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31. augustā uz sava projekta “Vecmā-
miņu skola Bunkas pagastā” noslēguma 
pasākumu biedrība “Bunkas mežābele” 
pulcēja gan lielus, gan mazus, gan jau-
nus, gan vecus. 

Šī bija diena pirms skolas gaitu sākuma 
ar radošām darbnīcām – gleznošanu, adī
šanu un rasola gatavošanu, kur biedrības 

senioru pavadībā bērni zīmēja akvareļus, 
mācījās adīt un pagatavot rasolu kopīgajai 
ballītei.

Vecāki un vecvecāki pa to laiku ieklau
sījās uzņēmējas un četru bērnu mammas 
Gunitas Lankas interesantajā stāstījumā par 
tēmu “Nākamo paaudzi audzinot”.

Kad nopietnie darbi bija galā, visi prie

cājās Gliteru ballītē kopā ar Minniju.
2019. gada novada projektu konkursā 

biedrība “Bunkas mežābele” guva atbalstu 
un saņēma finansējumu projekta “Vecmāmi
ņu skola Bunkas pagastā” īstenošanai. Šajā 
laikā gan seniori, gan pirmspensijas vecuma 
cilvēki, kā arī jaunās māmiņas piedalījās 
dejošanas, vingrošanas nodarbībās, klau

sījās fizioterapeita un psihologa padomos, 
sēja mezglus un nobeigumā noorganizēja 
svētkus visai ģimenei.

Paldies visiem atbalstītājiem un aktī
vajiem pagasta iedzīvotājiem!

Biedrības “Bunkas mežābele” valdes 
priekšsēdētāja Gunta Jonauska

Nākamo paaudzi audzinot

Par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadskārtai 
notiks tradicionālais novada sarīkojums “Priekules novads – 
Latvijai” – svinīgi koncerti pagastu kultūras namos 15. un 16. 
novembrī. Savukārt 17. novembrī Priekules kultūras namā notiks 
svētku sarīkojums, kura centrālais notikums – goda  apbalvo-
jumu pasniegšana novada izcilībām. Šī diena allaž iekrāsojas 
emocionāla un pacilājoša. 

Ierasts, ka par personām, kam būtu jāpiešķir Priekules novada aug
stākie apbalvojumi, domā paši iedzīvotāji. Jo, esot plecu pie pleca ikdienā, 
daudz labāk var saskatīt visus tos labos darbus, kas pelnījuši uzslavu.

Aicinām arī šogad novada sabiedrību iesaistīties šajā procesā un 
paust savu viedokli. Iepriekšējo gadu pieredze rāda, ka iedzīvotāji prot 
saskatīt un izvirzīt apbalvojumiem cilvēkus, kas to patiešām pelnījuši. 

Novada pašvaldība aicina izvirzīt kandidātus GODA NOVADNIEKA, 
GADA CILVĒKA BUNKAS PAGASTĀ, GADA CILVĒKA GRAMZDAS PA
GASTĀ, GADA CILVĒKA KALĒTU PAGASTĀ, GADA CILVĒKA VIRGAS 
PAGASTĀ, GADA CILVĒKA PRIEKULES PAGASTĀ un GADA CILVĒKA 
PRIEKULES PILSĒTĀ apbalvošanai.

Apbalvojumu pieteikumu anketas ikviens var pašrocīgi izdrukāt no 
pašvaldības mājaslapas vai arī saņemt novada pašvaldības sekretariātā 
Priekulē, pagastu pārvaldēs un bibliotēkās. 

Aizpildītās anketas līdz 4. oktobrim gaidīsim pagastu pārvaldēs 
vai novada pašvaldības sekretariātā Priekulē, Saules ielā 1.

Kultūras nodaļas vadītājs Gundars Venens

PAŠVALDĪBAS AUGSTĀKIE APBALVOJUMI 

NOVADA CILVĒKIEM

Foto – kristīne dundure



2 Priekules novada PaðValdîBas informatîVais izdeVums

Gramzda  Bunka  kalçti  VirGa  Priekule  Gramzda  Bunka  kalçti  VirGa  Priekule

Dažādi jautājumi
Apstiprināja lēmumu par 

grozījumiem Priekules novada 
pašvaldības 2018. gada 27. decem
bra lēmumā Nr.566 (prot. Nr.16, 
6.punkts) “Par patapinājuma 
līguma slēgšanu  2019. gadā au
tomašīnas bezatlīdzības lietošanai 
un limitiem Priekules novada paš
valdības jautājumu risināšanai”.

Apstiprināja lēmumu par Prie
kules novada pašvaldības amatu 
un amatalgu saraksta 2019. gada 
grozījumiem.

Pieņēma lēmumu par siltum
enerģijas piegādes tarifa noteik
šanu dzīvojamām mājām Liepājas 
ielas mikrorajonā.

Apstiprināja ēdināšanas pakal
pojumu maksas Priekules novada 
izglītības iestādēs ar 1.10.2019.

Apstiprināja lēmumus par palī
dzības sniegšanu ārkārtas situācijā 
iedzīvotājiem Bunkas pagastā un 
Priekules pilsētā.

Pieņēma lēmumu par apkures 
sūkņa iegādes izdevumu segšanu.

Apstiprināja lēmumu par īres 
peļņas daļas izlietojumu Galvenā 
iela 7, Priekule, centralizētās sil
tumapgādes trases atzara izbūves 
izdevumu segšanai.

Apstiprināja lēmumu  par pro
jekta “Kanalizācijas izbūve Bunkas 
pagasta Krotes ciemā” realizāciju 
2019. gadā.

Apstiprināja lēmumu par 
g ro  z ī jumiem pašva ld ības 
30.04.2019. lēmumā Nr.254 (prot.
Nr.6, 2.punkts) “Par aizņēmumu 
projekta “Ieguldījums SIA “Prieku
les nami” pamatkapitālā projekta 
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstība Priekules aglomerācijā” 
2. kārtas īstenošanai”.

Apstiprināja lēmumu par 
Priekules novada pašvaldības un 
Durbes novada pašvaldības bāriņ
tiesu sadarbību.

Pieņēma lēmumu par atbalstu 
sporta sasniegumu veicināšanai.

Pieņēma lēmumu par naudas 
balvas piešķiršanu Priekules vidus
skolas skolniecei XX par augstiem 
sasniegumiem Starptautiskajā ģeo
grāfijas olimpiādē un ģeogrāfijas 
skolotājai XX par sagatavošanu 
augstiem sasniegumiem.

Apstiprināja lēmumu par ik
gadējā atvaļinājuma otrās daļas 
piešķiršanu pašvaldības domes 
priekšsēdētājai no 2019. gada 
10. septembra līdz 23. septembrim 
(ieskaitot).

Nolikumi, noteikumi
Apstiprināja noteikumus “Par 

skaidras naudas uzskaiti Priekules 
novada pašvaldībā”.

Pieņēma lēmumu par grozīju

miem Priekules novada pašvaldības 
2015. gada 27. augustā apstiprinā
tajā “Priekules novada pašvaldības 
izglītības iestāžu izglītojamo un 
pedagogu sasniegumu izvērtēšanas 
un apbalvošanas nolikumā”.

Izsoles
Pieņēma lēmumu par pašvaldī

bai piederošā nekustamā īpašuma 
“Vējkalnu mežs”, Bunkas pagastā, 
nodošanu atsavināšanai.

Apstiprināja lēmumus par 
dzīvokļu īpašumu izveidošanu un 
reģistrēšanu zemesgrāmatā uz 
pašvaldības vārda:

 dzīvoklim Nr.36 dzīvojamā 
mājā Liepājas ielā 5B, Priekulē, 
Priekules novadā,

 dzīvoklim Nr.13 dzīvojamā 
mājā Liepājas ielā 7A, Priekulē, 
Priekules novadā,

 dzīvoklim Nr.13 dzīvojamā 
mājā Liepājas ielā 5, Priekulē, 
Priekules novadā.

Apstiprināja lēmumus par 
nekustamo īpašumu – dzīvokļa 
īpašuma Galvenā iela 79, Priekulē, 
dzīvokļa īpašuma Ganību iela 31, 
Priekulē, dzīvokļa īpašuma Ganību 
iela 39, Priekulē, dzīvokļa īpašuma 
“Kalnāres”3, Priekules pagastā, 
dzīvokļa īpašuma “Kalnāres”4, 
Priekules pagastā, nodošanu 
atsavināšanai, nosacītās cenas 
apstiprināšanu un pirkuma līgu
ma noslēgšanu ar pirmpirkuma 
tiesīgajām personām.

Nolēma nodot atsavināšanai 
pašvaldības dzīvokli Uzvaras iela 
25, Priekulē.

Pieņēma lēmumu nodot atsa
vināšanai pašvaldībai piederošu 
nekustamo īpašumu  –  zemesga
balu “Mazaudari”, Bunkas pagastā, 
kurš sastāv no zemesgabala 2,05 
ha platībā, par brīvu cenu. 

Apstiprināja lēmumu par 
nekustamā īpašuma “Mazauderi”, 
Bunkas pagastā atsavināšanas iz
soles rīkošanu, nosacītās cenas un 
izsoles noteikumu apstiprināšanu.

Apstiprināja lēmumu par paš
valdībai piederošās zemes vienības 
daļas “Virgas skola”, Virgas pagastā, 
zemes nomas tiesību izsoles rīkoša
nu, izsoles sākumcenas un izsoles 
noteikumu apstiprināšanu.

Apstiprināja lēmumu par ne
kustamā īpašuma “Kupsīši”, Virgas 
pagastā, nosacītās cenas un izsoles 
noteikumu apstiprināšanu.

Precīzu informāciju par visiem 
lēmumiem (arī nekustamo īpa

šumu jautājumiem) varat izlasīt 
Priekules novada mājaslapā 

www.priekulesnovads.lv.
 

Dokumentu pārvaldības 
speciāliste D. Tilgale

DOMES ZIņAS

Priekules novada pašvaldības 
domes ārkārtas sēdē 
29. augustā pieņemtie lēmumi Tiesībsargs sadarbībā ar 

invalīdu un viņu draugu ap-
vienību “Apeirons” un Latvi-
jas Nacionālo bibliotēku jau 
5. gadu aicina konkursam 
“Gada balva cilvēku ar inva-
liditāti atbalstam” pieteikt 
cilvēkus, nevalstiskās orga-
nizācijas, kas aizstāv cilvēku 
ar īpašām vajadzībām tiesības 
un veicina viņu iekļaušanu 
sabiedrībā.

Konkurss ir kļuvis par neat
ņemamu Tiesībsarga biroja un 
sadarbības partneru ikgadēju 
tradīciju un tiek rīkots ar mērķi 
novērtēt un atbalstīt cilvēku ar 
invaliditāti intereses pārstāvošo 
nevalstisko organizāciju, kā arī 
individuālu darbību. Tādejādi gan 
sekmējot labās prakses attīstību 
cilvēku ar invaliditāti tiesību aiz
sardzībā, gan arī veicinot sabiedrī
bas izpratni un iesaisti cilvēku ar 
invaliditāti situācijas uzlabošanā. 

ŠoGAD koNkuRSā  
izSLu DiNāTAS 
SeŠAS NomiNāciJAS:
l “Uzdrīkstēšanās”;
l “Nodarbinātības veicinātājs”;
l “Sociālo tīklu balss”;
l “Izglītotājs”;
l “Bērnu atbalsts”;
l “Pakalpojumu nodrošinātājs”.

Visās nominācijās ir iespē
jams pieteikt nominantus divās 
kategorijās: gan kā nevalstiskās 
organizācijas (biedrības, nodi
binājumus), gan kā individuālu 
sniegumu (individuāla persona, 
uzņēmums, sociālais uzņēmējs, 
domubiedru grupa), kuri pēdējā 
gada laikā veltījuši savu enerģiju 
tieši cilvēku ar invaliditāti labā. 
Nominantus var pieteikt ikviens 

iedzīvotājs, institūcija, pašvaldība, 
uzņēmums vai organizācija. 

Aicinām ikvienu stāstīt par 
labajiem darbiem, līdz 7.oktobrim 
nosūtot pieteikumus uz epasta 
adresi gadabalva@tiesibsargs.lv. 
Pieteikuma anketas un konkursa 
nolikums pieejams Tiesībsarga 
biroja mājaslapā https://ej.uz/
GadaBalva_2019. 

Svinīgā apbalvošanas ceremo
nija notiks 3. decembrī Latvijas 
Nacionālajā bibliotēkā.

Papildu informācija:
Ruta Siliņa,

Komunikācijas un 
starptautiskās sadarbības 

nodaļas vadītāja,
tālr. 67201416,

Ruta.Silina@tiesibsargs.lv

Jau piekto gadu tiesībsargs izsludina konkursu 

“Gada balva cilvēku 
ar invaliditāti atbalstam”

Tuvojas laiks, kad novadnieki var sākt pārskatīt savas fotogrā
fiju mapītes viedajos telefonos un fotoaparātos. Varbūt tur izdodas 
atrast novada ievērojamus vai ne tik pazīstamus objektus dažādos 
gadalaikos? Pavasara ziedu un zelta rudens ieskautus! Varbūt ar 
šiem interesantajiem failiem  gribat dalīties?

Ikviens novada iedzīvotājs pēc savas radošās iniciatīvas var 
iesniegt oriģinālas fotogrāfijas ar interesantiem objektiem un dabas 
ainavām, kas tapušas visos gadalaikos Priekules novada teritorijā. 
Labākie darbi tiks publicēti pašvaldības izdotajā kalendārā, kas 
nonāks katrā mājsaimniecībā. Žūrija arī apbalvo labāko fotogrāfiju 
autorus ar veicināšanas balvām.

2019. gada fotogrāfijas jāiesūta epastā: skaistieskati@priekules-
novads.lv no 1. līdz 18. oktobrim. Visu konkursantu fotogrāfijas 
pilnībā tiks publicētas pašvaldības mājaslapā.

Kultūras nodaļas vadītājs 
Gundars Venens

SKAISTIE SKATI 
PRIEKULES NOVADĀ

Priekules novada 
pašvaldības domes 
deputāti Toms Šteins, 
Gatis Volkevičs, 
Inese Meļķe un Ruta 
Balode (LRA), aicina 
iedzīvotājus uz tikšanos 
Priekules kultūras 
namā 25. septembrī 
plkst. 18.00. 
Informācija par tik
šanās laikiem citās 
novada apdzīvotajās 
vietās sekos nākamajos 
Priekules novada paš
valdības informatīvajos 
izdevumos.

 LRA, Priekule
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Līdz pat 4. oktobrim reemigrantiem ir iespēja pieteikties 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAm) 
un plānošanas reģionu organizētajā konkursā, lai pretendētu uz 
grantu atbalstu saimnieciskās darbības īstenošanai, attīstībai 
vai uzsākšanai. 

Konkurss tiek organizēts jau otro gadu pēc kārtas, lai sniegtu atbalstu 
(grantu veidā) reemigrantiem saimnieciskās darbības uzsākšanai un 
īstenošanai. Atbalsts ir īpaši nozīmīgs tiem cilvēkiem, kuri atgriežas 
Latvijā no ilgstošas prombūtnes un vēlas uzsākt savu saimniecisko 
darbību, jo tiem ir mazāk iespēju pretendēt un saņemt atbalstu no citām 
valstī paredzētām atbalsta programmām.

Finansējuma apmērs vienam projektam ir līdz 10 000 eiro, taču, lai to 
saņemtu, nepieciešams arī reemigranta personiskais ieguldījums saimnie
ciskās darbības īstenošanā vai uzsākšanā, proti, jānodrošina piesaistītās 
investīcijas, kā arī trīs gadu periodā pēc projekta uzsākšanas jāveic iedzī
votāju ienākuma nodokļa (IIN) un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 
iemaksu (VSAOI) maksājumi. Minimālais piesaistīto investīciju apmērs 
ir 50% apmērā no projekta iesniegumā pieprasītā atbalsta finansējuma. 
Konkursam kvalificējas tie reemigranti un potenciālie reemigranti, kas 
ārvalstīs dzīvojuši vismaz trīs gadus un savu uzturēšanās adresi tur 
fiksējuši Iedzīvotāju reģistrā. Informācija par pieteikšanos finansējuma 
saņemšanai tiks publicēta plānošanas reģionu mājaslapās, kā arī mā
jaslapā www.paps.lv – sadaļā “Atbalsts uzņēmējdarbībai”. 

informāciju sagatavoja:
VARAM Sabiedrisko attiecību nodaļa

Tālr. 67026533, 
epasts: prese@varam.gov.lv, www.varam.gov.lv

Sākusies pieteikšanās atbalstam reemigrantiem 
saimnieciskās darbības uzsākšanai

PAŠDARBĪBAS KOLEKTĪVI 
BUNKAS PAGASTĀ

KOLEKTĪVS DIENA LAIKS VIETA
Bērnu un pieaugušo folkloras kopa “Traistēni”
vadītāja līga strēle

No pirmdienas 
līdz piektdienai

Pulksten 8.30 Krotes Ata Kronvalda 
pamatskolā

Floristika
vadītāja Monika kaņevska

Trešdienās Pulksten 12 Bunkas kultūras namā

kristīgais ansamblis 
vadītāja irute ziņģe

Trešdienās Pulksten 17 Bunkas kultūras namā

Jauniešu deju kolektīvs “lightning” Piektdienās Pulksten 15.30 Bunkas kultūras namā
Bērnu un pieaugušo deju kolektīvs Piektdienās Pulksten 14.30 Bunkas kultūras namā

Pavisam nemanāmi ir pagājusi vasara, un Priekules pilsētas kul
tūras nams uzsāk jauno pašdarbības sezonu. Mēs sakām lielu paldies 
ikvienam pašdarbniekam, kurš nesavtīgi ziedojis savu brīvo laiku, lai 
apmeklētu mēģinājumus un ar iemācīto priecētu skatītājus daudzvei
dīgos pasākumos pilsētā, novadā, Latvijā un ārpus tās robežām. Mēs 
lepojamies ar mūsu kolektīvu sasniegumiem repertuāra apguves 
skatēs un priecājamies, ka arī mūsu pašdarbnieki ar savu dalību 
veicina nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšanu un 
saglabāšanu. Un nekas jau nesanāk bez smaga darba, tāpēc aicinām 
bijušos, esošos un jaunus dalībniekus uz mūsu pašdarbības kolektīviem.

Jaunās sezonas pirmā tikšanās
10. septembrī plkst. 19.00 mazajā zālē – sieviešu koris 

“Priekule”, diriģente Gunta Vite. Neturi dziesmu zem pūra, nāc un 
dziedi kopā! 

24. septembrī plkst. 17.00 mazajā zālē – senioru ansamblis 
“Zilais lakatiņš”, vadītāja Skaidra Klasiņa aicina piebiedroties jaunus 
dziedātājus.

25. septembrī plkst. 17.00 lielajā zālē – Eiropas senioru deju 
kopa “Valceris”, vadītāja Inguna Zēģelniece. Vadītāja aicina kolek
tīvam piebiedroties jaunus un arī gados jaunus dalībniekus. 

27. septembrī plkst. 18.00 Priekules Mūzikas un mākslas 
skolā – radošā apvienība “Saspraude”, vadītājas Kristīne Cukura, 
Zenta Svara, Daiga Tiļļa gaida ikvienu interesentu, kam ir vēlme 
darboties radoši dažādās mākslas tehnikās.

30. septembrī plkst. 18.00 lielajā zālē – deju studija “Ķiņķē
ziņi” uz pirmo tikšanos aicina jaunos dalībniekus, vadītājas Liena 
Braže, Rigonda Džeriņa, Jana Fromane.

30. septembrī plkst.18.00 mazajā zālē – darbu atsāk popgrupa 
“Pipari”, vadītāja Inta Gruntmane.

6. oktobrī plkst. 17.00 lielajā zālē – VPDK “Duvzare”, vadītāja 
Inga LeiveLevite. Kolektīvs aicina pievienoties jaunus, enerģiskus 
dejotājus, jo īpaši, ja esat jau pāris un labprāt uzdejotu vienā ritmā.

8. oktobrī plkst. 19.00 lielajā zālē – Priekules amatierteātris, 
režisors Varis Siliņš. Ja tev patīk teātris un ir vēlme pašam to izspēlēt, 
tad nāc un pievienojies teātra kolektīvam! 

Priekules Kultūras nama Mākslinieciskās daļas vadītāja 
Liena Braže

JAUNĀ PAŠDArBNIEKU 
SEzONA PrIEKULĒ
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 APSTIPRINĀTI
ar Priekules novada pašvaldības

2019.gada 28.februāra domes
 sēdes lēmumu Nr.101 (protokols Nr.2) 

Saistošie noteikumi Nr. 1/19

Par decentralizēto 
kanalizācijas pakalpojumu 
sniegšanas un uzskaites 
kārtību Priekules novadā

Izdoti saskaņā ar “Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu likuma”

6.panta ceturtās daļas 5.punktu un  
Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija 

noteikumu
 Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto 

kanalizācijas sistēmu 
apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – no-

teikumi) nosaka:
1.1. decentralizēto kanalizācijas sistēmu, 

kuras nav pievienotas sabiedrisko ūdens-
saimniecības pakalpojumu sniedzēja centra-
lizētajai kanalizācijas sistēmai, kontroles un 
uzraudzības kārtību;

1.2. ciemus, uz kuru teritorijās esošām 
decentralizētajām kanalizācijas sistēmām 
neattiecas noteikumos noteiktās prasības;

1.3. minimālo biežumu notekūdeņu un 
nosēdumu izvešanai no decentralizētajām 
kanalizācijas sistēmām;

1.4. prasību minimumu asenizatoriem;
1.5. asenizatoru reģistrācijas kārtību;
1.6. decentralizēto kanalizācijas sistēmu 

reģistrācijas kārtību;
1.7. decentralizēto kanalizācijas pakalpo-

jumu sniegšanas un uzskaites kārtību, tai skai-
tā pašvaldības kompetenci minētajā jomā;

1.8. decentralizēto kanalizācijas sistēmu 
īpašnieku un valdītāju pienākumus;

1.9. atbildību par saistošo noteikumu 
pārkāpumiem.

2. noteikumu mērķis ir:
2.1. organizēt decentralizēto kanalizācijas 

pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem;
2.2. noteikt decentralizētajās kanalizācijas 

sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu 
apsaimniekošanas (attīrīšanas, savākšanas, 
transportēšanas), uzraudzības un kontroles 
prasības, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un 
veselību, nodrošinātu vides aizsardzību un 
dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu; 

2.3. nodrošināt normatīvajos aktos no-
teikto notekūdeņu attīrīšanas un savākšanas 
prasību ievērošanu.

3. noteikumos noteiktās prasības attiecas 
uz visiem Priekules novada teritorijā esoša-
jiem ciemiem.

4. noteikumi ir saistoši visām fiziskām un 
juridiskām personām Priekules novada admi-
nistratīvajā teritorijā, kuru īpašumā vai valdī-
jumā ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas. 

5. noteikumos lietotie termini atbilst nor-
matīvajos aktos ūdenssaimniecības pakalpo-
jumu sniegšanas jomā un citos normatīvajos 
aktos lietotajiem terminiem.

II. Pašvaldības kompetence decentra-
lizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegša-
nas un uzskaites jomā

6. Priekules novada pašvaldība:
6.1. veic asenizatoru reģistrāciju, infor-

mācijas par asenizatoriem publicēšanu un 
reģistra uzturēšanu;

6.2. slēdz līgumu ar Priekules novada paš-
valdības kapitālsabiedrību sia “Priekules 
naMi”, uzdodot nodrošināt:

6.2.1. decentralizēto kanalizācijas sistēmu 
reģistra izveidošanu un uzturēšanu;

6.2.2. notekūdeņu un nosēdumu savāk-
šanai no decentralizētajām kanalizācijas 
sistēmām, to transportēšanai un novadīšanai 
centralizētajā kanalizācijas sistēmā izvirzīto 
prasību ievērošanas kontroli;

6.2.3. decentralizētajās kanalizācijas 
sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu 
izvešanas biežuma kontroli un uzraudzību;

6.2.4. decentralizēto kanalizācijas sistēmu 
ekspluatācijas un uzturēšanas prasību ievē-
rošanas kontroli;

6.2.5. informācijas sniegšanu decentra-
lizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem 
par tajās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu 
izvešanas kārtību un nepieciešamību uzglabāt 
decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 
saņemšanu apliecinošu dokumentāciju.

III. Minimālais biežums notekūdeņu un 
nosēdumu izvešanai no decentralizētajām 
kanalizācijas sistēmām

7. Pašvaldības administratīvās teritorijas 
robežās esošajās decentralizētajās kanalizāci-
jas sistēmās uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi 
ir jāizved uz Priekules novada notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtām (nai) vai citām pašval-
dības norādītām, centralizētajā kanalizācijas 
sistēmā speciāli izveidotām notekūdeņu 
pieņemšanas vietām.

8. Minimālais notekūdeņu izvešanas bie-
žums no krājtvertnēm ir nosakāms saskaņā 
ar šādu formulu:

I = B/A, kur:
I – decentralizētās kanalizācijas krāj-

tvertnes izvešanas biežums mēnesī (reizes). 
Ja rezultāts ir mazāks par 1, to noapaļo ar 
divām zīmēm aiz komata uz leju. Ja rezul-
tāts lielāks par 2, to noapaļo līdz veseliem 
skaitļiem uz leju;

B – nekustamajā īpašumā vai nekustamo 
īpašumu grupā esošo personu kopējais ūdens 
patēriņš mēnesī (m³), pieņemot, ka vienas 
personas ūdens patēriņš ir 1,5 m³/mēnesī, 
vai arī izmantojot datus par faktisko ūdens 
patēriņu;

A – decentralizētās kanalizācijas tvertnes 
tilpums kubikmetros.

Ja aprēķinātais i ir mazāks par 1, tad 
krājtvertnē uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi 
jāizved retāk nekā reizi mēnesī un ir nepie-
ciešams aprēķināt minimālo izvešanas reižu 
skaitu gadā (ig) saskaņā ar šādu formulu:

Ig = MxI, kur – 
M – objekta izmantošanas mēnešu skaits 

gadā. rezultātu noapaļo līdz veseliem skait-
ļiem uz leju.

Zinot Ig un I, jānosaka ib – vienas izveša-
nas reize mēnešos.

Ib= M/Ig, rezultātu noapaļo, ja nepiecie-
šams, līdz vienai zīmei aiz komata.

9. Faktiskais ūdens patēriņš tiek noteikts 
šādi:

9.1. ja decentralizētās kanalizācijas sis-
tēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā 
īpašumā tiek izmantoti centralizētie ūdensap-
gādes pakalpojumi, tad novadīto notekūdeņu 
daudzumu pieņem vienādu ar patērētā ūdens 
daudzumu un notekūdeņu izvešanas biežums 
ir nosakāms saskaņā ar 8.punktā norādīto 
formulu, aprēķinā ietverot vai nu faktiskos 
datus par kopējo ūdens patēriņu mēnesī, ko 
ir fiksējis komercuzskaites mēraparāts, vai 
sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 
piegādes līgumā noteikto ūdens patēriņa nor-
mu komercuzskaitei. notekūdeņu daudzuma 
uzskaitē neieskaita dārza vai piemājas terito-
rijas laistīšanai izlietoto ūdens daudzumu, ja 

tas ir noteikts ar šim nolūkam speciāli ierīkotu 
ūdens mēriekārtu;

9.2. ja decentralizētās kanalizācijas sis-
tēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā 
īpašumā tiek izmantota lokālā ūdens iegū-
šanas iekārta, tā var tikt aprīkota ar ūdens 
patēriņa mēraparātu, kura rādījumus par 
patērēto ūdeni izmanto novadīto notekūdeņu 
daudzuma noteikšanai. Šādā gadījumā de-
centralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto 
notekūdeņu izvešanas biežums ir nosakāms, 
aprēķinā ietverot faktiskos datus par nekus-
tamajā īpašumā izlietoto ūdens daudzumu, ko 
ir fiksējis ūdens patēriņa mērītājs. Ja to nav 
iespējams ierīkot, tad notekūdeņu daudzuma 
noteikšanai pielieto pašvaldības noteikto 
ūdens patēriņa normu komercuzskaitei.

10. Minimālais notekūdeņu un nosēdumu 
izvešanas biežums no septiķa ir 1 (viena) 
reize gadā.

11. Minimālais nosēdumu izvešanas bie-
žums no rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas 
iekārtām, kuras attīrītos notekūdeņus novada 
vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 
m³/diennaktī, ir nosakāms, ievērojot iekārtas 
ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju vai 
instrukcijas par šo iekārtu ekspluatāciju, vai 
− gadījumā, ja decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas īpašnieka vai valdītāja rīcībā nav ie-
kārtas sākotnējās tehniskās dokumentācijas, 
− atbilstoša komersanta rakstveida atzinumu 
par iekārtas ekspluatācijas nosacījumiem.

IV. Decentralizēto kanalizācijas sistē-
mu kontroles un uzraudzības kārtība

12. Priekules novada pašvaldības kapitāl-
sabiedrība sia “Priekules naMi”, Priekules 
novada pašvaldības amatpersonas un Prie-
kules novada būvvaldes darbinieki ir tiesīgi:

12.1. pārbaudīt decentralizēto kanalizā-
cijas pakalpojumu saņemšanu apliecinošu 
attaisnojuma dokumentu esamību;

12.2. saskaņojot ar īpašnieku vai valdītāju, 
piekļūt decentralizētajai kanalizācijas sistē-
mai, tās tehniskā nodrošinājuma un apsaim-
niekošanas prasību ievērošanas kontrolei;

12.3. pārbaudīt decentralizēto kanalizā-
cijas sistēmu reģistrā ietvertās informācijas 
atbilstību, nepieciešamības gadījumā nodro-
šinot tās precizēšanu, balstoties uz veiktās 
pārbaudes rezultātiem;

12.4. pieprasīt atskaites par izvesto notek-
ūdeņu apjomu no decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu reģistrā iekļautajiem asenizatoriem.

13. Ja Priekules novada pašvaldības 
kapitālsabiedrībai sia “Priekules naMi” 
vai Priekules novada pašvaldībai, vai Prie-
kules novada būvvaldei ir radušās šaubas 
par decentralizētās kanalizācijas sistēmas 
apsaimniekošanas prasību ievērošanu un 
tās atbilstību normatīvo aktu regulējumam, 
Priekules novada pašvaldības kapitālsabied-
rības sia “Priekules naMi” darbiniekiem 
ir tiesības rakstiski pieprasīt decentralizētās 
kanalizācijas sistēmas īpašniekam:

13.1. nodrošināt piekļuvi decentralizē-
tajai kanalizācijas sistēmai, tās darbības 
pārbaudei;

13.2. veikt decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas ārpuskārtas tehnisko apkopi pie 
atbilstoša komersanta, kas specializējies šādu 
darbu izpildē, un iesniegt apliecinājumu par 
iekārtas tehnisko stāvokli un norādījumus tās 
turpmākai ekspluatācijai;

13.3. veikt decentralizētajā kanalizācijas 
sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analī-
zes. izdevumus, kas saistīti ar decentralizētajā 
kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu 
paraugu analīzēm, sedz:

13.3.1. Priekules novada pašvaldības 
kapitālsabiedrība sia “Priekules naMi”, 
ja decentralizētās kanalizācijas sistēmā uz-
krāto notekūdeņu paraugu analīzēs netiek 

konstatētas vielas, kuras aizliegts novadīt 
centralizētajā kanalizācijas sistēmā saskaņā 
ar valstī noteiktajām normām; 

13.3.2. decentralizētās kanalizācijas sistē-
mas īpašnieks, ja decentralizētajā kanalizāci-
jas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu ana-
līzēs tiek konstatētas vielas, kuras aizliegts 
novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā;

13.4. veikt decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas pārbūvi vai jaunas decentralizētās 
kanalizācijas sistēmas izbūvi vai uzstādīšanu, 
lai novērstu videi nodarāmo kaitējumu, vai 
risināt jautājumu par pieslēgšanos centrali-
zētajai kanalizācijas sistēmai.

V. Prasību minimums asenizatoriem
14. decentralizētos kanalizācijas pakal-

pojumus ir tiesīgs sniegt asenizators, kurš 
atbilst noteikumos noteiktajām prasībām un 
ir reģistrējies Priekules novada pašvaldībā.

15. Prasību minimums asenizatoram:
15.1. nodrošināt decentralizēto kanalizā-

cijas pakalpojumu saņemšanas attaisnojošos 
dokumentus atbilstoši Mk noteikumos nr.384 
un šajos noteikumos noteiktajām prasībām 
un to izsniegšanu decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu īpašniekiem vai valdītājiem;

15.2. veikt Priekules novada administra-
tīvajā teritorijā esošajās decentralizētajās 
kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu 
un nosēdumu, kā arī dūņu apjoma uzskaiti;

15.3. pārvadāt decentralizētajās kanali-
zācijas sistēmās savāktos notekūdeņus ar 
šim nolūkam paredzētu specializētu trans-
portlīdzekli;

15.4. noslēgt rakstveida līgumu ar notek-
ūdeņu attīrīšanas iekārtu (nai) vai specializēto 
notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku 
par decentralizētajās kanalizācijas sistēmās 
savākto notekūdeņu un/vai nosēdumu nova-
dīšanu un attīrīšanu;

15.5. nodrošināt visu nepieciešamo pa-
sākumu un darbību veikšanu, lai nepieļautu 
centralizētās kanalizācijas sistēmas aizsērē-
jumu decentralizētajās kanalizācijas sistēmās 
savākto notekūdeņu novadīšanas rezultātā;

15.6. nodrošināt visu nepieciešamo pa-
sākumu un darbību veikšanu, lai nepieļautu 
bīstamo atkritumu, kuru savākšanai norma-
tīvajos aktos ir noteikta īpaša kārtība un pra-
sības, nonākšanu centralizētajā kanalizācijas 
sistēmā decentralizēto kanalizācijas sistēmu 
notekūdeņu novadīšanas rezultātā;

15.7. līdz kārtējā gada 1. februārim ie-
sniegt Priekules novada pašvaldības kapitāl-
sabiedrībai sia “Priekules naMi” rakstveida 
deklarāciju par iepriekšējā saimnieciskajā 
gadā izvesto notekūdeņu un nosēdumu 
apjomu konkrētās pašvaldības teritorijā 
saskaņā ar pielikumā pievienoto veidlapu 
(1.pielikums).

veidlapu iesniedz klātienē, nosūta pa 
pastu vai elektroniski normatīvajos aktos 
par elektronisko dokumentu noformēšanu 
noteiktajā kārtībā.

VI. Asenizatoru reģistrācijas kārtība
16. Papildus Mk noteikumos nr.384 

noteiktajām reģistrācijas prasībām aseni-
zators iesniedz Priekules novada pašvaldībā 
rakstveida iesniegumu (2.pielikums), kuram 
pievieno 17. punktā norādīto rakstveida 
informāciju.

17. reģistrācijas veikšanai asenizators ie-
sniedz attiecīgus dokumentus, apliecinot, ka:

17.1. ir tiesīgs veikt kravas autopārvadāju-
mus vai pašpārvadājumus latvijas republikas 
teritorijā, izņemot, ja pakalpojums tiks sniegts 
ar traktortehniku, izmantojot asenizācijas mucu;

17.2. iesnieguma iesniegšanas dienā 
asenizatoram latvijā nav nodokļu parādu, tai 
skaitā, valsts sociālās apdrošināšanas obligā-
to iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 
150 eiro;                                                     > >
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<< 17.3. ir noslēgts līgums ar pašvaldības 
norādīto notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (nai) 
vai specializēto notekūdeņu pieņemšanas 
vietu īpašnieku/-iem.

18. noteikumu 16.punktā minēto reģis-
trācijas iesniegumu asenizators var iesniegt:

18.1. personīgi Priekules novada pašval-
dībā;

18.2. pa pastu;
18.3. elektroniski normatīvajos aktos 

par elektronisko dokumentu noformēšanu 
noteiktajā kārtībā.

19. lai veiktu reģistrāciju, Priekules no-
vada pašvaldības izpilddirektors pārbauda 
iesniegto informāciju un pārliecinās par:

19.1. uzņēmumu reģistra piešķirtajiem 
asenizatora reģistrācijas datiem, ja aseniza-
tors ir juridiska persona;

19.2. valsts ieņēmumu dienesta publiskajā 
datu bāzē reģistrētajiem datiem par ienāku-
ma nodokļa maksātājiem, ja asenizators ir 
fiziska persona.

20. asenizatoram ir tiesības pašam iegūt 
un iesniegt Priekules novada pašvaldībā 
noteikumu 19. punktā minēto informāciju 
apliecinošus dokumentus.

21. asenizatora reģistrācija tiek veikta, ja 
tas ir izpildījis noteikumu prasības, iesniedzot 
visus nepieciešamos dokumentus, un pēc to 
izvērtēšanas Priekules novada pašvaldības 
izpilddirektors ir atzinis, ka asenizators atbilst 
noteikumos izvirzītajām prasībām.

22. asenizatora iesniegums tiek izskatīts 
15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no tā sa-
ņemšanas dienas. iesniegums tiek uzskatīts 
par saņemtu ar brīdi, kad ir iesniegti visi no-
teikumos norādītie nepieciešamie dokumenti.

23. Priekules novada pašvaldība trīs darba 
dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas pub-
licē pašvaldības tīmekļa vietnē informāciju 
par asenizatora reģistrāciju normatīvo aktu 
noteiktajā kārtībā. reģistrācijas neveikšanas 
gadījumā Priekules novada pašvaldības iz-
pilddirektors nosūta rakstveida informāciju 
asenizatoram par trūkumiem, kas konstatēti 
reģistrācijas iesnieguma izskatīšanas gaitā, 
un norāda to novēršanas termiņu. Gadījumā, 
ja trūkumi netiek novērsti norādītajā termiņā, 
asenizatora reģistrācijas iesniegums tiek 
uzskatīts par neiesniegtu un saņemtie doku-
menti tiek atgriezti asenizatoram.

24. Ja asenizatora darbībās tiek konstatēti 
normatīvo aktu pārkāpumi, kas skar ūdens-
saimniecības pakalpojumu sniegšanas jomu, 
komerctiesību jomu, profesionālās darbības 
sfēru, finanšu saistību izpildi, kravu autopār-

vadājumu jomu vai vides aizsardzības jomu, 
Priekules novada pašvaldība anulē attiecīgā 
asenizatora reģistrācijas faktu, nosūtot 
rakstveida paziņojumu asenizatoram, un 
dzēš par to ziņas pašvaldības tīmekļa vietnē. 
attiecīgajā gadījumā asenizatora pienākums 
ir 3 (trīs) darba dienu laikā no paziņojuma 
saņemšanas dienas iesniegt Priekules novada 
pašvaldībai noteikumu 15.7.punktā noteikto 
informāciju par periodu līdz reģistrācijas 
anulēšanas dienai.

25. asenizators ir tiesīgs apstrīdēt reģis-
trācijas anulēšanas faktu, 15 (piecpadsmit) 
darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas 
iesniedzot rakstveida iesniegumu Priekules 
novada pašvaldībā, kurā tiek norādīts lūguma 
pamatojums un ziņas par iesniegumā ietver-
tajiem apgalvojumiem. reģistrācijas anulē-
šanas fakta apstrīdēšana neaptur noteikumu 
24.punktā norādītā paziņojuma darbību un 
neatbrīvo asenizatoru no noteikumu 23.pun-
ktā paredzētās informācijas iesniegšanas.

26. ziņas par asenizatoru pašvaldības 
tīmekļa vietnē tiek atjaunotas, pamatojoties 
uz Priekules novada pašvaldības izpilddirek-
tora lēmumu, ar kuru atcelts reģistrācijas 
anulēšanas fakts.

27. Gadījumā, ja asenizatora reģistrācija ir 
anulēta, balstoties uz apstiprinošu informā-
ciju, ka asenizatoram ir apturēta vai anulēta 
kravas autopārvadājumu veikšanas licence 
latvijas republikas administratīvajā terito-
rijā, ziņas par asenizatora reģistrāciju tiek 
atjaunotas, pamatojoties uz kompetentās 
valsts iestādes lēmumu, kas izskata jautā-
jumus par kravas autopārvadājumu licences 
un licences kartītes darbības apturēšanu uz 
laiku vai anulēšanu.

28. Gadījumā, ja decentralizētos kanali-
zācijas pakalpojumus nodrošina pašvaldības 
sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniedzējs, par šo faktu reģistrā tiek veikts 
atbilstošs ieraksts.

VII. Decentralizēto kanalizācijas sistē-
mu reģistrācijas kārtība

29. Priekules novada pašvaldības adminis-
tratīvajā teritorijā esoša nekustamā īpašuma 
īpašnieks vai valdītājs, kura īpašumā esošā 
decentralizētā kanalizācijas sistēma nav 
reģistrēta, iesniedz Priekules novada paš-
valdības kapitālsabiedrībai sia “Priekules 
naMi” pirmreizējo decentralizētās kanali-
zācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu 
saskaņā ar noteikumiem pievienoto paraugu 
(3.pielikums).

30. Ja nekustamais īpašums tiek atsavi-
nāts vai ir notikušas decentralizētās kanalizā-
cijas sistēmas izmaiņas (tās pārbūve vai veida 
maiņa, īpašuma pieslēgums centralizētajai 
kanalizācijas sistēmai, mainījies notekūdeņu 
novadīšanas plānotais apjoms, deklarēto vai 
faktiski dzīvojošo personu skaits), decentra-
lizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai 
valdītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 
(viena) mēneša laikā pēc nekustamā īpašuma 
iegādes vai izmaiņām noteikumu 29. punktā 
norādītais apliecinājums jāiesniedz personis-
ki, jānosūta pa pastu vai elektroniski, ja tas 
sagatavots saskaņā ar normatīvajiem aktiem 
par elektronisko dokumentu noformēšanu.

VIII. Decentralizēto kanalizācijas sis-
tēmu īpašnieku un valdītāju pienākumi

31. decentralizētās kanalizācijas sistēmas 
īpašnieka vai valdītāja pienākumi, papildus 
Mk noteikumos nr.384. noteiktajiem, ir šādi:

31.1. nodrošināt radīto notekūdeņu uz-
krāšanu vai attīrīšanu ekspluatācijā nodotā 
decentralizētajā kanalizācijas sistēmā;

31.2. segt izmaksas Priekules novada paš-
valdības kapitālsabiedrībai sia “Priekules 
naMi”, kas saistītas ar notekūdeņu paraugu 
analīžu veikšanu, ja uzkrāto notekūdeņu pa-
raugu analīzēs tiek konstatētas vielas, kuras 
neatbilst valstī noteiktajām normām, pēc to 
faktiskajām izmaksām saskaņā ar izrakstīto 
rēķinu;

31.3. nodrošināt pašvaldības kontroles 
institūcijas pilnvarotam pārstāvim piekļuvi 
decentralizētajai kanalizācijas sistēmai tās 
tehniskā nodrošinājuma un ekspluatācijas 
prasību ievērošanas kontrolei un tās darbības 
pārbaudei;

31.4. līdz kārtējā gada 1. aprīlim iesniegt 
Priekules novada pašvaldības kapitālsabied-
rībai sia “Priekules naMi” atbilstoša ko-
mersanta rakstveida apliecinājuma kopiju par 
veikto decentralizētās kanalizācijas sistēmas 
tehnisko apkopi, par tās tehnisko stāvokli un 
turpmākajiem norādījumiem tās ekspluatāci-
jā, ja nekustamajā īpašumā tiek ekspluatētas 
rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrī-
šanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus 
novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka 
par 5 m³/diennaktī;

31.5. uzrādīt pašvaldības kontroles institū-
cijai decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 
saņemšanu pierādošos dokumentus. Par 
decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 
saņemšanu pierādošu dokumentu var kal-
pot noslēgts līgums par decentralizētajā 

kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu 
un nosēdumu nodošanu attīrīšanai vai de-
centralizēto kanalizācijas pakalpojumu sa-
ņemšanas darījumu apliecinošs attaisnojuma 
dokuments, kurā uzrādīta pakalpojumu snieg-
šanas adrese, dati par savākto notekūdeņu 
daudzumu, pakalpojumu sniegšanas datums 
un pakalpojumu sniedzēja rekvizīti.

IX. Atbildība par saistošo noteikumu 
neievērošanu

32. Par noteikumu neievērošanu sastādīt 
administratīvos protokolus savas kompe-
tences robežās ir tiesīgas Priekules novada 
pašvaldības amatpersonas.

33. Par noteikumu prasību neievērošanu 
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu: 
fiziskām personām – līdz 350 eur, juridiskām 
personām – līdz 1400 eur.

34. administratīvo pārkāpumu lietas par 
noteikumu pārkāpumiem izskata Priekules 
novada administratīvā komisija, ja likumā nav 
noteikta cita kārtība.

35. Priekules novada administratīvās 
komisijas lēmumu var pārsūdzēt latvijas 
administratīvo pārkāpumu kodeksa noteik-
tajā kārtībā.

36. administratīvais sods noteikumu 
pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst 
pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā 
nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.

X. Noslēguma jautājumi
37. Ja ekspluatētā decentralizētā kana-

lizācijas sistēma neatbilst noteikumos un 
normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām, 
decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpaš-
nieks vai valdītājs nodrošina tās atbilstību 
noteikumu un normatīvo aktu prasībām ne 
vēlāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim.

38. Priekules novada pašvaldības adminis-
tratīvajā teritorijā esoša nekustamā īpašuma 
īpašnieks vai valdītājs, kuru īpašumā vai valdī-
jumā ir decentralizētās kanalizācijas sistēma,  
līdz 2019.gada 31.decembrim iesniedz Prie-
kules novada pašvaldības kapitālsabiedrībai 
sia “Priekules naMi” pirmreizējo decen-
tralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrāci-
jas apliecinājumu saskaņā ar noteikumiem 
pievienoto paraugu (3.pielikums). 

39. noteikumi stājas spēkā nākamajā 
dienā pēc to publicēšanas Priekules novada 
pašvaldības informatīvajā izdevumā.

Pašvaldības domes priekšsēdētāja 
V. Jablonska

Trijās augusta sestdienās biedrība “RumuLA” aicināja 
piedalīties velotūrē pa Virgas pagastu. Pavisam piedalījās 
25 interesenti, kuri iepazina Virgas, Paplakas un Purmsātu 
ciemus.

Velotūres dalībnieki varēja klausīties vēsturiskus stāstus, baudīt 
gleznainus dabas skatus un, kopīgi pusdienojot, dalīties savos iespaidos.

Paldies Priekules novada pašvaldībai par iespēju īstenot biedrības 
projektu velotūre “Apceļo savu pagastiņu” pasākuma “Pasākumi 
vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” 
projekta “celies, velies, ripo droši” ietvaros. 

Īpaši liels paldies darbīgajiem rumulniekiem!
 Biedrība “Rumula”

Velotūre “Apceļo savu pagastiņu”



6 Priekules novada PaðValdîBas informatîVais izdeVums

Gramzda  Bunka  kalçti  VirGa  Priekule  Gramzda  Bunka  kalçti  VirGa  Priekule

uZņĒmĒJDARBĪBA un LAukSAImnIeCĪBA
izstāžu kompleksā “rĀMava” no 3. līdz 5. oktobrim norisināsies 

28. starptautiskā lauksaimniecības, mežsaimniecības, vides veidošanas 
un labiekārtošanas izstāde.

Plašāka informācija pieejama interneta vietnē www.aml-ramava.lv.

lauksaimniecības datu centrs (ldC) informē:
1. novembris – bišu saimju skaita paziņošana Lauksaimniecības 

datu centram.
Medus bišu saimju īpašniekiem vai turētājiem lauksaimniecības datu 

centram 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.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) paziņo-
jums

u 2019. gada oktobrī un novembrī SIA “Latvijas Lauku kon-
sultāciju un izglītības centrs” Liepājas nodaļa Valsts lauku tīkla 
ietvaros plāno piecu dienu mācību ciklu “Atbalsts lauku jauniešiem 
uzņēmējdarbības veicināšanai”.

Mācību mērķis ir pilnveidot jauniešu zināšanas, pieredzi un 
kompetences, kas nepieciešamas savas uzņēmējdarbības uz-
sākšanai vai attīstīšanai, veicinot lauku attīstību, kā arī uztu-
rēt lauku jauniešu motivāciju, sniedzot iespēju realizēt ar uzņē-
mējdarbību nesaistītas sabiedriskas aktivitātes savā reģionā. 
Pasākuma dalībnieki ir jauni cilvēki vecumā no 18 līdz 40 gadiem, kuri 
vēlas iegūt teorētiskas un praktiskas zināšanas par uzņēmuma veidošanu, 
uzsākt īstenot vai attīstīt savu uzņēmējdarbības ideju laukos vai īstenot 
ar uzņēmējdarbību nesaistītu sabiedrisku aktivitāti kādā no latvijas 
lauku reģioniem. 

Pēc mācībām noteikti var piedalīties konkursā un iegūt vērtīgus pa-
domus un naudas balvas savas idejas realizēšanai.

apmācības ir bezmaksas. dalībnieku skaits ierobežots.
Papildu informāciju ir iespējams iegūt pie llkC liepājas nodaļas uz-

ņēmējdarbības konsultanta alekseja kačanova (tālr. 27843096, e-pasts 
aleksejs.kacanovs@llkc.lv).

vairāk informācijas meklējiet http://new.llkc.lv.

u LLKC aicina uz Garšu festivālu!
vasaras pilnbriedā visos latvijas novados notika latvijas lauku kon-

sultāciju un izglītības centra (llkC) rīkotais pasākums “novada garša”. nu 
tuvojas lielais noslēgums, kas 27. un 28. septembrī paredzēts jaunajā 
rīgas kultūras un izklaides centrā – Hanzas peronā.

Lai Garšas festivāls būtu piesātināts, atgādinām, ka pieteikumus 
tirdzniecībai no visas Latvijas mazajiem ražotājiem un mājražotā-
jiem gaidām līdz 10. septembrim mājaslapā www.novadagarsa.lv.

llkC rīkotais “novada garšas” noslēguma pasākums “nogaršo latviju 
rīgā!” 27. septembrī sāksies ar konferenci “Liec pārtikas grozā vietē-
jo!”. konferencē no pulksten 11 līdz 19 llkC informēs par reģionālajos 
pasākumos gūtajām atziņām un nākotnes plāniem ilgtspējīgas pārtikas 
sistēmas izveides procesam. savos vērojumos par un ap vietējo pārtiku, 
tās iekļaušanos veselīgā un mūsdienīgā dzīves stilā dalīsies šefpavārs 
valters zirdziņš, dzīves stila influencere kristīne virsnīte, inovatīvā 
graudaugu produkta “smalkais muslis” atraktīvās īpašnieces ieva Biķe 
un ilze kalāce-Bērziņa, kā arī vēl daudzi sabiedrībā zināmi un cienījami 
dažādu nozaru eksperti.

konferences noslēgumā plānota apbalvošanas ceremonija, kurā at-
klāsies konkursa “Tautas garša” uzvarētāji šovasar reģionos notikušajos 
“novada garšas” pasākumos.

Biļetes uz konferenci līdz 26. septembrim ieskaitot nopērka-
mas www.bilesuserviss.lv.

savukārt 28. septembrī liels un mazs, jauns un vecs gaidīts Hanzas 
peronā, lai dienas garumā iepazītu visu latvijas novadu garšas! Šī va-
sara “novada garšai” bijusi tiešām aizraujoša – viss par un ap zivīm pie 
nabas ezera, maizes daudzveidība “ribbes dzirnavās”, piena pārpilnība 
krāslavā un gaļas dažādība valmierā, kā arī augļu un dārzeņu bagātība 
siguldā. nu to visu namatēva normunda laizāna vadībā varēs baudīt arī 
rīgā! Pasākumu kuplinās Mārtiņš ruskis, kārlis kazāks, Tomass kleins, 
postfolkloras grupa “rikši”. Būs konkursi un vietējo produktu izsoles. 
neiztrūks arī pavāru šovi. Pasākuma tiešraidi visas dienas garumā no-
drošinās imanta ziedoņa fonda “viegli” “kartupeļu lauka radio”.

Biļetes varēs iegādāties uz vietas pasākumā vai pirms tam  
www.bilesuserviss.lv. 

Pasākuma aktualitātēm seko arī Facebook: NovadaGarsa un  
Instagram: @novadagarsa  

informāciju apkopoja:
LLKC Priekules novada lauku attīstības 

konsultante irina Gintere un 
Priekules pagasta lauksaimniecības 

konsultante Vizma Garkalne

Platību maksājumu kalendārs
Datums/ Periods Svarīgi atcerēties
1. oktobris Pēdējais datums, kad jānokuļ zālāji sēklaudzēšanai.

datums, līdz kuram lad jāiesniedz “deklarācija par iepriekšējā gadā izmaksātajām darba 
algām, kas saistītas ar lauksaimniecisko darbību”.

15. oktobris Pēdējais datums, līdz kuram saimniecības pārņēmējam jāinformē lad par saimniecības 
pārņemšanu un jāpieprasa atbalsta maksājumi.

31. oktobris datums, līdz kuram lad veic lauksaimniecības zemes (liz) apsekošanu.
zemes vienību apsekošanu veic platībām, kas saskaņā ar valsts zemes dienesta (vzd) 
informāciju pēc zemes izmantošanas veida lauksaimniecības zeme (liz) ir vismaz 1 ha.

20. novembris datums, līdz kuram pašvaldībām tiek nodoti dati par lauksaimniecības zemes (liz) 
apsekošanu.

lauksaimnieki, kuri pieteikušies pasākuma “agrovide un klimats” atbalstam “rugāju lauks ziemas periodā” 
(rlzP):

1. pēc ražas novākšanas līdz 2020. gada 31. martam saglabā neiestrādātas atbalsttiesīgo kultūraugu 
pēcpļaujas atliekas – rugājus vai to nenopļautas atliekas – vismaz 10 ha platībā;
2. rugāju laukā pēc ražas novākšanas nedrīkst lietot augu aizsardzības līdzekļus un minerālmēslojumu.

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC)  
Priekules novada Lauku attīstības konsultantes Irinas Ginteres pieņemšanas laiki 2019. gada oktobrī

Vieta Laiks
Priekules novada pašvaldībā Pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 17 un piektdienās no plkst. 8.30 līdz 

15.30 (izņemot pieņemšanas dienas pagastos)
krotes bibliotēkā 8.10. no plkst. 9 līdz 11
Tadaiķu bibliotēkā 8.10. no plkst.  12 līdz 14.30
Bunkas pagasta pārvaldē 8.10. no plkst. 15 līdz 16.30
kalētu bibliotēkā 9.10. no plkst. 9 līdz 12
Gramzdas pagasta pārvaldē 10.10. no plkst. 9 līdz 12
Paplakā, virgas pagasta pārvaldē 11.10. no plkst. 9 līdz 11
Purmsātu bibliotēkā 11.10. no plkst. 12 līdz 13

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

Lauku atbalsta dienests (LAD) 
informē

u 30. septembris – beidzas pieteikšanās pa
sākumam “Atbalsts lauksaimniecības dzīvnieku 
ģenētisko resursu saglabāšanai” (LDGRS).

Šo valsts atbalsta maksājumu var saņemt vietējo 
nozīmīgo lauksaimniecības šķirņu – Latvijas brūnās 
un Latvijas zilās šķirnes govju, Latvijas baltās šķirnes 
cūku, Latvijas tumšgalves šķirnes aitu, Latvijas zirgu 
šķirnes braucamā tipa zirgu, Latvijas vietējās kazu 
šķirnes audzētāji.

u Pieejams atbalsts mežsaimniecībā.
No 2019. gada 1. oktobra līdz 30. decem-

brim: 
l apakšpasākumā “meža ieaudzēšana” varēs 

pieteikties meža ieaudzēšanas un kopšanas aktivi
tātēm, kā arī ieaugušas mežaudzes papildināšanai 
un kopšanai,

l apakšpasākumā “meža ugunsgrēkos un 
dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu at-
jaunošana” atbalstu piešķir par meža atjaunošanu 
platībās, kurās atbilstoši Valsts meža dienesta 
atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks vai dabas 
katastrofa – vējgāze, vējlauze, sniega un ledus 
radīti postījumi.

No 2019. gada 1. oktobra līdz 1. novembrim:
l apakšpasākumā “meža ugunsgrēku, kaitēk-

ļu un slimību monitoringa iekārtu un sakaru 
aprīkojuma ierīkošana un uzlabošana”. Pasāku
mā var veikt ugunsnovērošanas torņu būvniecību, 
pārbūvi un atjaunošanu, meža ugunsdrošības sakaru 
aprīkojuma izveidošanu un pilnveidošanu, novēro
šanas iekārtu tīkla izveidošanu un pilnveidošanu, 
kaitēkļu un slimību monitoringa iekārtu un sakaru 
aprīkojuma izveidošanu un pilnveidošanu.

Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu 
termiņš ir līdz 2023. gada 1. septembrim.

u Iespēja pieteikties atbalstam inovāciju un 
jaunu produktu izstrādei lauksaimniecībā.

No 2019. gada 1. oktobra līdz 1. novembrim 
LAD izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu 

pasākuma “Sadarbība” apakšpasākumā “Atbalsts 
jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju 
izstrādei”.

Pasākuma mērķis ir veicināt sadarbību starp 
vismaz diviem sadarbības partneriem lauksaim
niecības, mežsaimniecības vai lauksaimniecības 
produktu pārstrādes nozarē jaunu produktu, metožu, 
procesu un tehnoloģiju izstrādei.

u Pieejams atbalsts zvejas un akvakultūras 
produktu apstrādei.

LAD informē, ka no 2019. gada 20. augusta 
līdz 20. decembrim zvejas produktu apstrādes 
uzņēmumiem un fiziskām vai juridiskām personām, 
kas mājas apstākļos apstrādā zvejas produktus, ir 
iespējams pieteikties atbalsta saņemšanai pasā
kumā “Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”.

Pasākuma mērķis ir sekmēt ieguldījumus zvejas 
un akvakultūras produktu apstrādes sektorā – 
veicināt enerģijas taupīšanu, mazināt ietekmi uz 
vidi, uzlabot drošības, higiēnas, veselības un darba 
apstākļus, radīt jaunus, uzlabotus produktus, jau
nus procesus un organizācijas sistēmas. Pasākumā 
atbalstāmās aktivitātes ir modernizācija, iekārtu 
iegāde un būvniecība.

Projektu īstenošanas beigu datums ir divi gadi 
no LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstipri
nāšanu stāšanās spēkā.

Plašāka informācija ir pieejama 
LAD mājaslapā www.lad.gov.lv.
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Zinību diena Priekules novadā

Kalētu Mūzikas un 
mākslas pamat-

skolas pirmsskolas 
Zinību dienas svinī-

bu laikā svinīgā 
ceremonijā tika at-

klāta nojume, kur 
turpmāk pirmssko-

las bērni varēs 
gan rotaļāties, 

gan paglābties 
no lietus. 

Foto – kristīne dundure

Priekules vidusskolā skolas gaitas uzsāka 24 pirmklasnieki. Kopējais skolēnu skaits vidusskolā ir 272.
Foto – agita rukute

Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolā mācības uzsāka desmit 1. klases skolēni. Kopā mācību 
gaitas uzsāka 150 bērni, no kuriem 59 ir pirmsskolas audzēkņi. Skolas mūzikas un mākslas ievirzes 
programmās mācības uzsāka 59 skolēni.  Foto – aija Birze

Seši bērni uzsāka pirmklasnieka gaitas Mežupes pamatskolā. 
Kopā skolā mācības uzsāka 74 bērni, no kuriem 6 ir 
pirmsskolēni, 53 apgūst pamatizglītību un 15 – profesionālo 
pamatizglītības programmu. Foto – Daira Šalma

Krotes Kronvalda Ata pamatskolā mācību procesu uzsāka 
septiņi pirmklasnieki. Kopumā skolā mācās 107 bērni, 
no kuriem 30 ir pirmsskolēni.  Foto – nora norenberga

Virgas pamatskolas mācības uzsāka seši 1. klases audzēkņi. 
Kopā pamatskolā ir 76 bērni, kuru skaitā ir 35 pirmsskolēni.

Foto – Mareks Šulcs

Priekules pirmsskolas izglītības iestādē “Dzirnaviņas” pirmsskolas izglītības programmas apgūst 
116 bērni.  Foto – Harijs ulmanis

Priekules Mūzikas un mākslas skolā mācības uzsāka 
129 audzēkņi.  Foto – kristīne dundure
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Nākamā gada 1. janvā-
rī stāsies spēkā nozīmīgas 
ugunsdrošības noteikumu 
prasības – visos mājokļos (gan 
privātmājās, gan dzīvokļos) ir 
jābūt uzstādītiem autonomiem 
ugunsgrēka detektoriem, kas 
reaģē uz dūmiem, bet privāt-
mājas papildus jānodrošina ar 
ugunsdzēsības aparātu.

Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta (VUGD) priekš
nieks ģenerālis Oskars Āboliņš: 
“Ugunsdrošība ir ļoti būtiska 
sabiedrības ikdienā, jo ikvienu 
cilvēku par piemeklēt ugunsne
laime, kad īsā laikā tiek zaudēta 
ne tikai visa mājokļa iedzīve, bet 
nereti arī cilvēka dzīvība! Pāris 
desmitu eiro ieguldījums var 
izglābt daudzas dzīvības! Aicinu 
negaidīt 2020. gada sākumu, bet 
jau šodien parūpēties par uguns
drošību – uzstādīt dūmu detektoru 
un iegādāties ugunsdzēsības apa
rātu savam mājoklim!”

Ieteikumi kļūs par 
obligātām prasībām

2016. gadā, kad stājās spēkā 
esošā ugunsdrošības noteikumu 
redakcija, noteikumos tika pa
redzēts pielāgošanās laiks līdz 
2020. gada 1. janvārim, kad dūmu 
detektoru uzstādīšana mājokļos 
un viendzīvokļa objektu nodroši
nāšana ar ugunsdzēsības aparātu 
no ieteikuma par to, kā parūpēties 
par ugunsdrošību mājoklī, kļūs par 
obligātu prasību.

VUGD rīcībā esošā statistika 
liecina, ka lielākajā daļā gadījumu, 
kad ugunsgrēkos gāja bojā vai cie
ta cilvēki, dūmu detektori nebija 
uzstādīti. VUGD aicina neatlikt 
rūpes par savu un līdzcilvēku 
drošību, kā arī būt līdzatbildīgiem, 
jo katra paša spēkos ir gādāt par 
ugunsdrošību mājoklī, piemēram, 
uzstādot dūmu detektoru, kas ar 
spalgu skaņas signālu vēstīs par 
radušos sadūmojumu un ļaus 

laikus atstāt bīstamās telpas, 
saudzējot veselību vai pat dzīvību.

Ārvalstu pieredze liecina, 
ka dūmu detektoru uzstādīšana 
mājokļos līdz pat 75% samazina 
ugunsgrēkos bojā gājušo skaitu. 
Viena no valstīm, kur šāda prasī
ba ir pierādījusi savu efektivitāti 
un ievērojami samazinājusi bojā 
gājušo skaitu, ir Igaunija.

Dūmu detektoram 
jābūt katrā mājoklī

Autonomais ugunsgrēka de
tektors, kas reaģē uz dūmiem, 
ir neliela ierīce, kas patstāvīgi 
spēj konstatēt telpā izveidojušos 
ugunsgrēka faktorus (dūmu kon
centrāciju, siltumu) un par to ar 
80 dB skaņas signālu aptuveni 
pusstundu nepārtraukti brīdināt 
mājokļa iemītniekus. 

Dūmu detektors ir nopērkams 
dažādās tirdzniecības vietās. Uz tā 
korpusa ir jābūt CE marķējumam un 
informācijai par detektora atbilstību 
Eiropas standartam EN 14604. De
tektora uzstādīšana ir samērā vien
kārša – to piestiprina pie griestiem 
ar komplektā pievienotām skrūvēm 
vai abpusējo līmlenti.

Jāpiebilst, ka dzīvokļos jāuzstā
da vismaz viens dūmu detektors, 
bet privātmājā – katrā ēkas stāvā. 
Detektoru jāizvieto pie griestiem 
telpās, kurās pārsvarā guļ vai uztu
ras mājokļa iemītnieki. Autonomie 
ugunsgrēka detektori darbojas ar 
baterijām, tādēļ būs nepieciešams 
laikus nomainīt bateriju, par ko 
atgādinās arī pats detektors, raidot 
īsus skaņas signālus, kā arī ik pa 
laikam ar kontroles pogu pārbaudīt 
detektora darbspēju.

Privātmājas papildus 
jānodrošina ar uguns-
dzēsības aparātu

Savukārt ugunsdzēsības apa
rāts privātmājā lieti noderēs neliela 
ugunsgrēka dzēšanai tā aizdeg

šanās sākuma stadijā. Jāatceras, 
ka ugunsdzēsības aparātu drīkst 
izmantot tikai tad, ja dzēšana nera
da draudus veselībai un dzīvībai. Ja 
notikusi ugunsnelaime – izvērtējiet 
situāciju un neapdraudiet sevi, bet 
nekavējoties zvaniet uz vienoto 
ārkārtas palīdzības izsaukumu 
numuru 112 un izsauciet uguns
dzēsējus glābējus!

Iegādājoties ugunsdzēsības 
aparātu, jāpievērš uzmanība tam, 
lai uz tā korpusa būtu iestrādāts 
(iespiests) individuālais vai par
tijas numurs un CE atbilstības 
marķējums. Ugunsdzēsības apa
rāta dzēstspējai jābūt vismaz 21A 
113B (kur skaitlis nozīmē, cik lielu 
ugunsgrēku iespējams nodzēst, bet 
burts ugunsgrēka klasi: A – kad 
deg cieti, organiskas izcelsmes 
materiāli, B – kad deg šķidrumi, 
kūstoši cieti priekšmeti).

Uzturot ugunsdzēsības aparā
tu, mājas saimniekam būs jāveic 
vizuālā apskate (vai aparāts nav 
bojāts un ir atbilstošs spiediena 
rādījums), bet tehniskā apkope 
jāveic sertificētos apkopes punk
tos saskaņā ar ražotāja noteikto 
termiņu vai arī, ja termiņš nav 
noteikts, tad reizi piecos gados.

kā VuGD kontrolēs, 
vai mājokļos ir uzstā-
dīti dūmu detektori?

Ugunsdrošības noteikumu 
prasības nav izstrādātas ar mērķi 
sodīt cilvēkus. Noteikumos ir ie
kļauti ugunsdrošības pasākumi, 
kuru ievērošana palīdzēs izvairī
ties no ugunsnelaimes vai mazināt 
tās ietekmi. 

Skaidrojam, ka VUGD neplāno 
pārbaudīt katru mājokli. Prioritāri 
pārbaudes tiks veiktas tajos mā
jokļos, par kuriem tiks saņemti 
iesniegumi vai sūdzības vai būs 
notikuši ugunsgrēki. Iespēju ro
bežās tiks veikta arī dzīvojamā 
sektora apsekošana un pārbaudīta 
ne tikai dūmu detektoru esamī

Prasības ugunsdrošībai mājokļos kļūs stingrākas

ba, bet arī pārējo ugunsdrošības 
prasību ievērošana mājokļos un 
koplietošanas telpās. Dzīvojamā 
sektora pārbaudes nebūs nekas 
jauns, katru gadu tādas jau notiek 
un notiks arī turpmāk.

Cik lieli sodi plānoti 
par neuzstādītu 
detektoru vai citu 
ugunsdrošības 
noteikumos minēto 
prasību nepildīšanu?

Administratīvo pārkāpumu 
kodeksa 179. pants nosaka: “Par 

ugunsdrošības prasību pārkāp
šanu uzliek naudas sodu fizis
kajām personām no trīsdesmit 
līdz divsimt astoņdesmit eiro, 
juridiskajām personām – no 
divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš 
četrsimt eiro.” Salīdzinājumam 
– viena dūmu detektora iegāde 
izmaksā aptuveni piecus līdz 
desmit eiro. 

Plašākai informācijai:
inta Palkavniece,

VUGD Prevencijas un sabiedrī
bas informēšanas nodaļa,

tālrunis 67075871,  
inta.palkavniece@vugd.gov.lv

Kā katru gadu, arī šogad 
augusta beigās notika māksli
nieku organizētā apgleznošanas 
akcija “Nāc un piedalies!”. Pirms 
diviem gadiem iedvesmu glez
nojumam smēlāmies no tuvumā 
esošā saulespuķu lauka. Šajā 
gadā sekoja turpinājums – da
žāda veida baloni ar sejiņām, 
kādi arī ar spārniņiem – un 
starp saulespuķēm ieslēpās 
autoru portreti. Starp lielākiem 
gleznotājiem aktīvi iesaistījās 
“Dzirnaviņu” bērni. Pateicoties 
šīm aktivitātēm, pelēkais šķūnis 
ieguvis dzīvesprieku! Saules 
lielo mīlestību pret darbo
ņiem nedaudz veldzēja domes 
priekšsēdētājas sagādātais pār
steigums – saldējums katram 
dalībniekam! Paldies visiem!

zenta Svara

1. oktobrī, 
Starptautiskajā mūzikas dienā 
(arī kafijas, senioru un veģetāriešu dienā),

Priekules Mūzikas un mākslas skolā
projekta “Četri vienā” pasākumi

15.00–16.30 – “interaktīva spēle 
skolēniem par uzturu” ar uztura 
speciālisti līgu Jaunzemu,

17.00–18.30 – lekcija “Pilnvērtīgi 
sabalansēts uzturs” ar kafijas baudīšanu 
(lektore līga Jaunzema),
     

19.00 – dzintara vītola solo 
ģitārmūzikas koncerts 
(projekts finansiāli atbalstīts Priekules 
novada pašvaldības projektu konkursā).

Foto – kristīne dundure
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Godinot Latvijas brīv-
valsts robežsargu un Latvijas 
brīvības cīnītāju piemiņu, no 
šī gada 19. augusta līdz 23. 
augustam norisinājās Lāpu 
skrējiens apkārt Latvijas 
valsts robežai, kuru organi-
zēja Valsts robežsardze. Lāpu 
skrējiens iesākās Rīgā, Brāļu 
kapos pie mūžīgās uguns, kur 
tika aizdegtas divas ceļojošās 
lāpas. Pēc tam abas lāpas uzsā-
ka ceļu apkārt Latvijai – viena 
Ainažos, otra kolkas virzienā. 
maršruta beigās tās atgriezās 
Rīgā. Lāpu skrējienā piedalījās 
Valsts robežsardzes amatper-
sonas, darbinieki, sadarbības 
iestāžu pārstāvji, jaunsargi 
un pašvaldību iedzīvotāji.

Lāpu skrējiena maršruts ir 
cieši saistīts ar akcijas “Apskauj 
Latviju” stādīto ozolu maršrutu, 
kas simboliski parāda, ka Lāpu 
skrējiens ir kā apliecinājums 
vīriem, stipriem kā ozoliem, kuri 
nesatricināmi stāvēja brīvības sar
dzē pat visbezcerīgākajos brīžos.

Simtgades maratons svarīgs 
arī Gramzdas pagastam, jo tas 
robežojas ar Skodas rajonu.

22. augustā plkst. 13.00 
Gramzdas pagastā, laukumā 
“VĀRTI UZ LATVIJU”, pie kuršu 
laivām Priekules novada pār
stāvji sagaidīja Robežsardzes 
maratona skrējējus. Tie atskrēja 

no Kalētu pagasta puses. Svinīgā 
pasākumā uzstājās Bunkas pa
gasta folkloras kopa “Traistēni”. 
Pirms maratons turpinājās uz 
Priekules pusi, pulkvežleitnants 
Sandris Balinskis teica runu par 
godu šiem svētkiem. Tika godināti 
90. gadu Robežapsardzes aktīvisti 
Priekules novadā – Raimonds Ķer
vijs, Elmārs Baranovskis, Valdis 
Viesis, Augustins Eidejus, Dzintars 
Reinis un Raimonds Ķervis. Šie 
vīri, patriotisku jūtu vadīti, stājās 
robežsardzē. Tie bija smagi un 
bīstami gadi.

Lai vēl ilgi atmiņā saglabātos 
šis Robežsardzes simtgades brīdis 
Gramzdas laukumā “VĀRTI UZ 
LATVIJU”,  kuršu laivās ierīkotas 
trīs lāpas. Turpmāk tās vienmēr 
degs Latvijai nozīmīgos svētkos. 
Pirmo lāpu iededza Robežsar
dzes pulkvežleitnants Sandris 
Balinskis. Otro iededza 90. gadu 
Robežapsardzes aktīvisti. Bet tre
šo – Gramzdas pagasta pārvaldes 
vadītājs Dzintars Kudums. 

Kad izskanēja apsveikuma 
runas un folkloras kopas “Trais
tēni” dziesmas, skrējējus posmā 
no Gramzdas pagasta līdz Prie
kulei pavadīja Priekules novada 
sportisti. 

Saules mūžu Latvijai, un ne
aizskarama lai mūsu valsts robeža!

kristīne Dundure
Robežsardzes skrējējus posmā no Gramzdas pagasta līdz Priekulei pavadīja Priekules novada 
sportisti.

Lāpu skrējiens apkārt 
Latvijas valsts robežai

Valdis Viesis, Augustins Eidejus, Gramzdas pārvaldes vadītājs Dzintars Kudums, pulkvežleitnants 
Sandris Balinskis, Raimonds Ķervijs un Elmārs Baranovskis.

Foto – kristīne dundure

komandu rezultāti
Nr. Vārds Uzvārds Pilsēta, 

pagasts
Svars, 

kg
5 lielāko 

asaru svars
Vieta

1. emīls dārznieks Priekule 10,000 1,040 1 
Arturs stauga  

2. Pēteris Svars Priekule 10,000 0,760 2
Ivs Brūderis

3. Andris razma Priekule 10,000 0,720 3
Aldis Juškevičs

4. Kristers Sirmais 8,420 4
agris Kirkovalds Saldus

5. andrejs iļijevs liepāja 4,920 5
Renars Herings

6. Austris Feldmanis liepāja 3,300 6
Kristaps Kolodka

7. Alvis libeks liepāja 3,230 7
Māris Cīlītis

8. agnis kuncītis Priekule 2,240 8
edgars ozoliņš  

       

25. augustā Virgas pagasta Prūšu ūdens-
krātuvē norisinājās spiningošanas sacensības 
“Prūšu asaris 2019”. 

Sacensībās piedalījās 8 komandas, kuras pār
stāvēja Saldus, Liepājas un Priekules novadu. Katrā 
komandā divi dalībnieki. Spiningošanas ilgums 6 
stundas. Vērtēti tika tikai noķertie asari. Rezultātus 
vērtēja pēc lielākā loma pēc svara, kas atbilst mak

šķerēšanas noteikumiem. Pirmo trīs vietu ieguvēju 
komandas noķēra atļauto svaru 10 kg. Kā jau noli
kumā minēts, augstāku vietu izcīna ekipāža, kurai 
ir 5 lielāko asaru svaru kopsumma. 

Jāpiemin, ka pirmo trīs vietu ieguvēji ir Prie
kules novada spiningotāji, kuri tika apbalvoti ar 
kausiem. 

kristīne Dundure

Priekules novada kausa izcīņa 
spiningošanā “Prūša asaris 2019”

Atzīmējot Starptautisko senioru dienu, 
1. oktobrī plkst. 13 

Gramzdas tautas namā Gramzdas pagasta 
un visi Priekules novada seniori 

aicināti svinēt svētkus! 
Pasākuma programmā – mūziķa un aktiera Jura Hirša koncerts, 
pēc tā – sarunas pie tējas tases (līdzi ņemt “groziņu”).

Iepriekš pieteikties pie Guntas (20208532), Anitas (27874025) 
vai visās novada bibliotēkās līdz 26. septembrim.
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Lejaskurzemes jauno mū-
ziķu vasaras nometne “Prieks 
mājo mūzikā” no 6. līdz 10. 
augustam notika Nīgrandes 
pagasta kalnos, pulcējot 49 
jaunos mūziķus no Priekules, 
kalētu, Nīgrandes, kuldīgas 
un Saldus mūzikas skolām, 
kā arī pa vienam dalībniekam 
no Vaiņodes, Jelgavas un Lie-
pājas. Jau 5. reizi šo nometni 
organizēja Priekules mūzikas 
un mākslas skola sadarbībā 
ar biedrību “konsonanse”, 
saņemot finansiālu atbalstu 
Priekules novada pašvaldības 
projektu konkursā “Bērnu un 
jauniešu aktivitātes”. 

Nometnes projekta īstenošanu 
nodrošināja Priekules mūzikas 
skolas direktore un orķestra 
koncertmeistare Inita Rubeze 
sadarbībā ar komponistu Ēriku 
Ešenvaldu un Lejaskurzemes 
kamerorķestra diriģentu Mārtiņu 
Bergu, kurš aranžēja astoņus Rai
monda Paula skaņdarbus speciāli 
šim jauno mūziķu nometnes sa
stāvam. Mārtiņš Bergs ir strādājis 
ar dažādiem skolēnu orķestriem 
un uzskata, ka kolektīva māks
liniecisko līmeni neietekmē tas, 
vai dalībnieki ir no vienas skolas 
vai vairākām. Šogad Lejaskur
zemes kamerorķestrim bija labs 
sastāvs – vijolnieki, čells un bass 
no Kuldīgas, Saldus, Nīgrandes 
un Priekules, kā arī pūtēju grupā 
pat četras obojas! Nometnes no
slēgumā, apkopojot anketas, bija 
redzams, ka tieši kopmēģinājumus 
bērni un jaunieši bija atzīmējuši 
kā otro interesantāko nometnes 
aktivitāti. Pirmajā vietā – Nepie
radinātās modes šovs ar talantu 
demonstrējumiem. 

Projekta galvenais uzdevums 
bija sagatavoties Ikara svētku 
lielkoncertam “Kopā ar Maestro”. 
Apgūstot repertuāru, mēģināju
mi vispirms notika instrumentu 
grupās, kuras vadīja skolotāji no 
Priekules, Kalētiem un Nīgrandes 
– Indra Andersone, Sanita Zālīte, 
Zanda Rivāne (vijoļu grupas), 
Madara Jansone (alti, čells un 
kontrabass), Ivonna Rozentāle 
(saksofoni), Andra Zabe (flautas un 
klarnetes), Ēriks Bukants (obojas), 

Ivars Dejus (sitamie instrumenti) 
un Līga Kvāše (akordeoni). Dienu 
pirms Ikara svētkiem nometni ap
ciemoja laikraksta “Saldus Zeme” 
korespondente Ieva Vilmane un 
intervēja arī orķestra dalībniekus. 
Uz jautājumu: “Vai izjūtat prieku 
par muzicēšanu?” – visi stāstīja, 
ka nometnē mācās labprāt un ir 
aizrāvušies. Gan tāpēc, ka darbs 
rit draudzīgā kolektīvā, gan tāpēc, 
ka bauda daudzveidīgu un pārdo
mātu atpūtu.

Nometni “Prieks mājo mūzikā” 
jau trešo gadu pēc kārtas vadīja 
Maija Ignatova, un viņai palīdzēja 
vecākās nometnes dalībnieces 
Elizabete Blūma un Megija Elena 
Daukante. Liels atbalsts Maijai 
bija arī skolotāji – Indra, Ēriks, 
Līga, Madara, Inita un Sanita, kuri 
palīdzēja uzturēt kārtību nometnē, 
kā arī novadīt sporta un radošās 
aktivitātes. Lejaskurzemes kamer

orķestris Kalnos apdzīvoja plašu 
teritoriju, sākot no viesnīcas “Lose” 
telpām un Kalnu kultūras nama, 
līdz pat Nīgrandes Mūzikas skolai, 
kur notika grupu mēģinājumi un 
keramikas darbnīca mākslinieces 
Laimas Jaunskungas vadībā. Arī 
šī nodarbība bērnu un jauniešu 
skatījumā bija viens no interesan
tākajiem pasākumiem nometnē. 
Katrs dalībnieks sev izgatavoja 
kādu trauku vai lietu, kas vēl ar 
meistaru palīdzību tiks līdz galam 
apstrādāts un pēc tam nogādāts 
darba autoram. Priekules Mūzi
kas un mākslas skolas skolotāju 
Zentas Svaras un Daigas Tiļļas 
vadībā notika radošās darbnīcas, 
kurās tika izgatavotas maskas 
un spalvas (spārni) 16. Ikara 
svētku gājienam. Vēl nometnes 
dalībniekiem bija iespēja izstai
gāt vietējo tūrisma piedāvājumu 
– 1,5 km garo Kalnu dabas taku 

gides Ligitas Ķienes vadībā, kā 
arī doties  ekskursijā pa Kalnu 
kultūras namu. 

Nometnes pēdējā dienā Kalnos 
viesojās Priekules Mūzikas un 
mākslas skolas koris skolotāju 
Agritas Hanzovskas un Airisas Ti
mofejevas vadībā. Kopā ar nomet
nes dalībniekiem koris piedalījās 
fotoorientēšanās sacensībās un 
nometnes noslēguma pasākumā, 
kur izpildīja pirmajā trijniekā ie
balsotos skaņdarbus. Pirmajā vietā 
iekļuva melodija no kinofilmas “Il
gais ceļš kāpās” ar saksofona solo 
Kalētu Mūzikas skolas absolventa 
Tomasa Palubinska izpildījumā. 
Šis skaņdarbs arī lielkoncertā 
izpelnījās publikas atzinību un 
tika atskaņots divas reizes.

Piedaloties Lejaskurzemes jau
no mūziķu nometnē “Prieks mājo 
mūzikā”, bērniem un jauniešiem 
bija iespēja radoši iesaistīties 

Priekules novada 16. Ikara svētku 
pasākumos, sākot ar Ikara svētku 
gājienu un koncerta mēģinājumu 
kopā ar Raimondu Paulu, instru
mentālo trio Raimonda Macata 
vadībā, Ēriku Ešenvaldu, Dauman
tu Kalniņu, Ditu LūriņuEglienu, 
Mārtiņu Eglienu un apvienoto 
kori, līdz pat vakara lielkoncertam 
“Kopā ar Maestro” Priekules mul
tihallē. Saviļņojošais piedzīvojums 
paliks neaizmirstams gan liela
jiem un mazajiem dalībniekiem, 
kuri uzstājās kopā ar leģendāro 
personību Latvijas mūzikā, gan 
daudzajiem klausītājiem, kuri 
koncerta noslēgumā savienojās 
kopīgās dziesmās. Paldies kompo
nistam Ērikam Ešenvaldam, sava 
novada patriotam un iedvesmotā
jam, par ieguldīto darbu!

Priekules Mūzikas un mākslas 
skolas skolotāja, projekta 

vadītāja indra Andersone

Foto - inita rubeze

“Prieks mājo mūzikā”

Dārzu draugi 
atgriežas iedvesmoti

24. augustā notika ikgadējā 
puķu un dārza draugu, kā arī sētu 
saimnieku ekskursija – pieredzes 
brauciens. Šoreiz uz Dobeles pusi, 
kur jau tradicionāli ielūkojāmies 
un smēlāmies iedvesmu vairākos 
daiļdārzos un stādu audzētavās 
iegādājāmies stādus saviem 
kolekcijas papildinājumiem. 
Šoreiz ekskursija pulcēja ne tikai 
Priekules novada interesentus, 
bet arī aktīvistus no Grobiņas 
un Durbes novadiem! 

Ekskursija ļauj iepazīt dārzu 
un sētu kopšanas kultūru ārpus 
savām dzīvesvietām, lai jaunas 
vēsmas ienestu savās mājās un 
apkārtnē. No ekskursijas da
lībnieki, kā vienmēr, atgriezās 
ar gandarījuma sajūtu, jaunu 
darba sparu un noteikti ievadu 
pārdomām rudens un ziemas 
periodam, ko paveikt atkal pa
vasarī un vasarā.

malda Andersone
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No 23. līdz 25. augustam 
Kocēnu novadā notika Latvijas 
nacionālais čempionāts pajū
gu braukšanā. “Kanu atvaru” 
pārstāvēja 3 dalībnieki, un pa
tīkami, ka visi atgriezās mājās 
ar Nacionālā čempiona tituliem. 
Katrs no viņiem startēja savā 
kategorijā un izpildīja kritērijus 
kvalifikācijas iegūšanai: Dzintra 
Blūma ar zirgiem Ricca un Raga-
cca zirgu divjūgu klasē, Renāte 
Spirģe ar poniju Brenci vienjū
gu klasē (jāatzīmē, ka Renāte 
mēneša sākumā startēja CAI 2* 
sacensībās Igaunijā un sekmī
gi izpildīja otro starptautiskā 
pajūgu braucēja kategorijai ne
pieciešamo kvalifikāciju). Tagad 

Latvijā šāda līmeņa braucēji jau 
ir 7 un 2 no tiem mūsu biedrības 
pārstāvji. 

Ja Renātei un Dzintrai, lai 
iegūtu Nacionālā čempiona ti
tulu, bija jāizpilda kritēriji, jo 
viņas savās klasēs bija vienīgās 
braucējas šādā līmenī, tad Loretai 
Aleksejevai cīņa par titulu jauno 
braucēju konkurencē izvērtās 
dramatiska. Pēc pirmās dienas 
vadībā bija rīdziniece un šķita, 
ka tā arī paliks. Loretas zirgs ir 
nepieredzējis, tāpēc otrā dienā 
maratonu veicām piesardzīgi un 
savu iespēju robežās. Taču kon
kurentes treneris savai audzēknei 
bija izvēlējies taktiku braukt 
maratonu maksimālā ātrumā, kā 

rezultātā ekipāža apgāzās un no 
turpmākās cīņas par čempiona 
titulu izstājās. Taču ar to nekas 
nebeidzās, jo trešajā dienā konusu 
maršrutā Loretas zirgs sabijās no 
laukumā novietotajiem karogiem 
un visiem klātesošajiem sagā dāja 
nepatīkamus brīžus mēģinot 
nekontrolēti uzauļot, sabojāja 
aizjūgu un radīja bezprecedenta 
situācijas risināšanu tiesnešiem. 
Galvenais, ka Loreta neapjuka un, 
izbraucot konusa maršrutu līdz 
galam, godam nopelnīja NČ titulu. 

Viss ir labi, kas labi beidzas, 
un vēl tikai dažas sacensības 
septembrī, lai 2019. gada pajūgu 
braukšanas sezona būtu galā!

“kanu atvara” valde 

Augusts – labu sportisko 
rezultātu mēnesis

6. septembrī pārstāvji no Prie
kules novada pašvaldības, Kalētu 
pagasta pārvaldes un Kalētu Mūzi
kas un mākslas pamatskolas devās 
uz Kuļiem Lietuvā, lai sveiktu 
ar renovētā stadiona atklāšanu. 
Lielākā daļa no mums bija Kalētu 
skolas vecāko klašu audzēkņi, 
kuriem atklāšanas pasākumā – 
sporta festivālā – bija jāpiedalās 
dažādās sportiskās aktivitātēs un 
jāsacenšas ar Kuļu ģimnāzijas 
audzēkņiem. 

Sporta festivāls sākās ar 
stadiona svinīgu atklāšanu, kurā 
piedalījās gan Pluņģes rajona paš
valdības pārstāvji, gan Priekules 
novada pašvaldības pārstāvji un 
vēlēja stadionam ilgu kalpošanas 
mūžu un lai tas vienmēr ir pilns 
ar sportot gribētājiem. 

Svinīgai atklāšanai sekoja 
kopīga iesildīšanās un olim
piskās jūdzes skriešana visiem 
klātesošajiem. Pēc šīm kopīgajām 
aktivitātēm sākās sacensības 
komandām un individuālajās 
disciplīnās. Komandas varēja 
spēkoties orientēšanās labirintā, 
soda sitienos, šķēršļu joslā, stafetē 
un virves vilkšanā. Individuālās 

Kalētnieki sveic Kuļu kopienu ar stadiona atklāšanu

sacensības bija šautriņu mešana, 
bumbas žonglēšana un roku lau
šana (arm-wrestling). Vislielākās 
ovācijas pasākumā kopumā ieguva 
virves vilkšanas sacensība starp 
visām komandām. Šīs disciplīnas 
laikā bija jūtams gan draugu un 
klasesbiedru, gan skatītāju at
balsts ar skaļu uzmundrināšanu 
un ovācijām.

Līdzīgi kā Kalētos, arī Kuļu sta
dions atrodas pie skolas, un līdz ar 
to lielākie tā izmantotāji, protams, 
būs skolēni. Abām skolām tie ir 
lieli ieguvumi mācību procesa 
uzlabošanai. Tāpat kā Kalētos, 
arī Kuļos renovētais stadions ir 
pieejams pārējai sabiedrībai vese
līga dzīvesveida veicināšanai un 
sportiskās kondīcijas uzlabošanai.

Sporta festivāls bija Interreg 
VA Latvijas–Lietuvas pārrobežu 
programmas 2014.–2020. gadam 
projekta LLI361 “Kapacitātes 
un saiknes stiprināšana starp 
pašvaldību administrācijām un 
vietējām kopienām, lai uzlabotu 
dzīves apstākļus un sociālo dzīvi 
lauku rajonos Kuliai (LT) un Kalēti 
(LV)” (Sports activities) projekta 

ietvaros paredzētā pēdējā aktivi
tāte, kurā piedalās gan Kalēti, gan 
Kuļi. Projekta realizācijas pēdējā 
diena ir šī gada 14. septembris, 
līdz kuram Kuļu kopienas iedzīvo
tājiem notiks vēl dažas aktivitātes 
– nūjošanas nodarbības, lekcija par 
veselīgu dzīvesveidu un viktorīna. 

Projekta vadītāja
una Ržepicka

Veikta Priekules pilsētas 
kapsētu digitalizācija

SIA “Priekules nami” informē, ka ir pabeigta Priekules pilsētas 
Mālkalnu un Lībju kapu digitalizācija.

lai sakārtotu kapsētu dokumentāciju, apglabāto personu uzskaiti un 
padarītu iedzīvotājiem informāciju viegli pieejamu, Priekules pilsētas kap-
sētās pēdējo divu gadu laikā ir veikta kapu digitalizācija. kapsētu digitali-
zācijas mērķis ir sakārtot kapu uzskaites sistēmu, atvieglojot iedzīvotājiem 
informācijas ieguvi un informācijas nodošanu nākamajām paaudzēm.

kapsētu digitalizāciju izdarīja uzņēmums sia “Cemety”, kas veica 
digitālos uzmērījumus, kapu kopiņu uzskaiti, reģistrēšanu un apbedījuma 
fotofiksāciju, izveidojot publisku datu bāzi interneta vietnē www.cemety.lv, 
kur ir pieejama kapsētu karte ar informāciju par apbedītajām personām 
(par kurām informācija bija pieejama) un apbedījumu atrašanās vietu.

aicinām iedzīvotājus iepazīties ar digitālajā kartē www.cemety.lv pie-
ejamajiem datiem un neprecizitāšu gadījumā informēt kartes veidotājus, 
atstājot ziņojumu mājaslapā vai sazinoties ar kapu apsaimniekotāju 
sia “Priekules nami”, kapsētu pārzini v. inni (26439578) vai rakstīt uz 
e-pastu priekulesnami@inbox.lv.

no 5. augusta raidījumā “ikdiena” tiks veidota sižetu rubrika “labākai 
ikdienai”, kuras galvenais mērķis ir reaģēt un atbildēt uz vietējo iedzī-
votāju aktuālajiem jautājumiem un meklēt tiem risinājumus. 

kanāls aicina iedzīvotājus pasūdzēties, bažīties vai, tieši otrādi, 
pateikt kādu labu vārdu par kādu aktualitāti vai notikumu. rubrikā ap-
lūkosim tādas tēmas kā kultūra, izglītība, vide, drošība, sports, aktīvs 
un veselīgs dzīvesveids, pat ekonomika un citas sabiedrībai nozīmīgas 
aktualitātes. 

rubrika televīzijas ekrānos skatāma raidījumā “ikdiena” kanālā 
“re:Tv” katru darba dienas vakaru pulksten 21.30. Šajā raidījumā tiek 
aplūkotas aktualitātes reģionos, apskatot sabiedrībai nozīmīgus noti-
kumus un meklējot uz tiem atbildes. 

skatītāji aicināti iesaistīties diskusijās www.facebook.com/Latvijas-
RegionuTelevizija, zvanot vai rakstot sMs, kā arī, izmantojot aplikāciju 
Whatsapp, uz numuru 20108900. sazināties iespējams, arī rakstot 
e-pastā uz redakcija@retv.lv.

informāciju sagatavoja:
publicitātes vadītāja Baiba Bērziņa,

e-pasts baiba.berzina@retv.lv 

Kanāls “Re:TV” aicina iedzīvotājus ziņot par notikumiem, 
problēmām un dažādiem interesantiem stāstiem
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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. 
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3. septembrī Priekulē 
viesojās Adriēna un kits 
frīmeni no ASV. Vizītes 
mērķis – atrast kādas 
ziņas par saviem sen-
čiem visai plašajā osteļu 
dzimtā. Viesi apmeklē-
ja Priekules kapsētas, 
kur meklēja tieši osteļu 
dzimtas locekļu atdusas 
vietas. Viņi satikās ar 
Priekules novada sabied-
risko attiecību speciālisti 
k. Dunduri un tūrisma 
vadītāju i. Raškovu, lai 
pastāstītu par sevi un at-
rastu vismaz kādu veidu, 
kā uzzināt kaut ko vairāk 
par kita frīmena osteļu 
dzimtas atzaru Asītē un 
Priekulē.

Lūdzam atsaukties 
osteļu dzimtas piederī-
gos, kuri varētu sniegt 
kādas ziņas par savas 
ģimenes vecāko paaudzi. 
Varbūt izdodas atrast ne 
tikai frīmena kunga sen-
čus, bet arī osteļu dzim-
tas radiniekus Amerikā. 

Tālrunis saziņai 
26132442; 

epasts turisms@
priekulesnovads.lv.

Paldies radiem, draugiem, kolēģiem, 
rasmu verbicku smilšu kalniņā guldot. 

Meitas – Laila, Ineta, Marika un dēls Renārs

27. septembrī 
kuLtūRAS nAmā PRIekuLeS noVADA 

LAuLāto PāRu AtPūtAS VAkARS 

"es tavs, tu mana..."
No plkst. 19.00 darbosies fotostūrītis ‘’es gribu tavu foto...’’, kurā 

katram laulātam pārim būs iespēja nofotografēties un ar savu foto 
uzņēmumu piedalīties ekskluzīvā, viena vakara izstādē.

Plkst. 20.00 svētku atklāšana. laulāto pāru sveikšana un sumi-
nāšana!

vakaru vadīs labākais kāzu vadītājs kristaps rasims. Būs arī pār-
steigumi!

Par pirmo valsi un lustīgiem dančiem visas nakts garumā rūpēsies 
grupa “4 kW”.

Pieteikšanās Priekules kultūras namā vai pa tālruni 29163439 
līdz 25. septembrim. Dalības maksa – 15 eiro no pāra (cenā iekļauts “groziņš”).

PRIekuLĒ
18. septembrī plkst. 18 Priekules kultūras namā 

“Grēcinieka lūgšana…” Jāņa Petera dzejā un dziesmā. 
dzejas dienu noskaņās uzstāsies sigita Jevgļevska (vo-
kāls), Māris kupčs (ģitāra).

Līdz 25. septembrim Priekules kultūras namā ap-
skatāma Priekules MMs lietišķās mākslas nodaļas 
absolventu darbu izstāde “dodamies dzīvē!”.

11. oktobrī plkst. 18 spēlfilma “oļegs” (2019, 
režisors Juris kursietis, ilgums 84 minūtes, latvija/
Beļģija/lietuva). ieeja 3 eiro.

18. oktobrī plkst. 19 aizputes novada amatierte-
ātra “skabarga”  izrāde “sliktās mammas”. scenārija 
autore un režisore – landra valdmane. izrāde pare-
dzēta skatītājiem no 16 gadu vecuma. ieeja 1 eiro.

kALĒtu PAGAStā
kalētu pagasta bibliotēkā no 10. septembra 

līdz 10. oktobrim būs apskatāma initas Beihmanes 
fotoizstāde.

11. septembrī plkst. 18 tautas namā bibliotēka 
organizē dzejas dienu pasākumu – tikšanos ar dzej-
nieci Janu egli.

25. septembrī plkst. 15 tautas namā Miķeļdienas 
ražas izstāde “izgaršo rudeni”.

12. oktobrī plkst. 21.30  balle “rudens vēju 
pieskāriens” kopā ar muzikantu andri Priedīti (“Boc-
manis”) no ogres. ieeja 3 eiro.

16. oktobrī plkst. 15 nūjošanas pārgājiens “nūjo 
vesels”.

BunkAS PAGAStā
20. septembrī plkst. 11 krotes bibliotēkā dzejas 

dienas. Tikšanās ar dzejnieci Janu egli no liepājas.
20. septembrī plkst. 14.30 sākas Bunkas kultūras 

nama deju kolektīvu sezona. Mēģinājuma diena – ne-

mainīga, tā būs katra piektdiena. aicinām savā pulkā 
arī jaunus dalībniekus.

22.septembrī plkst. 13 pie Krotes skolas Baltu 
vienības dienas atzīmēšana;

27. septembrī krotes skolā – Miķeļdienas tirgus. 
Par laiku – sekojiet reklāmai. aicināti pieteikties pirkt 
un pārdot gribētāji.

18. oktobrī plkst. 21 ikgadējā ražas balle. Par 
muzikālo noformējumu no plkst. 20 līdz pusnaktij 
rūpēsies anita ozola & Co, pēc pusnakts – viesturs 
un valters. ieeja 3 eiro.

GRAmZDAS PAGAStā
Gramzdas bibliotēkas “lasītāju klubiņš” aicina 

pievienoties ikvienu, kam patīk lasīt un padalīties 
pārdomās par izlasīto!

klubiņa kārtējā tikšanās notiks 24. septembrī 
plkst. 15 Gramzdas bibliotēkā. sarunas temats: 
andras Manfeldes darbi.

Gramzdas bibliotēkā no 1. oktobra līdz 1. novem-
brim senioru radošo darbu izstāde “Prieks dāvāt!”.

ikviens seniors aicināts pieteikt savus darbiņus līdz 
25. septembrim pa tālruni 27874025.

Priecāsimies paši un priecēsim citus!
12. oktobrī plkst. 22. Gramzdas tautas namā 

“rudens balle” kopā ar atraktīvo grupu “via sienāži”. 
ieeja 4 eiro.

Galdiņu rezervēšana līdz 8. oktobrim pa tālruni 
20208532 (Gunta).

19. oktobrī plkst. 17 Gramzdas tautas namā – fol-
kloras kopa “Jumītis” ielūdz uz savu 30 gadu jubileju! 
aicināti kopas bijušie dalībnieki un atbalstītāji.

VIRGAS PAGAStā
30. septembrī plkst. 14.30 Purmsātu bibliotēkā 

dzejas dienas – tikšanās ar dzejnieci Gundegu rezevsku.

PRIEKULES NOVADA IEDzĪVOTāJU 
APTAUJA PAR ADMINISTRATĪVI 

TERITORIāLO REfORMU 
Šī ir neformāla iedzīvotāju viedokļu aptauja Priekules novada 

domes vajadzībām, prezentējot Priekules novada domes un iedzīvotāju 
viedokli vadības sarunās ar VARAM (Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministriju) par administratīvi teritoriālo reformu. 

Lūdzu aizpildīt tikai Priekules novada iedzīvotājus!

kāds administratīvi teritoriālās reformas 
rezultāts būtu vislabvēlīgākais Priekules novadam? 

Priekules novads tiek apvienots ar Vaiņodes, Grobiņas, Rucavas, 
Nīcas, Durbes, Pāvilostas un Aizputes novadiem.

Priekules novads kopā ar citiem Lejaskurzemes novadiem 
(Vaiņodes, Grobiņas, Rucavas, Nīcas, Durbes, Pāvilostas 
un Aizputes novadi) tiek pievienots Liepājas novadam.

kuras jomas pārkārtojumi jūs interesē visvairāk? 
(var atzīmēt vairākus atbilžu variantus.) 

Medicīnisko pakalpojumu pieejamība (ģimenes ārsti, zobārsti, 
feldšerpunkti).

Sociālo pakalpojumu pieejamība.

Ceļu kvalitāte.

Darbinieku trūkums uzņēmējdarbībā.

Sabiedriskā transporta pieejamība.

Izglītības pakalpojumu pieejamība.

Aicinām Priekules novada iedzīvotājus 
aizpildītās aptaujas anketas nogādāt Priekules novada pašvaldībā 

un pagasta pārvaldēs līdz 20. septembrim.

!

BunkAS PAGAStA 
PāRVALDeS kASIeRe 

mAkSāJumuS 
PIeņemS:

14. oktobrī plkst. 10.00–11.30 
krotes bibliotēkā,
15. oktobrī plkst. 10.00–11.30 
Tadaiķu bibliotēkā.

DZImtSARAkStu 
noDAļAS ZIņAS

reģisTrēTas: 
6 laulības;
4 dzimšanas;
12 miršanas fakti;
atzīmēta Pērļu kāzu jubileja.


