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20. janvārī atzīmēsim 30 gadskār-
tu, kopš drosmīgie vīri un sievas 
devās uz Rīgu, lai aizstāvētu ideju 
par brīvas Latvijas iespējamību. Viņi 
miermīlīgā ceļā izcīnīja šo cīņu par 
neatkarīgu Latviju. 

1988. gadā Latvijā tika izveidota 
Latvijas Tautas fronte, kura paziņoja, ka 
galvenais mērķis ir Latvijas neatkarības 
atjaunošana.

1989. gada 23. augustā tika sarīkota 
akcija “Baltijas ceļš”. Dzīvā ķēdē sastājās 

vairāk nekā 2 miljoni cilvēku. 
1990. gada pavasarī notikušajās Aug-

stākās Padomes vēlēšanās tautfrontieši 
guva uzvaru ar vairāk nekā divu trešdaļu 
deputātu balsīm. 

1990. gada 4. maijā tika pieņemta 
Neatkarības deklarācija.

PSRS centrālā vara neatzina Latvijas 
Neatkarības deklarāciju.

1991. gada janvārī Lietuvā un Latvijā 
notika PSRS armijas uzbrukumi vietējām 
varas iestādēm un stratēģiskiem objek-

tiem. Latvijā eskalācija notika janvāra 
spelgonī no 14. līdz 20. janvārim, kad 
notika PSRS specvienību kaujinieku uz-
brukumi Latvijas varas iestādēm.

Pēc LTF aicinājuma ap valstiski svarī-
giem objektiem operatīvi tika izveidotas 
barikādes, ko apsargāja neapbruņoti 
civiliedzīvotāji, kuri pēc Daiņa Īvāna 
aicinājuma ieradās no visas Latvijas. 

Barikāžu izveidošanā iesaistījās 
iedzīvotāji arī no Bunkas, Gramzdas, 
Kalētu, Priekules un Virgas pagastiem. 

Lauku reģionu pārstāvji ieradās ar 
smago lauksaimniecības un mežizstrādes 
tehniku. Tika organizētas dalībnieku 
dežūras un, ja nepieciešams, nodrošināta 
arī  regulāra dalībnieku nomaiņa. 

Barikādēs piedalījušies aptuveni 50 
tūkstoši cilvēku.

1991. gada barikādes ir Latvijas ne-
atkarības atgūšanas simbols.

Priekules novada kultūras nodaļas 
vadītājs Gundars Venens

Priekules pilsētas 93. dzimšanas diena 
– 11. februāris. Šogad klātienē svinības 
diemžēl nenotiks tieši jubilejas mēnesī, 
tomēr tas neliedz mums padomāt par 
saviem līdzcilvēkiem, darba kolēģiem 

un citiem goda cilvēkiem! Atcerēsimies 
un pateiksim paldies tiem, kuri nesavtīgi 
veltījuši savu laiku Priekules pilsētas un 
priekulnieku labā. Pašvaldības apbalvo-
jumu “Goda priekulnieks” var saņemt 
gan Priekules pilsētas iedzīvotāji, gan 
personas, kuras dzīvo un darbojas Lat-
vijā vai ārzemēs. Apbalvojumu piešķir 
par sevišķiem nopelniem Priekules 
labā, kas var izpausties valsts, sabied-
riskajā, kultūras, izglītības, zinātnes vai 

saimnieciskajā darbā. Par nopelniem 
uzskatāms gan atsevišķs izcils darbs, gan 
ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem 
bagāta darbība. Lai izvirzītu kandidātu, 
jāaizpilda pieteikums. To var darīt brīvi 
apvienojušos vismaz piecu cilvēku grupa, 
sabiedriskās organizācijas un juridiskas 
personas, pašvaldības iestāžu un struk-
tūrvienību vadītāji, domes deputāti. 
Atgādinām, ka apbalvojumu personai 
piešķir vienu reizi mūžā.

Elektroniskā formātā anketas pieeja-
mas Priekules novada mājaslapā, sadaļā 
AKTUALITĀTES, tās var sūtīt uz e-pasta 
adresi dome@priekulesnovads.lv. 

Rakstiski anketas var aizpildīt un 
atstāt pašvaldības sekretariātā. Anketas 
iesniegt līdz 1. februārim.

Pēc anketu saņemšanas tās tiks ap-
kopotas un izskatītas Izglītības, kultūras 
un sporta komitejā, kura lems par apbal-
vojuma “Goda priekulnieks” piešķiršanu.

Sveiciens Priekules novada 
barikāžu dalībniekiem!

Izvirzīsim kandidātus apbalvojumam 
“Goda PrIekulnIekS”

Foto: Kristīne Dundure

No pagājušā gada barikāžu pasākuma Kalētu pagastā. 
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DOMES ZIņAS

Bunkas pagasta pārvaldes kasiere 
maksājumus pieņems:
11. februārī no plkst. 10.00 līdz 11.30 Krotes bibliotēkā;

16. februārī no plkst. 10.00 līdz 11.30 Tadaiķu bibliotēkā.

Priekules novada 
pašvaldības domes sēdē 
2020. gada 30. decembrī 
pieņemtie lēmumi

Dažādi jautājumi
Apstiprināja lēmumus par 

sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanas maksas noteikšanu, 
sākot ar 2021. gada 1. janvāri, un 
apsaimniekošanas tarifa noteikša-
nu Bunkas, Gramzdas, Kalētu un 
Virgas pagastos.

Apstiprināja lēmumu par 
siltumenerģijas piegādes tarifa 
apstiprināšanu dzīvojamām mā-
jām Liepājas ielas mikrorajonā 
2020./2021. gada apkures sezonai.

Apstiprināja lēmumu par 
nekustamā īpašuma nodokļu 
samaksas termiņu pārcelšanu – 
2021. gadam par pirmo un otro 
ceturksni līdz 15. maijam, par trešo 
ceturksni līdz 15. augustam un ce-
turto ceturksni līdz15. novembrim.

   
Nolikumi, noteikumi

Apstiprināja saistošos notei-
kumus:

Nr.15/20 “Priekules novada 
pašvaldības līdzfinansējuma 
piešķiršanas kārtība nekustamo 
īpašumu pieslēgšanai central-
izētajiem ūdensapgādes vai 
kanalizācijas tīkliem”;

Nr.16/20 “Grozījumi Priekules 
novada pašvaldības 2020. gada 
23. janvāra saistošajos notei-
kumos Nr.1/20 “Par Priekules 
novada pašvaldības budžetu 2020.
gadam””;

Nr.17/20 “Grozījumi Priekules 
novada pašvaldības 2019. gada 
31. oktobra saistošajos noteiku-
mos Nr.7/19 “Priekules  novada 
pašvaldības nolikums””.

Izsoles
Pieņēma lēmumus par:
– pašvaldībai piederošas meža 

cirsmas “Zēri”, Kalētu pagastā, 
pārdošanu izsolē, cenas un izsoles 
noteikumu apstiprināšanu,

– pašvaldībai piederošā nekus-
tamā īpašuma “’Mazkalnenieki “, 
Virgas pagastā, trešās mutiskās 
izsoles ar augšupejošu soli sā-
kumcenas un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu, 

– pašvaldībai piederošā ne-
kustamā īpašuma “Judu grants-
bedres”, Priekules pagastā, otrās 
mutiskās izsoles ar augšupejošu 
soli sākumcenas un izsoles no-
teikumu apstiprināšanu,

– par zemes nomas tiesību 
izsoles rīkošanu uz zemes vienības 
daļu “Spalvas”, Kalētu pagastā,

– par pašvaldībai piederošās 
kustamās mantas: 5 kases aparātu 
CHD 3050 (Nr.8484, 8485, 8486, 
8635, 8647) atsavināšanas izsoles 
rīkošanu.

Precīzu informāciju par 
visiem lēmumiem 

(arī nekustamā īpašuma 
jautājumiem) varat izlasīt 

Priekules novada mājaslapā 
www.priekulesnovads.lv.

Dokumentu pārvaldības 
speciāliste D. Tilgale

Priekules novada 
pašvaldības domes lēmumi

Pamatojoties uz 2020. gada 23. novembra 
grozījumiem “Dabas resursu nodokļa likumā”, 
nepieciešams veikt jaunus aprēķinus un noteikt 
jaunus apsaimniekošanas tarifus. Tādēļ ar 2020. 
gada 30. decembra pašvaldības domes lēmumu 
Nr.810 (prot. Nr.16, 4.p.) “Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas maksas noteikšanu, sākot ar 
2021. gada 1. janvāri” atkritumu apsaimniekošanas 
maksa Priekules novadā apstiprināta 15,18 EUR/
m3 apmērā (piecpadsmit eiro un 18 centi par vie-
nu kubikmetru) bez PVN (18,37 EUR/m3 ar PVN).

Ar 2021. gada 1. janvāri apstiprināti atkri-
tumu apsaimniekošanas tarifi (vienai personai):

Bunkas pagastā:
Lāčplēši – 1,55 EUR (bez PVN),
Krasta iela 3 – 1,67 EUR (bez PVN),
Kurši – 1,46 EUR (bez PVN),
Suvorova 31 – 0,61 EUR (bez PVN). 

Gramzdas pagastā:
Miera iela 4, 5, 7 – 1,21 EUR (bez PVN),
Skolas iela 6 – 1,34 EUR (bez PVN),
Uzvaras iela 4 – 1,28 EUR (bez PVN),
Miera iela 2 – 1,28 EUR (bez PVN),
Meža iela 3 – 1,82 EUR (bez PVN),
Liepas (Aizvīķi) – 2,43 EUR (bez PVN).

Kalētu pagastā:
Liepu aleja 2 – 1,86 EUR (bez PVN),
Liepu aleja 2a – 1,86 EUR (bez PVN),
Liepu aleja 3 – 1,64 EUR (bez PVN),
Liepu aleja 3a – 1,64 EUR (bez PVN),
Brūzis – 0,81 EUR (bez PVN).

Virgas pagastā:
Sarmas, Blāzmas – 1,32 EUR (bez PVN),
Dārza iela 9 – 0,84 EUR (bez PVN),
Gaismas – 0,81 EUR (bez PVN),
Ērgļi – 2,08 EUR (bez PVN),
Zīlītes – 0,91 EUR (bez PVN).

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa cēlusies saistībā 
ar dabas resursu nodokļa palielināšanos no 2021. gada 1. janvāra 
par vienas sadzīves atkritumu tonnas apglabāšanu 65 EUR apmērā 
līdzšinējo 50 EUR vietā. Grozījumi “Dabas resursu nodokļa likumā” 
paredz sadzīves atkritumu tonnas apglabāšanas izmaksu pieau-
gumu katru gadu līdz 2023. gadam. Ar 2020. gada 30. decembra 
pašvaldības domes lēmumu Nr.809 (prot. Nr.16, 3.p.) “Par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu, sākot ar 2021. 
gada 1. janvāri” grozīts sadzīves atkritumu apsaimniekošanas ta-
rifs ar 2021. gada 1. janvāri, nosakot to 15,18 EUR/m3 bez PVN un 
1,72 EUR bez PVN par vienu marķētu sadzīves atkritumu maisu.

Atkritumu apsaimniekošanas maksa Priekules novada admi-
nistratīvajā teritorijā no 2021. gada 1. janvāra:

l 15,18 EUR/m3 bez PVN (18,37 EUR ar PVN);
l 1,72 EUR bez PVN (2,08 EUR ar PVN) par 1 (vienu) marķētu 

sadzīves atkritumu maisu (100 litri). 

Atbilstoši “Covid-19 infek-
cijas izplatības seku pārvarē-
šanas likuma” (05.06.2020.) 
5. pantam pašvaldībām 2020. 
un 2021. gadā ir tiesības no-
teikt citus nekustamā īpašuma 
nodokļa samaksas termiņus, 
kas atšķiras no likumā “Par 
nekustamā īpašuma nodokli” 
noteiktajiem, tos pārceļot uz vē-
lāku laiku attiecīgajā taksācijas 
gadā. Nodokļa maksājumam, 
kuram pašvaldība noteikusi 
citu samaksas termiņu un kurš 
ir veikts šajā pašvaldības no-
teiktajā termiņā, netiek aprēķi-
nāta likuma “Par nodokļiem un 
nodevām” 29. panta otrajā daļā 
noteiktā nokavējuma nauda.

2020. gada 30. decembra 
pašvaldības domes sēdē ar 
domes lēmumu Nr.809, (prot. 
Nr.16, 53.p.) “Par nekustamā 
īpašuma nodokļa samaksas 
termiņu pārcelšanu” saskaņā  
ar likumu “Par nekustamā īpa-
šuma nodokli” līdz 2021. gada 
15. februārim pašvaldībā tiks 
veikts nekustamā īpašuma no-
dokļu aprēķins par 2021. gadu 
un, pamatojoties uz šā likuma 
6. panta trešo daļu, tika noteikti 
nekustamā īpašuma nodokļu 
samaksas termiņi:

l par pirmo un otro ceturk-
sni līdz 2021. gada 15. maijam;

l par trešo ceturksni līdz 
2021. gada 15. augustam;

l ceturto ceturksni līdz 
2021. gada 15. novembrim.

Paldies par atsaucī-
bu labdarības akcijā!

Necerēti milzīga atsaucība bija labdarības akcijai, aicinot ieprie-
cināt gada nogales svētkos Bunkas pagasta vientuļos iedzīvotājus 
un cilvēkus ar īpašām vajadzībām. Kopā saziedoja 51 ziedojumu, 
no kuriem varējām sarūpēt 14 dāvanu paciņas, kuru saturu gādāja 
ne tikai lieli un mazi Bunkas pagasta un Priekules novada, bet arī 
Liepājas iedzīvotāji. Dāvanu paciņās bija gan ikdienā vajadzīgas 
lietas, gan svētku gardumi.

Paldies par iesaistīšanos labdarības akcijas norisē Sigitai Cī-
rulei, Dzintrai Urbānei, Kristīnei Kulbergai, Monikai Kaņevskai, 
Ditai Puterei, Ingai Doniņai, Guntai Jonauskai, Sintijai Bertašjui, 
Patricijai Andersonei, Līvijai Kaļiņinai, Lienei Andersonei, Katei 
Kolosovai, Samantai un Sendijai Kupičām. 

Katra dāvana bija nākusi no sirds, un dāvanu saņēmēji svēt-
kos ārkārtīgi novērtēja īsu apciemojumu laikā, kad viņiem tika 
piegādātas dāvanas. Tas, ka viņi saņem negaidītas dāvanas, viņus 
patiešām aizkustināja, visbiežāk izskanēja atbilde, ka dāvanas 
vienkārši tāpat saņem pirmo reizi.

Bunkas kultūras nama direktore Malda Andersone

Svētku laiks mūsu pilsētā ir pagājis kluss, mierīgs un košs! Šogad 
kā nevienu citu gadu priekulnieku mājas rotājās svētku gaismiņās, 
kas priecēja pašus iemītniekus un garāmgājējus. 

Paldies ikvienam iedzīvotājam, kas palīdzēja svētku sajūtai ienākt 
pilsētā, lai kaut nedaudz radītu prieku un līksmību!

Trīs apbalvojumi par svētku radīšanu aizceļo uz daudzdzīvokļu 
namiem Aizputes ielā 3 un Aizputes ielā 2, kā arī Parka ielā 16.

APSVEICAM! 
Priekules kultūras nama direktore Rigonda Džeriņa

Mainījies atkritumu apsaimniekošanas tarifs Priekules 
novada Bunkas, Gramzdas, kalētu un Virgas pagastos

nekustamā 
īpašuma 
nodokļa 

samaksas 
termiņi 2021. 
gadā Priekules 

novadā

Sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas 
maksa no 1. janvāra

Lampiņu drudzis 
Priekulē!
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Vēlos atgādināt, ka no 
2020. gada 1. janvāra visos 
mājokļos ir jābūt uzstādītiem 
autonomajiem ugunsgrēka 
detektoriem jeb dūmu detek-
toriem. Autonomo ugunsgrēka 
detektoru lietošana, kā rāda 
pasaules pieredze, ir efektīvs 
risinājums, lai pasargātu mā-
jokļa iemītnieku dzīvību no 
pēkšņa ugunsgrēka briesmām, 
tāpēc Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienests (VUGD)  
aicina iedzīvotājus iegādāties 
un uzstādīt dūmu detektorus.

Nedaudz 
statistikas

Analizējot VUGD statistiku par 
ugunsgrēkiem dzīvojamās ēkās, 
tika secināts, ka aptuveni puse 
ugunsgrēkos bojā gājušo miruši 
nevis no fiziskiem apdegumiem, 
bet gan no saindēšanās ar tok-
siskiem produktiem, kas rodas, 
sadegot mājoklī esošajiem sadzī-
ves priekšmetiem un mēbelēm. 
Turklāt lielākā daļa bojā gājušo 
nosmakuši dūmos vai sadeguši, 
atrodoties savās guļamistabās. 
Praktiskais risinājums, kā samazi-
nāt šāda veida bojā gājušo skaitu, 
ir dzīvojamo telpu aprīkošana ar 
tehniskām iekārtām, kas brīdinātu 
cilvēkus par izcēlušos ugunsnelai-
mi un tādējādi ļautu tiem paspēt 
pamest degošās telpas. Visefek-
tīvākais tehniskais risinājums 
cilvēku aizsardzībai no uguns ir 
ierīkot dzīvoklī ugunsgrēka au-
tonomo dūmu detektoru (reaģē 
uz dūmiem).

Kas ir ugunsgrēka 
autonomais detektors?

Ugunsgrēka autonomais de-
tektors ir neliela izmēra ierīce, 
kura patstāvīgi spēj konstatēt 
telpā izveidojušos ugunsgrēka 
faktorus (dūmu koncentrāciju, 
siltumu) un par to ar spalgu, 
80 dB skaņas signālu aptuveni 
pusstundu nepārtraukti brīdināt 
mājokļa iemītniekus.  Ugunsgrēka 
autonomais detektors darbojas no 
autonoma strāvas avota. Visbiežāk 
tā ir 9V “kronas” tipa baterija, 
kuru ievieto detektora korpusā. 
Saprotams, ka ugunsdzēšamo 
aparātu šī ierīce neaizvieto. Tās 
uzdevums nav dzēst, bet gan 
brīdināt par izcēlušos ugunsne-
laimi. Par tālāko rīcību atkarībā 
no situācijas ir jāizlemj mājokļa 
iemītniekiem pašiem – apslāpēt 
liesmas pašu spēkiem vai neka-
vējoties pamest ugunsnelaimes 
skarto mājokli un saukt palīgā 
ugunsdzēsējus. Gadījumos, kad 
mājoklī neviena nebūs, paliek 
cerība, ka ugunsgrēka autonomā 
detektora spalgo signālu izdzirdēs 
kaimiņi un izsauks ugunsdzē-
sējus. Jāatceras, ka ugunsgrēka 
autonomie detektori ir paredzēti 
lietošanai telpās. Uzstādīti ārā, tie 
gaidīto efektu nedos.

Ugunsgrēka 
autonomo detektoru 
izvietošana

Cik ugunsgrēka autonomo 
detektoru nepieciešams dzīvoklī? 
Ideāli būtu pa vienam uz katru 

Ar šādu nosaukumu tika izsludināts konkurss par skaistāk 
un spožāk noformēto māju, sētu, pagalmu Kalētos, radot Zie-
massvētku laikam atbilstošu noskaņu.

Pateicamies ikvienam, kas gādāja par sava īpašuma noformēšanu, 
padarot gaišāku un priecīgāku Ziemassvētku gaidīšanas laiku. Prieks 
par to, ka skaistā svētku rotā mirdzēja daudzdzīvokļu māju un iestāžu 
logi. Paldies arī tiem, kas bija aktīvi un pieteica pretendentus konkur-
sam. Pavisam tika pieteikti 8 pretendenti. Ar pārsteiguma balvām tika 
suminātas visas konkursam pieteiktās mājas.

Paldies par skaisto un košo “Karuļu” mājas noformējumu Intas 
un Elvja Matuta ģimenēm. Ar tikpat gaišu, skaistu un pašdarinātu 
gaismas objektu noformējumu iepriecināja “Briežu” mājas saimnieki 
R. Feldmanes un Dunduru ģimene. Ar daudzām krāsainām un košām 
gaismām izrotātu sētu sagaidīja arī Sprūdu un Kamņevu ģimene “Sau-
līšos”. Jaunzemju ģimene “Puķīšu” mājās, kā arī saimnieki Nākotnes 
ielā – Garozu un Maņuku  ģimenes. Laukmales ielā – Dzintars un Zel-
tīte Čabovski, Daiga Auzeniece Laukmalas ielā 10. Arī daudzdzīvokļu 
mājas iedzīvotāji Liepu alejā 3A tika pieteikti konkursam, saņemot 
veicināšanas balviņu par izdomu un radošumu.

Paldies arī visiem pārējiem iedzīvotājiem, iestāžu darbiniekiem, 
kuri līdzdarbojās un palīdzēja radīt Ziemassvētku gaismu Kalētos!

Priekules novada mājaslapas galerijā “Ziemassvētku gaisma Kalē-
tos” ir iespēja redzēt skaistos māju un pagalmu svētku noformējumus.

Kalētu tautas nama vadītāja Svetlana Zaše-Zasa

SABIeDrīBA aTGĀdInĀJuMS 
Par dŪMu deTekTorIeM
telpu, kurā uzturas mājokļa iemīt-
nieki un kurā tie veic kādus saim-
nieciskus darbus, proti, vietās, kur 
potenciāli iespējama ugunsgrēka 
izcelšanās. Pati minimālākā prasī-
ba – viens ugunsgrēka autonomais 
detektors uz dzīvokli.

Ugunsgrēka autonomā detek-
tora uzstādīšana ir ļoti vienkārša. 
To var paveikt jebkurš, kas prot 
sienā vai griestos izurbt pāris 
nelielu caurumu, piestiprināt tiem 
ar ierīces komplektā ietilpstošo 
dībeļu un skrūvju palīdzību de-
tektora korpusu. Lietošanas ins-
trukcijā ražotājs visbiežāk norāda 
arī ieteicamās uzstādīšanas vietas.

Vispiemērotākā vieta detekto-
ram būtu guļamistabas un gaiteņa 
griesti netālu no guļamistabas 
durvīm. Ja nevar detektoru uzstā-
dīt griestos, tad to drīkst izvietot 
sienas augšdaļā tuvu griestiem, 
bet nedrīkst detektorus izvietot 
tieši griestu un sienas dobumā. 
Tas tādēļ, lai izcēlušās ugunsne-
laimes gadījumā būtu iespējams 
pamodināt guļošos mājokļa 
iemītniekus. Savukārt citās tel-
pās izvietotie detektori lieliski 
noderēs, lai brīdinātu mājiniekus 
par kādā konkrētā telpā notikušu 
aizdegšanos.

Uz skapja vai plaukta novietots 
dūmu detektors savas funkcijas 
pildīs ierobežotā apjomā. Jo dūmi 
ceļas augšup, griestu virzienā, tur 
koncentrējas un tikai pēc tam sāk 
piepildīt telpu virzienā uz leju. 

Tāpēc šajā gadījumā detektors 
dūmus sajutīs kādu brīdi vēlāk, 
nekā pie griestiem novietotais. 
Taču, kā zināms, uguns izplatās 
ļoti ātri, un bieži vien pat šim 
īsajam novēlošanās brīdim var būt 
izšķiroša nozīme mājokļa iemīt-
nieku spējai apdzēst liesmas vai 
arī paspēt atstāt degošās telpas.

Viensētas dzīvojamā  mājā un 
atsevišķi izvietotās saimniecības 
ēkās uzstādāmajiem detektoriem 
jānodrošina, lai to ugunsgrēka 
trauksmes skaņas signāls būtu 
dzirdams tajās telpās, kurās 
pārsvarā uzturas vai guļ mājas ie-
mītnieki. Ar vienkāršiem, veikalā 
nopērkamiem detektoriem vien šo 
uzdevumu neatrisināt. Vislabākais 
risinājums būtu ierīkot automā-
tisko ugunsgrēka atklāšanas un 
trauksmes signalizācijas sistēmu.  
Tās konstruktīvā īpatnība ir tāda, 
ka, nostrādājot vienam detek-
toram, automātiski tiek nodots 
signāls uz vadības pulti un tālāk 
signāls aktivizē trauksmes sig-
nāldevējus, kas uzstādīti kopā ar 
visiem detektoriem. Tādu sistēmu 
ierīkošanai VUGD iesaka vērsties 
pie specializētu ugunsdrošības 
aprīkojuma firmu speciālistiem.

Ugunsgrēka autonomo 
detektoru apkope

Uzstādītā detektora tehniskā 
apkope ir vienkārša. Nepiecie-
šama vien savlaicīga barošanas 
elementa – baterijas – nomaiņa, 

detektoru darbības pārbaude un 
putekļu noslaucīšana lietošanas 
instrukcijā norādītajā kārtībā. 
Šos darbus sekmīgi var paveikt 
jebkurš. Jauna baterija kalpo ap-
tuveni 2 gadus. Detektora korpusā 
ir baterijas jaudas automātiskā 
kontrole, kura laikus brīdinās ar 
skaņas signālu par baterijas no-
maiņas nepieciešamību. Laiku pa 
laikam detektors ir jāpārbauda. To 
dara instrukcijā noteiktajā kārtībā. 
Visbiežāk – nospiežot kontroles 
(testa) pogu, pēc kā jāatskan spal-
gam skaņas signālam. Ja signāls 
skan – detektors ir darbspējīgs. 
Šādu pārbaudi ieteicams veikt 
reizi mēnesī. Cigareti vai kādu 
citu dūmu avotu pārbaudei gan 
nevajadzētu izmantot tā iemesla 
dēļ, ka darbspējīgs detektors, 
atpazīstot dūmus, turpinās dot 
nepārtrauktu, spalgu skaņas 
signālu aptuveni 30 minūtes – 
proti, tā konstrukcijā paredzēto 
brīdinošā signāla padošanas laiku. 
Ja tā ir noticis, tad detektoru var 
apklusināt, uz īsu brīdi atvienojot 
bateriju.

Sagatavojis Priekules novada 
darba aizsardzības un ugunsdro-
šības speciālists Oskars Jēkabsons.

Informācija 
no www.vugd.gov.lv.

Ministru kabineta noteikumi 
Nr. 238.

“Ziemassvētku 
gaisma Kalētos”

“Karuļu” mājas svētku rotā.
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SABIeDrīBA

 Tuvojas administratīvi 
teritoriālā reforma, kad at-
kal tiksim savienoti bijušajā 
Liepājas rajonā – kopā astoņi 
novadi, kas sauksies Dienvid-
kurzemes novads. Kā jau visā 
Latvijā kopumā, mūsu novadā 
un pagastā iedzīvotāju skaits 
samazinās, bet iestāžu uztu-
rēšanas izdevumi ir tie paši. 
Tāpēc nopietni jāvērtē, kā eko-
nomēt līdzekļus un resursus.

 Mūsu Virgas pagastā ir trīs 
ciemi. Katrā ciemā tā centru 
veidojušas iestādes: Purmsātos – 
skola, Paplakā – pagasta pārvalde, 
Virgā – skola. Šajā rudenī korek-
cijas izdarīja tas, ka tika likvidēta 
Virgas pamatskola – ēka, kurā 
nesen tika ieguldīti 92 tūkstoši 
– nomainīti visi trīs jumti, par 
36 tūkstošiem ierīkota apkures 
sistēma. Skolas ēkā šobrīd tiek 
nodrošināta virtuves darbība 
un ēdināšana 29 pirmsskolas 
izglītības iestādes bērniem, trīs 
audzinātājām un sešiem tehnis-
kajiem darbiniekiem.

Novērtējot situāciju, kādā 
šobrīd atrodas Virgas vēsturiskā 
ēka – baronu fon Noldes kungu 
māja –, nekādi nevaram pieļaut, 
ka tāda ēka tiek nolemta aizmir-
stībai (neviens līdz šim brīdim tā 
arī īrēt un pirkt muižas ēku nav 
pieteicies!). Arī trīs akmentiņi jau 
ielidojuši balkona apakšas logos... 

Tāpēc pēc ilgām pārdomām 

un diskusijām esam pieņēmuši 
lēmumu, ka 2021. gadā uz Virgas 
muižu pārvāksies Virgas pagasta 
pārvalde, pagasta iestādes – Virgas 
bibliotēka un Paplakas grāmatu 
apmaiņas punkts, Virgas muižas 
muzejs/senlietu krātuve, interešu 
kopas – Paplakas audēju/rok-
darbnieču pulciņš, Radošo ideju 
klubiņš. Telpas piedāvāsim arī 
Paplakas Metodistu draudzei.  Ie-
spējas radīsim arī skolēnu vasaras 
nometņu organizēšanai un pieau-
gušo izglītībai. Arī Sociālā dienas 
centra pakalpojumi tiks pārcelti 
uz muižas ēku. Vēlamies, lai vi-
sas pagasta iestādes un interešu 
grupas atrastos vienuviet – Virgas 
muižas galvenajā ēkā (bijušajā 
Virgas pamatskolā), pārcelšanās 
plānota vasarā.

 Lai ēku pielāgotu no jauna 
izvietojamo iestāžu vajadzībām, 
ir nepieciešama pārbūve un re-
montdarbi, kas noteikti dažādos 
likumos dažādu pakalpojumu 
pieejamības nodrošināšanai. 
Vissliktākajā tehniskajā stāvoklī 
ir balkons. 2019. gada vasarā arī 
Valsts būvniecības kontroles birojs 
atzina, ka balkons nav ekspluatē-
jams un tam nepieciešama pārbū-
ve. Ēkas austrumu daļā jāizbūvē 
sanitārais mezgls un rietumu 
daļā – dienas sociālo pakalpojumu 
centrs, kas sniegs iedzīvotājiem 
pakalpojumus. Skolas klases un 
citas telpas ir jāpārplāno atbilstoši 

Noslēdzies LEADER atbalstītais projekts “Trīs-
padsmit tūrisma informācijas zīmju izgatavošana un 
uzstādīšana Priekules novada Virgas pagasta dabas, 
vēstures un tūrisma objektos”. Projekta galvenais mēr-
ķis bija izgatavot un uzstādīt septiņiem jau esošajiem 
objektiem vēl papildus 13 tūrisma informācijas zīmes, 
kuru sagatavošanā tika veikts papildu pētnieciskais 
darbs. Šobrīd vīrusa un ārkārtējās situācijas laikā ļaudis 
aicināti iet dabā, ceļot pa savu zemi, pa savu apkārtni, 
pagastu, un šo tūrisma objektu apskate vienatnē vai 
kopā ar ģimeni nerada nekādus draudus citiem, bet 
rada iespēju ceļot un informāciju par dabas, vēstures 
vai tūrisma objektu uzzināt uz vietas objektā. Ar laiku 
sekos arī buklets, kurš apkopos visu zīmju informāciju 
vienuviet un parādīs takas, kā labāk šīs vietas apmeklēt.

Virgas pagastā tūrisma informācijas zīmes izvieto-
tas Virgā – pie Virgas muižas galvenās ēkas, pie Virgas 
Tradīciju nama, pie “Rožlejām – Kalniņiem” – muižas 
kalpu mājas un Brūveru pilskalna pakājē, kas jau ir 
Mazvirgā. Paplakā – Lejasgarnizonā pie Paplakas muižas 
drupām un kastaņu gatves (šeit jāpiebilst, ka novembrī 
un decembrī pagasta brigāde izzāģēja un izvāca kokus, 

sakārtoja teritoriju, lai vispār varētu piekļūt šai unikā-
lajai “vēsturei” Paplakā), pie bijušās Paplakas stacijas 
ēkas, pie Kalna – Zīvertu senkapiem (netālu no Kalna 
Zīvertu tilta) un pie Prūšu ūdenskrātuves. Purmsātos 
vietas ir vairākas – muižas parkā pie dabas mūzikas 
instrumentiem ir apraksts par Purmsātu muižu un 
muižas gatvi, netālu no “Vecvagaru” mājām atrodas 
informācijas zīme Purmsātu muižas robežstabam, 
vēl ir stāsts par Dzērvju senkapiem, kas atrodas pretī 
Mednieku mājai, bet ekspedīcijā jādodas uz Purmsātu 
pilskalnu, ko sauc arī par Upes pilskalnu, kas atrodas 
pagastu robežupes Birzteles malā aiz “Upes” mājām.

Jaunā tūrisma informācija apliecina, cik mūsu 
pagasts, novads ir bagāts ar vēstures lappusēm, ar 
kurām vērts iepazīties, lai paplašinātu savu redzesloku 
un interesi par vēsturi.

Vēlos piebilst, ka informācijas zīmes izgatavoja un 
uzstādīja novada uzņēmēji SIA “JMR” Jāņa Kauča vadībā 
un Leader kopējās izmaksas bija 2080 EUR, kuras ar 
līdzfinansējumu 728 EUR atbalstīja Priekules novada 
pašvaldība. Lai mums izdodas!

Projekta vadītāja Daiga Egle
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Virgas pagasts 
pārmaiņu priekšā

biroju organizācijas prasībām, lai 
pagasta darbinieki muižā varētu 
uzsākt darbu un turpināt sniegt 
pakalpojumus. 

Virgas muižas komplekss – tā 
mēs to saucam Virgā, no baronu 
laikiem saglabātās ēkas, to mūri 
un pamatu vietas. Virgā un Ka-
lētos dzīvi ir stāsti par baroniem 
Noldēm, taču Virgas muiža atšķi-
ras ar to, ka samērā labā stāvoklī 
ir gan muižas kungu māja, gan 
abas kalpu mājas, klēts, brūzis un 
dzirnavu mūris. Liels lepnums ir 
muižas parks, muižas gatves un 
četri dīķi. Muižas galvenā auten-
tiskā vērtība ir sešas baroneses 
Ģertrūdes fon Noldes kokgrebtās 
durvis, kas prasa restaurāciju un 
simbolu izpēti, lai prasmīgāk tās 
rādītu tūristiem. Zāli vēlamies 
restaurēt un iekārtot kā reprezen-
tācijas telpu. Meklēsim sponsorus, 
lai atjaunotu ziemas dārzu un 
iekārtotu muižas vēsturisko eks-
pozīciju. Skolas vēstures materiāli 

prasa uzmanību, lai tos meistarīgi 
pasniegtu skolas absolventiem 
un viesiem. Šīs galvenās vērtības 
definējot, mēs apzināmies, ka ir 
ļoti svarīgi saglabāt Virgas muižu, 
to turpmāk izvēloties par Virgas 
pagasta administratīvo centru.

Virgas pagasta pārvaldes ēka 
Paplakā ir sakārtota, izremontēta, 
labiekārtota, un ir nedaudz skumji, 
ka tā būs jāatstāj... Šobrīd notiek 
sarunas par ēkas atsavināšanu, 
lai iegūtu papildu līdzekļus Virgas 
muižas galvenās ēkas sakārto-
šanai. Paplakas iedzīvotājiem 
satraukumam nav pamata – visi 
iepriekš pieejamie pakalpojumi 
tiks saglabāti un būs pieejami. 
Pagasta īres mājā “Blāzmas 1” tiks 
izveidots Virgas pagasta pārvaldes 
pakalpojumu sniegšanas punkts, 
kur būs iespēja mazgāt veļu un 
izmantot dušu. Vienreiz nedēļā 
varēs samainīt grāmatas un pie-
ņems sociālais darbinieks. Katra 
mēneša otrajā pirmdienā punktā 

pieņems sekretāre, kas iekasēs 
maksājumus.

Cienījamie Virgas pagasta 
iedzīvotāji! Covid-19 laiks mums 
licis vairāk domāt, plānot un 
analizēt! Vēlos, lai arī jūs izteiktu 
viedokļus un vairāk iesaistītos 
Virgas muižas saglabāšanas darbā, 
tāpēc gaidām jūsu idejas par to, 
kā un ko labāk organizēt Virgas 
muižā, lai mēs to spētu pilnvērtīgi 
apdzīvot. 

Nākotnes vīzija šķietami ir 
skaidra – dīķi izrakti, parks sakār-
tots, gatvju stādījumi atjaunoti – 
vide sakopta un pa vidu tiem pašā 
centrā slejas restaurētās Virgas 
muižas ēkas, kurās darbojas un 
pakalpojumus sniedz  mūsu pa-
gasta un iestāžu darbinieki, kas 
patiesi mīl savu Virgas pagastu 
un darīs visu iespējamo, lai mēs 
dzīvotu labāk!

Virgas pagasta pārvaldes 
vadītāja Daiga Egle

Tūrisma jaunumi Virgas pagastā

Foto: Jānis kaucis
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Liels paldies bijušajiem un esošajiem priekulniekiem un 
novadniekiem par atsaucību un palīdzību mūsu Priekules 
un novada vēstures pētīšanā. Priecājamies par atmiņām 
un saglabātajiem foto. 

Sakām paldies Ojāram Spārītim par lieliskajām 
ekskursijām un tikšanās reizēm sarunās par vēsturi, bet 
vislielākais paldies par palīdzību mūsu novada vēstures 
pētniecības ievirzīšanā pareizajā ceļā, saņemot visus 
Priekules novada vēstures materiālus. 

Pateicībā, 
Priekules novada tūrisma vadītāja 
Dace Gailīte sadarbībā ar novadpētniecēm 
Lidiju Treidi un Ingu Raškovu

Latviešu tautas pašapziņas 
mošanās un straujš pieau-
gums noveda mūs pie Trešās 
atmodas un Latvijas Tautas 
frontes nodibināšanas 1988. 
gada 8.–9. oktobrī Daiņa Īvāna 
vadībā. Tā kļuva par Latvijas 
neatkarības atjaunošanas 
vadītāju.

Kopīgo Baltijas republiku 
iedzīvotāju uzstāšanās rezul-
tātu jau apliecināja 1989. gada 
23. augustā “Baltijas ceļa” izvei-
došana no Tallinas līdz Viļņai, 
lai sasniegtu iecerēto mērķi – 
savu neatkarības atjaunošanu. 

Pretinieku OMON un In-
terfrontes izveidošana, to 
organizētās atbalsta akcijas 
vēstīja par PSRS okupācijas 
režīma saglabāšanu. 

Jau 1991. gada 13. janvārī 
padomju karaspēka vienības 
sadarbībā ar Lietuvas ko-
munistiskās partijas vadību, 
ieņēma Viļņas televīzijas ēku. 
Sadursmē ar tankiem gāja bojā 
13 cilvēki. Vairāki simti tika 
ievainoti. Tanī pašā dienā Rīgā 
notika lielākā demonstrācija 
Latvijas vēsturē. Daudzi palika 
Rīgā, lai celtu barikādes un 
apsargātu parlamentu, valdību, 
radio un televīziju. 20. janvāra 
vakarā OMON uzbruka Latvijas 
Iekšlietu ministrijai. Apšaudē 
gāja bojā 5 cilvēki – milicijas 
leitnants Vladimirs Gomano-
vičs, Iekšlietu daļas inspektors 
Sergejs Konoņenko, režisors 
Andris Slapiņš, skolnieks Edijs 
Riekstiņš un kinooperators 
Gvido Zvaigzne. 

Nopietna palīdzība Baltijai 
nāca no Krievijas Augstākās 
Padomes priekšsēdētāja Borisa 
Jeļcina, kurš 13. janvārī ieradās 
Tallinā. Tur triju Baltijas re-
publiku un Krievijas pārstāvju 
kopīgā paziņojumā izteica 
gatavību savstarpējai palīdzī-
bai PSRS armijas uzbrukuma 
gadījumā. B. Jeļcins uzsaukumā 
Baltijā izvietotajiem krievu 
karavīriem aizliedza piedalī-
ties noziegumā pret Baltijas 
tautām (pamatiedzīvotājiem). 
Šo uzsaukumu tūlīt izplatīja 
visās mūsu republikās. 

Lidija Treide

VēSture

1938. gada foto “Pils kāpnes”, kuru Lidijai Treidei atsūtīja Rasmas kundze. 

20. janvāris – 
1991. gada 
barikāžu 
aizstāvju 
atceres diena

Priekules vidusskolai 70 gadu jubileja
Par godu Priekules vidusskolas jubilejai piedāvājam nelielu ieskatu vēsturē

1951./1952. m. g. dibināta Priekules vidusskola Ganību ielā 3. Priekules 
septiņgadīgā skola pārveidota par augošo vidusskolu, atverot 8. klasi. 
Skolas ēka nav saglabājusies. Pirmā izlaiduma absolventiem laimējies, 
ka eksāmena darbu latviešu valodā un literatūrā rakstīja jaunuzceltās 
vidusskolas ēkas zālē Skolas ielā.     vēsturiskie foto: novadpētnieces lidijas Treides arhīvs

1957. gada 25. februārī Priekules rajona izpildu komite-
jas ēka (Korfa kunga māja) nodota Priekules vidus
skolai. Pavasarī mācības sākās Kirova ielā 1 (tagad 
Aizputes ielā 1). Trešā izlaiduma absolventi priecājās, ka 
mācījušies visās 3 skolu ēkās Priekulē, kā arī visvairāk 
strādājuši, iekārtojot gan jaunuzcelto, gan pils telpas. 

Priekules 
vidusskola 
2020. gada nogalē, 
kad veikta fasādes 
atjaunošana 
un kāpņu 
restaurācija. 
(Foto: Harijs ulmanis)

Pēc reorganizācijas 
1957. gada 1. septem-
brī darbu sāk Priekules 
1. vidusskola ar latviešu 
mācību valodu. Prie-
kules 2. vidusskola ar 
krievu mācību valodu 
paliek strādāt Skolas 
ielas jaunuzceltajā ēkā. 
Abas skolas Priekulē 
darbojās līdz 1996. gada 
1. augustam. 

Novadpētniece 
Lidija Treide, 

Kristīne Dundure

1955. gada 1. septembrī 
Priekules vidusskola sāk 
mācības jaunuzceltajā 
skolas ēkā Skolas ielā 
(šodien – Priekules Mūzikas 
un mākslas skola). 
Otrā izlaiduma absolventi 
bija vienīgie, kuri nav 
mācījušies mūsu tā 
sauktajā pilī. 1955./1956. 
gada ziema bija tik 
auksta, ka pat tika 
pārtrauktas mācības. 



6 Priekules novada PaðValdîBas informatîVais izdeVums

Gramzda  Bunka  kalçti  VirGa  Priekule  Gramzda  Bunka  kalçti  VirGa  Priekule

Priekules novada pašvaldība apkopojusi 2020. gada lielākos paveiktos 
darbus Priekules pilsētā, Kalētu pagastā, Virgas pagastā, Bunkas pagastā un 
Gramzdas pagastā. 

PrIeKuLe

Paveiktais darbs Pašvaldības 
ieguldījums

Datums

Dārza ielas bērnu rotaļu laukuma labiekārtošana 520,30 EUR Aprīlis, maijs
Vaiņodes, Dzirnavu ielas krustojuma ielu apgais-
mojuma ierīkošana

2000 EUR Maijs 

Ielu apgaismojuma no Saules ielas un Galvenās 
ielas krustojuma līdz Galvenās ielas un Ķieģeļu 
ielas krustojumam Priekulē rekonstrukcija

2401,95 EUR Jūnijs

Videonovērošanas kameras uzstādīšana Liepājas 
ielas mikrorajonā Priekulē (pie sadzīves atkritumu 
konteineriem)

491,50 EUR Jūlijs

Ielas apgaismojuma nomaiņa uz LED apgaismojumu 
(39 gab.) elektrības ekonomikai

2000 EUR Septembris, 
oktobris 

Trotuāra atjaunošana no Liepājas ielas 9A 
līdz iebrauktuvei Liepājas ielā 11A, Priekulē

8961,83 EUR Jūlijs 

Asfalta seguma atjaunošana Saules ielā 8416,76 EUR Jūlijs
Galvenās ielas Priekulē trotuāra pārbūve posmā 
no Ķieģeļu ielas līdz Skolas ielas krustojumam, 
tehniskā projekta izstrāde un būvdarbi

6340,40 EUR Augusts

Judu kapu žoga izveide Priekules pagastā 8954,67 EUR Augusts
Trotuāra izbūve no veikala “TOP” Aizputes ielā līdz 
Aizputes ielas 24 īpašumam, Priekulē

15 895,75 EUR Septembris

Priekules vidusskolas ieejas portāla un ārējo kāpņu 
atjaunošana Aizputes ielā 1, Priekulē

144 789,37 EUR Oktobris

Priekules vidusskolas parka labiekārtošana 9896,57 EUR Oktobris
Priekules vidusskolas fasādes vienkāršota atjauno-
šana Aizputes ielā 1, Priekulē

98 369 EUR Novembris 

Zviedru vārtu atjaunošanas 1. kārta 49 513,97 EUR Decembris

SOCIĀLAIS DIeNeStS

Paveiktais darbs Pašvaldības 
ieguldījums

Projekta 
finansējums 

Datums

Projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo 
pakalpojumu infrastruktūras izveide 
deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai 
Priekules novadā” (Nr.9.3.1.1/19/I/040) 
būvdarbu pabeigšana (2020. gadā – projek-
tēšana, būvdarbi, būvuzraudzības, autor-
uzraudzība, ēkas kadastrālā uzmērīšana, 
energosertifikācija un izpilduzmērījumi)

13 862,55 
EUR

ERAF finansē-
jums (85%) – 

112 220,62 EUR, 
valsts budžeta 

dotācija (4,5%) – 
5941,09 EUR

Oktobris

SIA “PrIeKuLeS SLIMNīCA” 

Paveiktais darbs SIA “Priekules slim-
nīca” ieguldījums

Projekta 
finansējums

Datums

Skursteņa nomaiņa, apkures 
sūkņu un cauruļvadu remonts 
katlu mājā

18 195,96 EUR (15 000 
EUR – pašvaldības 

finansējums, pamatka-
pitāla palielināšana)

- Septembris

SIA “Priekules slimnīca” 
dārza labiekārtošana

6282,64 EUR 5287,87 EUR 
(LEADER)

Jūlijs – 
decembris 

Endoskopijas kabineta med. 
aprīkojums

4000 EUR - Oktobris

Ilgstošās sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas 
centra remonta darbi

30 233 EUR - Janvāris –
decembris

Videonovērošanas sistēmas iz-
veide Ilgstošās sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas centrā

2680,70 EUR - Decembris

2020. GadĀ lIelĀkIe PaVeIkTIe 
darBI PrIekuleS noVadĀ
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PrIeKuLeS DAuDZFuNKCIONĀLĀ SPOrtA HALLe 

Paveiktais darbs Pašvaldības ieguldījums Datums
Futbola laukuma 
mākslīgais segums

Līguma summa – 11 979 EUR. 2020. 
gadā maksājums – 6000 EUR; atlikusī 

summa 2021. gadā –  5979 EUR

Novembris

Halles zāles lampu nomaiņa 
uz LED apgaismojumu 
elektrības ekonomijai

6112,05 EUR Decembris

Halles sporta zāles atdalošā siena 12 100 EUR Decembris

PrIeKuLeS PILSētAS KuLtŪrAS NAMS 

Paveiktais darbs Pašvaldības ieguldījums Datums
Skatuves aizkaru sistēma 4297,92 EUR Jūnijs
Skatuves deju grīda 1881,55 EUR Jūnijs
Multizonu 100v pastiprinātājs ar akustisko 
sistēmu un atskaņotāju

1703,45 EUR Decembris

PrIeKuLeS VIDuSSKOLA

Paveiktais darbs Pašvaldības 
ieguldījums

Projekta 
finansējums 

Datums

Tautas tērpi, deju kurpes 
Priekules vidusskolas jauniešu 
deju kolektīvam

4895,60 EUR 
(1008 EUR – 
ziedojums 

no juridiskas 
personas)

- Marts

Priekules vidusskolas atbalsta 
personāla kabinetu remonti

6761,31 EUR - Jūlijs

Velostatīva ar jumtiņu iegāde 
jaunās paaudzes velokultūras 
uzlabošanai

1812,58 EUR 3328,01 EUR 
(LEADER)

Septembris

Dezinfekcijas stends, sejas 
atpazīšanas kamera

1285,02 EUR - Oktobris

Datortehnikas atjaunošana – 
11 datori datorklasei, 4 Led. 
televizori, krāsainais A3 printeris 
administrācijas kabinetā,
 3D printeris tehnoloģiju jomu 
mācību priekšmetiem, novērošanas 
kameras cokola stāvā

7278,14 EUR - 2020. gada 
ietvaros

SIA “PrIeKuLeS NAMI”
Paveiktais darbs Finansējums ar pašvaldības 

līdzdalību
Datums

Ieguldījums SIA “Priekules nami” pamatkapitālā projekta “Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā” 2. kārtas īstenošanai (būv-
niecība iesākta 2020. gadā, turpināsies 2021. gadā)

1 288 301 EUR 
(aizņēmums Valsts kasē)

Februāris

Lībju kapu žoga izveide 5886,69 EUR Augusts
Logu nomaiņa Liepājas mikrorajona katlumājā 2733,60 EUR Augusts
Skolas un Galvenās ielas ūdensvada remonts 16 300 EUR Decembris
Pašvaldības dzīvokļu remontdarbi: Ķieģeļu iela 6–9 (loga nomaiņa un 
kosmēt. rem., 580,30 EUR), Zviedru vārti 3–14 remonts (2384,84 EUR), 
Aizputes 2–5 loga nomaiņa (390,69 EUR)

3355,83 EUR (no pašvaldības 
īres peļņas daļas)

2020. gada 
ietvaros

390 dūmu detektoru uzstādīšana (izdalīšana) pašvaldības dzīvokļos 966,95 EUR 2020. gada 
ietvaros

Iegādāta automašīna pašvaldības dārzniekam 5250 EUR Februāris
Paplakas un Purmsātu ciema NAI pārbūve 16 193 EUR Jūlijs
Veikta ūdensvada izbūve Virgas pagasta “Zīlītēs” un “Mazdzērvēs”, hid-
rantu izbūve pie Mežupes pamatskolas un daudzdzīvokļu mājas “Kurši”

9770 EUR (no pašvaldības īres 
peļņas daļas)

Septembris

Iegādāts lapu pūtējs 749 EUR Oktobris
Iegādāts lapu sūcējs 4743,20 EUR Novembris
Iegādāta lapu savākšanas piekabe 4462,48 EUR Novembris
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PrIeKuLeS MŪZIKAS uN MĀKSLAS SKOLA 

Paveiktais darbs Pašvaldības ieguldījums Datums
Priekules MMS tika veikts 
mākslas klases remonts

5039,76 EUR Jūlijs

PIrMSSKOLAS IZGLītīBAS IeStĀDe “DZIrNAVIņAS” 

Paveiktais darbs Pašvaldības 
ieguldījums

Datums

Iegādāts inventārs 6. grupai (garderobes skapīši, 
galdi, krēsli, gultas, gultas veļa, matrači, spilveni)

9310 EUR Aprīlis

Remonts 2. grupas tualetē, virtuvē un 6. grupā – 
grupas telpa, guļamistaba, tualete, virtuvīte, garde-
robe (nomainīts stāvvads aukstam ūdenim 
1 korpusā, 5 tualetēs uzstādītas 16 kabīnes

22 527 EUR Jūlijs

Rotaļlietas 6. grupai un citām grupām (vārti lauku-
mā, multifunkcionāls spēļu galds – hokejs, teniss, 
biljards, galda spēles)

2000 EUR Oktobris

Skursteņa remontdarbi (uzlikta ārējā čaula) 1682 EUR Novembris
Virtuves tehnikas iegāde (dārzeņu smalcinātājs, gaļas 
mašīna, putotājs, iegādāti 7 nerūsējošā tērauda galdi – 
dažāda izmēra, virtuvē viss inventārs nomainīts)

6720 EUR Decembris

KALētu PAGAStS
Paveiktais darbs Pašvaldības 

ieguldījums
Projekta 

finansējums 
Datums

Kases telpas remonts 619,31 EUR - Marts
Kalētu kapu digitalizācija “Cemety” 
sistēmā

1318,90 EUR - Maijs

Tautas nama grīdas atjaunošana 
(slīpēšana un lakošana)

1652,00 EUR - Jūnijs

Grants seguma labošana pašvaldību 
ceļiem “Ozoli – Pazari” un “Darbnī-
cas – Lielkudumi”

12 550,00 EUR 
(Ceļu fonds)

- Jūlijs

Informācijas stenda (pie pieturas) 
atjaunošana

462,30 EUR - Oktobris

“Piekļuves nodrošināšana sociāliem 
un veselības pakalpojumiem piero-
bežā – Kalētu pagastā”

73 579,38 EUR 34 000 EUR 
(LEADER)

Jūlijs

Kalētu Mūzikas un mākslas pa-
matskolas mazās skolas zāles un 
vestibila remonts

31 779,63 EUR - Augusts

Liepu aleja 3 – četru pagraba metā-
lu durvju nomaiņa

2130,56 EUR (mā-
jokļa uzkrājums)

- Septembris

Ielu apgaismojuma laternu nomaiņa 
uz LED apgaismojumu

1294,16 EUR - Oktobris

Zvana torņa atjaunošana Kalētu 
kapos un kapličas remonts

2142,12 EUR - Oktobris

Būvprojekta izstrāde Liepu alejas 3a 
jumta nomaiņai

2783 EUR (mājok-
ļa uzkrājums)

- Decembris

VIrGAS PAGAStS 
Paveiktais darbs Pašvaldības 

ieguldījums
Projekta 

finansējums 
Datums

Mežupes pamatskolā veikts 
tualešu remonts

12 049,95 EUR 
(valsts mērķdotācija)

- Augusts

Mežupes pamatskolas muižas 
ēkas fasādes renovācija 

134 272 EUR - Oktobris

Grāmatas “Purmsātu vēsture 
Purmsātu muiža” izdošana 
200 eksemplāri (sadarbība ar 
izdevniecību “Jumava”)

1344,00 EUR - Augusts 

Aprīkojuma iegāde mobi-
lās brīvdabas kultūrtelpas 
nodrošināšanai Virgas pagasta 
iedzīvotāju kultūras un citu 
sabiedrisko aktivitāšu nodroši-
nāšanai

4590,81 EUR 8525,78 EUR 
(LEADER)

Septembris

Stāvlaukuma pamatnes saga-
tavošana un asfaltēšanas darbi 
pie Purmsātu bibliotēkas

1286 EUR (asfalts 
D50 ceļa ietvaros)

- Septembris

Jauna asfalta ieklāšanas darbi 
Purmsātos Dārza ielas D50 
posmam 880 m² (170 metri)

12 874 EUR 
(ceļu nauda)

- Oktobris

Četru ielas apgaismojuma 
konsoļu nomaiņa pie Virgas 
pagasta pārvaldes

1875,19 EUR - Jūlijs

Paplakas trīs kapu vārtu atjau-
nošanas darbi

1695 EUR - Jūlijs

2020. GadĀ lIelĀkIe PaVeIkTIe 
darBI PrIekuleS noVadĀ
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Grants seguma atjaunoša-
na Zāles ceļam B45 2,7 km 
garumā

15 790,50 EUR 
(Ceļu nauda)

- Jūlijs

Ielu apgaismojuma izbūve Ada-
tiņu ceļa posmam B31 Virgas 
ciemā

24 067,30 EUR - Jūlijs

13 tūrisma zīmju izgatavošana 
un izvietošana Virgas pagasta 
tūrisma objektos

728 EUR 1352 EUR 
(LEADER)

Novembris 

Apauguma noņemšana Prūšu 
ūdenskrātuves ceļam B41 4 km 
kopgarumā

4999,99 EUR 
(ceļu nauda)

- Jūlijs

Jaunas pontonu tipa laipas 
izbūve Prūšu ūdenskrātuvē

3753,38 EUR - Augusts

Zivju resursu pavairošana 
Prūšu ūdenskrātuvē – 6500 
gab. zandartu mazuļu iegāde 
un ielaišana

346,30 EUR 1384,24 EUR 
(Zivju fonds)

Virgas Veselības centra dīķa 
tīrīšanas darbi, ekosistēmas 
atjaunošana Virgā, Virgas pa-
gastā, Priekules novadā, ll daļa

11 192,50 EUR
 (dabas resursu 

nodoklis)

- Novembris

Attīrīšanas iekārtu pārveidoša-
na Virgas pagasta Melnkalnēs 
un Miglās

16 193 EUR - Novembris

Virgas tradīciju nama grīdu 
restaurācija, protezēšana, lako-
šana, slīpēšana

2686,32 EUR - Marts

Gaismas sistēmas izveide Virgas 
tradīciju nama lielajai zālei

3456 EUR - Aprīlis

Virgas tradīciju nama tualešu 
pārbūves darbi

1180 EUR - Maijs

Virgas tradīciju nama virtuves 
ventilācijas izbūves darbi

2050,05 EUR - Augusts

Virgas tradīciju nama āra trep-
ju flīzēšanas un jaunu margu 
izgatavošanas darbi

3150 EUR - Oktobris

BuNKAS PAGAStS

Paveiktais darbs Pašvaldības 
ieguldījums

Projekta 
finansējums 

Datums

Krotes ciema dzeramā ūdens atdzelžoša-
nas stacijas rekonstrukcijai (uzstādītas 
jaudīgākas ūdens atdzelžošanas iekārtas, 
ūdens mīkstinātāju un amonija samazi-
nāšanas iekārtas)

8280,03 EUR - Maijs

“Kanalizācijas izbūve Bunkas pagasta 
Krotes ciemā” (izbūvēti kanalizācijas 
tīkli, lai pieslēgtos mājas ielu posmos 
“Dināri–Ziedkali” un “Rūķīši–Zemzari”; 
izbūvēta sūknētava)

83 736,41 EUR - Jūlijs

Pie Krotes Kronvalda Ata pamatskolas 
realizēts LEADER projekts “Teritorijas 
daļējs labiekārtojums, gadskārtu godu un 
tautas tradīciju rituālu laukums Krotē, 
Bunkas pagastā, Priekules novadā”

7437,24 EUR 13 812,03 
EUR 

(LEADER)

Jūlijs

Ielu apgaismojums (četri balsti un sešas 
laternas) Bunkas centrā, Krasta ielā

2670 EUR - Jūnijs

Pētera kapu digitalizācija 1948,10 EUR - Jūlijs
Noslēgusies cenu aptauja par 28 “Dodiet 
ceļu” ceļa zīmju un 7 ielu norāžu piegādi 
un uzstādīšanu Bunkas pagastā

1990,45 EUR - Septembris

Uzstādīts ekrāns un projektors kultūras 
nama skatuvei, iegādāta un saņemta 
skaņas aparatūra un dators (“Aprīkojuma 
iegāde Bunkas kultūras namam iedzīvo-
tāju sabiedrisko aktivitāšu nodrošināša-
nai un jaunu pakalpojumu veidošanai”)

5698,34 EUR 10 582,62 
EUR 

(LEADER)

Oktobris

Daudzdzīvokļu mājas Krasta ielā 3, 
Bunkā, gala sienas siltināšana

8000,19 EUR - Oktobris

“Kanalizācijas izbūve Bunkas pagasta 
Tadaiķu ciemā”

79 301,45 EUR - Novembris

Bunkas ciema dzeramā ūdens atdzelžo-
šanas iekārtu rekonstrukcija (filtrējošā 
materiāla un sprauslu nomaiņa atdzel-
žotājos, trīsceļu vārstu, pievadcauruļu 
un apsaistes nomaiņa)

4831,80 EUR 
(bez PVN)

- Decembris

Nomainīts Bunkas kultūras nama lielās 
zāles dienas apgaismojuma lampas uz 
LED lampām

680 EUR - Marts

GrAMZDAS PAGAStS
Paveiktais darbs Pašvaldības 

ieguldījums
Datums

Degradētās teritorijas sakopšana Aizvīķos, 
pie ēkas “Pagastnams”

2900,37 EUR Februāris

Apkures katla iegāde un uzstādīšana 9683,96 EUR Maijs
Kāpņu telpu logu nomaiņa Miera ielā 5, pagrabtelpu logu 
nomaiņa Miera ielā 2, 4, 5, 7, Skolas ielā 6 un Meža ielā 3

4783,35 EUR Maijs

Laukmuižas tilta labošanas darbi 9804,63 EUR Jūlijs
Gājēju celiņa izveide pie daudzdzīvokļu mājas Miera ielā 5, 
Gramzdā

6560,29 EUR Jūlijs

Gājēju celiņa izbūve pie daudzdzīvokļu mājas Meža ielā 3, 
Gramzdā

5153,92 EUR Jūlijs

Tautas nama ieejas kāpņu un dūmeņa pārbūve 6189,72 EUR Augusts
Vides izglītības projekta “Gramzdas mežaparks” taku 
papildināšana ar tematisko laukumu “Četri gadalaiki”

8893,50 EUR (dabas 
resursu nodoklis)

Septembris

Kanalizācijas un ūdensvada izbūve 170 897,40 EUR Decembris
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Labklājības ministrija 
apkopojusi visas izmaiņas 
sociālajā jomā, kas Latvijas 
iedzīvotājus sagaida 2021. 
gadā. 

No 2021. gada  
1. janvāra

â Minimālā mēneša darba 
alga par normālu darba laiku būs 
500 eiro.

â Garantētais minimālais 
ienākumu līmenis (GMI) tiks pa-
augstināts no līdzšinējiem 64 eiro 
uz 109 eiro pirmajai vai vienīgajai 
personai mājsaimniecībā un 76 
eiro pārējām personām mājsaim-
niecībā. Trūcīgas mājsaimniecī-
bas ienākumu slieksnis būs 272 
eiro pirmajai vai vienīgajai perso-
nai mājsaimniecībā un 190 eiro 
pārējām personām mājsaimnie-
cībā. Maznodrošinātas  mājsaim-
niecības ienākumu slieksni katra 
pašvaldība ir tiesīga noteikt ne 
augstāku kā 436 eiro  pirmajai vai 
vienīgajai personai mājsaimniecī-
bā un 305 eiro pārējām personām 
mājsaimniecībā, bet ne zemāku 
par trūcīgās mājsaimniecības 
ienākumu slieksni.

â Valsts sociālās apdrošinā-
šanas obligātā iemaksu likme būs 
34,09% (darba devējam 23,59%, 
darba ņēmējam 10,50%), pašno-
darbinātajam 31,07%

â Mikrouzņēmuma nodokļa 
(MUN) maksātājs ir sociāli apdro-
šināts pensiju apdrošināšanai, 
invaliditātes apdrošināšanai, ma-
ternitātes un slimības apdrošinā-
šanai, veselības apdrošināšanai 
un vecāku apdrošināšanai, bet 
MUN maksātāja nodarbinātie 
(darbinieki un tie, ar kuriem ir 
noslēgts uzņēmuma līgums un 
persona nav reģistrēta kā saim-
nieciskās darbības veicēja) ir so-
ciāli apdrošināti kā darba ņēmēji 
vispārējā kārtībā. Līdz 2021. gada 
30. jūnijam saglabājas līdzšinējā 
kārtība tiem MUN maksātājiem, 
kuri statusu ieguvuši līdz 2020. 
gada 31. decembrim.    

â Pašnodarbinātajiem, kuri 
bija izvēlējušies maksāt patent-
maksu, jāizvēlas cits nodokļu 
maksāšanas režīms. Samazinā-
tās patentmaksas maksātājiem 
saglabājas līdzšinējā kārtība. 

â Tiesības uz valsts vecuma 
pensiju 2021. gadā būs personām, 
kuras sasniegušas 64 gadu ve-
cumu, ja apdrošināšanas stāžs 
nav mazāks par 15 gadiem. 
Personām, kuru apdrošināša-
nas stāžs nav mazāks par 30 
gadiem, būs tiesības pensionē-
ties priekšlaicīgi, t.i., divus gadus 

pirms vispārējā pensionēšanās 
vecuma sasniegšanas. 2021. gadā 
pensionēties priekšlaicīgi varēs 
personas, kuras sasniegušas 62 
gadu vecumu. No 2014. gada 
pensionēšanās vecums pakāpe-
niski palielinās, t.i., ik gadu par 3 
mēnešiem, līdz 2025. gadā tiks 
sasniegts 65 gadu vecums.

â Noteikti jauni minimālie 
vecuma pensijas apmēri, kas 
turpmāk būs atkarīgi no katra 
personas apdrošināšanas stāža 
gada. Minimālo vecuma pensiju 
aprēķinās  minimālās vecuma 
pensijas aprēķina bāzei 136 eiro 
(personām ar invaliditāti no bēr-
nības –163 eiro), piemērojot koefi-
cientu – 1,1 un par katru nākamo 
gadu, kas pārsniedz 15 gadus, kas 
nepieciešami vecuma pensijas 
piešķiršanai, apmēru palielinot 
par 2% no minimālās vecuma 
pensijas aprēķina bāzes. 

â Noteikti jauni minimālie 
invaliditātes pensijas apmēri, kas 
turpmāk būs atkarīgi no invalidi-
tātes pensijas aprēķina bāzes 136 
eiro (personām ar invaliditāti no 
bērnības –163 eiro):

l III grupas invaliditātes ga-
dījumā invaliditātes pensija tiek 
noteikta invaliditātes pensijas ap-
rēķina bāzes līmenī, kas ir 136 
eiro, bet personām ar invaliditāti 
kopš bērnības – 163 eiro;

l II grupas invaliditātes pen-
sijas apmērs nedrīkst būt mazāks 
par invaliditātes pensijas aprē-
ķina bāzi 136 eiro (personām ar 
invaliditāti kopš bērnības – 163 
eiro), kurai piemērots koeficients 
1,4. Tādējādi II grupas invaliditā-
tes pensijas minimālais apmērs 
būs 190,40 eiro, bet personām 
ar invaliditāti kopš bērnības – 
228,20 eiro;

l I grupas invaliditātes pensi-
jas apmērs nedrīkst būt mazāks 
par invaliditātes pensijas aprē-
ķina bāzi 136 eiro (personām ar 
invaliditāti kopš bērnības – 163 
eiro), kurai piemērots koeficients 
1,6. Tādējādi I grupas invaliditā-
tes pensijas minimālais apmērs 
būs 217,60 eiro, bet personām 
ar invaliditāti kopš bērnības – 
260,80 eiro. 

â Palielinoties invaliditātes 
pensiju apmēriem, palielināsies 
arī atlīdzību par darbspēju zau-
dējumu, kas noteikti sakarā ar 
nelaimes gadījumu darbā vai 
konstatēto arodslimību, minimā-
lie apmēri, jo atlīdzību apmēri 
nedrīkst būt mazāki par attiecī-
gajai invaliditātes grupai noteikto 
minimālo invaliditātes pensiju.

â Paaugstināts atbalsts ap-

gādnieku zaudējušiem bērniem 
(apgādnieka zaudējuma pensijas 
minimālais apmērs, atlīdzības 
par apgādnieka zaudējumu mini-
mālais apmērs), nosakot to bēr-
niem līdz septiņu gadu vecumam 
136 eiro, bet bērniem no septiņu 
gadu vecuma – 163 eiro.

â Par periodu no 2021. gada 
1. janvāra līdz 30. aprīlim pen-
siju un atlīdzību, kas  nosakā-
mas minimālā apmērā, izmaksā 
tajā minimālajā apmērā, kāds 
bija noteikts atbilstoši norma-
tīvajiem aktiem līdz 2020. gada 
31. decembrim, un ne vēlāk kā 
līdz 2021. gada maijam veic šo 
minimālo pensiju un atlīdzību 
pārrēķinu, un starpību izmaksā 
vienlaikus ar 2021. gada maija 
mēneša pensiju vai atlīdzību.

â Noteikts, ka minimālos 
pensiju un atlīdzību apmērus 
pārskatīs ne retāk kā reizi trijos 
gados.

â Atcelts maksimālais iz-
maksas ierobežojums slimības 
pabalstam, kas tiek izmaksāts 
sakarā ar nelaimes gadījumu 
darbā vai konstatēto arodslimību.

â Apgādnieka zaudējuma 
pensijas izmaksās par iepriekšējo 
mēnesi. Tās apgādnieka zaudē-
juma pensijas, kuras piešķirtas 
līdz 2020. gada 31. decembrim 
un kuru izmaksa nepārtraukti 
turpinās pēc 2021. gada 1. janvā-
ra, turpinās izmaksāt par kārtējo 
mēnesi.

 â Slimības pabalstu slima 
bērna kopšanai, kurš nav sasnie-
dzis 14 gadu vecumu, izmaksā 
līdz darba nespējas 30. dienai, ja 
bērns kopjams traumas dēļ, kas 
saistīta ar kaulu lūzumu.

â Paaugstināti valsts sociālā 
nodrošinājuma minimālie apmē-
ri, kā arī personām ar I un II inva-
liditātes grupu pabalsta aprēķinā 
piemērojamais koeficients no 1,3 
uz 1,4. Tādējādi jaunie pabalsta 
apmēri ir šādi:

l pensijas vecumu sasnie-
gušajām personām, kuras nav 
ieguvušas tiesības uz vecuma 
pensiju – 109 eiro mēnesī (līdz 
šim 64,03 eiro);

l personām ar invaliditāti 
vispārējā gadījumā: III invaliditā-
tes grupai – 109 eiro (līdz šim 80 
eiro), II grupai – 130,80 eiro (līdz 
šim 96 eiro), I grupai – 152,60 eiro 
(līdz šim 104 eiro). Ja persona ar 
invaliditāti nestrādā, pabalstam 
noteikta piemaksa pie attiecīgās 
grupas pabalsta: +30% piemak-
sa I grupai, +20% piemaksa II 
grupai;

l personām ar invaliditāti 

kopš bērnībās: III invaliditātes 
grupai – 136 eiro (līdz šim 122,69 
eiro), II grupai – 163,20 eiro (līdz 
šim 147,23 eiro), I grupai – 190,40 
eiro (līdz šim 159,50 eiro);

l bērnam apgādnieka nāves 
gadījumā: līdz sešu gadu vecu-
mam (ieskaitot) – 136 eiro (līdz 
šim 92,50 eiro un 106,72 eiro bēr-
nam ar invaliditāti),  no septiņu 
gadu vecuma 163 eiro (līdz šim 
111,00 eiro).

â No 2021. gada 1. janvāra 
līdz 30. aprīlim nodrošinājuma 
pabalstu izmaksās tādā apmērā, 
kā to noteica normatīvais regulē-
jums līdz 2020. gada 31. decem-
brim. Savukārt par laiku no 1. 
janvāra līdz 30. aprīlim Valsts 
sociālās apdrošināšanas aģentū-
ra (VSAA) veiks nodrošinājuma 
pabalsta pārrēķinu un starpību 
izmaksās maijā. Vienlaikus maijā 
notiks pāreja uz nodrošinājuma 
pabalsta izmaksu par iepriekšējo 
mēnesi (šobrīd maksā par esošo), 
līdz ar to cilvēkam izmaksātais 
apmērs (starpība par gada pirma-
jiem mēnešiem) nebūs mazāks 
par 2021. gada aprīlī piešķirtā 
nodrošinājuma pabalsta apmēru.

â Ņemot vērā, ka tiks paaug-
stināti valsts sociālā nodrošinā-
juma pabalsta apmēri, paaugsti-
nāsies arī apbedīšanas pabalsts 
nodrošinājuma pabalsta saņē-
mēja nāves gadījumā. Pabalsts 
ir noteikts mirušajai personai 
piešķirtā nodrošinājuma pabalsta 
divkāršā apmērā. To piešķir per-
sonai, kura uzņēmusies apbedī-
šanu. Lai arī personām ar I un II 
invaliditātes grupu nodrošināju-
ma pabalsta apmērs ir atkarīgs 
no tā, vai persona iepriekšējā mē-
nesī ir vai nav bijusi nodarbināta, 
apbedīšanas pabalsta aprēķinā 
netiek ņemts vērā nodarbinātī-
bas fakts, tādējādi ģimenei tiek 
sniegts maksimāls atbalsts sa-
karā ar tuvinieka nāvi.

â Paaugstināts valsts so-
ciālais pabalsts Černobiļas AES 
avārijas seku likvidēšanas da-
lībniekiem un mirušo Černobiļas 
AES avārijas seku likvidēšanas 
dalībnieku ģimenēm, tas būs 109 
eiro mēnesī (šobrīd 100 eiro). No 
2021. gada 1. janvāra līdz 30. 
aprīlim valsts sociālo pabalstu 
piešķirs un izmaksās tādā ap-
mērā, kā to noteica normatī-
vais regulējums līdz 2020. gada 
31. decembrim (100 eiro), savu-
kārt pārrēķinu un valsts sociālā 
pabalsta starpības izmaksu par 
periodu no 1. janvāra līdz 30. 
aprīlim VSAA nodrošinās līdz 
2021. gada 1. jūnijam.

â Par bērniem ar invalidi-
tāti neatkarīgi no tā, vai bērns 
turpina mācības pēc 15 gadu 
sasniegšanas, tiks turpināta ģi-
menes valsts pabalsta izmaksa 
līdz bērna 20 gadu vecuma sa-
sniegšanai. Arī šim pabalstam 
noteikts pārejas periods – to pie-
šķirs par periodu no 2021. gada 1. 
janvāra un izmaksās ne vēlāk kā 
līdz 2021. gada 1. aprīlim.

â Līdzšinējo divu gadu pēc-
adopcijas uzraudzības termiņa 
vietā ir noteikts, ka bērna, kurš 
adoptēts uz ārvalstīm, pēc-
adopcijas uzraudzība ilgs līdz 
viņa 18 gadu vecumam. Pirmos 
divus gadus pēc adopcijas ap-
stiprināšanas tiesā pēcadopcijas 
ziņojums Labklājības ministri-
jā (LM) jāiesniedz divreiz gadā, 
katru nākamo gadu – reizi gadā. 

â Paaugstinātas sociālās ga-
rantijas bāreņiem un bez vecā-
ku gādības palikušiem bērniem. 
Vienreizējs pabalsts patstāvīgas 
dzīves uzsākšanai bāreņiem un 
bez vecāku gādības palikušiem 
bērniem būs 218 eiro, savukārt 
personām ar invaliditāti kopš 
bērnības – 327 eiro. Grozījumi 
paredz arī pabalstu ikmēneša 
izdevumiem 109 eiro vērtībā, ja 
cilvēks sekmīgi mācās, personām 
ar invaliditāti kopš bērnības – 
163 eiro mēnesī. Palielināts arī  
pabalsts sadzīves priekšmetu un 
mīkstā inventāra iegādei. Tagad 
tas noteikts 820,05 eiro apmērā.

Covid-19 atbalsta 
pasākumi

â No 2021. gada 1. janvāra 
līdz 30. jūnijam sociāli apdroši-
nātajai personai ir tiesības uz sli-
mības palīdzības pabalstu (60% 
apmērā no personas iemaksu 
algas) pie šādiem nosacījumiem:                       

l vienam no bērna vecākiem 
(vienam no adoptētājiem, kura 
aprūpē un uzraudzībā pirms 
adopcijas apstiprināšanas tiesā 
ar bāriņtiesas lēmumu nodots 
adoptējamais bērns, audžuģi-
menes loceklim, kurš noslēdzis 
līgumu ar pašvaldību, aizbildnim 
vai citai personai, kura saskaņā ar 
bāriņtiesas lēmumu bērnu faktis-
ki kopj un audzina), ja šī persona 
nevar strādāt attālināti un ap-
rūpējamais bērns ir vecumā līdz 
10 gadiem (ieskaitot) vai bērns ar 
invaliditāti līdz 18 gadu vecumam 
un ja bērns ar Covid-19 infekci-
ju saistīto apstākļu dēļ nedrīkst 
apmeklēt pirmsskolas izglītības 
iestādi vai mācības vispārējās 
izglītības programmā notiek at-
tālināti;                          > > 11. lpp.

Izmaiņas sociālajā jomā 2021. gadā
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< < 10. lpp.
l personai, kas ir atbalsta per-

sona personai ar invaliditāti no 18 
gadu vecuma, kurai pašvaldība 
piešķīrusi dienas aprūpes centra 
vai dienas centra pakalpojumu un 
kura ar Covid-19 infekciju saistīto 
ap stākļu dēļ nedrīkst apmeklēt 
dienas aprūpes centru. 

â Līdz 2021. gada 30. jūni-
jam akūtu augšējo elpceļu in-
fekcijas gadījumā par pirmajām 
trim darbnespējas dienām tiks 
izsniegta darbnespējas lapa B un 
izmaksāts slimības pabalsts.

â Līdz 2021. gada 30. jūnijam 
darbnespējas lapu apmaksa no 
pirmās darbnespējas dienas ar 
Covid-19 saistītajos gadījumos un 
esot karantīnā. 

 â Līdz 2021. gada 30. jū-
nijam pagarināts termiņš, kādā 
Covid-19 un karantīnas gadījumā 
tiek izmaksāts slimības pabalsts 
no pirmās darbnespējas dienas.

â Pagarināts termiņš, kādā 
slimības pabalsta periodā neies-
kaitīs periodu, kurā persona slimo 
ar Covid-19 vai atrodas karantīnā.

â Līdz 2021. gada 11. janvā-
rim (uz ārkārtējās situācijas laiku) 
tiek izmaksāts vecāku pabalsta 
turpinājums personām, kurām 
piešķirtā vecāku pabalsta periods 
(līdz bērna viena gada vai pusotra 
gada vecumam) beidzas laikā, kad 
sakarā ar Covid-19 izsludināta 
ārkārtējā situācija, un ārkārtējās 
situācijas apstākļu dēļ personas 
nevar atgriezties darbā, jo darba 
devējs nenodarbina darbinieku 
vai iestājusies dīkstāve, vai nav 
iespēja gūt ienākumus no saim-
nieciskās darbības. 

â Pagarināts bezdarbnieka 
palīdzības pabalsta izmaksas pe-
riods līdz 2021. gada 30. jūnijam. 
Līdz ar to cilvēki, kuriem piešķirtā 
bezdarbnieka pabalsta izmaksas 
periods beidzās 2020. gada 12. 
martā vai vēlāk un kuri sakarā 
ar Covid-19 izplatību izsludinātās 
ārkārtējās situācijas apstākļiem 
turpina būt bezdarbnieki, var pie-
prasīt bezdarbnieka palīdzības 
pabalstu, kuru piešķir no nāka-
mās dienas pēc tam, kad beidzas 
bezdarbnieka pabalsta izmaksas 
periods, uz laiku, kas nav ilgāks 
par četriem mēnešiem.

â Pagarināts termiņš līdz 
2021. gada 31. decembrim, kad 
bezdarbnieka pabalsta izmaksu 
aptur, ja bezdarbnieks iegūst dar-
ba ņēmēja vai pašnodarbinātā 
statusu uz laiku līdz 120 dienām.

â Pagarināts termiņš līdz 
2021. gada 30. jūnijam, ja cilvēks, 
kuram bezdarbnieka statuss pie-
šķirts 2020. gada 12. martā vai 
vēlāk, darba attiecības izbeidz 
pēc paša vēlēšanās. Bezdarbnieka 
pabalstu piešķir no dienas, kad 

persona iesniegusi iesniegumu 
par bezdarbnieka pabalsta pie-
šķiršanu.

No 2021. gada  
1. aprīļa

â Paredzēts noteikt vieno-
tus mājokļa pabalsta piešķiršanas 
principus un saturu. Būs noteiktas 
izdevumu pozīcijas, kuras tiks pie-
mērotas mājokļa pabalsta apmēra 
aprēķināšanai. Ministru kabinets 
noteiks minimālās normas šīm iz-
devumu pozīcijām, kā arī mājokļa 
pabalsta apmēra aprēķināšanas, 
piešķiršanas un izmaksas kārtību. 
Izdevumos iekļaujami visi siltu-
menerģijas avoti apkures nodroši-
nāšanai, tajā skaitā cietais kurinā-
mais; mājokļa izdevumos iekļauti 
arī izdevumi par telekomunikāci-
jām un  internetu, ņemot vērā to 
aktualitāti šajā un, visticamāk, 
arī turpmākajā laikā. Pašvaldī-
bām dots deleģējums saistošajos 
noteikumos noteikt labvēlīgākus 
nosacījumus izdevumu pozīciju 
normām.

No 2021. gada  
1. jūlija

â Tiek ieviests minimālais 
valsts sociālās apdrošināšanas 
obligāto iemaksu objekts 1500 
eiro ceturksnī (500 eiro x 3 mē-
neši). Tas nozīmē, ka ceturksnī par 
darba ņēmēju jābūt nomaksātām 
valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām vismaz 
511,35 eiro (500 x 34,09 % x 3). 
Personai tiek summēti visi ienā-
kumi, no kuriem veiktas valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas. Starpību no saviem lī-
dzekļiem maksā darba devējs vai 
vairāki darba devēji proporcionā-
li darba ņēmēju ienākumiem un 
nodarbinātības periodam. Valsts 
sociālās apdrošināšanas aģentūra 
aprēķina minimālās valsts soci-
ālās apdrošināšanas obligātās ie-
maksas par trešo ceturksni un līdz 
20. decembrim sniedz informāciju 
Valsts ieņēmumu dienestam, kas 
dienas laikā šo informāciju elek-
troniskās deklarēšanas sistēmā 
(EDS) paziņo darba devējiem. 
Darba devējiem ir pienākums trīs 
mēnešu laikā no paziņojuma sa-
ņemšanas dienas veikt minimālās 
obligātās iemaksas. 

â Pašnodarbinātie maksā 
10% pensiju apdrošināšanai līdz-
šinējo 5% vietā, bet ne mazāk kā 
no 1500 eiro ceturksnī (3000 eiro 
pusgadā). 

â Pašnodarbinātie var veikt 
minimālās valsts sociālās apdro-
šināšanas obligātās iemaksas no 
faktiskā ienākuma, ja iesniedz 
Valsts ieņēmumu dienestam 
apliecinājumu par plānotajiem 
ienākumiem: līdz 2021. gada 15. 

jūlijam par III ceturksni, līdz 15. 
oktobrim par IV ceturksni. Ja nav 
iesniegts apliecinājums, jāmaksā 
minimums. 

â Autoratlīdzības izmaksā-
tājs ietur 25% no autoratlīdzības. 
No tā 80% tiek novirzīti auto-
ratlīdzības saņēmēja sociālajai 
apdrošināšanai (pensiju apdroši-
nāšanai, invaliditātes apdrošinā-
šanai, maternitātes un slimības 
apdrošināšanai, veselības ap-
drošināšanai un vecāku apdro-
šināšanai), bet 20% – iedzīvotāju 
ienākuma nodoklim. Ja persona 
saņem tikai autoratlīdzību un tās 
apmērs par pusgadu nesasniedz 
minimālā valsts sociālās apdro-
šināšanas obligāto iemaksu ob-
jekta apmēru, tad autoratlīdzības 
saņēmējam no autoratlīdzības 

un minimālā valsts sociālās ap-
drošināšanas obligāto iemaksu 
objekta starpības jāveic 10% ie-
maksa pensijas apdrošināšanai. 
Uz līgumiem, kas noslēgti līdz 
2020. gada 31. decembrim, at-
tiecas līdzšinējā kārtība.

â  Īpašās kopšanas pabalsta 
un pabalsta transporta izdevu-
mu kompensēšanai personām ar 
invaliditāti vai personām, kuras 
kopj bērnu ar invaliditāti un ku-
rām VSAA izmaksā invaliditātes 
pensiju, valsts sociālā nodrošinā-
juma pabalstu invaliditātes gadī-
jumā vai piemaksu pie ģimenes 
pabalsta par bērnu ar invaliditāti 
piešķirs bez personas iesnieguma, 
tikai pamatojoties uz Veselības un 
darbspēju ekspertīzes ārstu valsts 
komisijas sniegto informāciju par 

personai noteiktajām medicīnis-
kajām indikācijām.

â Personām, kuras saņem 
ilgstošas sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas pakalpo-
jumu pašvaldību un privātajos 
sociālās aprūpes centros (turp-
māk – SAC), izņemot gadījumus, 
kad personas pakalpojuma sa-
ņemšana SAC tiek finansēta no 
valsts pamatbudžeta, piešķirtā 
īpašās kopšanas pabalsta izmak-
sa netiks pārtraukta. 

â Palielināts pabalsts par 
aizbildnībā esoša bērna uzturē-
šanu – līdz septiņu gadu vecuma 
sasniegšanai 215 eiro mēnesī (šo-
brīd 107,50 eiro), no septiņu līdz 
18 gadu vecuma sasniegšanai – 
258 eiro mēnesī (šobrīd 129,00 
eiro).
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CMYK

Jauns gads – 
jaunas aktivitātes un uzdevumi! 

Esam jums sagatavojuši ko jaunu un, cerams, no-
derīgu, izklaidējošu un izzinošu. Tātad – piedāvājam 
izzinošu viktorīnu “BIZ BIZ MĀRĪTE” par Priekules 
un Vaiņodes novada tūrisma objektiem, kultūru, 
vēsturi, faktiem un interesantiem notikumiem. Šī 
ir spēle, kurā iespējams pārbaudīt savas zināšanas 
un uzzināt ko jaunu, kā arī sajust sacensību garu un 
lieliski pavadīt laiku ar ģimenes locekļiem. Pielāgo-
joties situācijai valstī, aicinām veidot savu komandu 
vienas mājsaimniecības ietvaros. 

Viktorīna “BIZ BIZ MĀRĪTE” ir tiešsaistes (online) 
erudīcijas spēle, kurā iesaistīties aicināts ikviens 
interesents! Būsim sagatavojuši jums dažādus inte-
resantus jautājumus, netrūks arī uzdevumu un citu 
aktivitāšu. Kopumā paredzētas sešas kārtas visa gada 
garumā, un spēle visiem ir bez maksas.

Ikviens dalībnieks, kurš būs iesniedzis savas atbil-
des piedalīsies online izlozē un tiks pie pārsteiguma 
balvām no mūsu pašu vietējo tūrisma pakalpojumu 

sniedzēju, amatnieku un mājražotāju produkcijas, jo, 
kā zināms – atbalstīt vietējos ir forši!  

Pirmā kārta atvērta jau no 7. janvāra. 
Mājaslapā www.leismalite.lv aktualitāšu sadaļā 

publicēta saite uz GoogleDocs vietni, kur atradīsiet 
jautājumus un uzdevumus. 

Termiņš 1. kārtas atbilžu aizpildīšanai – 31. 
janvāris.

2. kārta no 8. līdz 28. februārim, 
3. kārta – no 8. līdz 31. martam, 
4. kārta – no 11. līdz 31. oktobrim, 
5. kārta – no 8. līdz 30. novembrim, 
6. kārta – 13. līdz 31. decembrim.

Nav jābaidās, ka šī spēle būs grūta. Jautājumi 
būs ļoti dažādi un ar dažādu sarežģītību – būs in-
teresanti gan jau zinošiem cilvēkiem, gan skolas 
vecuma bērniem. Mērķis ir aizraujošā veidā iepa-
zīstināt ar mūsu tūrismu, kultūru, vēsturi, faktiem 
un notikumiem.

Tūrisma vadītāja Dace Gailīte

reĢIStrētA DZIMšANA 
Kā balta puķe bērns ir uzziedējis, 
Lai kādreiz dzīvē spētu tālu iet. 
No nedienām, no salta dzīves vēja 
Šo mazo dvēselīti sargājiet! 
(k. apškrūma)

SveiCam
Elīnai Alisei Paulauskai un Edijam Beļajevam piedzimis dēliņš 

Elans Eduards (Bunkas pag.).

reĢIStrētA MIršANA
Laimīgs, kas tic savam sapnim. 
Arī nomirstot, 
Rādās tam nākotnes krasti, 
Aizsaulē ieejot. 
(k. skalbe)

 zelma slaidiņa (Priekule), 
stepanija Pušinskiene (Bunkas pag.), 
Jānis engelmanis (Gramzdas pag.), 
ilma engelmane (Gramzdas pag.),
elvīra sokolovska (Priekule),
ona Šarpnickiene (Gramzdas pag.)

Lai gaiši jums Aizsaules ceļi! 
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem.

dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Iveta Juškeviča

DZIMTSARAKSTU NODAĻAS 
ZIŅAS DECEMBRĪ

IedZĪVoTĀJu 
IeVĒrĪBaI!

Priekules novada feldšerpunktos
tiks veikta vakcinācija 

pret Covid-19 saslimšanu. 

Lūdzam iedzīvotājus, 
kuri vēlas saņemt vakcināciju, 
pieteikties telefoniski: 
Kalētu pagastā – 

26155193, 28322201;
Gramzdas pagastā, Aizvīķos –

 29178398, 28707926;
Bunkas pagastā – 

26139447, 29992873;
Virgas pagastā – 

63454924, 29324890.

Priekules un Vaiņodes novadu tūrisma centri piedāvā 
izzinošu un aktīvu spēli/viktorīnu “BIZ BIZ MĀRĪTE”

Sākot no Pirmās adventes līdz Ziemassvētku vakaram, 
aicināju iedzīvotājus iesaistīties svētku sajūtas radīšanā, 
veidojot gaismas rotājumus savās mājās, sētās un apkārtnē. 
Īpaša atzinība jāvelta ikvienam Bunkas pagasta iedzīvo-
tājam, kurš bija padomājis par pamanāmiem rotājumiem 
gan gaišajā laikā, gan tumšajos ziemas vakaros.

Paldies par svētku sajūtas radīšanu 47 Bunkas pagastu 
māju saimniekiem, kuri kā īsti rūķi bija sagādājuši nofor-
mējumus kā pasaku grāmatu ilustrācijās.

Tieši šajā laikā mēs katrs varam padomāt par to, ko 
katrs varam dot, lai paši sev un līdzcilvēkiem radītu prieku!

Aicinu ielūkoties Priekules novada mājaslapas galerijā 
– Bunkas pagasta māju rotājumi svētkos. 

Bunkas kultūras nama direktore Malda Andersone

Ziemassvētku 
noformējums 
“Remesu” mājās.

Foto: Miervaldis andersons

Svētkus rada paši ar 
gaismas rotājumiemBunkas pagasts 

No 18. līdz 25.01. Bunkas KN logos būs skatāma 
Barikāžu laikā iegūto fotogrāfiju un atmiņu izstāde 
"Barikādēm – 30".

No 1. līdz 10.02. aicinām ģimenes, kuras iepazinu-
šās Bunkā un Bunkas kultūras namā atnest savu kāzu 
dienu vai kāzu gadadienu fotogrāfijas, lai veidotu  
Mīlestības svētkiem veltītu izstādi, ko varēs apskatīt 
Bunkas KN logos. Izstāde būs skatāma no 11. līdz 20.02.

No 2. līdz 11.02. Bunkas KN logos būs skatāma 
floristikas pulciņa dalībnieču veidota improvizēto sveču 
izstāde.

Izvērtējot laikapstākļus, katrā pagasta centrā – 
Tadaiķos, Bunkā un Krotē – uzcelt vienu vai vairākus 
sniegavīrus vai uzmeistarot citus sniega tēlus. Dūšīgos 
māksliniekus aicinu pieteikties pa tālruni 29296265. 
Par darbu gaida garšīgs pārsteigums. 

Pēdējā februāra nedēļā, kad atzīmē Meteņus, 
aicinu pagalmos vai māju ceļgalos izvietot pašu veidotu 
tradicionālos vai mūsdienu ķekatu tēlus. Meteņi ir 
pēdējā reize, kad latvieši gāja ķekatās. Ķekatas tiks 
izvērtētas un apbalvotas.

Kalētu pagasts
No 12. līdz 16.02. – fotokonkurss "Mans 

Valentīndienas svētku galds" (piedalies konkursā, iesūti 
fotogrāfijas un piedalies loterijā). Bildes lūdzam iesūtīt 
līdz 16.02. uz e-pastu: kaleti@priekulesnovads.lv.

No 19.02. – bibliotēkas izstāžu telpā apskatāma 
dažādu sveču un svečturu izstāde.

Virgas pagasts 
(skatīt Facebook – Virgas kultūra,  
www.priekulesnovads.lv, sadaļā – AFIŠA, AKTUALITĀTES) 

Februārī – Virgas kultūra, Purmsātu senlietu 
krātuves veidotā rubrika – "Iz Virgas pagasta muižu 
dzīves...".

Februārī  – viktorīnas 1. kārta – 
"Purmsātu muiža. Purmsātu ciems.".

Februārī – VIDEORULLĪTIS! Fotoizstādes "Purmsāti 
caur foto prizmu" – fotomākslinieku sumināšana.


