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PAÐVALDÎBAS INFORMATÎVAIS IZDEVUMS
2020. gada 19. oktobris Nr. 9PRIEKULES NOVADA ZIŅAS             www.priekulesnovads.lv

22. septembrī, Baltu vie-
nības dienā, Krotes iedzīvo-
tāji un viesi gavilēja, atklājot 
Krotes tradīciju un rituālu 
laukumu, atzīmējot folkloras 
kopas “Traistēni” 25 gadu jubi-
leju un vadītājas Līgas Strēles 
dzimšanas dienu. 

Svinīgais sarīkojums iesākās 
kapelas “Paurupīte” dzīvesprie-
cīgajos ritmos. Bija ieradušies 
folkloras kolektīvi no Durbes, 
Aizputes, Saldus, Grobiņas un 
Priekules novadiem. Tas bija gluži 
kā mazais Dienvidkurzemes fol-
kloras festivāls. Visi šie kolektīvi 
ir “Traistēnu” draugi, kurus aici-
nājusi Līga Strēle, lai kopā atzī-
mētu visus svarīgos notikumus un 
izdziedātu skanīgākās dziesmas. 
Visu to labāko folkloras kopai 
“Traistēni” un tā vadītājai Līgai 
vēlēja ikviena no kopām, kas bija 
ieradušās no tuvākās un tālākās 
apkaimes. Vakara galvenais noti-
kums – Krotes tradīciju un rituālu 
laukuma atklāšana, tā kopīga 
iedziedāšana un iedejošana. 

Bunkas pagasta pārvaldes 
vadītāja Patricija Andersone 
sirsnīgiem vārdiem sveica fol-
kloras kopu “Traistēni” un Krotes 

Četrkāršie svētki, atklājot 
Krotes tradīciju un rituālu laukumu

iedzīvotājus: “Mēs svinam Baltu 
vienības dienu, mēs svinam 
“Traistēnu” 25 gadus, un mēs 
svinam mūsu laukuma svētkus. 
Krotes ļaudis jau izsenis bijuši 
kultūras un svētku cilvēki. Šeit ir 
spēlēts teātris, šeit ir lekta polka, 

dziedātas dziesmas un izdziedāta 
dzīve. Ne par velti no Krotes ir 
Kronvalds un Krūklis, un ne par 
velti mēs zinām viņu dziesmas un 
vārdus, ko ikdienā lietojam. Un 
arī šodien Krotē dzied un dejo, un 
aktīvi dzīvo.                       >> 5.lpp

 Folkloras kopa “Traistēni”.

Folkloras kopas “Traistēni” ilggadējā vadītāja Līga Strēle.

Krotes tradīciju un rituālu laukums.
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Priekules novada 
pašvaldības  
domes sēdē  
2020. gada  
24. septembrī  
pieņemtie lēmumi
Dažādi jautājumi

Apstiprināja lēmumus par ne-
kustamā īpašuma nodokļa parādu 
piedziņu bezstrīdus kārtībā no 34 
personām.

Apstiprināja Priekules novada 
skolēnu pārvadājumu maršrutus 
2020./2021. mācību gadam.

Apstiprināja lēmumu par 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
Galvenajā ielā 7, Priekulē, jumta 
seguma nomaiņas izdevumu seg-
šanu no īres peļņas daļas.

Apstiprināja Priekules novada 
pašvaldības amatu un amatalgu 
saraksta grozījumus 2020. gadam.

Apstiprināja grozījumus:
l domes 2020. gada 27. feb-

ruāra domes lēmumā Nr.65 “Par 
pašvaldības savstarpējo norēķinu 
kārtību par Priekules novada 
izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem 2020. gadā”,

l Priekules novada pašvaldī-
bas pedagogu amatu un amatalgu 
sarakstā no 2020. gada 1. oktobra.

Pieņēma lēmumu par projekta 
“Priekules pilsētas Skolas ielas 
(D22) cietā seguma ieklāšana 0,4 
km garumā” apstiprināšanu un 
publiskā iepirkuma izsludināšanu 
2020. gadā.

Pieņēma lēmumu par Prie-
kules novada bāriņtiesas priekš-
sēdētājas Ivetas Kalnenieces 
atbrīvošanu no amata.

Pieņēma lēmumu par pašval-
dības bāriņtiesas locekļu Anitas 
Gruntes un Antras Jusupovas 
atbrīvošanu no amata.

Pieņēma lēmumu par Ilonas 
Šliseres ievēlēšanu par Priekules 
novada bāriņtiesas priekšsēdē-
tāju uz 5 gadiem no 2020. gada 
1. oktobra.

Pieņēma lēmumu slēgt sa-
darbības līgumu par Priekules 
novada pašvaldības un Durbes 
novada pašvaldības bāriņtiesu 
sadarbību uz laiku no 2020. gada 
1. oktobra līdz Dienvidkurzemes 
novada bāriņtiesas izveidošanai.

Nolikumi, noteikumi
Pieņēma lēmumu par “Pro-

jektu konkursa uzņēmējdarbības 
veicināšanai Priekules novadā” 
nolikuma apstiprināšanu.

 

Izsoles
Pieņēma lēmumu par pašval-

dībai piekrītošās zemes vienības 
daļas “Arnoldi”, Virgas pagastā, 
zemes nomas tiesību izsoles rī-
košanu, izsoles sākumcenas un 
izsoles noteikumu apstiprināšanu.

Pieņēma lēmumu par otrās 
mutiskās izsoles rīkošanu, sā-
kumcenas un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu uz pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu 
Celtnieku iela 11, Mazgramzda, 
Priekules pagasts.

Pieņēma lēmumus par pašval-
dībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Liepu aleja 3-1 Kalētu pagastā un 
nekustamā īpašuma “Līcīši” Virgas 
pagastā nosacītās cenas un izsoles 
noteikumu apstiprināšanu.

Precīzu informāciju 
par visiem lēmumiem 

(arī nekustamā īpašuma 
jautājumiem) varat izlasīt 

Priekules novada mājaslapā 
www.priekulesnovads.lv.

Dokumentu pārvaldības 
speciāliste D. Tilgale

DOMES ZIŅAS

Priekules novada 
pašvaldības domes lēmumi

Astoņpadsmit darbības gadu laikā Vītolu 
fonds ir pierādījis, ka līdzcilvēku atsaucība, 
pretimnākšana, nesavtīgs atbalsts ir vērtības, 
kuras saglabāsies visos laikos un apstākļos. 
Pandēmijas laiks bija sarežģīts, bet, rodot spēku 
grūtībās, ziedotāji turpina atbalstīt Latvijas 
jauniešus ceļā uz izglītību. 

Pateicoties vairāk nekā 200 ziedotājiem no Lat-
vijas, Amerikas, Austrālijas, Kanādas, Lielbritānijas, 
Venecuēlas un Zviedrijas, jauno mācību gadu Latvi-
jas augstskolās uzsāka 725 studenti – no tiem 265 
pirmkursnieki, bet 460 esošie stipendiāti studijas 
turpinās. Gada laikā stipendijās plānots izmaksāt 
vairāk nekā 1,4 miljonus eiro. 

2020./2021. mācību gadā no Priekules novada 

stipendijas saņem: Edgars Krūmiņš (Ainas J. Pa-
movskis piemiņas), Krists Auznieks (OP jubilejas), 
Pēteris Cukurs (Gunāra Šūbiņa piemiņas), Krista 
Mehaņikova (LPKS “LATRAPS”), Alīna Ešenvalde 
(Ernas Bertas Meijas Gurķis piemiņas), Kristiāna 
Auzniece (Saules stipendija), Kitija Sinda Pauzere 
(Alfreda un Sarmītes S. Gravu ģimenes), Linda Klāra 
Pickēna (Aleksandra un Austras Circeņu piemiņas), 
Markuss Rihards Dzintars (SIA “Kokapārstrāde 98”), 
Elizabete Cukura (Gunāra Šterna piemiņas). 

Nākamā pieteikšanās Vītolu fonda administrē-
tajām stipendijām no 2021. gada 1. februāra līdz 
1. martam. Vairāk informācijas: www.vitolufonds.lv. 

Vītolu fonds

Šogad Starptautiskajā Skolotāju dienā Prie-
kules novada pašvaldība nevarēja apsveikt visus 
skolotājus klātienē, bet no visas sirds saka paldies 
par paveikto, skolojot Latvijas nākotni!

Jo īpaši sirsnīgs sveiciens pedagogiem, 
kuri ir svinējuši apaļās darba jubilejas:

Kalētu pamatskolā Agra Jērica un Rūta Feld-
mane, Krotes Kronvalda Ata pamatskolā Vaclovs 
Svažs, Priekules Mūzikas un mākslas skolā Zenta 
Ķerve un Andra Zabe, Priekules pirmsskolas iz-
glītības iestādē “Dzirnaviņas” Inta Gruntmane, 
Priekules vidusskolā Sanita Pīlagere un Vineta 
Grīnberga,  Mežupes pamatskolā Anitra Šneidere, 
Inta Anita Volkeviča, Ieva Šteinberga, Liena Braže 

un Mareks Sležis.
Priecājamies par jaunajiem pedagogiem, 

kuri šajā gadā pirmo reizi uzsākuši darba 
gaitas Priekules novada izglītības iestādēs: 

Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolā – 
Amanda Jankauska, Alise Svipsta un Ieva Priš-
čepova; Priekules pirmsskolas izglītības iestādē 
“Dzirnaviņas” – Inita Cimere; Priekules vidusskolā 
– Elisa Erbe un Ina Lika.

Lai jums prieks izbaudīt tos mirkļus, kad, 
iepazīstot pasauli, cilvēkus un sevi, jūs paši 
bagātāki topat! 

Priekules novada izglītības vadītāja
Agrita Purviņa

Dārgie Priekules 
novada iedzīvotāji!
Sakarā ar izmaiņām bāriņtiesas sastāvā, šobrīd netiek nodroši-

nāta apmeklētāju pieņemšana Virgas pagastā un Gramzdas pagastā.
Lai nodrošinātu bāriņtiesas kompetencē esošo jautājumu izska-

tīšanu, aicinām minēto pagastu iedzīvotājus, speciālistus vērsties 
Priekules novada pašvaldībā Saules ielā 1, Priekulē.

 Vienlaikus aicinām iedzīvotājus iepriekš sazināties un vienoties 
par tikšanās laiku ar bāriņtiesas speciālistiem, zvanot pa tālruņa 
numuriem:

l bāriņtiesas priekšsēdētajai I. Šliserei, 26741009,
l bāriņtiesas loceklei I. Balčus, 26392286.

 

Cerībā uz sapratni un turpmāko sadarbību
Priekules novada bāriņtiesa

Latvijas augstskolās 725 jaunieši studē ar 
Vītolu fonda administrētajām stipendijām

Sirsnīgs sveiciens pedagogiem
Kaut simtkārt izrunāts,
kaut daudzkārt teikts
un sacīts,
labs vārds kā laimes vērdiņš
nekad nenodilst.
Tas rada smaidu,
iesēj zvaigznes acīs,
ar viņu sirds
arvien no jauna silst.
  (K. Apškrūma)

Oktobrī rakšanas darbi turpināsies Priekules 
pilsētas Brīvības ielā, posmā no Bānīša līdz Aiz-
putes ielai, Ganību un Brīvības ielas krustojumā 
un Skolas ielā, līdz ar to iedzīvotājiem jārēķinās 
ar satiksmes ierobežojumiem.

Novembrī, ja laika apstākļi to ļaus, rakšanu plā-
nots sākt Priekules pilsētas Ceriņu ielā un Priekules 
pagasta Saulaines ciema Ozolu ielā.

Oktobra beigās testa režīmā plānots iedarbināt 
trīs kanalizācijas sūkņu stacijas, kuras atrodas 
Galvenajā un Tirgoņu, Dārza un Smilšu ielas krus-
tojumā un Baznīcas ielā.  

Iedzīvotājiem jautājumos, kas saistīti ar 
pieslēgšanos pie centralizētā kanalizācijas tīkla, 
lūdzu sazināties ar SIA “Priekules nami” tehnisko 
direktoru Rimu Micku pa tālruni 27068302. 

Projekta realizēšanas gaitā, veicot rakšanas 
darbus, nereti tiek bojāts ūdensvada tīkls, tādēļ 
rodas dzeramā ūdens padeves traucējumi. Atvai-
nojamies iedzīvotājiem par sagādātajām neērtībām 
un pateicamies par sapratni.

SIA “Priekules nami” 
valdes locekle Arta Brauna

INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM 
par projektu Nr. 5.3.1.0/17/I/030 “Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā, 2. kārta” 
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Priekules novada pašvaldība izsludina pirmo projektu kon-
kursu uzņēmējdarbības veicināšanai ar mērķi, sniedzot pašval-
dības atbalstu, veicināt Priekules novada ilgtspējīgu attīstību, 
sekmējot esošo uzņēmēju attīstību un veicinot fizisku personu 
iesaistīšanos uzņēmējdarbībā. Projektu konkursa nolikums ar 
pielikumiem, to skaitā arī pieteikuma veidlapas, atrodami www.
priekulesnovads.lv, sadaļā PROJEKTI – UZŅĒMĒJDARBĪBAS 
PROJEKTU KONKURSS. 

Pieteikumi iesniedzami līdz 2021. gada 4. janvārim pulksten 
17 Priekules novada pašvaldībā saskaņā ar konkursa nolikuma 
nosacījumiem.

Kopējais pašvaldības fonds ir 5000 EUR. Viena projekta 
maksimālais atbalsts 2500 EUR.

Konsultāciju par pieteikšanos “Projektu konkursā 
uzņēmējdarbības veicināšanai Priekules novadā” 
var saņemt pie projektu konkursa koordinatora Guntara Jankus 
pa tālruni 63497949, mob. 26368221, e-pastu 
guntars.jankus@priekulesnovads.lv vai klātienē Priekules novada 
domē Saules ielā 1 (iepriekš vienojoties par laiku).

Pierobežas novadu sa-
sniedzamība šo reģionu ie-
dzīvotājiem un uzņēmējiem 
ir svarīga gan nepieciešamo 
pakalpojumu saņemšanai, gan 
lai veicinātu labākas attīstības 
iespējas, reģionālās vizītes 
laikā tiekoties ar Vaiņodes un 
Priekules novadu pašvaldību 
vadītājiem, uzsvēra satiksmes 
ministrs Tālis Linkaits. 

Latvijas ceļu saimniecības 
sakārtošanai finansējums nav 
pietiekams, tāpēc valdības šogad 
papildus piešķirtie 75 miljoni 
eiro Covid-19 ekonomisko seku 
mazināšanai ir labs papildinājums 
ceļu projektu īstenošanai Latvijas 
reģionos. Arī ceļa seguma atjau-
nošanas darbi un ūdens novades 
sistēmas sakārtošana uz autoceļa 
Priekule–Vaiņode (P135), ko abu 
novadu iedzīvotāji gaidīja vairāk 
nekā 10 gadus, īstenota par pa-
pildus piešķirtajiem līdzekļiem. 

Nākamgad paredzēts pasūtīt 
būvprojektu autoceļam Prieku-
le–Lietuvas robeža (P114), kas 
tāpat ir svarīgs pierobežas novadu 
iedzīvotājiem un sadarbībai ar 
Lietuvas kaimiņiem, apliecināja 
ministrs. Būvniecības darbi šai 
ceļa posmā būs atkarīgi no pie-

ejamā finansējuma. Ir uzsāktas 
sarunas ar Lietuvas Transporta 
ministriju par iespēju Liepājas–
Skodas maršrutā atbalstīt regu-
lārus pasažieru pārvadājumus, 
informēja Tālis Linkaits. 

Vizītes laikā satiksmes mi-
nistrs kopā ar Vaiņodes pašval-
dības vadītāju Visvaldi Jansonu 
apmeklēja kādreizējās Vaiņodes 
dzelzceļa stacijas ēku, kas pēc 
pārbūves līdz gada nogalei varētu 
kļūt par labu vietu novada tūris-
ma attīstībai un piedāvās telpas 
vietējai uzņēmējdarbībai. 

Ar Priekules novada domes 
vadītāju Viju Jablonsku satik-
smes ministrs pārrunāja iespēju 
pašvaldībai nodot kādreizējās 
Liepājas–Priekules dzelzceļa 
līnijas posmu, sakaru kvalitātes 
uzlabošanu attālākajās novada 
apdzīvotajās vietās, autoceļu ik-
dienas uzturēšanas jautājumus 
un citus satiksmes infrastruktūras 
attīstībai nepieciešamos darbus.

Ilze Salna,
ministra padomniece komu-

nikācijas jautājumos
Tālrunis 29404124, 

67028255
Ilze.Salna@sam.gov.lv

SABIEDRĪBA

16. septembrī Vaiņodes novada domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons (no kreisās), 
satiksmes ministrs Tālis Linkaits un Priekules novada domes priekšsēdētāja Vija Jablonska 
pārgrieza simbolisko lenti, tādējādi atzīmējot ceļa darbu pabeigšanu.

Fo
to

: K
ri

st
īn

e 
D

un
du

re

Satiksmes ministrs: Pierobežas novadu 
sasniedzamība ir svarīga reģionu iedzīvotājiem 
un uzņēmējdarbības attīstībai

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina 
biedrības, nodibinājumus un augstākās izglītības 
iestādes (universitātes, akadēmijas, augstskolas, 
koledžas) pieteikties pasākuma “Darbam nepie-
ciešamo iemaņu attīstība” īstenošanai, iesaistot 
darbā sabiedrības labā bezdarbniekus vecumā no 
18 līdz 29 gadiem (ieskaitot) un bezdarbniekus ar 
invaliditāti. Pieteikumus pasākuma īstenošanai 
pieņem visas NVA filiāles visā Latvijā.

Biedrībām un nodibinājumiem tā ir iespēja 
ar NVA atbalstu savam darbam sabiedrības labā 
piesaistīt centīgus palīgus, bet augstākās izglītības 
iestādēm – enerģiskus un perspektīvus studentus 
akadēmiskā un pētnieciskā darba veikšanai. Savu-
kārt NVA reģistrētajiem jauniešiem, studentiem un 
cilvēkiem ar invaliditāti tā ir iespēja iegūt darba 
pieredzi un attīstīt darba iemaņas.

Bezdarbniekam, kas piedalās pasākumā, NVA 
maksā stipendiju – 10 eiro dienā. Stipendijas 
apmērs mēnesī tiek aprēķināts atbilstoši nostrā-
dātām dienām. Bezdarbnieks tiek apdrošināts pret 
nelaimes gadījumiem darbā, NVA apmaksā arī 
obligātās veselības pārbaudes, ja tās ir paredzētas 
normatīvajos aktos, kā arī kompensē izdevumus 
individuālo aizsarglīdzekļu iegādei Covid-19 
apdraudējuma mazināšanai. Viena bezdarbnieka 
iesaistes ilgums pasākumā – no diviem līdz sešiem 
mēnešiem.

Detalizētāka informācija izlasāma NVA tī-
mekļvietnē.

Kā pieteikties pasākuma 
īstenošanai?

1. solis
Biedrībām un nodibinājumiem jāaizpilda 

NVA tīmekļvietnē pieejamais pieteikums, 
savukārt augstākās izglītības iestādēm gan 
jāaizpilda pieteikums, gan jāpievieno pielikums 
pie pieteikuma.

2. solis
Aizpildītais pieteikums jāiesniedz tai NVA 

filiālei, kuras apkalpošanas teritorijā tiks īstenots 
pasākums. Pieteikums pasākumam jāiesniedz 
NVA filiālē klātienē vai ar pasta starpniecību, vai 
elektroniski uz NVA filiāles e-pastu, parakstot 
dokumentu ar drošu elektronisko parakstu. Visu 
NVA filiāļu kontaktinformācija pieejama NVA 
mājaslapā.

Pieteikumus izvērtēs NVA filiāles aktīvo 
nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles ko-
misija un informēs pieteikumu iesniedzējus par 
pieņemto lēmumu.

Pasākums “Darbam nepieciešamo 
iemaņu attīstība” tiek īstenots 

Eiropas Sociālā fonda (ESF) 
projekta “Subsidētās darba vietas 

bezdarbniekiem” ietvaros.

ESF projekts “Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem” 
Nr.9.1.1.1/15/I/001

NVA aicina biedrības, nodibinājumus un augstākās 
izglītības iestādes piedāvāt jauniešiem un 

bezdarbniekiem ar invaliditāti darbu sabiedrības labā
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Ņemot vērā situāciju valstī un 
strauji pieaugošo Covid-19 testu skaitu 
un rindas, kas veidojas laboratorijās, 
valsts zinātniskā institūta “BIOR” 
laboratorija izveidojusi papildu mo-
bilās Covid-19 testēšanas brigādes, 
kuras nodrošinās izbraukumus pie 
pacientiem un uzņēmumiem, kuriem 
tas nepieciešams.

Mobilās paraugu ņemšanas mediķu 
brigādes dosies veikt valsts apmaksātus 
Covid-19 izmeklējumus pēc iepriekšēja 

pieraksta uz visiem Latvijas reģioniem. 
Lai pieteiktos Covid-19 testēšanas mobi-
lajām brigādēm, aicinām zvanīt uz tālruni 
28369560.

Tāpat institūta “BIOR” laboratorija 
nodrošina Covid-19 izmeklējumus speciāli 
izveidotā testēšanas punktā Lejupes ielā 3, 
Rīgā. Lai pieteiktos testam, iedzīvotājiem 
jāzvana uz vienoto tālruņa numuru 8303 
vai 28369560.

Lai nodrošinātu operatīvu paraugu 
noņemšanu un izvairītos no kontakta ar 

citiem klientiem, aicinām ierasties precīzi 
noteiktajā laikā vai divas minūtes iepriekš, 
un, vēlams, personīgajā auto. 

Testēšanas rezultāti pēc izmeklējumu 
veikšanas tiks nosūtīti 24 stundu laikā. 

Pirms izmeklējuma jāuzrāda personu 
apliecinošs dokuments, jāievēro piesardzība, 
tai skaitā 2 m distance, un obligāti jālieto 
sejas maska.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības 
un vides zinātniskais institūts “BIOR” ir 
vadošais pētniecības, laboratorisko iz-

meklējumu un zināšanu pārneses centrs 
Baltijā. Institūts, balstoties uz inovatīvām 
pētniecības metodēm, rada praktiski 
lietojamas zināšanas tādās jomās kā 
sabiedrības un vides veselība, pārtika, 
zivsaimniecība un veterinārmedicīna.

Informāciju sagatavoja:
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības 

un vides zinātniskā institūta “BIOR” 
sabiedrisko attiecību vadītāja Ilze Dimante

Tālr. 26111123.

Kam jāaizpilda elektroniskā 
anketa www.covidpass.lv?

l Visām personām, kas ieceļo Lat-
vijā gan ar privāto transportlīdzekli, 
gan izmantojot pasažieru pārvadātāju 
pakalpojumus.

l Latvijas pierobežas iedzīvotā-
jiem, kas mācās, strādā vai saņem 
medicīniskos pakalpojumus Lietuvā 
vai Igaunijā, kā arī Valkas novadā un 
Valgas pagastā deklarētiem iedzīvo-
tājiem, kuri ikdienā šķērso Latvijas 
sauszemes robežu ar Igauniju, jāaizpil-
da elektroniskā apliecinājuma anketa 
reizi 30 dienās.

Kas jānorāda apliecinājuma an-
ketā?

l Vārds, uzvārds.
l Personas kods vai ceļošanas do-

kumenta numurs.
l Kontakttālrunis un e-pasta adrese.
l Faktiskā adrese, kurā persona būs 

sasniedzama.
l Valstis, kurās persona ir uztu-

rējusies pēdējo 14 dienu laikā pirms 

ierašanās Latvijas Republikā.
l Cita uzraugošajām institūcijām 

nepieciešama informācija.
Kas notiek pēc anketas aizpil-

dīšanas?
l Persona ierīces ekrānā un savā 

e-pastā saņems personificētu QR kodu, 
kas apliecinās datu iesniegšanu. 

Kā aizpildīt anketu par ģimeni?
l Katrai pilngadīgai personai ap-

liecinājums ir jāaizpilda atsevišķi, ne-
pilngadīgām personām apliecinājumu 
aizpilda vecāki vai likumīgie aizbildņi. 

Kas notiks ar personas sniegto 
informāciju?

l Dati tiks automātiski nodoti Valsts 
policijai.

l Valsts robežsardze un Slimību 
profilakses un kontroles centrs pēc 
nepieciešamības varēs piekļūt personas 
datiem. 

l Personas dati tiks uzglabāti 30 
dienas ar mērķi saņemto informāciju 
izmantot epidemioloģiskās drošības 
nodrošināšanai un kontaktpersonu 

izsekojamībai. Pēc 30 dienām personas 
dati tiks automātiski dzēsti.

Ja robeža jāšķērso vairākkārt, vai 
anketa jāpilda katru reizi?

l Jā, apliecinājums ir jāaizpilda kat-
ru reizi par sevi, bērniem un aizbildnībā 
esošām personām!

Kas ir ceļošanas dokuments?
l Ceļošanas dokuments ir perso-

nas pase vai personas apliecība, kuru 
izmantojat Latvijas Republikas robežas 
šķērsošanai.

Ko darīt, ja ir nozaudēts QR kods?
l Covidpass.lv piedāvā iespēju “At-

kārtoti nosūtīt QR kodu”.
Kas ir izstrādājis Covidpass.lv?
l Elektronisko ieceļotāju reģis-

trācijas sistēmu IECIS, kas turpmāk 
kalpos kā elektroniska pašdeklarēšanās 
sistēma personām, kuras ierodas vai 
atgriežas Latvijā no ārvalstīm, ir izstrā-
dājis Iekšlietu ministrijas Informācijas 
centrs sadarbībā ar Valsts policiju, Valsts 
robežsardzi un Slimību profilakses un 
kontroles centru. 

l Iekšlietu ministrijas Informācijas 
centrs ir Covidpass.lv pārzinis.

Pie kā vērsties, ja rodas jautāju-
mi par Covidpass.lv lietošanu? 

l Tālrunis +371 67219111.
l E-pasta adrese pd@ic.iem.gov.lv.
Ko darīt, ja anketa aizpildīta 

kļūdaini? 
l Apliecinājumu var aizpildīt at-

kārtoti. 
Kāds ir sods par elektroniskā 

apliecinājuma Covidpass.lv neaiz-
pildīšanu pirms Latvijas Republikas 
robežas šķērsošanas?

l Šobrīd par apliecinājuma neaizpil-
dīšanu ir paredzēta atbildība ar naudas 
sodu līdz 2000 EUR. 

Covid-19 testēšanai iespējams izsaukt “BIOR” mobilo brigādi

No 12. oktobra visām personām, kuras iecerējušas ieceļot Latvijā, 
tīmekļvietnē www.covidpass.lv ir jāaizpilda elektroniska apliecinājuma anketa

l Vakances Nr. 201014-17.
l Profesija – 
    341206 BĀRIŅTIESAS LOCEKLIS.
l Darbības joma – valsts pārvalde.
l Alga bruto – 814 EUR.

 
DARBA APRAKSTS
Nepieciešamā kvalifikācija un prasmes:

(atbilstība “Bāriņtiesu likuma” (nākotnes 
redakcijas, stāsies spēkā ar 2021. gada 
1. janvāri) 10. panta otrajā daļā un 11. pantā 
izvirzītajām prasībām);

1) Latvijas Republikas pilsonis vai 
nepilsonis;

2) ir sasniegusi 30 gadu vecumu;
3) ieguvusi vismaz akadēmisko bakalau-

ra grādu vai profesionālo bakalaura grādu 
un atbilstošu profesionālo kvalifikāciju vai 
citu Latvijas izglītības klasifikācijā noteik-
tajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 
6. līmenim atbilstošu kvalifikāciju pedagoģi-
jā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai 
tiesību zinātnē un kurai ir ne mazāk kā triju 

gadu darba stāžs attiecīgajā specialitātē;
4) kura prot valsts valodu augstākajā 

līmenī;
5) kurai ir nevainojama reputācija.
Saskaņā ar “Bāriņtiesu likumu” – ja 

persona par bāriņtiesas priekšsēdētāju, 
bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku vai 
bāriņtiesas locekli tiek ievēlēta pirmo reizi, 
tā sešu mēnešu laikā pēc ievēlēšanas apgūst 
šā likuma 10. panta ceturtajā daļā minēto 
mācību programmu. Ja mācību programmas 
apgūšanas izdevumus attiecīgajai amatper-
sonai pilnībā vai daļēji ir segusi dome, tad 
amatpersona, kura tiek atbrīvota no amata 
atbilstoši šā likuma 12. panta pirmās daļas 
1. punktam vai atcelta no amata atbilstoši 
šā likuma 14. pantam agrāk nekā četru gadu 
laikā pēc mācību programmas apgūšanas, 
atmaksā domei tās segtos mācību program-
mas apgūšanas izdevumus proporcionāli 
nostrādātajam laikam.

Bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas 
priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas 

locekļa mācību programmas saturu un ap-
mācības kārtību nosaka Ministru kabinets.

Galvenie pienākumi:
l aizstāvēt bērnu un aizgādnībā esošu 

personu tiesības un mantiskās intereses, 
izskatot iesniegumus un sūdzības, veicot 
faktu pārbaudes;

l veikt nepieciešamās darbības, lai no-
drošinātu bērna audzināšanu un pienācīgu 
aprūpi ģimeniskā vidē;

l komunicēt ar lietā iesaistītajām 
personām, veidojot pozitīvas, lietišķas un 
uz sadarbību vērstas attiecības;

l piedalīties lietu izskatīšanā tiesā, 
izskatīt iesniegumus un sūdzības, sniegt 
informāciju tiesai;

l sadarboties ar citām bāriņtiesām, 
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās reha-
bilitācijas institūcijām, veselības aprūpes 
un izglītības iestādēm, sociālajiem dienes-
tiem, policijas iestādēm, Valsts probācijas 
dienestu un tiesu izpildītājiem;

l informēt pašvaldības sociālo dienestu 

vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, 
kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna 
attīstība un audzināšana un kurām nepie-
ciešama palīdzība;

l “Kriminālprocesa likumā” noteiktajos 
gadījumos pārstāvēt bērnu vai aizgādnībā 
esošo personu kriminālprocesā;

l sagatavot dokumentu projektus un 
administratīvās lietas izskatīšanai tiesas 
un bāriņtiesas sēdēs;

l pārstāvēt bāriņtiesas viedokli, 
skaidrojot bāriņtiesas rīcību un pieņemtos 
lēmumus.
 

PRASĪBAS
Slodzes tips – viena vesela slodze.
Darba veids – darbinieka amats 
uz nenoteiktu laiku.
Aktuāla līdz 22.10.2020.
KONTAKTINFORMĀCIJA
CV sūtīt uz e-pastu 
dome@priekulesnovads.lv 
līdz 2020. gada 22. oktobrim.

PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBA 
AICINA DARBĀ BĀRIŅTIESAS LOCEKLI
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Svētki ir 
jāsvin…
...ar tādu moto oktobrī mēģinām 
pirmsskolas ikdienu padarīt krā-
saināku, interesantāku, jautrāku. 
Kalētu pirmsskolai 40. dzimšanas 
dienas gads. Šie svētki bija pare-
dzēti īstajā datumā, 26. jūnijā. 
Kad plānojām jubilejas svinības, 
gada sākumā neviens nezinājām, 
ka viss aizies pa citām sliedēm. 
Taču dzīve neapstājas, ir jāiet uz 
priekšu, un svētki būs oktobra pē-
dējā nedēļā, ievērojot visas valstī 
noteiktās prasības. 

Šoreiz attālināti vēlos pateikt 
lielu paldies visiem, kuri ielika 
savu artavu pirmsskolas dzīvē 
tajā senajā 1980. gadā, kā arī 
turpmākajos gados, un tiem, kuri 
turpina to darīt. 

Kopš pirmās dienas pirms-
skolā strādā mūsu veļas pārzine 
Zita Juzupa. Četrdesmit gadi vienā 
darbavietā, tas liek domāt, ka 
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Sācies iedzīvotāju balsojums Sabiedrības integ-
rācijas fonda rīkotajā konkursā “Ģimenei draudzīga 
pašvaldība”, lai noteiktu un apbalvotu tās Latvijas 
pašvaldības, kas šogad sniegušas lielāko atbalstu 
ģimenēm ar bērniem un piemērotas vides nodrošinā-
šanai. Ikviens iedzīvotājs līdz 12. novembrim aicināts 
iepazīties ar pašvaldībās paveikto un izteikt savu 
viedokli www.vietagimenei.lv. 

Konkurss “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2020” noris 
trīs kārtās un paredz izvērtēt visu 119 Latvijas pašvaldību 
darbu ģimenēm draudzīgas vides veidošanā. Pašvaldību 
vērtējums sastāv no iedzīvotāju balsojuma, pašvaldību 
līdzdalības konkursa informatīvajā kampaņā, kā arī no 
vērtēšanas komisijas iegūtajiem datiem par novadiem, to-
starp par pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem ģimenēm 
ar bērniem. 

Uzvarētāji tiks noteikti piecu plānošanas reģionu paš-
valdību grupās, piešķirot nominācijas “Ģimenei draudzīgākā 
pašvaldība 2020”, galveno balvu saņems nominants “Ģime-
nei draudzīgākā pašvaldība Latvijā 2020”. Tāpat konkursa 
vērtēšanas komisija varēs noteikt papildu nominācijas. 
Kopējais konkursa naudas balvu fonds ir 100 000 EUR, kas 
tiek piešķirts jaunu vai esošo atbalsta pasākumu  ģimenēm 
ar bērniem attīstīšanai pašvaldībās.

“Balsojums un iedzīvotāju individuālās atsauksmes ir 
lielisks veids, kā novērtēt pašvaldību darbu un vienlaikus arī 
aktualizēt problēmas, ko iedzīvotāji vēlētos atrisināt savās 
dzīvesvietās. Aicinām iesaistīties un palīdzēt pašvaldībām 
kļūt vēl draudzīgākām un veidot ģimenēm ar bērniem 
pievilcīgu vidi,” rosina Zaiga Pūce, Sabiedrības integrācijas 
fonda sekretariāta direktore.

“Ikvienai mammai un tētim rūp, lai viņu bērni augtu 
ģimenei draudzīgā vidē. Taču, lai vieta, kurā dzīvojam, kļūtu 
arvien labāka, ir jādalās savos stāstos un pieredzē. Un arī 
jāslavē – lai pašvaldības visā Latvijā var iedvesmoties un 
aizgūt idejas no citiem labajiem piemēriem,” stāsta Inga 
Akmentiņa-Smildziņa, vecāku organizācijas "Mammamun-
tetiem.lv" vadītāja, konkursa vērtēšanas komisijas locekle.

Šobrīd noris konkursa pirmā kārta, kurā vērtējumu veido 
četras daļas – administratīvo datu vērtējums, dzimstības 

un migrācijas saldo datu vērtējums, iedzīvotāju balsojums 
un pašvaldību iesaiste konkursa informatīvajā kampaņā. 
Konkursa otrajā kārtā tiks novērtēti pašvaldības īstenotie 
atbalsta pasākumi ģimenēm ar bērniem un ģimeniskas vi-
des nodrošināšanai. Trešajā, noslēdzošajā kārtā vērtēšanas 
komisija vizītēs iepazīsies ar 10 finālistēm – visaugstāko 
novērtējumu saņēmušajām pašvaldībām (ar divām katrā 
plānošanas reģionu pašvaldību grupā).

Konkurss “Ģimenei draudzīga pašvaldība” ir viens no 
trim ģimeņu atbalsta pasākumiem, ko realizē Sabiedrības 
integrācijas fonds. Fonds īsteno arī programmu “Ģimenei 
draudzīga darbavieta”, kā arī izsniedz Latvijas Goda ģi-
meņu apliecības “3+ Ģimenes karte” Latvijas daudzbērnu 
ģimenēm.

Sabiedrības integrācijas fonda 
sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Jēkabsone,

tālr. +371 22811020,
e-pasts: zane.jekabsone@sif.gov.lv

Četrkāršie svētki,
atklājot Krotes 
tradīciju un 
rituālu laukumu
<< 1. lpp

Mēs kopjam tradīcijas, mēs mīlam mūsu zemi 
un latviskumu, un to mēs arī šeit sargājam. To visu 
palīdz darīt mūsu folkloras kopa “Traistēni”. Iesākums 
bija skolotāja Līvija, bet nu aktīvi dzīvi un vadību ir 
pārņēmusi mūsu Līga. Līdz ar to arī radās ideja šīs 
vietas sakārtošanai un laukuma izveidošanai, jo, ja 
cilvēki darbojas un ir pamanāmi, tad gribas viņiem 
ko dot un dāvināt, lai viņu svētki ir vēl skaistāki, 
piepildītāki un kvalitatīvāki. Un tāpēc viņu aktīvā 
darbošanās bija pamats idejai un projektam, kas nu 
ir pārtapis īstenībā.”

Allaž aktīvajiem un darbīgajiem “Traistēniem” ar 
vadītāju Līgu Strēli priekšgalā turpmāk, lai svinētu 
latviešu godus un tradīcijas, nevajadzēs meklēt pielā-
gotas vietas, jo nu ir savs bruģētais laukums. Krotes 
tradīciju un rituālu laukumu sargā Ūsiņa zīme, kas 
ir dzīvības un gaismas simbols. 

Līga Strēle un “Traistēni”, kas teju trīs paaudzēs 
uztur folkloru un tradīcijas Krotes ciemā, Bunkas 
pagastā un Priekules novadā, ir pierādījums tam, ka 
sapņi piepildās, ja tiem tic un mērķtiecīgi pēc tiem 
tiecas. Folkloras kopas vadītāja to prot, viņa neno-
liedz, ka ir apņēmīga un prasīga, tajā pašā laikā izjūt 
lielu mīlestību pret bērniem un jauniešiem, un viņu 
vecākiem. Visiem kopā ir svarīgi mācīties un mācīt 
apkārtējiem izpratni par vērtībām, godā ceļot mūsu 
tautas tradīcijas.

Pēc svinīgo dziesmu izdziedāšanas un deju iz-
dejošanas Krotes tradīciju un rituālu laukums tika 
iedzīvināts, un nemanot piezagās krēslas stunda. 
Skanot vīru kopas “Vilki” dziedājumam, tika aizdegtas 
lāpas un iedegts simboliskais ugunskurs, kas sasaucās 
ar citām vietām, kur uguns tika aizdegta, un tas bija 
kā apliecinājums Baltu tautu vienotībai. 

Kristīne Dundure

pirmsskola ir sirdij tuva. Paldies, 
Zita, tev par darbu, sadarbību un 
mīlestību pret bērniem. 

Paldies visiem pārējiem darba 
rūķīšiem, kuri rūpējas par siltu 
ēdienu, tīrām telpām, drošu un 
skaistu vidi, par atvešanu un 

aizvešanu, par siltumu un ikdie-
nas darbu. 

Paldies mūsu bērnu vecākiem, 
kuri ir visdāsnākie, vislabākie, 
visatbalstošākie. Zinu, ka kaut kur 
ceļā ir vecāku sarūpētā dāvana – 
žalūzijas pirmsskolas zālei. Liels, 

liels paldies!
Novēlējums: “Dzīvosim, strā-

dāsim ar cerībām un saviem sap-
ņiem. Lai mums pietiek spēka un 
izturības savus sapņus un mērķus 
pārvērst sasniegumos! Lai labās 
lietas un tradīcijas turpinātos 

un rastos idejas arvien jauniem 
izaicinājumiem! Lai ikdienā arvien 
vairāk prieka!”

Kalētu Mūzikas un mākslas 
skolas direktores vietniece 

Rūta Feldmane

Līdz 12. novembrim aicina balsot 
par ģimenei draudzīgāko pašvaldību
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Saulainā 23. septembra pēc-
pusdienā Gramzdas pagasta 
tautas namā pulcējās 5. un 
6. klases skolēni no Priekules vi-

dusskolas, Krotes Kronvalda Ata 
pamatskolas, Kalētu Mūzikas un 
mākslas pamatskolas un Taurupes 
pamatskolas Meņģeles pagastā, 

kas ir rakstnieka dzimtā vieta, lai 
piedalītos dažādās aktivitātēs un 
iepazītos ar Sudrabu Edžus raibo 
dzīves gājumu un dzīves gadiem, 

Priekules pirmsskolas izglītības iestādes 
“Dzirnaviņas” audzēkņi un darbinieki jau sesto 
gadu piedalījās Eiropas Sporta nedēļā. Šogad 
tā norisinājās no 23. līdz 30. septembrim. 
Piecgadnieki un sešgadnieki ar skolotājām un 
skolotāju palīgiem nedēļu iepriekš sāka mācī-
ties vingrojumu kompleksu. Vadību uzņēmās 
pirmsskolas skolotāja Kristīne Krūmiņa un 
audzēkne Katrīna Rubeze.

23. septembrī sportošanu sākām ar audzēkņu 
un darbinieku kopīgu vingrošanu iestādes pagalmā 
kopā ar Priekules vidusskolas deju skolotāju Lieni 
Sokolovsku. Tā kā pirmsskolā sportojam, dejojam 
ikviens, neskatoties uz vecumu vai fizisko sagata-
votību, visi bija priecīgi iemācīties jaunās dejas un 
vingrošanas kompleksus.

24. septembrī bija skriešanas diena. Skrēja lieli 
un mazi, katrs pēc savām spējām. Sešgadnieki skrēja 
pat divas reizes, jo regulāri kopā ar saviem vecākiem 
piedalās dažādās sporta aktivitātēs un ir spēcīgi. Visi 
skrējēji saņēma  pirmsskolas audzinātāju gatavotās 
medaļas.

25. septembrī Priekules novada sporta vadītājs 
Mārtiņš Mikāls iepazīstināja 5–6 gadus vecos iestādes 
audzēkņus ar vasaras biatlonu.  M. Mikāls izskaidroja 
bērniem noteikumus un parādīja, kā notiek šaušana 

mērķī. Katrs bērns izmēģināja šaušanu mērķī. Visa 
diena pagāja sarunās, kā veicās un kā varēja pacen-
sties vēl precīzāk šaut. Atklājās apslēptie šaušanas 
talanti gan starp audzinātājām, gan bērniem.

28. septembrī notika riteņbraukšanas aktivitātes 
5–6 gadus vecajiem audzēkņiem kopā ar Priekules 
velokluba pārstāvjiem. Pēc drošības noteikumu pār-
runāšanas riteņbraukšanas dalībnieki brauca uz Prie-
kules vidusskolas stadionu, kur bija izveidota īpaša 
velotrase. Tur audzēkņi kopā ar grupas darbiniekiem 
veica dažādus uzdevumus. M. Mikāls iepazīstināja 
un izrādīja sporta zāles un trenažierus. Pirmsskolas 
izglītības iestādē visi atgriezās noguruši, bet laimīgi. 
Paldies Mārtiņam un velokluba pārstāvjiem par 
interesanto un sportiski aktīvo dienu un gardajām 
balvām mazajiem riteņbraucējiem!

29. septembris tika pavadīts ar kustību rotaļām 
un sporta stafetēm, kuras rīkoja katras grupas au-
dzinātājas saviem audzēkņiem.

30. septembrī sporta nedēļa noslēdzās ar sporta 
viktorīnām katrā grupā atsevišķi. Sešgadnieki vēl 
paspēja izcept picu. Tā kā fiziskās aktivitātes uzlabo 
mūsu dzīves kvalitāti, vakarā darbinieki kopā ar Lieni 
Sokolovsku mācījās jaunās, modernās līnijdejas. 

Paldies visiem, kas piedalījās!
“Dzirnaviņu” skolotāja Dagnija Zemgale

3. oktobrī norisinājās jau 
ceturtais leišmalītes tūrisma 
rallijs, pulcējot dalībniekus no 
Priekules, Liepājas, Tadaiķiem, 
Vaiņodes, Skrundas un citām 
vietām. Šis rallijs kļuva par 
visapmeklētāko, jo kopumā 
tajā piedalījās 21 ekipāža 79 
dalībnieku sastāvā. Tūrisma 
rallijs tika rīkots, sadarbo-
joties Vaiņodes un Priekules 
novadiem.

Rallija formāts katru gadu 
nedaudz mainās, lai interesanti 
būtu ne tikai dalībniekiem, bet 
arī pašiem organizētājiem. Šogad 
savas korekcijas ieviesa vīruss, 
tādēļ tradicionālie kontrolpunkti 
tika aizstāti ar virtuāliem un dabā 
esošiem punktiem, kā arī kontrol-
punkti ar “cietajiem riekstiem” 
tika izveidoti tik daudz, lai nebūtu 
liekas drūzmēšanās. Jauna piere-
dze mums, jauna – dalībniekiem.

Sākums Priekulē, pie sporta 
halles, kur katrai ekipāžai tika 
izdalītas kartes ar uzdevumiem, 

kā arī katra ekipāža bija sagata-
vojusi savu mājasdarbu, ar kuru 
prezentēja savu komandu, un liels 
prieks, ka teju visi bija piedomā-
juši pie komandas tēla vai auto 
dekorācijām. Kad visi bija ar sevi 
iepazīstinājuši, tālāk jau tika dots 
starts, lai vairāku stundu garumā 
dalībnieki orientētos un meklētu 
22 kontrolpunktus un 56 “cietos 
riekstus”. Dalībnieki finišēja Em-
būtes Joda dambī, kur ikvienu 
gaidīja silta zupa un tēja. Kamēr 
tika skaitīti punkti un apkopoti 
rezultāti, dalībnieki dalījās pie-
redzē ar to, kas izdevās un kas ne.

Paldies visiem Priekules un 
Vaiņodes novadu iesaistītajiem, lai 
rallijs izdotos! Paldies ZS “Stieb-
riņi” un īpaši Dzintrai Blūmai par 
aktīvu iesaistīšanos kontrolpun-
ktu izveidē, Harijam Ulmanim par 
rallija iemūžināšanu fotoattēlos, 
Arturam Zīlītim par dalībnieku 
uzmundrināšanu un atraktīvas 
noskaņas radīšanu.

Paldies mājražotājam “Embū-

tes garšaugi” par leišmalītes tēla 
popularizēšanu, SIA “SC GRAND” 
un “Lauku picai” par balvām 
sacensību dalībniekiem. Paldies 
Egitas komandai par gardo zupu, 
kas izcili piestāvēja šai vēsajai 

rudens dienai. Paldies Dinai un 
Artai par palīdzēšanu!

Paldies tūrisma rallija dalīb-
niekiem par labajiem vārdiem 
un atzinīgo novērtējumu. Katru 
gadu augot sacensību dalībnieku 

skaitam, ir skaidrs, ka leišmalītes 
tūrisma rallijs cilvēkiem ir iepati-
cies, un, visticamāk, tiksimies atkal 
nākamgad!

Tūrisma vadītāja 
Dace Gailīte

Tūrisma rallijs “Brauc un priecājies” sasniedz dalībnieku rekordu

Sporta nedēļa pirmsskolas izglītības iestādē "Dzirnaviņas"
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Sudrabu Edžum 160
kurus pavadījis Gramzdas pagastā. 

Iesākumā bijušās Gramzdas 
skolotājas Skaidra un Maija sko-
lēniem parādīja Gramzdas pagasta 
nozīmīgākās vietas – Gramzdas 
pamatskolas ēku; tā saucamo 
“nabagmāju”, vienīgo ēku, kas 
saglabājusies pēc kara; četru rindu 
liepu aleju, tās stādīšanā piedalī-
jies pats Sudrabu Edžus; “Vārtus 
uz Latviju” un skaisto Gramzdas 
baznīcu. Skolēniem bija ļoti 
uzmanīgi jāklausās, lai pēc tam 
piedalītos jautājumu viktorīnā. 

Pēc pastaigas visi devāmies uz 
Gramzdas tautas namu, kur sko-
lotāja Maija prezentācijas veidā 
klātesošos iepazīstināja ar nudien 
interesanto un bagāto rakstnieka 
dzīves gājumu. Stāstu lieliski pa-

pildināja īpašie Meņģeles pagasta 
viesi, kuri parādīja fragmentus no 
teātra par Dullo Dauku. Izglītojošā 
pasākuma nagla bija neviens cits 
kā Sudrabu Edžus slavenā stāsta 
varonis Dullais Dauka. Kā pārstei-
gums viņš ieradās un izjautāja 
skolēnus par redzēto un apgūto 
pēcpusdienas laikā. Stāsta varonis 
vadīja jautājumu viktorīnu “Es šo-
dien redzēju, dzirdēju, uzzināju…”. 

Pirms šī pasākuma visu sko-
lēnu mājasdarbs bija izdomāt no-
beigumu stāstam “Dullais Dauka”, 
kuru katras skolas pārstāvji stāsta 
varonim arī nodemonstrēja. 

Noslēgumā visi klātesošie bau-
dīja svētku torti par godu Sudrabu 
Edžus 160. dzimšanas dienai.

Kristīne Dundure
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Esam gandarīti par 12 komandu dalību! 
Visas komandas bijušas aktīvas, acīgas, zinošas 
un neatlaidīgas, jo atradušas visus 16 objektus, 
lai arī piedalījušies ne tikai vietējie iedzīvotāji. 
Sūtot foto, komandas ziņoja, ka, lai atrastu ceļu 
uz dažām konkrētām vietām, nācies lūgt palī-
dzību ne tikai apkārtnes ļaudīm, bet, uzzīmējot 
ceļu, palīdzējuši arī robežsargi. Priecājāmies 
saņemt atsauksmes no dalībniekiem, ka spēle 
bijusi aizraujoša, jo, piedaloties tajā, aktīvi un 
lietderīgi pavadīts laiks un iepazītas jaunas 
vietas, kurās dalībnieki nav bijuši, un daži par 
tām pat nav zinājuši.

Spēlē piedalījās – “Grenovski”, “Laukmui-
ža”, “Vītoli”, “Riekstiņu ģimene”, “LK”, “Gatis, 
Anna Elizabete Volkeviči, Estere Biteniece, Lita 
Leja”, “Nosaukumu nezinu”, “Jautrie pētnieki”, 

“Blondīnes”, “Zilonītis”, “Māris un Guna” un 
“Freiberdzīši”.

Tā kā visas komandas ieguvušas maksimālo 
punktu skaitu, katra komanda saņems pārstei-
guma balvu (ar komandām sazināsimies per-
sonīgi). Komanda “Zilonītis” saņems specbalvu 
par radošu vizuālo noformējumu.

Ņemot vērā pozitīvās atsauksmes un iero-
sinājumu spēli turpināt, iespējams, ka ziemā 
interesentus sagaida jauns izaicinājums.

Gramzdas pagasta kultūras darba 
organizatore Gunta Gruntiņa

Komanda "Vītoli" 
vienā no spēles punktiem.

Šī gada sākums bija labvēlīgs 
kultūras aktivitāšu uzlaboša-
nai un nodrošināšanai Virgas 
pagastā. Bez uzlabojumiem, 
ko piedzīvoja Virgas tradīciju 
nams, tika saskatīta nepiecie-
šamība pēc kultūras pasākumu 
dažādošanas ārpus telpām Virgas 
pagastā, tādēļ tika izlolota ideja 
iegādāties aprīkojumu kultūras 
pasākumu norisei āra apstākļos. 
Pateicoties gada sākumā izslu-
dinātajam Eiropas Savienības 
Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) atklātam 
projektu iesniegumu konkur-
sam, Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.–2020. gadam 
apakšpasākumā: 19.2 “Darbības 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stra-
tēģiju” aktivitātē: 19.2.2 “Vietas 
potenciāla attīstības iniciatīvas” 
tika piesaistīts finansējums pro-
jekta “Aprīkojuma iegāde mobilās 
brīvdabas kultūrtelpas nodroši-
nāšanai Virgas pagasta iedzīvo-
tāju kultūras un citu sabiedrisko 
aktivitāšu nodrošināšanai”, Nr. 
20-02-AL13-A019.2203-000008, 
realizēšanai. Šādu iespēju bi-
jušā Liepājas rajona teritorijas 
pašvaldībām nodrošina biedrība 
“Liepājas rajona partnerība”, 
kura, izstrādājot sabiedrības vir-
zītu vietējās attīstības stratēģiju, 
piesaista ELFLA finansējumu un 
administrē tā izlietojumu, rīkojot 
projektu konkursus.

Projekts “Aprīkojuma iegāde 
mobilās brīvdabas kultūrtelpas 
nodrošināšanai Virgas pagasta 
iedzīvotāju kultūras un citu 
sabiedrisko aktivitāšu nodroši-
nāšanai” ir viens no pašvaldības 
iesniegtajiem projektiem, kuru 
apstiprināja. Realizējot šo pro-
jektu, pašvaldība iegādājās trīs 
dažāda veida, izmēra un pielie-
tojuma teltis, nelielu skatuves 
platformu un dažāda izmēra 
baltus koka parka solus. Projekta 
kopējās izmaksas 13 116,59 EUR, 

no kurām 8525,78 EUR ir ELFLA 
atbalsts un pārējais ir pašvaldības 
līdzfinansējums. 

Tā kā ar to vien, ka aprīkojums 
ir iegādāts, nepietiek, jo par jau-
najām iespējām ir jāinformē arī 
sabiedrība, tad pirmais pasākums, 
uz kuru iedzīvotājus aicināja Vir-
gas pagasta kultūras pasākumu 
organizatore kopā ar kolēģiem no 
pagasta bibliotēkām un Purmsā-
tu senlietu krātuves, notika jau 
25. septembrī. Tā bija skaista, 
silta, saulaina un krāsaina rudens 
diena, kad Purmsātu muižas 
parkā norisinājās Dzejas dienu 
rīta stunda “Krustām šķērsām”. 
Projektā iegādātā, neparastā teltī, 
uz grezniem, projektā iegādātiem 
baltiem soliem sasēda Mežupes 
pamatskolas skolotāji, darbinieki, 
audzēkņi, ciema iedzīvotāji un 
viesi, lai klausītos mūzikas un 
dzejas sniegumā, kas radīja miera 
un harmonijas sajūtu klātesoša-
jos. Mākslinieces Dace Straume 
un Ieva Škendere spēlēja dažādus 
instrumentus un lasīja Martas 
Landmanes dzeju uz jaunās ska-
tuves platformas. 

Virgas pagasta kultūras pa-
sākumu organizatores Ieva un 
Daira uz šo sarīkojumu uzaici-
nāja dzejnieces māsīcas Veltu 
Hermansoni un Ilgu Fridrihsoni 
no Kapsēdes, lai tās ar savu klāt-
būtni pagodinātu dzejas dienu 
sarīkojumu. Abas dalījās skaistās 
bērnības atmiņās, atcerējušās 
vasaras, kas pavadītas tepat – 
Purmsātos. Velta iemeta domu 
graudu, ka ir jārīko sarīkojums 
par godu māsīcai, dzejniecei 
Martai Landmanei, kas ir purm-
sātnieka, Lāčplēša Kara ordeņa 
kavaliera Jāņa Dobeļa meita. 
Māsīcas dalījās atmiņās: “Lai arī 
Marta 1947. gadā bēgļu gaitās 
izceļojusi uz Angliju, kur nodzī-
vojusi visu mūžu, sirdī vienmēr 
skumusi pēc dzimtenes. “Par to 
liecina dzejnieces aizkustinošās 
dzejas rindas:

“Es esmu anglisks latvietis
Es angliski runāju, smejos, ēdu
Es angliski strādāju, 

tērēju naudu…
Vien naktī, 

kad durvis aizslēgtas, 
Tad tiekos ar savu bēdu.
Es rētas atkal atplēšu – 
Es latviski elpoju, domāju,
Es latviskas asaras raudu
Jo esmu latvisks latvietis.”
Pēc muzikāli relaksējošas 

dzejas stundas ar bērniem kopā 
izklaidējās rudmatainā Pepija. 

Jautras mūzikas pavadījumā viņi 
piedalījās dažādās atrakcijās, rota-
ļās un vēroja sausā ledus radītos 
mākoņus. 

Sarīkojuma organizatores 
Daira un Ieva priecīgas atzīst, ka 
projektā iegādātais aprīkojums 
noderēs dažādiem pasākumiem 
muižas parkā un ne tikai. Ska-
tuves platforma ir mobila, tās 
augstumu ir iespējams pielāgot 
pēc vajadzības. Savukārt trīs teltis 
var izmantot daudzos un dažādos 
veidos. Šis materiāltehniskās 

bāzes papildinājums ir lielisks 
ieguvums kultūras pasākumu or-
ganizatoriem, pagasta un novada 
iedzīvotājiem, jo tiks paplašinātas 
pasākumu organizēšanas iespējas 
un to apmeklēšanas ērtums. 

Virgas kultūras pasākumu 
organizatore

Daira Šalma,
Attīstības plānošanas 

nodaļas vadītāja
Una Ržepicka,

Kristīne Dundure

Dzejas dienu rīta stunda “Krustām šķērsām” – 
LEADER projektā iegādātā aprīkojuma izmēģināšana
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Spēle "Atrodi mani!" noslēgusies

Sarīkojuma mākslinieces Dace Straume un Ieva Škendere.
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Aicinām iedzīvotājus iz-
mantot iespēju saņemt nekus-
tamā īpašuma nodokļa maksā-
šanas paziņojumu elektroniski 
e-pastā.

1. Saņemt e-pasta paziņojumu 
par nekustamā īpašuma nodokļa 
apmaksu ir ērti, un, veicot maksā-
jumus pa ceturkšņiem, e-pasts vai 
īsziņa atgādina par maksāšanas 
termiņu. E-atgādinājums uz norā-
dīto e-pastu tiek izsūtīts septiņas 
dienas pirms maksāšanas termiņa, 
bet SMS veidā – maksāšanas ter-
miņa samaksas dienā.

2. Maksāšanas paziņojumu 
varat saņemt, atvērt un iepazīties, 
atrodoties jebkurā vietā. Iespē-
jams ne tikai saņemt paziņojumu, 
bet uzreiz arī veikt apmaksu 
internetbankā vai portālos www.
epakalpojumi.lv, www.latvija.
lv. Portālā www.epakalpojumi.
lv iespējams veikt nomaksu arī 
par citas fiziskas vai juridiskas 

personas īpašumiem. 
Veicot maksājumu internet-

bankā, būtiski ir pārliecināties, 
vai pārskaitījums adresēts paš-
valdībai, kas izsūtījusi paziņojumu 
par nekustamā īpašuma nodokļa 
nomaksu. Pārskaitījums veicams 
uz kādu no tiem pašvaldības kon-
tiem, kas norādīti sagatavotajā 
maksāšanas paziņojumā. 

3. Videi draudzīga resursu 
izmantošana ir vēl viens iemesls 
maksāšanas paziņojumus saņemt 
elektroniski. 2020. gada sākumā 
tika izsūtīti vairāk nekā 1 milj. 
nekustamā īpašuma nodokļa 
maksāšanas paziņojumu pa 
pastu. Iekšzemes pasta sūtīju-
mu izmaksas par vienu vēstules 
izsūtīšanu ir 1 EUR, ņemot vērā, 
ka daļa nekustamā īpašuma 
īpašnieku atrodas ārpus Latvijas, 
izmaksas par vienu sūtījumu ir 
lielākas. Jāsecina, ka pašvaldības 
kopā samaksā vairāk par 1 milj. 

EUR tikai pasta izdevumiem.
Atgādinām, ka līdz 2020. gada 

16. novembrim (vai līdz termiņam, 
ko pašvaldība ir noteikusi ar lēmu-
mu sakarā ar ārkārtējās situācijas 
izsludināšanu valstī) veicams 
kārtējais nekustamā īpašuma 
nodokļa maksājums. 

Nomaksāt nodokli iespējams 
ne tikai internetbankā, portālā 
www.epakalpojumi.lv un www.
latvija.lv, bet arī pašvaldības 
norēķinu punktos un bankā.

Aicinām nodokli samaksāt 
laikus, jo saskaņā ar likumu par 
laikā neveiktu maksājumu tiek 
aprēķināta nokavējuma nauda 
0,05% apmērā no nesamaksātās 
summas. 

Portālā www.epakalpojumi.lv 
iespējams pieteikties arī atgādi-
nājumu saņemšanai e-pastā vai 
īsziņas veidā par nekustamā īpa-
šuma nodokļa samaksas termiņa 
tuvošanos.

Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju saņemt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas 
paziņojumu elektroniski e-pastā portālā www.epakalpojumi.lv.

Latvijas Pašvaldību sa-
vienība kopīgi ar Priekules 
novada pašvaldības Kalētu 
pagasta pārvaldi realizē Meža 
attīstības fonda projektu 
“Meža dienas 2020”. Moto: 
“Veidosim daudzveidīgu Lat-
viju un tīkamu tās ainavu!” 

Kalētu mežaparkā “Prie-
diens” atjaunojam un papildinām 
dendroloģiskos stādījumus ar 
Latvijas apstākļiem atbilstošu, 
konkrētam reģionam ģenētiski 
un fizioloģiski piemērotu stādāmo 
materiālu. Parka aktīvās zonas 
daļā – pie informācijas centra – ir 
iestādīti mežvītenis, rododendri, 
hostas, forsītijas un sarkanās 
lazdas. Pie jaunās “Dzēlēju ta-

kas” – iestādītas irbenes, korķa 
koks un sarkanā kļava. Vēl jā-
turpina maijrozīšu, rievaino rožu 
un gobu stādījumi pie “Skumjo 
meiteņu lapenes”. Šeit tiks arī 
atjaunots muižas pastāvēšanas 
laikā savdabīgi veidots stādījums – 
savijot vairākus stādus buntītē. Šis 
īpatnējais dižskābarža stādījuma 
veids būs kā vēstījums no muižas 
laikiem nākošajām paaudzēm. 
Sirsnīgs paldies Elitai Jaunzemei 
projektu rakstīšanā un arī realizē-
šanā, kā arī pārējiem darba rūķiem 
pie stādīšanas darbiem.

Projekta darbi turpinās! 
                              

Kalētu mežaparka 
“Priediens” gide Arta Troika

Oktobrī Bunkas kultūras 
namā notika nebijis pasākums – 
apvienojās dzeja un deja.  Proti, 
dzejniece no Kalētiem Henita 
Kup janska kopā ar Bunkas pa-
gasta bērnu deju kolektīvu “Ligh-
tning” svinīgi atklāja grāmatu 
“Krustām šķērsām viss ir bērts”. 

Tā ir mīklu grāmata, aicinot 
mazākos lasītājus asināt prātu, 
bet lielākos – atgriezties bērnībā, 
laikā, kad mīklu minēšana bija 
aizraujoša izklaide. Grāmatas 
atvēršanas svētki pierādīja, ka 
mīklu minēšana var būt inte-
resi raisoša izklaide, jo bērni 
grāmatas autores sagatavotās 
mīklas minēja ar aizrautību.  

Lai atpūtinātu prātu, bērni starp-
laikos starp mīklu minēšanu 
dejoja pašu un skolotājas Gra-
žinas Afanasjevas sagatavotos 
mūsdienu deju priekšnesumus. 
Par godu pasākumam “Izdejot 
dzeju dejā” Henita radījusi arī 
dzejoli. Lūk, dažas rindas no tā: 

“Vējš nevar izdejot dzeju dejā,
Smēja lapas virpuļojot lejā.
Saule priecājās, 

mākonis asaras lēja,
Bet debesīs – 

vējš ar dardedzi sāk deju.”

Bunkas kultūras nama 
direktore 

Malda Andersone

Izdejo dzeju dejā
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3 iemesli, kāpēc saņemt nekustamā īpašuma 
nodokļa maksāšanas paziņojumu elektroniski

Arta Troika pie stādījumiem. 
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Kalētu “Priediens” papildināts ar 
jauniem dendroloģiskiem stādījumiem
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l Pacienti līdzmaksājumos 
par valsts kompensējamām 
zālēm ik mēnesi ietaupa vai-
rāk nekā 1 miljonu eiro.

l Kopumā kopš 1. aprīļa 
pacienti līdzmaksājumos ir 
ietaupījuši 5,05 miljonus eiro.

l Pacientu līdzmaksājums 
par vienu recepti vidēji sama-
zinājies par 1,60 eiro.

Lai novērstu situāciju, kad 
iedzīvotāji pārmaksā par valsts 
kompensējamiem medikamen-
tiem, no šā gada 1. aprīļa tika 
mainīta valsts kompensējamo 
zāļu izrakstīšanas kārtība – ārsts 
receptē tagad norāda aktīvo vielu, 
nevis konkrēta medikamenta 
nosaukumu, savukārt aptiekas 
no vienādas iedarbības zālēm 
izsniedz kompensējamās zāles 
ar zemāko cenu, kuras ir tikpat 
kvalitatīvas, efektīvas un drošas. 
Saskaņā ar Nacionālā veselības 
dienesta datiem, kopš jaunā 
kārtība stājusies spēkā, pacienti 
līdzmaksājumos par valsts kom-
pensējamām zālēm ik mēnesi 
ietaupa vairāk nekā 1 miljonu 
eiro, kas kopumā pirmajos piecos 
mēnešos ļāvis viņiem ietaupīt 
5,05 miljonus eiro. 

Pacientu vidējais papildus 
veiktais maksājums jeb līdz-
maksājums par vienu recepti, 
iegādājoties dārgākas līdzvērtīgas 
iedarbības zāles, jūnijā samazinā-
jies par 45%, jūlijā – par 46%, bet 
augustā – par 48%, proti, augustā 
tas ir samazinājies no 3,60 eiro 
uz 1,88 eiro, salīdzinot ar 2019. 
gada attiecīgo periodu. Pacientu 
līdzmaksājums par vienu recepti 
laikā no šī gada 1. aprīļa līdz 1. 
septembrim vidēji samazinājies 
par 1,60 eiro. 

Jaunā sistēma 
veicinājusi 
medikamentu cenas 
samazināšanos

Līdz ar brīdi, kad tapa zināms, 
ka no 1. aprīļa stāsies spēkā jaunā 
kompensējamo zāļu izrakstī-
šanas kārtība, uz 2020. gada 1. 
aprīli 250 kompensējamajiem 
medikamentiem ražotājs ir 
samazinājis cenu, tai skaitā 50 
medikamentiem ar pirms tam jau 
esošu zemāko cenu. Uz 2020. gada  
1. maiju cenas samazinātas vēl 18 
medikamentiem, uz 1. jūliju – vēl 
75 medikamentiem, bet uz 1. sep-
tembri –  vēl 45 medikamentiem. 

Laikā no 2019. gada 1. februā-
ra līdz 2019. gada 1. jūlijam pirms 
sistēmas maiņas no kompensē-
jamo zāļu saraksta svītrots 81 
medikaments, bet pēc sistēmas 

maiņas laikā no 2020. gada 1. 
februāra līdz 2020. gada 1. jūli-
jam – 99 medikamenti. Savukārt 
70 jauni medikamenti ir iekļauti 
kompensējamo zāļu sarakstā. 
Līdz ar to nav apstiprinājušās 
bažas, ka jaunā kārtība veicinās 
zāļu svītrošanu no kompensējamo 
zāļu saraksta. Gluži pretēji, tā 
veicinājusi zāļu cenu samazi-
nājumu un zemākas cenas zāļu 
pieejamību.

No 2020. gada 1. aprīļa līdz 
30. jūnijam saņemti 175 ārstu 
un farmaceitu un 20 pacientu 
ziņojumi par zāļu blaknēm. Sa-
līdzinājumā 2019. gadā kopumā 
Zāļu valsts aģentūra saņēma 
61 ārstu un farmaceitu un 48 
pacientu blakņu ziņojumus. 
Ziņojumu analīze liecina, ka 
ziņotās blaknes ir jau norādītas 
zāļu aprakstā un lietošanas ins-
trukcijā kā galvenokārt mazāk 
būtiskas blaknes, proti, tās ir jau 
zināmas un paredzētas. Blakņu 
ziņošanas aktivitāte Latvijā 
joprojām ir vērtējama kā zema, 
salīdzinot ar tādām valstīm kā 
Francija, Dānija un Nīderlande, 
kur saņemto blakņu ziņojumu 
skaits uz 1000 iedzīvotājiem vai-
rākkārt pārsniedz ik gadu Latvijā 
saņemtos ziņojumus. Zāļu valsts 
aģentūra un Veselības ministrija 

aicina iedzīvotājus arī turpmāk 
par novērotajām blaknēm, ko, 
iespējams, izraisījušas zāles, ziņot 
gan ārstam vai farmaceitam, gan 
Zāļu valsts aģentūrai un atgā-
dina, ka, ja tam ir medicīnisks 
pamatojums, ārsts joprojām 30% 
gadījumu var izrakstīt recepti 
konkrētajam kompensējamajam 
medikamentam, norādot zāļu 
komerciālo nosaukumu. 

Statistikas dati arī liecina, 
ka šī gada aprīlī, maijā un jūnijā 
ārstniecības personas izrakstīto 
kompensējamo zāļu receptēs 
ir lietojušas aktīvās vielas jeb 
starptautisko nepatentēto no-
saukumu gandrīz 90% gadījumu. 
Salīdzinājumam – 2020. gada 
martā, kad jaunā kārtība vēl 
nebija stājusies spēkā, izrakstot 
zāles kompensācijas kārtībā, tikai 
16% gadījumu tika lietots aktīvās 
vielas nosaukums. 

Veselības ministrija izsaka 
pateicību gan ārstiem, gan far-
maceitiem, kas paralēli Veselības 
ministrijas, Zāļu valsts aģentūras, 
Nacionālā veselības dienesta un 
Veselības inspekcijas īstenotajai 
skaidrojošajai kampaņai par 
valsts kompensējamo medi-
kamentu jauno izrakstīšanas 
kārtību iedzīvotājiem skaidro 
pārmaiņas, ko šī kārtība paredz. 

Vienlaikus Veselības ministrija 
aicina visus ārstus turpināt 
informēt iedzīvotājus par jauno 
kārtību, tai skaitā arī attālināti 
izrakstot kompensējamo zāļu 
receptes. Ārsti visefektīvāk var 
gan sniegt nepieciešamo infor-
māciju, gan atspēkot dažādus 
iedzīvotāju vidū iesakņojušos 
mītus, piemēram, ka dārgāki 
medikamenti ārstē labāk un ir 
iedarbīgāki, jo zāļu jomā augstāka 
cena nenozīmē labāku kvalitāti. 
Kā liecina šā gada augustā veiktā 
Latvijas iedzīvotāju aptauja, sev 
nepieciešamo informāciju par 
valsts kompensētajiem medika-
mentiem pacienti primāri vēlas 
saņemt no sava ārsta (57%) vai 
farmaceita (51%) un tikai pēc tam 
no valsts iestāžu tīmekļvietnēm 
(40%) vai medijiem. 

Latvijas ģimenes ārsti, slim-
nīcas un aptiekas ir nodrošināti 
ar nepieciešamajiem ārstiem, 
farmaceitiem un pacientiem 
paredzētajiem informatīvajiem 
materiāliem gan elektroniskā, 
gan arī drukātā formātā. Kopumā 
līdz šim ir izplatīts viens miljons 
informatīvo materiālu 1286 ģi-
menes ārstu praksēm, 37 Latvijas 
slimnīcām, 7 aptieku tīkliem 
visā Latvijā un profesionālajām 
organizācijām un asociācijām.

Kā jau Veselības ministrija 
minējusi iepriekš, jaunā valsts 
kompensējamo medikamentu 
izrakstīšanas kārtība stājās spēkā 
no šā gada 1. aprīļa un sistēmas 
izvērtējums un uzlabojumi notiks 
vismaz gadu no tās ieviešanas.

FAKTI
l Aktīvā viela ir zāļu galvenā 

ārstējošā viela. Palīgvielas veido 
zāļu formu, krāsu, garšu un citas 
īpašības.

l Zālēm ar vienādu aktīvo 
vielu un tādu pašu iedarbību var 
būt dažādi ražotāji, nosaukumi, 
izskats (krāsa, forma vai iepako-
jums) un var atšķirties to cena.

l Lai pacientiem būtu jāmak-
sā mazāk, ārsts kompensējamo 
zāļu receptē no 1. aprīļa norāda 
tikai zāļu aktīvās vielas nosauku-
mu. No zālēm ar vienādu aktīvo 
vielu un iedarbību valsts maksā 
par tām (kompensē), kurām ir 
zemākā cena.

l Ja būs medicīnisks pama-
tojums, ārsts kompensējamo 
zāļu receptē norāda un valsts 
pacientam kompensē arī dārgākas 
zāles ar tādu pašu aktīvo vielu un 
iedarbību.

l Ārsts un pacients sarunas 
laikā vienojas par to, vai pacients 
lietos valsts kompensētās zāles; 
šādā gadījumā ārsts izrakstīs 
kompensējamo zāļu recepti.

l Ņemiet vērā, ka no 1. aprīļa 
aptiekā piemaksāt par dārgākām 
valsts kompensējamajām zālēm 
vairs nevar.

l Zāļu aktīvās vielas jeb 
starptautiskais nepatentētais no-
saukums ir norādīts uz zāļu iepa-
kojuma maziem burtiem un nereti 
slīprakstā, un tas ir arī lasāms 
visu zāļu lietošanas instrukcijās. 
Šis nosaukums uz iepakojuma 
atrodas līdzās lielajiem burtiem 
uzrakstītajam konkrēta ražotāja 
ieviestajam zāļu nosaukumam.

l Iedzīvotājiem noderīgi 
informatīvie materiāli par jauno 
kārtību kampaņā “ZINI un NEPĀR-
MAKSĀ” ir publicēti tīmekļvietnē 
www.esparveselibu.lv. 

l Preses relīze ir tapusi 
Eiropas Sociālā fonda projekta 
“Kompleksi veselības veicināša-
nas un slimību profilakses pa-
sākumi” (identifikācijas numurs 
9.2.4.1/16/I/001) ietvaros.

Papildu informācija:
Dita Okmane,

Zāļu valsts aģentūras 
Sabiedrisko attiecību noda-

ļas vadītāja
Tālr. 67078422, 25400181

Pacientu līdzmaksājumi par zālēm piecu mēnešu 
laikā samazinājušies par 5,05 miljoniem eiro 
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Lauku atbalsta dienests 
(LAD) informē 

n Aktualitātes lauksaimniekiem 
(vebināra materiāli).

17. septembrī LAD organizēja vebināru 
lauksaimniekiem par aktuālajiem jautāju-
miem. Vebinārs notika tiešsaistē platformā 
“Zoom”.

Vebināra laikā dienesta direktors Ģirts 
Krūmiņš un citi speciālisti pastāstīja par 
pieejamo atbalstu Covid-19 izraisīto grūtību 
pārvarēšanai, plānoto maksājumu grafiku 
un likmēm 2020. gada platību sezonai, pro-
jektu aktualitātēm, kā arī sniedza atbildes 
uz lauksaimnieku uzdotajiem jautājumiem.

Vebinārā rādītās prezentācijas:
l par platību aktualitātēm;
l par investīciju pasākumiem;
l par valsts atbalstu.
Prezentācijas ir pieejamas LAD mā-

jaslapā www.lad.gov.lv – “Aktualitātes” un 
“Kalendārs” – “Aktualitātes”.

n Atbalsts apdrošināšanas polišu 
iegādes izdevumu segšanai.

Atbalsts par dzīvnieku, sējumu un stā-
dījumu platību apdrošināšanu.

Atbalsta mērķis ir, daļēji sedzot izde-
vumus par apdrošināšanas prēmiju, veicināt 
lauksaimnieku iesaistīšanos lauksaimnie-
cības nozaru riska mazināšanā.

Atbalsta veids: kompensējošs mak-
sājums lauksaimniekiem, pamatojoties uz 
iesniegto apdrošināšanas polisi par ražas, 
augu un dzīvnieku apdrošināšanu un tās 
apmaksu apliecinošajiem dokumentiem.

Atbalstu piešķir 70% apmērā no ap-
drošināšanas polises iegādes izdevumiem, 
bet ne vairāk kā 50 EUR  par vienu hektāru 
(kultūrauga augšanas sezonā) vai vienu 
liellopu vienību (gadā).

Atbalstu piešķir tikai par spēkā eso-
šām un līdz 2020. gada 1. decembrim 
pilnībā apmaksātām apdrošināšanas 
polisēm. Polises apmaksu var  veikt pa 
daļām, bet pēdējais maksājums nevar 
būt vēlāks par 2020. gada 1. decembri.

Lai saņemtu atbalstu, pretendents LAD 
iesniedz:

l iesniegumu;
l apdrošināšanas polises kopiju, kurā 

norādīti apdrošinātie riski;
l apdrošināšanas prēmiju samaksu 

apliecinošu dokumentu kopijas.
LAD mēneša laikā pēc iesnieguma 

saņemšanas pieņem lēmumu par atbalsta 
piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt 
atbalstu un veic izmaksu. 

Iesniegumu pieņemšana atbalsta sa-
ņemšanai notiek no 2020. gada 6. maija 
līdz 1. decembrim.

Iesniegumi jāiesniedz, izmantojot 
LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu, 
vai lad@lad.gov.lv elektroniska dokumenta 
formā, parakstītu ar elektronisko parakstu 
un apliecinātu ar laika zīmogu “Elektronisko 
dokumentu likumā” noteiktajā kārtībā.

n  Alternatīvais atbalsts lopkopības 
saimniecībām.

Alternatīvo atbalstu var saņemt primāro 
lauksaimniecības produktu ražotājs, kas ir 
apdrošinājis produktīvos lauksaimniecības 
dzīvniekus pret tiem riska faktoriem, par 
kuriem nav paredzēts atbalsts aktivitātē 
“Atbalsts par dzīvnieku, sējumu un stādī-
jumu platību apdrošināšanu”.

Atbalstu piešķir 50% apmērā no ap-
drošināšanas polises iegādes izdevumiem.

Plašāka informācija LAD mājaslapā 
www.lad.gov.lv, sadaļā “Atbalsta veidi” – 
“Valsts atbalsts” – “Apdrošināšana”.

n 2020. gada lauksaimniecības 
skaitīšana turpinās.

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) līdz 
22. decembrim tiešsaistē un intervijās turpi-
na 2020. gada lauksaimniecības skaitīšanas 
datu vākšanu. 

Ar lauku saimniecību sazināsies CSP 
intervētājs vai Latvijas Lauku konsultā-
ciju un izglītības centra lauku attīstības 
speciālists, lai iegūtu 2020. gada lauksaim-
niecības skaitīšanas informāciju par lauku 
saimniecību. Lauksaimniecības skaitīšanas 
datus var iesniegt arī tiešsaistē e.csb.gov.lv, 
pieslēdzoties ar jau esošo lietotāja vārdu 
un paroli, vai kļūt par sistēmas lietotāju 
reģistrējoties.

CSP izsaka pateicību 12 000 lauku saim-
niecību, kuras jau ir sniegušas 2020. gada 
lauksaimniecības skaitīšanai nepieciešamo 
informāciju. Šajā skaitīšanā dati jāiegūst par 

aptuveni 75 000 lauku saimniecību. CSP 
uzsāka 2020. gada lauksaimniecības skai-
tīšanas datu vākšanu tiešsaistē 15. aprīlī.

“Atšķirībā no iepriekšējās lauksaimnie-
cības skaitīšanas 2010. gadā šajā skaitīšanā 
anketu aizpildīt ir trīsreiz vieglāk – informā-
ciju, kas pieejama dažādos lauksaimniecības 
reģistros, mēs neprasām sniegt atkārtoti, tā 
jau ir mūsu rīcībā. Jāvelta laiks, lai aizpildītu 
aptuveni trešdaļu no skaitīšanas infor-
mācijas, kas nav pieejama nevienā valsts 
reģistrā. Aicinu būt atsaucīgiem un aktīvi 
piedalīties, jo iegūtie rezultāti nodrošinās 
informatīvo pamatu nākamās desmitgades 
lauksaimniecības attīstībai valstī, tādēļ 
lauksaimnieku piedalīšanās skaitīšanā ir 
īpaši svarīga,” uzsver CSP Lauksaimniecības 
un vides statistikas departamenta direktors 
Armands Plāte.

Lauksaimniecības skaitīšanā nebūs 
jāsniedz dati, kas jau ir LAD Integrētās 
administrēšanas un kontroles sistēmas 
ES Tiešo maksājumu datubāzē par vairāk 
nekā par 50 tūkstošiem lauku saimniecību. 
Tāpat otrreiz netiek prasīta informācija, 
kas ir Lauksaimniecības datu centra (LDC) 
Lauksaimniecības dzīvnieku reģistrā, LDC 
Bioloģiskās lauksaimniecības informācijas 
sistēmā un LDC Novietņu infrastruktūras 
reģistrā.

Informācija jāsniedz visām lauku 
saimniecībām, kas nodarbojas ar lauksaim-
niecisko ražošanu – apsaimnieko lauksaim-
niecības zemi vai audzē lauksaimniecības 
dzīvniekus, vai uztur zemi labā lauksaim-
niecības un vides stāvoklī neatkarīgi no 
tā, vai apsaimnieko īpašumā esošo zemi 
vai nomā no citiem lauksaimniekiem un 
iegūst produkciju gan pašpatēriņam, gan 
pārdošanai.

CSP aicina lauksaimniekus būt at-
saucīgiem un iesniegt 2020. gada lauk-
saimniecības skaitīšanas informāciju. 
Lauksaimniecības skaitīšana nodrošinās 
pamatu šīs desmitgades informācijai par 
lauksaimniecības nozari un kalpos noza-
res analīzei un lēmumu pieņemšanai, kā 
arī lauksaimniecības politikas un lauku 
attīstības Latvijā, Eiropas Savienībā, kā arī 
Kopējās Lauksaimniecības politikas (KLP) 
plānošanai un īstenošanai, un būs nozīmīgs 

pamatojums atbalsta noteikšanā.
Aktuālā informācija par 2020. gada 

lauksaimniecības skaitīšanu pieejama CSP 
vietnē csb.gov.lv/lauki2020.

CSP speciālisti atbildēs uz jautājumiem 
par anketas aizpildīšanu pa bezmaksas 
tālruni 80202808 darbdienās no plkst. 8.30 
līdz 17.00 vai e-pastā ls2020@csb.gov.lv.

n LAD aicina klientus klātienes 
vizītes pieteikt iepriekš.

Pēdējās nedēļās ir palielinājies ar 
Covid-19 saslimušo personu skaits, tāpēc 
LAD, rūpējoties gan par klientu, gan die-
nesta darbinieku veselību, aicina izvērtēt 
nepieciešamību apmeklēt LAD klientu 
apkalpošanas centrus klātienē. Ja klien-
tiem nepieciešama klātienes palīdzība un 
jautājumus nevar atrisināt attālināti, tad 
aicinām pirms vizītes sazināties ar dienestu 
pa tālruni 67095000 un vienoties par kon-
krētu apmeklējuma laiku.

Ikviens interesents var izmantot iespēju 
saņemt konsultācijas un nepieciešamo 
palīdzību attālināti. To var darīt, zvanot uz 
minēto klientu apkalpošanas tālruni darba 
dienās no plkst. 8.00 līdz 20.00 vai rakstot 
savus jautājumus uz e-pastu lad@lad.gov.lv.

Gadījumos, ja klients tomēr ierodas 
dienesta klientu apkalpošanas centrā 
bez iepriekšēja pieraksta, tad viņam būs 
jāuzgaida, līdz tiks apkalpoti klienti, kuri 
ir vizīti pieteikuši iepriekš.

Dienests aicina klientus klātienes vizītes 
laikā izmantot klientu centros pieejamos 
roku dezinfekcijas līdzekļus, personiskos 
mutes un deguna aizsegus un līdzi paņem-
tos rakstāmpiederumus, ja tie nepieciešami. 
Obligāti ir jāievēro divu metru distance.

Ja klienti ir Covid-19 infekcijas slim-
nieka kontaktpersonas vai ir apstiprināta 
Covid-19 diagnoze, un viņu veselības stā-
voklis pieļauj ārstēšanos mājās, lūdzam 
neapmeklēt dienestu klātienē. Arī tad, ja 
klientiem ir elpceļu saslimšanas pazīmes, 
klātienes vizīti lūdzam atlikt uz citu laiku.

LLKC Priekules novada lauku 
attīstības konsultante Irina Gintere,

Priekules pagasta Lauksaimniecības 
konsultante Vizma Garkalne

UZŅĒMĒJDARBĪBA UN LAUKSAIMNIECĪBA

Lauksaimniecības datu centrs (LDC) 
atgādina:
1. novembris –  
bišu saimju skaita paziņošana LDC.

Medus bišu saimju īpašniekiem vai turētājiem LDC ir jāsniedz 
informācija par bišu saimju skaitu uz 1. maiju un 1. novembri. Dati 
sniedzami attiecīgā mēneša laikā.

Plašāka informācija LDC mājaslapā www.ldc.gov.lv – “Aktualitātes” 
– “Arhīvs” – “Bišu saimju īpašniekiem”.

LLKC Priekules novada lauku attīstības konsultante 
Irina Gintere un

Priekules pagasta lauksaimniecības konsultante
 Vizma Garkalne

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) 
Priekules novada lauku attīstības konsultantes IRINAS GINTERES 
pieņemšanas laiki novembrī

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)
Bunkas pagastā:
Krotes bibliotēkā Otrdien, 10.11., no plkst. 9.00 līdz 11.00
Tadaiķu bibliotēkā Otrdien, 10.11., no plkst. 12.00 līdz 14.30
Bunkas pagasta pārvaldē Otrdien, 10.11., no plkst. 15.00 līdz 16.30
Kalētu pagastā:
Kalētu pagasta pārvaldē Trešdien, 11.11., no plkst. 9.00 līdz 12.00
Gramzdas pagastā:
Gramzdas pagasta pārvaldē Ceturtdien, 12.11., no plkst. 9.00 līdz 12.00
Virgas pagastā:
Paplaka, Virgas pagasta pārvaldē Piektdien, 13.11., no plkst. 9.00 līdz 11.00
Purmsātu bibliotēkā Piektdien, 13.11., no plkst. 12.00 līdz 13.00

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

LLKC Priekules novada lauku attīstības konsultante Irina Gintere

BUNKAS PAGASTA PĀRVALDES KASIERE 
MAKSĀJUMUS PIEŅEMS:
11. novembrī no plkst. 10.00 līdz 11.30 Krotes bibliotēkā;

12. novembrī no plkst. 10.00 līdz 11.30 Tadaiķu bibliotēkā. 
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Biedrība “Priekules ve-
loklubs” realizē “Liepājas ra-
jona partnerības” izsludinātā 
Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lau-
ku attīstībai (ELFLA) atklāta-
jā projektu iesniegumu kon-
kursa 6. kārtā iesniegto pro-
jektu “Lāzera biatlona kom-
plektu un pasākumu norises 
organizēšanai nepieciešamo 
rāciju iegāde” (projekta nu-
murs 19-02-AL13-A019.2203- 
000014).

Lai palielinātu interesi par 
aktīvo dzīvesveidu un nodroši-
nātu jau rīkoto pasākumu labāku 
organizēšanu, projekta realizāci-
jas gaitā tika iegādāti:

l 15 lāzera biatlona kom-
plekti (biatlona šautenes un 
mērķi), lai varētu rīkot vasaras 
biatlonu: skriešana + šaušana, 
riteņbraukšana + šaušana un, ja 
laikapstākļi atļauj, arī klasisko 
biatlonu – slēpošana + šaušana. 
Lāzera biatlons ir drošs sporta 
un aktīvās atpūtas veids;

l 10  rācijas, lai spētu kvali-
tatīvāk nodrošināt “Priekules ve-
lokluba” rīkoto pasākumu norisi.

Projekta kopējās izmaksas 
ir 21 126,68 EUR, t.sk. ELFLA 
publiskais finansējums (LAD 
apstiprināts) – 14 171,25 EUR, 

10. oktobrī seši Priekules 
vidusskolas skolēni devās uz 
Rubeni, kur piedalījās Latvijas 
čempionātā novusā. Sacensības 
notika divās vecuma grupās – jau-
nieši (2002.–2005. g. dzimušie) un 
kadeti (2006. g. un jaunāki spēlē-
tāji). Jauniešos Priekuli pārstāvēja 
Ēriks Bakuns un Endijs Erbe, bet 
kadetos – Roberts Roga, Kristiāns 
Erbe, Daniels Karazins un Dāvis 
Emīls Daizis.

Lielisku sniegumu demons-
trēja Ēriks Bakuns, kas izcīnīja 
astoņas uzvaras un divreiz cīnījās 

neizšķirti, pārliecinoši ieņemot 
1. vietu. Savukārt Endijs Erbe 
ieguva 9. vietu. 

Kadetos cīņas izvērtās ļoti 
līdzīgas. Līdz pat priekšpēdējai 
kārtai uz labāko trijnieku preten-
dēja 6–7 spēlētāji. Diemžēl mazāk 
veiksmīgi nospēlējot pēdējās divas 
kārtas, 4. vietu ieguva Kristiāns 
Erbe, bet 5./6. vietu dalīja Roberts 
Roga un Daniels Karazins. Dāvis 
Emīls Daizis ieguva 13. vietu. 

Novada sporta metodiķis 
Raitis Feldmanis

6. septembrī Prūšu ūdenskrātuvē (Virgas pagastā) 
notika sacensības ‘’Prūša asaris 2020’’, kurā pieda-
lījās 11 komandas no Liepājas, Bārtas, Priekules 
un Kalētiem. Dalībnieki drīkstēja ķert tikai asarus. 
Sacensības ilga 6 stundas, spiningošana notika no 
laivas (laivā 2 dalībnieki), tika vērtēti tikai noķertie 
asari. Uzvarētāji tika noteikti pēc lielāko lomu svara.

1. vietu ieguva Ivs Brūders un Pēteris Svars no 
Priekules – 10 kg.

2. vietu – Renārs Herings un Gints Šulcs no 
Liepājas – 9,730 kg.

3. vietu – Ģirts Ločmelis un Dainis Viršils no 
Kalētiem – 9,470 kg.

Ģirts Ločmelis

SPORTS

"Prūša asaris 2020"

1.–3. vietu ieguvēji.

Priekules novada pašvaldības 
līdzfinansējums – 2834,25 EUR, 
biedrības “Priekules veloklubs” 
līdzfinansējums – 4121,18 EUR.

16. septembrī Priekules spor-
ta halles stadionā notika “Vakara 

rikša” skriešanas izaicinājums 
“SKRIEN UN ŠAUJ”, kur dalībnie-
ki pirmo reizi sacentās ne tikai 
skriešanā, bet arī lāzera biatlona 
šaušanā.

 Novada sporta vadītājs 
Mārtiņš Mikāls 

Ēriks Bakuns 
kļūst par 

2020. gada 
Latvijas 

čempionu 
novusā 

jauniešiem!

2020. gada Latvijas čempions novusā jauniešiem Ēriks Bakuns. 
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Lāzera biatlons Priekulē



REĢISTRĒTA LAULĪBA 
Laime toreiz vārtus vēra,
Kad jums kāra šūpulīti.
Ver, laimīte, šodien vārtus,
Kopā dzīvi iesākot! 

k Laimute un Gunārs Kātiņi.
Sveicam!

REĢISTRĒTA DZIMŠANA 
Pacel pati, Laimes māte,
Sargādama savu roku – 
Ietek bērna dvēselīte
Sētsvidū kā spodra zvaigzne.

Sveicam:
k Lieni un Ronaldu Oknerus ar meitiņu Freiju,
k Mariku un Dzintaru Latoškinus ar meitiņu Sāru,
k Kristīni un Daini Mockus ar dēliņu Oliveru.

REĢISTRĒTA MIRŠANA 

Lai sapnis balts
Viņu dvēseles aijā,
Un klusais miers 
Ar saviem spārniem sedz. 

Ojārs Mukstiņš (Priekulē), Elita Strazde (Gramzdas pag.), 
Ērika Maiga Ržepicka (Bunkas pag.), Jons Šlečkus (Priekulē), 
Rita Šenfelde (Gramzdas pag.), Gunars Arnolds Baumanis (Priekulē).

Lai gaiši jums Aizsaules ceļi! 
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Iveta Juškeviča

AFIŠA
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PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS 
BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS
Atbildīgā par izdevumu – Kristīne Dundure, 
e-pasts priekulesavize@inbox.lv. 
Par vārdu, uzvārdu un datu pareizību atbild raksta autors.
Rakstus un informāciju iesniegt līdz mēneša 5. datumam.
Iespiests SIA "Kurzemes Vārds" tipogrāfijā. Tirāža – 2500 eksemplāru. 

CMYK

PRIEKULE
l Visu oktobri Priekules KN mazajā zālē – izstāde 
"Teātris mūžam dzīvs...".
l 23.10. plkst. 19 Priekules KN – stand up komiķis 
Maksims Trivaškevičs apmeklētājus iepriecinās ar 
soloprogrammu “Latviešu komiķis”. Ieejas maksa – 
2,50 eiro.
l 24.10. plkst. 18 Priekules KN – cirka 
izrāde “Ceļojums pie Baltā Lāča”. Ieejas maksa –  
6 eiro. Biļetes iepriekšpārdošanā Priekules KN no 
19.10.
l 30.10. plkst. 19 Priekules KN – Robyworks jaunā 
dokumentālā filma “AR TUK–TUKIEM PA INDIJU”. 
Pirms filmas tikšanās ar režisoru Robertu Vītolu. 
Ieeja – brīva.
l 14.11. plkst. 17 Priekules KN – Andra Bērziņa 
koncerts “Es šonakt sēdēšu uz jumta”. Biļetes 
iepriekšpārdošanā Priekules KN no 1.11.

VIRGAS PAGASTS
l 19.10. plkst. 10 Purmsātu senlietu krātuves 
pētniecības cikls – “Ar saknēm Purmsātos”. Pakuļu 
dzimta. Interesentiem pieteikties (Ieva 29353408). 
Vietu skaits ierobežots.
l 24.10. plkst. 13 Purmsātu muižā – Priekules 
amatierteātra izrāde "Kungam dzērvenes cukurā". 
(Izrāde atcelta uz nenoteiktu laiku).
l 6.11. Purmsātu brīvā laika centrā – fotoizstādes 
“PURMSĀTI CAUR FOTO PRIZMU” atklāšanas 
pasākums. Informācija afišās.

GRAMZDAS PAGASTS
l 25.10. plkst. 15 Gramzdas baznīcā – muzikāls 
dievkalpojums. Uzstāsies Inese, Klinta, Lote un Ansis 
ar sirdsmīļām melodijām.
l 30.10. plkst. 19 Gramzdas TN – teātra apvienība 
“Panna” piedāvā stand up izrādi, komēdiju “Mačo”. 
Titullomā iejutīsies aktieris Ivars Kļavinskis. Ieejas 
maksa – 5 eiro. Biļetes iepriekšpārdošanā Gramzdas 
pagasta pārvaldes kasē no 13.10. 
l 27.11. plkst. 19 Gramzdas TN – Priekules 
amatierteātra izrāde "Kungam dzērvenes cukurā".

KALĒTU PAGASTS
l No 28.09. līdz 30.10. Kalētu pagasta bibliotēkas 
telpās – radošās apvienības “SASPRAUDE” darbu 
izstāde “SIRDSDARBI”.

l 29.10. plkst. 18 Kalētu TN – spēlfilma “Ko zina 
klusā Gerda”. Ieejas maksa – 2 eiro.
l 10.11. plkst. 9 Kalētu TN – Mārtiņdienas tirdziņš.
l 26.11. plkst. 18 Kalētu TN – pilnmetrāžas filma 
“Kino un mēs”. Ieejas maksa – 2 eiro.

LATVIJAS REPUBLIKAS 102. GADSKĀRTAI 
VELTĪTIE SARĪKOJUMI, PAŠVALDĪBAS 
AUGSTĀKO APBALVOJUMU PASNIEGŠANA 
PRIEKULES NOVADĀ un konkursa PAR 
SAKOPTU PRIEKULES NOVADU noslēgums:
l 14.11. plkst. 19 Bunkas KN – LATVIJAS 
DZIMŠANAS DIENAI VELTĪTS PASĀKUMS. 
Koncertsarīkojumā uzstāsies brāļi Puncuļi.
l 15.11. plkst. 16 Priekules KN – “PRIEKULES 
NOVADS LATVIJAI”.
l Filma “Gada notikumi novadā”. Svētku 
programmā uzstāsies Ance Krauze Raimonda 
Macata instrumentālās grupas pavadījumā.  
l 17.11. plkst. 18 Virgas TN –  
KONCERTSARĪKOJUMS “AR LATVIJU SIRDĪ!“, 
kopā ar mūziķi Līgu Priedi. 
l 17.11. plkst. 18 Gramzdas TN – svētku 
sarīkojums “MĒS LATVIJAI”. Svētku 
koncertprogrammu sniegs Arturs Gruzdiņš.
l 17.11. plkst. 18 Kalētu TN – “AUGSTU LAIMI 
LATVIJAI!”. Programmā piedalās Viktors 
Zemgals, Beāte Meldere un Matīss Jākobsons. 
l 18.11. plkst. 16 – LĀPU GĀJIENS KALĒTOS 
(no pagasta pārvaldes), SVECĪŠU UN 
UGUNSKURA IEDEGŠANA PIE SVĒTOZOLA 
(Skolas parkā).
l 18.11. plkst. 18 – LĀPU GĀJIENS PRIEKULĒ 
no veikala “Gaisma” līdz Tornītim. Pēc gājiena 
– svinīgs pasākums un salūts.

*Saistībā ar valstī noteiktajiem Covid-19 
ierobežojumiem pasākumu plāns var mainīties, 
tāpēc aicinām sekot informācijai Priekules 
novada mājaslapā www.priekulesnovads.lv, 
sadaļā “AFIŠA”, vai sazinoties ar kultūras darba 
organizatoriem Priekules novadā.
Kultūras darbinieku tālruņi: Rigonda (Priekule) – 
26260526, Daira (Virga) – 26528782, Svetlana 
(Kalēti) – 28368911, Gunta (Gramzda) – 
20208532, Malda (Bunka) – 29296265.

Šajā laikā, kad lauku tūrisms īpaši pie-
prasīts, vēršos pie tūrisma pakalpojumu 
piedāvātājiem un vietējiem mājražotājiem, 
pakalpojumu sniedzējiem (viesu nami, lauku 
mājas, atpūtas vietas, pirtiņas, laivu noma, 
maizes cepēji, siera sējēji, mājās ražotu 
produkciju piedāvātāji u.c.).

Aicinu sazināties, lai mājaslapā  
www.leismalite.lv un dažādos tūrisma 
materiālos iekļautu informāciju 
par jūsu piedāvājumu.
Kopā mēs varam vairāk!

Kontakti:
www.leismalite.lv
turisms@priekulesnovads.lv
26132442 – WhatsApp, Messenger

Tūrisma vadītāja Dace Gailīte

Dzimtsarakstu nodaļas ziņas septembrī

Aizsargmaskas 
skolēniem, kuri 
uz skolu brauc 
ar pašvaldības 
transportu

Priekules novada paš-
valdība nodrošinājusi visus 
skolēnus, kuri uz skolu 
brauc ar pašvaldības trans-
portu, ar vairākkārt lieto-
jamo sejas aizsargmasku. 

Lūgums vecākiem se-
kot līdzi, vai maska tiek 
izmazgāta katru vakaru un 
iztvaicēta ar karstu tvaiku. 
Vienlaikus atgādinām, ka 
katram skolēnam nepie-
ciešamas divas maskas. 
Viena lietošanai autobusā 
no rīta, otra – pēcpusdienā, 
braucot mājās. 

Priekules novada 
pašvaldība


