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Pirms simts gadiem Priekulē pulcējās jauni puiši, 
kuri bija apņēmības pilni aizstāvēt savu zemi un 
jaunizveidoto valsti, gatavi ziedot tai visdārgāko – 
dzīvību. 1919. gada 2. martā Latvijas Neatkarības 
kara smagāko cīņu laikā tika izveidota Priekules 
brīvprātīgo rota, kas līdz ar Cēsu, Neatkarības un 
Studentu rotām kļuva par Latvijas armijas pamatu. 

Toreiz jauno cilvēku virzītājspēks bija mīlestība 
uz savu zemi, brīvības alkas un jaunas, neatkarī
gas valsts vīzija. Par smagajiem pārbaudījumiem 
nākotnē viņiem toreiz bija vien nojausma. 

Šodien mēs zinām, kāds bija cīnītāju pārbaudī
jumu ceļš, caur kādiem vēstures līkločiem izgājusi 
Latvijas valsts. Mūsu priekšteču piemērs joprojām 
var iedrošināt ikvienu, kā nepadoties un cīnīties par 
sev nozīmīgām idejām, neraugoties uz pirmajā acu 
uzmetienā nepārvaramu pārspēku. Tas iedvesmo mūs 
turpināt viņu iesākto un saglabāt paaudžu paaudzēs 
brīvu un neatkarīgu valsti, kuru veido neatlaidīgs 
darbs, nesavtīga savas zemes mīlestība un ticība la
bajam, kas ņems virsroku par spīti visiem šķēršļiem. 

Tāpat kā viņi toreiz, pirms simts gadiem, arī mēs 

šodien ceram, ka devums, kuru veltām savas zemes 
labā, būs nozīmīgs. Tas ļaus augt mūsu bērniem 
un nesīs augļus vēl nākamajām paaudzēm. Varoņu 
piemērs joprojām var iedvesmot ikvienu. 

Lai šī piemiņas plāksne, ko šodien atklājam, 
atgādina – ir svarīgi nestāvēt malā, iesaistīties un 
kopīgi virzīties uz mērķi. Tikai tā mēs uzcelsim 
neatkarīgu, pārtikušu, izaugsmes iespējām pilnu 
valsti, kurā būs novērtēts ikviena devums, kurš 
dara darbu pēc labākās sirdsapziņas. Lai varoņu 
gara spēks nezūd no mūsu tautas piemiņas!

3. maijā laukumā pie Prie
kules evaņģēliski luteriskās 
baznīcas notika svinīgs pa
sākums, kura laikā pieminēja 
Priekules brīvprātīgo rotas 
izveidošanas simtgadi. Pēc tam 
baznīcas ieejas telpā tika atklā
ta granīta plāksne ar veltījumu 
drosmīgajiem cīnītājiem. 

Latvijas neatkarības izcīņas 
smagāko kauju laikā 1919. gada 
2. martā tika dibināta Priekules 
brīvprātīgo rota, kas līdz ar iepriekš 
izveidotajām Neatkarības, Cēsu 
un Studentu rotām bija Latvijas 
aizsardzības sistēmas pamats. 
Latvijas brīvvalsts pirmajās des-
mitgadēs Neatkarības kara varoņu 
piemiņa tika turēta godā. 1934. 
gadā Priekules brīvprātīgo rotas 
15. gadskārtā pilsētas centrā tika 
atklāta piemiņas plāksne. Vēstures 
līkločos gan tā zudusi. Neraugoties 
uz Latvijas valsts sarežģīto likteni, 
pēc simts gadiem tautas vēsturei 
zīmīgie notikumi nav zuduši no 
ļaužu atmiņas. 

Kopš Priekules brīvprātīgo ro-
tas dibināšanas pagājis gadsimts. 
Šogad, 2019. gadā, atzīmējam arī 
Latvijas armijas izveides simtgadi. 
Lepojoties ar novada un valsts 
vēsturi, godinot Brīvības cīņu 
varoņus, Priekules novada paš-
valdība 3. maijā aicināja uz svētku 
un atceres brīdi, kas sākās pie 
Priekules evaņģēliski luteriskās 
baznīcas, bet noslēdzās ar granīta 

piemiņas plāksnes atklāšanu un 
iesvētīšanu baznīcā.

Sarīkojums sākās ar goda 
sardzi, kurā stājās Zemessardzes 
kājnieku 44. bataljona vīri un 
Priekules novada skolu jaunsargi. 
Izskanēja goda zalve. Senās kara 
dziesmas izdziedāja Krotes folklo-
ras kopa “Traistēni” Līgas Strēles 
vadībā. Diriģenta Ulda Locenieka 
vadībā Nacionālo bruņoto spēku 
bigbends atskaņoja populāras un 
tautā iemīļotas melodijas.

Sveicienu pasākuma dalīb-
niekiem bija atsūtījis Valsts 
prezidents Raimonds Vējonis. To 
nolasīja Priekules novada pašval-
dības domes priekšsēdētājas viet-
nieks Ainars Cīrulis. Klātesošos ar 
uzrunu sveica Priekules novada 
pašvaldības domes priekšsēdētāja 
Vija Jablonska. Sapulcējušos uzru-
nāja arī kādreizējais aizsardzības 
ministrs, tagad Saeimas deputāts 
Raimonds Bergmanis. 

Īpaši emocionāla bija viena 
no Priekules brīvprātīgo rotas 
cīnītājiem, Triju Zvaigžņu ordeņa 
kavaliera Viļa Vērpes, mazdēla 
Valsts kultūrkapitāla fonda di-
rektora Edgara Vērpes runa, kurā 
viņš atzinās, ka vectēvs padomju 
laikos nav daudz stāstījis par 
varonīgo cīnītāju pagātni. Bērna 
atmiņās vien saglabājušies nelieli 
uzplaiksnījumi ar nojausmu, kas 
reiz noticis.

(Turpinājums 3.lpp.) 

Godina brīvības cīnītāju piemiņu

Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas Vijas Jablonskas uzruna, 
atklājot piemiņas plāksni Priekules brīvprātīgo rotas simtgadē

Granīta plāksne Priekules brīvprātīgo rotas izveides simtgades 
piemiņai. 

Svinīgajā pasākumā piedalījās Priekules brīvprātīgo rotas cīnītāja, Triju Zvaigžņu ordeņa 
kavaliera Viļa Vērpes mazdēls Edgars Vērpe.  

Priekules novada jaunsargus iedvesmo iepriekšējo paaudžu varoņu piemērs. 
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Priekules novada pašvaldības 
25. aprīļa domes sēdē 
pieņemtie lēmumi
Dažādi jautājumi

Pieņēma lēmumu par Priekules novada pašvaldības 2018. gada 
pārskata apstiprināšanu.

Apstiprināja lēmumu par ziedojuma 363 EUR apmērā pieņem-
šanu no AS “SEB banka” Purmsātu speciālajai internātpamatskolai.

Apstiprināja lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieg-
lojumiem represētai personai.

Pieņēma lēmumu nodot atsavināšanai dzīvokli Liepājas ielā 
11a, dz. Nr.8, Priekulē.

Pamatojoties uz personisku iesniegumu, nolēma izbeigt pirms 
termiņa deputāta pilnvaras pašvaldības domes deputātam Arnim 
Kvietkauskam.

Pašvaldības dome apstiprināja lēmumu par deputāta Gata 
Volkeviča (saraksts “Latvijas Reģionu apvienība”) deputāta pilnvaru 
uzsākšanu. 

Nolikumi. Noteikumi
Pieņēma lēmumu par atklāta projektu konkursa “PuMPuRS” 

nolikuma apstiprināšanu.

Izsoles
Pieņēma lēmumu par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

“Gramzdas karjers” Gramzdas pagastā nodošanu atsavināšanai, no-
sacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

Priekules novada pašvaldības 
30. aprīļa ārkārtas domes 
sēdē pieņemtie lēmumi

Apstiprināja lēmumu par grozījumiem pašvaldības 02.08.2017. 
lēmumā Nr.361 (prot. Nr.4, 2. punkts) “Par līdzfinansējumu projektam 
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā, 
2. kārta”.

Apstiprināja  lēmumu par aizņēmumu projekta “Ieguldījums SIA 
“Priekules nami” pamatkapitālā” projekta “Ūdenssaimniecības pakal-
pojumu attīstība Priekules aglomerācijā” 2. kārtas īstenošanai.

Precīzu informāciju par visiem lēmumiem 
(arī nekustamo īpašumu jautājumiem) varat izlasīt 

Priekules novada mājaslapā www.priekulesnovads.lv.

Dokumentu pārvaldības speciāliste Daiga Tilgale

DOMES ZIņAS

Priekules novada pašvaldī
bas domes sēdē 25. aprīlī pirms 
termiņa izbeigtas deputāta 
Arņa Kvietkauska deputāta 
pilnvaras, jo viņš vērsies ar 
iesniegumu par pilnvaru nolik
šanu personisku iemeslu dēļ. 
Viņa vietā no “Latvijas Reģio
nu apvienības” saraksta stājies 
deputāts Gatis Volkevičs. 

25. aprīlī Priekules novada 
domes sēdē deputāti izskatīja 
18. aprīlī pašvaldībā saņemto 
Priekules novada pašvaldības 
domes deputāta Arņa Kvietkaus-
ka iesniegumu, kurā deputāts 
informē par deputāta pilnvaru 
nolikšanu pirms termiņa perso-
nisku iemeslu dēļ.

Saskaņā ar “Republikas pil-

sētas domes un novada domes 
deputāta statusa likuma” 3. panta 
trešo daļu deputāts var iesniegt 
personisku rakstveida iesniegu-
mu par savu pilnvaru nolikšanu 
jebkura iemesla dēļ. Domes depu-
tāti sēdē vienbalsīgi lēma izbeigt 
pirms termiņa deputāta pilnvaras 
Priekules novada pašvaldības 
domes deputātam A. Kvietkaus-
kam. Lēmums stājies spēkā ar tā 
pieņemšanas dienu. 

Ja ievēlētais domes deputāts 
nolicis savu mandātu, viņa vietā 
stājas nākamais kandidāts no tā 
paša kandidātu saraksta, no kura 
bija ievēlēts iepriekšējais deputāts. 
Pamatojoties uz Priekules novada 
pašvaldības vēlēšanu komisijas 
2019. gada 23. aprīļa protokolu 

Nr.3, 1.§, deputāta A. Kvietkauska 
vietā uzaicināts stāties deputāta 
kandidāts Gatis Volkevičs no depu-
tātu kandidātu saraksta “Latvijas 
Reģionu apvienība”. Deputātu 
kandidāts ir iesniedzis rakstveida 
piekrišanu par deputāta pilnvaru 
uzsākšanu Priekules novada paš-
valdības domē. 

Domes sēdē deputāti vien-
balsīgi apstiprināja G. Volkeviča 
deputāta pilnvaru uzsākšanu un 
ievēlēja viņu Priekules novada 
pašvaldības domes Tautsaimnie-
cības un attīstības pastāvīgajā 
komitejā, kā arī Izglītības, kultūras 
un sporta pastāvīgajā komitejā 
par pastāvīgo komitejas locekli. 
Lēmums stājies spēkā tā pieņem-
šanas dienā. 

Novada domē mainās 
deputātu sastāvs  

Vēlēšanu iecirkņi un darba laiks  
Eiropas Parlamenta vēlēšanās 

2019. gada 4. aprīlī Priekules nova
da vēlēšanu komisija (protokols Nr. 2) 
apstiprināja Priekules novada vēlēšanu 
iecirkņu komisijas priekšsēdētājus, 
sekretārus un komisijas locekļus.

l 578. vēlēšanu iecirknis (Peldu iela 1, 
Priekules kultūras nams, Priekule; tālrunis 
informācijai 26122589)

Priekšsēdētājs Gundars SOKOLOVSKIS, sekretāre 
Inese PAULAUSKA

Komisijas locekļi: Agnese MEĻĶE, Arta VOLKE-
VIČA, Madara JANSONE 

l 581. vēlēšanu iecirknis (Bunkas kultūras 
nams, Bunkas pagasts; tālrunis informācijai 
26339115)

Priekšsēdētāja Dita PUTERE, sekretāre Laura 
GARKALNE

Komisijas locekļi: Anna Una JĀKOBSONE, Svet-
lana GRINBERGA, Agrita RUNTE

l 587. vēlēšanu iecirknis (Skolas iela 5, 
Gramzdas tautas nams, Gramzdas pagasts; 
tālrunis informācijai 26166268)

Priekšsēdētāja Rasma MIĶELSONE, sekretāre 
Sandra ARĀJA

Komisijas locekļi: Vineta LEMKENA, Mārīte 
GERTNERE, Gunta GRUNTIŅA

l 589. vēlēšanu iecirknis (Liepu aleja 6, Ka
lētu pagasta pārvalde, Kalētu pagasts; tālrunis 
informācijai 26958727)

Priekšsēdētāja Daiga TILGALE, sekretāre Benita 
MARKOTA

Komisijas locekļi: Daiga AUZENIECE, Andrejs 
LOHANSKIS, Inga PRŪSE

l 602. vēlēšanu iecirknis (“Pagastmāja”, Vir
gas pagasta pārvalde, Virgas pagasts; tālrunis 
informācijai 22020951)

Priekšsēdētājs Guntis ŠALMS, sekretāre Marina 
KOKOVIHINA 

Komisijas locekļi: Inese ARTAMONOVA, Guntis 
HŪNS, Agita ĶUDE

Vēlēšanu iecirkņu  
komisiju darba laiks

No 20. maija vēlēšanu iecirkņos varēs iepazīties 
ar kandidātu sarakstiem, ziņām par kandidātiem, 

priekšvēlēšanu programmām, var pieteikt balsošanu 
vēlētāju atrašanās vietā.
l Pirmdien, 20. maijā, no plkst. 16 līdz 20.
l Otrdien, 21. maijā, no plkst. 9 līdz 13.
l Trešdien,  22. maijā, no plkst. 17 līdz 20 
(var nobalsot iepriekš).
l Ceturtdien, 23. maijā, no plkst. 9 līdz 12 
(var nobalsot iepriekš).
l Piektdien, 24.maijā, no plkst. 10 līdz 16 
(var nobalsot iepriekš).
l Eiropas Parlamenta vēlēšanu dienā, 
2019. gada 25. maijā, vēlēšanu iecirkņi būs 
atvērti no pulksten 7 līdz 20.

Balsošana vēlētāja atrašanās vietā tiek organi-
zēta: vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar 
ierasties vēlēšanu telpās, un viņu aprūpētājiem, 
slimojošu personu aprūpētājiem. Balsošana vēlētāja 
atrašanās vietā notiek tikai tad, ja vēlētājs atrodas 
tā vēlēšanu iecirkņa teritorijā, kura vēlētāju sarakstā 
viņš iekļauts.

Balsošana vēlētāja atrašanās vietā jāpiesaka no 
20. maija līdz 25. maijam plkst. 12.00.

Kā pieteikt balsošanu mājās  
Eiropas Parlamenta 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,
iecirkņa numurs un vēlētāja reģistra numurs;
l adrese, kur jāiet vēlēšanu komisijai, 
tālruņa numurs;
l ka nevar vēlēt vēlēšanu iecirknī 
un grib vēlēt mājās;
l iesniegums jāparaksta.

Iesniegumu jūsu vārdā drīkst aizpildīt un vē-
lēšanu iecirknī nogādāt arī jūsu uzticības persona. 
Vēlēšanu komisija pieņems arī brīvā formā rakstītus 
iesniegumus. 

Ja persona, par kuru iesniegts iesniegums balso-
šanas organizēšanai tās atrašanās vietā, nav attiecīgā 
vēlēšanu iecirkņa vēlētājs, t. i., ziņas par viņu nav 
ierakstītas vēlētāju sarakstā vai norādītā adrese 
neatrodas vēlēšanu iecirkņa apkalpojošā teritorijā, 
iesniegumu nepieņem un informē iesniedzēju par 
iesnieguma noraidīšanas pamatojumu (Eiropas 
Parlamenta vēlēšanu iecirkņa komisijas darbības 
instrukcija, 81.p.).

Priekules novada vēlēšanu komisija, 
www.cvk.lv

25. MAIJĀ 
EIROPAS PARLAMENTA VĒLĒŠANAS

ATGĀDINĀM! 
l 22.–24. maijs. IE

PRIEKŠĒJĀ BALSOŠA
NA Eiropas Parlamenta 
vēlēšanās. Trīs dienas 
pirms vēlēšanām vari 
balsot JEBKURĀ vē-
lēšanu iecirknī Latvi-
jā! Līdzi jāņem pase vai 
personas apliecība.  

l 25. maijs. Eiropas 
Parlamenta vēlēšanas Latvijā. Jābalso KONKRĒTĀ – savā – vēlē-
šanu iecirknī! Līdzi jāņem pase vai personas apliecība. Vēlēšanu 
iecirkņi būs atvērti no plkst. 7.00 līdz 20.00. 

l Ja uz deklarētās dzīvesvietas adresi neesat saņēmuši no 
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) paziņojumus par 
Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanām un informāciju par to, kura 
iecirkņa sarakstā jūs kā vēlētājs esat iekļauts, savu vēlēšanu 
iecirkni varat noskaidrot, zvanot uz Centrālās vēlēšanu komisijas 
(CVK) uzziņu tālruni 67049999 (darba dienās no plkst. 8.00 līdz 
20.00) vai PMLP mājaslapā www.pmlp.gov.lv.

l Priekules novada vēlēšanu komisijas tālrunis 26423443.
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Satiksmes ministrija sadar
bībā ar VAS “Latvijas Valsts 
ceļi” speciālistiem ir izskatījusi 
Priekules novada pašvaldības 
sagatavoto vēstuli par valsts 
reģionālā autoceļa P114 Il
māja – Priekule – Lietuvas 
robeža (Plūdoņi) uzturēšanu 
un sakārtošanu. 

Satiksmes ministrijas parla-
mentārais sekretārs Jānis Butāns 
6. aprīlī atbrauca apskatīt ceļus 
uz Skodu un Vaiņodi. Pēc tam 11. 
aprīlī satiksmes ministrs Tālis 
Linkaits pie sevis uzņēma Priekules 
un Vaiņodes novadu pašvaldību 
vadītājus, lai apspriestu situāciju.  

Priekules novada pašvaldība 
saņēmusi satiksmes ministra 
T. Linkaita parakstītu vēstuli, kurā 
informēts, ka pašlaik valstī auto-

ceļu nozarei pieejamā finansējumā 
minētā posma sakārtošana netiek 
plānota. 

Izstrādājot valsts autoceļu 
sakārtošanas programmas finan-
sējuma plānu 2020.–2022. gadam, 
tiks izvērtētas iespējas tajā iekļaut 
šī kritiskā valsts pārziņā esošā au-
toceļa posma sakārtošanu, minēts 
atbildes vēstulē. 

Līdz iespējai būtiski uzlabot 
valsts reģionālā autoceļa P114 
Ilmāja – Priekule – Lietuvas robeža 
(Plūdoņi) stāvokli tiks nodrošināta 
autoceļa ikdienas uzturēšanas 
darbu izpilde atbilstoši noteiktajai 
uzturēšanas klasei – tas ir vienīgais 
solījums, ko satiksmes ministrs 
dod. Publicējam Satiksmes mi-
nistrijas atbildes vēstuli Priekules 
novada pašvaldībai pilnā apjomā.

vĒsTule
Priekules novada pašvaldībai 

informācijai:
Ministru prezidentam a. k. kariņam;

saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides  
un reģionālās politikas komisijai;

vas “latvijas valsts ceļi”;
vas “latvijas autoceļu uzturētājs”;

latvijas pašvaldību savienībai

Par valsts reģionālā autoceļa P114  
Ilmāja – Priekule – Lietuvas robeža (Plūdoņi)
uzturēšanu un sakārtošanu

satiksmes ministrija sadarbībā ar vas “latvijas valsts ceļi” 
speciālistiem ir izskatījusi Jūsu vēstuli par valsts reģionālā 
autoceļa P114 ilmāja – Priekule – lietuvas robeža (Plūdoņi) 
uzturēšanu un sakārtošanu.

informējam, ka valsts reģionālā autoceļa P114 ilmāja – Prie-
kule – lietuvas robeža (Plūdoņi) ceļa posmu km 0,00 – 17,21 un 
km 19,78 – 38,13 sakārtošana sākotnēji tika plānota darbības 
programmas “izaugsme un nodarbinātība” 6.3.1. specifiskā 
atbalsta mērķa “Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot 

valsts reģionālo autoceļu kvalitāti” ietvaros, piesaistot eiropas 
reģionālās attīstības fonda (turpmāk – eraF) līdzfinansējumu. 

Pamatojoties uz būvniecības izmaksu pieaugumu saistībā 
ar paaugstinātajām kvalitātes prasībām (noteiktas 2017. gada 
Ceļu specifikācijās, apstiprinātas vas “latvijas valsts ceļi” Teh-
niskajā komisijā 2016. gada 28. oktobrī), visu plānoto objektu 
īstenošana, piesaistot eraF līdzfinansējumu, nebūs iespējama, 
tajā skaitā valsts reģionālā autoceļa P114 ilmāja – Priekule – 
lietuvas robeža (Plūdoņi) posmu km 0,00 – 17,21 un km 19,78 
– 38,13 sakārtošana.

2018. gadā valsts reģionālā autoceļa P114 ilmāja – Prieku-
le – lietuvas robeža (Plūdoņi) ceļa posma km 15,349 – 38,126 
asfalta segums novērtēts ar vērtējumu “ļoti slikts”, un atbilstoši 
pēdējiem satiksmes skaitīšanas datiem satiksmes intensitāte uz 
šī autoceļa posma km 15,349 – 17,270 ir 2479 transportlīdzekļi 
diennaktī, tajā skaitā 13% – kravu transports, posma km 19,780 
– 28,439 ir 1043 transportlīdzekļi diennaktī, tajā skaitā 25% 
– kravu transports, un  posma km 28,439 – 38,126 ir 435 trans-
portlīdzekļi diennaktī, tajā skaitā 20% – kravu transports. kā 
arī valsts reģionālā autoceļa P114 ilmāja – Priekule – lietuvas 
robeža (Plūdoņi) ceļa posma km 0,00 – 15,349 grants segums 
novērtēts ar vērtējumu “slikts”, tajā skaitā posma km 5,928 – 
7,486 asfalta segums novērtēts ar vērtējumu “ļoti slikts” un 
atbilstoši pēdējiem satiksmes skaitīšanas datiem satiksmes 

intensitāte uz šī autoceļa posma km 0,000 – 15,349 ir 815 
transportlīdzekļi diennaktī, tajā skaitā 25% – kravu transports.

ņemot vērā, ka valstī kopumā ļoti sliktā stāvoklī ir 1332 km 
valsts reģionālo autoceļu ar asfalta segumu un sliktā stāvoklī 
ir 378 km valsts reģionālo autoceļu ar grants segumu, pašlaik 
autoceļu nozarei pieejamā finansējuma ietvaros autoceļu P114 
ilmāja – Priekule – lietuvas robeža (Plūdoņi) posmu sakārtošana 
netiek plānota. ņemot vērā Ministru kabineta 2016. gada 20. 
decembra sēdes protokollēmuma nr. 69 82.§ 7. punktā noteikto 
(“valsts autoceļu sakārtošanas programmas 2014.–2020. ga-
dam realizēšanas termiņu pagarināt līdz 2023. gadam un 
jautājumu par tās finansēšanu skatīt Ministru kabinetā likum-
projekta par vidējā termiņa budžeta ietvaru un kārtējā gada 
valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas procesā kopā ar 
visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas 
iniciatīvu pieprasījumiem, ņemot vērā valsts budžeta iespējas”), 
izstrādājot valsts autoceļu sakārtošanas programmas finansē-
juma plānu 2020.–2022. gadam, izvērtēsim iespējas tajā iekļaut 
šī autoceļa posmu sakārtošanas darbus.

līdz iespējai būtiski uzlabot valsts reģionālā autoceļa P114 
ilmāja – Priekule – lietuvas robeža (Plūdoņi) stāvokli tiks no-
drošināta autoceļa ikdienas uzturēšanas darbu izpilde atbilstoši 
noteiktajai uzturēšanas klasei. 

Satiksmes ministrs T. Linkaits
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Godina brīvības cīnītāju piemiņu
(Nobeigums. Sākums 1.lpp.) 

 
Tikai tagad, apzinātā vecumā, 

ar laika distanci un atjaunotā ne-
atkarīgā valstī viņā nostiprinājusies 
apziņa, cik nozīmīgs šis periods bijis 
Latvijas vēsturē. Viņā valda lepnums 
par senču drosmi un pateicība, ka 
Priekules novadā tiek turēta godā 
tautas vēsture, atzina E. Vērpe.  

Piemiņas plāksni iesvētīja Lat-
vijas evaņģēliski luteriskās baznīcas 
Liepājas bīskaps Hanss Martins 
Jensons, savā uzrunā atgādinot, 
ka brīvība nekad nav par brīvu – tā 
kādam ir jāizcīna, bet cīnītāju seko-
tājiem jānovērtē priekšteču devums. 
Iesvētīšanā piedalījās arī Ainārs 
Jaunskalže – Grobiņas iecirkņa 
prāvests, Liepājas bīskapa vietnieks, 
un vietējais mācītājs Kārlis Puķītis, 
kurš pēc tam uzrunāja baznīcā 
sapulcējušos. Latviešu komponistu 
Jurjānu Andreja, Jāņa Kalniņa un 
Ērika Ešenvalda dziesmas skanēja 
dziedātājas Ērikas Jonītes un ērģel-
nieces Larisas Carjkovas sniegumā.  

Plāksni, kas ikvienam nu ap-
skatāma Priekules evaņģēliski 
luteriskajā baznīcā, izgatavojis vie-
tējais uzņēmējs Andrejs Kosteļeba. 

Jaunais vīrietis atzina, ka svētku 
brīdī raisījušās pārdomas, kā būtu, ja 
veidotos līdzīga situācija un vajadzē-
tu izšķirties, vai aizstāvēt savu valsti 
un ziedot tai dzīvību. A. Kosteļeba 
neslēpa – iespējams, dotos kaujās, 
uzrunātu līdzcilvēkus iesaistīties, 
bet varbūt izšķirīgajā brīdī būtu 
jāpārvar bailes. Viņš atzina, ka pirms 
simts gadiem jaunajiem puišiem 
izšķiršanās nav bijusi viegla. 

Svētku reizē gandarījumu, ka 
tiek godināta novadnieku piemiņa, 
neslēpa pensionētā vēstures sko-
lotāja un vietējās vēstures izpētes 
grupas veidotāja Lidija Treide. Viņa 
bija viena no pirmajām, kura izteica 
ideju par vēsturiskās piemiņas 
plāksnes atjaunošanu vai tās pār-
tapšanu jaunā kvalitātē. 

Uz piemiņas pasākumu tika 
ielūgti no Kurzemes reģiona Saeimā 
ievēlētie deputāti, pirms tam aicinot 
piedalīties diskusijā ar Priekules 
novada pašvaldības deputātiem un 
vietējiem uzņēmējiem par valstī un 
reģionos aktuāliem jautājumiem. 
No tiem, kas bija gatavi ierasties 
Priekulē, lielākā daļa piedalījās 
tikai svinīgajā sarīkojumā. Tikties 
klātienē un iesaistīties diskusijā 
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Līdz Lietuvas robežai Latvijas pusē valsts pārziņā esošais autoceļš ir katastrofālā stāvoklī. 

Satiksmes ministrs Lietuvas pierobežas ceļa stāvokļa 
uzlabojumu nesola

nevairījās vien divas Saeimas de-
putātes – Ilze Indriksone (NA “Visu 
Latvijai!–Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK”) un Dace Bluķe (“Attīstībai/

Par!”). Abpusēji tika izteikts atzi-
nums, ka diskusija bijusi saturīga. 
Priekules novada pārstāvji izteica 
cerību, ka sasāpējušās reģionu prob-

lēmas tika uzklausītas ar izpratni un 
turpmākajā darbā Saeimā tām tiks 
meklēti risinājumi valstiskā līmenī. 

Iluta Dreimane 

Godinot brīvības cīnītājus, pie Priekules evaņģēliski luteriskās baznīcas pulcējās dažādu 
paaudžu novadnieki. 
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4. MAIjS PrIEKulES NOVADā 

4. maijā Priekules novadā tika svinēti neatkarības svētki un 
baltiem galdautiem klāti galdi. 

Virgas pagastā tika ieausti dzīpari Baltā galdauta jostā.  

Bunkas pagasta 
svētku laikā 
makšķernieki 
sacentās par 
“Bunkas kausu 
2019”. 

Priekules Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi uzstājās ar koncertuzvedumu. 

Daudzviet svētkos aicināja iestādīt kokus. Šo iespēju izmanto-
ja arī Priekulē, dēstot ozolzīli ar cerību, ka no tās izaugs stāds. 

Priekules sieviešu koris diriģentes Guntas Vites vadībā 
izdziedāja dziesmas patriotiskā noskaņā. 

Fo
to

 n
o 

pa
sā

ku
m

a 
ar

hī
va

Neraugoties uz ne visai saulaino dienu, kalētnieki svētkus svinēja aktīvi, dodoties 
Tvīda velobraucienā. 
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27. un 28. aprīlī Priekules 
novada Virgas pagasta “Stieb
riņos” sporta biedrība “Kanu 
Atvars” rīkoja šī gada pirmās 
Latvijas Jātnieku federācijas 
(LJF) ieskaites sacensības 
pajūgu braukšanā.  

Sacensības notika trīs discip-
līnās. Dalībniekiem bija iespēja 
izvēlēties – startēt tikai vienu 
dienu manēžas un konusu brauk-
šanā vai otrā dienā piedalīties arī 
maratonā. Tieši maratons parādī-

ja, cik gatavi braucēji un zirgi ir 
šai sezonai. Šķēršļi, kā jau sezonas 
pirmajā maratonā, nebija veidoti 
sarežģīti, distances un laika nor-
mas pazeminātas, toties azarts un 
entuziasms pēc garās ziemas sita 
augstu vilni.

Ar rezultātiem varat iepazī-
ties LJF mājaslapā sadaļā “Re-
zultāti”. Sacensību norise plaši 
atspoguļota fotogrāfijās Rusla-
nas Baužes “Facebook” profilā. 
Par atbalstu sacensību organi-

zēšanā biedrība “Kanu Atvars” 
pateicas Priekules novada paš-
valdībai, uzņēmējiem Andrejam 
Riško, Vaclovam Kadaģim, Mairai 
Meļķei, Aksanai Jansonei, zirglietu 
veikala “Kentaurs” īpašniecei Ani-
tai Mežinskai, LJF, kā arī visiem 
tiesnešiem un brīnišķīgajiem 
brīvprātīgajiem palīgiem, kuri ro-
sījās jau nedēļu iepriekš sacensību 
vietā, lai šis pasākums izdotos.

Sacensību atbildīgā 
organizatore Dzintra Blūma

27. aprīlī Tērvetes mežā 
norisinājās taku skrējienu 
seriāla “Stirnu buks” 2. posms, 
kurā piedalījās 41 taku skrējējs 
no Priekules novada.

35 jaunieši, pārstāvot koman-
du “FK Bandava/Priekules novads” 
un Priekules novada skolas – Prie-
kules vidusskolu, Kalētu Mūzikas 
un mākslas pamatskolu, Virgas 
pamatskolu un Krotes Kronvalda 
Ata pamatskolu –, startēja “Latvi-
jas Valsts mežu” skolu čempionātā 
taku skrējienā, noskrienot aptuve-
ni 6 km garu distanci.

Visaugstākos rezultātus otra-
jā posmā izdevās uzrādīt Virgas 
pamatskolas skolniekiem Rober-

tam Zeiburliņam (1. vieta U16V 
grupā un 4. ātrākais skolnieks 
čempionātā) un Leonīdam Kost-
jajevam (5. vieta U18V grupā), 
Priekules vidusskolas skolēniem 
Ansim Kristoferam Pāvilam (2. 
vieta U10V grupā) un Patrīcijai 
Rubezei (9. vieta U12S grupā), kā 
arī Kalētu Mūzikas un mākslas 
pamatskolas skolniekiem Artū-
ram Siliņam (7. vieta U18V grupā) 
un Adrianam Tomasam (9. vieta 
U20V grupā).

Virgas pamatskolas komanda 
bija 6. ātrākā skolu konkurencē, 
Priekules vidusskolas komanda 
ierindojās 7. vietā, bet komandas 
“FK Bandava/Priekules novads” 

pārstāvji bija 4. ātrākie sporta 
klubu starpā.

Otrajā posmā “Vāveres” dis-
tanci (6 km) kopā ar jauniešiem 
skrēja arī Baiba Biezbārde-Ločme-
le, nodrošinot skrējējiem atbalstu 
distancē. Pieaugušo konkurencē 
startēja komanda “FK Bandava” 
6 cilvēku sastāvā. Dāvis Dāvids 
Spēks un Mārtiņš Gulbis-Švāns 
skrēja 13 km distanci “Zaķis”, 
Aļģirts Valužis un Aldis Berķis 
skrēja 20 km distanci “Stirnu 
buks”, bet Kaspars Dzintars un 
Madars Spēks noskrēja 29 km 
garo distanci “Lūsis”. 

Mārtiņš Mikāls 

SPOrtS

Sacensībās valdīja azarts un entuziasms. 

Pajūgu braukšanas sezonas 
atklāšana “Priekules kauss 2019”

Priekules novada sportisti Tērvetē. 
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Lieliski rezultāti taku skrējienu seriāla 
“Stirnu buks” 2. posmā Tērvetē
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Priekules Mūzikas un mākslas skolā

AtVĒrtO DurVju DIENA
30. maijā 17.30 – 19.00

* Informācija par piedāvātajām izglītības 
     programmām;
* tikšanās ar skolotājiem;
* iepazīšanās ar mūzikas instrumentiem 
     un bērnu mākslas darbiem.

JAUNU AUDZĒKŅU UZŅEMŠANA 
2019./2020. MĀCĪBU GADAM

30. maijā – pulksten 19,
3. jūnijā – pulksten 16.

Skolas adrese: Skolas iela 12, Priekule.
Mājaslapas adrese: priekulemums.lv.

Kontaktinformācija pa tel. 22008528.

Aicinām bērnus kopā ar vecākiem!

zināšanai
Bunkas pagasta pārvaldes kasiere maksājumus pieņems: 
11. jūnijā no plkst. 10.00 līdz 11.30 Tadaiķu bibliotēkā; 
12. jūnijā no plkst. 10.00 līdz 12.00 Krotes bibliotēkā.

Mobilais mamogrāfs Priekulē 
26. un 27. jūnijā Priekulē pie slimnīcas plāno ierasties mo

bilais mamogrāfs no “Veselības centra 4”.  
Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc tikai pēc iepriekšēja pieraksta! 
Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā 

veselības dienesta, valsts skrīninga programmā izmeklējums ir bez mak-
sas (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma). 

Ar ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta norīkojumu, kuram nav 
līgum attiecību ar Nacionālo veselības dienestu, pakalpojums 2,85 eiro. 

Pieraksts notiek pa telefonu 27866655.

Aicinājums uz zaļumballi 
Arī šogad Lejaskurzemes senioru zaļumballe notiks 

Bunkas kultūras nama saules piespīdētajā pagalmā. Kopā 
jūs visus aicinu 7. jūnijā. 

Zaļumballē mūs visus priecēs slavenie baļļu muzikan-
ti – grupa “Zeļļi”. Viņu dziesmas un mūzika ļoti labi piestā-
vēs zaļumballes gaisotnei. Zaļumballes sākums pulksten 
12, bet ierasties var un vajag ap kādu pusstundu agrāk. 
Līdzi uz pasākumu jāņem labs garastāvoklis, gardumu groziņš 
sev un savai kompānijai un jauniegūto draugu pacienāšanai, kā 
arī ziedojums – 2 eiro no personas. Katrai kompānijai jāsagatavo 
līdz divu minūšu priekšnesums. 

Pieteikšanās zaļumballei līdz 1. jūnijam pie pasākuma orga-
nizatores, Bunkas kultūras nama direktores Maldas Andersones 
pa tālruni 29296265. Galdiņu skaits ir ierobežots, tādēļ domājiet 
ātri un piesakieties laikus! Gaidīšu jūsu zvanus!

Priekules novada Bunkas kultūras nama vadītāja, 
pasākuma idejas autore un rīkotāja Malda Andersone

dziMTsaraksTu nodaĻas inForMāCiJa 
Priekules novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā aprīlī reģis-

trēti 4 dzimšanas un 3 miršanas fakti. 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Iveta Juškeviča 
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Pavasara izskaņā no 24. līdz 26. maijam 
Kurzemē, tai skaitā Priekules novadā, norisi
nāsies FIA Eiropas rallija čempionāta (ERC) 
trešais posms “Rally Liepāja”. Pēc sešus gadus 
gara ceļojuma, trīs pieturvietām ziemā un trīs 
pieturvietām rudenī, rallijs 2019. gadā pirmo 
reizi norisināsies gada siltākajā periodā.

2019. gadā “Rally Liepāja” ir FIA Eiropas rallija 
čempionāta un ERC Junioru čempionāta posms, kas 
bez ātrākajām Eiropas kontinenta ekipāžām uzņems 
arī Latvijas rallija čempionāta dalībniekus, Latvijas 
rallijsprinta čempionāta ekipāžas, kā arī autospor-
tistus, kuri startēs ar vēsturiskajām automašīnām 
– gan sporta, gan regularitātes ieskaitēs. Tāpat “Rally 
Liepāja” ātrumposmos startēs vēl divu starptautisku 
sacensību dalībnieki – FIA Eiropas rallija kausa 
Baltijas rallija kausa ekipāžas un “Abarth” kausa 
dalībnieki, kuri par uzvaru sacentīsies ar vienādiem 
“Abarth” 124 automobiļiem. Par papildu sportiska-
jām aktivitātēm parūpēsies arī “Ātruma festivāla 
Kurzeme” dalībnieki.

Sportiskā “tikšanās” ar rallija ekipāžām šogad 
paredzēta ar īpaši plašu ģeogrāfisko vērienu. Ral-
lija ātrumposmi paredzēti reģionā no Talsiem līdz 
Liepājai, ļaujot vienā rallijā apvienot Kurzemes 
ātrumposmu “zelta fondu” – Eiropas rallija čem-
pionāta dalībniekiem piedāvājot iespējami labāko 
sportisko pieredzi un rallija skatītājiem skaistākos 
ātrumposmu skatupunktus. Svētdien, 26. maijā, 
viens no ātrumposmiem notiks arī netālu no Prie-
kules, starp Gramzdu un Paplaku, kur 18,30 km 
garajā ātrumposmā SS7/9 rallija ekipāžas startēs 
divas reizes – plkst. 9.30 un plkst. 11.40.

Lai gan dalībnieku pieteikšanās vēl tikai turpinās, 
jau šobrīd rallijam ir pieteikušās 11 ekipāžas, kas 
startēs ar modernākajām un jaudīgākajām pilnpie-
dziņas klases R5 automašīnām – “Škoda Fabia”, “Ford 
Fiesta” un “Volkswagen Polo”. Arī latviešu rallija 
tradīcijas tiks pārstāvētas – zināms, ka rallijā savu 
debiju ar pilnpiedziņas R5 auto pieredzēs Mārtiņš 
Sesks, kā arī pēc ilgāka pārtraukuma ātrumposmos 
ar “Mitsubishi Lancer Evo X” auto atkal dosies Ralfs 
Sirmacis. Tikmēr starptautisko konkurenci veidos ne 
vien tuvāko kaimiņvalstu vai Eiropas valstu braucēji, 
bet pat dalībnieki no Saūda Arābijas un Japānas.

Iedzīvotāju ievērībai atgādinām, ka rallija norises 
laikā no 24. līdz 26. maijam gan Priekules, gan citos 
tuvējos novados tiks ieviestas īstermiņa izmaiņas 
satiksmes organizācijā, slēdzot atsevišķus ceļu pos-
mus. Aicinām iedzīvotājus būt vērīgiem un, savās 
gaitās saskaroties ar izmaiņām, būt saprotošiem 
par neērtībām. Precīza informācija par plānotajām 
izmaiņām būs atrodama “Rally Liepāja” interneta 
mājaslapā www.lvrally.com. Tāpat vēršam uzmanību, 
ka sestdien, 25. maijā, notiks Eiropas Parlamenta 
vēlēšanas, tādēļ lūdzam ieplānot paredzētos darbus 
tā, lai paspētu kā vienu, tā otru.

Ieejas biļetes uz FIA Eiropas rallija čempionāta 
posmu “Rally Liepāja” meklē “Biļešu servisa” tirdz-
niecības vietās. Tikmēr jaunumi un informācija par 
“Rally Liepāja” atrodama interneta mājaslapā www.
lvrally.com, kā arī sociālajos tīklos Twitter @LVRally, 
Facebook /LVRally, draugiem.lv /lvrally, YouTube /
RallyLiepāja un Instagram /lvrally.

SIA “RA EVENTS” mediju sekretārs
 Jānis Unbedahts

FIA Eiropas rallija čempionāta posma 
“Rally Liepāja” norises arī Priekules novadā

Satiksmes organizācijas izmaiņas “rally liepāja” norises laikā
No 24. līdz 26. maijam Latvijas teritorijā no Talsiem līdz Liepājai norisināsies FIA Eiropas rallija čem-

pionāta un Latvijas rallija čempionāta posms “Rally Liepāja”. Sacensību sarīkošanas vajadzībām notiks 
izmaiņas satiksmes organizācijā.

rallija norises nodrošināšanai 
Priekules novadā tiks slēgti šādi autoceļi

l SS7/SS9
26. maijā no plkst. 5.30 līdz 13.40.
Ceļu posms Priekules novadā: Paplaka – Krogzemji – Dižliepas – Purmsāti – Cāļu ciems – Līdumi – Bērz-

kalni. Kopējais slēgtā posma garums 18,30 km.

Papildu informācija
“Rally Liepāja” apmeklētājus lūdzam ievērot, ka starp divu ātrum-

posmu norisi atvērtajos ceļu posmos satiksme tiks organizēta TIKAI 
ātrumposma norises virzienā, no starta uz finišu!

Uz iedzīvotāju jautājumiem par satiksmes ierobežojumiem atbil-
dēs rallija rīkotāju pārstāvis Kaspars Ērkulis, mobilais tālrunis +371 
26431347, e-pasts info@raevents.lv. “Rally Liepāja” organizators, “RA 
EVENTS” pateicas iedzīvotājiem un viesiem par sapratni.

Plašāka informācija par “Rally Liepāja” atrodama oficiālajā interneta 
mājaslapā www.lvrally.com.
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Platību maksājumu kalendārs
Datums/ Periods Svarīgi atcerēties

3. jūnijs Pēdējā diena, kad var iesniegt iesniegumu par pieteikšanos ADE. Lauksaimniecības 
produkcijas ražotāji 2019./2020. saimnieciskajā gadā var saņemt tiesības iegādāties 
marķētu dīzeļdegvielu, kurai piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi.

9. jūnijs Pēdējais datums, kad jābūt atjaunotiem iepriekšējā gadā uzartajiem vai pārveido-
tajiem ES nozīmes zālāju biotopiem.

15. jūnijs Datums, kurā platību maksājumiem pieteiktajai lauksaimniecības zemei (LIZ) jābūt 
lauksaimnieka īpašumā vai tiesiskā valdījumā (lietošanā).

17. jūnijs Pēdējais datums, kad var pieteikties platību maksājumiem ar atbalsta apjoma 
samazinājumu.

27. jūnijs Pēdējā diena, kad var iesniegt labojumus attiecībā uz lauku platību pārklājumiem 
bez sankcijām.

Svarīgākie datumi, kuriem lauksaimnieki var sekot līdzi, ir pieejami Lauku atbalsta dienesta mājaslapā 
www.lad.gov.lv sadaļā “AKTUALITĀTES UN KALENDĀRS” – Platību maksājumu kalendārs.

sia “latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs” (llkC) 
informē

n  2019. gada 21. maijā Durbes kultūras namā (Skolas iela 5, Durbe) plkst. 10 Valsts Lauku tīkla 
bezmaksas seminārs par mājputnu un zaķveidīgo audzēšanu, pārstrādi un produkcijas realizāciju.

n ES nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanas papildu apmācības – 26. 
un 27. jūnijā Liepājā.

Mācības ir nepieciešamas un tajās var piedalīties tikai tie lauksaimnieki, kuri iesaistījušies LAP 2014.–
2020. gadam pasākuma “Agrovide un klimats” aktivitātē “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” un 
kas ir uzņēmušies saistības par ES nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4. zālāju ražības klase).

Papildu informāciju var iegūt, sazinoties ar Alekseju Kačanovu (tālr. 27843096, e-pasts: aleksejs.kaca-
novs@llkc.lv). 

Informāciju apkopoja SIA “LLKC” Priekules novada lauku attīstības konsultante Irina Gintere un 
Priekules pagasta lauksaimniecības konsultante Vizma Garkalne

uZņĒMĒjDArBĪBA uN lAuKSAIMNIECĪBA

SIA “latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs” 
Priekules novada lauku attīstības konsultantes IrINAS GINtErES 
pieņemšanas laiki 2019. gada jūnijā
Vieta Laiks
Priekules novada pašvaldībā Pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 un piektdienās no plkst. 8.30 līdz 

15.30 (izņemot pieņemšanas dienas pagastos)
Krotes bibliotēkā 11.06. no plkst. 9 līdz 11
Tadaiķu bibliotēkā 11.06. no plkst. 12 līdz 14.30
Bunkas pagasta pārvaldē 11.06. no plkst. 15 līdz 16.30
Kalētu bibliotēkā 12.06. no plkst. 9 līdz 12
Gramzdas pagasta pārvaldē 13.06. no plkst. 9 līdz 12
Paplaka, Virgas pagasta pārvaldē 14.06. no plkst. 9 līdz 11
Purmsātu bibliotēkā 14.06. no plkst. 12 līdz 13

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

lauku atbalsta dienests (lad) informē 
n No 1. maija līdz 1. jūnijam var pieteikties atbalstam biškopības nozarē. Iesniegumu var 

iesniegt, tikai izmantojot Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS). 
Plašāka informācija un veidlapas ir pieejamas LAD mājaslapā: www.lad.gov.lv, sadaļā “ATBALSTA VEIDI” 

– Valsts atbalsts – Valsts atbalsta veidi – Atbalsts biškopības nozarei.
n No 2019. gada 17. maija līdz 17. jūnijam var pieteikties atbalsta saņemšanai pasākumā 

6.4 “Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā” 
aktivitātēs:

“Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana attiecībā uz tūrisma aktivitāšu vei-
cināšanu”;

“Tūrisma aktivitāšu veicināšana”.

n No 2019. gada 20. maija līdz 26. jūnijam var pieteikties atbalsta saņemšanai pasākumā 6.1 
“Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai”.

Pasākuma mērķis ir sekmēt gados jaunu cilvēku iesaistīšanos pastāvīgā lauksaimniecības darbībā 
un nodrošināt darbaspēka atjaunošanos un paaudžu nomaiņu lauksaimniecības sektorā, atbalstot gados 
jaunus cilvēkus, kas saimniecības vadītāja statusā pirmo reizi dibina ekonomiski dzīvotspējīgu saimniecību, 
lai ražotu lauksaimniecības produkciju vai savā īpašumā pārņemtu esošu saimniecību.

Maksimālais atbalsta apmērs vienam pretendentam – jaunajam lauksaimniekam – ir 40 000 EUR. 
Atbalsta intensitāte ir 100%.

n No 2019. gada 17. jūnija līdz 18. jūlijam var pieteikties atbalsta saņemšanai pasākumā 6.3 
“Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”.

Pasākuma mērķis ir veicināt mazo lauku saimniecību konkurētspēju, paaugstinot to ražošanas produk-
tivitāti, efektivitāti, atbalstot kooperāciju un tirgus pieejamību.

Atbalsta apmērs mazajām saimniecībām ir 15 000 EUR. Atbalsta intensitāte ir 100%.
Plašāka informācija par projektiem ir pieejama LAD mājaslapā: www.lad.gov.lv, sadaļā “ATBALSTA 

VEIDI” – Projekti un investīcijas – Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākumi 2014-2020.
Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu.

Pēc Lielās talkas turpinot 
tradicionālās spodrības mēne
ša aktivitātes, mums svarīgi 
sakārtot ne tikai savu tuvāko 
dzīves telpu, bet arī parūpē
ties, lai novads būtu sakopts.

No 20. līdz 23. maijam Prieku-
les novada pašvaldība sadarbībā 
ar atkritumu apsaimniekošanas 
uzņēmumu PS “Vides pakalpojumi 
Liepājai” organizē nolietoto elek
troierīču 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 pļā-
vējus u.c.).

Lai savākšana noritētu raiti, 
aicinām novada iedzīvotājus izvē-
lēties sev ērtāko savākšanas vietu, 
kurā būs iespējams tos nogādāt 
darba laikā, iepriekš sazinoties ar 
atbildīgo personu. 

Priekulē iedzīvotāji no 20. 
maija (plkst. 8.00) līdz 23. 
maijam (plkst. 13.00) nolietoto 
sadzīves tehniku varēs novietot 
Ķieģeļu ielā 3. 

Atbildīgais – Priekules pilsētas 
un pagasta saimniecības vadītājs 
Edgars Rubezis, tālr. 29428641.

21. maijā pašvaldības au-
totransports pārvietosies noteiktā 
maršrutā Priekules pagastā:

Mazgramzdā – pie bērnu 
rotaļu laukuma (plkst. 13.00 – 
13.45); Kalneniekos – pie daudz-
dzīvokļu mājas Nākotnes ielā 10 
(plkst. 14.00 – 14.45). 

Atbildīgais – Priekules pilsētas 
un pagasta saimniecības vadītājs 
Edgars Rubezis, tālr. 29428641.

22. maijā apsaimniekoša-
nas uzņēmuma autotransports 
pārvietosies noteiktā maršrutā 
Gramzdas un Kalētu pagastā. 

Gramzdas pagastā:  
Aizvīķos pie “Pagastnama” 

ēkas – laukumā (plkst. 09.00 – 
09.20);  

Skolas ielā 6 Gramzdā 
(plkst. 09.40 – 10.00);  

Meža ielā 3 Gramzdā – pie 
daudzdzīvokļu mājas (plkst. 10.05 
– 10.30);

Miera ielā 4 Gramzdā – pie 
esošajiem atkritumu konteineriem 
(plkst. 10.35 – 11.00).

Atbildīgais – saimniecības 
vadītājs Vitālijs Priščepovs, tālr. 
26166608.

Kalētu pagastā:
Ozolu ciemā – šķiroto atkri-

tumu konteineru laukumā (plkst. 
11.20 – 11.50);

Kalētos – pie pagasta pārval-
des (plkst.12.00 – 12.50). 

Atbildīgais – komunālās saim-
niecības pārzinis  Guntis Grietēns, 
tālr. 28619970.

23. maijā apsaimniekošanas 
uzņēmuma autotransports pārvie-
tosies noteiktā maršrutā Bunkas 
un Virgas pagastā. 

Bunkas pagastā:
Krotē – pie bibliotēkas (plkst. 

8.30 – 9.00); 
Bunkā – pie mehāniskajām 

darbnīcām (plkst. 9.20 – 9.50);
Tadaiķu ciemā – laukumā pie 

Tēva nama  (plkst. 10.00 – 10.30). 
Atbildīgais – komunālās saim-

niecības pārzinis Nikolajs Afanas-
jevs, tālr. 28322050.

Virgas pagastā:
Virgā – laukumā pie mājas 

“Rožlejas-Kalniņi” (plkst. 10.50 
– 11.20);

Paplakā – pie pagasta pārval-
des (plkst. 11.40 – 12.10);  

Purmsātos – laukumā pie 
veikala (plkst. 12.30 – 13.00).  

Atbildīgais – saimniecības 
vadītājs Gints Rozenbergs, tālr. 
26109863.

Nolietoto elektropreču utilizā-
cija iedzīvotājiem ir bez maksas, 
bet par to nogādāšanu uz savākša-
nas vietām ir jāparūpējas pašiem.

Priekules novada 
pašvaldības izpilddirektors 

Andris Razma

AKtuālI

Notiks nolietoto 
elektroierīču savākšana

No 1. maija mainīts Priekules pasta nodaļas darbalaiks 
– turpmāk pasta pakalpojumus klienti otrdienās varēs 
saņemt pusotru stundu ilgāk.

Lai izanalizētu pakalpojumu pieprasījumu un pieejamību, 
no šā gada 4. februāra līdz 30. aprīlim Priekules pasta nodaļa 
Aizputes ielā 14a darbojās testa režīmā ar pagarinātu darba-
laiku otrdienās. Pēc testa perioda beigām VAS “Latvijas Pasts” 
pieņēmis lēmumu par nodaļas darbalaika pastāvīgām izmaiņām, 
tāpēc no 1. maija otrdienās Priekules pasta nodaļa vienmēr 
strādās līdz plkst. 18, tādējādi sūtījumus ērti varēs saņemt arī 
strādājošie klienti.

Priekules pasta nodaļa turpmāk pirmdienās, trešdienās un 
ceturtdienās strādās no plkst. 8 līdz 15.30, otrdienās no plkst. 
9 līdz 18 un piektdienās no plkst. 8 līdz 15.

VAS “Latvijas Pasts” vecākā sabiedrisko attiecību 
projektu vadītāja Vineta Danielsone

Priekules pasta nodaļai 
otrdienās pagarināts darbalaiks
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PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS 
BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS
Atbildīgā par izdevumu – Iluta Dreimane, 
epasts 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. 

CMYK

Bunkas pagastā 
17. maijā plkst. 11 krotē pie 

mežābeles ikgadējais pasākums  
“…un mežābele maijā zied” dzej-
nieka alfrēda krūkļa atcerei. ar 
dziesmām un dzeju aicināti pieda-
līties ciemiņi no liepājas, Turlavas, 
durbes, vecpils, Priekules.

1. jūnijā Priekules novada puķu 
un dārza draugu ekskursija uz kan-
davas apkārtni.

7. jūnijā plkst. 12 pie Bunkas 
kultūras nama lejaskurzemes se-
nioru zaļumballe. Pieteikšanās un 
sīkāka informācija pie Maldas an-
dersones līdz 1. jūnijam pa tālruni 
29296265.

14. jūnijā, pieminot deportāciju 
upurus, Bunkas pagasta pārvaldes 
pārstāvji apmeklēs pagasta repre-
sētos iedzīvotājus.

17. jūnijā plkst. 15 Bunkas 
kultūras nama pagalmā vainagu 
pīšanas meistarklase kopā ar līgu 
reiteri. interesentiem līdzi ņemt 
jāņuzāles.

20. jūnijā plkst. 12 ielīgošanas 
pasākums kopā ar folkloras kopu 
“atštaukas”. 

Gramzdas pagastā 
24. maijā plkst. 12 meža ki-

nozālē (lietus gadījumā – bibliotē-
kā) lasītāju klubiņa kārtējā tikšanās 
– pārrunas par r. šepetis darbiem, 
atskats uz filmu “Pelni sniegā”, kura 
veidota pēc r. šepetis grāmatas 
“starp pelēkiem toņiem”.

31. maijā plkst. 17 meža kino
zālē (lietus gadījumā – bibliotēkā) va-
saras lasīšanas maratona atklāšanas 
pasākums. aicināts ikviens skolēns, 
kurš vēlas aktīvi pavadīt pēdējo 
skolas dienu un tikpat aktīvi iesākt 
vasaras brīvlaiku kopā ar interesan-
tām grāmatām. 

1. jūnijā plkst. 11 izbraukuma 
tikšanās ar sia “latvijas lauku 
konsultāciju un izglītības centrs” 
vecāko speciālistu dārzkopībā Māri 
narvilu un viņa izveidotā eksotisko 
augu dārza “Gramzdas Ēdenes 
dārzs” apskate. Tā kā nepieciešams 
transports, interesentiem lūgums 
pieteikties līdz 29. maijam pie Gun-
tas (tel. 20208532).

No 17. līdz 21. jūnijam, tuvo-
joties līgo svētkiem, Gramzdas pa-
gasta pārstāvji apciemos viensētas.

23. jūnijā Mācītāju parkā 
“Gramzdas nacionālais amatier-
teātris” aicina līgotājus uz Baibas 
Juknevičas izrādi “vasaras neprāts”.

29. jūnijā plkst. 22 stadionā 
starts velosacensībām “Gramzdas 
nakts zobrats”. Finišs 30. jūnijā 
plkst. 4. 

Kalētu pagastā 
18. maijā plkst. 20 Muzeju 

nakts. Tēma “Tālavas taurētājs”. 
Caur dažādām aktivitātēm būs 

iespēja izzināt sevi, gūt iedvesmu, 
pamodināt sevī iekšējā gara spēku. 
sakrājot visu sešu aktivitāšu zīmo-
dziņus ar latvju rakstu spēka zīmēm, 

būs iespēja piedalīties Muzeju nakts 
loterijā. noslēgumā visi laipni aicinā-
ti uz Muzeju nakts balli kopā ar grupu 
“zvaigžņu lietus”. 

31. maijā plkst. 9 pagasta kon-
ferenču zālē labo un teicamo skolēnu 
pieņemšana pie pagasta pārvaldes 
vadītājas. 

Plkst. 11 tautas nama zālē kalē-
tu Mūzikas un mākslas pamatskolas 
audzēkņu koncerts, veltīts starptau-
tiskajai bērnu aizsardzības dienai.

Plkst. 12 pie pagasta pārvaldes 
ēkas starptautiskajai bērnu aiz-
sardzības dienai veltīts pasākums 
“krāsainie sapņi”. dažādas spēles 
un rotaļas kopā ar sia “Brīnumu ka-
lēji” komandu. lēkājamās atrakcijas, 
radošās darbnīcas, vizināšanās ar 
motorlaivu pa Brūža dīķi. Būs iespēja 
iegādāties cukurvati un popkornu.

Līdz 14. jūnijam pagasta kon-
ferenču zālē mākslinieka nikolaja 
sokolova gleznu izstāde.
 

Priekulē 
18. maijā dobeļu dīķī Priekules 

novada atklātā čempionāta spinin-
gošanā 1. posms. sacensību sākums 
plkst. 6.00. reģistrācija no plkst. 
5.30. sacensību nolikums www.
priekulesnovads.lv. 

18. maijā no plkst. 10 ielu 
tirdzniecības laukumā lielais sest-
dienas tirgus. 

18. maijā novadnieka mākslas 
zinātnieka ojāra spārīša vadīta 
ekskursija “Muižas un baznīcas 
virgas, kalētu un Gramzdas pagas-
tos”. Precīzāka informācija afišās 
un Priekules Tūrisma informācijas 
centrā. Tālrunis 26132422, epasts 
turisms@priekulesnovads.lv.

14. jūnijā plkst. 11 piemiņas 
brīdis pie komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas akmens Priekules 
stacijā. 

22. jūnijā plkst. 20 pie Prie-
kules kultūras nama pašas īsākās 
gada nakts priekšvakarā voldemāra 
sauleskalna lugu “Meldermeitiņa 
Priekulē”, ko nekaunīgi saīsinājis 
un režisējis varis siliņš, izspēlēs 
vietējie un ārštata aktieri, dziesmas 
izdziedās “zaļā galma kapela”, dejas 
izdejos vPdk “duvzare” i. leivesle-
vites vadībā. Pēc izrādes Jāņu svētku 
lielā loterija. 

Virgas pagastā 
No 3. līdz 8. jūnijam konkursa 

“Par sakoptu Priekules novadu” 
pirmā kārta. virgas pagasta skais-
tāko sētu īpašnieki, viņu radi, draugi, 
kaimiņi! aicinām pieteikt savas un 
citu sētas konkursam, lai varam jūs 
apciemot. Pieteikties līdz 2. jūnijam 
pie ievas (tālrunis 29353408) vai 
dairas (tālrunis 26528782).  

8. jūnijā virgas pagasta repre-
sēto piedalīšanās liepājas Politiski 
represēto kluba 30. gadskārtas 
pasākumā liepājas muzejā.

14. jūnijā plkst. 12 ziedu nolik-
šana pie represēto piemiņas akmens 
virgā.

Var iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektus 
mācību motivācijas palielināšanai

Priekules novada pašvaldība aicina jauniešu 
organizācijas iesniegt jaunatnes iniciatīvu pro
jektu pieteikumus. Projektu fokuss – skolēni ar 
risku nepabeigt skolu, viņu mācību motivācijas 
palielināšana un aktīvas līdzdalības veicināšana 
ikdienas dzīvē. 

Projektu konkurss notiek pēc Eiropas Sociālā fon-
da projekta “PuMPuRS”*. Konkursā iespējams iegūt 
4600 eiro savas idejas īstenošanai. Pretendenti savus 
pieteikumus var iesniegt līdz 2019. gada 3. jūnijam.

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem, mācības 
pamet vidēji katrs desmitais skolēns. Neiegūtā izglītība 
vairumā gadījumu ierobežo šo cilvēku karjeras iespējas, 
kā arī atstāj neatrisinātas sociālās un psiholoģiskās 
problēmas, kas negatīvi ietekmē visu viņu turpmāko 
dzīvi. Izglītības un zinātnes ministrijas veiktajos pētī-
jumos izkristalizējušies biežākie riski, kāpēc bērni un 
jaunieši nepabeidz skolu: motivācijas trūkums, mācību 
un uzvedības traucējumi, vecāku nepietiekama iesaiste, 
grūtniecība, laulības, neattaisnoti mācību kavējumi, 
konfliktsituācijas skolā, materiālie apstākļi, veselības 
problēmas, darba uzsākšana u.c., turklāt daudzos 
gadījumos noteicoši ir vairāki faktori, kas savstarpēji 
mijiedarbojas un papildina cits citu.

Pagājušajā gadā tika uzsākts projekts “PuMPuRS”, 
un skolēni, kuriem ir risks priekšlaicīgi pamest mācības, 
skolā saņem individuālu atbalstu (konsultācijas mācību 
priekšmetos, psihologa un citu speciālistu atbalstu, 
naktsmītņu, ēdināšanas vai transporta izdevumu 
kompensāciju u.c.). Nu arī jauniešiem ir iespēja sniegt 
savu ieguldījumu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
samazināšanā, īstenojot jaunatnes iniciatīvu projektus 
ārpus skolas, izmantojot neformālās izglītības pieeju. 
Šādi jauniešu projektu konkursi tiks organizēti līdz 
2022. gadam, un tos organizēs pašvaldības, kuras 
iesaistījušās projektā “PuMPuRS”. 2018. gada projektu 
konkursā pašvaldībai bija iespēja atbalstīt divus projek-
tus, konkursa rezultātā Priekules novadā tiek realizēts 

viens projekts. 2019. gada pavasara projektu uzsaukumā 
pašvaldības kvota ir palielināta līdz 3 projektiem.

Priekules novada pašvaldība izsludina “PuM
PuRS” Priekules novada pašvaldības jauniešu 
iniciatīvu projektu konkursu.

Konkursa mērķi:
1. Izglītojamo motivācijas palielināšana turpināt 

izglītību.
2. Izglītojamo aktīvas līdzdalības veicināšana 

ikdienas dzīvē.
Projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš – 2019. 

gada 3. jūnijs plkst. 17.  
Adrese: Priekules novada pašvaldība, Saules iela 1, 

Priekule, Priekules novads, LV-3434.
Rezultātu paziņošanas termiņš – rezultāti tiks 

paziņoti rakstiski līdz 03.07.2019.
Projekta ieviešanas laiks – no 3 līdz 18 mēnešiem, 

projekta īstenošanu jāuzsāk 2019. gadā. Konsultācijas 
lūdzu iepriekš pieteikt pa telefonu, jautājumus iesūtīt 
e-pastā.

Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv 
un www.priekulesnovads.lv. 

 Priekules novada pašvaldības attīstības 
plānošanas nodaļas vadītāja Una Ržepicka

KONTAKTI 
Telefons: 63497939 vai 26101674.
E-pasts: una.rzepicka@priekulesnovads.lv.
Adrese: Priekules novada pašvaldība, Saules iela 1, 
Priekule, Priekules novads, LV-3434.

*Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “At-
balsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 
(PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. 
Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 
5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu 
audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības 
kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu 
pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

Prasības pretendentiem:
r pretendentam nav “Izglītības likumā” un “Bērnu 
tiesību aizsardzības likumā” noteiktie ierobežojumi 
strādāt par pedagogu;
r augstākā izglītība specialitātē. 

Iesniedzamie dokumenti:
r iesniegums;
r dzīves apraksts (CV); 
r izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu 
kopijas. 

Aicina darbā sociālo pedagogu
Priekules novada pašvaldība no 2019. gada 19. augusta aicina darbā 

sociālo pedagogu Priekules vidusskolā, Kalētu Mūzikas un mākslas 
pamatskolā, Krotes Kronvalda Ata pamatskolā un Virgas pamatskolā.  

Darba samaksa: 730 eiro. 
Dokumenti iesniedzami klātienē Priekules novada pašvaldībā Saules ielā 1 Priekulē vai elektroniski, 

parakstīti ar drošu elektronisku parakstu, e-pastā dome@priekulesnovads.lv līdz 2019. gada 17. jūnijam.


