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PaðValdîBas informatîVais izdeVums
2021. gada 17. maijs Nr. 5Priekules novada ziņas             www.priekulesnovads.lv

Priekules kultūras nams – 
vēlēšanu iecirknis Nr.578
(Peldu iela 1, Priekule, 
Priekules novads)
l Laura Vītola – 
priekšsēdētāja, tālr. 29727921
l Inese Paulauska – 
sekretāre, tālr.  26578416
Komisijas locekļi:
l Anna Lobova
l Edgars Lobovs
l Aivita Brūvere-Bauže
l Agnese Meļķe
l Baiba Beronte
 
Bunkas kultūras nams – 
vēlēšanu iecirknis Nr.581
(Bunkas kultūras nams, 
Bunka, Bunkas pagasts, 
Priekules novads)
l Dita Putere – 
priekšsēdētāja, tālr. 26339115
l Lauris Štāls –
sekretārs, tālr. 28672782
Komisijas locekļi:
l Dana Zvinberga
l Svetlana Grinberga
l Agrita Runte

Gramzdas tautas nams – 
vēlēšanu iecirknis Nr.587
(Skolas iela 5, Gramzda, 
Gramzdas pagasts, 
Priekules novads)
l Dāvis Strazds – 
priekšsēdētājs, tālr. 26482667
l Sandra Arāja –
sekretāre, tālr. 26166268

Komisijas locekļi:
l Vineta Lemkena
l Gunta Gruntiņa
l Rasma Miķelsone
 
Kalētu pagasta pārvalde – 
vēlēšanu iecirknis Nr.589
(Liepu aleja 6, Kalēti, Kalētu 
pagasts, Priekules novads)
l Daiga Tilgale – 
priekšsēdētāja, tālr. 26958727
l Inga Kadiķe – 
sekretāre, tālr. 26436418
Komisijas locekļi:
l Inga Prūse
l Andrejs Lohanskis
l Daiga Auzeniece
 
Virgas pagasta pārvalde – 
vēlēšanu iecirknis Nr.602
(“Virgas skola”, Virgas 
pagasts, Priekules novads)
l Rita Vaivare – 
priekšsēdētāja, tālr. 25956029
l Marina Kokovihina – 
sekretāre, tālr. 22020951
Komisijas locekļi:
l Līga Šenfelde
l Rima Hničova
l Zaiga Ūdriņa
 
Informācija vēlētājiem! 
Ierodoties vēlēšanu iecirknī:
l jāuzrāda pase vai eID karte 
(dokumentam jābūt derīgam);
l jālieto sejas maska;
l ieteicams paņemt līdzi pild-
spalvu.

Brīvības svētkiem šogad 
tika uzlikti vairāki apgrūtinā-
jumi. Meteoroloģiskā un epide-
mioloģiskā situācija liedza klāt 
baltos galdautus. Bet kultūras 
ļaudis domā. Kultūras ļaudīm 
ir plāns A, plāns B un daudzi 
citi plāni. Tā kā 1. jūlijā tiks 

pielikts punkts administratī-
vi teritoriālajai reformai, tad 
Priekules novads nekavējās 
īstenot senlolotu ideju – sarī-
koja filmēšanu un iemūžināja 
pēdējo braucienu pa sava tēvu 
novadiņa lieliem un maziem 
ceļiem pie saviem ļaudīm.

Ievērojot valstī noteiktās 
vadlīnijas, kā pareizi jānorit 
drošai filmēšanai, tika pie-
slīpēts scenārijs un brauciena 
maršruts: Gramzda–Kalēti–
Purmsāti–Bunka–Priekule.

>> 6., 7. lpp.

Kā pieteikt balsošanu mājās?
Ja atsevišķi vēlētāji veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties balsoša-
nas telpās, iecirkņa komisija, pamatojoties uz šo vēlētāju vai viņu 
pilnvarotas personas rakstveida iesniegumu, kas reģistrēts īpašā 
žurnālā, organizē balsošanu šo vēlētāju atrašanās vietā, nodroši-
not aizklātību. Balsošana vēlētāju atrašanās vietā tiek organizēta 
arī minēto personu kopējiem, ja viņi savlaicīgi iesnieguši rakstveida 
iesniegumu par balsošanu atrašanās vietā. Balsošana vēlētāja atra-
šanās vietā notiek tikai tad, ja vēlētājs atrodas tā vēlēšanu apgabala 
teritorijā, kura vēlētāju sarakstā viņš ir reģistrēts.
Balsošana vēlētāja atrašanās vietā jāpiesaka no 31. maija līdz 
5. jūnijam plkst. 12.00.
Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs nobalsot vēlēšanu 
iecirknī, pirms vēlēšanām jāraksta iesniegums, ka grib balsot mājās. 
Iesniegumā jānorāda:
l vārds (vārdi), uzvārds, personas kods, vēlēšanu iecirkņa numurs;
l adrese, kur jāierodas vēlēšanu komisijai, un tālruņa numurs;
l ka nevar vēlēt vēlēšanu iecirknī un grib vēlēt mājās;
l iesniegums jāparaksta.
Iesniegumu veidlapas pieejamas vietnē www.cvk.lv.
Vēlēšanu komisija pieņems arī brīvā formā rakstītus iesniegumus.

BALTAIS BRĪVĪBAS 
AUTOBUSS

Goda novadniece Rūta Feldmane pie Baltā Brīvības autobusa. 

Goda novadnieks Harijs Ulmanis, kurš arī šajā svētku dienā lika lietā savu hobiju un iemūžināja 
svinīgo atmosfēru brīnišķīgās fotogrāfijās, kas tiks saglabātas Priekules novada arhīvā 
kā vēstures fakts par dienu, kad tika uzņemta filma par ļaudīm, kuri izvirzīti novada 
augstākajiem apbalvojumiem. 

Pašvaldību vēlēšanas 
2021. gada 5. jūnijā

Vēlēšanu iecirkņi Priekules novadā
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DOMES ZIņAS

Priekules novada 
pašvaldības domes 
2021. gada 
29. aprīļa sēdē 
pieņemtie lēmumi

Dažādi jautājumi
Apstiprināja grozījumus 

25.02.2021. domes lēmumā Nr.132 
“Par aizņēmumu investīciju projek-
ta “Ietves pārbūve Galvenajā ielā 
Priekulē, Priekules novadā” (ATTP 
IP 1.33) īstenošanai”.

Apstiprināja ziedojuma pie-
ņemšanu Priekules daudzfunk-
cionālajai sporta hallei 500 EUR 
apmērā, kas tiks izmantots novusa 
galdu un inventāra iegādei.

Apstiprināja lēmumu par daļas 
no pašvaldības zemes Galvenajā 
ielā 6, Priekulē, nodošanu valstij 
Iekšlietu ministrijas personā uguns-
dzēsības depo būvniecībai, paredzot 
ēkā papildu telpas Valsts policijai.

Pieņēma lēmumu apstiprināt 
Priekules novada pašvaldības 
2020. gada pārskatu.

Apstiprināja lēmumu par 
papildu aizņēmumu projekta 
“Ieguldījums SIA “Priekules 
nami” pamatkapitālā KF projekta 
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstība Priekules aglomerācijā” 
2. kārtas īstenošanai.

Apstiprināja lēmumu par līdz-
finansējuma palielināšanu biedrī-
bai “Priekules veloklubs” sekmīgai 
LEADER projekta “Drukas aprīko-
juma iegāde” realizēšanai.

Apstiprināja lēmumu par SIA 
“Priekules nami” pamatkapitāla 
palielināšanu.

Apstiprināja lēmumu par 
Priekules novada teritorijas plā-
nojuma grozījumu 4.0 redakcijas 
nodošanu publiskajai apspriešanai 
un atzinumu saņemšanai.

Apstiprināja lēmumu par 
mācību procesa organizāciju no 
07.04.2021.

Apstiprināja lēmumu par 
2021. gada 25. marta lēmuma 
Nr.165 “Par Priekules pilsētas 
un Priekules pagasta pārvaldes 
izveidošanu un nolikuma apstip-
rināšanu” atcelšanu.

Apstiprināja lēmumu par 
Kalētu Mūzikas un mākslas pa-
matskolas direktora atbrīvošanu 
no darba.

Apstiprināja lēmumu par Ka-
lētu Mūzikas un mākslas pamat-

skolas direktora apstiprināšanu 
amatā.
 

Nolikumi, noteikumi
Apstiprināja saistošos notei-

kumus:
Nr.7/21 “Grozījumi Priekules 

novada pašvaldības 2021. gada 
13. janvāra saistošajos notei-
kumos Nr.1/20 “Par Priekules 
novada pašvaldības budžetu 
2021. gadam””;

Nr.8/21 “Priekules novada 
teritorijas plānojuma 2015.–
2026. gadam teritorijas izman-
tošanas un apbūves noteikumi, 
TIN 3-1 punkta atzīšana par spēkā 
neesošu no pieņemšanas brīža”;

Nr.9/21 “Grozījumi Priekules 
novada pašvaldības 2019. gada 
31. oktobra saistošajos noteiku-
mos Nr.7/19 “Priekules novada 
pašvaldības nolikums””.

Izsoles
Apstiprināja lēmumus par 

zemes nomas tiesību izsolēm starp 
pretendentiem uz:

l zemes vienības daļu “Puķes”, 
kad. apz. 64980010236, Virgas 
pagastā,

l zemes vienības daļu “Pie Zie-
diņiem”, kad. apz. 64980010260, 
Virgas pagastā,

l zemes vienības daļu “Centrs 
pie meža”, kad. apz. 64640010093, 
Kalētu pagastā.

Apstiprināja lēmumus par pir-
mās mutiskās izsoles ar augšupe-
jošu soli atzīšanu par nenotikušu 
un apstiprināja otrās mutiskās 
izsoles ar augšupejošu soli izso-
les noteikumus nekustamajam 
īpašumam “Veckupši”, Virgas 
pagastā, kad. Nr. 64980030003, 
un dzīvokļa īpašumam Aizputes 
iela 2-1, Priekulē.

Apstiprināja lēmumus par 
pašvaldībai piederošo nekus-
tamo īpašumu “Jaunriekstiņi” 
un “Jaunrijas”, Bunkas pagastā, 
atsavināšanas izsoles rīkošanu.

Apstiprināja lēmumu par 
Priekules pagasta pārvaldes iz-
veidošanu un nolikumu.

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

Bunkas pagasta pārvaldes kasiere maksājumus pieņems:
l 9. jūnijā no plkst. 10.00 līdz 11.30 krotes bibliotēkā;
l 11. jūnijā no plkst. 10.00 līdz 11.30 Tadaiķu bibliotēkā.
l No 14. līdz 30. jūnijam 
Bunkas pagasta pārvaldes kasiere atvaļinājumā, kase slēgta. 
l Jūnija 10. un 25. datuma pabalstus izmaksās 10. jūnijā.

Priekules novada pašvaldības projektu konkursā 
šogad iesniegti astoņi projektu iesniegumi, no kuriem 
tika apstiprināti seši un viens no tiem saņem daļēju 
līdzfinansējumu. Šogad, tāpat kā iepriekšējos gados, 
aktīvākā projektu vadītāja ir Zenta Svara, kura realizēs 
divus projektus. Šī gada pašvaldības projektu konkur-
sa budžets ir 5000 EUR. Konkursā tika iesniegti pro-
jektu pieteikumi par kopējo summu 6125 EUR, līdz ar 
to finansējumu ieguva tie projekti, kuri atbilstības un 
kvalitātes kritērijos ir saņēmuši augstāku vērtējumu. 
Priekules novada pašvaldība aicina iedzīvotājus būt 
aktīviem un apmeklēt aktivitātes, ko rīkos biedrības 
savos projektos. Plānotas dažādas radošās darbnīcas, 
bērnu un jauniešu nometnes, labiekārtošanas darbi 
un pieredzes apmaiņas pasākumi, par kuriem novada 
iedzīvotājus informēs projektu realizētāji.

Visi projekti tiks īstenoti laika posmā no 2021. 
gada jūlija līdz septembrim (ieskaitot).

Pašvaldības finansējumu saņems:
1. Paplakas baptistu draudze, kas projektā “Pie-

dzīvojums Faraona zemē” rīkos diennakts nometni 
7–12 gadus veciem bērniem no 6. līdz 10. jūlijam.

2. Priekules baptistu draudze, kas projektā “Tēvi 
un dēli 2021” dosies laivu braucienā pa Durbes upi, 
kurā tēvi mācīs dēliem dažādas izdzīvošanas pras-
mes un ģimenes vērtības. Laivu brauciens notiks no 
23. līdz 25. jūlijam.

3. Priekules baptistu draudze, kas projektā “Vien-
mēr virsotnē” no 3. līdz 7. augustam rīkos nometni 
12–16 gadus veciem jauniešiem Jūrmalciemā ar 

radošajām darbnīcām un dažādām interesantām 
aktivitātēm, ko palīdzēs organizēt jaunietis no Sko-
tijas un jauniete no ASV.

4. Biedrība “Kalētu vietējās iniciatīvas grupa”, kas 
projektā “Orientēšanās trases izveidošana mežaparkā 
“Kalētu priediens”” izveidos patstāvīgās orientēšanās 
kontrolpunktus, kuri būs pieejami ar mobilās apli-
kācijas QR palīdzību. Orientēšanās trases sportisko 
aktivitāšu atklāšanas pasākums plānots 10. septembrī.

5. Biedrība “Saspraude”, kas projektā “Porcelāns 
un glezna” visas vasaras laikā organizēs radošās 
darbnīcas, kurās būs iespēja apgūt prasmi strādāt ar 
porcelānu. Projekta noslēgumā būs izstāde ar vasarā 
izveidotajiem darbiem.

6. Biedrība “Saspraude”, kas savā otrajā projektā 
“Mūžu dzīvo – mūžu mācies un dari” visas vasaras 
laikā vairāku nodarbību gaitā apgūs kaligrāfiju (glīt-
rakstīšana ar roku) un scrapbookingu (apsveikumu 
kartīšu izgatavošana). Noslēdzoties mācību apguvei, 
tiks rīkota izstāde, kurā sabiedrības vērtējumam tiks 
nodoti nodarbību gaitā izveidotie darbi.

Sīkāku informāciju par projektiem iespējams 
uzzināt pie Priekules novada pašvaldības projektu 

konkursa koordinatora Guntara Jankus, 
tālr. 26368221, 

e-pasts guntars.jankus@priekulesnovads.lv.
Projektu konkursa koordinators Guntars Jankus

l Plānoto projektu pasākumu datumi un veidi 
var mainīties epidemioloģiskās situācijas dēļ. 

prOjEkti

kultūrA

APSTIPRINĀTI
ar Priekules novada pašvaldības domes

lēmumu Nr.254 (prot. Nr.7, 30. p.)
2021. gada 29. aprīlī. 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.7/21
"Grozījumi Priekules novada pašval-
dības domes 2021. gada 13. janvāra 
saistošajos noteikumos Nr.1/20
"Par Priekules novada pašvaldības 
budžetu 2021. gadam""

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
"Par pašvaldībām" 21. un 26. pantu;
likumu "Par pašvaldības budžetiem".

izdarīt Priekules novada pašvaldības domes 
13.01.2021. saistošajos noteikumos nr.1/20 

"Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2021. 
gadam" (turpmāk – noteikumi) šādus grozījumus:

1. izteikt noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:

1.1. budžeta līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 
781 237 eur;

1.2. ieņēmumi – 6 888 872 eur;
1.3. izdevumi – 7 541 953 eur; 
1.4. aizdevumu saņemšana – 1 579 888 eur;
1.5. aizņēmumu atmaksa – 354 820 eur;
1.6. akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu 

kapitālā – 1 353 224 eur.
2. izteikt noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:
2.1. līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 623 eur;
2.2. ieņēmumi – 500 eur;
2.3. izdevumi – 1123 eur.
3. izteikt noteikumu 1. pielikumu jaunā redakcijā 

(skatīt 1. pielikumu). 
4. izteikt noteikumu 2. pielikumu jaunā redakcijā 

(skatīt 2. pielikumu).
5. izteikt noteikumu 4. pielikumu jaunā redakcijā 

(skatīt 4. pielikumu). 
6. saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā 

pēc to parakstīšanas.
Pašvaldības domes priekšsēdētāja Vija Jablonska 

Zināmi pašvaldības 2021. gada 
projektu konkursa rezultāti

Covid-19 pandēmija ir piespiedusi mūs mainīt 
ieradumus un tradīcijas. Daudzus gadus bija tik 
pašsaprotami Latvijas gadadienas priekšvakarā sa-
nākt kopā un svinēt. Tad atskatījāmies uz paveikto 
un sveicām novada izcilniekus dažādās jomās. Tik 
ierasti un sirsnīgi skanēja virsraksts “Priekules 
novads – Latvijai!”. Diemžēl Covid-19 aizvadītajā 
rudenī svītroja no novembra afišām arī šo gaidīto 
virsrakstu un sarīkojumus Priekules novada pagastu 
un pilsētas kultūras iestādēs. Bet svētki nenotika.

Svētku ceremonijās allaž tik pašsaprotami bija 
veltīt sadaļu arī konkursam “Par sakoptu Priekules 
novadu” un tā laureātiem. 

Lai arī svētku ceremonija novembrī nenotika, lau-

reāti saņēma tradicionālos pašvaldības apbalvojumus 
(dekoratīvās namu plāksnes, Pateicības rakstus un 
veikala “Depo” dāvanu karti nākamajiem sakopšanas 
darbiem) 4. maija Brīvības svētkos. 

Un kaut arī jūlijā Priekules novads iekļausies 
Dienvidkurzemes novadā, nav šaubu, ka vēlme veidot 
skaistu savu dzimto sētu cilvēkos saglabāsies. Un tā 
arī bija konkursa jēga un sūtība.

Aicinām noskatīties videorullīti “Par sakoptu 
Priekules novadu 2020” pašvaldības mājaslapā www.
priekulesnovads.lv, sadaļā “Pašvaldība” → “Konkurss 
“Par sakoptu Priekules novadu”.

Kultūras vadītājs Gundars Venens 

Noslēdzies konkurss “Par sakoptu Priekules novadu 2020”
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SAbIeDrībA

Valsts prezidents Egils 
Levits un Ordeņu kapituls 
2021. gada 20. aprīlī lēma at-
bilstoši “Valsts apbalvojumu 
likuma” 30. pantam par seviš-
ķiem nopelniem Latvijas valsts 
labā apbalvot ar Atzinības 
krustu un iecelt par Atzinības 
krusta kavalieri Priekules nova-
da Virgas pagasta sabiedrisko 
un kultūras darbinieci, novad-
pētnieci Ingu Raškovu.

Inga Raškova lielu daļu mūža 
veltījusi studijām. Sākotnēji Liepā-
jas Valsts pedagoģiskajā institūtā 
ieguvusi latviešu valodas un litera-
tūras skolotājas kvalifikāciju. Vēlāk 
Liepājas Pedagoģiskajā augstskolā 
atgriezusies atkārtoti un ieguvusi 
filoloģijas maģistra grādu. Par skolo-
tāju strādājusi Priekules vidusskolā. 
Mācot jauniešiem latviešu valodu, 
literatūru, psiholoģiju un filozofiju, 
nostrādāti 27 gadi. Dziļāk ieintere-
sējoties par psiholoģiju, 2003. gadā 
I. Raškova uzsāka studijas psiholo-
ģijas bakalaura programmā Rīgas 
Pedagoģijas un izglītības vadības 
akadēmijā. Padziļināti studējusi 
metodiku un prasmes, lai palīdzētu 
jauniešiem ar garīgās attīstības 
traucējumiem.

Paralēli ikdienas darbam Inga 
Raškova atklājusi sevī vēl kādu aiz-
raušanos – viņai patīk pētīt vēstures 
faktus un pārvērst tos aizraujošā 
lasāmvielā. Būdama priekulniece un 
Imanta Ziedoņa tā dēvētās leišma-
lītes patriote, Inga ieinteresējusi arī 
citus cilvēkus pētīt vēsturi, kaut gan 
atzīst, ka pati nav vēsturniece, drīzāk 
reflektē par seno laikrakstu lappusēs 
un arhīva materiālos izlasīto, par 
priekulnieku atmiņās uzklausīto, 
par komentāriem pie agrāko laiku 
fotogrāfijām. Priekules novada 
pastāvēšanas laikā izveidojusies 
par literāti, kas faktiem piešķīrusi 
dzīvīgumu, pārvēršot tos saistošā 
lasāmvielā.

Apjomīgā novadpētnieciskā 
darba rezultātiem ir nepārvērtējama 
nozīme, saistot iedzīvotāju atmiņu 
pavedienus nozīmīgā stāstu kamolā.

Nopelnu apraksts
2013. gadā tika uzsākts darbs 

pie Priekules novadpētniecības. se-
višķi tas ieinteresēja ingu raškovu. 
vēstures materiālos atrastajiem 
sausajiem faktiem par baronu korfu 
viņa piešķīla raksturu un šīs pla-
šās dzimtas tematu padziļināja ar 
personu vārdiem, informāciju par 
Priekules muižas saimniekiem, viņu 
ģimenēm utt.

Īpašā pētījumā par dzelzceļu 
i. raškova meklēja atbildes uz jau-
tājumu, kāpēc dzelzceļš būvēts tieši 
cauri Priekulei, savā ziņā metot līku-
mu ceļā uz liepāju. dzelzceļa līnijai 
bijusi milzīga nozīme Priekules pilsē-
tas tapšanā 19./20. gs., tāpat kā tās 

Novadpētniece Inga Raškova 
apbalvota ar Atzinības krustu

iznīcināšanā otrā pasaules kara laikā.
divi pētījumi rakstīti par Priekules 

saimniecisko dzīvi – līdz 1945. gadam 
un pēc otrā pasaules kara. atzīmējot 
Priekules vidusskolas 65. gadskārtu, 
tika sagatavota nākamā “burtnīca” – 
“Priekules skolu vēsture”.

vai Priekules vēstures pētījumi 
un apraksti var būt saistoši ne tikai 
priekulniekiem? i. raškova uzskata, 
ka tautas vēsture ir katra atsevišķa 
cilvēka sapņu, domu un darba re-
zultāts, kuru mēs atstājam saviem 
bērniem: “savos stāstos gan priekul-
niekiem, gan citur dzīvojošiem svarīgi 
ir tikai tas, ka tajos laikos dzīvoja 
un strādāja mani un jūsu vecāki un 
vecvecāki. viņu vārdus nesam un viņu 
acīs skatāmies ik dienu. arī tad, kad 
domājam un vērtējam mūsu tautas 
it kā nepareizo pagātni.”

Priekules novads tika izveidots 
2009. gadā. vairāk nekā desmit gadu 
laikā tas veiksmīgi attīstījies un dos 
neatsveramu pienesumu topošajam 
dienvidkurzemes novadam, kas 
izveidots administratīvi teritoriālās 
reformas rezultātā. inga raškova ir 
pabeigusi darbu, apkopojot desmit-
gadē veiktos pētījumus, un ir gatavs 
manuskripts grāmatai ar pagaidu 
nosaukumu “Priekule septiņu lielceļu 
krustojumā”. To papildinās mākslas 
zinātņu doktora ojāra spārīša pētī-
jums par Priekules ev. lut. baznīcu.

līdz ar Priekules novada jurisdik-
cijas izbeigšanu pašvaldība izdos šo 
apjomīgo pētījumu, sadarbojoties ar 
izdevniecību “Mantojums”, lai tautas 
atmiņā saglabātu maza novada un 
leišmalītes pilsētiņas nozīmīgumu 
latvijas kontekstā.

2016. gadā Priekules novada 
pašvaldība ingai raškovai piešķīra 
apbalvojumu “Goda priekulniece”.

 Kultūras vadītājs 
Gundars Venens

Grāmatas “Purmsātu vēsture. 
Purmsātu muiža” atklāšanas 
svētki 2020. gada augustā.  
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* Lūdzam līdz 25. maijam anketu nodot Priekules novada pašvaldībā vai pagastu pārvaldēs, 
ievietojot tur esošajās pastkastītēs.

VAI VĒJA ELEKTROSTACIJU IZBŪVE 
VARĒTU JŪS IETEKMĒT? 
JĀ
NĒ
CITS
JA ATBILDĒJĀT JĀ, TAD, LŪDZU, NORĀDIET, 
KĀ TAS JŪS IETEKMĒTU.

VAI ŠAJĀ IECERĒ PAREDZĒTĀS VĒJA 
ELEKTROSTACIJAS VARĒTU JUMS 
TRAUCĒT?
JĀ
NĒ
CITS
JA ATBILDĒJĀT JĀ, TAD, LŪDZU, NORĀDIET, 
KĀ TAS JŪS TRAUCĒTU.

VAI ATBALSTĀT VĒJA ELEKTROSTACIJU 
BŪVNIECĪBU KONKRĒTAJĀ VIETĀ?
JĀ
NĒ
JA ATBILDĒJĀT JĀ, TAD, LŪDZU, NORĀDIET, 
KĀPĒC.

VAI ATBALSTĀT ŠĀDA VEIDA 
BŪVNIECĪBU DAĻĢU PUSĒ 
VAI AUDARU-NODEGU PUSĒ? 
DAĻĢU PUSĒ. KĀPĒC?

AUDARU PUSĒ. KĀPĒC?

NEKUR NEBŪVĒT. KĀPĒC?

KĀDĀ VEIDĀ VĒJA ELEKTROSTACIJAS 
IETEKMĒS JŪSU ĪPAŠUMU? 
IESPĒJAS NOPELNĪT
IEKĻAUSIES AINAVĀ
PASLIKTINĀS, SABOJĀS AINAVU
SAMAZINĀS ĪPAŠUMA TIRGUS VĒRTĪBU
CITS

KĀDS BŪTU IEGUVUMS VAI ZAUDĒJUMS 
PRIEKULES NOVADAM VAI PILSĒTAI 
NO ŠĀDAS IECERES REALIZĒŠANAS? 
LŪDZU, ATBILDIET BRĪVĀ FORMĀ. 

!

aiCinĀM iedzĪvoTĀJus izTeikT viedokli 
Par vĒJa elekTrosTaCiJu ieCeri Priekules novadĀ

komersants ir konsultējies ar liepājas reģionālo vides 
pārvaldi (turpmāk – vides pārvalde), un ir veikts sākot-
nējais ietekmes uz vidi novērtējums. Pēc novērtējuma 
vides pārvalde secinājusi, ka konkrētajā vietā plānoto 
darbību radītā ietekme uz vidi nav vērtējama kā būtiska, 
un izsniegusi tehniskos noteikumus ves būvniecībai. 

Pēc komersanta informācijas, viņš ir vienojies ar perso-
nām, kuru nekustamajos īpašumos plānota ves būvniecī-
ba, kā arī ir veikti saskaņojumi ar to nekustamo īpašumu 
īpašniekiem, kurus skars plānoto ves aizsargjosla. 

saskaņā ar “aizsargjoslu likuma” 32.¹ panta otrajā 
daļā teikto, aizsargjosla ap ves, kuru jauda ir lielāka 
par 20 kW, ir 1,5 reizes lielāka nekā ves maksimālais 
augstums. savukārt likuma 58.¹ pantā noteikti papildu 
aprobežojumi aizsargjoslās ap ves, un tie ir šādi:

1) aizliegts būvēt jaunas dzīvojamās mājas vai esošās 
ēkas pārbūvēt par dzīvojamām mājām;

2) aizliegts būvēt jaunas ēkas un būves, kas var trau-
cēt vēja elektrostacijas darbību, vai esošās ēkas pārbūvēt 
tā, ka tās traucē vēja elektrostacijas darbību;

3) aizliegts atvērt izglītības iestādes, ierīkot spēļu 
laukumus un atpūtas zonas;

4) aizliegts rīkot publiskus pasākumus;
5) aizliegts izvietot degvielas uzpildes stacijas, naftas, 

naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu 
glabātavas.

vairāk par “aizsargjoslu likumā” ietvertajiem nosacī-
jumiem varat atrast valsts oficiālajā tiesību aktu publi-
cēšanas tīmekļvietnē www.likumi.lv, meklētājā ierakstot 
– “aizsargjoslu likums”.

Papildus komersanta iesniegumā norādītajai infor-
mācijai par plānoto ves būvniecības ieceri pašvaldībai 
tiek lūgts izskatīt un konceptuāli saskaņot komersanta 
risinājumu ves novietošanai un arī saskaņot jauna 
apgrūtinājuma veidošanu pašvaldības autoceļam a24 
“Paplakas Purmsātu ceļš” (daļģu ceļš), jo to skars vienas 
ves aizsargjosla.

lai pašvaldība varētu izvērtēt komersanta ieceri un 
lemt par saskaņojumu minētajam apgrūtinājumam, 
nepieciešams noskaidrot iedzīvotāju viedokli, sniedzot 
atbildes uz pievienotās zibaptaujas jautājumiem līdz 
2021. gada 25. maijam. Plašākas iespējas iedzīvotājiem 
izteikt savu viedokli tiks dotas publiskajā apspriešanā, 
kas jārīko, lai apspriestu detālplānojumu vai būvprojektu.

Pašvaldībā saņemts komersanta iesniegums par ieceri Priekules novadā attīstīt zaļās 
enerģijas ražošanu, izmantojot vēja enerģiju un tādējādi veicinot arī valsts uzņemtās sais-
tības pārejai uz enerģijas ieguvi no atjaunojamiem resursiem. Realizējot ieceri, komersants 
Priekules pagastā uzbūvētu divas vēja elektrostacijas (turpmāk tekstā – VES), katras mak-
simālais 
augstums 
būtu līdz 210 
m. Plānoto 
VES jauda ir 
lielāka par 
20 kW. VES 
novietojums 
pašlaik tiek 
plānots pa 
vienai katrā 
pusē pašvaldī-
bas autoceļam 
A24 “Paplakas 
Purmsātu 
ceļš” (Daļģu 
ceļš). Aptu-
veno VES 
novietojumu 
varat aplūkot 
pievienotajā 
attēlā. 
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Lai atzīmētu 14. jūnija 
deportācijas gadadienu un 
godinātu ikviena izves-
tā iedzīvotāja piemiņu, 
14. jūnijā plkst. 11.00 
vienlaicīgi visās Latvijas 
pašvaldībās tiks izrunāti 
1941. gadā izsūtīto Lat-

vijas iedzīvotāju vārdi un 
uzvārdi. Ideja par vārdu 
nolasīšanu nāk no eiro-
parlamentārietes Sandras 
Kalnietes: 

“Nav nekā personīgāka 
un individuālāka par cilvēka 
vārdu un uzvārdu, jo tas 

pavada ikvienu no dzimša-
nas līdz nāves brīdim un 
turpina pastāvēt līdz laiku 
aizlaikiem vēstures annālēs. 
Tas būtu skaisti, ja 14. jūnija 
izsūtīšanas 80 gadu piemiņas 
pasākumos mēs centrā celtu 
cilvēka vērtību, jo ikviens 

izsūtītais ir pelnījis, lai viņš 
nebūtu tikai sīka vienība kādā 
lielākā, apkopojošā skaitlī.”

Arī Valsts prezidents Egils 
Levits uzsver: 

“Tas ir mūsu šodienas 
paaudzes pienākums šos 
cilvēkus neaizmirst. Deportā-
cijas atstāja milzīgu tukšumu 
mūsu nācijas dzīvē. Laikā, kad 
Latvijas valsts bija okupēta, tā 
vairs nevarēja aizstāvēt savus 
pilsoņus. Latvijas iedzīvotāji 
pārdzīvoja šo laiku un atjau-
noja savu valsti, lai šodien 
mēs dzīvotu neatkarīgā Lat-
vijā. Bet 14. jūnija pasākums 
ir ārkārtīgi svarīgs mūsu 
nācijas vēsturiskās atmiņas 
stiprināšanai.”

Priekules novadā repre-
sēto piemiņas lasījums tiks 
straumēts 14. jūnijā plkst. 
11.00 videoformātā tāpat kā 
pārējās Latvijas pašvaldībās. 
Šobrīd analizējam piemēro-
tāko vietu šim pasākumam, 
jo būtisks nosacījums ir 
interneta pārklājums, lai 
pasākums bez traucējumiem 
tiktu pārraidīts.  

14. jūnijā Latvijas Nacio-

nālās bibliotēkas vietnē lnb.lv 
un sabiedrisko mediju vietnē 
lsm.lv būs pieejama Latvijas 
karte, kurā apkopotas saites 
uz tiešraidēm no pasāku-
miem pašvaldībās. Kartē tiks 
ievietoti pilnīgi visi atceres 
pasākumu videomateriāli, 
kas vizualizē deportācijas 
Latvijā, palīdzot aptvert to 
apmēru un sekas un ļaujot 
izsekot individuāliem izvesto 
cilvēku stāstiem. 

Jaunizveidotā platfor-
ma ietvers visu deportāciju 
upuru datus, sniegs ziņas 
par izsūtīto nometinājuma 
vietām un cilvēku turpmāko 
likteni. Tas būs fundamen-
tāls ieguldījums vēsturiskās 
atmiņas stiprināšanā.

Piemiņas pasākumu or-
ganizē Valsts prezidenta 
kanceleja sadarbībā ar Lat-
vijas Nacionālo bibliotēku, 
ekspertiem no Latvijas Na-
cionālā arhīva, SIA “Karšu 
izdevniecība Jāņa sēta”, sa-
biedriskajiem medijiem un 
119 pašvaldībām.

Kultūras vadītājs 
Gundars Venens

ATCERES SARĪKOJUMS

IECIRKNIS ADRESE
AIZPUTES VIDUSSKOLA Ziedu iela 7, Aizpute, Aizputes nov.
AIZPUTES KULTŪRAS NAMS Atmodas iela 16, Aizpute, Aizputes nov.
DURBES KULTŪRAS NAMS Skolas iela 5, Durbe, Durbes nov.
LIEĢU KULTŪRAS NAMS Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pag., Durbes nov.
GROBIŅAS PILSĒTAS SPORTA CENTRS M. Namiķa iela 2b, Grobiņa, Grobiņas nov.
PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBA Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas nov.
PRIEKULES KULTŪRAS NAMS Peldu iela 1, Priekule, Priekules nov.
AIZPUTES PAGASTA SAIETA NAMS Ziedu iela 2, Rokasbirze, Aizputes pag., Aizputes nov.
BĀRTAS KULTŪRAS NAMS “Tautas nams”, Bārta, Bārtas pag., Grobiņas nov.
BUNKAS KULTŪRAS NAMS “Bunkas kultūras nams”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov.
CĪRAVAS PAGASTA PĀRVALDE “Gaismas”, Cīrava, Cīravas pag., Aizputes nov.
DUNALKAS KULTŪRAS NAMS “Danči”, Dunalka, Dunalkas pag., Durbes nov.
DUNIKAS PAGASTA PĀRVALDE “Purenītes”, Sikšņi, Dunikas pag., Rucavas nov.
EMBŪTES PAGASTA PĀRVALDE Uzvaras iela 6, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov.
GAVIEZES KULTŪRAS NAMS “Ritmi”, Gavieze, Gaviezes pag., Grobiņas nov.
GRAMZDAS TAUTAS NAMS Skolas iela 5, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov.
KALĒTU PAGASTA PĀRVALDE Liepu aleja 6, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov.
KALVENES PAGASTA PĀRVALDE Skolas iela 21, Kalvene, Kalvenes pag., Aizputes nov.
KAZDANGAS PAGASTA KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS CENTRS Pils gatve 4, Kazdanga, Kazdangas pag., Aizputes nov.
MEDZES KULTŪRAS NAMS “Kultūras nams”, Kapsēde, Medzes pag., Grobiņas nov.
NĪCAS NOVADA DOME Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pag., Nīcas nov.
OTAŅĶU PAGASTA PĀRVALDE “Pagastmāja”, Rude, Otaņķu pag., Nīcas nov.
RUCAVAS PAGASTMĀJA “Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pag., Rucavas nov.
VAIŅODES KULTŪRAS NAMS Tirgoņu iela 23, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
VECPILS PAGASTNAMS “Pagastnams”, Vecpils, Vecpils pag., Durbes nov.
VĒRGALES KULTŪRAS NAMS “Pagastmāja”, Vērgale, Vērgales pag., Pāvilostas nov.
VIRGAS PAGASTA PĀRVALDE “Virgas skola”, Virga, Virgas pag., Priekules nov.

Visi iecirkņi pieejami cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem.

27.  maijs – pēdējā diena, kad vēlētāji var reģistrēt vēlēšanu
 apgabala maiņu.
29. maijs – ne vēlāk kā līdz plkst. 19.00 Pilsonības un
 migrācijas lietu pārvalde nodrošina vēlēšanu
 iecirkņu komisijām piekļuvi vēlētāju reģistram.
31. maijs – pirmā iepriekšējās balsošanas diena (pirmdiena), 
 kad visi vēlēšanu iecirkņi balsotājiem atvērti 
 no plkst. 16.00 līdz 20.00.
1., 2. jūnijs – vēlēšanu iecirkņi darbojas dežūrrežīmā četras
 stundas dienā. Šajās dienās vēlēšanu iecirkņos
 var pieteikt balsošanu vēlētāju atrašanās vietā un
 iepazīties ar kandidātu biogrāfijām, 
 priekšvēlēšanu programmām. Balsošana šajās 
 dienās vēlēšanu iecirkņos nenotiek.
3. jūnijs – otrā iepriekšējās balsošanas diena (ceturtdiena),
 kad visi vēlēšanu iecirkņi balsotājiem atvērti 
 no plkst. 9.00 līdz 16.00.
4. jūnijs – trešā iepriekšējās balsošanas diena (piektdiena), 
 kas visi vēlēšanu iecirkņi balsotājiem atvērti 
 no plkst. 13.00 līdz 20.00.
5. jūnijs –  pašvaldību vēlēšanu diena. Vēlēšanu iecirkņi 
 vēlētājiem atvērti no plkst. 7.00 līdz 20.00.
Vēlēšanu nedēļā vēlēšanu iecirkņos var pieteikt balsošanu 
vēlētāju atrašanās vietā un iepazīties ar kandidātu sarakstiem, 
biogrāfijām, priekšvēlēšanu programmām.

VĒLĒŠANU IECIRKŅI VĒLĒTĀJU 
ZINĀŠANAI



1. POLITISKĀ  
PARTIJA 

“APVIENĪBA 
IEDZĪVOTĀJI” 
1. Guntis Rolis
2. Sandra Aigare
3. Edīte Dovkante
4. Arturs Zīlītis
5. Ģirts Laugalis
6. Eduards Vilde
7. Kārlis Ļubins
8. Landra Valdmane
9. Juris Blaubārdis
10. Māris Muitenieks
11. Anita Pelude

2. POLITISKĀ  
PARTIJA  

“KPV LV”
1. Aldis Rudzītis
2. Egils Matīss Madelis
3. Zanda Šneidere
4. Agris Pulkstens
5. Jānis Kapiņš
6. Raimonds Bērziņš
7. Māris Narbuts
8. Arnolds Tuleiko

3.NACIONĀLĀ 
APVIENĪBA 

“VISU LATVIJAI!”–
”TĒVZEMEI UN 
BRĪVĪBAI”/LNNK 
1. Linards Tiļugs
2. Armands Jēkabsons
3. Ainars Cīrulis
4. Andris Jankovskis
5. Vija Jablonska
6. Juris Dabars
7. Aigars Veiss
8. Daina Vanaga
9. Zigmunds Mickus
10. Juris Grasmanis
11. Oskars Rudovskis
12. Dzintars Kudums
13. Irēna Riežniece
14. Kristaps Strungs
15. Gundars Sisenis
16. Māris Ķēde
17. Mārtiņš Ceriņš
18. Ingars Kalējs
19. Gints Juriks
20. Jolanta Berga
21. Agrita Plostniece
22. Gražina Ķervija

4.POLITISKO  
PARTIJU 

APVIENĪBA  
“ZAĻO UN  
ZEMNIEKU 
SAVIENĪBA” 
1. Aivars Priedols
2. Inga Ratniece
3. Raimonds Reinis
4. Ojārs Petrēvics
5. Edgars Putra
6. Antra Mālniece
7. Kaspars Dzenis
8. Gunars Kristvalds
9. Patricija Andersone
10. Mārtiņš Mikāls
11. Jānis Pelnēns
12. Aivars Galeckis
13. Laila Urbāne
14. Indulis Ozoliņš
15. Turaids Šēfers
16. Māris Niedols
17. Ilmārs Šnore
18. Jānis Vitrups
19. Edgars Treimanis
20. Oļegs Jurjevs
21. Romārs Timbra
22. Gatis Kalniņš

PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS
Dienvidkurzemes novada deputātu kandidātu saraksti
2021. gada 5. jūnijā Latvijā norisināsies 

pašvaldību vēlēšanas.
Pašvaldību vēlēšanās vēlētājiem pirmo 

reizi būs iespēja balsot jebkurā jaunveidojamā 
Dienvidkurzemes novada vēlēšanu iecirknī. 
Vēlēšanu iecirknī vēlēšanu komisijas darbinieks 
noskenēs vēlētāja pasi vai personas apliecību 
un pārliecināsies, vai vēlētājs ir iekļauts 
pašvaldības vēlētāju sarakstā un reģistrā jau 
nav atzīmes par viņa piedalīšanos vēlēšanās. Ja 
vēlētājam būs tiesības balsot, vēlēšanu iecirkņa 
komisija balsotāju reģistrēs elektroniskajā vēlētāju 
reģistrā un papildu ziņas par vēlētāju ierakstīs 
balsotāju sarakstā, kur vēlētājs parakstīsies par 
vēlēšanu materiālu saņemšanu.

Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās 
ir balsstiesīgajiem Latvijas un citu Eiropas 
Savienības dalībvalstu pilsoņiem no 18 gadu 
vecuma. Eiropas Savienības pilsoņiem, lai 
piedalītos pašvaldību vēlēšanās Latvijā, 90 dienas 
pirms vēlēšanām jābūt reģistrētiem Latvijas 
iedzīvotāju reģistrā. Visiem vēlētājiem jābūt 
reģistrētiem vēlētāju reģistrā. Vēlētājam ir tiesības 
balsot tajā pašvaldībā, kur ir viņa reģistrētā 
dzīvesvieta 90 dienas pirms vēlēšanu dienas, 
vai pašvaldībā, kur viņam pieder likumā noteiktā 
kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.

Pašvaldību vēlēšanās jaunveidojamā 
Dienvidkurzemes novadā pieteikti astoņi deputātu 
kandidātu saraksti.

VAIRĀK INFORMĀCIJAS PAR KANDIDĀTIEM 
UN PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMĀM 

https://pv2021.cvk.lv/pub/dienvidkurzemes-novads/kandidatu-saraksti

5.POLITISKĀ  
PARTIJA 

“KUSTĪBA PAR!” 
1. Nora Patmalniece
2. Ingus Krūmiņš
3. Guntis Reķēns
4. Māris Meldris
5. Ance Tīmane
6. Linda Zeltiņa

6.POLITISKO 
PARTIJU 

APVIENĪBA  
“JAUNĀ  
VIENOTĪBA” 
1. Andris Jefimovs
2. Mārtiņš Grundmanis
3. Andis Ādiņš
4. Ralfs Jenerts
5. Iveta Mame
6. Imants Ozols
7. Inese Gusta
8. Tatjana Ešenvalde
9. Elmārs Šēns
10. Gints Griezītis
11. Līga Tīlišķe
12. Agris Kovaļevskis
13. Jānis Veits
14. Ilze Bruce
15. Ainars Reņģe
16. Ieva Šmite
17. Maija Pūpola
18. Genadijs Jefimovs
19. Laura Pakule-Krūče
20. Agija Kaunese
21. Anita Laiveniece
22. Rauls Silts

7.POLITISKĀ  
PARTIJA  

“LATVIJAS  
REĢIONU  
APVIENĪBA” 
1. Raivis Kalējs
2. Inese Meļķe
3. Pēteris Vītols
4. Ilze Jonase
5. Andrejs Radzevičs
6. Vita Cielava
7. Artūrs Blumbergs
8. Daiga Ķēdže
9. Edgars Cīrulis
10. Gunārs Geste
11. Rinalds Neifelds
12. Renārs Latvens
13. Sandris Bēča
14. Valērijs Kurčanovs
15. Ainārs Pāvils
16. Anita Roga
17. Toms Mackars
18. Gatis Volkevičs
19. Aiga Zeltagrauda
20. Arvis Engelmanis
21. Jānis Zukulis
22. Arnis Kvietkausks

8.POLITISKĀ  
PARTIJA “JAUNĀ 

KONSERVATĪVĀ  
PARTIJA” 
1. Henrijs Ķeružis
2. Andris Grudulis
3. Indulis Kalns
4. Kristers Andersons
5. Haralds Eglītis
6. Jānis Atkalns
7. Māris Otomers
8. Arnolds Pinkulis
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18. novembrī, kad aizliedza pulcēšanos, paš-
valdība nolēma sagaidīt piemērotākus apstākļus, 
lai cieņpilni pasniegtu pašvaldības augstākos 
apbalvojumus saviem ļaudīm. 4. maijā tika rea-
lizēta pašvaldības ideja par pēdējo braucienu ar 
Balto Brīvības autobusu cauri Priekules novadam. 
Uz šīs idejas pamata tika veidots dokumentālās 
filmas “Skaista dzīve Priekules novadā” scenārijs, 
iekārtojot filmēšanas laukumus pagastos un pilsētā. 

1. epizode uzfilmēta Gramzdas ev. lut. baznīcā, 
kur notika svētku dievkalpojums. Pašvaldības 
vadība šajā svinīgajā brīdī pasniedza augstākos 
apbalvojumus. Šis vadmotīvs saglabāts visā filmas 
garumā, jo novada vadītāji ieradās pie apbalvota-
jiem ļaudīm Gramzdas, Kalētu, Virgas un Bunkas 
pagastā un Priekulē. Līdz ar to veidojās sirsnīga 
svētku atmosfēra. 

Pašlaik norit filmas montāža, jo materiāls 
ir bagātīgs. Filmā būs redzami novada skati, kā 
arī mūsu lielākā bagātība – cilvēki. Par filmas 
pirmizrādi informēsim pašvaldības informatīvajā 
izdevumā, mājaslapā www.priekulesnovads.lv un 
Facebook lapā – Priekules novads. 

Pateicība Priekules novada Kultūras nodaļas 
rīcības komandai, kas atkal realizēja kaut ko nebi-
jušu: Guntai Gruntiņai, Svetlanai Zašai-Zasai, Dairai 
Šalmai, Maldai Andersonei, Rigondai Džeriņai un 
Lienai Bražei. Un, protams, Baltā Brīvības autobusa 
noformētājām – Daigai Tiļļai un Dacei Gailītei, kā 
arī šoferim Romualdam Paulauskam.

Vienotībā ir skaistums un spēks!
Kultūras vadītājs

 Gundars Venens,
Kristīne Dundure

BALTAIS BRĪVĪBAS AUTOBUSS

GADA CILVĒKS Gramzdas pagastā RIHARDS ĶEMPIS.GODA CILVĒKS Kalētu pagastā AGRItA DRIVIņA.

GODA CILVĒKS Kalētu pagastā InESE KUDUMA.

GODA CILVĒKS Virgas pagastā ALFIjA StAUGA. (Foto: kitija karazina) 
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* Filmēšana notika, ievērojot visus valstī noteiktos aktuālos ierobežojumus 
un epidemioloģiskās prasības.
* Plašāks fotoatskats pieejams www.priekulesnovads.lv sadaļā “Galerijas”.

GADA CILVĒKS Virgas pagastā AnItRA ŠnEIDERE.GADA CILVĒKS Bunkas pagastā nIKOLAjS AFAnASjEVS.

GODA 
CILVĒKS 
Priekules 
pilsētā 
AiritA 
EŠEnVALDE.

GODA CILVĒKS 
Priekules pilsētā 
DAIGA LEIMAnE.

GADA CILVĒKS Priekules pilsētā AInARS CīRULIS.

GADA CILVĒKS 
Priekules pilsētā
IMAntS KRūMIņŠ.
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tūrISmA JAuNumI

“Ir kāda vieta pasaulē, kura mums jāzina vislabāk, 
kuru citas malas cilvēks mums neatklās.”

(I.  Ziedonis)

Asītes puse man vienmēr 
bijusi sveša. Reiz man jautāja, 
vai es kaut ko zinot par tās puses 
muižām, sapratu, ka pilnīgi neko. 
Pavisam nesen, kad rakstīju par 
novada muižām, mani uzrunāja 
papētīt arī Asītes puses muižas. 
Lai nopietni pētītu un iedziļinātos, 
ir vajadzīgs laiks, taču interese 
man nelika mieru, un es nolēmu 
mazliet papētīt, kaut ko arī uz-
rakstīt, līdzdalīties.

Ziņas par Asītes puses muižām 
ir skopas, informācijas avoti, kuros 
iepriekš gūtas kādas jaunas ziņas 
par muižām Kurzemē, klusē. Sazi-
nājos ar pazīstamu muižu pazinēju 
un zinātāju, arī viņa krājumā nekā. 
Sarunas izskaņā viņš liek man 
noprast, ka dažkārt šo saucot par 
“neiespējamo misiju”. Tomēr kaut 
ko izdodas uzzināt.

Lai  sajustu vietu un iztēlē 
vizualizētu lasīto, devos ceļā. 
Manam skatam pavērās brīniš-
ķīgas dabas ainavas, pauguri un 
lejas. Vietām pamanāmi  lielu 
koku puduri. Ieskatoties rūpīgāk, 
var atpazīt pa kādai vecai ābelei, 
kas ir kā apstiprinājums senai 
mājvietai. Aleju aprises, milzīgi, 
kalti akmeņi un mūra sienas 
nodod bijušo muižu vietas. Nav 
vairs majestātisko ēku, tikai mūri 
un minējumi.

Vēstures avotos Asīte mi-
nēta jau 1253. gadā, kad tās 
zemes nevar savstarpēji  sadalīt 
Livonijas ordenis un Kurzemes 
bīskapija. Asītes pusē izveidojās 
astoņas muižas ar vismaz tikpat 
pusmuižām. Priekules apkārtnes 
teritorijā atrodas četras bijušo 
muižu vietas: Priekules-Asītes 
muiža (Preekuln-Assiten), Meže-
nieku muiža (Mescheneeken), 
Bages-Asītes (Bagge-Assiten jeb 
Fircks-Assiten (Audari)), Nodegu 

muiža (Nodaggen). (Asītes pagasts 
ticis vairākkārt izformēts – 1949., 
1960. un 1990. gadā. Šodien Asītes 
pagasts vairs nepastāv.) Turpi-
nājumā par Priekules apkārtnes 
muižām.

NODeGu muIŽA 
(847 ha)

Jau 15. gadsimta vidū  par  
muižas saimnieku minēts Haud-
rings. Muižai piederējusi Vārtājas 
(Wartajen) pusmuiža, kura sākot-
nēji bijusi muižkunga galvenā 
uzturēšanās vieta, bet vēlāk 
viņš uzturējies Nodegu muižā. 
Interesanti, ka Haudringu dzimtā 
sākotnēji dominējuši tikai divi 
vārdi – Matiass un Martins. Šāda 
mode bijusi arī citās muižnieku 
dzimtās, tādēļ, apkopojot mate-
riālu, brīžiem grūti saprast, par 
kuru īsti ir runa, labi, ka  ieviesta 
uzskaite – Martins I un Martins II. 
Vēlāk muižai bijuši vairāki saim-
nieki – fon Landsbergi, fon Mirbahi, 
fon Korfi . 1835. gadā muižu ieguvis 
fon Šrēders. 1842. gadā jaunais 
īpašnieks to paplašina ar pieciem 
kalpiem un diviem meža gabaliem.

meŽeNIeku muIŽA 
(403 ha)

15. gadsimtā šo īpašumu ie-
gūst tie paši  Haudringi, kuri  pār-
valda  muižu sešās paaudzēs, līdz 
laikam, kad Karlam Haudringam 
laulībā dzimst tikai meitas. Viena 
no tām, Sofi ja Elizabete, noslēdz 
laulību ar Karlu fon Keizerlingu 
no Bakūzes muižas, un Meženieki 
nonāk Keizerlingu rokās. Vēlāk to 
nopērk fon Klaisti, tad fon Hāni. 
Kādā no paaudzēm Hāniem nav 
vīriešu kārtas pēcnācēju un muiža 
nonāk īpašnieka māsas dēla ro-
kās. Izskatās, ka tas ir brīdis, kad 
muižu var mantot tikai dzimtas 

vecākais vīriešu kārtas pārstā-
vis, un uz to brīdi tas ir  Karls 
fon Bistrams. Viņa dēls Ādolfs 
fon Bistrams 1905. gadā  tiek 
noslepkavots, īpašumu pārņem 
māsa un to pārdod. Par jauna-
jiem saimniekiem kļūst Nodegu 
Šrēderi, saņemot muižu ar kre-
dītsaistībām un skaidrā naudā 
samaksājot vien 400 rubļu. 1920. 
gadā muiža atsavināta.

bAGeS-ASīteS, 
FIrkSu-ASīteS 
vAI AuDAru 
muIŽA(?) (568 ha)

Pētot vairākus ierakstus 
vācu mēlē, saprotu, ka katram 
īpašniekam nācis līdzi savs 
nosaukums. Kā pirmais no īpaš-
niekiem minēts jau zināmais 
Haudrings, pēc kura uzvārda 
tad arī cēlies nosaukums Audari 
(Haudring). Tā dēvēta muiža un 
arī muižkunga 1709. gadā celtā 
baznīca – Audaru baznīca.

Kur vakarvējš ap veco torni vijas
Un liepām lapas nodreb ēnu mijā,
Es pakāpos un logā ieskatījos,
Un savu bērnību tur ieraudzīju…

Tā tēlaini raksta Andrejs 
Kurcijs dzejolī “Audaru baznīca”. 
Baznīca cietusi Otrā pasaules 
kara laikā un nav atjaunota.

Vēlāk muiža pāriet baronu 
Bagge af Boo īpašumā un tiek 
saukta par Bages-Asīti. Bagges 
af Boo bija norvēģu izcelsmes 
bruņniecības dzimta, kuras viens 
no pārstāvjiem nopirka īpašumus 
Kurzemē. Bagges af Boo bija 
arī netālās Dinsdurbes muižas 
īpašnieki.

Tāds pats stāsts arī par Firk-
siem, jauni īpašnieki, jauns no-
saukums – Firksu-Asīte.

Asītes puses muižas…
Bages-Asītes drupas.  

Oto fon Mirbahs (1776–1855), viens no zināmākajiem muižniecības 
pārstāvjiem, nodegu muižas īpašnieks. Studējis vēsturi, pub-
licējis rakstus. Uzrakstījis sacerējumu par hercoga jēkaba laika 
vēstulēm, kur apkopotas ziņas par hercoga dibinātajām manu-
faktūrām, Kurzemes kolonijām, tirdzniecības un kara fl oti. Mirbahs 
bijis Grobiņas Aizputes un jelagavas apriņķa maršals*.
*Apriņķa maršals – vēlēta amatpersona, zemes sapulces 
priekšsēdētājs, līdzdarbojas apriņķa skolu padomē, vietējā 
pašvaldības institūcijā u.c.

PrIekuleS-ASīteS 
muIŽA (542 ha)

Pavisam maz informācijas 
ir par Priekules-Asītes muižu. 
Esmu atradusi dažādu dzimtu 
īpašniekus – Ašbergi-Ketleri, Korfi , 
Šrēderi, kuri minēti kā muižas 
īpašnieki dažādās “sausās” muižu 
uzskaitēs. Bet interesants man 
likās pavisam kāds cits uzvārds – 
Kniazēvičs Johans Kazimirs, kurš 
parādās kā Asītes zemju īpašnieks 
un 1752. gadā bijis maršala viet-
nieks Piltenes landtāgā. Viņam 
piederējušas arī Usaiķu un Maziz-
riedes muižas.

NOSlĒGumĀ
Apkopojot informāciju par 

Asītes puses muižām, jautājumu 
daudz. Varbūt kādreiz taps kāds 
lielāks pētnieciskais materiāls, 

jo šajā pusē muižu papilnam, bet 
zināms tik maz. Ir jārok dziļāk, lai 
izzinātu muižu laika dzīvi Asītē. 
Vai tas izdosies, var tikai minēt. 
Asīte ir piedzīvojusi ziedu laikus, 
kara postu un aizmirstību, bet tā 
joprojām glabā tik daudz senu vēs-
tures liecību – pilskalnu, senvietas, 
senkapus, muižu vietas u.c. Neap-
rakstāmi ir dabas skati. Ja arī tev 
tas šķiet interesanti, dodies ceļā! 
 

l Rakstā izmantoti interneta 
resursi, Grobiņas un Krotes bib-
liotēkas materiāli un personīgais 
materiālu krājums.

l Foto – interneta resursi un 
personīgais arhīvs.

l Plašāka fotogalerija pieejama 
www.leismalite.lv → “Noderīgi” → 
“Leišmalītes stāsti”.

Tūrisma speciāliste 
Purmsātos Ieva Šteinberga

Jauns tūrisma objekts Purmsātu muižas 
parkā – “radurakstu stabs” un info kastīte

Ideja par norāžu stabu ir 
aizgūta, taču informatīvi pie-
lāgota tieši Purmsātu muižai. 
Staba virzienu rādītājos ir 
norādītas apdzīvotas vietas 
Latvijā un ārpus tās. Katrai no 
šīm vietām ir savs stāsts, kas 
saistīts ar Purmsātu muižu. 
Stāstos varēs klausīties, ap-
meklējot muižu klātienē (kad 
tas būs iespējams), bet plānots, 
ka ar tiem varēs iepazīties, 
arī ielūkojoties pievienotajā 
kastītē. Tāpat tajā varēs atrast 
noderīgu informāciju par to, kā 
interesanti un saturīgi pavadīt 
laiku mūspusē. Idejas realizē-
tājs – Kristaps Šteinbergs.

 Tūrisma speciāliste 
Purmsātos 

Ieva Šteinberga
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Cik bagāti esam ar zemes dzīļu resursiem? Ko varam un ko 
spējam iegūt? 

Uz šiem jautājumiem atbildes droši vien sniegt varēs aizvien vairāk 
un vairāk, ja vien par tiem interesēsimies. Un tagad mēs varam iegūt 
gana daudz...

Vēlos padalīties ar brīnišķīgiem jaunumiem, jo mūsu tūrisma 
objektu sarakstu papildināsim ar diviem avotiņiem, kuri iztek no 
zemes dzīlēm tepat pie mums. Abiem avotiem, veicot ūdens paraugu 
kvalitātes analīzes, visos rādītājos bija apaļas nulles. Tas nozīmē, ka 
ūdens kvalitāte ir ļoti laba un to var lietot uzturā. 

Viens no tiem atrodas pie ceļa Gramzdas tuvumā (ceļš Gramzda–
Purmsāti), otrs – Priekules priedienā, kuru iecienījuši Priekules vidus-
skolas audzēkņi un skolotāji. Īpaši priecīgi par šādu avotu pieejamību 
ir lielo pilsētu iedzīvotāji, kuriem šāda eksotika, kad tīrs ūdens iztek 
no zemes, ir brīnums, kuru jālolo un jāsaudzē.

Avota ūdenim ir ļoti liela nozīme cilvēka dzīvē. Ūdens atslābina, 
uzmundrina, veldzē un dziedina. Gandrīz 70% no cilvēka ķermeņa veido 
ūdens. Tas ir iesaistīts praktiski visu organisma funkciju nodrošināšanā 
– palīdz regulēt ķermeņa temperatūru, nodrošina gremošanas procesa 
darbību, palīdz sirds un asinsvadu sistēmai, aizsargā orgānus un audus. 
Ja organismam trūkst ūdens, rodas galvassāpes, nespēja koncentrēties, 
parādās garastāvokļa svārstības un izteikts nogurums. Tāpēc dosimies 
dabā, elposim svaigu gaisu un baudīsim gleznainās ainavas, kuru pie 
mums ir īpaši daudz.

Atgādinu, ka tas, ko dod zeme, ir jāsaudzē, tāpēc vienmēr 
savāksim savus atkritumus un neizliksimies, ka piesārņojums 
mūs neskar. 

Tikai padomājiet! Mums visapkārt ir tik daudz zemes doto 
labumu. Novērtēsim tos!

Tūrisma vadītāja Dace Gailīte

tūrISmS

l TAUSTIŅINSTRUMENTU SPĒLE – 
akordeons, klavieres;
l STĪGU INSTRUMENTU SPĒLE – 
vijole, ģitāra;
l PŪŠAMINSTRUMENTU SPĒLE – 
flauta, klarnete, oboja, saksofons;
l VOKĀLĀ MŪZIKA – kora klase;
l SITAMINSTRUMENTU SPĒLE;
l VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA;

1. klasē:
l Pamatizglītības programmā, kods 
21011111.
l speciālās pamatizglītības prog-
rammā izglītojamiem ar mācīšanās 
traucējumiem, kods 21015611.
l speciālās pamatizglītības prog-
rammā izglītojamiem ar valodas 
traucējumiem, kods 21015511.
10. klasē:
l Vispārējās vidējās izglītības 
programmā, kods 31016011.
l obligātie mācību priekšmeti 10. un 
11. klasē ir: latviešu valoda, krievu 
valoda, angļu valoda, matemātika, 
programmēšana, vēsture un sociālās 
zinātnes, literatūra, fizika, ķīmija, bio-
loģija, ģeogrāfija, sports un veselība, 
uzņēmējdarbības pamati, projektu 
darbs.
l 12. klasē jāizvēlas trīs kursi no pie-
ciem piedāvātajiem (latviešu valoda 
un literatūra, svešvaloda, matemāti-
ka, programmēšana, bioloģija), kurus 
apgūt padziļināti.
l izvēles kursi – ievads policijas 
darbā, uzņēmējdarbība.
Mācību procesā piedāvājam:
l zinošus, radošus, interesantus, 
modernus, ieinteresētus pedagogus;
l kabinetus, kas aprīkoti ar interak-
tīvām tehnoloģijām (matemātika, 

fizika, ķīmija, bioloģija, vēsture, angļu 
valoda, latviešu valoda, ekonomika 
un ģeogrāfija);
l iespēju praktiski likt lietā iegūtās 
zināšanas, piedaloties skolas, pilsē-
tas, novada un valsts organizētajos 
konkursos, semināros u.tml.,
l par labām un teicamām sekmēm 
un sasniegumiem – stipendiju;
l aktīvas mācību stundas ārpus 
skolas telpām – pagalmā, pilsētvidē, 
muzejos, konferencēs, semināros;
l sporta aktivitātes stadionā un 
sporta hallē;
l izglītojošus, radošus, sportiskus, 
izklaidējošus, sociālus skolas pasā-
kumus;
l iesaistīties starptautiskā festivālā 
“draudzība”, kurā piedalās skolēni no 
lietuvas, igaunijas, krievijas;
l iesaistīties “erasmus+” program-
mā un eiropas Parlamenta vēstnieku 
skolā;
l iespēju izmantot apmaksātu teo-
rijas daļu auto apmācībā.
 Priekules vidusskolas absolventi ik 
gadu veiksmīgi startē latvijas aug-
stākās izglītības iestādēs.
Interešu izglītībā piedāvājam:
l pierādīt sevi skolēnu pašpārvaldē, 
skolas avīzē, debašu klubā;
l dziedāt korī, ansamblī, dejot tautas 

deju kolektīvā;
l trenēties basketbolā, volejbolā, 
novusā un citos sporta veidos;
l apgūt robotiku.
Dokumentu iesniegšana 1. klasē:
Priekules vidusskolā, Priekulē, 
aizputes ielā 1, darbadienās 
līdz 11. jūnijam (ieskaitot) 
no plkst. 9.00 līdz 13.00.
Iesniedzamie dokumenti:
l vecāku iesniegums;
l medicīniskā karte 
(veidlapa nr.026/u);
l izziņa par pirmsskolas izglītības 
programmas apguvi.
Dokumentu iesniegšana 10. klasē:
Priekules vidusskolā, Priekulē, 
aizputes ielā 1, darbadienās
līdz 18. jūnijam (ieskaitot) 
no plkst. 9.00 līdz 13.00
Iesniedzamie dokumenti:
l iesniegums (nepilngadīgiem sko-
lēniem vecāku iesniegums);
l izglītības dokumenti (apliecības 
par vispārējo pamatizglītību kopija, 
uzrādot oriģinālu);
l medicīniskā karte 
(veidlapa nr.026/u).

vairāk informācijas:
skolas mājaslapā 

www.priekule.edu.lv, Facebook.
zvanot pa tālruni 63461098.

Šogad aprit 30 gadi kopš 
1991. gada janvāra barikādēm, 
tāpēc Krotes mazpulks ir iesaistī-
jies projektā “Kurzemes jauniešu 
kopdarbs: pētījums “Janvāra bari-
kādēm – 30””. Pētījumu organizē 
biedrības “Latvijas ģenerāļu klubs” 
un “Latvijas mazpulki” sadarbībā 
ar Aizsardzības ministrijas Jaun-
sardzes centru, Nacionālajiem 
bruņotajiem spēkiem, Zemes-
sardzes 4. Kurzemes brigādi, 
1991. gada barikāžu muzeju un 
Saldus novada pašvaldību.

Mazpulcēni Marija Elīna Lācī-
te, Enija Valdmane, Emīlija Balčus, 
Maira Šulce un Līva Vēkause 
izzināja un iepazina Priekules 
novada Bunkas pagasta cilvēkus, 
1991. gada janvāra barikāžu da-
lībniekus, apkopoja viņu liecības, 
apzinot viņu devumu mūsu valsts 
neatkarības stiprināšanā.

20. aprīlī mazpulcēni apciemo-
ja un intervēja Viesturu Niedolu, 
Edgaru Darguži, Ivaru Vītolu, Sil-
viju Pāvilu un Askoldu Šēnbergu.

Visi pētījuma dalībnieki šā 
gada 14. augustā piedalīsies 
Kurzemes jauniešu saietā “Esiet 
kā vīri!”, kas notiks Saldus novada 

IZGlītībA

Jaunlutriņos – latviešu strēlnieku 
pulkveža Jukuma Vācieša dzimtajā 
vietā.

Paldies mazpulcēniem, bari-

kāžu dalībniekiem, Litai Vēkausei 
un Evitai Valdmanei!

 Mazpulku vadītāja 
Indra Zvirbule

Fo
to

: k
ro

te
s 

m
az

pu
lk

a 
ar

hī
vs

Krotes mazpulcēni iesaistījušies 
pētījumā par barikādēm

Krotes mazpulcēni ciemos pie Ivara Vītola.

Nāc mācīties no 1. septembra!
Priekules Mūzikas un māksla skola uzsāk jauno audzēkņu attālinātu 
uzņemšanu 2021./2022. mācību gadam:

MŪSU BAGĀTĪBAS
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Priekules priediena avots.

Gramzdas avots.

2021./2022. mācību gadā Priekules vidusskola uzņem skolēnus:

l MŪZIKAS UN MĀKSLAS STUDIJA 
pirmsskolas vecuma bērniem.

No 17. maija līdz 15. jūnijam aicinām vecākus, kuru bērni 
vēlas mācīties skolā, pieteikties, zvanot pa tālruni 22008528 vai 
rakstot uz e-pastu priekulesmms@priekulesnovads.lv.

Vairāk informācijas: 
- skolas mājaslapā www.priekulemums.lv, Facebook;
- pa tālruni 22008528 (direktore Inita Rubeze).
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Platību maksājumu kalendārs
Datums/ periods Svarīgi atcerēties
24. maijs Pēdējā diena, kad elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (ePs) var iesniegt vienoto iesnie-

gumu bez atbalsta apjoma samazinājuma par katru nokavēto darbdienu.
25. maijs datums, līdz kuram valsts augu aizsardzības dienestā (vaad) jāiesniedz veidlapa “Pie-

teikums sēklaudzēšanas lauku apskatēm”, ja vēlas pieteikties ssk (Bsa par sertificētas 
sēklas kartupeļiem), sls (Bsa par sertificētu labības sēklu) vai ssa (Bsa par sertificētām 
stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām).

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

1. jūnijs Pēdējā diena, kad var iesniegt iesniegumu par pieteikšanos ade (marķētai dīzeļdegvielai), 
kurai piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi.
lai saņemtu tiesības iegādāties marķētu dīzeļdegvielu, lauksaimniecības produkcijas 
ražotājam ne vēlāk kā līdz 2021. gada 1. jūnijam lad elektroniskajā pieteikšanās sistēmā 
(ePs) jāiesniedz iesniegums un jāapliecina, ka viņš veic saimniecisko darbību, kas reģistrēta 
latvijas republikas uzņēmumu reģistrā vai valsts ieņēmumu dienestā.

9. jūnijs Pēdējais datums, kad iepriekšējā gadā uzartajiem vai pārveidotajiem es nozīmes zālāju 
biotopiem atkal jābūt pārveidotiem par ilggadīgo zālāju.

15. jūnijs datums, kurā platību maksājumiem pieteiktajai lauksaimniecības zemei (liz) jābūt lauk-
saimnieka īpašumā vai tiesiskā valdījumā (lietošanā).
datums, līdz kuram lauksaimniekam jābūt reģistrētam valsts augu aizsardzības dienesta 
(vaad) lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā, pretendējot uz at-
balstu pasākuma “agrovide un klimats” aktivitātē “vidi saudzējošu metožu pielietošana 
dārzkopībā” (vsMd).
Pēdējais datums, kad var pieteikties platību maksājumiem ar atbalsta apjoma samazinājumu. 
Ja vienotais iesniegums tiks iesniegts no 2021. gada 25. maija līdz 15. jūnijam, atbalsta 
apjomam tiks piemērots 1% samazinājums par katru nokavēto darbdienu (samazinājumu 
sāks piemērot no 25. maija).
Pēdējais datums, kad var iesniegt labojumus vienotajā iesniegumā.
Grozījumus vienotajā iesniegumā iespējams iesniegt elektroniski: 
l piesakot jaunus atbalsta veidus (ar attiecīgu samazinājumu); 
l pievienojot jaunas platības;
l precizējot deklarēto platību lielumu un izmantojuma veidu.

28. jūnijs Pēdējā diena, kad atbalsta pretendenti bez sankcijām var iesniegt labojumus par deklarēto 
platību pārklājumiem, par kuriem lad paziņoja.

l Svarīgākie datumi, kuriem lauksaimnieki var sekot līdzi, ir pieejami Lauku atbalsta dienesta mā-
jaslapā www.lad.gov.lv, sadaļā “Aktualitātes un kalendārs” → “Platību maksājumu kalendārs”.

l Rokasgrāmatas platību maksājumu saņemšanai 2021. gadā ir pieejamas Priekules novada 
mājaslapā www.priekulesnovads.lv, sadaļā “Uzņemējdarbība/Lauksaimniecība” → “Informatīvie materiāli” 
→ “Platību maksājumi 2021. gadā”.

l Šā gada 3. un 5. februārī LAD rīkoto tiešsaistes semināru prezen-
tācijas un videoieraksts par aktualitātēm platību maksājumos 2021. 
gadā ir pieejami Priekules novada mājaslapā www.priekulesnovads.lv, 
sadaļā “Uzņemējdarbība/Lauksaimniecība” → “Aktuālā informācija”.

l No 1. aprīļa līdz 30. novembrim norit sezonas laukstrād-
nieku reģistrācija.

Saimniecības, kas darbojas augļkopības un dārzeņkopības nozarēs, 
kā arī nodarbina laukstrādniekus sezonas darbos, var veikt šo darbinieku 
darba uzskaiti LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

Šis nodokļa režīms būtiski samazina nodokļu slogu tiem cilvēkiem, 
kas tiek nodarbināti sezonas darbos augļkoku, ogulāju un dārzeņu au-
dzēšanā vai stādīšanā, sējumu un stādījumu kopšanā, ražas novākšanā, 
augļu, ogu un dārzeņu šķirošanā. 

Plašāka informācija pieejama Lauku atbalsta dienesta mājaslapā 
www.lad.gov.lv, sadaļā “Aktualitātes un kalendārs”→ “Aktualitātes”.

l No 19. aprīļa līdz 19. maijam LAD aicina saimniecības ie-
sniegt pieteikumus pasākumā “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu 
izmantošanas veicināšanai”. 

4 Pasākuma mērķis ir veicināt individuālu konsultāciju saņemšanu 
par meža apsaimniekošanu, klimata pārmaiņu ietekmi, par saimnie-
cības, uzņēmuma vai ieguldījuma ekonomisko un ekoloģisko rādītāju 
uzlabošanu, kā arī darbības nekaitīgumu klimatam un noturību pret 
klimata pārmaiņām.

4 Atbalsts paredzēts par konsultācijām izaugsmes un konkurētspējas 
veicināšanā, slēdzot vairāku gadu sadarbības līgumu par konsultāciju 
pakalpojuma saņemšanu.

4 Konsultāciju saņēmējs ir juridiska vai fiziska persona, kura 
veic saimniecisko darbību lauku apvidū un kuras apgrozījums pēdējā 
noslēgtajā gadā pārsniedz 30 000 eiro, bet nav lielāks par 70 000 eiro 
lauksaimniecībā.

4 Maksimālais atbalsta apmērs saimniecībai ir 8500 eiro, ko izmak-
sā konsultāciju pakalpojumu sniedzējam. Konsultāciju pakalpojumu 
sniedzējs ir SIA “Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs”.

4 Par konsultāciju saņemšanu saimniecībām būs jānoslēdz sadar-
bības līgums ar konsultāciju sniedzēju uz termiņu, kas nav ilgāks par 
2024. gada 31. martu.

4 Pieteikumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās 
sistēmu.

4 Projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā notiek saskaņā ar 
Eiropas Savienības ELFLA un Lauku attīstības programmu.

4 PAPILDU INFORMĀCIJA LAD mājaslapā www.lad.gov.lv, sadaļā 
“Atbalsta veidi” → “Projekti un investīcijas” → “Atbalsta pasākumi” → 
“2.1. Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai”.

LLKC Liepājas biroja uzņēmējdarbības konsultante
 Irina Gintere, tālr. 28310484, e-pasts irina.gintere@llkc.lv,

Priekules pagasta lauksaimniecības konsultante Vizma Garkalne

lauksaimniecības datu centrs (lDC) informē
Pārskats par bišu saimēm ar atskaites datumu 01.05.2021. jāie-

sniedz līdz 31.05.2021.

LLKC Liepājas biroja uzņēmējdarbības konsultante 
Irina Gintere, tālr. 28310484, e-pasts irina.gintere@llkc.lv,

Priekules pagasta lauksaimniecības konsultante Vizma Garkalne

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

Piedāvājam praktiskas bezmaksas konsultācijas augkopības, 
lopkopības, ekonomikas un mežkopības jomā (katrai saimniecī-
bai pieejami 3000 EUR konsultāciju veidā).  Speciālistu kontakti 
Liepājas birojā: 

l Augkopība (situācijas monitorings, lauku vēstures, augu maiņas 
plāna veidošana u.c.) – Mārtiņš Pružinskis, tālr. 29328392, e-pasts  
martins.pruzinskis@llkc.lv;

l Lopkopība (LDC datu novērtējums, barības devu sastādīšana 
u.c.) – Elīna Egle, tālr. 22000235, e-pasts elina.egle@llkc.lv;

l Ekonomika (“Altum” un citu kredīta pieteikumu un biznesa plānu 
veidošana, uzņēmumu novērtējums) – Rūta Gudkova, tālr. 28665129, 
e-pasts ruta.gudkova@llkc.lv, un Iveta Vīdersone, tālr. 28665129, e-pasts  
iveta.vidersone@llkc.lv;

l Mežkopība – Agrita Šēnberga, tālr. 29285111, e-pasts  agrita.
senberga@mkpc.llkc.lv.

Mūsu kolēģu piedāvātās iespējas, raksti, pozitīvie pieredzes 
stāsti, kā arī citas aktualitātes pieejamas Valsts lauku tīkla 
mājaslapā www.laukutikls.lv.

 LLKC Liepājas biroja uzņēmējdarbības konsultante 
Irina Gintere, tālr. 28310484, e-pasts irina.gintere@llkc.lv

Lauku atbalsta dienests (LAD) 
informē 

Aktualitātes platību maksājumos
l Līdz 24. maijam LAD turpina pieņem iesniegu-

mus 2021. gada vienoto platību maksājumu saņemša-
nai, kā arī iesniegumus marķētās dīzeļdegvielas iegādei 
ar samazināto akcīzes nodokļa likmi (ADE). Piešķirto 
dīzeļdegvielas daudzumu 2020./2021. saimnieciska-
jam gadam varēs izņemt līdz 2021. gada 30. jūnijam.

l Var pieteikties īstermiņa aizdevumam no 
vienotā platību maksājuma.

Lai mazinātu Covid-19 krīzes negatīvo ietekmi, 
arī šogad lauksaimniekiem ir pieejams bezprocen-
tu īstermiņa aizdevums, kas rudenī tiks dzēsts no 
vienotā platību maksājuma summas. Pieteikties 
īstermiņa aizdevumam var Lauku atbalsta dienesta 
elektroniskajā pieteikšanās sistēmā no šā gada 23. 
aprīļa līdz 1. septembrim.

Īstermiņa aizdevumu piešķirs lauksaimniekiem 
kā de minimis atbalstu vai arī kā saskaņotu valsts 
atbalstu atbilstoši Eiropas Komisijas lēmumam, ja 
lauksaimniekam trīs pēdējos fiskālajos gados piešķirtā 
de minimis atbalsta kopējā summa ir 25 000 EUR.

Īstermiņa aizdevumu LAD piešķir, ievērojot no-
sacījumus:

1. likme ir 40 EUR par vienotajam platību mak-
sājumam pieteikto hektāru,

2. aizdevumu nepiešķirs par tādu lauksaimniecībā 
izmantojamo zemes platību, kura ir deklarēta vienotā 
platību maksājuma saņemšanai ar kultūraugu un 
zemes izmantošanas kodu 710 un 720 (zālāju platī-

bu), ja lauksaimniekam uz šīm platībām 2021. gada 
1. aprīlī Lauksaimniecības datu centrā nav reģistrēti 
lauksaimniecības dzīvnieki.

l Iespēja pieteikties atbalstam ražas, dzīv-
nieku un augu apdrošināšanai.

LAD aicina iesniegt projektu pieteikumus pasāku-
ma “Riska pārvaldība” apakšpasākumā  “Ražas, dzīvnie-
ku un augu apdrošināšanas prēmija”.  Nepārtrauktās 
kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 19. 
aprīļa līdz 1. jūlijam. Kopējais publiskais finansē-
jums ir 6 miljoni eiro.

Atbalsta mērķis ir veicināt lauksaimnieku iesais-
tīšanos lauksaimniecības nozaru riska mazināšanā, 
daļēji sedzot izdevumus par apdrošināšanas prēmiju.

Atbalstu piešķir tikai par spēkā esošām un līdz 
2021. gada 1. jūlijam pilnībā apmaksātām apdrošinā-
šanas polisēm. Polises apmaksu var  veikt pa daļām, 
bet pēdējais maksājums nevar būt veikts vēlāk par 
2021. gada 1. jūliju.

Lai saņemtu atbalstu, pretendentam jāiesniedz 
iesniegums, apdrošināšanas polises kopija, kā arī 
apdrošināšanas prēmiju samaksu apliecinošu doku-
mentu kopijas. Projekta iesnieguma veidlapa pieejama 
mājaslapā www.lad.gov.lv, sadaļā “Atbalsta veidi” → 
“Projekti un investīcijas”. 

Projektu iesniegumus var iesniegt LAD elektro-
niskās pieteikšanās sistēmā (EPS) vai parakstītus 
ar drošu elektronisko parakstu. Tālrunis uzziņām 
67095000, 67027326.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiek saskaņā 
ar Eiropas Savienības ELFLA un Lauku attīstības 
programmu.
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veSelībA

Zāļu valsts aģentūra (ZVA) izstrādājusi informatīvu mate-
riālu, kas satur pierādījumos balstītu un uzticamu informāciju 
par līdz šim lietošanai apstiprināto Covid-19 vakcīnu darbību 
un būtiskākajām blakusparādībām. 

Informatīvajā materiālā ietverta arī svarīgākā informācija par vak-
cīnu izstrādi un apstiprināšanu, laika intervālu starp vakcīnas pirmo 
un otro devu un cita informācija. 

Informatīvais materiāls ikvienam pieejams elektroniski ZVA tī-
mekļvietnes www.zva.gov.lv sadaļā “Covid-19 ziņas”, kā arī tiks izsūtīts 
pašvaldībām izvietošanai to tīmekļvietnēs. 

ZVA atgādina, ka vakcīnu mērķis ir novērst saslimšanu ar koro-
navīrusu, tai skaitā pasargāt no simptomātiskas saslimšanas, smagas 
Covid-19 slimības gaitas, hospitalizācijas un nāves. 

Līdz šim Eiropā, tai skaitā Latvijā, izmantošanai apstiprinātas 
četras Covid-19 vakcīnas. 

Lai iegūtu pilnīgu un noturīgu aizsardzību pret koronavīrusu, nepie-
ciešamas divas “Pfizer-BioNTech”, “Moderna” un “AstraZeneca” vakcīnu 
devas vai viena deva, vakcinējot ar “Janssen”. ZVA vērš uzmanību, ka 
aizsardzība var nebūt pilnīga līdz 7 dienām pēc “Pfizer-BioNTech”, līdz 14 die-
nām pēc “Moderna” un līdz 15 dienām pēc “AstraZaneca” vakcīnas otrās devas 
saņemšanas. “Janssen” vakcīnas gadījumā nepieciešama viena deva un 
pilnīga aizsardzība iestājas 14 dienas pēc tās saņemšanas.

Otrā “Pfizer-BioNTech” vai “Moderna” vakcīnas deva jāsaņem vis-
maz 3–4 nedēļas pēc pirmās devas. Savukārt “AstraZeneca” vakcīnai 
otrās devas rekomendētais intervāls ir 9–12 nedēļas, vakcinācijas 
rokasgrāmatā norādīts, ka šīs vakcīnas otrās devas saņemšanas vizīte 
plānojama tuvāk 12. nedēļai. 

Vakcīna tiek ievadīta cilvēka augšdelmā.      
   

kā vakcīnas apstiprināja?
Vakcīnas tika izstrādātas un apstiprinātas paātrinātā kārtībā. Tas bija 

iespējams tāpēc, ka eksperti visā pasaulē sadarbojās, lai vakcīnu atklātu. 
Notika ātra apmainīšanās ar būtisku informāciju. Vienlaikus tika veikti 
vairāki pētījumi par vakcīnas drošumu un efektivitāti. Tādējādi tika ietau-
pīts daudz laika. Šie pētījumi tika izvērtēti, tiklīdz bija zināmi to rezultāti.

Tādējādi bija iespējams šīs vakcīnas izstrādāt un apstiprināt ātrāk nekā 
parasti, neizlaižot būtiskus procesa soļus. Vakcīnas apstiprinājusi Eiropas 
Zāļu aģentūra, kuras zinātniskās komitejās piedalās arī ZVA speciālisti.

biežākās blakusparādības
ZVA atgādina, ka līdzīgi kā pēc citu vakcīnu saņemšanas, arī pēc Co-

vid-19 vakcīnu saņemšanas var rasties blakusparādības. Vairums blakuspa-
rādību rodas, tāpēc ka vakcīnas stimulē cilvēka organisma imūnsistēmu. 

Tā rezultātā daļai cilvēku organisma īpatnības dēļ var rasties bla-
kusparādības. Tomēr šādu reakciju rašanās vai trūkums neliecina par to, 
cik stipra pēc vakcinācijas būs iegūtā aizsardzība.

Pētījumi rāda, ka biežākās blakusparādības ir paaugstināta ķermeņa 
temperatūra (dažkārt virs 38°C), drudzis, galvassāpes, nogurums, apsār-
tums, pietūkums un sāpes injekcijas vietā, muskuļu un locītavu sāpes. Šīs 
blakusparādības parasti ilgst 1–3 dienas un pēc tam izzūd.

Pacientiem jāvēršas pie ārsta, ja pēc vakcīnas saņemšanas rodas bažas 
par blakusparādībām. Gan ārsts vai farmaceits, gan pacients var ziņot par 
konstatētām zāļu, to vidū arī vakcīnu, izraisītām blakusparādībām Zāļu 
valsts aģentūrai. Ziņojumu var iesniegt elektroniski Zāļu valsts aģentūras 
tīmekļvietnē www.zva.gov.lv → “Ziņot par zāļu blaknēm, negadījumiem ar 
ierīcēm un biovigilanci”.

ZVA uzsver, ka visas ES apstiprinātās vakcīnas ir pārbaudītas un 
drošas lietošanai. 

vai visi drīkst saņemt vakcīnu? 
būtiskākie brīdinājumi

Informatīvajā materiālā ietverta svarīgākā informācija, kad pirms 
vakcinācijas veikšanas būtu jākonsultējas ar ārstu. 

Cilvēkam jājautā savam ģimenes ārstam, vai drīkst saņemt šīs 
vakcīnas, ja iepriekš pēc citas vakcīnas saņemšanas ir bijusi alerģiska 
reakcija vai bijusi alerģiska reakcija pēc pirmās Covid-19 vakcīnas devas. 

Pirms vakcinācijas obligāti jāinformē ārsts, ja bijusi smaga sa-
slimšana, drudzis, Covid-19 raksturīgi simptomi, ja ir apstiprināta 
saslimšana ar Covid-19, ja ir jāievēro pašizolācija vai karantīna pēc 
kontaktēšanās ar cilvēku, kam ir koronavīruss, vai ar cilvēku, kas gaida 
testa rezultātus, kā arī tad, ja ir nokavēta vakcinācijas vizīte. 

Informatīvajā materiālā ir ziņas par visām reģistrētajām vakcīnām, 
taču šī informācija neaizstāj zāļu lietošanas oficiālo instrukciju, kas 
ikvienam pieejama zāļu reģistrā un ko sniedz ārsts.  

Sagatavojusi Zāļu valsts aģentūras sabiedrisko attiecību 
speciāliste Tanita Tamme-Zvejniece

Uzzini par vakcīnu izstrādi, 
darbību un biežākajām blakusparādībām

Ir sācies aktīvs darbs pie biedrības “Priekules veloklubs” vēl divām iecerēm jeb projektiem, kas 
jau tuvākajā laikā cels biedrības kapacitāti un ļaus Priekules novada iedzīvotājiem un viesiem 
aktīvāk pavadīt savu brīvo laiku.

Projekti tiek īstenoti biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātā Eiropas Savienības 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu iesniegumu konkursa 
ietvaros ar Lauku atbalsta dienesta un Priekules novada pašvaldības atbalstu.

Projekta “SUP dēļu un papildu aprīkojuma iegāde” (projekta nr. 21-02-AL13-A019.2203-000005) 
mērķis ir iegādāties SUP dēļus, universālus SUP airus un dažādu izmēru glābšanas vestes, lai 
pilnveidotu un dažādotu sporta aktīvās atpūtas iespējas plašākam interesentu lokam.

Projekta “Drukas aprīkojuma iegāde” (projekta nr. 21-02-AL13-A019.2203-000004) mērķis 
ir iegādāties drukas aprīkojumu (sublimācijas printeri, galda ploteri, termopresi, termopresi 
krūzēm ar sildelementiem, nozīmīšu izgatavošanas presi ar sagatavju komplektu un portatīvo 
datoru), kas nodrošinās efektīvāku biedrības resursu izmantošanu, kā arī dos iespēju pilnveidot 
īstenotās aktivitātes.

Patiesi ceram uz drīzu tikšanos klātienē un, iespējams, arī virtuāli dažādos pasākumos. Aicinām 
aktīvi un daudzpusīgi pavadīt savu laiku, izmantojot gan mūsu, gan arī citu piedāvātās iespējas.

Biedrība "Priekules veloklubs",
tālr. 28631995,

e-pasts: priekulesveloklubs@inbox.lv
Seko līdzi mūsu jaunumiem – www.facebook.com/Veloklubs!

 
Mūsu darbības jomas: velobraukšana, skriešana, soļošana, lāzerbiatlons, aktīvs, veselīgs un 

aizrautīgs dzīvesveids!

Biedrība “Priekules veloklubs’’ 
uzsāk īstenot 
vēl divus LEADER projektus



DZIMTSARAKSTU NODAĻAS ZIŅAS APRĪLĪ

reĢIStrĒtA DZImŠANA
Tā kā saule ābeļziedam 
Esiet savam bērnam klāt! 
Lai no jūsu mīlestības 
Viņš var mūžu darināt! 
  (K. Apškrūma)

ESI SVEICINĀTS, MAZULĪT!
j viktorijai un Tomam legzdiņiem meitiņa Kate;
j adrianam Bindulim un džeinai Formolevičai meitiņa Justīne.

reĢIStrĒtA lAulībA
Mīlestībā tāds ir likums:
Visu ņem un visu dod.
Liels un augsts ir tāda tikums,
Kas patiesi mīlēt prot. 
 (J. Janševskis)

j Žans Balsis un kitija Žagata;
j arturs kobiaks un linda Jurberga.

Sveicam!

reĢIStrĒtA mIrŠANA

No atmiņām paliek tik starojums maigs,
Tā kā liedagā saulrieta pēdas,
Tur, kur tu aiziesi, apstāsies laiks,
Norims sāpes, rūpes un bēdas.

velta zūna (Priekule);
Jānis kuļšs (Priekule); 
Ārija Grenovska (Bunkas pag.); 
Īda strēle (Priekule);
ruta rasma zīlīte (Priekules pag.);
velta Matvejeva (Priekule); 
Petrs Jurgutis (Gramzdas pag.)

Lai gaiši jums Aizsaules ceļi! 
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem.

dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Iveta Juškeviča

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

CMYK

kultūra 
pandēmijas laikā
buNkAS PAGAStS

Līdz 2. jūnijam kultūras nama 
logos izstāde “sakopta latvija 
sākas katra mājās”.

Katru piektdienu plkst. 14.30 
– bērnu deju kolektīvu nodarbības 
brīvā dabā. lietus, liela vēja un 
zemas gaisa temperatūras gadī-
jumā nodarbības nenotiks. iepriekš 
jāsazinās ar Maldu vai kolektīva 
vadītāju Gražinu. 

virgas pagasts
15. jūnijā – viktorīnas “iz virgas 

pagasta muižu un ciemu dzīves” 
3. kārtas uzvarētāju izlozes re-
zultāti Facebook Virgas kultūra un 
Priekules novada mājaslapā.

kAlĒtu PAGAStS
No 17. maija līdz 7. jūnijam 

senlietu krātuves logos būs apska-
tāma kolekcija “Gotiņas”.

LAI IEGŪTU PLAŠĀKU 
INFORMĀCIJU PAR SPORTISKO 
IZAICINĀJUMU, DALĪBNIEKI 
AICINĀTI IZMANTOT QR KODU. 
TAS AIZVEDĪS UZ SAITI, 
KUR PIEEJAMS PLAŠĀKS 
IZAICINĀJUMU APRAKSTS, 
KĀ ARĪ IR IESPĒJA VEIKT 
REZULTĀTU REĢISTRĒŠANU.

KONKURSA
“PAR SAKOPTU PRIEKULES NOVADU” 

PirMĀ kĀrTa
Kopš 2010. gada Priekules novada pašvaldība rīko konkursu “Par 

sakoptu Priekules novadu”, lai novada iedzīvotājus rosinātu kopt un 
labiekārtot īpašumus. Konkursa mērķis ir noskaidrot sakoptākās lauku 
viensētas, individuālās mājas ciematos un pilsētā, daudzdzīvokļu mājas, 
zemnieku saimniecības, uzņēmumus, iestādes un apkalpojošās sfēras 
objektus. Rīkotāji cer, ka tas cels arī novada iedzīvotāju pašapziņu un 
lepnumu par savas zemes skaistumu.

Sakoptākos īpašumus pirmās kārtas vērtēšanai lūdzam pie-
teikt līdz 4. jūnijam pa tālruni:

Priekules pilsēta, Priekules pagasts (63461006); 
Bunkas pagasts – Patricija (26102920); 
Gramzdas pagasts – Dzintars (28646114); 
Virgas pagasts – Daiga (29472063), Daira (26528782); 
Kalētu pagasts – Agrita (29178398).
l No 7. līdz 11. jūnijam pagastu pārvalžu vadītāji kopā ar vērtēšanas 

komisiju apciemos pieteiktos īpašumus. 
l Aicinām iedzīvotājus būt atsaucīgiem un pieteikties konkursam! 

Mēs visi kopā esam daļiņa no mūsu mīļās Latvijas, un, ja tā ir sakopta 
un ziedoša, tad prieks par paveikto nav vārdiem izmērāms. 

l Vērtēšanas laikā konkursa komisija sagatavos fotogrāfi jas novada 
sakoptības dokumentēšanai. Tās var tikt publicētas novada sociālajos 
tīklos un informatīvajā izdevumā.

5. jūnijā – Ģimenes diena “PIEDZĪVO VASARU BRĪNUMMEŽĀ”
Sekojiet līdzi informācijai: priekulesnovads.lv (sadaļā – “Afi ša”), 

Facebook lapā – Priekules pilsētas kultūras nams. 
*Organizē biedrība “Brīnumpastaliņas”. Aktivitātes tiks fotografētas un fi lmētas. Ģimenes dienā tiks ievēroti visi valstī aktuālie ierobežojumi un epidemioloģiskās prasības. 


