēja Rigonda Džeriņa, koncerta
mākslinieciskā vadītāja bija Inga
Leive-Levite, bet koncerta vadītāji
Liena Braže un Uldis Strēlis. Kopā
ar viesu deju kolektīviem no Vid
zemes un Latgales, kā arī mūziķu
grupu “Ducele” tika uzburts lieluzvedums, kas raisīja nostalģiju pēc
aizvadītajiem Latvijas simtgades
Deju svētkiem. Paldies firmai "SC
Grand" par gardumiem, ko dāvinājām mūsu viesu kolektīviem.
Atgriežoties pie gājiena, svētku atklāšanas ceremonijas un
Priekules modināšanas izpausmēm, vissirsnīgākie vārdi par
piedalīšanos prieka ģenerētājiem:

Ģirtam un Agnesei Pinkovskiem,
Inesei un Jānim Rozentāliem, Anetei un Jānim Džeriņiem, Mārtiņam
Zarembam un Mārim Rubezim, kā
arī gājiena koordinatoram Mārtiņam Mikālam.
Multihalles darbinieki rūpējās
arī par lielkoncerta tehnisko uzbūvi, par tīrību un kārtību. Bet pirms
svētku dienas sporta organizatori
sarīkoja nu jau tradicionālo nakts
trasi “Ikara nakts lidojums”. Šo
aktivitāti novadīt Mārtiņam Mikālam palīdzēja Ģirts Ločmelis,
Kaspars Dzintars, Aija Vainovska,
Raitis Feldmanis, Arturs Zīlītis.
Svētku viesu kolektīviem bija
iespēja iepazīt Priekuli ekskursijā
ar autobusu gida pavadībā. Paldies
Ingai Raškovai par lielisko stāstījumu. Pirmo reizi Ikara svētkos
notika veiklības brauciens vieglajām automašīnām, ko organizēja
sporta klubs “Dienvidkurzeme”.
Paldies Elmāram Baranovskim
un Raimondam Ķervijam.
Radošās darbnīcas pie kultūras
nama un Zviedru vārtos organizēja
Dace Gailīte. Pateicamies radošās
biedrības “Saspraude” ilggadējiem
dalībniekiem: Ilgai Gūžai, Dzintrai
un Modrim Dzintariem, Zentai
Svarai, Kristīnei un Mārtiņam
Cukuriem, kā arī Artai Troikai,
kas bērnus radoši izglītoja pie
kultūras nama.
Ap pusnakti jau visi laidās
zaļumballes izpriecās. Par šo sa-

daļu tradicionāli rūpējās Malda
Andersone, palīdzot Ditai Puterei
un Miervaldim Andersonam. Bunkas kultūras nams organizēja arī
krēslu sagādi lielkoncertam.
Tirdzniecības koordinatore un
“Lauku sētas” organizatore bija
Irina Gintere. Simtiem dalībnieku svētku laikā nebija nekādu
problēmu ēdināšanas jomā. Tāpēc
jo īpašs paldies par profesionālo
pakalpojumu sniegšanu kafejnīcas
“Ikars” šefpavārei Regīnai Jurkovskai un “Liepu alejas” vadītājai
Gaļinai Gūtmanei.
Darbietilpīgs bija arī tehniskais nodrošinājums – krēsli,
soli, galdi, par ko rūpējās pilsētas
saimnieciskā dienesta vīri ar Evitu
Valdmani priekšgalā, ieklausoties
arī vērtīgajos Edgara Rubeža padomos. Elektrības risinājumi bija
drošajās Aigara Legzdiņa rokās.
Paldies Artai Braunai, kas nodrošināja tehniku skatuves uzbūvei
un ar savu komandu palīdzēja
pilsētas sakopšanas darbos. Priekule bija uzposta. Tā ir ikgadējā
pieredze un labas gribas izpausme,
lai svētkos viss būtu kārtībā.
Priekules novada
pašvaldības domes
priekšsēdētāja Vija Jablonska
Kultūras nodaļas vadītājs
Gundars Venens
Reportāžu skatiet 6. un 7. lpp.

Aizdevumi bez nodrošinājuma privāto un
pašvaldības uzņēmumu energoefektivitātei
Novecojusi apkures sistēma un ventilācija, dažādu ar
ražošanu saistītu neefektīvu
iekārtu darbināšana, kas maz
iedarbīgi patērē darbaspēka
resursu, telpu sildīšana vai
dzesēšana un apgaismojums,
kas atpaliek no šodienas iespējām – šie ir tikai daži no
galvenajiem iemesliem, kāpēc
Latvijas uzņēmumi, gan privātie, gan valsts un pašvaldību
paspārnē esošie, katru dienu
tērē vairāk enerģijas nekā nepieciešams, un pats galvenais
– zaudē daudz naudas.
Risinājums, kā pašvaldībai vai
uzņēmumam kļūt energoefektīvākam un ietaupīt naudu, ir
vienkāršāks, nekā varētu šķist.
Attīstības finanšu institūcija
“Altum” ir ieviesusi jaunu valsts
atbalsta programmu, kas energoefektivitātes uzlabošanai visu
veidu uzņēmumos un pašvaldībās
piedāvā finansējumu beznodrošinājuma aizdevumu veidā. Tas
nozīmē, ka nav nepieciešams
galvojums vai ķīla. Aizdevums
tiks atmaksāts no ietaupījuma,
kas rodas pēc energefektivitātes
projekta pabeigšanas. Turklāt
finansējumu saņemt ir ļoti vienkārši, un to var izdarīt bez liekas
birokrātijas.

Ar ko jāsāk?

Pirmkārt, sazinieties ar “Altum”, lai apspriestu, kādas varētu
būt uzņēmuma vajadzības un
kādi finansējuma risinājumi. Situācijas var būt patiesi dažādas,
taču būtiski zināt, ka ar jauno
“Altum” programmu faktiski visām ir iespējams risinājums, kā
rezultātā tiek panākts būtisks
naudas ietaupījums. Tāpat būtiski,
ka energoefektivitātes projekti
vidēji atmaksājas jau 2 – 8 gados.
Energoefektivitātes uzlabošanai
var veikt visplašāko pasākumu
klāstu – veikt elektrosistēmu,
ierīču un iekārtu nomaiņu, dažāda veida enerģijas plūsmu (gaiss,
tvaiks, dūmgāze) rekuperācijas iekārtu uzstādīšanu, apgaismojuma
nomaiņu uz LED ar vai bez viedās
lietošanas sistēmas, apkures sistēmu modernizēšanu. Tāpat var
ieviest dažādus atjaunojamo energoresursu risinājumus, piemēram,
saules paneļus un kolektorus, ar
biomasu darbināmus apkures
katlus un koģenerācijas iekārtas, kā arī sākt izmantot arvien
lielāku popularitāti iemantojošo
elektrotransportu.
Vienam uzņēmumam varam
piešķirt aizdevumu no 20 tūkstošiem līdz pat 2,85 miljoniem eiro,
turklāt mūsu finansējumu var

kombinēt arī ar grantiem citās
programmās. Varam finansēt
līdz 85% no projekta vērtības,
aizdevumu izsniedzot uz termiņu
līdz 10 gadiem. Kā jau minēju,
svarīgākā prasība ir, lai no ietaupījuma, kas rodas energoefektivitātes projektu ieviešot, iespējams
atmaksāt aizdevumu un uzņēmumam nerodas ietekme uz esošo
naudas plūsmu. Pieminēšanas
vērts noteikti ir arī tas, ka finansēt varam arī lietotas iekārtas, ja
tās ir efektīvākas par tām, kuras
uzņēmums lieto šobrīd.
Vēlos arī uzsvērt, ka energoefektivitātes projektos finansiāls ietaupījums rodas ne tikai no
energoresursu ietaupījuma, bet arī
no darbaspēka ietaupījuma un no
nākotnē nepieciešamām remonta
izmaksām. Tas viss jāņem vērā.
Saņemt aizdevumu ir vienkārši
– jāaizpilda pieteikuma veidlapa,
kurā ietverti vēlamie darbi, izmaksas un gaidāmais ietaupījums.
Ja šajos aprēķinos nepieciešama
palīdzība, “Altum” eksperti gan
konsultēs, gan palīdzēs veikt
aprēķinus.

Kā tas strādā?

Pavisam svaigs piemērs no
Kurzemes puses – Smārdes pagasta Milzkalnē uzsākts novecojušās

apkures sistēmas nomaiņas un
modernizācijas projekts, kurā uzņēmums “Šlokenbeka” piesaistījis
“Altum” finansējumu 170 tūkstošu
eiro apmērā, lai Milzkalnes ciemā
veiktu apkures katla nomaiņu un
siltuma padeves sistēmas automatizāciju. Plānots, ka pēc apkures
katla un šķeldas padeves sistēmas
automatizācijas kurināmā patēriņš samazināsies par vairāk nekā
25%. Līdz ar apkures sistēmas modernizāciju samazināsies arī citi
maksājumi, piemēram, izmaksas
par elektroenerģiju, nebūs jāveic

novecojušo sistēmu remonts, samazināsies kurinātāju skaits no
četriem uz vienu u.c.
Ja jūsu uzņēmumam ir radusies interese, aicinu sazināties
ar “Altum” energoefektivitātes
ekspertu Edgaru Kuduru, edgars.
kudurs@altum.lv, tālr. 20204664.
Plašāka informācija par “Altum”
energoefektivitātes aizdevumiem
arī www.altum.lv.
Edgars Kudurs,
“Altum” energoefektivitātes
eksperts
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Pašvaldības Latvijai
simtgadē dāvina apgleznotu
ģerboņu sienu

UZŅĒMĒJDARBĪBA UN LAUKSAIMNIECĪBA
Lauksaimniecības izstāde
Izstāžu kompleksā “Rāmava” no 11. līdz 13.
oktobrim norisināsies 27. starptautiskā lauksaimniecības, mežsaimniecības, vides veidošanas un
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labiekārtošanas izstāde.
Izstādi organizē SIA “A.M.L” sadarbībā ar Latvijas
Republikas Zemkopības ministriju.
Plašāka informācija pieejama interneta vietnē
www.aml-ramava.lv.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centra (LLKC) paziņojums

2018. gada oktobrī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Liepājas nodaļa Valsts
lauku tīkla ietvaros plāno piecu dienu mācību
ciklu “Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”.
Mācību mērķis ir attīstīt jauniešu zināšanas,
pieredzi un kompetences, kas nepieciešamas savas
uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstīšanai, veicinot
lauku attīstību, kā arī uzturēt lauku jauniešu motivāciju, sniedzot iespēju realizēt ar uzņēmējdarbību
nesaistītas sabiedriskas aktivitātes savā reģionā.
Pasākuma dalībnieki ir jauni cilvēki vecumā no 18 līdz

40 gadiem, kuri vēlas iegūt teorētiskas un praktiskas
zināšanas par uzņēmuma veidošanu, uzsākt īstenot
vai attīstīt savu uzņēmējdarbības ideju laukos vai
īstenot ar uzņēmējdarbību nesaistītu sabiedrisku
aktivitāti kādā no Latvijas lauku reģioniem.
Pēc mācībām noteikti var piedalīties konkursā
un iegūt vērtīgus padomus un naudas balvas savas
idejas realizēšanai. Mācības ir bez maksas. Dalībniekus skaits ierobežots.
Papildu informācija pie LLKC Liepājas nodaļas
uzņēmējdarbības konsultanta Alekseja Kačanova
(tālr. 27843096, e-pasts aleksejs.kacanovs@llkc.lv).

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē
30. septembris – beidzas pieteikšanās pasākumam “Atbalsts lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko
resursu saglabāšanai” (LDGRS);
1. novembris – bišu saimju skaita paziņošana Lauksaimniecības datu centram.

Platību maksājumu kalendārs
Svarīgi atcerēties
Pēdējais datums, kad jānokuļ zālāji sēklaudzēšanai.
Datums, līdz kuram LAD jāiesniedz deklarācija par iepriekšējā gadā izmaksātajām
darba algām, kas saistītas ar lauksaimniecisko darbību.
15. oktobris
Pēdējais datums, līdz kuram saimniecības pārņēmējam jāinformē LAD par saimniecības pārņemšanu un jāpieprasa atbalsta maksājumi.
31. oktobris
Datums, līdz kuram LAD veic lauksaimniecības zemes (LIZ) apsekošanu.
Zemes vienību apsekošanu veic platībām, kas saskaņā ar Valsts zemes dienesta
(VZD) informāciju pēc zemes izmantošanas veida – lauksaimniecības zeme (LIZ)
– ir vismaz 1 ha.
20. novembris
Datums, līdz kuram pašvaldībām tiek nodoti dati par lauksaimniecības zemes (LIZ)
apsekošanu.
Lauksaimnieki, kuri pieteikušies pasākuma “Agrovide un klimats” atbalstam “Rugāju lauks ziemas
periodā” (RLZP):
1) pēc ražas novākšanas līdz 2019. gada 31. martam saglabā neiestrādātas atbalsttiesīgo
kultūraugu pēcpļaujas atliekas – rugājus vai to nenopļautas atliekas vismaz 10 ha platībā;
2) rugāju laukā pēc ražas novākšanas nedrīkst lietot augu aizsardzības līdzekļus un minerālmēslojumu.
Svarīgākie datumi, kuriem lauksaimnieki var sekot līdzi, ir pieejami Lauku atbalsta dienesta mājaslapā
www.lad.gov.lv, sadaļā “Aktualitātes un kalendārs”.
Informāciju apkopoja LLKC Priekules novada lauku attīstības konsultante Irina Gintere un
Priekules pagasta lauksaimniecības konsultante Vizma Garkalne

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC)
Priekules novada lauku attīstības konsultantes Irinas Ginteres
pieņemšanas laiki oktobrī
Vieta
Priekules novada pašvaldībā
Krotes bibliotēkā
Tadaiķu bibliotēkā
Bunkas pagasta pārvaldē
Kalētu bibliotēkā
Gramzdas pagasta pārvaldē
Paplakā, Virgas pagasta pārvaldē
Virgas bibliotēkā

Purmsātu bibliotēkā

Laiks
Pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 17 un piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16
(izņemot pieņemšanas dienas pagastos)
16. oktobrī no plkst. 9 līdz 11
16. oktobrī no plkst. 12 līdz 14.30
16. oktobrī no plkst. 15 līdz 16.30
17. oktobrī no plkst. 9 līdz 12
18. oktobrī no plkst. 9 līdz 12
19. oktobrī no plkst. 9 līdz 11
Sakarā ar izmaiņām Virgas bibliotēkas darba laikā lauku attīstības
konsultantes pieņemšana tiek atcelta. Zvaniet pa tālr. 28310484, lai
vienotos par tikšanās vietu un laiku.
19. oktobrī no plkst. 12 līdz 13

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

Foto – no LPS arhīva

Datums/periods
1. oktobris

Šovasar Rīgā pie ēkas Torņa ielā 4 notika dekoratīvās
sienas “Latvijas pilsētas un
novadi valsts simtgadei” atklāšana. Siena ir visu Latvijas
pašvaldību dāvinājums valsts
nozīmīgajā jubilejā.
Panno (apgleznotā siena) ar
Latvijas pilsētu un novadu ģerboņiem tapis pēc Rīgas domes
un Latvijas Pašvaldību savienības
(LPS) iniciatīvas, un to apgleznojis starptautiski pazīstamais
latviešu mākslinieks Leonards
Laganovskis.
Siena pirmo reizi tika apgleznota 2005. gadā, tomēr,
ņemot vērā faktu, ka pa šo laiku ir notikusi administratīvi
teritoriālā reforma un daudzas
pašvaldības mainījušas savas
administratīvās aprises, Latvijas simtgadē tapa ideja sienas
gleznojumu atjaunot ar aktuālajiem pašvaldību ģerboņiem.
Kompozīciju vainago valsts ģerbonis, zem tā novietots valsts
galvaspilsētas Rīgas ģerbonis
un savulaik starptautiski atzītās
Kurzemes hercogistes galvaspilsētas Jelgavas ģerbonis. Nākamajā
rindā izkārtoti republikas pilsētu
ģerboņi, un tiem seko novadu
ģerboņi alfabēta secībā.
Gleznojuma atrašanās vieta
nav izvēlēta nejauši, tā cieši
saistīta ar 1991. gada barikāžu
notikumiem. Atceroties šo laiku,
Vecrīgas laukumam Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra, Smilšu
ielas un Torņa ielas krustojumā
tika piešķirts 1991. gada barikāžu

laukuma nosaukums, ko apliecina
skaidrojuma plāksne “Laukums
nosaukts par godu 1991. gada
13. – 27. janvāra notikumiem,
kad iedzīvotāji apsargāja Latvijas
Republikas valdības, sakaru un
plašsaziņas iestādes, lai nepieļautu pret valsts neatkarības
atjaunošanu vērsto bruņoto
apvērsumu”.
Laukums atrodas Vecrīgas
ārējā malā, pie Bastejkalna, un
tā redzamākā fasāde ir Jēkaba
kazarmu ēkas Torņa ielā 4 pret
uguns mūris. Gan laukuma nosaukums, gan sienas gleznojums
ir kā vēstījums par laiku, kad
cilvēki no visas Latvijas ieradās
Rīgā, lai sargātu savu dzimteni.
“Šis gleznojums ir nopietns simbols Latvijas pašvaldību un
tautas saliedētībai, jo nu jau otro
reizi tapis par piemiņu vēstures
notikumam, kurš saules mūžu
paliks ierakstīts mūsu dzimtenes
atmiņu ārēs. Tas ir dziļš vēstījums
Latvijas simtgadē. Paldies Rīgas
pašvaldībai par iniciatīvu un
visām pašvaldībām par atbalstu
šīs idejas realizēšanā,” pauž LPS
priekšsēdis Gints Kaminskis.
Katra Latvijas pašvaldība
ģerboņu sienas atjaunošanā
piedalījās ar līdzfinansējumu.
Sienas gleznojums un labiekārtotā
teritorija ir Latvijas Pašvaldību
savienības un vairāku Rīgas domes struktūrvienību kopprojekts.
Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas
nodaļas vadītāja
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Atvadoties no
Kārļa Kluča
3. augustā atvadījāmies
no Kārļa Kluča, kurš devis
nozīmīgu ieguldījumu Priekules kultūras un izglītības
dzīves attīstībā. Uz piemiņas brīdi bija ieradušies
ne tikai tuvinieki, bet arī
bijušie kolēģi un audzēkņi,
veltot siltus atvadu vārdus
un daudz ziedu. Pēdējā
gaitā ilggadējo Priekules
Mūzikas un mākslas skolas
direktoru izvadīja Priekules un Gramzdas ev. lut.
draudzes mācītāji Kārlis
Puķītis un Raitis Šēners.
Tuvinieki saka paldies par
pleca sajūtu smagajā dzīves
brīdī Priekules Mūzikas un
mākslas skolas kolektīvam,
mācītājiem, abu draudžu
locekļiem un ikvienam, kas
pavadīja aizgājēju Mūžības
ceļā. Tāpat ģimene pateicīga
Priekules Apbedīšanas birojam un kafejnīcas “Ikars”
personālam par sniegto atbalstu praktisko jautājumu
risināšanā. Lai līdzcilvēku
atbalsts smagajos dzīves
brīžos stiprina ikvienu!
Vija Kluce

Vispasaules talkā mudina stādīt kokus
Ar rosinājumu katram iestādīt savu koku vai piedzīvot
koka dzimšanu no iestādītās
sēkliņas Lielā talka aicina
Latvijas iedzīvotājus piedalīties pasaules talkā, kas
notiks 150 pasaules valstīs
15. septembrī.
Latvijas cilvēku vēstījums
visai pasaulei līdz ar to būs nepārprotams: mēs stādām laimes koku
savas Latvijas un visas planētas
veselībai un labai dzīvei. Pasaules
talka sāksies Jaunzēlandē plkst. 10
pēc vietējā laika un sekos saulei
dienas garumā, pārklājot visas
24 laika joslas. Talka noslēgsies
Havaju salās. Pasaules talka būs
lielākā kopīgā dabas sakopšanas
talka pasaules vēsturē.
“Piesārņojums, ar ko Latvija
jau diezgan sekmīgi cīnās un tiek
galā, ir visas pasaules problēma,
kam nepieciešams visas pasaules
sabiedrības atbalsts un uzmanība,
lai varam paveikt neiespējamo –
sakopt visu planētu. Lielā talka
aicina ikvienu piedalīties šajā
visas planētas kopīgajā akcijā,
apliecināt šādi savu mīlestību
Latvijas divsimtgadei, nākamajām paaudzēm un mūsu ilgtspējībai. Tāpēc Latvijas iedzīvotāji
tiek aicināti sēt un dēstīt laimes
kokus, rādot ceļu pasaules vides
atveseļošanai un radot jaunu

tradīciju Latvijā – katram savu
laimes koku,” saka Lielās talkas
vadītāja Vita Jaunzeme.
Lielās talkas mājaslapā www.
talkas.lv ir izveidota īpaša karte http://talkas.lv/laimes-koki/,
kurā ikviens, gan liels, gan mazs,
tiek aicināts atzīmēt vietu, kur ir
iesējis koka sēkliņu vai iestādījis
stādiņu, kā arī atstāt vēlējumu
Latvijai un pasaulei nākamajiem
100 gadiem.
Ikviens ir aicināts 15. septembrī iedēstīt savu koka sēkliņu
vai iestādīt koku īpaši izveidotā
kartē mājaslapas www.talkas.lv
karšu sadaļā un dalīties ar savu
veikumu, lietojot tēmturus #LielāTalka, #stādāmnākotni. Aicinātas
piedalīties visas pašvaldības,
skolas, bērnudārzi, nevalstiskās
organizācijas, draugu grupas un
jebkurš individuāls cilvēks.
Plānota arī tiešā pieslēgšanās
kādai no Latvijas koku stādīšanas
vietām, lai citu valstu iedzīvotājiem parādītu Latvijas attieksmi
pret savu dabu un ilgmūžības
jautājumiem.
Arī pasaulē dzīvojošie Latvijas
cilvēki ir aicināti iesaistīties vai nu
mītnes zemes sakopšanā, detalizētu informāciju par katru valsti
atrodot akcijas mājaslapā www.
letsdoitworld.org, vai iestādot
koku, līdzīgi kā to darīsim Latvijā.

Kā piedalīties?

l Sagatavo dēstāmo koka
sēklu vai sameklē koka stādu.
l Šogad 15. septembrī
to iestādi.
l Nofotografē, ieraksti video
un atsūti Lielajai talkai.

l Atzīmē savu stādījumu
Latvijas kartē www.talkas.lv.
Lieto tēmturi #LielāTalka,
#stādāmnākotni
un ieliec sociālajos tīklos.
l Vairāk informācijas
www.talkas.lv.

SPORTS

Šogad 11. augustā Priekules Ikara svētkos iesaistījās arī
sporta klubs “Dienvidkurzeme”. Mūsu biedrība organizēja
veiklības braucienu “Priekules
Ikars 2018”, kas parādīja dalībnieku braukšanas prasmes.
Braucienu laikā svarīga bija
precizitāte un pavadītais laiks katrā no tiem, kur vajadzēja izpildīt
noteiktus uzdevumus. Veiklības
braucienā automašīnas tika sadalītas piecās klasēs – klasiskās
piedziņas, priekšējās piedziņas,
quattro (4x4) piedziņas, dāmu un
sporta mašīnu klasē. Liels ganda-

rījums, ka visas piecas klases tika
pārstāvētas.
Šogad bija pirmā reize, kad
Priekules pilsētas svētkos tika
organizēts šāds pasākums, tāpēc dalībnieku skaits nebija
liels. Tomēr mums ir prieks par
paveikto, tāpēc ar tādu pašu
sparu darbosimies arī turpmāk.
Gaidām nākamo gadu ar jaunām
idejām un dalībnieku atsaucību.
Paldies visiem, kas palīdzēja šim
pasākumam notikt! Uz tikšanos
nākamajos Ikara svētkos!
SK “Dienvidkurzeme”

Izaicinājumi
nakts trasē
10. augustā Priekulē otro
gadu notika nakts trase “Ikara nakts lidojums”. Kopumā
atsaucība bija ļoti liela – piedalījās 17 komandas, kuras
pievarēja 10 km un 16 uzdevumus.
Komandā bija jābūt četriem
cilvēkiem, no tiem vismaz vienai
sievietei. Komandas kopumā trasē
pavadīja no 2 līdz 4 stundām.
Vajadzēja meklēt kompostrēšanas
stacijas, dziedāt, dejot, pārliet
ūdeni, meklēt priekšmetus tumšās vietās, laisties lejā pa trosi,

krāmēt kastes un veikt citus
uzdevumus.
Vislabāk veicot tieši pēdējos
divus uzdevumus, uzvaru izcīnīja
komanda “Beaus”, tuvākos sekotājus no “Inčukalna” apsteidzot
par vienu punktu, bet trešie palika “Kebabas”. Jāuzsver, ka divas
komandas – “Jāņa tārpiņi” un
“Naktstaureņi” – saņēma speciālbalvas par labāko noformējumu.
“Naktstaureņi” saņēma arī balvu
par labāk ietīto mūmiju.
Raitis Feldmanis

Foto no sacensību arhīva

Veiklības brauciens
“Priekules Ikars 2018”

Veiklības brauciena dalībnieki.

Rezultāti:

1. “Beaus”
37 punkti
2. “Inčukalns”
38 punkti
3. “Kebabas”
43 punkti
4. “AK Kvanta auto” 48 punkti
5. “Pēdējā minūte”
50 punkti
6. “Piparu zeme”
52 punkti
7. “Pudiņi”
53 punkti
8. “Kustīgās kājiņas” 54 punkti
9. “Naktstaureņi”
58 punkti
10. “SK Dienvidkurzeme”
61 punkti
11. “Crossfit Priekule” 62 punkti
12. “Žubīšu dresētāji” 62 punkti
13. “Jāņa tārpiņi”
63 punkti
14. “Trīs kaziņas
un vilciņš”
65 punkti
15. “Radu būšana”
83 punkti
Divas komandas – “Lielmazie” un
“Gliemeži” no sacensībām izstājās.

Tūrisma rallijs
29. septembrī esi gatavs izaicinājumam iepazīt Priekules un Vaiņodes novadu! Piedalies tūrisma rallijā “Brauc
un priecājies!”!
Šis tūrisma rallijs ir brīvdienu izbraukums – brīvdienu
ekskursija, kurā katra komanda saņems rīkotāju izdotu karti,
kur būs norādīti konkrēti kontrolpunkti un tūrisma objekti
(ātrumam un ceļā pavadītajam laikam nav nozīmes), lai varētu apskatīt un iepazīt konkrēto teritoriju. Katrai komandai
kontrolpunktos būs jāveic atraktīvi, jautri, asprātīgi, izzinoši
uzdevumi. Turklāt ceļā būs jābūt vērīgiem, lai atrastu attēlos
redzamos objektus.
Startēsim plkst. 11 no Priekules. Precīzāka informācija par
pasākumu drīzumā tiks publicēta afišās un interneta vidē. Uz
tikšanos!
Tūrisma darba organizatore Dace Gailīte
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Gramzdas mežaparkā atklāj brīvdabas kinozāli

10. augustā Gramzdas
mežaparkā atklāja kinozāli
“Daba iedvesmo”. Koktēlnieks
Ģirts Burvis sadarbībā ar vietējiem iedzīvotājiem pēc parka
sakopšanas veidojis īpašus
solus skatītāju sēdvietām.
Tie tapuši, iedvesmojoties no
tuvējās apkārtnes tautastērpu
rakstiem un krāsām.
Atklāšanas pasākumā mākslinieks stāstīja par izpētes darbu,
kas veikts koka solu tapšanas
stadijā. Viņš arī rosināja ieviest
tradīciju tiem, kuri ieradušies uz

pasākumiem mežaparkā tautastērpos, atvēlēt goda vietas skatītāju pusē. Savukārt Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars
Kudums izteica gandarījumu par
pagasta ļaužu iesaistīšanos parka
sakopšanā un ieskicēja nākotnes
vīziju par brīvdabas atpūtas vietas
pilnveidošanu.
Latvijas TV žurnālists Dāvids
Ernštreits sanākušos iepazīstināja
ar trīs vēsturniekiem, kuri pētījuši
Gramzdas pagasta leģendas. Gatis
Krūmiņš atklāja gramzdeniekiem
faktus par slepeno lidlauku, Inna

Gīle centusies noskaidrot dumpīgo sieviešu likteņus, savukārt
Edgars Plētiens interesējies par
Diždāmas muižu, nonākot līdz
vietvārda senām kuršu saknēm.
Vēsturnieku pētījumu apkopojumu varēs uzzināt kādā no filmu
studijas “Mistrus Media” veidotajiem video stāstiem raidījumu
ciklā “Tas notika šeit”, kas rudenī
tiks demonstrēts LTV1.
Pēc dzirdētajiem vēsturnieku
stāstiem publikai bija iespēja balsot par kādu no tiem, izraugoties
nosaukumu, kurā turpmāk tiks

Foto no pasākuma arhīva

Seniori
aizvada
veselīgu
dienu

Pasākuma dalībnieki veica dažādus atraktīvus uzdevumus.

28. jūlijā ar Priekules novada pašvaldības līdzfinansējumu tika realizēta senioru diena
“Dzīvo vesels un laimīgs”.
Pasākumā notika sportiskas
aktivitātes un bija tikšanās
ar veselīga dzīvesveida praktizētāju un iedvesmotāju Inesi
Ziņģīti.
Dažādās aktivitātēs piedalījās vairāk nekā 30 senioru no
Priekules, Gramzdas, Bunkas un
Virgas pagasta. Visu dienu valdīja
jautrība un pozitīva atmosfēra.
Pasākuma noslēgumā nominēja
veiklāko, sportiskāko, lustīgāko,
precīzāko senioru, arī aktīvāko
komandas uzmundrinātāju. Viņi
tika pie veselīgām balvām.
Paldies visiem pasākuma
dalībniekiem, Priekules novada
pašvaldībai un komandai, kas
realizēja šo pasākumu!
Liene Sokolovska

Foto – Iluta Dreimane

Vēsturnieks Edgars Plētiens (pa kreisi) un skolotāja Skaidra Klasiņa profesionāli diskutē.

Koka krēslus Ģirts Burvis veidojis, izpētot tautastērpus.
dēvēts mežaparkā esošais lapeņu
laukums. Visvairāk atbalstītāju
ieguva E. Plētiena piedāvātais
variants “Kuršu laukums”. Nosaukumi “Annas laukums” un
“Lidlaukums” savāca mazāk balsu.
Neraugoties uz pērkona dārdiem un lietus šaltīm, pasākums

pulcēja daudz dažāda vecuma
interesentu. Lapenēs varēja pacienāties ar kliņģeri un siltu tēju,
vēlāk bērni noskatījās leļļu teātra
izrādi, bet vakars noslēdzās ar
brīvdabas kinoseansu.
Iluta Dreimane

Par aktualitātēm “Veselības
aprūpes finansēšanas likumā”
2018. gads ir pārejas laiks,
kurā darbojas līdzšinējā kārtība
valsts apmaksātu medicīnas pakalpojumu saņemšanai. Savukārt
no 2019. gada 1. janvāra medicīnas pakalpojumu “pilno grozu”
varēs saņemt tikai apdrošinātie
iedzīvotāji.
Apdrošināti ir:
l legālie darba ņēmēji (kuri veic
sociālās apdrošināšanas iemaksas
vispārējā nodokļu režīmā);
l valsts apdrošinātās iedzīvotāju
grupas (bērni, pensionāri u.c.);
l iedzīvotāji, kuri brīvprātīgi veic
veselības apdrošināšanas iemaksas.
Visiem iedzīvotājiem, kuri nav
automātiski apdrošināti un nevēlas
veikt apdrošināšanas iemaksas, tiks
sniegti “pamata groza” medicīnas
pakalpojumi. Arī turpmāk valsts
apmaksātus pakalpojumus sniegs
ārstniecības iestādes, kuras ir noslēgušas līgumu ar Nacionālo veselības
dienestu.
Atbilstoši “Veselības aprūpes finansēšanas likumam” personām būs
tiesības brīvprātīgi veikt veselības
apdrošināšanas iemaksas no 2018.
gada 1. septembra. Brīvprātīgā iemaksu veikšana attieksies uz personām,
kuras nav legālie darba ņēmēji un

neietilpst kādā no valsts apdrošinātajām iedzīvotāju grupām. Veselības
apdrošināšanas iemaksas administrēs
Nacionālais veselības dienests.
No 2018. gada 1. septembra līdz
2019. gada 1. janvārim iemaksas var
veikt:
l ar pārskaitījumu internetbankā;
l veicot pārskaitījumu, piemēram,
bankā vai pasta nodaļā;
l norēķinoties ar bankas maksājuma karti klātienē kādā no Nacionālā
veselības dienesta teritoriālajām
nodaļām.
Vairāk par valsts veselības apdrošināšanas ieviešanu, apdrošināšanas
iemaksu apmēriem un to, kas obligāti
jānorāda maksājuma mērķī, var lasīt
Nacionālā veselības dienesta mājaslapā www.vmnvd.gov.lv, sadaļā “Valsts
veselības apdrošināšana”.
Lai konsultētos par veselības
apdrošināšanas iemaksu veikšanu,
iedzīvotāji var zvanīt uz bezmaksas
informatīvo tālruni 80001234 (darba
dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00) vai
vērsties klātienē dienesta klientu
apkalpošanas centrā Rīgā vai kādā
no teritoriālajām nodaļām Kuldīgā,
Jelgavā, Smiltenē vai Daugavpilī.
Sagatavots pēc Nacionālā veselības
dienesta sniegtās informācijas.
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LEADER projektu Atvērto
durvju diena Priekules novadā

Foto – Harijs Ulmanis

Informatīvs seminārs
Priekulē par dabas skaitīšanu

Priekulē varēja iepazīt projektu laikā paveikto un aktīvi pavadīt dienu.
1. septembrī Priekulē ielu tirdzniecības laukumā un Ģimeņu dārzā notika biedrības “Liepājas
rajona partnerība” organizētais LEADER projektu
Atvērto durvju dienu pasākums. Tā rīkošanai
atbalstu sniedza Priekules novada pašvaldība.
Atvērto durvju dienā mūsu novadā klātienē
bija iespējams iepazīties ar šādiem īstenotajiem
projektiem:
l “Lai top Gramzdas baznīcas jumts!”;
l “Mūzikas dabas taka”;
l “Atklāta tenisa laukuma seguma uzstādīšana
(ieklāšana) un tenisa bumbiņu padošanas mašīnas
ar bumbiņām iegāde”;
l “Publiskās infrastruktūras pilnveidošana
Priekules pilsētas potenciāla attīstībai”;
l “Priekules novada Ģimeņu dārza labiekārtošanas 1. kārta”;
l “Sporta rezultātu elektroniskās uzskaites aprīkojuma un gājēju metāla barjeru iegāde”.
Lai interesenti varētu apskatīt īstenotos projektus dažādās Priekules novada vietās – Gramzdā,
Purmsātos, Priekulē –, pašvaldība viņiem nodrošināja
transportu. Šīs vietas varēja apmeklēt arī individuāli.
Pasākumā 1. septembrī novada centrā Priekulē
apmeklētājiem bija iespēja piedalīties dažādās ak-

tivitātēs. Notika sestdienas tirgus, Bunkas, Krotes,
Tadaiķu, Virgas, Paplakas, Purmsātu, Kalētu, Ozolu,
Aizvīķu, Gramzdas, Mazgramzdas, Kalnenieku, Saulaines un Priekules bagātību kartes zīmēšana, kā arī
aktivitāte “Priekules novadam nākotnē”. Vēl radoši
varēja izpausties aktivitātē “Akmens spēks Latvijai”,
apgleznojot akmeņus, kuri pēc tam tika izvietoti Ģimeņu dārzā kā vides objekti. Dārza teritorijā notika arī
skriešanas sacensību “Vakara riksis” ceturtais posms.
Skrējiena laikā tika demonstrētas biedrības “Priekules veloklubs” LEADER projektā iegādātās iekārtas.
Ielu tirdzniecības laukuma nojumē bija iespēja
vērot tiešraides no LEADER Atvērto durvju dienu
pasākumiem Durbē un Grobiņā. Bērniem tika dāvāta
iespēja priecāties piepūšamajās atrakcijās. Dalībnieki
un apmeklētāji tika cienāti ar kafiju un uzkodām, kā
arī spēcinošu zupu.
Nedēļu agrāk, 25. augustā, kad LEADER projektu
Atvērto durvju dienas notika citos novados, interesenti no Priekules novada ar pašvaldības atvēlēto
transportu devās uz pasākumiem Pāvilostas novadā,
lai iepazītos ar tur paveikto un smeltos pieredzi savu
ieceru realizēšanai.
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
Una Ržepicka

AFIŠA
Bunkas pagastā

14. septembrī Priekules novada dārza un puķu
draugu pieredzes brauciens uz Talsu novadu.
22. septembrī Baltu vienības dienas pasākums
Lejaskurzemes un Austrumkursas folkloras kopām.
28. septembrī plkst. 11.45 ikgadējais Miķeļdienas tirgus Krotes skolā.

Kalētu pagastā

Līdz 20. septembrim pagasta bibliotēkā Māras
Tīmanes radošo darbu izstāde “Sirds ceļš”.
19. septembrī plkst. 18 tautas namā spēlfilma
“Bille”. Ieeja – 2 eiro.
26. septembrī plkst. 11 tautas namā Miķeļdienas
ražas izstāde “Izgaršo rudeni”.
29. septembrī plkst. 21.30 tautas namā Miķeļdienas balle “Rudens burvība”. Spēlēs grupa “Tomēr
jāpadomā”. Ieeja – 3 eiro.
12. oktobrī plkst. 17 tautas namā senioru kluba
“Liepavoti” 5 gadu jubilejas pasākums.
Līdz 19. oktobrim pagasta pārvaldes konferenču
zālē apskatāma Jāņa Anmaņa gleznu kolekcija “Diev
zemīte”. 19. oktobrī tikšanās ar autoru. Būs iespēja
klausīties dzeju mākslinieka izpildījumā, stāstus par
dzīvi un mākslu, piedalīties radošajā meistarklasē.

Priekulē

21. septembrī kultūras namā Priekules novada laulāto pāru vakars “Ja es būtu pulkstenis, tu būtu
mans laiks...”.

Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Priekules novada
domi 18. septembrī plkst. 14 Saules ielā 1, Priekulē (Priekules novada pašvaldībā), aicina uz bezmaksas informatīvo semināru par
biotopu inventarizāciju, kas tiek veikta projektā “Dabas skaitīšana”.
Seminārā tiks sniegta informācija par projektu, kā arī speciālisti
atbildēs uz jautājumiem. Paredzamais semināra ilgums – līdz pusotrai
stundai. Daļa īpašnieku jau ir saņēmuši informatīvas vēstules par īpašumu
apsekošanu, daļa tās saņems 2019. gadā. Semināra laikā Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvji skaidros dabas skaitīšanas mērķi, ieguvumus
un sniegs atbildes uz jautājumiem:
l Kāpēc tiek veikta dabas skaitīšana?
l Kādas dabas vērtības tiek skaitītas?
l Ko tas nozīmē zemes īpašniekam, ja viņa īpašumā tiek konstatēts ES nozīmes aizsargājams biotops?
l Kāds ieguvums zemes īpašniekam no dabas skaitīšanas?
Jau iepriekš vēstīts, ka 2017. gada jūnija sākumā visā Latvijā sācies
ES Kohēzijas fonda projekts “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” jeb
“Dabas skaitīšana”, kura gaitā tiek veikta Eiropas Savienības nozīmes
aizsargājamo biotopu jeb dzīvotņu izplatības un kvalitātes apzināšana,
kas ilgs līdz 2019. gada beigām. Šajā laikā Dabas aizsardzības pārvaldes
uzdevumā eksperti veiks biotopu apsekošanu gan valsts, gan privātajās
zemēs. Vairāk informācijas vietnē www.skaitamdabu.gov.lv.

Jāziņo par atrastajām mežacūkām
Kopš 31. augusta Priekules
novada teritorija iekļauta Āfrikas cūku mēra I riska zonā.
Ierobežojumu dzīvnieku turētājiem nav, taču medniekiem
un ikvienam iedzīvotājam
turpmāk jāpievērš īpaša uzmanība, ja tiek atrastas beigtas
mežacūkas vai to daļas.
Augusta beigās Vaiņodes novada Embūtes pagastā tika atrasta
ar Āfrikas cūku mēri (ĀCM) slima
mežacūka, tādēļ Priekules novads
tika noteikts par I riska zonas
karantīnas teritoriju. Vaiņodes
novadā pašlaik ir II riska zona.
Latvijā ar Eiropas Komisijas
lēmumu karantīnas teritorija ir ar
trim riska zonām:
l I riska zona tiek noteikta ap
III vai II riska zonu kā buferjosla,
vai arī risks pastāv tāpēc, ka mežacūku populācija atrodas tuvu
infekcijas avotam;
l II riska zona tiek noteikta, ja
ĀCM ir konstatēts tikai mežacūku
populācijā;

l III riska zona tiek noteikta, ja
ĀCM ir konstatēts gan mājas cūku,
gan mežacūku populācijā.
Priekules novadā ierobežojumu
dzīvnieku turētājiem nav, taču
gadījumā, ja tiek atrasta beigta mežacūka vai tās daļas, par to jāziņo
Pārtikas un veterinārajam dienestam (PVD) vai arī Priekules novada
pašvaldībai. PVD un pašvaldības
darbinieki veiks nepieciešamās
darbības atbilstoši izstrādātajai
kārtībai, kādā nodrošina savstarpēju informācijas apmaiņu, savāc
un likvidē mežacūku līķus.
Pēc PVD sniegtās
informācijas sagatavojusi
Iluta Dreimane

INFORMĀCIJAI

l Kontaktpersona Priekules
novada pašvaldībā – domes
priekšsēdētājas vietnieks Ainars
Cīrulis (tālr. 26490164).
l PVD Dienvidkurzemes
pārvaldei var zvanīt pa tālruni
63401900 vai 63401902.

Fotokonkurss

No plkst. 19 apskatāma Edgara Poheviča kāzu
fotomirkļu izstāde un iespēja katram laulātajam
pārim nofotografēties foto stūrītī.
Plkst. 20 svētku atklāšana. Īpašu svētku programmu dāvās Nacionālā teātra aktieri Dita Lūriņa
un Mārtiņš Egliens.
Par pirmo valsi un lustīgiem dančiem visas nakts
garumā rūpēsies grupa “Temperaments”. Pieteikšanās līdz 17. septembrim pa tālruni 26260526 vai
29163439. Dalības maksa – 10 eiro no pāra (cenā
iekļauts “groziņš”).
28. septembrī plkst. 18 radošā biedrība “Saspraude” aicina uz otrajiem Galvenās ielas svētkiem.
Aktivitātes plānotas “Rokdarbnīcā” (Galvenā ielā 8,
bijušajā zivju veikalā).
29. septembrī plkst. 14 Sociālā atbalsta centrā
novada dzejnieku grāmatas “Pa lāsei prieka” atvēršanas svētki.
1. oktobrī plkst. 18 Priekules Mūzikas un mākslas
skolas akustiskajā koncertzālē Starptautiskās mūzikas dienas koncerts “Mūza ie(kā)rota”. Uzstāsies Ilona
Meija (flauta), Evija Martinsone (soprāns), Agnese
Egliņa (klavieres), Jānis Semjonovs (fagots), Orests
Silabriedis (stāstnieks). Ieeja bez maksas.
12. oktobrī plkst. 19 uz kopā būšanu Priekules kultūras namā aicina Guntars Račs un draugi.
Dzejas lasījumi, mūzika, dziesmas un sirsnīgas
sarunas. Būs iespēja iegādāties dzejoļu grāmatas,
nofotografēties ar autoru un saņemt autogrāfu.
Ieeja – 2 eiro.

“Priekules novada skaistie skati 2018”
Tiem, kam interesē fotomāksla un ir vēlēšanās savus darbus
parādīt plašākai publikai, Priekules novada pašvaldība organizē
fotokonkursu “Priekules novada skaistie skati 2018”.
Konkursa mērķis ir atklāt un atspoguļot visos gadalaikos Priekules novada krāšņumu – dabas ainavas, mazpazīstamas vietas, kā arī interesantus,
novadu raksturojošus dabas un arhitektūras objektus.
Fotokonkursā var piedalīties jebkurš Priekules novada iedzīvotājs. Katrs
dalībnieks var iesūtīt ne vairāk par desmit fotogrāfijām. To iesniegšanas
termiņš ir no 10. septembra līdz 19. oktobrim. Fotogrāfijas sūtīt uz
e-pastu: skaistieskati@priekulesnovads.lv.
Dalībnieku fotogrāfijas var tikt izmantotas dažādos drukātos materiālos,
kurus izdod novada pašvaldība, un publicētas novada internetvidē.

Dzimtsarakstu nodaļas informācija
Priekules novada Dzimtsarakstu nodaļas civilstāvokļa
reģistra ieraksti:
l jūlijā – 3 laulību un 4 dzimšanas reģistri;
l augustā – 9 laulību, 3 dzimšanas un 5 miršanas reģistri.
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Iveta Juškeviča
PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS
BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS
Atbildīgā par izdevumu – Iluta Dreimane,
e-pasts priekulesavize@inbox.lv.
Par vārdu, uzvārdu un datu pareizību atbild raksta autors.
Rakstus un informāciju iesniegt līdz mēneša 5. datumam.
Iespiests SIA "Kurzemes Vārds" tipogrāfijā. Tirāža – 2500 eksemplāru.
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