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Priekules novada mazo 
dziedātāju konkurss norisinā-
jās septīto reizi. 15 “cālēni” no 
Priekules pilsētas, Bunkas, Ka-
lētu un Virgas pagasta 7. martā 
demonstrēja savu varēšanu 
žūrijai. 

Bērni jutās omulīgi, jo kon
kurss ieaudās pavasarīgi rotaļīgā 
uzvedumā, ko izspēlēja Priekules 
kultūras nama darbinieces Ri
gonda Džeriņa un Liena Braže, 
iejūtoties vistu lomās, kas gaida 
olas izšķilšanos. Žūrijas darbā pie
dalījās kaimiņu novadu mūzikas 
speciālistes: Vaiņodes Mūzikas 
skolas direktore Miranda Ulber
te un Nīgrandes Mūzikas skolas 
direktore Gunita Riežniece.

Galveno balvu “Priekules no
vada cālēns 2019” šogad saņēma 
Elisa Jakšta no Bunkas pagasta, 
kura dziesmas bija apguvusi skolo
tājas Initas Ozolas vadībā. Visiem 
dalībniekiem tika piešķirta kāda 
nominācija, diploms un piemiņas 
mugursoma ar konkursa logo. 
Protams, tika baudīta arī konkursā  
neiztrūkstošā torte un iets rotaļās. 

Paldies Priekules novada 
mūzikas skolotājām Intai Grunt
manei, Madarai Jansonei, Initai 
Ozolai un Montai Vernavai! Paldies 
visām skanīgo balsu īpašniecēm 
par drosmi startēt konkursā un 
vecākiem par ieguldīto enerģiju!

Žūrijas piešķirtās nominā-
cijas mazo vokālistu konkursā 
“Priekules novada cālēns 
2019”: 
l Nellija Tiesnese – 

drosmīgākais cālēns;
l Adriāna Kosteļeba – 

košākais cālēns;
l Katrīna Rubeze – 

skatuviskākais cālēns;
l Alise Vilkavecka –

 fotogēniskākais cālēns;
l Nikola Lisenko – 

kustīgākais cālēns;
l Kerija Jansone – 

nopietnākais cālēns;
l Letīcija Oknere – 

mīlīgākais cālēns;
l Karlīna Karīna Gūža – 

romantiskākais cālēns;
l Emīlija Šenvalde – 

atraktīvākais cālēns;
l Elisa Jakšta – 

emocionālākais cālēns;

Dziedošie cālēni 
ieskandina 
pavasari

Šogad drosmi un varēšanu dziedāšanas konkursā rādīja 15 Priekules novada skanīgo balsu īpašnieces pirmsskolas vecumā, 
saņemot iedrošinājumu un atbalstu no pedagogiem un vecākiem.  
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l Elīna Beronte – 
skanīgākais cālēns;

l Emīlija Vecvagare – 
draiskulīgākais cālēns;

l Annija Kvietkauska – 
cēlākais cālēns;

l Marta Kalveniece – 
modīgākais cālēns;

l Evelīna Dārta Kāle – 
optimistiskākais cālēns. 

Gundars Venens,
 Kultūras nodaļas vadītājs 

Titula “Priekules novada cālēns 2019” ieguvēja Elisa Jakšta 
no Bunkas pagasta kopā ar skolotāju Initu Ozolu (pa kreisi) 
un mammu Jurgitu Jakštu.

Visjaunākā konkursa dalībniece – divus gadus vecā
priekulniece Letīcija Oknere – droši stājās publikas priekšā ar 
"Sakāmo dziesmiņu". 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.3/19

Par neapbūvētu Priekules novada 
pašvaldībai piederošu 
vai piekrītošu zemesgabalu 
nomas maksu

Apstiprināti
ar Priekules novada pašvaldības 

2019. gada 28. februāra domes sēdes
 lēmumu Nr.103 (protokols Nr.2). 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 19.06.2018.
 noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un

 apbūves tiesības noteikumi” 31. punktu. 

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Priekules novada pašvaldība 
aprēķina nomas maksu par pašvaldībai piederošu vai piekrītošu 
neapbūvētu zemesgabalu vai tā daļu (turpmāk – zemesgabals) bez 
apbūves tiesībām.

2. Zemesgabala nomas maksu gadā (bez pievienotās vērtības no
dokļa) nosaka:

2.1. neapbūvētam zemesgabalam, kas ir starpgabals, vai neapbū
vētam zemesgabalam (tostarp zemesgabalam ielu sarkanajās līnijās), 
kas nav iznomājams pastāvīgai izmantošanai un tiek iznomāts tikai 
piegulošā nekustamā īpašuma īpašniekam vai lietotājam ar nosacī
jumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko 
darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā 
atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, nomas 
maksa gadā ir 5% no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka 
kā 28,00 EUR.

2.2. neapbūvētam zemesgabalam, kas pilsētā nodots pagaidu lie
tošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks 
neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai sama
zinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam 
kvalificējams kā komercdarbības atbalsts: 

2.2.1. par zemesgabaliem līdz 0,04 ha (400 kvm) 1,5% no zemesga
bala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 4,00 EUR gadā;

2.2.2. par zemesgabaliem no 0,041 ha (401 kvm) līdz 0,2 ha (2000 
kvm) 1,5% no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 7,00 
EUR gadā.

2.3. neapbūvētam zemesgabalam, kas tiek izmantots personisko 
palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma “Par zemes reformu 
Latvijas Republikas lauku apvidos” 7. pantam ar nosacījumu, ka nom
nieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai 
samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomnie
kam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts – 1,5% no zemesgabala 
kadastrālās vērtības, bet ne mazāk 5,00 EUR gadā.

3. Atzīt par spēku zaudējušiem Priekules novada pašvaldības 
26.09.2013. saistošos noteikumus Nr.9 “Par neapbūvētu Priekules no
vada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas 
noteikšanas kārtību”.

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publi
cēšanas.

Pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Jablonska

DOMES ZIŅAS

Dažādi jautājumi
Pieņēma lēmumu par grozīju

miem Priekules novada pašvaldī
bas amatu un amatalgu sarakstā 
2019. gadam. 

Pieņēma lēmumu par ap
saimniekošanas un komunālo 
pakalpojumu izdevumu segšanu 
pašvaldībai piederošos īpašumos. 

Apstiprināja lēmumu par 
Priekules novada pašvaldības 
bāriņtiesas locekles atbrīvošanu 
no amata.

Pieņēma lēmumu par nekus
tamā īpašuma “Stūrīšu krejota
va”, Virgas pag., Priekules nov., 
nosacītās cenas apstiprināšanu 
un pirkuma līguma noslēgšanu 
ar pirmpirkuma tiesīgo personu.

Apstiprināja lēmumu par 
nekustamā īpašuma “Straupnie
ki”, Virgas pag., Priekules nov., 
nosacītās cenas apstiprināšanu 
un pirkuma līguma noslēgšanu 
ar pirmpirkuma tiesīgo personu.

Apstiprināja lēmumu par ne
kustamā īpašuma Brīvības iela 41, 
Priekulē, Priekules nov., nodošanu 
atsavināšanai.

Apstiprināja lēmumu par 
nekustamā īpašuma “Ustupi”, 
Priekules pag., Priekules nov., 
nodošanu atsavināšanai.

Apstiprināja lēmumu par 
dzīvokļa īpašumu izveidošanu 
dzīvokļiem Nr.4 un Nr.5 Uzvaras 
ielā 2, Priekulē, Priekules nov., un 
reģistrēšanu zemesgrāmatā.

Pieņēma lēmumu par Prieku
les novada attīstības programmas 
2013.–2019. gadam darbības 
termiņa pagarināšanu un jaunas 
attīstības programmas 2020.–
2026. gadam izstrādes uzsākšanu.

Apstiprināja lēmumu par 
finansējuma piešķiršanu “Prie
kules velomaratona 2019” orga
nizēšanai.

Apstiprināja lēmumu par 
atbalsta sniegšanu sporta sa
sniegumu veicināšanai biedrībai 
“Kanu Atvars”.

Apstiprināja lēmumu par 

Priekules novada pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma 
“Akācijas”, Virgas pag., Priekules 
nov., kadastra numurs 6498 002 
0265, trešās mutiskās izsoles ar 
augšupejošu soli rezultātiem un 
pirkuma līguma noslēgšanu.

Apstiprināja lēmumu par 
izsoles rezultātu apstiprināšanu 
un pirkuma līguma noslēgšanu 
par Priekules novada pašvaldī
bai piederošo dzīvokļa īpašumu 
Liepājas ielā 123, Priekulē, 
Priekules nov.

Apstiprināja lēmumu par 
nekustamā īpašuma (dzīvokļa 
īpašuma) “Senči”6, Priekules 
pag., Priekules nov., nodošanu 
atsavināšanai, nosacītās cenas 
apstiprināšanu un pirkuma līgu
ma noslēgšanu ar pirmpirkuma 
tiesīgo personu.

Apstiprināja lēmumu par 
2019. gadam piešķirtās valsts 
mērķdotācijas Priekules novada 
pašvaldības tautas mākslas ko
lektīvu vadītāju darba samaksai 
un sociālajam nodoklim sadales 
kārtību.

Pieņēma lēmumu par pašval
dībai piekrītošās zemes vienības 
“Kupsīši”, kadastra apzīmējums 
6498 003 0119, Virgas pag., 
Priekules nov., uzmērīšanu un 
reģistrēšanu zemesgrāmatā uz 
pašvaldības vārda.  

Pieņēma lēmumu par nekus
tamā īpašuma “Lejiņas” Gramzdas 
pagastā nodošanu atsavināšanai.

Pieņēma lēmumu par pašval
dībai piekrītošās zemes vienības 
“Mazie Meiri”, kadastra apzīmē
jums 6464 002 0031, Kalētu pag., 
Priekules nov., uzmērīšanu un 
reģistrēšanu zemesgrāmatā uz 
pašvaldības vārda.    

Pieņēma lēmumu par rezerves 
zemes fondā ieskaitītās zemes 
vienības “Piena savāktuve”, ka
dastra apzīmējumu 6446 001 
0333, Bunkas pagastā, atzīšanu 
par piekrītošu Priekules novada 
pašvaldībai un ierakstīšanu ze

mesgrāmatā uz Priekules novada 
pašvaldības vārda.

Pieņēma lēmumu par Prieku
les pirmsskolas grupu slēgšanu 
Priekules novada izglītības ies
tādēs no 2019. gada 1. jūnija līdz 
31. augustam.

Apstiprināja lēmumu par 
grozījumiem 27.12.2018. Prieku
les novada pašvaldības lēmumā 
Nr.575 “Par domes priekšsēdē
tāja, priekšsēdētāja vietnieka un 
deputātu mēnešalgas noteikšanai 
piemērojamā koeficienta lieluma 
noteikšanu”.

Pieņēma lēmumu par nekus
tamo īpašumu “Bārta”, Kalētu 
pag., Priekules nov.; “Mazaudari”, 
Bunkas pag., Priekules nov.; Pa
plakas iela 17, Priekulē, Priekules 
nov.; “Ferma Ģildēni”, Bunkas pag., 
Priekules nov.; “Spāres”, Gramzdas 
pag., Priekules nov.; “Klēts pie 
Zemturiem”, Bunkas pag., Prie
kules nov., uzņemšanu bilancē.

Nolikumi. Noteikumi
Apstiprināja saistošo notei

kumu Nr.1/19 “Par decentralizēto 
kanalizācijas pakalpojumu snieg
šanas un uzskaites kārtību Prie
kules novadā” precizēto redakciju.

Pieņēma lēmumu par gro
zījumu 2016. gada 31. marta 
“Priekules novada pašvaldības 
izglītības iestāžu pedagogu atlī
dzības nolikumā”.

Izsoles
Pieņēma lēmumu par nekus

tamā īpašuma “Pagasta mežs”, 
Gramzdas pagastā, Priekules nov., 
nodošanu atsavināšanai, nosacī
tās cenas un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu.

Precīzu informāciju 
par visiem lēmumiem 

(arī nekustamo īpašumu 
jautājumiem) varat izlasīt 

Priekules novada mājaslapā 
www.priekulesnovads.lv.

Priekules novada pašvaldības 2019. gada 
29. marta domes sēdē pieņemtie lēmumi

Pieņēma lēmumu par projek
ta “Kanalizācijas izbūve Bunkas 
pagasta Krotes ciemā” apstipri
nāšanu un realizāciju 2019. gadā.

Pieņēma lēmumu par projekta 
“Kanalizācijas un ūdensvada iz

būve Priekules novada Gramzdas 
ciemā” apstiprināšanu un realizā
ciju 2019. gadā.

Pieņēma lēmumu par aizņē
mumu projektu “Kanalizācijas 
un ūdensvada izbūve Priekules 

novada Gramzdas ciemā” un 
“Kanalizācijas izbūve Priekules 
novada Bunkas pagasta Krotes 
ciemā” īstenošanai.

Inta Taučus,  dokumentu 
pārvaldības speciāliste

2019. gada 2. aprīļa 
ārkārtas domes sēdē pieņemtie lēmumi No 1. maija Priekules pilsētas, Priekules pagasta un 

Virgas pagasta ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotā-
jiem ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 1,03 eiro par 
kubikmetru (bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN)) un 
kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 1,73 eiro par kubik-
metru (bez PVN). 

Pirms lēmuma pieņemšanas 2018. gada decembrī Prieku
les kultūras namā notika uzklausīšanas sanāksme par jauno 
tarifu noteikšanu, kurā iedzīvotāji varēja uzdot jautājumus un 
izteikt priekšlikumus gan SIA “Priekules nami”, gan Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisijas pārstāvjiem. Pēc sapulces 
komersantam bija jāiesniedz vairāki precizējumi. 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija izvērtēja SIA 
“Priekules nami” pērn oktobrī iesniegto tarifu projektu un to 
veidojošo izmaksu pamatojumu ar precizējumiem, secinot, ka 
summas ir pamatotas un tarifs aprēķināts tā, lai segtu komersanta 
ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas. 

Atgādinām, ka plānotais tarifu projekts paredzēja 1,11 EUR/m³ 
(bez PVN) līdzšinējo 0,70 EUR/m³ vietā ūdensapgādes pakalpo
jumiem un 1,93 EUR/m³ (bez PVN) līdzšinējo 1,18 EUR/m³ vietā 
kanalizācijas pakalpojumiem. Pēc uzskaites precizējumu veikšanas 
tarifa pieaugums nav tik liels, kā iepriekš bija plānots. 

Maijā mainīsies ūdensapgādes 
pakalpojumu tarifs

Skolēnu iecienītais konkurss “Šodien laukos” ir 
klāt un līdz aprīļa beigām gaida klašu vai individuālus 
pieteikumus dalībai tajā. Latvijas Lauku konsultāciju 
un izglītības centrs (LLKC) jau ceturto gadu mudina 
skolēnus izzināt un izprast norises laukos, tādējādi 
cenšoties veicināt jauniešu palikšanu reģionos.

Konkursā var piedalīties 6.–9. klašu kolektīvi vai 
individuāli dalībnieki vecumā no 12 līdz 16 gadiem. 
Dalībai konkursā līdz aprīļa beigām kā individuāla
jiem, tā kolektīvu dalībniekiem uz konkursa epastu 
sodienlaukos@llkc.lv jānosūta aizpildīta pieteikuma 

anketa. Tā atrodama konkursa sociālo tīklu lapās 
vai mājaslapas www.laukutikls.lv  sadaļā “Uzņēmēj
darbība/Skolām”.

No aprīļa līdz septembrim kopumā tiks izsludi
nāti seši konkursa lielie uzdevumi lauksaimniecībā, 
zivsaimniecībā un mežsaimniecībā. Aprīļa pirmā 
lielā tēma būs “Sēj un stādi!”.

Konkursam var pieteikties visu tā norises laiku, 
pieteikuma anketas sūtot kopā ar paveiktajiem 
uzdevumiem.

Plašāka informācija mājaslapā www.llkc.lv. 

Sākas pieteikšanās konkursam “Šodien laukos”



3PRIEKULES NOVADA PAÐVALDÎBAS INFORMATÎVAIS IZDEVUMS

GRAMZDA  BUNKA  KALÇTI  VIRGA  PRIEKULE  GRAMZDA  BUNKA  KALÇTI  VIRGA  PRIEKULE

Priekules novada pašvaldība pirmajā mutiskajā izsolē ar augšup
ejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Pagasta mežs” 
13,8447 ha kopplatībā, kadastra Nr. 6458 003 0114, Gramzdas pa
gastā, kurš sastāv no piecām atsevišķām zemes vienībām ar kadastra 
apzīmējumiem:

l 6458 001 0358 – 1,69 ha, t.sk. meža zeme 1,49 ha platībā ar 
mežaudzi;

l 6458 002 0139 – 2,32 ha, t.sk. meža zeme 2,22 ha platībā ar 
mežaudzi;

l 6458 003 0090 – 0,5947 ha, t.sk. meža zeme 0,52 ha platībā 
ar mežaudzi;

l 6458 003 0114 – 7,31 ha, t.sk. meža zeme 7,13 ha platībā ar 
mežaudzi;

l 6458 003 0132 – 1,93 ha, t.sk. meža zeme 1,78 ha platībā ar 
mežaudzi.

Īpašuma lietošanas veids – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība.

Izsole notiks 2019. gada 22. maijā plkst. 10 Saules ielā 1, 
Priekulē, Priekules novadā. 

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties var katru 
darba dienu no plkst. 8 līdz 12 un no plkst. 12.45 līdz 17 (piektdienās 
līdz plkst. 15.30) Priekules novada pašvaldībā Saules ielā 1, Priekulē, 
Priekules novadā. Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2019. gada 
17. maijam plkst. 13. Informācija par izsoli pieejama pašvaldības 
mājaslapā www.priekulesnovads.lv, sadaļā “Izsoles”.

Izsoles sākumcena – 45 196 EUR, nodrošinājuma nauda 10% 
apmērā no izsoles sākumcenas, kas ir 4519,60 EUR, līdz reģistrācijai 
izsolē iemaksājama Priekules novada pašvaldības norēķinu kontā AS 
“Swedbank”, SWIFT HABALV22, konts LV30HABA0551018598451, 
vai pašvaldības kasē.

Norēķināšanās par nosolītu objektu – saskaņā ar izsoles notei
kumiem.

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, 
pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāpiesaka rakstveidā 
izsludinātajā reģistrācijas termiņā.

Tālrunis informācijai par izsoli 63497910, par izsoles objektu 
29430925. 

Publicējamā informācija 
par izsoles objektu

Vides pakalpojumu uzņēmums “Vides pa-
kalpojumu grupa” aicina iedzīvotājus, kuri 
vasaras sezonā dzīvo vasarnīcās un vasaras 
mājās Priekules novadā, savlaicīgi pieteikt 
sezonālo sadzīves atkritumu izvešanas pa-
kalpojumu. 

Atgādinām, ka vasarnīcu, vasaras māju vai citu 
ēku, kuras tiek apdzīvotas īslaicīgi, īpašniekiem 
vai iedzīvotājiem ir jāslēdz sezonas līgums par 
sadzīves atkritumu izvešanu. Šis līgums ir jāslēdz 
par laika periodu, kurā vasarnīca tiek apdzīvota, 
un atkritumi tiks izvesti tikai šajos mēnešos, 
taču ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Piemēram, 
ja īpašums ir apdzīvots piecus mēnešus gadā, 
tad līgums par atkritumu izvešanu jānoslēdz par 
šo laika periodu un atkritumi tiks izvesti katru 
mēnesi. Sezonas laikā klientiem ir iespēja mainīt 
atkritumu izvešanas biežumu un pieteikt papildu 
atkritumu izvešanas reizes.

Lai nodrošinātu savlaicīgu pakalpojuma uz
sākšanu un precizētu vēlamo sezonas sākuma un 
beigu datumu, kā arī izvešanas biežumu, aicinām 
sazināties ar “Vides pakalpojumu grupu”. Savukārt, 
ja iepriekš noslēgtā sezonas līguma izvešanas nosa

cījumi nav mainījušies, aicinām pārliecināties par 
pirmo izvešanas dienu sezonas līgumā.

Papildinformācija pilsētu un novadu sezo-
nālajiem iedzīvotājiem

Tos vasarnīcu un vasaras māju iedzīvotājus, 
kuri līgumu līdz šim nav slēguši, aicinām sazināties 
ar “Vides pakalpojumu grupu”, zvanot pa tālruni 
63457777 vai sūtot epastu: info@vpgrupa.lv.

Ja sezonas sākumu un ilgumu vēl nezināt, lū
dzam atcerēties, ka sadzīves atkritumu apkalpošana 
tiks uzsākta tikai pēc tam, kad saņemsim no jums 
informāciju.

Ja sezonas laikā saprotat, ka nepieciešamas 
izmaiņas izvešanas grafikā vai jāpagarina sezonas 
līgums, lūdzu sazinieties ar mums un piesakiet 
izmaiņas. 

Gadījumos, kad sezonas pakalpojuma līgumā nav 
atzīmēts, ka “Vides pakalpojumu grupa” atkritumu 
izvešanas dienā drīkst paņemt pie atkritumu tvert
nes novietotos atkritumus, lūgums vismaz dienu 
iepriekš par papildu apjomu informēt mūsu klientu 
centru, lai atkritumi tiktu paņemti.

Kaspars Līcītis, 
“Vides pakalpojumu grupas” preses sekretārs

Aicina savlaicīgi slēgt sezonas 
atkritumu apsaimniekošanas līgumus

AKTUĀLI

Šogad Lielā talka notiks 27. aprīlī. Tās 
dalībnieki aicināti ne tikai vākt atkritumus, 
bet arī tos šķirot, atdalot plastmasu. Talku 
vietām piešķirs zilas un baltas krāsas maisus. 
Zilie paredzēti plastmasai, baltie – citiem 
atkritumiem. 

Šķirošana, vācot atkritumus, šogad Lielajā talkā 
ieviesta, lai veicinātu izpratni par plastmasas pie
sārņojumu, tās kaitīgo ietekmi uz vidi, paplašinātu 
izpratni par plastmasu kā videi bīstamu atkritumu, 
kas rada augsnes piesārņojumu un siltuma akumu
lāciju augsnē un ūdeņos.

“Ejot laikam, ir jāattīstās – jādomā par nākotni. 
Domājot par Latvijas nākamajiem 100, es vēlos 
talkas tradīciju pacelt jaunā kvalitātē, galvenokārt 
akcentējot sabiedrības izglītošanu, kā arī informē
šanu par pasaules norisēm vides jomā, jo Latvija 
nevar dzīvot atrauti no visas pasaules. Mūsu nāci
jas dzīvesziņa ir cieši saistīta ar dabu, tā ir mūsu 
laime, un tai jābūt mūsu prioritātei. Tā jāsaglabā 
un par to jācīnās, jo tā skar būtiskākās dzīves sa
stāvdaļas – veselību, dabas daudzveidību un spēju 

izdzīvot, pasaules apstākļiem strauji mainoties. Es 
redzu Latviju kā vienu no valstīm, kas var parādīt 
pasaulei, pa kuru ceļu jāiet vismaz tajā izpratnē, ka 
pret dabu ir jāizturas ar milzīgu cieņu. Daba savā 
dievišķajā skaistumā ir perfekta un harmoniska, un 
mums ir ne tikai jāmācās PAR dabu, bet galvenokārt 
jāmācās NO dabas,” uzsver Lielās talkas vadītāja 
Vita Jaunzeme.

Kopš 2008. gada, kad Latvijā notika pirmā 
Lielā talka, tajā piedalījušies aptuveni 500 000 
dalībnieku. Atkritumu daudzums ir vairāk nekā 
par pusi samazinājies. Daudzviet talkas vietās 
tiek organizēta apkārtnes labiekārtošana un koku 
stādīšana, jo pašvaldību īpašumos atkritumu nav. 
Šie fakti ir apliecinājums tam, ka Lielā talka ir 
konsekventi virzījusies izvēlētā mērķa – tīras un 
zaļas valsts – virzienā. Talka kā lielākais izglītojošais 
un vides sakopšanas ikgadējais notikums ir nesusi 
auglīgus rezultātus, un arī turpmāk tai būs nozīmīga 
loma vides sakopšanā, kā arī cilvēku attieksmes un 
paradumu maiņā.

Sagatavots pēc www.talkas.lv

Lielajā talkā sakops 
apkārtni un 
šķiros atkritumus

BUNKAS PAGASTS 
Tiks kopts Krotes parks un 

Tadaiķu ciema centra skvērs. 

KALĒTU PAGASTS 
Jaunu stādījumu veidošana 

pie Kalētu pagasta pārvaldes un 
vecā sporta laukuma sakārtošana 
skolas parkā.  

GRAMZDAS PAGASTS 
l Pagasta pārvalde aicina uz 

Gramzdas mežaparku – zāģēt, 
cirst, tīrīt, ko noderīgu izgatavot 
un uzstādīt. Pēc darba talkotājiem 
būs zupa un saldumi, būs izloze 
ar maziem, bet noderīgiem pār
steigumiem. 

l Evaņģēliski luteriskā drau

dze organizē baznīcas apkārtnes 
sakopšanu un labiekārtošanu. 
Paredzēts grābt pērnā gada lapas, 
zāģēt krūmus un vākt atkritumus.  

PRIEKULE 
Starp pašvaldības īpašumiem 

Vaiņodes ielā 1 un Aizputes ielā 
2 tiks izzāģēti vecie krūmāji un 
labiekārtota teritorija. Pulcēšanās 
pie Zviedru vārtiem.

VIRGAS PAGASTS 
l Valsts meža “Virga” sakop

šana (pulcēšanās pie lielā ozola 
valsts autoceļa V1208 “Bunka–
Paplaka–Mazkalēti” malā). 

l Apkārtnes sakopšana pie 
“Sarmu” un “Blāzmu” daudzdzī
vokļu mājām Paplakā. 

Talcinieku pulcēšanās 
visos objektos plkst. 9. 

Noslēgumā cienāšanās ar 
Lielās talkas zupu. 

TALKAS  
KOORDINATORI 
l Bunkas pagastā Patricija An
dersone (tālr. 26102920). 
l Gramzdas pagastā Dzintars 
Kudums (tālr. 28646114) un 
Vaclovs Kadaģis (tālr. 26437197). 
l Kalētu pagastā Agrita Driviņa 
(tālr. 29178398). 
l Priekulē Edgars Rubezis (tālr. 
29428641). 
l Virgas pagastā Daiga Egle 
(tālr. 29472063). 

TALKAS VIETAS PRIEKULES NOVADĀ

Maijs ir mēnesis, kad tā pa 
īstam modīsies pavasaris un 
upju ūdeņi, tāpēc jau piekto 
gadu pēc kārtas notiks laivu 
piedzīvojums Bārtas upē “Bār-
tas pumpurs”. Šogad tiekamies 
11. maijā, un tēma ir “Rucavas 
baltais”. 

Pasākuma ideja nemainīga: 
četru novadu – Rucavas, Nīcas, 
Grobiņas un Priekules – sadrau
dzība un kopīgs mērķis popu
larizēt Bārtas upi kā laivošanas 
galamērķi, iepazīstināt ar novadu 
tūrisma piedāvājumu un vienkārši 
kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku.

Starts tiks dots pulksten 10 
apzīmētā vietā “Laņģeris” Rucavas 
novadā, bet pulcēšanās un reģis
trēšanās sāksies stundu agrāk – no 
pulksten 9.

Distances garums ir 12 km ar 
finišu atpūtas bāzē “Ods”, kur tās 
saimnieks visus cienās ar savu 
firmas ēdienu – medījuma putru. 
Jāpiebilst, ka šīs nav ātruma sa
censības, jo balvas tiks deviņām 
atraktīvākajām un erudītākajām 
ekipāžām, kas spēkiem mērosies 
kontrolpunktos, kā arī trīs efektī
gāk un pasākuma tēmai atbilsto
šāk noformētām ekipāžām.

Ceļojošā trofeja airis šogad ir 
Rucavas novada rokās, kas nozī
mē, ka Rucavas novads ir galve
nais organizators, bet ne mazāk 
nozīmīgu darbu pasākuma orga
nizēšanā iegulda Nīcas, Priekules 
un Grobiņas novada pašvaldības. 
Balvu fonds tapis, pateicoties visu 
četru novadu uzņēmējiem.

Laivu nomu nodrošinās bied
rības “Pārcēlājs”, “Krastiņu laivas” 
un “Sofijas laivas”. Protams, var 
piedalīties arī ar savu personīgo 
peldlīdzekli.

Dace Mieme, 
Rucavas tūrisma 

organizatore

Vairāk informācijas www.
facebook.com/bartaspumpurs/ vai 
Rucavas TIC, tālrunis 29134903, 
epasts: tic@rucava.lv. 

Četri novadi – 
viena upe
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5. aprīlī saulainā un skaistā 
pēcpusdienā Kalētu pagasta 
iedzīvotāji un viesi no Kuļu 
ciema Lietuvā piedalījās pa-
sākumā “Ziemas jampadracis 
pavasara noskaņās”.

 Pasākums ir viena no Interreg 
VA Latvijas – Lietuvas pārrobežu 
sadarbības programmas 2014.–
2020. gadam projektā LLI361 
“Kapacitātes un saiknes stiprinā
šana starp pašvaldību adminis
trācijām un vietējām kopienām, 
lai uzlabotu dzīves apstākļus un 
sociālo dzīvi lauku rajonos Kuļos 
(LT) un Kalētos (LV)” (Sports ac-
tivities) plānotajām aktivitātēm 
Latvijas pusē. Pasākuma mērķis 
bija iedzīvināt un rosināt iedzī
votājus izmantot jaunizveidoto 
Kalētu aktīvās atpūtas laukumu. 

Pasākuma dalībnieki izvei
doja 11 komandas un deva tām 
nosaukumus, pēc tam piedalījās 
12 dažādās atraktīvās, sportis
kās disciplīnās – “Slēpojam pa 
pieci”, “Bobslejs”, “Sniega bumbas 
velšana”, “Purvs – pārvietošanās 
māksla”, “Veiklības vingrinājumi 
hokejā”, “Slaloms”, “Hokeja ripas 
pārvietošana”, “Daiļslidošana”, 
“Biatlons”, “Hokejs – vārtu gūša
na”, “Zemledus makšķerēšana” un 
“Kērlings”. Disciplīnu veikšanai vi
sām komandām tika dots vienāds 
laiks, katrā no tām bija jāiegūst 
maksimāli daudz punktu. 

Vislielāko interesi un azartu 
varēja vērot aktivitātē “Slēpojam 
pa pieci”, kur ļoti svarīga bija 
komandas saliedētība un saska
ņotība, klausīšanās un līdzsvars. 
Aizraujoša bija arī disciplīna 

“Bobslejs”, kur ar Kalētu pagasta 
pārvaldes darbinieku gatavotu 
bobu uz riteņiem bija jāveic āt
ruma uzdevums. Dalībniekiem 
šī vizināšanās tik ļoti patika, ka 
to turpināja arī pēc sacensībām 
brīvajā laikā. 

Pasākums parādīja, ka Kalētu 
aktīvās atpūtas laukumu ir iespē
jams izmantot ne tikai tradicionā
lajiem sporta veidiem – skriešanai, 
lēkšanai, futbola spēlēm un lodes 
grūšanai, bet arī lai atraktīvi 
attīstītu daudzas citas sportiskās 
īpašības. Tā kā pasākums ir pārro
bežu projektā paredzēta aktivitāte, 
tad tajā piedalījās arī sadarbības 
partneri no Pluņģes rajona Kuļu 
ciema. Starp partneru pārstāvjiem 
redzējām ne vienu vien dalībnieku, 
kurš ir piedalījies arī iepriekšējās 
projekta aktivitātēs, un tas nozīmē, 
ka viņiem pie mums patīk un ir 
interesanti sadarboties. 

Latvijas pusē šajā projektā pare
dzētas vēl divas aktivitātes – “Tvīda 
velobrauciens 2019” 4. maijā un 
Bērnu un ģimenes diena 31. maijā. 
Aicinām ikvienu interesentu ap
meklēt abus pasākumus un iesais
tīties aktivitātēs. Arī šajās reizēs pie 
mums viesosies projekta sadarbības 
partneri no Lietuvas.

Iestājoties vasarai, mums būs 
jādodas uz Kuļu ciemu un jāpieda
lās viņu organizētajās sportiskajās 
aktivitātēs. Lietuvā paredzēts 
futbola turnīrs un sacensības 
“Ripka”, kurās būs iespēja apgūt 
šo lietuviešu nacionālo spēli, kā 
arī sporta festivāls bērniem.

Projekta vadītāja 
Una Ržepicka

PROJEKTI

Kalētos aizvadīts 
ziemas jampadracis 
pavasara noskaņās 
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Atraktīvās, sportiskās disciplīnās pasākuma dalībnieki pār-
baudīja savu izveicību. 

Arvien vairāk izmanto projektā 
“Kurzeme visiem” pieejamos pakalpojumus 

2018. gadā projektā “Kur-
zeme visiem” sabiedrībā bal-
stītus sociālos pakalpojumus 
14 Kurzemes pašvaldībās sa-
ņēmušas 50 personas ar garīga 
rakstura traucējumiem (GRT), 
154 bērni ar funkcionāliem 
traucējumiem (FT) un 47 bērnu 
vecāki. Tas ir ievērojams pie-
augums, jo 2017. gadā piecās 
Kurzemes pašvaldībās projek-
ta gaitā sociālie pakalpojumi 
tika sniegti vienai personai 
ar GRT, 28 bērniem ar FT un 
viena bērna vecākiem. 

“2018. gadā, pateicoties pro
jekta “Kurzeme visiem” vadības 
komandas ciešai sadarbībai ar 
pašvaldībām, mums izdevās pa
nākt, ka par projektā pieejamajiem 
sociālajiem pakalpojumiem ir 
informētas un tos saņem arvien 
vairāk personu ar GRT, bērni ar FT 
un viņu vecāki. Arī šogad turpi
nām darbu, lai sabiedrībā balstīti 
sociālie pakalpojumi dzīvesvietā 
personām ar invaliditāti, bērniem 
ar FT un bērnu vecākiem kļūtu 
vēl pieejamāki,” stāsta projekta 
vadītāja Inga Kalniņa.

Projektā apmaksātu sabiedrī
bā balstītu sociālo pakalpojumu 
sniegšana Kurzemē 2018. gadā 
uzsākta deviņās pašvaldībās, 
un šobrīd tos saņem iedzīvotāji 
Aizputes, Dundagas, Grobiņas, 
Kuldīgas, Mērsraga, Pāvilostas, 
Priekules, Rucavas, Saldus, Skrun
das, Talsu un Ventspils novadā, kā 
arī Liepājā un Ventspilī. 

Projekta apmaksātie pakal
pojumi ir pieejami līdz šim izvēr
tētām personām ar GRT, kurām 
izstrādāts individuāls atbalsta 
plāns. Kopumā no 326 izvērtēta

jām personām ar GRT 107 dzīvoja 
valsts sociālās aprūpes centros 
(VSAC) un 219 dzīvoja pašvaldībā, 
no tām iespēju saņemt pakalpo
jumus līdz šim izmantojušas 50 
personas. Pilngadīgas personas 
ar GRT pērn projekta “Kurzeme 
visiem” gaitā visbiežāk apmeklēju
šas grupu nodarbības un saņēmu
šas speciālistu konsultācijas pie 
psihologa, sociālā darbinieka un/
vai ergoterapeita. Divas personas 
izmantojušas arī pakalpojumus 
dienas aprūpes centrā. VSAC dzī
vojošās personas pakalpojumus 
varēs izmantot pēc nepieciešamās 
infrastruktūras izveides un pārejas 
uz dzīvi sabiedrībā.

Kurzemē projekta apmaksātus 
sociālās rehabilitācijas pakal
pojumus var saņemt līdz šim 
izvērtētie 277 bērni ar FT, kuriem 
ir izstrādāts individuālais atbalsta 
plāns. “Atelpas brīža” un sociālās 
aprūpes pakalpojumi pieejami 
bērniem, kam ir atzinums par 
īpašas kopšanas nepieciešamību.  
2018. gadā piedāvāto iespēju 
izmantoja aptuveni puse izvēr
tēto bērnu ģimeņu, un visbiežāk 
saņemti sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumi dažādu terapiju 
veidā. Aprūpes pakalpojumu 
izmantoja 20 ģimenes, “atelpas 
brīža” pakalpojumu – 44 bērnu 
ģimenes.

2018. gadā projekta apmaksā
tus sociālās rehabilitācijas pakal
pojumus saņēma 47 vecāki, kuri 
visbiežāk piedalījušies izglītojošās 
atbalsta grupās, saņēmuši psiho
loga konsultāciju vai apmeklējuši 
fizioterapiju.

2018. gadā tika īstenotas arī 
citas nozīmīgas projekta aktivitā

tes. Februārī un novembra sākumā 
Kurzemes pašvaldību, esošo un 
potenciālo sociālo pakalpojumu 
sniedzēju un mediju pārstāvji 
piedalījās divos pieredzes ap
maiņas braucienos, lai iepazītos 
ar sabiedrībā balstītu sociālo 
pakalpojumu sniegšanas pieredzi 
citos reģionos un pārņemtu labāko 
praksi. Tāpat vasaras mēnešos 
jūlijā un augustā tika organizē
tas integrējošās nometnes, kurās 
ģimenes un ārpusģimenes aprūpē 
esoši bērni un jaunieši pavadīja 
vairākas aizraujošas dienas. Sa
vukārt oktobrī tika apstiprināts 
Kurzemes plānošanas reģiona 
deinstitucionalizācijas plāns 
2017. – 2020. gadam, un šobrīd 
pašvaldības turpina darbu pie 
sabiedrībā balstītu sociālo pakal
pojumu sniegšanai nepieciešamās 
infrastruktūras pilnveides. 

Par projektu  
“Kurzeme visiem”

Projekts “Kurzeme visiem” tiek 
īstenots, lai palielinātu ģimeniskai 
videi pietuvinātu un sabiedrībā 
balstītu sociālo pakalpojumu 
pieejamību dzīvesvietā perso
nām ar invaliditāti un bērniem. 
To no 2015. līdz 2023. gadam ar 
Eiropas Sociālā fonda un valsts 
finansējumu gandrīz 6,6 miljonu 
eiro apmērā īsteno Kurzemes 
plānošanas reģions sadarbībā ar 
pašvaldībām, to bērnu sociālās ap
rūpes centriem un valsts sociālās 
aprūpes centru “Kurzeme”. 
 

Laura Homka, 
projekta “Kurzeme visiem” 

sabiedrisko attiecību 
speciāliste

No plkst. 6 līdz 10 makšķerēšanas sacensības 
“Bunkas kauss 2019”:
l tikšanās un reģistrēšanās plkst. 5.30 pie veikala 
“Mini Top!” Bunkā,
l ar sacensību nolikumu var iepazīties pašvaldības 
interneta mājaslapā www.priekulesnovads.lv. 

Plkst. 10 svētku atklāšana pie kultūras nama: 
l pagasta dziedošo un dejojošo bērnu koncerts,
l makšķernieku apbalvošana.

No plkst. 10 līdz 13 Pavasara gadatirgus. 
Tirgoties gribētājiem pieteikties, zvanot uz tālruni 
29296265 (Malda) vai 26102920 (Patricija). 

No plkst. 10 līdz 12 izklaides lieliem un 
maziem:
l vizināšanās ar “Harley Davidson” motocikliem 
(maksa par braucienu 2 eiro),
l nodarbības ar “Dižvanagu” kanisterapijas suņiem,
l piepūšamās atrakcijas kopā ar svētku aģentūru 
“Mani svētki”,
l virtuālā realitāte sadarbībā ar “Blue Shock Race”. 

Plkst. 11 sporta diena Bunkā:
l minifutbols un tautasbumba laukumā aiz kul
tūras nama,

l basketbola soda metieni,
l komandām pieteikties pa tālruni 26199244, 
29498579 (Didzis), 20459225 (Elvijs). 

Plkst. 12 klāsim baltu galdautu un cienāsimies 
ar uz ugunskura vārītu zupu.  Baltā galdauta 
svētkus iedziedās folkloras kopa “Traistēni”. 

Plkst. 13 dienas koncerts kopā ar “Gulbju 
dīķa Jazz Band”.

Plkst. 19 Manguļu ģimenes koncerts. Jautras 
dziesmas tradicionālu un netradicionālu mūzikas 
instrumentu pavadījumā. (Ieeja 2 eiro).

Plkst. 22 Pagastsvētku balle. Par jautrām dejām 
gādās “Bučbends” no Ogres. Ieeja 5 eiro. Galdiņus 
rezervēt pa tālruni 29296265 (Malda).

Pagasta autobuss kursēs plkst. 9 un 18 maršrutā 
“Krote – Ilmāja – Tadaiķi – Bunka”.

Lai informētu sabiedrību par pasākuma norisi, 
publiskā pasākuma laikā var notikt fotografēšana 
un videofilmēšana. Foto un video var tikt izman-
toti publiskošanai sociālajos tīklos un plašsaziņas 
līdzekļos.

4. MAIJĀ 
BUNKAS PAGASTA SVĒTKI



5PRIEKULES NOVADA PAÐVALDÎBAS INFORMATÎVAIS IZDEVUMS

GRAMZDA  BUNKA  KALÇTI  VIRGA  PRIEKULE  GRAMZDA  BUNKA  KALÇTI  VIRGA  PRIEKULE

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra 
(VTUA) pārskatījusi un pilnveidojusi traktor-
tehnikas lietotāju eksaminācijas iespējas, kā 
arī atgādina par traktortehnikas vadīšanas 
klāsta paplašināšanos līdz ar traktortehnikas 
vadītāja apliecības maiņu.

Līdzšinējo 16 VTUA biroju vietā turpmāk 
traktortehnikas vadīšanas pretendenti varēs pie
teikties uz teorētisko eksāmenu par ceļu satiksmes 
noteikumiem un ceļu satiksmes drošību (CSN eksā
mens) un teorētisko eksāmenu par traktortehnikas 
ekspluatācijas drošību (ekspluatācijas eksāmens) 
sev izdevīgākajā/tuvākajā VTUA birojā, izņemot 
Vidzemes nodaļas biroju Alūksnē.

Savukārt traktortehnikas praktiskās vadīšanas 
eksāmenu (vadīšanas eksāmens) tāpat kā līdz šim 
pieņem visi VTUA biroji, arī Vidzemes nodaļas 
birojs Alūksnē.

Traktortehnikas vadītāja tiesības pēc visu 
trīs eksāmenu sekmīgas nokārtošanas var iegūt 
persona, kas pabeigusi teorētisko un praktisko 
apmācību, kā arī attiecīgās kategorijas teorē
tiskās zināšanas un praktisko pieredzi apguvusi 
pašmācībā. Pašmācībā var iegūt TR1 kategoriju. 
TR2, TR3 vai TR4 kategoriju pašmācībā atļauts 
iegūt personai, kurai vismaz 12 mēnešus jau ir 
kāda no traktortehnikas vadītāja kategorijām. 
Persona ir atbrīvota no ceļu satiksmes noteiku
mu eksāmena kārtošanas, ja tai ir tiesības vadīt 
traktortehniku vai C1 vai C kategorijai atbilstošus 
transportlīdzekļus.

Kategoriju eksāmenus iespējams veikt jebkurā 
darba dienā, iepriekš piesakoties un vienojoties par 
eksaminācijas iespējām ar izvēlēto VTUA biroju, līdz 
ar to eksāmenu biežumu katrā VTUA birojā plāno 
individuāli, bet ne retāk kā reizi nedēļā. CSN eksā

mens tiek pieņemts elektroniski, bet ekspluatācijas 
eksāmens rakstiski.

Tāpat VTUA atgādina, ka kopš 2018. gada sep
tembra tiek mainītas vecā parauga traktortehnikas 
vadītāja apliecības, pat ja derīguma termiņš vēl 
nav beidzies, pret jauno kategoriju bez papildu 
eksāmenu kārtošanas. Jaunā traktortehnikas 
vadītāja apliecība paplašina traktortehnikas ka
tegoriju grupas – persona ir tiesīga vadīt plašāku 
traktortehnikas klāstu, nekā tas bija paredzēts 
vecā parauga apliecībā.

Traktortehnikas vadītāja apliecības izsniegšanu, 
apmaiņu un atjaunošanu veic visos VTUA birojos.

Līdz ar pērnā gada izmaiņām traktortehnikas 
vadītāja apliecību kategoriju nosaukumi nedublē
jas ar autovadītāju kategorijām Latvijā un Eiropas 
Savienībā. Traktortehnikas vadītāju kategorijas 
pēc traktortehnikas specifikācijas un to galvenā 
izmantojuma veida grupētas šādi:

TR1 – traktori, lauksaimniecības pašgājējma
šīnas, komunālās mašīnas, universālās pašgājēj
mašīnas, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās paš
gājējmašīnas ar pilnu masu līdz 7500 kilogramiem;

TR2 – visi traktori, lauksaimniecības pašgājē
jmašīnas, komunālās mašīnas, universālās paš
gājējmašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un 
speciālās pašgājējmašīnas;

TR3 – meža mašīnas, ekskavatori, iekrāvēji un 
speciālās pašgājējmašīnas;

TR4 – ceļu būves mašīnas, buldozeri, ekskavatori, 
iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas.

Plašāku informāciju skatīt VTUA tīmekļa vietnē 
www.vtua.gov.lv, sadaļā “Traktortehnikas vadītāji”. 

 
Jānis Mergups-Kutraitis, 

VTUA sabiedrisko attiecību speciālists 

Atklāj Gramzdas senlietu krātuvi

22. martā Bunkas kultūras 
namā jau ceturto reizi pulcējās 
Lejaskurzemes kolekcionāri un 
mīļlietiņu krājēji. 

Varēja apskatīt ap 30 kolekciju, 
kurās iekļautas sadzīviskas lietas, 
dekoratīvi izstrādājumi, rotaļlietas, 
monētas, priekšmeti ar vēsturisku 
vērtību un daudz kas cits – ne tikai 

Priekules novada, bet arī tuvējās 
apkārtnes kolekcionāri rādīja savu 
azartu un izdomu. Visus kopā pul
cēja Bunkas kultūras nama direk
tore Malda Andersone (attēlā), kura 
pati ir aizrautīga rotaļu lāču un 
zvanu krājēja. Lāču viņas kolekcijā 
ir teju trīssimt, bet zvanu – vairāk 
nekā tūkstotis. 

Bunkā pulcējas 
kolekcionāri

Traktortehnikas lietotāju eksaminācijas 
un apliecību apmaiņas iespējas

5. aprīlī Gramzdas tautas 
nama telpās atklāja Gramzdas 
pagasta senlietu krātuvi, uz 
kuru pārvietots iepriekš skolā 
apkopoto vēsturisko materiālu 
klāsts. 

Par jurģiem tika domāts jau 
kopš pagājušā gada, kad mācību 
darbu pārtrauca Gramzdas pamat
skola un bija jārod risinājums, kur 
turpmāk glabāt skolā uzkrātās 

vēstures liecības. Pēc pagasta pār
valdes vadītāja Dzintara Kuduma 
iniciatīvas tika izremontētas un 
muzeja vajadzībām pielāgotas 
telpas tautas nama 2. stāvā. Tur 
arī iekārtota pirmā ekspozīcija. 

Senlietu krātuves vadītāja 
Skaidra Klasiņa pirmos viesus, 
kolēģus un žurnālistus iepazīsti
nāja ar seno darbarīku un mūzikas 
instrumentu ekspozīciju. Ieejot 

senlietu krātuvē, redzams arī 
vēsturiskais skolas uzraksts un 
zvans, kas atgādinās, ka šajā pa
gastā skola pastāvējusi 160 gadus. 

Lai būtu, kur strādāt ar sen
lietām un domāt par turpmākām 
ekspozīcijām, kas ieinteresētu ce
ļotājus, krātuves vadītājai iekārtots 
darba kabinets. Tuvojoties aktīvajai 
tūrisma sezonai, vēl jāuzstāda 
informācijas zīmes un norādes. 

Iepriecina, ka lokāls skolas 
muzejs ir izaudzis līdz pagasta 
senlietu krātuves līmenim, kas 
nozīmē to, ka pagasta vēsture 
netiks atstāta novārtā.

S. Klasiņa pastāsta, ka par 
pagasta vēsturi interesējas ne tikai 
vietējie, bieži viesi ir ekskursanti, 
senlietu krātuvi apmeklē cilvēki, 
kuri paši vai viņu senči nākuši no 
Gramzdas. Jaunākā informācija 
liecina, ka maijā viesos ierasties 
solījuši baronu Korfu pēcteči. 

No dzelzs laikmeta darbarī
kiem līdz Ļeņina rakstiem – tik 
plašs un daudzveidīgs ir Gramzdas 
senlietu krātuves materiālu klāsts. 
Savulaik eksponātus nesuši gan 
skolēni, gan arī gādājuši vietējie 
iedzīvotāji. S. Klasiņa ir pārlie
cināta, ka vērtību ir daudz, viņa 
cenšoties visu pēc iespējas labāk 
saglabāt. Telpu izmērs gan nosaka 
zināmus ierobežojumus. Krātuvei 
esot piedāvājums paņemt pārziņā 

senu pūralādi, bet par to, vai būs, 
kur to novietot, vadītāja šaubās.  

Neraugoties uz sarežģījumiem, 
S. Klasiņa ir apņēmības pilna iesāk
to vēstures materiālu apkopojumu 
turpināt un paplašināt. Pēdējā laikā 
īpašu viņas uzmanību piesaistījuši 
akmeņi, to kolekcija apskatāma arī 
krātuvē. Akmeņus apskatīt, taustīt 
un pētīt ir ļoti aizraujoši, jo tie 
mēdz būt ļoti dažādi. Gramzdeniece 
iecerējusi apkopot tuvējā apkār
tnē celto akmens ēku atrašanās 
vietas, pētīt akmens apstrādi, kas, 
viņasprāt, bijusi amatniecības 
augstākā pilotāža. Ar savu aizrau
šanos S. Klasiņa gatava dalīties 
ar ikvienu interesentu. Izziņa un 
darbošanās ir tās lietas, ko viņa 
vēlas piedāvāt Gramzdas senlietu 
krātuves apmeklētājiem. “Muzejā 
galvenais ir praktiska darbošanās,” 
viņa pārliecināta.  

Gundars Venens, 
Iluta Dreimane 

Skaidra Klasiņa (priekšplānā pa kreisi) apmeklētājiem izrāda Gramzdas senlietu krātuves 
kolekciju. 
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Liecības par bērnu skološanās iespējām Gramzdas pagastā 
tiek rūpīgi glabātas. 
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Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas kalpo kā instruments 
pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vaja
dzību sabalansēšanai un pašvaldības administratīvās teritorijas ilgtspējīgai attīstībai. 

Priekules novada teritorija ir 523 km2 liela. Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pār
valdes datiem 2019. gada 1. janvārī novadā bija 5399 iedzīvotāji. 

2013. gada 25. jūlijā ar Priekules novada domes lēmumu tika apstiprināta Priekules 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam un Priekules novada attīstības 
programma 2013.–2019. gadam. Dokumentos noteiktas pašvaldības attīstības prioritātes, 
mērķi, rīcības virzieni un sasniedzamie rezultatīvie rādītāji. 

Ilgtermiņa prioritāte: pievilcīga un droša dzīves un darba vide, nodrošinot iespējas 
visiem novada iedzīvotājiem.

Vidēja termiņa prioritātes: 
1. Stimulēt un dažādot ekonomiku un attīstīt ražošanu.
1.1. Attīstīta infrastruktūra uzņēmējdarbībai.
1.2. Labvēlīga vide investīcijām.
1.3. Līdzsvarota telpiskā struktūra novada teritorijas ekonomiskajai attīstībai.
1.4. Veselības aprūpes maksas pakalpojumu attīstība.
1.5. Labvēlīga vide tūrisma attīstībai.
2. Investēt cilvēkresursos un attīstīt inovāciju kultūru.
2.1. Laba izglītība un konkurētspēja.
2.2. Izglītoti, inovatīvi cilvēkresursi.
2.3. Konkurētspējīgs darbaspēks, augsts nodarbinātības līmenis.
3. Veidot augstas kvalitātes dzīves vidi, saglabāt dabas vidi un sekmēt nomaļo te

ritoriju attīstību.
3.1. Apdzīvoto vietu un lauku teritoriju dzīvotspēja.
3.2. Ilgtspējīga, daudzveidīga dabas vide un resursi.
3.3. Samazināt nomales negatīvo ietekmi un sekmēt teritorijas attīstības izlīdzinā

šanos, uzlabot sasniedzamību. 
Līdz ar dokumentu apstiprināšanu tika noteikts Priekules novada nākotnes re-

dzējums līdz 2030. gadam: Priekules novads ir novads, kurā cilvēki grib dzīvot, strādāt, 
iesakņoties, laist pasaulē un skolot savus bērnus.

Analizējot pašvaldības attīstības iespēju stiprās un vājās puses, iespējas un draudus, 
programmā izteikti secinājumi, ka svarīgākais, kas jānodrošina pašvaldībai, ir ilgtspējīga 
administratīvās teritorijas attīstība, efektīvi izmantojot konkurētspējīgo priekšrocību un 
vienlaikus sabalansējot saimniecisko un ekonomisko attīstību ar sociālajām interesēm. 
Priekules novada pašvaldībai 2019. gadā un turpmāk būtiski ir nodrošināt novada attīstības 
un investīciju projektu ieviešanu un realizāciju, tādējādi uzlabojot dzīves vides kvalitāti 
novadā, ielu, ceļu, dzīvojamo teritoriju, izglītības iestāžu un citu iestāžu infrastruktūru. 

2019./2020. gadā Priekulē plānots īstenot projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstība Priekules aglomerācijā” 2. kārtu. Projekta īstenotājs ir Priekules novada pašvaldī
bas kapitālsabiedrība SIA “Priekules nami”, un pašvaldība paredzējusi atbalstīt šo projektu 
ar ieguldījumu kapitālsabiedrības pamatkapitālā 1 402 962 EUR apmērā. Pēc projekta 
īstenošanas Priekules iedzīvotāji iegūs centralizētu kanalizācijas tīklu 14 km kopgarumā 
Brīvības, Bānīša, Ganību, Ķieģeļu, Galvenajā, Parka, Raiņa, Rīta, Skolas, Zāļu, Tirgoņu, 
Tirgus, Jaunajā, Kalēju, Dārza, Smilšu, Mazajā, Baznīcas, Liepu, Ceriņu un Ozolu ielā, jau
nu centralizētu ūdensvadu 1,6 km kopgarumā Ceriņu, Liepu un Ozolu ielā, rekonstruētu 
ūdensvadu 1,4 km kopgarumā Baznīcas ielā. Sistēmai tiks pievienoti jauni pieslēgumi, kā 
arī paplašināta notekūdeņu savākšana, samazināta virszemes ūdeņu piesārņošana, pa
plašināta ūdensapgādes pakalpojuma pieejamība, nodrošināta kvalitatīvāka ūdensapgāde. 
Tiks izbūvēti arī ugunsdzēsības hidranti un nodrošināta ugunsdrošības prasību ievērošana.

Atbilstoši pašvaldības prioritātēm un Priekules novada attīstības programmā noteik
tajiem attīstības virzieniem, 2019. gadā un turpmākajos gados budžetā svarīgi paredzēt 
finanšu līdzekļus sociālo vajadzību atbalstam maznodrošinātākajai sabiedrības daļai, 
kvalitatīvas bērnudārza un skolu sistēmas nodrošināšanai, ēku sakārtošanai, ielu un 
ceļu uzturēšanai un uzlabošanai, nekustamo īpašumu sakārtošanai, tādējādi uzlabojot 
dzīves vides kvalitāti Priekules novadā. Priekules novada pašvaldības 2019. gada budže
ta prioritātes nemainīsies salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, un tiks nodrošināti 
izdevumi izglītībai, sociālai aizsardzībai, kultūrai un sportam, veselībai.

Priekules novada pašvaldības 2019. gada budžets izstrādāts, ņemot vērā 2018. gada 
budžeta izpildi un atbilstoši likuma “Par budžetu un finanšu vadību”, likuma “Par pašval
dību budžetiem”, likuma “Par pašvaldībām”, likuma “Valsts un pašvaldību amatpersonu 
un darbinieku atlīdzības likums” un citu likumu un normatīvo aktu prasībām, kā arī 
Priekules novada pašvaldības noteikumiem “Par Priekules novada pašvaldības budžeta 
izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un kontroli”.

Priekules novada pašvaldības 
2019. gada budžeta informācija

Budžets veidots atbilstoši attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām prioritā
tēm. Pašvaldības 2019. gada investīciju plāns ietver attīstības plānošanas dokumentos 
paredzētās aktivitātes, kurās paredzēts ieguldīt 2 497 110 EUR, izmantojot pašu un ES 
fondu līdzekļus, kā arī piesaistot kredītresursus. Sākotnējā budžeta redakcijā aizņēmumu 
saņemšana nav iekļauta, ņemot vērā, ka budžeta apstiprināšanas laikā darbojas pagaidu 
valsts budžets, līdz brīdim, kad tiks pieņemts valsts budžets 2019. gadam, kurā tiks 
apstiprināti nosacījumi aizņēmumu saņemšanai. Tajā pašā laikā 25% apmērā rezervēti 
līdzekļi tiem projektiem, kuru īstenošanai paredzēts aizņēmums Valsts kasē. Atbilstoši 
iepirkumu rezultātā noteiktajiem būvdarbu, preču vai pakalpojumu un attiecīgi aizņē
mumu apmēriem, tiks veikti grozījumi pašvaldības budžetā. 

Priekules novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta, speciālā budžeta un 
ziedojumu un dāvinājumu budžeta.

Pašvaldības budžets
 2017. gada

izpilde (EUR)
2018. gada

izpilde (EUR)
2019. gada
plāns (EUR)

IEŅĒMUMI    
Pamatbudžeta ieņēmumi 6647 887 7239 236 7644 593
Speciālā budžeta ieņēmumi 291 974 303 597 298 615
Ziedojumi un dāvinājumi 3969 3183 0
Līdzekļu atlikums uz gada sākumu 
pamatbudžetā

528 343 512 873 763 529

Līdzekļu atlikums uz gada sākumu 
speciālajā budžetā

170 623 195 276 184 141

Līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 
ziedojumi un dāvinājumi

1783 2197 3567

Kredītlīdzekļu piesaiste 846 479 2 089 410 0
Kopā 8 491 058 10 345 772 8 894 445

IZDEVUMI    
Pamatbudžeta izdevumi 7 224 985 8 726 297 6 573 560
Speciālā budžeta izdevumi 267 322 314 732 482 756
Ziedojumu un dāvinājumu izdevumi 3555 1813 3567
Aizdevumu atmaksa 284 850 351 693 1 834 562
Līdzekļu atlikums uz gada beigām 
pamatbudžetā

512 873 763 529 0

Līdzekļu atlikums uz gada beigām 
speciālajā budžetā

195 276 184 141 0

Līdzekļu atlikums uz gada beigām – 
ziedojumi un dāvinājumi 

2197 3567 0

Kopā 8 491 058 10 345 772 8 894 445
 

2019. gada plānā mērķdotācijas izglītībai paredzētas tikai līdz 31.08.2019.
Priekules novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2019. gadā plānoti 7 644 593 

EUR, budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 763 529 EUR un aizņēmumu līdzekļi 0 
EUR. Kopā finanšu resursi izdevumu segšanai ir 8 894 445 EUR. Pamatbudžeta izdevumi 
plānoti 6 573 560 EUR apmērā, aizņēmumu pamatsummas atmaksa – 1 834 562 EUR, 
tajā skaitā 1 387 645 EUR no saņemtajiem ES struktūrfondu līdzekļiem.

Speciālā budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 184 141 EUR, ieņēmumi plānoti 
298 616 EUR, no kuriem 45 000 EUR ir dabas resursu nodoklis un 253 616 EUR – mērķ
dotācija autoceļu un ielu uzturēšanai. Speciālā budžeta izdevumi no dabas resursu nodokļa 
plānoti 183 410 EUR, pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanai 299 346 EUR. 

Ziedojumu un dāvinājumu budžetā plānoti izdevumi 3567 EUR apmērā. Izdevumi 
tiks finansēti no ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu atlikuma gada sākumā – 3567 EUR. 

Priekules novada pašvaldības 2019. gada budžeta projekts tika izskatīts deputātu un 
speciālistu darba grupās, administrācijas sanāksmēs, 2019. gada 21. februāra finanšu 
komitejas sēdē un iesniegts apstiprināšanai 2019. gada 28. februāra domes sēdē.

Priekules novada pašvaldības 2019. gada 
pamatbudžeta ieņēmumu prognoze

Priekules novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi, kas 2019. gadā plānoti 
7 644 593 EUR apmērā, ietver nodokļu ieņēmumus (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, 
nekustamā īpašuma nodoklis), nenodokļu ieņēmumus (pašvaldības nodevas un naudas 
sodi u.c.), budžeta iestāžu ieņēmumus (ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi), valsts budžeta transfertus (mērķdotācijas un 
dotācijas pašvaldības budžetam, finansējums ES fondu projektu īstenošanai) un pašval
dību budžetu transfertus (ieņēmumi par izglītības funkciju nodrošināšanu). 

Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2019. gadā 
pa ieņēmumu veidiem

2017. 
gada 

izpilde

2018. 
gada 

izpilde

2019. 
gada 
plāns

Salīdzi-
not ar 
2018. 
gada 

izpildi

Procenti 
no kopē-

jiem ieņē-
mumiem 
2019. g.

Nodokļu ieņēmumi 2 779 868 2 792 513 2 806 139 13 626 36,71
Ienākuma nodoklis 2 283 548 2 290 930 2 316 104 25 174 30,3
Īpašuma nodokļi 496 320 501 582 490 035 11 547 6,41
Nenodokļu ieņēmumi 99 172 337 019 13 923 323 096 0,18
Maksas pakalpojumi 
un citi pašu ieņēmumi

271 332 293 133 291 094 2 039 3,81

Transferti 3 497 515 3 816 571 4 533 437 716 866 59,3
Valsts budžeta 
transferti

3 405 015 3 720 031 4 441 437 721 406 58,1

Pašvaldību budžetu 
transferti

92 500 96 540 92 000 4 540 1,2

KOPĀ 6 647 887 7 239 236 7 644 593 405 357 100

Priekules novada pašvaldības 
2019. gada budžets
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Pašvaldību proporcija iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) sadalē netiek mainīta un 
tāpat kā 2018. gadā ir 80% pašvaldību budžetos un 20% valsts budžetā. 

IIN ieņēmumi no Priekules novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta ieņē
mumiem veido 30,30%. Saskaņā ar pašreizējo kopējo IIN prognozi valstī un atbilstoši 
Priekules novadam noteiktajam pašvaldības īpatsvara koeficientam (0,16866404 %) 
kopējā sadales kontā ieskaitītajiem IIN ieņēmumiem 2019. gadā ieņēmumi no IIN tiek 
plānoti 2 305 975 EUR,  iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
atlikums ir 10 129 EUR. 

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumi tiek plānoti 490 035 EUR, t.sk. kār
tējā gada ieņēmumi 379 461 EUR un NĪN iepriekšējo gadu parādi 110 574 EUR. NĪN 
ieņēmumu īpatsvars pašvaldības ieņēmumu kopapjomā ir 6,41%. 

Pamatojoties uz ieņēmumu dinamiku 2018. gadā un prognozēm, 2019. gadā nenodokļu 
ieņēmumi plānoti 13 923 EUR apmērā jeb 0,18% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem. 

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem paredzēti 291 094 EUR apmērā. Lielāko ie
ņēmumu daļu veido dzīvokļu un komunālie maksājumi, vecāku maksa par ēdināšanu 
izglītības iestādēs. To īpatsvars pašvaldības ieņēmumu kopapjomā ir 3,81%. 

Valsts budžeta transferti plānoti 4 441 437 EUR apmērā jeb 58,1% no kopējiem 
pamatbudžeta ieņēmumiem.  

Valsts budžeta transfertu apmērs plānots, ņemot vērā 2019. gada valsts pagaidu 
budžetā un normatīvajos aktos pašvaldībai paredzēto finansējumu, kā arī finansējumu 
par ES fondu apguvi. 

Priekules novada pašvaldības ieņēmumu plānā mērķdotācija izglītības funkciju no
drošināšanai paredzēta 2019. gada astoņiem mēnešiem saskaņā ar Finanšu ministrijas 
13.12.2018. rīkojumu Nr.472 “Par valsts pagaidu budžetu 2019. gadam” un ir 1 065 101 
EUR, kas, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, ir par 7453 EUR vairāk. 

Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums mācību līdzekļu un literatūras iegādei 
paredzēts 11 174 EUR apmērā, t.i., 18,44 EUR uz vienu izglītojamo. 

Kultūras ministrijas dotācija mūzikas un mākslas skolām būs 103 301 EUR, nauda 
šobrīd iedalīta 8 mēnešiem.

Valsts budžeta dotācija 1., 2., 3. un 4. klases skolēnu ēdināšanas nodrošināšanai plā
nota 50 936 EUR apmērā. Valsts budžeta finansējums nodrošina ēdināšanas izdevumu 
apmaksu 1,42 EUR vērtībā vienam skolēnam dienā. Atkarībā no skolēnu skaita izmaiņām 
budžeta izpildes gaitā iespējamas izmaiņas finansējuma apmērā.

Mērķdotācija pašvaldību māksliniecisko kolektīvu atlīdzībai plānota 1915 EUR apmērā. 
Labklājības ministrijas finansējums asistenta pakalpojumu nodrošināšanai personām, 

kurām noteikta I un II invaliditātes grupa, un personām no 5 līdz 18 gadu vecumam, 
kurām izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, plānots 34 920 EUR. 
Labklājības ministrijas mērķdotācija audžuģimenēm bērna uzturnaudas palielinājumam 
ir 2160 EUR.

Nacionālā veselības dienesta finansējums FVP uzturēšanai un medicīniskai aprūpei 
mājās būs 35 149 EUR.

Nodarbinātībai paredzēts finansējums 33 974 EUR, t.sk. bezdarbnieku stipendijām 
– 26 234 EUR, skolēnu  nodarbinātībai vasarā – 7740 EUR.

Finansējums projektam “Latvijas skolas soma” 2019. gadā plānots 4102 EUR.
Finansējums VPVKAC uzturēšanai – 6900 EUR.
Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ir 1 517 650 EUR, tajā skaitā 

prognoze kārtējam gadam 1 400 332 EUR, 2018. gada nesadalītais atlikums 29 453 EUR 
un speciālā dotācija pašvaldībām 87 865 EUR.

Finansējums ES fondu līdzfinansētiem projektiem plānots 1 564 721 EUR.
Pašvaldību budžetu transferti plānoti 92 000 EUR apmērā (1,2% no kopējiem pamat

budžeta ieņēmumiem). Tie ir ieņēmumi no citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumu 
nodrošināšanu.

Priekules novada pašvaldības 2019. gada  
pamatbudžeta izdevumu prognoze

Priekules novada pašvaldības ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldības funkciju izpildes 
nodrošināšanai – izdevumiem no budžeta finansētām institūcijām, pašvaldības izglītības, 
kultūras un sporta iestādēm, struktūrvienībām, pasākumu finansēšanai, infrastruktūras 
uzturēšanai, pabalstiem maznodrošinātiem iedzīvotājiem, projektu finansēšanai un 
citiem izdevumiem, kas paredzēti 2019. gada budžetā.

Pamatbudžeta izdevumu kopējais apmērs 2019. gadā plānots 6 563 560 EUR. Gada 
budžeta izdevumu apmērs, kas tiks finansēts no aizņēmumu līdzekļiem, var pieaugt at
karībā no īstenojamo investīciju projektu apmēra, kas tiks noteikts iepirkumu rezultātā. 
Funkciju sadalījums veidots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par izdevumu klasifikāciju.

Pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta 
izdevumi funkcionālajā sadalījumā

2017. 
gada

 izpilde 
(EUR)

Īpatsvars 
(%) pret 
kopējiem 
izdevu-
miem

2018. 
gada 

izpilde 
(EUR)

Īpatsvars 
(%) pret 
kopējiem 
izdevu-
miem

2019. 
gada
plāns 
(EUR)

Īpatsvars 
(%) pret 
kopējiem 
izdevu-
miem

Vispārējie val
dības dienesti

869 715 12,04 1 054 346 12,08 1 093 490 16,66

Ekonomiskā
darbība

389 163 5,39 2 041 214 23,39 393 099 5,99

Vides 
aizsardzība

719 0,01 0 0,00 0 0,00

Pašvaldības 
teritoriju un 
mājokļu ap
saimniekošana

1 442 221 19,96 1 296 569 14,86 1 078 812 16,44

Veselība 62 895 0,87 67 576 0,77 84 441 1,29
Kultūra, sports, 
reliģija

665 849 9,22 602 700 6,91 660 738 10,07

Izglītība 3 416 332 47,28 3 262 331 37,39 2 794 693 42,58
Sociālā 
aizsardzība

378 091 5,23 401 561 4,60 458 287 6,98

Kopā 7 224 985 100 8 726 298 100 6 563 560 100

Tabulā atspoguļoti pamatbudžeta faktiskie izdevumi 2017., 2018. gadā un plānotie 2019. 
gadā, kā arī aprēķināta to struktūra procentos.

Vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšanai paredzēts izlietot  
1 093 490 EUR jeb 16,66% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, tajā skaitā pašval
dības budžeta parāda darījumu nomaksai (aizņēmumu procentu maksājumi un apkalpošanas 
maksa) 11 900 EUR (0,18% no kopējiem izdevumiem). Pašvaldības vēlēšanu komisijas darbībai 
plānoti 1000 EUR (0,02% no kopējiem izdevumiem), pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 
– 57 000 EUR (0,87% kopējiem izdevumiem).  Dzimtsarakstu nodaļai paredzēti 19 130 EUR 
(0,29% no kopējiem izdevumiem).  Izpildvaras jeb pašvaldības pārvaldes funkcijas saskaņā 
ar likumu “Par pašvaldībām” nodrošina Priekules novada pašvaldības dome. Šo funkciju īs
tenošanu saskaņā ar apstiprināto Priekules novada pašvaldības domes nolikumu nodrošina 
ievēlētie deputāti, domes vadība, struktūrvienības (Dokumentu pārvaldības nodaļa, Juridiskā 
nodaļa, Finanšu nodaļa), kā arī pagastu pārvalžu administrācijas. Budžeta sadaļā tiek plānoti 
izdevumi pašvaldības pārvaldes darbības nodrošināšanai 818 339 EUR jeb 12,47 % no kopē
jiem pamatbudžeta izdevumiem. 2019. gadā jaunas novada mājaslapas izstrādei paredzēti 
10 000 EUR. Ņemot vērā to, ka nav apstiprināts valsts budžets 2019. gadam, 186 121 EUR 
rezervēts aizņēmumu līdzfinansēšanai 25% apmērā no projektu summas.

Ekonomiskajai darbībai plānoti 393 099 EUR jeb 5,99% no kopējiem pamatbu-
džeta izdevumiem.

Nodarbinātības pasākumiem plānoti 44 159 EUR, kas ir 0,67% no kopējiem izdevumiem. 
Tāpat kā 2018. gadā, arī šogad paredzēti līdzekļi bērnu vasaras nodarbinātības programmai 
9869 EUR apmērā. Būvvaldes uzturēšanai plānoti 34 846 EUR, kas ir 0,53% no kopējiem izde
vumiem. No pamatbudžeta 61 606 EUR būs ielu un ceļu uzturēšanai, tai skaitā lietus ūdens 
noteces sakārtošanai Ķieģeļu ielā – TP projektēšanai 2420 EUR, izbūvei 26 015 EUR. 2019. gadā 
tūrismam paredzēti 51 616 EUR, kas ir 0,79% no kopējiem izdevumiem. 2019. gadā plānots 
veikt valsts kultūras pieminekļa “Zviedru vārti” sienu un pamatu stiprināšanu, šim nolūkam 
ieplānoti 20 000 EUR. 6000 EUR atvēlēti novada tūrisma informācijas centra izveidei daudz
funkcionālajā sporta hallē. Liepājas reģiona Tūrisma informācijas centram  paredzēts 3000 EUR 
līdzfinansējums saskaņā ar noslēgto vienošanos. Attīstības plānošanas nodaļai un tās uzdevumu 
izpildei plānoti 173 820 EUR, kas ir 2,65 % no kopējiem izdevumiem. Pašvaldības izsludinā
tajam projektu konkursam paredzēti 9000 EUR, līdzfinansējumam biedrību un nodibinājumu 
projektiem – 2000 EUR. Plānots uzsākt teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi, šim darbam 
paredzēti 7500 EUR. Detālplānojuma izstrādei Bunkas pagasta “Bunkas darbnīcu” teritorijai 
paredzēti 1000 EUR, kā arī 3000 EUR – Priekules novada attīstības programmas 2020.–2026. 
gadam izstrādei. 27 013 EUR ieplānoti SAM programmas projektam “Celies, velies, ripo droši!”. 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai plānoti 1 078 812 EUR 
jeb 16,44% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Līdzekļus 717 867 EUR apmērā 
paredzēts izlietot pagastu un pilsētas komunālo saimniecību uzturēšanai: ielu apgaismošanai 
– 70 392 EUR, ūdenssaimniecības uzturēšanai – 86 860 EUR, t.sk. deleģēšanas līgumam ar 
SIA “Priekules nami” par darbiem Virgas ūdenssaimniecībā par Centra ūdensvada izbūvi uz 
“Sarmām”/”Blāzmām” – 19 500 EUR, pašvaldību dzīvojamā fonda uzturēšanai un remont
darbiem – 101 522 EUR. Projektā Kalētu stadions (LATLIT) ieplānoti izdevumi 102 171 EUR, 
no kuriem 99 887 EUR tiks saņemti no Interreg LatvijaLietuva programmas pārskaitīšanai 
projekta partnerim Lietuvā.

Mājokļu apsaimniekošanā Bunkas pagastā plānota 5 logu nomaiņa Krasta ielā 3, kā arī 
siltuma zudumu novēršana pagrabā un gala sienas siltināšana kopsummā par 4500 EUR, kā 
arī paredzēts par 4400 EUR sakārtot izīrēšanai brīvo dzīvokli “Lāčplēšos”.  

Investīciju plānā iekļauti 262 757 EUR Bunkas pagasta Krotes ciema kanalizācijas 
projektam, kurš līdz valsts budžeta 2019. gadam pieņemšanai nav iekļauts budžetā, bet ir 
rezervēti līdzekļi aizņēmuma saņemšanai no Valsts kases. Paredzēts arī izstrādāt tehnisko 
projektu Bunkas pagasta Tadaiķu ciema kanalizācijai: Līvānu ciems – Suvorova 31, šim 
nolūkam ieplānoti 3000 EUR.

Bunkas pagasta Bunkas ciemā būvēs malkas šķūni pie daudzdzīvokļu mājas Krasta ielā 
3 siltumapgādes pakalpojuma nodrošināšanai, un šim mērķim ieplānoti 16 735 EUR.

Gramzdas pagastā 3000 EUR būs jumta labošanai Miera ielā 5, piecu pagraba durvju 
nomaiņai Miera ielā 3 un Miera ielā 4 – 2500 EUR, dūmvadu remontam Meža ielā 3 un 
Miera ielā 4 – 1600 EUR, flīžu nomaiņai Miera ielā 4 un 7 – 2400 EUR, 10 kāpņu telpas logu 
nomaiņai Miera ielā 7 paredzēti 1500 EUR. 

Gramzdas pagastā 7465 EUR paredzēti centra ūdensvada mezglu nomaiņai, 1000 EUR  
2 durvju nomaiņai centra ūdenstornim un skolas ūdens urbumam, 3000 EUR – kanalizācijas 
stacijas 3 dīķu tīrīšanai, 2500 EUR Dāmas ūdenstorņa rekonstrukcijai un 3000 EUR ūdens 
urbuma skalošanai Aizvīķos. Gājēju celiņa sakārtošanai 156 kvm platībā un žoga izbūvei pie 
bērnudārza paredzēti 2100 EUR. Lai samazinātu apkures izmaksas, plānots uzstādīt akumu
lācijas tvertni apkures sistēmai, un šim nolūkam paredzēti 5056 EUR.

Arī projekts “Ūdensvada un kanalizācijas izbūves 2. kārta Gramzdas pagastā” par kopējo 
summu 286 227 EUR iekļauts investīciju plānā, bet nav iekļauts budžetā līdz 2019. gada 
budžeta apstiprināšanai, tam rezervēti līdzekļi 25% līdzfinansējumam aizņēmuma saņem
šanai no Valsts kases. 

Kalētu pagastā plānots remontēt jumtu Liepu alejā 3a un “Brūzī”, tam paredzēti 2000 
EUR. Par 9462 EUR tiks bruģēts laukums pie ēkas Liepu alejā 3.

Virgas pagastā mājokļu sakārtošanai paredzēti 6505 EUR.
2019. gadā plānots izbūvēt ielu apgaismojumu Virgas pagasta Paplakas ciemā, šim nolū

kam nepieciešami 24 500 EUR, pašlaik šie izdevumi budžetā nav iekļauti, jo paredzēts ņemt 
aizņēmumu Valsts kasē, rezervēts 25% līdzfinansējums šim projektam.

Priekules pilsētā tiks rekonstruēts ielu apgaismojums Aizputes, Raiņa, Ķieģeļu, Galvenajā 
un Saules ielā, šim nolūkam atvēlēti 20 000 EUR. Dalīto atkritumu savākšanas laukuma iz
būvei Galvenajā ielā 6, Priekulē, paredzēti 9680 EUR. Videonovērošanas kameru uzstādīšanai 
pilsētā plānoti 1100 EUR.

Trotuāra izbūvei Liepājas ielā 5, Priekulē, nepieciešami 20 450 EUR, arī šim projektam 
izdevumi budžetā nav iekļauti, jo paredzēts ņemt aizņēmumu Valsts kasē, rezervēts 25% 
līdzfinansējums. 

Deleģēšanas līgums ar SIA “Priekules nami” – 144 545 EUR par pilsētas teritorijas uz
turēšanu, Bunkas pagastā plānoti 132 534 EUR, Gramzdas pagastā 110 848 EUR, Kalētos 
69 362 EUR, Virgā 85 831 EUR.

Plānoti arī kapsētu uzturēšanas, sakārtošanas un labiekārtošanas darbi – Bunkas 
pagastā 3 ziņojumu dēļi, 3 soliņi – 1200 EUR. Virgas pagastā kapsētu digitalizācijai 
iecerēts izlietot 432 EUR, kapu žoga remontam Paplakā 820 EUR, Virgas kapsētas 
krusta atjaunošanai, mācītāja stāvgalda atjaunošanai gan Virgā, gan Purmsātu kap
sētā – 300 EUR.
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Veselības budžeta izdevumi plānoti 84 441 EUR jeb 1,29% no kopējiem izde-
vumiem. Šajā sadaļā paredzēti izdevumi feldšeru punktu uzturēšanai, feldšeru atlīdzībai 
Bunkas, Gramzdas, Aizvīķu un Kalētu pagastā, kā arī Virgas veselības centra un medicīnas 
māsas uzturēšanai. Daļa no paredzētā finansējuma tiek saņemta no Nacionālā veselības 
dienesta. Gramzdas FVP iegādāsies EKG aparātu.

Kultūrai, atpūtai un sportam plānoti 660 378 EUR jeb 10,07% no kopējiem 
pamatbudžeta izdevumiem. Sportam novadā plānoti 177 795 EUR, kas ir 2,71% no 
kopējiem izdevumiem. Dalībai sacensībās un sacensību organizēšanai plānoti 20 000 EUR 
(dalības maksas, balvas, tiesneši, mediķu pakalpojumi), sporta inventāra iegādei – 4700 EUR. 
Atbalsts sporta biedrībām un sportistu sasniegumu veicināšanai – 6600 EUR. 

Novada bibliotēku izdevumi būs 146 656 EUR jeb 2,23% no kopējiem izdevumiem. 
Preses izdevumu abonēšanai būs 5310 EUR, grāmatu fondam 14 414 EUR, inventāram un 
aprīkojumam 4721 EUR.

Kultūras namu, tautas namu, tradīciju namu uzturēšanai un kultūras pasākumu orga
nizēšanai plānoti 323 057 EUR, kas ir 4,92% no kopējiem izdevumiem. Kultūras pasākumu 
organizēšanai paredzēts izlietot ap 91 952 EUR. 

Inventāra un aprīkojuma iegādei paredzēti 14 303 EUR, tajā skaitā Priekules kultūras 
namam plānots iegādāties radio mikrofonus par 2350 EUR un digitālās klavieres par 1000 
EUR, aprīkojumu par 1950 EUR, koncerttērpus mākslinieciskajiem kolektīviem par 2500 
EUR. Bunkas pagastā tautas tērpu villainēm un vestēm folkloras kopai “Traistēni” atvēlēti 
1000 EUR, Purmsātu, Asītes un Gramzdas tautas tērpu izgatavošanai paredzēts 10% līdzfi
nansējums (600 EUR) LEADER projektā, kurš gaida apstiprināšanu. Virgas tradīciju namam 
plānots iegādāties gaismas iekārtu zālei par 1500 EUR. 

Iestāžu remontam un uzturēšanai paredzēti 25 849 EUR, plānots remontēt telpas Gramz
das kultūras namā senlietu krātuves izveidošanai, šim nolūkam novirzīti 10 000 EUR. Virgas 
tradīciju nams plāno 1500 EUR jeb 10% līdzfinansējumu Virgas senlietu krātuves rekons
trukcijai LEADER projektā, 6000 EUR paredzēti Virgas tradīciju nama telpu remontdarbiem.

Senlietu krātuvju uzturēšanai paredzēti 13 230 EUR kas ir 0,2% no kopējiem izdevumiem.
Novada pašvaldībā ir apstiprināts kultūras pasākumu plāns 2019. gadam.
Izglītības nozarei plānotais izdevumu apmērs ir 2 794 693 EUR jeb 42,58% no 

pamatbudžeta kopējiem izdevumiem. Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku atalgoju
mam tiek plānota astoņiem mēnešiem, arī MMS. Purmsātu speciālās skolas izdevumi no 
mērķdotācijas arī plānoti 8 mēnešiem. 

No pašvaldības budžeta izglītībai novirzīti 1 345 571 EUR. Pedagogu atlīdzībai no paš
valdības plānoti 235 536 EUR. Izglītības ministrijas dotācija ir 1 250 181 EUR, Kultūras 
ministrijas mērķdotācija – 118 397 EUR, projektu līdzekļi – 80 544 EUR. 

2019. gada budžetā pašvaldības izglītības iestādēs plānoti lielāki un mazāki remontdarbi. 
PII “Dzirnaviņas” turpinās telpu remontu virtuvē, šim nolūkam ieplānoti 3500 EUR, bet 4400 
EUR paredzēti virtuves aprīkojuma iegādei, rotaļu konstrukcijas izveidei tiks 1200 EUR. 

Priekules vidusskolā telpu remontam paredzēti 3700 EUR, plānotais balkona trepju 
remonts 110 783 EUR apmērā tiks iekļauts budžetā pēc valsts 2019. gada budžeta apstip
rināšanas, šim nolūkam rezervēts 25% līdzfinansējums. 

Krotes pamatskolā plānots remontēt garderobi, 1. un 2. stāva gaiteņus, un šim mērķim 
paredzēti 14 500 EUR, garderobes aprīkojuma iegādei novirzīti 4800 EUR, apliecinājuma 
kartes izstrādei skolas sporta laukumam paredzēti 1000 EUR. 

Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolā paredzēts guļamtelpas remonts mazajā skolā, izmak
sas – 8582 EUR, nojumes izbūvei pirmsskolas laukumā plānoti 4098 EUR, signalizācijas sistēmas 
rekonstrukcijai pamatskolas ēkā – 7296 EUR, soprānsaksofona iegādei paredzēti 1800 EUR. 

Plānos ir Virgas pamatskolas (Virgas muižas) austrumu korpusa pamatu nostiprināšana 
un lietus ūdens kanalizācijas izbūve, pagraba ieejas mezgla pārbūve, šim nolūkam paredzēti 
14 850 EUR, rietumu puses jumta seguma konstrukcijas (jumta krēsls) nomaiņai ieplānoti 
5460 EUR, Virgas pamatskolas (Virgas muižas) balkona pārbūves tehniskā projekta izstrādei 
– 1950 EUR, mūzikas kabineta remontam – 1000 EUR.

Purmsātu speciālās internātpamatskolas apkures sistēmai paredzēts uzstādīt akumulācijas 
tvertni, izdevumi 12 500 EUR apmērā tiek finansēti no Izglītības ministrijas mērķdotācijas 
iestādes uzturēšanas izdevumiem.

No kopējiem izglītības izdevumiem mācību līdzekļu un materiālu iegādei plānoti 
22 829 EUR, t.sk. no valsts budžeta – 11 174 EUR, bet no pašvaldības budžeta – 15 637 
EUR. Ēdināšanas atbalstam daudzbērnu un aizbildņu ģimenēm – 13 400 EUR, stipendijām 
vidusskolā – 3150 EUR. 

Sporta skolas izdevumi ir 17 767 EUR, tajā skaitā papildu finansējums treneru atlīdzībai 
5225 EUR, degviela sporta skolas audzēkņu braucieniem uz sacensībām – 5770 EUR. 

Izglītības vadības pašvaldības finansējuma budžetā plānoti 115 291 EUR, no tiem  82 955 EUR 
rezervēts pedagogu atlīdzībai no pašvaldības periodam no septembra līdz decembrim, izglītības 
vadības finansējums – 32 336 EUR. Skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai paredzēti 161 103 EUR.

Sociālajai aizsardzībai paredzēti 458 287 EUR jeb 6,98% no kopējiem pamatbu-
džeta izdevumiem. Bāriņtiesas darbības nodrošināšanai plānoti 53 143 EUR, kas ir 0,81% no 
kopējiem izdevumiem. Sociālā dienesta izdevumi būs 345 236 EUR, kas ir 5,26% no kopējiem 
izdevumiem. Sociālā dienesta projektā “Kurzeme visiem” paredzēti 8748 EUR, šie izdevumi ir 
no projekta līdzekļiem. Lielāko izdevumu daļu veido dažādu veidu sociālie pabalsti. 2019. gada 
budžetā plānoti pabalsti 313 810 EUR apmērā, no tiem Sociālā dienesta budžetā – 212 665 EUR.

Sociālā atbalsta centra izdevumiem Priekulē paredzēti 37 980 EUR, Kalētos – 13 180 EUR. 
Lai uzlabotu Kalētu sociālā atbalsta centra darbību, plānots veikt tehnisko apsekošanu, novēr
tēšanu un 2 apliecinājuma karšu izstrādi Kalētu ciema ēkas “Brūzis” 1. stāva telpu pārbūvei.

2019. gada pamatbudžeta izdevumu struktūra 
pēc ekonomiskajām kategorijām
Procentu izdevumi  400 EUR
Pamatkapitāla veidošana 254 964 EUR
Sociālie pabalsti 313 810 EUR
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti 174 515 EUR
Atlīdzība 3 641 144 EUR
Preces un pakalpojumi 1 988 892 EUR
Subsīdijas un dotācijas 189 835 EUR

KOPĀ 6 563 560 EUR

No kopējiem pamatbudžeta izdevumiem 55,5 % tiek tērēti atlīdzībai. Šie procenti 
rēķināti, ņemot vērā mērķdotāciju (MD) izglītībai. Bez mērķdotācijām pašvaldība atlī
dzībai tērē 45,4% no kopējiem izdevumiem. 30,3% no izdevumiem plānoti precēm un 
pakalpojumiem, 3,9% pamatkapitāla palielināšanai, 4,8% sociālajiem pabalstiem. Pārējie 
izdevumi plānoti līdz 5,5%.

Finansēšana
Līdzekļu atlikums pamatbudžeta kontos uz 1.01.2019. ir 763 529 EUR. Pamatbudžeta 

ieņēmumi pārsniedz izdevumus, jo ieņēmumu daļā plānots saņemt ES struktūrfondu 
finansējumu pēc projektu atskaišu iesniegšanas un apstiprināšanas, saņemtais finan
sējums izlietojams aizņēmumu pamatsummu atmaksai. Aizņēmumu saņemšana līdz 
valsts 2019. gada budžeta apstiprināšanai netiek plānota. 10 000 EUR paredzēts ieguldīt 
SIA “Priekules slimnīca” pamatkapitālā.

Saistību apmēra aprēķinā ietverti 2018. gadā saņemtie kredīti, bet nav iekļauti jauni. 
Saistību apmērs 2019. gadā veido 6,79% no pamatbudžeta ieņēmumiem, atskaitot MD 
noteiktiem mērķiem.

Priekules novada pašvaldības aizņēmumi 
2019. gada budžetā

Tā kā līdz valsts budžeta apstiprināšanai nav zināmi nosacījumi, ar kādiem pašval
dības 2019. gadā varēs saņemt aizņēmumus Valsts kasē, aizņēmumi Priekules novada 
pašvaldības budžetā 2019. gadam nav plānoti. Ņemot vērā informāciju, ka pašvaldībām 
tiks izvirzīta prasība finansēt 25% no projekta summas, budžetā ir paredzēta rezerve, 
kas ļauj plānotajiem projektiem nodrošināt  25% līdzfinansējumu.

Speciālais budžets
Priekules novada speciālā budžeta ieņēmumus veido ieņēmumi no dabas resursu 

nodokļa un mērķdotācija pašvaldības autoceļu (ielu) uzturēšanai. 2019. gada budžetā 
dabas resursu nodoklis plānots 45 000 EUR apmērā, MD autoceļiem – 253 616 EUR. 
MD ieņēmumi pēc pašvaldības apstiprinātas kārtības tiek sadalīti pagastu un pilsētas 
autoceļu uzturēšanai. Dabas resursu ieņēmumi netiek dalīti, tos novirza šiem mērķiem 
paredzētiem izdevumiem.

Mērķdotācija pašvaldības autoceļu (ielu) 
uzturēšanai 2019. gadā     

Administratīvā 
teroitorija

2019. gada 
mērķdotācijas 

sadalījums 
(EUR)

Mēnesī Mērķdotācijas 
atlikums uz 
31.12.2017.

Mērķdotācija 
kopā 
2019. 

gadam (EUR)
Priekules pilsēta 72328 6027 5055 67273
Bunkas pagasts 41158 3430 9355 50513
Gramzdas pagasts 34728 2894 14866 49594
Kalētu pagasts 23758 1980 7909 31667
Priekules pagasts 45459 3788 5015 50474
Virgas pagasts 36184 3015 13641 49825

KOPĀ 253616 21135 45731 299347

Speciālā budžeta izdevumi 2019. gadam no dabas resursu nodokļa plānoti 183 410 
EUR. Izdevumos plānots arī 2018. gada līdzekļu atlikums. 2019. gadā Priekules pilsētas 
Parka dīķa dambja atjaunošanai un meniķa izbūvei paredzēti 156 064 EUR, Virgas parka 
dīķa padziļināšanai un ekosistēmas/caurteces atjaunošanai – 5500 EUR. Neparedzētiem 
gadījumiem ir 21 846 EUR. 

No mērķdotācijas pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai plānoti 299 347 EUR. 
2019. gada izdevumos iekļauts 2018. gada līdzekļu atlikums 45 731 EUR. Bez ikdienas 
ceļu uzturēšanas 2019. gadā paredzēts izbūvēt ātrumvalni Paplakas ielā Priekules pil
sētā, šim nolūkam atvēlēti 2545 EUR, ātrumvaļņa projektēšanai un izbūvei uz autoceļa 
V1206 “Durbe–Tadaiķi–Bunka–Priekule” Bunkas ciemā – 13 100 EUR, 150 metru asfalta 
atjaunošanai Dārza ielā, Purmsātos, Virgas pagastā – 11 425 EUR, asfaltbetona seguma 
atjaunošanai pie Virgas tradīciju nama (85 metri) – 6200 EUR. Plānots uzstādīt jaunas 
ceļa zīmes Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Virgas pagastā un Priekules pilsētā. Domes sēdē 
tika apstiprināta arī Priekules novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā 
termiņa programma 2019.–2021. gadam.

Ziedojumu un dāvinājumu budžets
Šī budžeta ieņēmumus veido pašvaldības saņemtie ziedojumi un dāvinājumi. 

2019. gadā ieņēmumi nav plānoti. Izdevumos plānoti 3567 EUR, izlietojot 2018. gadā 
neizlietoto līdzekļu atlikumu 3567 EUR. 

Priekules novada pašvaldības 2019. gadā 
plānotie ziedojumi un dāvinājumi

Rādītāju nosaukumi Apstiprināts 
2019. gadam 

(EUR)
IZDEVUMI – kopā 3567,00
Gramzdas pagasta pārvaldes administrācija – dāvinājumi 1585,00
Priekules komunālā saimniecība – dāvinājumi 80,00
Virgas tradīciju nams – dāvinājumi 500,00
Priekules vidusskola – dāvinājumi 418,00
Purmsātu speciālā internātpamatskola – dāvinājumi 104,00
Priekules Mūzikas un mākslas skola – dāvinājumi 880,00
FINANSĒŠANA – kopā 3567,00
Gramzdas pagasta pārvaldes administrācija – dāvinājumi 1640,00
Priekules komunālā saimniecība – dāvinājumi 80,00
Priekules kultūras nams – dāvinājumi 1,00
Virgas tradīciju nams – dāvinājumi 500,00
Priekules vidusskola – dāvinājumi 418,00
Purmsātu speciālā internātpamatskola – dāvinājumi 104,00
Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola – dāvinājumi 54,00
Priekules Mūzikas un mākslas skola – dāvinājumi 880,00

Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Vija Jablonska
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Priekules novadā piemin represijās cietušos

1949. gada 25. marts vairāk nekā 42 tūkstošiem Lat-
vijas iedzīvotāju bija dziļa posta un nelaimju sākums. 

Starp tiem, kurus ar varu lopu vagonos aizveda uz Sibī

riju, bija arī daudz Priekules novada cilvēku. Pieminot pirms 
70 gadiem notikušo genocīdu pret Latvijas tautu, Priekules 
novadā tika rīkoti atceres pasākumi, kuros piedalījās ne 

vien paši represētie, bet arī jaunā paaudze un pašvaldības 
pārstāvji. Ieklausīšanās sāpīgajos atmiņu stāstos ļauj apzi
nāties tautas vēsturi, mudinot ko tādu nepieļaut atkārtoti. 

Atceres pasākums Virgas pagastā. 

Piemiņas brīdis Bunkas pagastā.
Priekulē, līdzīgi kā citviet novadā, represētie vēstures notikumus 
pieminēja kopā ar pašvaldības pārstāvjiem un jauno paaudzi.

Līdz ar veģetācijas sezonu 
un pavasara atnākšanu ir sā-
kusies dabas skaitīšanas trešā 
sezona. 

Šogad Dabas aizsardzības 
pārvaldes (pārvalde) uzdevumā 
247 dabas eksperti pētīs Latvijas 
teritoriju, uzskaitot Eiropas Savie
nības (ES) nozīmes aizsargājamos 
biotopus – viendabīgas teritorijas, 
kurās sastopama liela bioloģiskā 
daudzveidība.

Ekspertu uzmanības lokā būs 
apmēram pusmiljonu hektāru 
plaša teritorija, kurā viņi apsekos 
dažādus dzīvotņu veidus, piemē
ram, bioloģiski vērtīgus zālājus, 
dabiskoties sākušas mežaudzes, 
purvus, avoksnājus, cilvēka maz 
ietekmētu jūras piekrasti un 
kāpas, upes, ezerus, alas un iežu 
atsegumus.

No aprīļa līdz novembrim ir 
plānots apsekot gan valstij un 
pašvaldībām, gan privātīpašnie

kiem piederošus īpašumus 91 
Latvijas novadā. Marta beigās jau 
ir izsūtītas informatīvas vēstules 
30 tūkstošiem zemju īpašnieku, ka 
tiks skatītas dabas dzīvotnes viņu 
zemes vienībās vai var tikt šķērsots 
īpašums, lai inventarizētu blakus 
esošo zemes vienību. 

“Latvijas daba ir daudzveidīga 
un unikāla, un šobrīd ikvienam ir 
iespēja to baudīt, novērtēt, apzinā
ties un saglabāt nākotnei. Nevar 
noliegt, ka cilvēks kā ekosistēmas 
daļa to būtiski ietekmē, tādēļ tik 
ļoti lielu nozīmi dabas izpētei 
pievērš zinoši speciālisti visā pa
saulē. Arī Latvijā bioloģiski vērtīgie 
biotopi ir veidojušies ilglaicīgi, 
tāpēc svarīgi tos apzināt, lai varētu 
turpināt pareizi apsaimniekot,” 
pauž dabas skaitīšanas vadītāja 
Irisa Mukāne.

Zemes īpašniekam ir tiesības 
piedalīties īpašuma apsekošanā un 
uzdot jautājumus. Pievienoties var 

apsekošanas brīdī, satiekot savā 
īpašumā ekspertu ar pārvaldes 
izsniegto apliecību, vai iesniegt 
pārvaldei rakstisku iesniegumu 
(epasts: skaitamdabu@daba.gov.
lv, adrese: Baznīcas iela 3, Sigulda, 
Siguldas novads, LV2150) līdz 15. 
maijam par vēlmi piedalīties sava 
īpašuma apsekošanā. 

Eksperta paustais skaidrojums 
par dabas vērtībām apsekojuma 
brīdī ir informatīvs. Ja īpašumā tiks 
konstatēts ES nozīmes aizsargājams 
biotops, pēc datu kvalitātes pārbau
des 2020. gadā īpašnieks saņems 
rakstisku informāciju. Vienlaikus 
tā būs pieejama arī pārvaldes 
uzturētajā dabas datu pārvaldības 
sistēmā “Ozols” (https://ozols.daba.
gov.lv). Tas ļaus zemes īpašniekiem 
taupīt laika un finanšu resursus, 
kā arī atvieglos dažādu jautājumu 
risināšanu, atļauju saņemšanu, 
detālplānojumu izstrādi utt. 

Lai skaidrotu procesa nepie

ciešamību un sniegtu atbildes uz 
iedzīvotāju jautājumiem, arī šogad 
tiks organizēti semināri pašvaldī
bās. Plašāka informācija par dabas 
skaitīšanu, plānotajām aktivitā
tēm, atbildes uz populārākajiem 
jautājumiem, iedzīvotāju informa
tīvajiem bezmaksas semināriem 
pieejama vietnē www.skaitamdabu.
gov.lv vai www.daba.gov.lv.

Biotopu apzināšana norit dabas 
skaitīšanas jeb ES Kohēzijas fonda 
projektā “Priekšnosacījumu izveide 
labākai bioloģiskās daudzveidī
bas saglabāšanai un ekosistēmu 
aizsardzībai Latvijā”. Visas dabas 
skaitīšanas aktivitātes paredzēts 
īstenot līdz 2023. gadam. 

Ilze Reinika, DAP dabas 
skaitīšanas vadītājas asistente

Trešajā dabas skaitīšanas sezonā 
apsekos pusmiljonu hektāru zemes
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SIA “Latvijas Lauku konsultāciju 
un izglītības centrs” informācija

Trešdien, 17. aprīlī, plkst. 10 Priekules kultūras namā 
(Peldu ielā 1, Priekulē) notiks seminārs. 

SEMINĀRA TĒMAS:
l Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra plānotie 

pasākumi, apmācības, konsultācijas un dažādas citas aktualitātes.
l Biedrības “Liepājas rajona partnerība” aktualitātes un 

piedāvājums lauku uzņēmējdarbības attīstībai.
l Lauku atbalsta dienesta aktualitātes saistībā ar platību 

maksājumiem un plānotajiem projektu un investīciju pasākumiem.

Platību maksājumu kalendārs
Datums/ periods Svarīgi atcerēties

15. maijs – 
15. septembris

Ganību sezona: periods, kuru izmanto dzīvnieku blīvuma un bioloģiski sertificēto bišu 
saimju skaita aprēķināšanai (visas izmaiņas jāpaziņo 7 dienu laikā).

22. maijs Pēdējais datums, kad var pieteikties platību maksājumiem bez atbalsta apmēra sa
mazinājuma.
Datums, līdz kuram lauksaimniekam jābūt reģistrētam Valsts augu aizsardzības 
dienesta (VAAD) Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā, preten
dējot uz atbalstu pasākuma “Agrovide un klimats” aktivitātē “Vidi saudzējošu metožu 
pielietošana dārzkopībā” (VSMD).

22. maijs Datums, līdz kuram lauksaimnieks var reģistrēties VAAD reģistrā, ja vēlas saņemt 
VSMD atbalstu.
Lauksaimniekam jābūt reģistrētam Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) Lauksaim
niecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā, pretendējot uz atbalstu pasākuma 
“Agrovide un klimats” aktivitātē “Vidi saudzējošu metožu pielietošana dārzkopībā” (VSMD).

30. maijs Pēdējais datums, kad papuves platībai pirmo reizi jābūt mehāniski apstrādātai, ja 
iepriekšējā gadā laukā bijis ilggadīgais zālājs. Bet līdz 15. septembrim papuves platībā 
regulāri jāapkaro nezāles un augi, t. sk. zaļmēslojums, jāiestrādā augsnē.

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” 
Priekules novada Lauku attīstības konsultantes IRINAS GINTERES 
pieņemšanas laiki 2019. gada maijā
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 7. maijā no plkst. 9 līdz 11
Tadaiķu bibliotēkā 7. maijā no plkst. 12 līdz 14.30
Bunkas pagasta pārvaldē 7. maijā no plkst. 15 līdz 16.30
Kalētu bibliotēkā 8. maijā no plkst. 9 līdz 12
Gramzdas pagasta pārvaldē 9. maijā no plkst. 9 līdz 12
Paplakā, Virgas pagasta pārvaldē 10. maijā no plkst. 9 līdz 11
Purmsātu bibliotēkā 10. maijā no plkst. 12 līdz 13.00

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

No 6. līdz 7. jūnijam Zaļe-
niekos Jelgavas novadā no-
tiks ceturtais Latvijas Lauku 
kopienu parlaments ar mērķi 
aktualizēt esošās un briestošās 
pārmaiņas lauku telpā.

Informatīvajā telpā mēs nemi
tīgi dzirdam, ka no Latvijas lau
kiem cilvēki aizbrauc, sabiedrība 
noveco, ir apgrūtināta infrastruk
tūras un pakalpojumu pieejamība, 
nav kvalificētu darba vietu, bet 
minētie faktori ir vien daļa no 
izaicinājumiem, kas kā atbildes 
reakcija sekmē jaunu dzīvesstilu, 
uzņēmējdarbības jomu un ini
ciatīvu veidošanos laukos. Kas ir 
mūsdienīgi lauki? Mēs apgalvojam 
un zinām, ka lauki šodien vairs 
nav tikai vieta pārtikas ražošanai, 
vieta klusai un no sabiedrības 
attālinātai dzīvesvietai senioriem 
vai lauksaimniekiem. 

Diskusijās, iedvesmas un pie
redzes stāstos, sarunās un prak
tiskā izziņā mēs radīsim skaidru 
pārliecību, ka Latvijas lauki ir 
dinamiski, moderni, atvērti, kon
kurētspējīgi un var būt lieliska 
dzīves, darba un viesošanās telpa 
ikvienam. 6. un 7. jūnijā biedrība 
“Latvijas Lauku forums” kopā ar 
partneriem centīsies rast vidi Lat
vijas un Eiropas jauno iniciatīvu 
aktualizēšanai, sniedzot iespēju 
gan drosmīgajiem pārmaiņu ie
viesējiem identificēt domubiedrus, 
gan esošajiem aktīvistiem gūt jau
nas idejas un iedvesmu, esošajiem 
pilsētniekiem – iedrošinājumu 
uzdrīkstēties, bet vietējiem, reģio
nāliem un nacionāliem politikas 

veidotājiem – apzināt esošo un 
plānoto likumdošanas un atbal
sta instrumentu atbilstību lauku 
realitātei.

Parlamenta norises vieta būs 
Zaļā muiža, kultūras nams un 
citas vietas Zaļeniekos, Jelgavas 
novadā, kur vienkopus pulcēsies 
vairāki simti lauku dzīves un 
telpas attīstības entuziastu un 
pārmaiņu veidotāju no visas 
Latvijas, lai divu dienu garumā 
diskutētu par mūsdienīgiem lau
kiem ar attālināto nodarbinātību, 
inovatīviem sabiedrības līdzdalī
bas rīkiem, radošām industrijām, 
viedām tehnoloģijām, mobiliem 
pakalpojumiem, jaunām zemes 
apsaimniekošanas metodēm, 
alternatīvu kultūru ieviešanu, 
radošām izglītības pieejām un 
citām iniciatīvām, kas uzsāktas 
gan Latvijā, gan Eiropā.

Latvijas Lauku kopienu parla
mentā aicinām piedalīties ikvienu 
lauku iedzīvotāju un uzņēmēju, 
vietējo kopienu līderus, nevalstis
ko organizāciju un pašvaldību 
pārstāvjus, deputātus, valsts 
pārvaldes pārstāvjus un politikas 
veidotājus – ikvienu, kurš ir gatavs 
līdzdarboties mūsdienām piemē
rotas, pievilcīgas un konkurēt
spējīgas vides veidošanā mazajās 
pilsētās un lauku reģionos. 

Vairāk informācijas par Lauku 
kopienu parlamentu var iegūt 
www.laukuforums.lv.

Anita Seļicka, 
Latvijas Lauku

 foruma izpilddirektore 

SENIORUS AICINA 
VINGROT UN DEJOT 

Bunkas kultūras namā otrdienās plkst. 11, realizējot 
projektu “Vecmāmiņu skola Bunkas pagastā”, biedrība 
“Bunkas mežābele” aicina uz vingrošanas un līnijde-
ju nodarbībām. Laipni gaidīts ikviens novada seniors! 
Informējam, ka nodarbību laikā tiks fotografēts un filmēts, 
materiālus izmantojot projekta publicitātei. 

INFORMĀCIJAI 
Bunkas pagasta pārvaldes kasiere 
maksājumus pieņems:
13. maijā no plkst. 10 līdz 11.30 Krotes bibliotēkā;
14. maijā no plkst. 10 līdz 11.30 Tadaiķu bibliotēkā.

UZŅĒMĒJDARBĪBA UN LAUKSAIMNIECĪBA
LAUKSAIMNIECĪBAS DATU 
CENTRS INFORMĒ

Pārskats par bišu saimēm ar atskaites datumu 
1.05.2019. ir jāiesniedz no 1. līdz 31. maijam. Pla
šāka informācija www.ldc.gov.lv → “Aktualitātes” → 
“Arhīvs” → “Bišu saimju īpašniekiem”.

LAUKU ATBALSTA  
DIENESTS INFORMĒ

Zemkopības ministrija aicina lauku uzņēmē-
jus, jaunos zemniekus, kā arī ģimenes laukos 
pieteikties konkursam “Sējējs 2019”. 

Dalībniekus šogad vērtēs deviņās nominācijās, tiks 
pasniegta arī balva par mūža ieguldījumu lauksaim
niecībā. Pieteikumu iesniegšana līdz 31. maijam.

Nominācijas:
l “Gada lauku saimniecība”;
l “Gada uzņēmums pārtikas ražošanā”;
l “Ģimene lauku sētā”;
l “Jaunais veiksmīgais zemnieks”;
l “Gada veiksmīgākā kopdarbība”;
l “Bioloģiskā lauku saimniecība”;
l “Gada LEADER projekts vietējā rīcības grupā”.

No 1. aprīļa līdz 30. novembrim norit sezo-
nas laukstrādnieku reģistrācija.

Saimniecības, kas darbojas augļkopības un dār
zeņkopības nozarēs, kā arī nodarbina laukstrādnie
kus sezonas darbos, var veikt šo darbinieku darba 
uzskaiti LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. 
Šis nodokļa režīms būtiski samazina nodokļu slogu 
tiem, kas tiek nodarbināti sezonas darbos augļkoku, 
ogulāju un dārzeņu audzēšanā vai stādīšanā, sējumu 
un stādījumu kopšanā, ražas novākšanā, augļu, ogu 
un dārzeņu šķirošanā. 

Reģistrējot darbiniekus līdz šā gada 30. aprīlim, 
jāizmanto 2018. gada platību iesnieguma dati, bet 
no 1. maija – tikai 2019. gada pieteikuma dati. 
Plašāka informācija mājaslapā www.lad.gov.lv, sadaļā 
“Aktualitātes un kalendārs” → “Aktualitātes”.

No 1. aprīļa 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 www.lad.gov.lv, 
sadaļā “Atbalsta veidi” → “Valsts atbalsts” → “Valsts 
atbalsta veidi” → “Atbalsts biškopības nozarei”.

l Svarīgākie datumi un informatīvais ma-
teriāls platību maksājumu saņemšanai 2019. 
gadā pieejams Lauku atbalsta dienesta mājaslapā 
www.lad.gov.lv, sadaļā “Aktualitātes un kalendārs” 
→ “Platību maksājumu kalendārs”.

l Zaļināšanas kalkulators mājaslapā www.
lad.gov.lv, sadaļā “Epieteikšanās sistēma” → “Zaļi
nāšanas kalkulators”

Atgādinām! Tāpat kā iepriekšējos gados, arī 
šogad VUGD sadarbojas ar Lauku atbalsta dienestu, 
kuram sniedz informāciju par kūlas degšanas vietām. 
Ja ir degusi kūla, zemes īpašniekiem tiek samazināts 
Eiropas Savienības platību maksājums.

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izslu-
dina projektu konkursu aktivitātē “Atbalsts uz-

ņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai”.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2019. 

gada 28. aprīļa līdz 28. maijam.
Projektu īstenošanas termiņi:
l ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārto

šana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma 
pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

l pārējiem projektiem projektu īstenošanas 
termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta 
lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma 
apstiprināšanu.

Plašāka informācija biedrības mājaslapā www.
lrpartneriba.lv.

Informāciju apkopoja LLKC Priekules novada 
lauku attīstības konsultante Irina Gintere un 

Priekules pagasta lauksaimniecības konsultante 
Vizma Garkalne

Aktualizēs pārmaiņas 
lauku telpā
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SPORTS

Latvijas Neatkarības kara 
simtgadē valsts piemin drosmī-
gos cīnītājus, kas nevienlīdzīgā 
cīņā stājās pretim ienaidnie-
kiem un nosargāja Latvijas 
valstiskumu.

Aizsardzības sistēma veidojās 
no pirmajiem brīvprātīgajiem: 
Neatkarības rotas, Cēsu rotas, 
Studentu rotas un Priekules brīv
prātīgo rotas. 

Priekules brīvprātīgo rotas 
dibināšana ierakstīta 1919. gada 
2. martā. Aukstajās marta dienās 
rotā pieteicās vairāk nekā simts 
Priekules apkārtnes drosmīgo jau
nekļu. Rotas pirmais komandieris 
bija virsleitnants Jānis Kauliņš, 
kurš bija cīnījies plecu pie pleca 
kopā ar pirmo Latvijas armijas 
virspavēlnieku pulkvedi Oskaru 
Kalpaku Studentu rotā. Brīvvalsts 
30. gados Jānis Kauliņš jau bija 
valstsvīrs – iekšlietu un zemkopī
bas ministrs.

1934. gadā, Priekules brīvprā
tīgo rotas 15. gadskārtā, svinīgo 
sarīkojumu pagodināja Valsts 
prezidents Alberts Kviesis. Savā 
uzrunā  viņš teica: “Vēl arvien da
žādos Latvijas novados un pilsētās 
no jauna paceļas piemiņas zīmes, 
kas vēsta par toreizējo laiku tau
tas sajūsmu, par tiem smagajiem 
upuriem, kas tika nesti uz tautas 
brīvības altāra. Tas liecina, ka 
latvju tauta pilnīgi apzinās šo lielo 

vēsturisko notikumu svarīgo nozī
mi un neaizmirst savus varoņus, 
kas ar Latvijas vārdu uz lūpām un 
karstu tēvijas mīlestību sirdī devās 
cīņā pret daudz labāk bruņotu un 
spēku samēra ziņā daudz stiprāku 
ienaidnieku un tomēr guva spožas 
uzvaras. To pašu šodien apliecina 
arī Priekulē. Priekules brīvprātīgo 
rota tika ieskaitīta Otrajā Ventspils 
kājnieku pulkā un līdz ar to piedalī
jās visos šī pulka varoņdarbos, gan 
Latgalē, gan Rīgas atbrīvošanā no 
bermontiešiem, gan viņu vajāšanā 
Zemgalē un Kurzemē.”

Kopš Brīvības cīņām aizskrējis 
gadsimts. Varbūt tieši laika distance 
mums ļāvusi apjaust, cik nozīmīga 
loma bijusi arī Priekules brīvprātīgo 
rotai, cīnoties jaunveidotās Latvijas 
armijas rindās. Daudzi apbalvoti 
ar Lāčplēša Kara ordeni un Triju 
Zvaigžņu ordeni. Rakstīsim šo puišu 
un vīru varonību savā un Priekules 
vēstures atmiņā! Priekules novada 
pašvaldība armijas simtgadē lai
dusi klajā piemiņas izdevumu par 
Priekules brīvprātīgo rotu, kurš būs 
pieejams skolās un bibliotēkās, kā 
arī tiks dāvināts piemiņas sarīko
juma viesiem.

2019. gada 3. maijā plkst. 14 
laukumā pie Priekules evaņģēliski 
luteriskās baznīcas cildināsim 
drosmi nestāvēt malā, drosmi 
stāties pretī iebrucējiem. Runāsim 
un dziedāsim par Neatkarības 

kara cīnītājiem. Iemūžinot rotas 
dalībnieku piemiņu, pašvaldība 
uzstādīs granīta plāksni Priekules 
evaņģēliski luteriskajā baznīcā, no 
kurienes ar cīņas sparu pret ber
montiešiem aizsoļoja brīvprātīgie 
cīnītāji.

Sarīkojums sāksies ar goda 
sardzi, kurā stāsies Zemessardzes 
kājnieku 44. bataljona vīri un mūsu 
novada skolu jaunsargi. Ielūgti 
arī deputāti, kas Saeimā ievēlēti 
no Kurzemes. Ar runām uzstāsies 
pašvaldības un valdības pārstāvji, 
kā arī Valsts kultūrkapitāla fonda 
ģenerāldirektors Edgars Vērpe, 
kura vectēvs Vilis Vērpe pieteicās 
Priekules brīvprātīgo rotā. Senās 
kara dziesmas izdziedās Krotes 
folkloras kopa “Traistēni” Līgas 
Strēles vadībā, savukārt diriģents 
Uldis Locenieks ar Nacionālo 
bruņoto spēku bigbendu skandēs 
populāras latviešu tautas dziesmu 
apdares.

Piemiņas plāksni iesvētīs 
LELB Liepājas bīskaps Hanss Mar
tins Jensons. Muzikālajā ietvarā 
soprāns Ērika Jonīte un ērģelniece 
Larisa Carjkova atskaņos trīs dvē
seliski patriotiskas dziesmas: “Lūg
šanu” no Jurjānu Andreja kantātes 
“Tēvija”, Jāņa Kalniņa “Par katru 
stundu Dievam pateicos” un Ērika 
Ešenvalda “Dvēseles dziesmu”.

Gundars Venens,
 Kultūras nodaļas vadītājs

30. martā Carnikavas dabas 
parkā “Piejūra” atklāja sestā 
taku skrējienu seriāla “Stirnu 
buks” sezonu, un 1. posmā 
piedalījās arī 41 taku skrējējs 
no Priekules novada.

36 jaunieši, pārstāvot ko
mandu “FK Bandava / Priekules 
novads” un Priekules novada 
skolas – Priekules vidusskolu, 
Kalētu Mūzikas un mākslas pa
matskolu, Virgas pamatskolu un 
Krotes Kronvalda Ata pamatskolu 
–, startēja “Latvijas Valsts mežu” 
skolu čempionātā taku skrējienā, 
pieveicot 5 km garu distanci. 

Vairākiem jauniešiem šī bija 
pirmā pieredze šāda mēroga 
sacensībās, skrienot tik garu, 
apvidū izveidotu distanci. Pie
redzējušākie jaunieši jau centās 
sasniegt labākus rezultātus, ko 
pirmajā posmā izdevās uzrādīt 
Virgas pamatskolas skolniekiem 
Robertam Zeiburliņam (4. vieta 
U16V grupā) un Leonīdam Kostja
jevam (7. vieta U18V grupā), kā arī 
Priekules vidusskolas skolniecēm 
Nikijai Mikālei (2. vieta U12S 
grupā un ceturtā ātrākā skol
niece čempionātā) un Patrīcijai 
Rubezei (8. vieta U12S grupā).  
Priekules vidusskolas komanda 
bija sestā ātrākā skolu konkuren
cē, bet komandas “FK Bandava 
/ Priekules novads” pārstāvji 

Komandas sacenšas zolītē 
15. martā notika Priekules novada atklātais čempionāts 

zolītē komandām. Piedalījās sešas komandas, kas sacentās 
piecās kārtās. 

Par uzvarētājiem kļuva viesi no blakus novada – komanda 
“Vaiņode” ieguva 73 punktus. Otrajā vietā ierindojās “Bunka” ar 69 
punktiem, bet trešie bija komandas “Zole” spēlētāji ar 61 punktu.  
Paralēli Priekules atklātajam čempionātam šīs sacensības bija arī 
Priekules novada 3. spartakiādes atklāšanas turnīrs. Pirmajā sacensī
bu veidā uzvarēja Bunka, otrā palika Priekule, trešajā vietā – Kalēti, 
ceturtajā  – Gramzda, bet Virga diemžēl nepiedalījās.

Raitis Feldmanis 

Priekules novada sportisti Carnikavā. 
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Startē taku skrējienu seriāla 
“Stirnu buks” 1. posmā Carnikavā

bija sestie ātrākie starp sporta 
klubiem.

Pirmajā posmā “Vāveres” dis
tanci (5 km) kopā ar jauniešiem 

skrēja arī Mārtiņš GulbisŠvāns, 
nodrošinot atbalstu distancē. 
Pieaugušo konkurencē startēja 
komanda “FK Bandava” četru 

cilvēku sastāvā. Markuss Rihards 
Dzintars un Kristaps Šteinbergs 
skrēja 13 km distanci “Zaķis”, 
Aļģirts Valužis skrēja 23 km dis

tanci “Stirnu buks”, bet Kaspars 
Dzintars noskrēja 31 km garo 
distanci “Lūsis”. 

Mārtiņš Mikāls 

Iemūžinās Priekules 
brīvprātīgo rotas piemiņu

1. jūnijā notiks Priekules novada puķu un dārza draugu 
pieredzes brauciens uz Kandavas apkaimi. Pieteikties pie 
Maldas Andersones un samaksāt dalības maksu līdz 15. 
maijam, tālrunis informācijai 29296265.

Izbraukšana: plkst. 6.30 Priekulē pie veikala “Gaisma”, plkst. 
6.40 – Bunka, plkst. 6.45 – “Ziemeļi”, plkst. 6.50 – Tadaiķi (“Tēva 
nams”), plkst. 7.00 – Krote.

PIEDĀVĀJUMS:
l no pulksten 9.30 līdz 10.30 apskatīsim Grosu daiļdārzu Kandavā;
l no pulksten 10.40 līdz 11.10 acis priecēsim ainavu parkā “Krast
maļi” Kandavā;
l no pulksten 11.40 līdz 13 skatīsimies un iepirksimies stādaudzē
tavā “Robežnieki”;
l no pulksten 13.15 līdz 14 baudīsim pusdienas Kandavas sporta 
halles ēdnīcā (ir pasūtīts galds, maciņā vēl papildus jāieliek 5 eiro);
l  no pulksten 14.20 līdz... atkal iepirksimies un padomus smelsim 
z/s “Vīksnas 1” (augļu koki un krūmi).

Brauciens plānots ar SIA “Kings” autobusu. Maksa par braucienu 
un apmeklējumiem – 17 eiro no katra braucēja (pusdienas neietilpst 
šajā cenā). Ja pieteiksieties ekskursijai, bet tomēr kādu iemeslu dēļ 
brauciens jāatsaka, pašam savā vietā jāsameklē cits braucējs vai 
jāsamaksā dalības maksa. 

Malda Andersone

Puķu draugus aicina 
doties izbraukumā

GADADIENA
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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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Priekules novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā 
martā reģistrēti 4 dzimšanas, 1 laulības un 7 miršanas fakti. 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Iveta Juškeviča

DZIMTSARAKSTU NODAĻAS INFORMĀCIJA

LIELDIENU DIEVKALPOJUMI
Priekules evaņģēliski luteriskajā baznīcā 
18. aprīlī plkst. 18 Zaļās ceturtdienas dievkalpojums.
19. aprīlī plkst. 10 Lielās piektdienas dievkalpojums.
20. aprīlī plkst. 18 Klusās sestdienas dievkalpojums.
21. aprīlī plkst. 10 Lieldienu dievkalpojums.

Priekules baptistu draudzē
18. aprīlī plkst. 18 Zaļās ceturtdienas vakara lūgšanu dievkalpojums. 
19. aprīlī plkst. 12 Lielās piektdienas dievkalpojums.
21. aprīlī plkst. 11 Kristus augšāmcelšanās dievkalpojums.
21. aprīlī plkst. 18 pielūgsmes vakars “Tas pats spēks”.  

Gramzdas evaņģēliski luteriskajā baznīcā
21. aprīlī plkst. 14 Lieldienu dievkalpojums. Piedalīsies Priekules 
Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un pasniedzēji.

Bunkas pagastā 
18. aprīlī plkst. 11 Krotes Kronvalda Ata pamat-

skolā ikgadējā skolēnu vecvecāku un Bunkas pagasta 
pensionāru tikšanās. Transports no Tadaiķiem plkst. 
10.30. Informācija pa tālruni 28356441 (S. Tomase) 
vai 26552013 (G. Spiģere). 

20. aprīlī plkst. 12 pie Bunkas kultūras nama 
Lieldienu prieki un pārsteigumi kopā ar cirka studijas 
“Beztemata” māksliniekiem. Līdzi jāņem krāsota ola. 
Plkst. 13.30 Bunkas kultūras namā animācijas filma 
visai ģimenei “Lote un pazudušie pūķi”, ieeja uz kino-
seansu – 2 eiro.

4. maijā Bunkas pagasta svētki ar plašu program-
mu visas dienas garumā. 

Gramzdas pagastā 
17. aprīlī plkst. 13 tautas namā Lieldienu sarī-

kojums senioriem.
21. aprīlī plkst. 11 parkā pie tautas nama Lieldie-

nu jampadracis visai ģimenei kopā ar Lieldienu zaķiem 
un folkloras kopu “Jumītis”. 

24. aprīlī plkst. 14 bibliotēkā tikšanās ar uzņē-
mēju Zigrīdu Manteju.

12. maijā plkst. 11 stadionā Ģimeņu diena. Prog-
rammā: jautras aktivitātes, radošās darbnīcas, hennas 
un gliteru tetovējumi. Enerģiju visai dienai palīdzēs 
gūt spēka zupa. Īpašie viesi – trollīši ar burbuļu šovu. 

Kalētu pagastā 
17. aprīlī plkst. 10.40 tautas namā Nacionālo 

bruņoto spēku bigbenda koncerts.
20. aprīlī plkst. 10 pagasta pārvaldes tradīciju 

zālē Lieldienu turnīrs šautriņu mešanā.
21. aprīlī plkst. 10 tautas namā Lieldienu turnīrs 

zolītē. 
21. aprīlī plkst. 11 skolas parkā Lieldienu jam-

padracis “Ripo, oliņ!”. Šūpošanās, olu ripināšanas 
sacensības, rotaļas un atrakcijas.

24. aprīlī plkst. 12.40 bibliotēkā tikšanās ar 
rakstnieku Aivaru Kļavi.

4. maijā plkst. 12 pie tautas nama sāksies Neat-
karības dienas “Tvīda velobrauciens”. Ap plkst.13.30 
Priedienā pēc velobrauciena Baltā galdauta svētki.

No 9. maija līdz 10. jūnijam pagasta konferenču 
zālē mākslinieka Nikolaja Sokolova gleznu izstāde.

18. maijā plkst. 20 Muzeju nakts “Tālavas tau-
rētājs”. 

31. maijā plkst. 12 pie pagasta pārvaldes ēkas 
Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltīts 
pasākums “Krāsainie sapņi”. 

Priekulē 
20. aprīlī plkst. 14 pie kultūras nama Lieldienu 

lustes maziem un lieliem kopā ar zaķiem un citiem 
zvēriem. Radošās darbnīcas, Lieldienu izrāde un at-
rakcijas, popkorns un cukurvate. 

26. aprīlī plkst. 18 kultūras namā Priekules no-
vada “Popielas” fināls. Ieeja brīva. 

27. aprīlī plkst. 21 Priekules kultūras namā ar 
divu stundu garu šovu viesosies kompānija “Male 
Empire Night out Show”, kuras dalībnieki izklaides in-
dustrijā pazīstami kā profesionāli striptīzdejotāji. Ieeja 
tikai dāmām no 20+. Šova sākums plkst. 21, ieeja no 
plkst. 20. Biļetes pieejamas “Biļešu servisa” kasēs un 
interneta mājaslapā, kā arī Priekules kultūras namā. 
Cena – 12 eiro. 

3. maijā plkst. 14 laukumā pie Priekules evaņģē-
liski luteriskās baznīcas Priekules brīvprātīgo rotas 
dibināšanas simtgades atceres pasākums un piemiņas 
plāksnes atklāšana baznīcā. 

4. maijā plkst. 15 kultūras namā Baltā galdauta svētki.  
Programmā: koncerts “Mazs bij’ tēva novadiņis”, Latvi-
jas skolu jaunatnes fotokonkursa “Mana zeme skaistā” 
Priekules novada laureātu darbu izstādes atklāšana un 
kopīga svētku svinēšana pie balti klāta galda kultūras 
nama pagalmā. 

11. maijā plkst. 16 kultūras namā deju studijas 
“Ķiņķēziņi” koncertuzvedums “...kā sirsniņa azotē”. 
Ieeja – ziedojums kādam “Ķiņķēziņu” piedzīvojumam.

18. maijā no plkst. 10 ielu tirdzniecības laukumā 
Lielais sestdienas tirgus. 

Virgas pagastā 
4. maijā plkst. 13 pie Virgas pagastmājas Baltā 

galdauta svētki “Svinēsim brīvību”. 
Programmā: koka stādīšana; kapelas “Strops” 

uzstāšanās; dzīparu ieaušana Baltā galdauta jostā; 
radoša darbošanās bērniem un pieaugušajiem; kopī-
gas maltītes baudīšana pie saimes galda. Lai vairotu 
kopības sajūtu, uz sarīkojumu nāksim kopā ar ģimeni, 
draugiem un kaimiņiem! 

30. martā Priekules daudzfunkcio-
nālajā sporta hallē ar krāšņu koncertu 
vidējās paaudzes deju kolektīvs “Duv-
zare” svinēja piecu gadu jubileju. 

Šo gadu laikā iestudētas 53 dejas, dejots 
83 pasākumos, aiznesot Priekules vārdu 
arī tālu aiz novada robežām. Svētku reizē 
duvzarieši kopā ar savu vadītāju Ingu Lei
viLeviti uzņēma draugu deju kolektīvus 
no Latvijas malu malām, sadancojoties un 
iepriecinot plašo skatītāju loku. 

ORGANIZĒ VIZUĀLĀS
MĀKSLAS KONKURSU 

Priekules Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Prie-
kules novada pašvaldību organizē septīto vizuālās mākslas 
konkursu “Priekules Ikars”.

Šogad bērni un jaunieši aicināti pētīt viduslaiku pilsētas, tērpus, 
sadzīvi un cilvēkus, veidojot miniatūras. Darbu iesniegšanas termiņš 
– 2019. gada 6. jūnijs.

Konkursa nolikums un sīkāka informācija Priekules Mūzikas 
un mākslas skolas un Priekules novada pašvaldības mājaslapās.

Novadnieki piedalās 
Uzņēmēju dienās 

22. un 23. martā Liepājā notika “Uzņēmēju die-
nas Kurzemē 2019”, kurās piedalījās arī Priekules 
novada pārstāvji. 

Liepājas Olimpiskajā centrā savu produkciju demons
trēja un tirgoja pašnodarbinātais “čībiņvecis” Ivars Eidiņš 
no Priekules pagasta, Cukuru ģimene no keramikas 
darbnīcas “Virzas” Virgas pagastā, LPB AS “Priekules 
maiznīca” un Krotes Kronvalda Ata skolēnu mācību 
uzņēmuma “Jautrie pirkstiņi 3” dalībnieces (attēlā).

Deju kolektīvs 
“Duvzare” 
svin jubileju


