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Priekule ir mūsu mājas – kat-
ram sava un visiem viena. 
Pilsētas ģerbonī ieaustie, 

monolītie zviedru vārti vēsta, ka 
šajās senajās krustcelēs vēl daudz 
senāk nekā pirms 93 gadiem jau 
saimniekojuši gudri, atjautīgi un 
spējīgi cilvēki. Un tā tas turpinās 
līdz mūsdienām. Arī šodien Prie-
kule neaprobežojas tikai ar domām 
par rītdienu, bet skatās daudz tālā-
kā nākotnē, lai šī brīnišķīgā vieta 
arī nākamajām paaudzēm vairotu 
prieku un gandarījumu. 

Pilsēta nav tikai zviedru vārti, 
skola un slimnīca. Visupirms tie 
ir paši priekulnieki, kas te dzi-
nuši saknes, auguši un stājušies 
savu vecāku un vecvecāku vietā. 
Dzīvojuši, strādājuši un veidojuši 
Priekuli pēc savas līdzības. Un šādu 
cilvēku mums ir daudz, un viņi ir 
tas balsts un pamats pēctecībai.

Mīļie priekulnieki!  Sveicu jūs 
mūsu mīļās pilsētas dzimšanas die-
nā! Ar jūsu rokām lai šeit veidojas 
tāda vide, kur acis un sirds gavilē, 
un lai prieks allaž mājo Priekulē!

Priekules novada domes 
priekšsēdētāja 

Vija Jablonska

Daudz laimes Priekulei un 
priekulniekiem pilsētas 
dzimšanas dienā! 

Paldies iedzīvotājiem, kas ar 
savu darbu un attieksmi apliecina 
piederību Priekulei. Darbi, kurus 
esam kopā paveikuši, šodien iezīmē 
citādu pilsētas seju – mājīgāku, 
skaistāku, ērtāku.

Lai izaugsme pilsētai un labklā-
jība ikvienā ģimenē! 

Priekules novada pašvaldības 
izpilddirektors 

Andris Razma

Kā ābele pamazām sakuplo
Un ziedlapas vaļā raisa,
Tā Priekulē dzejaskoks sazaro
Un vārsmas kā ziedus kaisa. 

Šai grozā daudz ziedu jau sakrājies
Kā pērles no daudzām vietām,
Lai skaistāk vēl Priekule rotājas
Starp Latvijas pilsētām citām. 
(Atvasara)

priekules mūzikas un mākslas skolas 2. klases skolēnu, skolotāju daigas tiļļas un daces Gailītes kopdarbs. 

Laiks laiku tvert,
Ik mirkli kā brīnumu ķert.
Nav tur ko svērt,
Kas lielāks, labāks, vērtīgāks.
It viss, kas tavs,
tas svētīgāks.
Laiks laiku tvert...

Goda pRiekULniece    
Daiga LEIMANE, ģimenes ārste
Par nesavtību un nepārvērtējamu misijas 

apziņu smagajos Covid-19 pandēmijas apstākļos 
stājoties 5300 Priekules novada iedzīvotāju vese-
lības sardzē. Par veselīga dzīvesveida popularizē-
šanu ar personīgo piemēru un aktīvu sabiedrisko 
darbību, kas iedvesmo piedalīties sabiedriskajās 
aktivitātēs ne vienu vien priekulnieku.

Goda pRiekULniece  
Airita EŠENVALDE, Priekules 

vidusskolas direktora vietniece mācību 
darbā, bioloģijas skolotāja

Par augstiem rezultātiem, gatavojot 
skolēnus valsts mēroga bioloģijas olimpi-
ādēm, kā arī par jaunās paaudzes ievirzīšanu 
izvēlēties studijas, kurām pamatu veido 
dabaszinātnes.

...Mana pilsēta... mana pilsēta Prie-
kule. Tā ir tik sena un tomēr jauna, tā 
ir bagāta ar neskaitāmiem notikumiem. 
Tomēr tās lielākā bagātība ir cilvēki. Ik 
rītu tā mostas jauniem darbiem un ik 
vakaru ieslīgst klusā mierā, lai pārdomā-
tu notikušo un uzkrātu spēkus jaunam 
darba cēlienam, jauniem notikumiem 
un jauniem izaicinājumiem. Tā piepil-
dīta ar bērnu čalām un jauniešu alkām 
būt pamanītiem. Ar darbu, ar rūpēm 
un jaunām idejām. Tā reizēm jūtas 
nogurusi, bet nekad neapstājas, tā aug 
un veidojas. Tai līdzi arī mēs. Saka – ik 
mirklis esot zelta vērts! Jā. Taisnība! 
Jo tikai no mirkļiem top dzīve – tava, 
mana, mūsu... visas pilsētas...      >>7.lpp. Fo
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DOMES ZIņAS

Priekules novada 
pašvaldības domes 
2021. gada 28. janvāra 
sēdē pieņemtie lēmumi

Dažādi jautājumi
Apstiprināja lēmumu par iz-

braukuma tirdzniecību Priekules 
pilsētā, Priekules pagastā, Virgas 
pagastā, Bunkas pagastā, Kalētu 
pagastā.

Apstiprināja lēmumu par dzīvo-
jamās mājas Ganību ielā 3, Priekulē, 
sakārtošanas darbiem.

Pieņēma lēmumu par iestāša-
nos Latvijas Bāriņtiesu darbinieku 
asociācijā.

Pieņēma lēmumu par dzīvokļa 
īpašuma izveidošanu dzīvoklim Nr.4 
mājā Uzvaras ielā 6 un dzīvoklim 
mājā Ganību ielā 3, Priekulē, un 
reģistrēšanu zemesgrāmatā.

Pieņēma lēmumu par rezerves 
zemes fondā ieskaitīto zemes vienī-
bu “Pie Cērpiņiem” un “Vārtājnieku 
ferma”, Bunkas pagastā, atzīšanu 
par piekrītošām pašvaldībai un 
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz 
pašvaldības vārda.

Pieņēma lēmumu sadarboties 
tūrisma attīstības un veicināšanas 
jomā ar SIA “Liepājas reģiona Tūris-
ma informācijas birojs”, noslēdzot 
deleģēšanas līgumu par 2021. gadu.

Apstiprināja lēmumu par pie-
maksu segšanu SIA “Priekules 
slimnīca” personālam, kas iesaistīts 
pacientu aprūpē paaugstināta riska 
apstākļos.

Apstiprināja lēmumus par 
līguma laušanu par siltumener-
ģijas piegādi Priekules pilsētas 
centralizētajai siltumapgādes sis-
tēmai un par nekustamā īpašuma 
nodošanu bezatlīdzības lietošanā 
SIA “Priekules nami” siltumapgādes 
pakalpojuma sniegšanai.

Apstiprināja lēmumu par Prie-
kules novada teritorijas plānojuma 
2015.–2026. gadam grozījumu 3.0 
redakcijas pilnveidošanu.

Pieņēma lēmumu, ka trijiem 
uzņēmējiem, kuru darbību ietek-
mējusi Covid-19 ārkārtējā situācija, 

netiek rēķināta nomas maksa par 
nedzīvojamo telpu un iekārtu īri 
līdz 30.06.2021. 

Nolikumi, noteikumi
Apstiprināja grozījumus Prie-

kules PII “Dzirnaviņas” nolikumā.
Apstiprināja noteikumus 

“Pirmsskolas vecuma bērnu reģis-
trācijas, uzņemšanas un atskaitīša-
nas kārtība Priekules novada izglītī-
bas iestādēs, kas īsteno pirmsskolas 
izglītības programmas”.

Pieņēma saistošos noteikumus:
- Nr.3/21 “Par pabalstu aiz-

gādnībā esošo pilngadīgo personu 
aizgādņiem”,

- Nr.4/21 “Grozījumi Priekules 
novada pašvaldības 2021. gada 
13. janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.1/20 “Par Priekules novada paš-
valdības budžetu 2021. gadam””,

- Nr.5/21 “Par Priekules nova-
da domes 2020. gada 29. oktobra 
saistošo noteikumu Nr.12/20 “Prie-
kules novada teritorijas plānojuma 
2015.–2026. gadam grozījumu 
teritorijas izmantošanas un apbū-
ves noteikumi un grafiskā daļa” 
atcelšana”.

Izsoles
Apstiprināja lēmumus par 

nekustamo īpašumu “Mazkalves” 
un “Lielkalves”, Gramzdas pagastā, 
Priekules novadā, nosacīto cenu 
un izsoles noteikumiem.

Apstiprināja nedzīvojamo 
telpu nomas tiesību izsoles rīko-
šanu ēkā Miera ielā 3, Gramzdā, 
Gramzdas pagastā, kadastra apzī-
mējums 64580010209001, starp 
pretendentiem.

Pieņēma lēmumu par trešās 
mutiskās izsoles ar augšupejošu 
soli sākumcenas un izsoles no-
teikumu apstiprināšanu.
 

 Precīzu informāciju par 
visiem lēmumiem 

(arī nekustamā īpašuma 
jautājumiem) varat izlasīt

Priekules novada mājaslapā 
www.priekulesnovads.lv.

D. Tilgale, dokumentu 
pārvaldības speciāliste

Priekules novada pašvaldības 
domes lēmumi

Izmaiņas izstrādātajos Priekules novada teritorijas 
plānojuma 2015.–2026. gadam grozījumos

Pašvaldība, pamatojoties uz gada sākumā saņemto Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli ar rekomendācijām par izstrādā-
tajiem un apstiprinātajiem Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.–
2026. gadam grozījumiem, 2021. gada 28. janvārī pieņēma divus lēmumus, 
kas ietekmē Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.–2026. gadam 
grozījumus. Ar domes lēmumu Nr.66 (protokols Nr.2, 52. punkts) tiek atcelti 
2020. gada 29. oktobra saistošie noteikumi Nr.12/20 “Priekules novada te-
ritorijas plānojuma 2015.–2026. gadam grozījumu teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”, pamatojoties uz ministrijas vēstuli, 
un ar domes lēmumu Nr.67 (protokols Nr.2, 53. punkts) tiek apstiprināta 
Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.–2026. gadam grozījumu 3.0 
redakcijas pilnveidošana, izstrādājot 4.0 redakciju. Plašāka informācija un 
materiāli pieejami ģeotelpiskās informācijas portālā ĢeoLatvija.lv.

Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Una Ržepicka

Latvijā arvien lielāku popularitāti iegūst disku golfs 
– brīvdabas spēle, kura līdzinās tradicionālajai golfa 
spēlei, tikai šeit ir nevis jātrāpa bumbiņa bedrītē, bet 
gan disks metāla grozā. Turklāt golfā jāpārvietojas pa 
paugurainu vai līdzenu zālienu, savukārt disku golfa 
laukumus var ierīkot tur, kur ir piemērota dabiskā 
vide – parks, pļava, mežs. Spēli jo interesantāku padara 
reljefaina vide, arī koki un ūdenstilpes spēles “laukuma” 
tuvumā ir kā papildu izaicinājums, īpaši lietpratējiem. 
Disku golfa spēlētājiem nav nepieciešams speciāls 
ekipējums, tik vien kā disks jeb “lidojošais šķīvītis” un 
vēlme aktīvi un interesanti pavadīt laiku dabā neat-
karīgi no laikapstākļiem. Spēlē var piedalīties dažādu 
paaudžu cilvēki divatā, trijatā vai lielākās grupās. Var 
spēlēt, lai aktīvi atpūstos, lai saliedētu kolektīvu, bet 
var arī aizrautīgi sacensties. 

2019. gada pavasarī Priekulē tika dibināta bied-
rība “Valta birzs”, kas iesniedza pieteikumu Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
atklātā projektu konkursā par iespēju ierīkot disku 
golfa laukumu un veidot kopumā multifunkcionālu 
un pievilcīgu atpūtas vietu Priekules parkā “Valta 
birzs”. Kurzemes pusē nav daudz šādu laukumu 
– divi “lielie” (18 celiņu) laukumi Talsu pusē un 
“mazais” (deviņu celiņu) laukums Liepājā. Priekules 
novadā tas būs pirmais un šobrīd vienīgais. Projekts  
Nr.19-02-AL13-A019.2203-000001 ieguva nepiecie-
šamo punktu skaitu, un nu jau spēles trase ir tapša-
nas stadijā, pateicoties Lauku atbalsta dienesta un  
Priekules novada domes atbalstam. 18 celiņu disku 
golfa parks “Valta birzs” Priekulē būs pieejams gan no-
vada, gan visas Latvijas iedzīvotājiem bez maksas un 
darbosies visu gadu. Pēc projekta realizācijas un parka 
sakopšanas un labiekārtošanas disku golfa trase sa-
skaņā ar projektā plānoto būs piemērota arī sacensību 
rīkošanai. Tas nozīmē, ka Priekule, pilsēta, kurā mājo 
prieks, varētu kļūt tūristiem un, protams, arī vietējiem 
iedzīvotājiem vēl pievilcīgāka. Projekta trases konsul-
tants G. Kurzemnieks apgalvo, ka Priekules disku golfa 

parkam ir iespēja kļūt par skaistāko un interesantāko 
parku Latvijā. Uz to arī tieksimies!

Pašlaik biedrība nodarbojas ar dažādiem parka 
sagatavošanas darbiem pirms pavasarī iecerētās 
talkas. Ja pandēmijas dēļ noteiktie ierobežojumi būs 
mazināti un varēs pulcēties, biedrība pavasarī aicinās 
radus, draugus, interesentus uz kopīgu talkošanu, lai 
jau pavisam drīz varētu noritēt pirmā spēle. Ar laiku 
parkā plānots ierīkot soliņus, piknika vietas un inter-
aktīvus vides objektus. Darba vēl gana daudz, bet arī 
apņemšanās un neatlaidība ir liela. Biedrība “Valta 
birzs” ir atvērta draudzībai ar ikvienu, kuram ir vēlme 
šo parku pārvērst gan par aktīvā tūrisma objektu, 
gan par skaistu un videi draudzīgu atpūtas vietu. Visi 
potenciālie  atbalstītāji ir laipni aicināti sazināties ar 
biedrības vadītāju Guntaru Hartmani, zvanot pa tālruni 
23072071 vai rakstot uz e-pastu info@valtabirzs.xyz.

Aicinām sekot līdzi jaunumiem vietnē Facebook: @
valtabirzs. Tapšanas stadijā ir biedrības “Valta birzs” 
interneta mājaslapa www.valtabirzs.xyz.

Uz tikšanos Priekulē – Valta birzī!
Biedrība “Valta birzs”

Ņemot vērā valstī noteikto ārkārtējo situāciju un 
epidemioloģiskos ierobežojumus, līdz šim nav bijis 
iespējams sarīkot LRA deputātu ikgadējo tikšanos ar 
iedzīvotājiem, lai atskaitītos par padarīto 2020. gadā. 
Jebkuru jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar de-
putātiem telefoniski vai elektroniski un nepieciešamības 
gadījumā vienoties par individuālu tikšanos.

Kontakti saziņai: 
l Toms Šteins, tālr. 27072756, 

e-pasts tsteins@inbox.lv;
l Inese Meļķe, tālr. 29341784, 

e-pasts inesemelke.lra@gmail.com;
l Andris Rosvalds, tālr. 29432130, 

e-pasts rosis5@inbox.lv;
l Gatis Volkevičs, tālr. 26133709, 

e-pasts gatis.volkevics@gmail.com.

Vēlot veselību, 
Latvijas Reģionu apvienības deputāti 

Priekules novadā

2021. gadā Priekules novadā bērnus 
1–18 gadu vecumā vakcinēs pret ērču 
encefalītu par valsts budžeta līdzek-
ļiem, informē Slimību profilakses un 
kontroles centrs.

Vakcinācija tiek nodrošināta teritorijās, 
kurās saskaņā ar Slimību profilakses un 
kontroles centra epidemioloģiskās uzrau-
dzības datiem ir visaugstākā saslimstība 
ar ērču encefalītu (endēmiskās teritorijas). 
Tajās iekļauts arī Priekules novads. Ja bēr-
na deklarētā dzīvesvieta atrodas minētajā 
teritorijā, viņš var saņemt valsts apmaksātu 
vakcīnu pret ērču encefalītu. Turpināsies 
arī bāreņu un bez vecāku gādības palikušo 
bērnu vakcinācija. Vakcināciju plāno un veic 
ģimenes ārsts. Bērnu aprūpes iestādēs un 
internātskolās bērnu vakcināciju plāno un 
organizē attiecīgās iestādes administrācija. 

Sīkāka informācija pie ģimenes 
ārsta vai Slimību profilakses un kon-
troles centrā.

Cienījamie Priekules 
novada iedzīvotāji!

Priekules parkā “Valta birzs” 
top disku golfa trase
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Bunkas pagasta 
pārvaldes kasiere 
maksājumus pieņems:
l 11. martā 
no plkst. 10.00 līdz 11.30 
Krotes bibliotēkā;
l 16. martā 
no plkst. 10.00 līdz 11.30 
Tadaiķu bibliotēkā.

Sākot ar 2021. gada 1. martu, VID aicina ie-
sniegt deklarāciju elektroniski, kas ir daudz ātrāk 
un ērtāk, jo tajā automātiski tiek atspoguļota visa 
VID rīcībā esošā informācija par nodokļu maksātāju. 
Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju elektroniski, 
arī gada diferencētais neapliekamais minimums tiek 
aprēķināts automātiski. 

Fiziskās personas, kuras neveic nekādu saimnie-
cisko darbību un brīvprātīgi vēlas iesniegt gada 
ienākumu deklarāciju par 2020. gadu, lai saņemtu 
atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par 
attaisnotajiem izdevumiem un to nodokļa pārmaksu, 
kas izveidosies, piemērojot diferencēto neapliekamo 
minimumu, var to izdarīt no 2021. gada 1. marta 
līdz pat 2024. gada 16. jūnijam. Tāpat visa 2021. 
gada laikā vēl var pieprasīt pārmaksāto iedzīvotāju 
ienākuma nodokli arī par 2018. un 2019. gadu. Par 
2017. gadu deklarāciju var iesniegt līdz 2021. gada 
16. jūnijam. 

Amatpersonas deklarāciju var iesniegt no 
15. februāra līdz 1. aprīlim. 

Gada ienākumu deklarācijas var iesniegt, auto-
rizējoties ar VID piešķirto paroli vai portālā www.
latvija.lv ar internetbanku, kā arī Priekules novada 
Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas 
centrā, Saules ielā 1, Priekulē.

Plašāka informācija pieejama VID mājaslapā, 
sadaļā “Gada ienākumu deklarācija”.

Gada neapliekamais minimums
Gada neapliekamo minimumu piemēro fiziskajai 

personai par visu kalendāra gadu, izņemot periodu, 
kad persona ir bijusi cita nodokļu maksātāja apgā-
dībā, kā arī izņemot, ja personai ir piešķirta pensija 
atbilstoši likumam “Par valsts pensijām”.

Fiziskajai personai ir tiesības uz gada diferencēto 
neapliekamo minimumu, kuru aprēķina saskaņā ar 
īpašu formulu, ņemot vērā nodokļu maksātāja ar 
nodokli apliekamo ienākumu apmēru.

Sākot ar 2018. gadu, fiziskai personai ienākumu 
gūšanas vietā, kur ir iesniegta algas nodokļa grāma-
tiņa, piemēro Valsts ieņēmumu dienesta prognozēto 
mēneša neapliekamo minimumu.

Personām, kurām ir piešķirta pensija atbilstoši 
likumam “Par valsts pensijām”, neapliekamais mini-
mums 2021. gadā ir 3960 eiro vai 330 eiro mēnesī, 
par apgādājamo – 250 eiro mēnesī. 

2021. gadā minimālā mēneša darba alga par 
normālu darba laiku ir 500 eiro. Valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātā iemaksu likme ir 34,09%, 
bet pašnodarbinātajiem 31,07%. 

Par attaisnoto dokumentu  
(kvīšu/čeku) glabāšanu

Lai gada laikā neizdzistu, neizbalētu ārstniecības 
iestādes personai izdotie attaisnotie dokumenti (čeki/ 
kvītis), ar 2019. gada 1. janvāri Valsts ieņēmumu 

dienests ir izveidojis attaisnoto dokumentu krātuvi, 
kurā var ievietot glabāšanai čekus vai kvītis, lai, 
iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, dati būtu 
skaidri salasāmi.

Algas nodokļa grāmatiņa 
Lai piemērotu nodokļu atvieglojumus, uzsākot 

darba attiecības, darbiniekam pašam, izmantojot VID 
EDS jāiesniedz algas nodokļa grāmatiņa. Informāci-
jas sniegšana par galveno ienākuma gūšanas vietu, 
apgādājamiem un papildu atvieglojumiem algas 
nodokļa grāmatiņā ir nodokļu maksātāja pienākums 
un vienlaikus arī izvēle. Tikai pati persona var veikt 
izvēli darba devējam redzamajā informācijā personas 
algas nodokļa grāmatiņā, tai skaitā par invaliditāti 
vai apgādībā esošām personām. Ja persona izvēlas 
informāciju par atvieglojumiem nerādīt darba de-
vējam un norāda to savā algas nodokļa grāmatiņā, 
nodokļa atvieglojumus, kas tai pienākas, persona var 
saņemt, iesniedzot attiecīgā taksācijas gada ienākumu 
deklarāciju, tādējādi atgūstot pārmaksāto iedzīvotāju 
ienākuma nodokli pilnā apmērā.

Dīkstāves pabalsts 
Uzņēmēji, kas ārkārtējās situācijas laikā no 

2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 30. jūnijam 
(bet ne ilgāk par termiņu, kurā ir spēkā epidemiolo-
ģiskās situācijas dēļ noteiktie saimnieciskās darbības 
ierobežojumi), piedzīvo ieņēmumu kritumu, var 
vērsties VID un saņemt dīkstāves pabalstu saviem 
darbiniekiem, kas ir dīkstāvē un nestrādā. 

Par saviem darbiniekiem pieteikumu iesniedz 
darba devējs, aizpildot iesnieguma formu VID 
Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). 

 Dīkstāves pabalsts pieejams līdz 2021. gada 
30. jūnijam, bet ne ilgāk par termiņu, kurā ir spēkā 
epidemioloģiskās situācijas dēļ noteiktie saimniecis-
kās darbības ierobežojumi. 

Dīkstāves pabalstam var pieteikties līdz atbalsta 
mēnesim sekojošā mēneša 15. datumam. Tā, pie-
mēram, par februāri var pietiekties līdz 15. martam.

Pašnodarbinātie – VID reģistrēti saimnieciskās 
darbības veicēji, autoratlīdzības saņēmēji, kas nav 
reģistrēti VID, un individuālie komersanti – var 
vērsties VID un saņemt dīkstāves pabalstu.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā iedzīvotāji 
var zvanīt uz VID konsultatīvo tālruni 67120000, 
konsultēties ikvienā Valsts un pašvaldības vienotajā 
klientu apkalpošanas centrā, uzdot savu jautājumu 
rakstveidā VID mājaslapā vai arī VID Elektroniskās 
deklarēšanas sistēmā.

Informāciju apkopoja Valsts un pašvaldības 
vienotā klientu apkalpošanas centra vadītāja 

Vizma Garkalne, tālr. 66954870

SAbIeDrībA

Priekules slimnīcā un novada 
feldšerpunktos 

veiks vakcināciju pret Covid-19 

Lūdzam iedzīvotājUs, 
kURi vēLas saņemt vakcīnU, 
pieteikties teLefoniski: 
l SIA ‘’Priekules slimnīca’’, ģim. ārste D. Leimane – 63461666;
l Priekules feldšerpunkts – 63461666;
l Kalētu pagasta feldšerpunkts – 26155193, 28322201;
l Gramzdas pagasta un Aizvīķu feldšerpunkti – 29178398, 28707926;
l Bunkas pagasta feldšerpunkts – 26139447, 29992873;
l Virgas pagasta feldšerpunkts – 63454924, 29324890.

Kāda, bez vecākiem palikuša bērna sirsniņa priecātos, ja pirms 
aizmigšanas kāds aprunātos, palasītu pasaciņu vai uzklausītu stāstu 
par dienas gaitām. Jūs varat kļūt par audžuģimeni un palīdzēt bērnam 
uzaugt ģimenē. 

Lai kļūtu par audžuģimeni, jums jābūt vecumā no 25 līdz 60 gadiem.
Audžuģimenei tiek nodrošinātas bezmaksas apmācības.
Ir iespēja saņemt psihologa bezmaksas konsultācijas, vienu reizi 

mēnesī tikties ar citām audžuģimenēm atbalsta grupās, piedalīties 
semināros un ikgadējā audžuģimeņu salidojumā, lai dalītos pieredzē, 
gūtu jaunas zināšanas un atziņas.

Audžuģimene saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu veik-
šanu, Priekules novada pašvaldības pabalstu bērna uzturam, apģērbam 
un mīkstajam inventāram, kā arī ģimenes valsts pabalstu par katru 
ģimenē uzņemto bērnu un citus sociālos pabalstus.

Audžuģimene var uzņemt līdz sešiem bērniem.

Lai kļūtu par audžuģimeni:
l jāvēršas Priekules novada bāriņtiesā, uzrādot personu aplieci-

nošus  dokumentus;
l jāaizpilda noteiktas formas iesniegums par audžuģimenes sta-

tusa piešķiršanu;
l jāiesniedz ģimenes ārsta, psihiatra, narkologa izziņa par vese-

lības stāvokli.
Priekules novada bāriņtiesa pēc dokumentu saņemšanas:
l viena mēneša laikā izvērtēs saņemtos dokumentus;
l izvērtēs audžuģimenes statusa pretendentu dzīvesvietas apstākļus, 

motivāciju, spēju audzināt bērnu;
l sniegs atzinumu par audžuģimenes statusa pretendentu piemē-

rotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.
Audžuģimene pēc Priekules novada bāriņtiesas izsniegtā 

atzinuma saņemšanas:
l noklausīsies bezmaksas apmācību kursu, kurā speciālisti – me-

diķi, juristi, psihologi, sociālie darbinieki –  stāstīs par bērnu aprūpes 
un attīstības jautājumiem, saskarsmi ģimenē, tiesisko regulējumu 
un citām aktuālām tēmām, kas noderīgas ne vien audžuģimenei, bet 
ikvienai ģimenei;

l apmācību kursa noslēgumā kārtos pārbaudes darbu un saņems 
apliecību.

Bāriņtiesa pēc apmācību kursa noslēguma veiks sarunas ar preten-
dentiem un pieņems lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu 
vai atteikumu piešķirt audžuģimenes statusu. Ievietojot bērnu audžu-
ģimenē, Priekules novada pašvaldība ar audžuģimeni noslēgs līgumu.

Detalizētāku informāciju par audžuģimenes statusa iegūšanas 
kārtību saņemsiet, vēršoties Priekules novada bāriņtiesā vai zvanot 
pa tālruni 26304656, 63497951.

Patiesā cieņā
Priekules novada bāriņtiesas kolektīvs

Sākot ar 2021. gada 
februāri, Bunkas bibliotēkā 
mainīts darba laiks – 
bibliotēka atvērta 
ceturtdienās 
no plkst. 9.00 līdz 13.00.
No 10. februāra līdz 
9. martam Bunkas biblio-
tēka slēgta, jo bibliotekāre 
ir atvaļinājumā.

Valsts ieņēmumu dienests informē
Priekules 

novada 
bāriņtiesa 

aicina 
Priekules 

novada 
iedzīvotājus

 kļūt par 
AUDŽU-
ĢIMENI

Aktuāla
informācija 

iedzīvotājiem
22. februārī no plkst. 

10.00 līdz 14.00. Priekules 
poliklīnikā ambulatoros 
pacientus pieņems ārsts 
traumatologs ortopēds  
Māris Leitlands.

Pieteikties ārsta pieņem-
šanā var Priekules poliklī-
nikas reģistratūrā pa tālr. 
63459125.

SIA “Priekules 
slimnīca” 

administrācija
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Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūra (VSAA) informē

 Ikviens pensiju 2. līmeņa dalībnieks, kurš nav vecuma 
pensijas saņēmējs (tai skaitā priekšlaicīgā pensija), no 2020. 
gada 1. janvāra var izvēlēties, kā izmantot pensiju 2. līmenī 
uzkrāto kapitālu, ja gadījumā viņš nomirst līdz vecuma pen-
sijas piešķiršanai. Ja šāda izvēle nebūs izdarīta, tad uzkrātais 
kapitāls tiks ieskaitīts “kopējā katlā” – valsts pensiju spe-
ciālajā budžetā. To nosaka “Valsts fondēto pensiju likums”.

Pensiju 2. līmeņa dalībnieks var izvēlēties, kā VSAA rīkoties 
ar uzkrāto pensiju 2. līmeņa kapitālu viņa nāves gadījumā:

– nodot mantojumā Civillikumā noteiktajā kārtībā;
– pievienot citas personas pensiju 2. līmeņa kapitālam;
– ieskaitīt valsts pensiju speciālajā budžetā.
Lai iesniegtu pieteikumu, jāvēršas VSAA ar iesniegumu, 

norādot attiecīgo izvēli. Iesniegumu VSAA var iesniegt arī 
elektroniski portālā Latvija.lv, izvēloties iesniegumu “Par 
uzkrātā valsts fondētās pensijas kapitāla izmantošanu nāves 
gadījumā pirms vecuma pensijas piešķiršanas”, nosūtot ar 
drošu elektronisku parakstu uz e-pasta adresi edoc@vsaa.
gov.lv, kā arī to var izdarīt personīgi VSAA Graudu ielā 50, 
Liepājā, vai Priekules novada Valsts un pašvaldības vienotajā 
klientu apkalpošanas centrā, Saules ielā 1, Priekulē.

Izvēli persona var mainīt neierobežoti, VSAA ņems vērā 
pēdējā saņemtajā iesniegumā norādīto.

Slimības palīdzības pabalsts
No 1. janvāra līdz 30. jūnijam slimības palīdzības pa-

balsta kalendāro dienu un reižu skaits netiek ierobežots. 
VSAA piešķirs pabalstu par kalendārajām dienām, aprēķinot 
to 60% apmērā no pabalsta pieprasītāja vidējās apdroši-
nāšanas iemaksu algas par 12 kalendāro mēnešu periodu, 
kas beidzas divus mēnešus pirms tā mēneša, kurā sākas 
periods, par kuru piešķir pabalstu. Pabalstu var saņemt viens 
no bērna vecākiem vai aizbildnis, adoptētājs, audžuvecāks, 
kurš ir darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, bet nevar strā-
dāt attālināti. Ja nepieciešams pieskatīt divus vai vairākus 
bērnus, vienam pieprasītājam piešķir tikai vienu pabalstu.

Pabalstu piešķir par bērnu vecumā līdz 10 gadiem (ie-
skaitot) vai  bērnu ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, ja 
bērns nedrīkst apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi vai ja 
mācības vispārējās izglītības programmā notiek attālināti. 
Pabalstu piešķir un izmaksā pēc tam, kad periods, par kuru 
pieprasīts pabalsts, ir noslēdzies.

Lai varētu pieprasīt slimības palīdzības pabalstu, ir ne-
pieciešams darba devēja apliecinājums, ka darbinieks nevar 
strādāt attālināti. Apliecinājumu darba devējs var sūtīt ar 
drošu elektronisko parakstu Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūrai (uz aģentūras e-pasta adresēm konsultacijas@
vsaa.gov.lv un vsaa@vsaa.gov.lv) vai darbiniekam, kā arī 
izsniegt darbiniekam drukātā formā.

Ievērojot darbiniekam noteikto darba laiku un darba laika 
uzskaites veidu, darba devējs apliecinājumā norāda laika pe-
riodu, kurā darbinieks nevar strādāt attālināti. Apliecinājumā 
var būt arī norādīts laika periods, konkretizējot datumus, ku-
ros darbinieks nestrādās (situācijā, ja darbinieks, piemēram, 
laikā līdz 7. februārim strādās tikai dažas dienas nedēļā).

Apbedīšanas pabalsts
 No 2021. gada 1. janvāra apbedīšanas pabalstu pa-

augstinātā apmērā (327 eiro) varēs saņemt:
l apdrošinātās personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa 

nāves gadījumā;
l bezdarbnieka pabalsta saņēmēja nāves gadījumā.
Šīs izmaiņas saistītas ar valsts sociālā nodrošinājuma pa-

balsta apmēra paaugstināšanu no 64,03 eiro uz 109 eiro, līdz 
ar to apbedīšanas pabalsts, ko piešķir valsts sociālā nodrošinā-
juma pabalsta trīskāršā apmērā, paaugstinās (3 x 109 = 327).

Ģimenes valsts pabalsts
No 2021. gada 1. janvāra mainās nosacījumi ģimenes valsts 

pabalsta piešķiršanai par bērnu ar invaliditāti. Ja bērnam 
noteikta invaliditāte, tad par šo bērnu ģimenes valsts pabalstu 
pēc bērna 15 gadu vecuma sasniegšanas turpina izmaksāt 
neatkarīgi no tā, vai bērns mācās. Pabalstu izmaksā ne ilgāk kā 
līdz dienai, kad bērns ar invaliditāti sasniedz 20 gadu vecumu.

Pabalstu pēc šiem nosacījumiem VSAA piešķirs par perio-
du no 2021. gada 1. janvāra, bet no 2021. gada 1. janvāra līdz 

31. martam pienākošos summu izmaksās līdz 2021. gada 
1. aprīlim.

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts
No 2021. gada 1. janvāra paaugstināts valsts sociālā 

nodrošinājuma pabalsta apmērs:
l vecuma gadījumā – 109,00 eiro,
l apgādnieka zaudējuma gadījumā par bērnu līdz 

septiņu gadu vecuma sasniegšanai – 136,00 eiro, par bērnu 
no septiņu gadu vecuma – 163,00 eiro.

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs personām 
ar 1. un 2. grupas invaliditāti būs atkarīgs no nodarbinātības 
fakta. Nestrādājošiem pabalsta saņēmējiem tas būs lielāks, 
jo tiek piešķirta piemaksa. Paaugstinātie apmēri:

personai 
noteiktā 
invaliditāte

strādājošiem nestrādājošiem

1. grupa 152,60 eiro 
(109 x 1,4)

+ 45,78 eiro 
(152,60 x 30%) piemaksa, 
kopā 198,38 eiro

1. grupa 
no bērnības

190,40 eiro 
(136 x 1,4)

+ 57,12 eiro 
(190,40 x 30%) piemaksa, 
kopā 247,52 eiro

2. grupa 130,80 eiro 
(109 x 1,2)

+ 26,16 eiro 
(130,80 x 20%) piemaksa, 
kopā 156,96 eiro

2. grupa 
no bērnības

163,20 eiro 
(136 x 1,2)

+ 32,64 eiro 
(163,20 x 20%) piemaksa, 
kopā 195,84 eiro

3. grupa 109,00 eiro 
mēnesī 
neatkarīgi no 
nodarbinātības

3. grupa 
no bērnības

136,00 eiro 
neatkarīgi no 
nodarbinātības

 
no 2021. gada 1. janvāra līdz 30. aprīlim nodroši-

nājuma pabalstu vēl izmaksās iepriekšējā apmērā, kādu 
noteica normatīvais regulējums līdz 2020. gada 31. decem-
brim. savukārt par laiku no 1. janvāra līdz 30. aprīlim 
(par janvāri, februāri, martu un aprīli) vsaa veiks nodro-
šinājuma pabalsta pārrēķinu un starpību izmaksās maijā. 
Ja starpība par gada pirmajiem mēnešiem būs mazāka par 
jauno pabalsta apmēru pēc tā paaugstināšanas, tad personai 
maijā izmaksās vienreizēju piemaksu, lai sasniegtu jauno 
pabalsta apmēru.

Vienlaikus maijā notiks pāreja uz nodrošinājuma pabalsta 
izmaksu par iepriekšējo mēnesi (pašlaik maksā par esošo).

sākot ar jūniju, nodrošinājuma pabalstu izmaksās par 
iepriekšējo mēnesi jaunajā apmērā. Tas nozīmē, ka maijā 
tiks izmaksāta tikai pabalsta starpība par pirmajiem četriem 
mēnešiem un piemaksa, ja starpība nesasniegs jauno pabalsta 
apmēru. Nodrošinājuma pabalsts par maiju tiks izmaksāts jūni-
jā, par jūniju tas tiks izmaksāts jūlijā un tā secīgi tālāk.

Izmaksājot pabalstu par iepriekšējo mēnesi, piemaksa 
pie pamatsummas tiek piešķirta par dienām, kurās pabalsta 
saņēmējs nav nodarbināts.

Piemērs. Persona ar 2. grupas invaliditāti nestrādā un saņem 
156,96 eiro (130,80 + 26,16) mēnesī. Ar 2021. gada 25. jūliju 
uzsāk darba attiecības. Augustā, izmaksājot pabalstu par jūliju, 
piemaksa tiek izmaksāta par periodu no 1. jūlija līdz 24. jūlijam, 
kad persona nestrādāja, t.i., 20,25 eiro (26,16 : 31 × 24).

Ja persona turpina strādāt arī augustā, tad septembrī tiek 
izmaksāts pabalsts par augustu 130,80 eiro, bet piemaksa 
netiek maksāta.

Valsts sociālais pabalsts Černobiļas 
AeS avārijas seku likvidēšanas dalīb-
niekam un mirušā dalībnieka ģimenei

 No 2021. gada 1. janvāra paaugstināts pabalsta apmērs 
valsts sociālā pabalsta Černobiļas AES avārijas seku likvidē-
šanas dalībniekam un mirušā Černobiļas AES avārijas seku 
likvidēšanas dalībnieka ģimenei uz 109,00 eiro.

Par periodu no 2021. gada 1. janvāra līdz 30. aprīlim pa-
balstus izmaksās iepriekšējā apmērā, kāds bija līdz 2020. gada 

31. decembrim (100 eiro mēnesī). Pēc pabalsta pārrēķina 
pabalsta starpību par janvāri, februāri, martu un aprīli 
izmaksās vienlaikus ar 2021. gada maija pabalstu.

Apdrošināšanas atlīdzības
No 2021. gada 1. janvāra tiek paaugstināts atlīdzības 

par apgādnieka zaudējumu minimālais apmērs katram 
bērnam, un tas ir par bērnu:

l no dzimšanas līdz septiņu gadu vecumam – 136 eiro,
l no septiņu gadu vecuma – 163 eiro. 
Par periodu no 2021. gada 1. janvāra līdz 30. aprīlim 

atlīdzību VSAA izmaksās iepriekšējā apmērā, kāds bija līdz 
2020. gada 31. decembrim, bet atlīdzības starpību par 
janvāri, februāri, martu un aprīli izmaksās vienlaikus 
ar atlīdzību par 2021. gada maiju.

No 2021. gada 1. janvāra paaugstināts atlīdzības par 
darbspēju zaudējumu minimālais apmērs.
personai noteik-
tā invaliditātes 

grupa

atlīdzības 
apmērs mēnesī 

personai ar 
invaliditāti

atlīdzības 
apmērs mēnesī 

personai ar 
invaliditāti no 

bērnības
3. grupa 136,00 eiro 163,00 eiro
2. grupa 194,40 eiro 228,20 eiro
1. grupa 217,60 eiro 260,80 eiro

Par periodu no 2021. gada 1. janvāra līdz 30. aprīlim 
atlīdzību VSAA izmaksās iepriekšējā apmērā, kāds bija līdz 
2020. gada 31. decembrim, bet atlīdzības starpību par janvāri, 
februāri, martu un aprīli izmaksās vienlaikus ar atlīdzību par 
2021. gada maiju.

No 2021. gada 1. janvāra ir jauna mēneša vidējās ap-
drošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība, nosakot 
atlīdzības par darbspēju zaudējumu un apgādnieka zaudējumu 
apmēru:

l aprēķinās no personai izdevīgākā jebkura nepārtraukta 
36 mēnešu perioda pēdējo piecu gadu laikā pirms dienas, kad 
noticis nelaimes gadījums darbā vai konstatēta arodslimība;

l no vidējās algas aprēķina izslēgs tos pilnos mēnešus, 
kuros nav reģistrēta apdrošināšanas iemaksu alga, jo persona 
saņēma dīkstāves pabalstu, dīkstāves palīdzības pabalstu, 
vecāku pabalsta turpinājumu slimības palīdzības pabalstu 
un atbalstu par dīkstāvi.

bezdarbnieka pabalsts
No 2021. gada 1. janvāra paaugstināts bezdarbnieka 

pabalsta apmērs tiem bezdarbniekiem, kuriem tas no-
teikts 60% apmērā no divkārša valsts sociālā nodroši-
nājuma pabalsta apmēra:

l personām, par kurām sociālās apdrošināšanas iemak-
sas bezdarba gadījumam veiktas no valsts  pamatbudžeta 
(bērna kopšanas pabalsta saņēmēji līdz bērna 1,5 gada 
vecumam);

l personām, kuras kopušas bērnu ar invaliditāti līdz 18 
gadu vecumam;

l personām, kuras pēc noteiktās invaliditātes atguvušas 
darbspējas.

Šīs izmaiņas saistītas ar valsts sociālā nodrošinājuma 
pabalsta apmēra paaugstināšanu no 64,03 eiro uz 109 eiro.

Ja bezdarbnieka pabalsts piešķirts līdz 2020. gada 31. de-
cembrim, bet bezdarba periods, par kuru izmaksājams bezdarb-
nieka pabalsts, nepārtraukti turpinās arī pēc 2021. gada 1. jan-
vāra, izmaksājamais bezdarbnieka pabalsts no 1. janvāra tiks 
pārrēķināts, starpību izmaksājot līdz 2021. gada 31. maijam.

Bezdarbnieka pabalsta piešķiršanas un izmaksas 
nosacījumi:

l pagarināta iespēja strādāt īslaicīgu darbu līdz 120 
dienām. Līdz 2021. gada 31. decembrim bezdarbnieka pa-
balsta izmaksu aptur, ja bezdarbnieks iegūst darba ņēmēja 
vai pašnodarbinātā statusu uz laiku līdz 120 dienām;

l pagarināts termiņš, kurā bezdarbnieka pabalstu piešķir 
no dienas, kad iesniegts iesniegums pabalsta piešķiršanai. 
Bezdarbniekiem, kuri bezdarbnieka statusu būs ieguvuši pe-
riodā no 2020. gada 12. marta līdz 2021. gada 30. jūnijam un 
kuri darba tiesiskās attiecības būs pārtraukuši uz paša uztei-
kuma pamata, bezdarbnieka pabalstu piešķir no dienas, kad 
bezdarbnieks iesniedzis iesniegumu pabalsta piešķiršanai.> >

Klientu apkalpošanas centra informācija
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bezdarbnieka palīdzības pabalsts
Ja iepriekš piešķirtā bezdarbnieka pabalsta izmaksas periods 

beidzās 2020. gada 12. martā vai vēlāk 2021. gadā, bet ar Co-
vid-19 saistīto apstākļu dēļ nav iespējams atgriezties darbā vai 
gūt ienākumus no saimnieciskās darbības un saglabājas bezdarb-
nieka statuss, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) 
var pieprasīt vienreizēju bezdarbnieka palīdzības pabalstu.

Bezdarbnieka palīdzības pabalstu:
l piešķir no nākamās dienas, kad beidzas bezdarbnieka 

pabalsta izmaksa;
l piešķir un izmaksā par četriem mēnešiem, bet ne ilgāk 

kā līdz 2021. gada 30. jūnijam.
Piemēram, ja bezdarbnieka pabalsta izmaksas periods beigsies 

2021. gada 25. aprīlī, tad, pieprasot bezdarbnieka palīdzības pa-
balstu, tas tiks izmaksāts no 2021. gada 26. aprīļa līdz 30. jūnijam, 
t.i., nepilnus četrus mēnešus.   

l pabalsta apmērs ir 180 eiro mēnesī;
l pārtrauc izmaksāt, ja zaudēts bezdarbnieka statuss.
Ja bezdarbnieka palīdzības pabalsts tika piešķirts 2020. gada 

nogalē un līdz 31. decembrim izmaksāts par nepilniem četriem 
mēnešiem, tad, ņemot vērā likuma grozījumus, kas pagarināja 
izmaksas periodu līdz 2021. gada 30. jūnijam, 2020. gadā piešķir-
tā bezdarbnieka palīdzības pabalsta izmaksa turpināsies arī pēc 
2021. gada 1. janvāra, līdz kopējais bezdarbnieka palīdzības pa-
balsta izmaksas termiņš sasniegs četrus mēnešus. iesniegums 
2020. gadā piešķirtā bezdarbnieka palīdzības pabalsta 
izmaksas turpināšanai 2021. gadā nav nepieciešams.

Lai saņemtu bezdarbnieka palīdzības pabalstu, ir jāie-
sniedz vsaa iesniegums. To var izdarīt:

l portālā Latvija.lv, izvēloties e-pakalpojumu “Iesniegums 
iestādei” un pievienojot “Iesniegums bezdarbnieka palīdzības 
pabalsta piešķiršanai” veidlapu vai arī aizpildot iesniegumu 
brīvā formā;

l iesniegumu VSAA nosūtot pa pastu, adresējot jebkurai 
VSAA nodaļai;

l atstājot nodaļās izvietotajās pasta kastītēs darba laikā no 
plkst. 8.30 līdz 17.00.

Lēmumus VSAA nosūtīs tikai atteikuma gadījumā. 
Vienlaikus nevar saņemt bezdarbnieka palīdzības pabalstu un 

apdrošināšanas atlīdzību, valsts pensiju, izdienas pensiju vai ik-
mēneša atlīdzību bezdarbniekam par algoto pagaidu sabiedrisko 
darbu veikšanu. Tādos gadījumos palīdzības pabalstu nepiešķir 
vai arī pārtrauc jau piešķirtā pabalsta izmaksu.

Par periodu, par kuru persona saņem bezdarbnieka palīdzības 
pabalstu, netiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas.

Vecuma pensija
2021. gadā pensijas vecums ir 64 gadi. 
Personām, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 

gadiem, būs tiesības pensionēties priekšlaicīgi, tas ir, divus 
gadus pirms vispārējā pensionēšanās vecuma sasniegšanas – 
62 gadu vecumā.

Paaugstināts minimālās vecuma pensijas apmērs, kas 
atkarīgs no personas apdrošināšanas stāža:

*ja personas apdrošināšanas stāžs Latvijā  ir vismaz 15 
gadi, minimālās vecuma pensijas apmērs nevar būt mazāks 
par 149,60 eiro, personām ar invaliditāti kopš bērnības – 
179,30 eiro;

*ja personas apdrošināšanas stāžs Latvijā ir 16 un vairāk 
gadi, minimālo vecuma pensijas apmēru nosaka, palielinot to 
par 2,72 eiro par katru apdrošināšanas stāža gadu, personām 
ar invaliditāti kopš bērnības – par 3,26 eiro par katru apdro-
šināšanas stāža gadu.

Minimālās vecuma pensijas par laiku no 2021. gada 1. jan-

vāra līdz 30. aprīlim VSAA izmaksās apmērā, kāds bija noteikts 
līdz 2020. gada 31. decembrim. Ne vēlāk kā līdz 2021. gada 
maijam VSAA veiks minimālo pensiju pārskatīšanu un starpību 
par periodu no 1. janvāra līdz 30. aprīlim izmaksās vien-
laikus ar 2021. gada maija pensiju.

Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) neapliekamais mini-
mums pensijām 2021. gadā ir 330 eiro mēnesī. Neaplieka-
mā minimuma paaugstināšana uz 330 eiro nozīmē, ka pensiju 
saņēmējiem, kuru pensija ir lielāka par 330 eiro, no 1. janvāra 
IIN ietur no mazākas pensijas daļas. 

Invaliditātes pensija
Paaugstināts invaliditātes pensijas minimālais apmērs:

personai noteik-
tā invaliditātes 

grupa

pensijas apmērs 
mēnesī  

personai ar 
invaliditāti

pensijas apmērs 
mēnesī  

personai ar 
invaliditāti no 

bērnības
3. grupa 136,00 eiro 163,00 eiro
2. grupa 190,40 eiro 228,20 eiro
1. grupa 217,60 eiro 260,80 eiro

Minimālās invaliditātes pensijas par laiku no 2021. gada 
1. janvāra līdz 30. aprīlim VSAA izmaksās apmērā, kāds bija 
noteikts līdz 2020. gada 31.decembrim. Ne vēlāk kā līdz 
2021. gada maijam VSAA veiks minimālo pensiju pārskatīša-
nu un starpību  par periodu no 1. janvāra līdz 30. aprīlim 
izmaksās vienlaikus ar 2021. gada maija pensiju.

Apgādnieka zaudējuma pensija
Paaugstināts minimālās apgādnieka zaudējuma pensijas 

apmērs katram bērnam:
l no dzimšanas līdz septiņu gadu vecumam – 136 eiro;
l no septiņu gadu vecuma – 163 eiro.
Apgādnieka zaudējuma pensija, ko piešķirs, sākot ar 

2021. gada 1. janvāri, VSAA izmaksās par iepriekšējo mēnesi. 
Savukārt pensiju, kura piešķirta līdz 2020. gada 31. decem-
brim un kuras izmaksa nepārtraukti turpinās pēc 2021. gada 
1. janvāra, VSAA izmaksās par kārtējo mēnesi.

Minimālās apgādnieka zaudējuma pensijas par laiku no 
2021. gada 1. janvāra līdz 30. aprīlim VSAA izmaksās apmērā, 
kāds bija noteikts līdz 2020. gada 31. decembrim. Ne vēlāk kā 
līdz 2021. gada maijam VSAA veiks minimālo pensiju pārskatī-
šanu un starpību par periodu no 1. janvāra līdz 30. aprīlim 
izmaksās vienlaikus ar 2021. gada maija pensiju.

Mainīta slimības pabalsta piešķirša-
nas kārtība saistībā ar Covid-19

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) informē, ka 
no 2020. gada 16. novembra mainīta slimības pabalsta piešķir-
šanas kārtība, ja saslimšana saistīta ar Covid-19 vai atrašanos 
karantīnā, vai ar akūtu augšējo elpceļu infekciju.

Darba ņēmējiem un pašnodarbinātajiem, kuriem laika posmā 
no 2020. gada 16. novembra līdz 2021. gada 30. jūnijam būs 
izsniegta darbnespējas lapa B sakarā ar saslimšanu ar co-
vid-19 vai atrašanos karantīnā, slimības pabalstu pēc tam, 
kad ārsts būs noslēdzis darbnespējas lapu B, vsaa piešķirs 
no darba nespējas pirmās dienas 80% apmērā no pabalsta 
saņēmēja vidējās iemaksu algas.

Personām, kurām no 2020. gada 16. novembra līdz 
2021. gada 30. jūnijam darbnespēja tiks noteikta sakarā ar 
akūtu augšējo elpceļu infekciju, ārsts izsniegs darbnespējas 
lapu B par periodu no slimības pirmās līdz trešajai dienai. 
VSAA par pirmajām trim dienām piešķirs slimības pabalstu 

80% apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas 
iemaksu algas.

Turpmāko darbnespējas periodu apmaksās šādi:
l ja persona ir nosūtīta veikt analīzes uz Covid-19 un tās ir ne-

gatīvas, bet slimošana turpinās, tad izsniegto darbnespējas lapu 
B ārsts noslēgs trešajā darbnespējas dienā un no ceturtās dienas 
atvērs darbnespējas lapu A par turpmākajām 10 darbnespējas 
dienām, ko apmaksā darba devējs. Ja slimošana turpināsies arī 
pēc darbnespējas lapas A perioda, tad tiks izsniegta darbnespējas 
lapa B. Par šo periodu slimības pabalstu piešķirs VSAA;

l ja persona ir nosūtīta veikt analīzes uz Covid-19 un analīzes 
ir pozitīvas, turpināsies darbnespējas lapa B.

Piemērs. Ārsts noslēdzis darbnespējas lapu B slimniekam ar 
akūtu augšējo elpceļu infekciju par trīs slimības dienām no 29. no-
vembra līdz 1. decembrim. Pēc iesnieguma saņemšanas VSAA 
izmaksā slimības pabalstu 80% apmērā no apdrošinātās personas 
vidējās algas par šīm trīs slimības dienām. Pēc veiktā COVID testa, 
ja tas ir negatīvs, bet saslimšana turpinās, ārsts no 2. decembra 
atver darbnespējas lapu A par maksimums 10 slimības dienām. 
Šo slimības periodu apmaksā darba devējs. Ja slimošana turpinās 
vēl pēc šīm 10 dienām, tad no 12. decembra ārsts izsniedz jaunu 
darbnespējas lapu B. Par šo periodu VSAA piešķir slimības pabalstu 
80% apmērā no apdrošinātās personas vidējās algas.

Šādu kārtību nosaka grozījumi likumā “Par maternitātes un 
slimības apdrošināšanu”.

Lai saņemtu slimības pabalstu, pēc tam, kad ārsts no-
slēdzis darbnespējas lapu B, jāiesniedz iesniegums vsaa, 
ko visērtāk iesniegt: 

l elektroniski portālā Latvija.lv, izvēloties e-pakalpojumu 
“E-iesniegums VSAA pakalpojumiem”, 

l Priekules novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā, Saules ielā 1, Priekulē.

Lēmumu par slimības pabalsta piešķiršanu vsaa pieņem 
desmit darba dienu laikā, pēc tam izmaksā nākamo trīs 
darba dienu laikā.

Piemaksa pie dīkstāves pabalsta  
par apgādībā esošu bērnu

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) personām, 
kurām Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir piešķīris dīkstāves 
pabalstu un kurām VID reģistrēti apgādībā esoši bērni vecumā 
līdz 24 gadiem, izmaksās piemaksu pie dīkstāves pabalsta 
50 eiro apmērā mēnesī par katru apgādībā esošu bērnu.

Piemaksu piešķirs, ja dīkstāves pabalsts saņemts laika 
posmā no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 
30. jūnijam.

Piemaksu par apgādībā esošu bērnu VSAA izmaksās darbi-
niekiem, pašnodarbinātajiem un patentmaksātājiem, kuri 
saņēmuši VID izmaksāto  dīkstāves pabalstu.

! pašnodarbinātajiem un patentmaksātājam, kuri par 
attiecīgo periodu saņēmuši piemaksu pie dīkstāves pabalsta 
kā darbinieki, to neizmaksās.

Piemaksu VSAA piešķirs bez personas iesnieguma, pamato-
joties uz informāciju, ko saņems no VID par personām izmak-
sāto dīkstāves pabalstu, un ņemot vērā pabalsta saņēmēja 
tiesības šajā periodā izmantot iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
atvieglojumu par apgādībā esošu bērnu. Piemaksu pie dīk-
stāves pabalsta VSAA pārskaitīs uz saņēmēja kontu, kurā VID 
pārskaitījis dīkstāves pabalstu.  

Piemaksas apmēru VSAA noteiks proporcionāli dienu skai-
tam, par kurām ir tiesības saņemt piemaksu. Lēmums par 
piešķirto piemaksu tās saņēmējam netiks izsūtīts.

Informāciju apkopoja Valsts un pašvaldības vienotā 
klientu apkalpošanas centra vadītāja vizma Garkalne, 

tālr. 66954870

Barikāžu stāsts ir par drosmi. Vairāk nekā 
50 00 cilvēku cēlās no dīvāna, pameta ģimenes 
pavardu un devās uz Rīgu, nezinot, kas viņus 
sagaida. Tik uzrunājoša un satraucoša bija 
vēsts, ko caur Latvijas radio frekvencēm pauda 
Dainis Īvāns un Romualds Ražuks. Iedzīvotāji 
no visiem Latvijas pagastiem un pilsētām iera-
dās Rīgā, lai stātos stratēģiski svarīgo objektu 
aizsardzībā. Bet simtiem tūkstošu mājās pali-
kušo – sievas, bērni, vecāki – savos mājokļos pie 
televizoriem un radioaparātiem satraukumā 
sekoja līdzi visam, kas notiek galvaspilsētā. 
Tolaik jau nebija ne mobilie, ne planšetes. Pat 
ne katrā namā bija stacionārais telefons. 

“Tas bija ārkārtīgas spriedzes laiks. Un 

tomēr mēs katrs bijām savā īstajā, Latvijas 
valstij noderīgajā vietā. Mēs katrs uzņēmāmies 
šo pašam sev uzticēto vietu nosargāt Latvijas 
brīvības un mūsu neatkarības vārdā! Un tas 
mums izdevās!” teica Ģirts Valdis Kristovskis, 
bijušais Saeimas deputāts, Aizsardzības mi-
nistrs, Zemessardzes komandieris. 

Janvāris ir laiks, kad barikāžu dalībnieki 
pulcējas kādā no Priekules novada pagastiem, 
iekur ugunskuru, kavējas atmiņās un vienkārši 
priecājas, ka var būt kopā. 2021. gada barikā-
žu sarīkojumam bija jābūt īpašiem svētkiem. 
Galu galā aizskrējušas trīs desmitgades, kopš 
ugunskuru dūmos un ziemas spelgonī atguvām 
brīvo Latviju.

Par nožēlu, kovids ar saviem ierobežoju-
miem pārvilka treknu svītru atmiņu priekam, 
bet šo cilvēku pārdomas mums ir svarīgas 
un dārgas. Tika uzrunāti cilvēki, kuri vēlētos 
pakavēties atmiņās, atklāt pārdomas, ko 
raisa barikāžu notikumi. Janvārī un februārī 
sadarbībā ar kultūras darbiniekiem un pagastu 
pārvaldēm tika izstrādāts filmēšanas plāns, lai 
kopā ar televīzijas žurnālisti Selgu Dreimani un 
operatoru Edvīnu Sveili realizētu ieceri. Esam 
pabijuši dažādās novada vietās un nofilmējuši 
Bunkas, Virgas, Kalētu, Gramzdas un Priekules 
barikādnieku atmiņas. Materiāls ir gana iespai-
dīgs. Tagad tas viss jāieauž vienotā scenārijā, 
lai taptu kinodarbs par Priekules novada dros-

mīgo ļaužu attieksmi un rīcību janvāra dienās 
pirms 30 gadiem.

Tiks publicēti arī pirmatnējie barikāžu dalīb-
nieku saraksti ar dalībnieku vārdiem no visiem 
pagastiem. Tas ir vēl viens filmas uzdevums – 
nepieļaut, ka piemiņa izgaistu kopā ar barikāžu 
ugunskuru dūmiem. 

Būsim optimisti un cerēsim, ka vairums 
ļaužu potēsies un vīruss sāks atkāpties, lai 
pavasarī barikādnieki varētu tikties filmas 
pirmizrādē un nedaudz atliktajā tradicionālajā 
sarīkojumā “Plecu pie pleca”.

Priekules novada Kultūras nodaļas
 vadītājs Gundars venens

Barikādes – Latvijas neatkarības atgūšanas visspēcīgākais simbols
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GADA CILVĒKS PRIEKULĒ 
Ainars Cīrulis

Priekule… tā ir mana dzimtā pilsēta. 
Vieta, kur skolā gāju, blēņas un citus labus 
darbus apguvu, uzskatu un attieksmju 
pamatus veidoju, pieredzi krāju, draugus 
iepazinu, satiku savu mīļoto cilvēku… Pil-
sēta, kurā dzima un skolojas mani bērni. 
Priekule man ir darbs, atpūta, prieks un 
manu bērnu, draugu un citu cilvēku mājas. 

Priekule ir skaista labu pārmaiņu 
pilsēta, kuras šodien var saskatīt! Lai kat-
ram mums veiksmīgi padarīts darbs dod 
gandarījumu, bet ne tik veiksmīgs – māca, 
savukārt bezvējš – sniedz spēju attīstīties!

GODA NOVADNIEKS 
Harijs Ulmanis

Priekule ir manas mājas. Pilsēta, kurā 
esmu nodzīvojis 50 gadus. Atceros, ka 
tad, kad pārcēlāmies no Dobeles rajona 
uz Priekuli, domāju, kā es, desmitgadīgs 
puika, spēšu pielāgoties pilsētnieku dzīvei? 
Biju iedomājies to kā lielu pilsētu, kur visi 
dzīvo dzīvokļos, kur nedrīkst pat suni turēt. 

Patika siltos vasaras vakaros iet uz 
kultūras namu skatīties kinofilmas. Atce-

ros, kā pār gājēju celiņu bija pārkārušies 
ķiršu zari. Kad ķirši bija nogatavojušies un 
nobiruši zemē, šķita, ka nolijis ķiršu lietus… 
Toreiz pilsēta it kā bija dzīvāka, bija vairāk 
darbavietu un arī cilvēku bija daudz vairāk. 

Man patīk šeit dzīvot, jo mazā pilsētā, 
kur cits citu pazīst, ir lielāka kopības sajū-
ta. Manu sirdi un dvēseli ļoti saviļņo, kad 
uzstājas pilsētas tautu deju kolektīvs. De-
jotāju stāja un lepni paceltās galvas, jā, tas 
saviļņo, jo tajos brunčos ir ieausta vēsture, 
kultūra un pati dzīve. Es novēlu pilsētai 
nenovecot, bet tieši otrādi – kļūt jaunākai. 
Lai vairāk būtu jauniešu ar drosmīgām ide-
jām, lai katrs varētu atrast savu vietu, kur 
izpausties, dzīvot, un sauktu to par savējo!

SIA “Priekules slimnīca” māsa,
reģistratore Velta Ķuda

Esmu lepna, ka dzīvoju un strādāju 
Priekulē. Strādājot reģistratūrā, kontaktējos 
ar ļoti daudziem cilvēkiem, priecājos, ka 
varu palīdzēt ikvienam. Savu dzīvi nevaru 
iedomāties bez viņu smaidiem un laba vēlē-
jumiem. Novēlu visiem veselību un izturību! 

GODA NOVADNIECE 
Agita Rukute

Priekule viennozīmīgi ir mana sajūtu 
pilsēta – manas mājas.

Te ir mani svētki un ikdiena. Te ir manu 
gadalaiku maiņas fotostāsti... Te ir manas 
drošības, brīvības, pārliecības, piederības, 
latviskuma  un radošuma sajūtas!

Te ir cilvēki, ar kuriem kopā mēs esam 
šeit un tagad, un tā ir lielākā bagātība un 
vērtība! Apsveicu dzimšanas dienā!

Priekules vidusskolas 12. klases 
skolnieks Endijs Erbe

Man Priekule ir mājas, vieta, kuru es 
nekad neaizmirsīšu, jo vairākkārt esmu to 
aizstāvējis un pārstāvējis visādās sacensī-
bās. Priekule ir viena no skaistākajām vie-
tām Latvijā – ar senu un interesantu vēsturi. 
Ar Priekuli es lepojos un varu to atzīt arī 
apkārtējiem. Priekule savus iedzīvotājus 
lutina ar visdažādākajiem pasākumiem 
un iespējām. Te ir daudz  apskates objektu 
gan arhitektūrā, gan dabā, kurus es nekad 
nevaru beigt apbrīnot. Priekule ir un būs 
manā sirdī mūžīgi mūžos! Sveicu svētkos!

Priekules vidusskolas 10. klases 
skolniece Enija Palubinska

Priekule! Tik radoši apveltīta un iedves-
mojoša pilsēta. Šeit ir daudz cilvēku ar lielu 
vēlmi uzlabot apkārtni. Priekules dabasskati 
ir tik skaisti, ka tos brauc aplūkot cilvēki 
no citām vietām. Pirmais, ko iebraucējs 
redz Priekulē, ir dīķis pie kultūras nama. 
Brīnumaini skaists tas ir vasarā, kad ir 
redzama strūklaka un vakarā spīd gaismi-
ņas. Priekules vidusskolā ir forši un smaidīgi 
skolotāji, kuri sniegs atbalsta roku jebkurā 
sliktā situācijā. Šīs skolas vārdu pasaulē 
nes daudzi absolventi, kas norāda, ka te ir 
lieliski skolotāji, kuri prot iemācīt. Prieku-
lei ir, ar ko lepoties, piemēram, Ikars, kurš 
savu slavu nezaudē un kuru ar lepnumu 
priekulnieki daudzina pasaulē! Es lepojos 
ar tevi, Priekule!

Priekules vidusskolas 
9. klases skolnieks Ģirts Fromanis

Man Priekule ir mājas. Šeit var satikt 
jaukus cilvēkus, iegūt draugus, sportot 
un apskatīt pilsētiņas skaisto apkārtni. 
Man patīk cilvēku atsaucība, visi cits citu 
pazīst. Mani 12 gadi Priekulē ir bijuši ļoti 
interesanti. Svētki un dažādi notikumi dzīvi 
padarījuši bagātāku. Paldies ikvienam! 
Daudz laimes dzimšanas dienā!

Kate Mikāle 
(“Dzirnaviņas”, 3 gadi)

Priekule ir mājas, kur es dzīvoju. Man 
patīk Priekules cilvēki, īpaši mana kaimiņie-
ne. Man patīk pastaigāties kopā ar mammu. 
Patīk skatīties uz putniņiem, kuri lido pa 
pilsētu, – sarkankrūtīti un zīlīti žubīti. Es 
gribu nākt uz bērnudārzu, jo var spēlēties 
ar lellēm, zīmēt un dejot.

Renārs Kaucis 
(“Dzirnaviņas”, 4 gadi)

Priekule ir mājas, kur es dzīvoju kopā 
ar tēti un mammu. Vislabāk man Prieku-
lē patīk mana sarkanā ķieģeļu māja. Es 
gribu nākt uz bērnudārzu un spēlēties ar 
draugiem. 

KAS IR TAVA PRIEKULE?
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Pirmsskolas izglītības iestādes 
“Dzirnaviņas” 5. grupas bērni

Pirmsskolas izglītības iestādes “Dzirnaviņas” skolo-
tāja Dagnija Zemgale stāsta, ka 5. grupas audzēkņiem 
bērnudārzs ir vissvarīgākais Priekulē.

Bērnu vecāki strādā Priekules vidusskolā, maizes 
ceptuvē, hallē, bērnudārzā, domē.

Kima un Reinis atklāj, ka mammas satiekas Priekules 
veikalā, kur kopā strādā. 
Visiem ļoti patīk pilsētas 
rotaļu laukums un ziemā 
slidot pie kultūras nama. 
Ziemā mums visiem patīk 
slidināties no lielā kalna 
aiz Liepu alejas ēdnīcas. 

Bērni ir ievērojuši 
pilsētas rotājumus svēt-
kos. Mūsu kultūras nams 
greznojas pirms katriem 
svētkiem un priecē visus 
iedzīvotājus. 

Puiši Rendijs, Do-
miniks, Miķelis, Marko, 
Miks, Rodrigo un Ralfs ar 
nepacietību gaida savus 
futbola treniņus. Prieku-
lē rīkotajās sportiskajās 
aktivitātēs piedalās gan 

5. grupas audzēkņi, gan vecāki.
Dominiks, Miks, Rendijs, Kima un Roberts tiek pie 

jauniem cimdiem, džemperiem un biksēm, pasūtot pastā 
vai pakomātā.

Katrīnai, Fēliksam un Rendijam ļoti patīk darboties 
Mūzikas un mākslas skolas pulciņā. 

Mēs mīlam savu pilsētu un novēlam visiem, arī 
mums – daudz laimes dzimšanas dienā!

<< 1.lpp.

Mēdz teikt, ka pa īstam mēs saredzam tikai ar sirdi, jo 
būtiskais ar acīm nav saredzams. Arī sirdspuksti... tavi, mani, 
mūsu pilsētas. Tie nav saredzami, tos sajūtam, jo mēs katrs 
esam daļiņa savas pilsētas... daļa Priekules. 

Ir klāt mūsu pilsētas 93. dzimšanas diena. Šajos svētkos 
tradicionāli sakām paldies visiem priekulniekiem par lieliem 
un maziem darbiem, par piederību un ieguldījumu pilsētas 
izaugsmē. 

Atzīmējot Priekules 93. gadadienu, sveicam mūsu iedzīvotāju 
izvirzītos priekulniekus, kas saņems pašvaldības apbalvojumus.

GODA RAKSTS
Dzintrai SLEŽEI, Priekules vidusskolas skolotājai

Par augsti profesionālu pedagoģisko darbu, mācot 
bērnus ar mācību apguves traucējumiem. Par mērķtiecīgu 
iesaistīšanos UNESCO mācību programmā “Pasaules la-
bākā mācību stunda”, gūstot UNESCO Latvijas Pedagogu 
asociācijas atzinību par izstrādātajiem un aprobētajiem 
metodiskajiem materiāliem. 

Astrai fELDMANEI, biedrības “zilais lakatiņš” dalībniecei 
Par senioru iesaistīšanu dažādos Priekules kultūras dzīves 

projektos, par aktīvu darbošanos biedrībā “Zilais lakatiņš”, 
organizējot senioru sarīkojumus, kas saliedē kolektīvu un 
uzlabo senioru dzīves kvalitāti.

Dainai RĒRIHAI, seniorei
Par darba mūža ieguldījumu Priekules vidusskolas attīs-

tībā un izaugsmē, strādājot lietvedībā un ar fi nansēm. Par 
dziļu ieinteresētību, izpalīdzību un koleģialitāti, iesaistoties 
vidusskolas profesionālajā un sabiedriskajā dzīvē.

Sanitai PīLAGEREI, Priekules vidusskolas
sporta skolotājai

Par augstiem skolēnu sasniegumiem dažādās sporta 
disciplīnās Kurzemes reģiona un Latvijas mēroga sacensībās, 
4.,5. klašu grupā iegūstot godalgotas vietas. Par ieinteresētību 
ārpusstundu darbā pilsētas sporta sarīkojumos un projektā 
“Sporto visa klase”.

Raitim fELDMANIM, Priekules vidusskolas
sporta skolotājam

Par ieinteresētību un entuziasmu sportiska, aktīva dzī-
vesveida popularizēšanā ne tikai vidusskolas sporta stundās, 
bet arī ārpus tām, atklājot jauniešiem novusa spēles prieku 
un azartu. Par augstiem sasniegumiem pāru un komandas 
spēļu disciplīnās ne tikai Latvijā, bet arī starptautiskā turnīrā 
sešu valstu konkurencē. 

Gražinai GALDIKAI, sētniecei
Par godprātīgu un nesavtīgu darbu, ik dienu uzkopjot 

pilsētas ielas, kā arī piedaloties labiekārtošanas darbos. 

Pašvaldība turpina respektēt Covid-19 dēļ izsludinātos 
ierobežojumus, kas kultūras darba organizatoriem jau ceturto 
mēnesi liedz sarīkot krāšņus un sirsnīgus svētku pasākumus. 

Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadienas 
svinības tika pārceltas uz 2021. gada pavasari, lai klātienē 
tiktos ar novadā godināmajiem ļaudīm, paspiestu viņiem 
roku un apdāvinātu. Diemžēl arī Priekules dzimšanas die-
nas svinības, kas ik gadu norisinājās februāra otrās nedēļas 
nogalē, jāpārceļ uz vēlāku laiku. Šobrīd ceram uz Brīvības 
svētku dienu – 4. maiju, kad, iespējams, būsim atbrīvojušies 
no Covid-19 žņaugiem un klātienē varēsim sveikt savus 
izcilniekus. Lai mums visiem kopā tas izdodas!  

GODA PRIEKULNIECE Lidija Treide
Priekule ir viss mans mūžs. Te esmu dzimusi un gājusi skolā. Jau bērnībā ar 

draudzenēm mēdzām spēlēties “stundās”. Es vienmēr biju skolotāja. Interesantākais 
bija tas, ka rakstījām ar dažādu krāsu tinti, ko pašas gatavojām no drēbju krāsas 
paciņām, rakstījām ar spalvaskātiem. Dzīve pati sakārtoja tā, ka savu darba mūžu 
esmu aizvadījusi Priekulē, strādājot par vēstures skolotāju. Mīlestība pret vēsturi, īpaši 
Priekules vēsturi, vēl joprojām ir neremdināma. Ar vislielāko prieku dalos ar sava mūža 
krājumiem un zināšanām par mūsu pilsētu. Vēlos teikt lielu paldies manu audzināmo 
klašu izdomas bagātajiem un darbīgajiem zēniem un meitenēm un viņu vecākiem, ka 
centāties atbalstīt mūsu vistrakulīgākās idejas! Savai pilsētai un priekulniekiem varu 
pateikt lielu paldies par mana darba mūža augsto novērtējumu, izvirzot apbalvojumam 
“Goda priekulnieks” 2015. gadā! 

GADA CILVĒKS PRIEKULĒ
Imants Krūmiņš 

Priekulē dzīvoju jau no trīs gadu vecuma. 
Priekule ir ļoti iemīļota un pierasta. Esmu 
dzīvojis Rīgā un Liepājā, bet vilkme bija 
spēcīgāka, tāpēc atgriezos. Draugi un ģimene 
ir šeit, bērni dzimuši šeit. Esmu Priekulē 
iesakņojies! Daudz laimes tev, mana Priekule! 

Kate Anna 
Kirhnere 
(“Dzirnaviņas”,
3 gadi)

Priekule ir 
mūsu Latvija, 
kur veikalos var 
nopirkt lelles. 
Man ļoti patīk 
spēlēties ar da-
žādām mantām. 
Man patīk mūsu 
bērnudārzs, jo 
tur es varu likt 
lielās puzles. Vēl 
man patīk Prie-
kulē sunīši un 
kaķīši. Es gribu 
viņus visus 
samīļot!

GODA PRIEKULNIECE 
Rita Kuļikova

Mīļš sveiciens Priekules iedzīvo-
tājiem pilsētas 93. gadadienā! Esam 
daudz sasnieguši un atjaunojuši, 
ieguldot savu darbu un izdomu. Mēs 
šodien esam pateicīgi Dievam, ka 
varam dzīvot mierā un saticībā. Paš-
reiz veltīsim visu savu uzmanību, lai 
izsargātos no pandēmijas. Šis baltais 
ziemas laiks palīdz mums būt sapro-
tošiem, ievērot piesardzību un cienīt 
sevi un līdzcilvēkus, lai šī slimība 
neaizēnotu svētku prieku. Pateiksim 
paldies arī mūsu pašvaldībai, ko esam 

ievēlējuši un kam esam uzticējuši rūpes par iedzīvotājiem. Aicinu 
paskatīties uz sevi, novērtēt, ko esam darījuši pilsētas izaugsmē un 
attīstībā. Lai mums visiem veselība un prieks par sasniegto!
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priekules novada pašvaldības investīciju plāns 2021. gadam
pamatojums summa 

(eUR)
finansējums

pašvaldības plānotie prioritārie projekti 2021. gadā
Prioritārais investīciju projekts “Skolas ielas pārbūve Prie-
kulē” (ATTP IP 1.6.)

211 403,00 Aizņēmums 
Valsts kasē (100%)

“Ietves pārbūve Galvenajā ielā, Priekulē” (ATTP IP 1.33.) 100 230,00 Aizņēmums 
Valsts kasē (85%)

pašvaldības plānotie projekti izglītības iestādēs 2021. gadā 
Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas Mazās skolas 
fasādes vienkāršota atjaunošana (ATTP IP 4.46.)

105 967,00 Aizņēmums 
Valsts kasē (90%)

Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas Lielās skolas 
pamatu hidroizolācijas projekta izstrāde (ATTP IP 3.45.)

4840,00 Pašvaldības 
finansējums

Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas Lielās skolas 
1. stāva gaiteņa remonts

10 000,00 Pašvaldības 
finansējums

Priekules Mūzikas un mākslas skolas fasādes atjaunošana 
(ATTP IP 3.22.)

146 945,00 Aizņēmums
Valsts kasē (90%)

Priekules Mūzikas un mākslas skolas skolotāju istabas 
remonts

4000,00 Pašvaldības 
finansējums

Priekules Mūzikas un mākslas skolas pieslēgšana pie pilsē-
tas centralizētā kanalizācijas tīkla

6000,00 Pašvaldības 
finansējums

Mežupes pamatskolas internāta 6 tualešu remonts 12 000,00 Valsts budžeta 
dotācija

Mežupes pamatskolas stāvlaukuma projektēšana un 
1. kārtas realizācija (ATTP IP 4.27.)

12 396,00 Valsts budžeta 
dotācija

Mežupes pamatskolas klašu korpusa renovācijas projekta 
izstrāde

2000,00 Valsts budžeta 
dotācija

PII “Dzirnaviņas” 3. grupas ēdienu izdales telpas, tualetes 
un veļas mājas remonts

8950,00 Pašvaldības 
finansējums

Malkas šķūņa projekts un būvniecība pie Krotes Kronvalda 
Ata pamatskolas (ATTP IP 4.74.)

22 000,00 Pašvaldības 
finansējums

Brīvā laika pavadīšanas vietas izveide Krotes Kronvalda Ata 
pamatskolā (mazais sporta laukums) (ATTP IP 3.4.)

53 588,00 Pašvaldības 
finansējums

pašvaldības plānotie projekti ar es finansējumu  
(aizņēmums tiks iekļauts budžetā pēc aizņēmumu nosacījumu 2021. gadam apstiprināšanas)

Ieguldījums SIA “Priekules nami” pamatkapitālā projekta 
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglo-
merācijā, 2. kārtas īstenošanai (ATTP IP kods 4.7.)

2 605 612,00 Aizņēmums 
Valsts kasē, 2. daļa 
(1 288 301 EUR) 

Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras 
izveide deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Priekules 
novadā (ATTP IP kods 3.26.)

207 255,00 ERAF – 85% 
Pašvaldība – 10,5% 
Valsts budžeta 
dotācija – 4,5%

LEADER projekts “Badmintona inventāra iegāde” 11 120,00 LAD – 65% 
Pašvaldība – 35% 
(2020. gadā tika uz-
sākta projekta rea-
lizācija, 2021. gadā 
projekta 2. daļa)

pašvaldības pārējie projekti
Ēkas “Bunkas kultūras nams” lietus ūdens kanalizācijas 
izbūve (ATTP IP kods 4.72.)

39 333,00 Pašvaldības
finansējums

Dzīvojamās mājas Suvorova ielā 31 jumta rekonstrukcija 
(ATTP IP kods 4.44. )

25 000,00 Pašvaldības
finansējums

Ēkas “Kurši” jumta remonts, logs, jumtiņš virs ārdurvīm 
pagasta pārvaldes ēkai (ATTP IP kods 4.44.)

24 000,00 Pašvaldības
finansējums

APSTIPRINĀTI
ar Priekules novada pašvaldības

domes 2021. gada 28. janvāra
sēdes lēmumu Nr.49 (prot. Nr.2, 35. p.). 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4/21
"Grozījumi Priekules novada pašvaldības 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 un
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 gro-
zījumus:

1. Izteikt noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:
1.1. budžeta līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 781 237 EUR;
1.2. ieņēmumi – 6 754 203 EUR;
1.3. izdevumi – 7 173 620 EUR; 
1.4. aizdevumu saņemšana – 1 288 301 EUR;
1.5. aizņēmumu atmaksa – 354 820 EUR;
1.6. akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā – 1 295 301 EUR.
2. Izteikt noteikumu 1. pielikumu jaunā redakcijā (skatīt 1. pielikumu). 
3. Izteikt noteikumu 4. pielikumu jaunā redakcijā (skatīt 4. pielikumu). 
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Pašvaldības domes priekšsēdētāja Vija Jablonska 

APSTIPRINĀTI
ar Priekules novada pašvaldības domes 

2020. gada 26. novembra lēmumu Nr.756
(protokols Nr.15, 18.p.).

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.14/20
"Par krīzes pabalstu piešķiršanu Priekules novadā ārkārtējās situācijas
laikā saistībā ar Covid-19 izplatību"

Izdoti saskaņā ar "Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma" 35. panta otro, trešo un ceturto daļu, pārejas noteikumu 

37. punkta 1. apakšpunktu.
i. vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka krīzes pabalsta piešķiršanas kārtību 

Priekules novadā ar Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumu Nr.655 "Par ārkārtējās 
situācijas izsludināšanu" izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā saistība ar Covid-19 izplatību 
(turpmāk – krīzes pabalsts), tā apmēru, personu loku, kuras ir tiesīgas saņemt šo pabalstu, 
pabalsta pieprasīšanas, piešķiršanas un saņemšanas kārtību.

2. Saistošo noteikumu mērķis ir sniegt atbalstu krīzes situācijā nonākušām Priekules novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām ģimenēm (personām), kuras 
krīzes situācijā nonākušas ārkārtējās situācijas dēļ un pašas saviem spēkiem nespēj pārvarēt 
ārkārtējās situācijas sekas, to dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tām ir nepiecie-
šama psihosociāla vai materiāla palīdzība.

3. Krīzes pabalstu piešķir ģimenei (personai), ja tā atbilst kādam no šiem kritērijiem:
3.1. ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (persona ir piespiedu 

bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet tai nepienākas bezdarb-
nieka pabalsts vai bezdarbnieka pabalsta saņemšanas laiks ir beidzies, persona, kurai nepienākas 
valsts noteiktais atbalsts ārkārtējās situācijas laikā u.c.);

3.2. ģimenei (personai) ir radušies papildu izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pa-
šizolācijā saistībā ar atgriešanos no Covid-19 skartajām valstīm (šobrīd no jebkuras citas valsts), 
piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildu mājoklim, viesnīcai, transportam, u.c.;

 >> 9.lpp

pamatojums summa 
(eUR)

finansējums

Bunkas feldšeru punkta telpas pārvietošana un kosmētis-
kais remonts, ūdens un kanalizācijas sakārtošana

4884,00 Pašvaldības 
finansējums

Tehniskā projekta izstrāde un izbūve ielu apgaismojumam 
Krotē ceļa B9 posmam Krotes Indrāni – Elijas (ATTP IP 1.34.)

12 000,00 Pašvaldības finan-
sējums (ceļu fonds)

Esošā ūdensvada rekonstrukcija (1800m) un jauna kanali-
zācijas posma izbūve (170m) Gramzdas pagasta Gramzdas 
ciemā (ATTP IP 3.44.) 

60 000,00 Pašvaldības 
finansējums

Iekšpagalma seguma remonts Miera ielā 2  228m2 platībā 
(ATTP IP 1.35.)

13 680,00 Pašvaldības
finansējums

Gramzdas tautas nama dūmeņu demontāža un mūrēšana, 
fasādes vienas sienas remonts

6600,00 Pašvaldības 
finansējums

Jumta labošanas darbi Miera ielā 2, Miera ielā 4 un Miera 
ielā 5 (ATTP IP kods 4.44.)

5700,00 Pašvaldības 
finansējums

Jumta remonts daudzdzīvokļu mājai “Liepas” Aizvīķos 
(ATTP IP kods 4.44.)

6355,00 Pašvaldības 
finansējums

Kāpņu telpu logu nomaiņa Miera ielā 5 un Miera ielā 4 6500,00 Pašvaldības
finansējums

Daudzdzīvokļu mājai Liepu alejā 3a jumta seguma nomai-
ņa (ATTP IP kods 4.44.)

79 677,00 Pašvaldības
finansējums

Baznīcas ielas, Priekulē, asfaltbetona seguma atjaunošana 
(ATTP IP kods 1.18.)

21 950,00 Pašvaldības
finansējums

Dalīto atkritumu savākšanas laukuma projektēšana (ATTP 
IP 3.29.)

2000,00 Pašvaldības 
finansējums

Dārza ielā 16 un 18 iekšpagalma labiekārtošana, bruģēša-
na (ATTP IP kods 1.36.)

19 000,00 Pašvaldības 
finansējums

Ganību ielā 3 iekšpagalma sakārtošana, bruģēšana (ATTP 
IP kods 1.37.)

5000,00 Pašvaldības 
finansējums

Nogāžu ielabošana, taciņas izveide pie Priekules vidussko-
las no skolas trepju apakšas gar velo novietnes aizmuguri 
(ATTP IP 3.11)

9514,00 Pašvaldības 
finansējums

Lietus ūdens kanalizācijas projekta izstrāde un topogrāfija 
Liepājas ielas mikrorajonā (ATTP IP 4.2.)

4090,00 Pašvaldības 
finansējums

Galvenās ielas asfalta frēzēšana un jaunas virskārtas ieklā-
šana (no Ķieģeļu ielas līdz Skolas ielai) (ATTP IP 1.9.)

70 087,00 Pašvaldības 
finansējums

Pagraba telpas kosmētiskais remonts, grīdas nomaiņa 
Priekules kultūras namā

5170,00 Pašvaldības
finansējums

Virgas muižas pārbūves trīs kārtu projektēšanas darbi 
(ATTP IP 4.43.)

6500,00 Pašvaldības 
finansējums

Jauna ūdensvada un kanalizācijas punkta izbūve Virgas 
muižā (ATTP IP 4.43.)

10 000,00 Pašvaldības 
finansējums

Virgas muižas pirmās kārtas celtniecības/pārbūves darbu 
veikšana (ATTP IP 4.43.)

16 731,00 Pašvaldības 
finansējums

Purmsātu Dārza ielas iedzīvotāju dzeramā ūdens trases 
pārvilkšanas darbi (apejot privātīpašumus) 120 metri

7000,00 Pašvaldības 
finansējums

Jauna asfalta ieklāšanas darbi Purmsātos: Dārza iela – 80 
metri un B48 Saltupi–Palejas – 120 metri (ATTP IP 1.5.)

14 500,00 Pašvaldības finan-
sējums (ceļu fonds)

Mākslīgā futbola laukuma pamatnes ierīkošana (t.sk. aplie-
cinājuma kartes izstrādāšana)

4000,00 Pašvaldības 
finansējums

Vides izglītības takas papildināšana Gramzdas mežaparkā, 
veicot stāvlaukuma izbūvi (ATTP IP 4.14.)

9500,00 Dabas resursu 
nodoklis
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<< 8.lpp
3.3. ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un 

tai nav iztikas līdzekļu.
4. Krīzes pabalsts tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta 

līdzekļiem.
ii. krīzes pabalsta apmērs, tā pieprasīšanas, piešķirša-

nas un saņemšanas kārtība
5. Pabalsta apmērs ir 120,00 euro mēnesī par katru ģimenes 

locekli (t.sk. ģimenes aprūpē esošiem bērniem), izvērtējot ģime-
nes sociālo situāciju, tās izmaiņas, kā arī ņemot vērā ģimenes 
locekļu, uz kuriem valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ 
attiecināmi šo noteikumu 3. punktā minētie kritēriji, skaitu. 

6. Ģimenēm vai personām, kurām tiek piešķirts krīzes 
pabalsts, tā apmērs tiek palielināts par 50,00 euro par katru 
aprūpē esošu bērnu līdz 18 gadu vecumam.

iii. krīzes pabalsta pieprasīšanas, piešķiršanas un 
saņemšanas kārtība

7. Lai saņemtu krīzes pabalstu, tā pieprasītājs iesniedz 
Priekules novada Sociālajam dienestam (turpmāk – Sociālais 
dienests) iesniegumu un krīzes situāciju apliecinošus dokumen-
tus. Dokumentus persona var iesniegt attālināti:

7.1. parakstot ar drošu elektronisku parakstu;
7.2. portālā Latvija.lv e-pakalpojumu sadaļā "Iesniegums 

iestādei";
7.3. sūtot pa pastu;
7.4. ievietojot aizlīmētā aploksnē un atstājot slēgtā past-

kastītē, kas izvietota pie domes ēkas (adrese: Saules iela 1, 
Priekule, Priekules novads);

7.5. vienojoties pa telefonu ar sociālo darbinieku par citu 
dokumentu nodošanas veidu, ja nav iespējams dokumentus 
nodot no 7.1. līdz 7.4. punktam noteiktajos veidos.

8. Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai 
atteikumu piešķirt pabalstu pieņem piecu darba dienu laikā 
pēc iesnieguma un visu lēmuma pieņemšanai nepieciešamo 
dokumentu un informācijas saņemšanas.

9. Sociālais dienests pēc lēmuma pieņemšanas informē 
pabalsta pieprasītāju par pieņemto lēmumu, bet atteikuma 
gadījumā rakstveidā norāda atteikuma iemeslu, kā arī lēmuma 
apstrīdēšanas termiņu un kārtību.

10. Piešķirtais pabalsts tiek izmaksāts, ieskaitot pabalsta 
pieprasītāja norādītajā kredītiestādes kontā vai Priekules no-
vada pašvaldības vai pagastu pārvalžu kasēs.

iv.  Lēmumu apstrīdēšanas kārtība
11. Sociālā dienesta pieņemtos lēmumus var apstrīdēt 

Priekules novada pašvaldības domē (Saules ielā 1, Priekulē, 
Priekules novadā, LV-3434) viena mēneša laikā no tā spēkā 
stāšanās dienas.

v. nobeiguma jautājumi
12. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to paraks-

tīšanas.
13. Noteikumi ir spēkā, kamēr visā valstī izsludināta ārkār-

tējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību un vienu kalendāra 
mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām. 

Iesnieguma veidlapa pieejama Priekules novada mājaslapā, 
sadaļā "SOCIĀLAIS DIENESTS – DOKUMENTI".

APSTIPRINĀTI 
ar Priekules novada pašvaldības domes 

 2020. gada 30. decembra lēmumu Nr.815
 (protokols Nr.16, 9.p.).

 Saistošie noteikumi Nr.15/20
"Priekules novada pašvaldības līdzfinansējuma 
piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu 
pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes 
vai kanalizācijas tīkliem"

Izdoti saskaņā ar "Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
likuma" 6. panta sesto daļu.

i. vispārīgie jautājumi
1. Priekules novada pašvaldības saistošie noteikumi "Prieku-

les novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība ne-
kustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes 
vai kanalizācijas tīkliem" (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, 
kādā Priekules novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) piešķir 
līdzfinansējumu Priekules novada administratīvajā teritorijā 
esošo nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem 
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkliem.

2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. Iesniedzējs – fiziska vai juridiska persona, kura ir nekus-

tamā īpašuma īpašnieks, kopīpašnieki vai kopīpašuma īpašnieku 
pilnvarots pārstāvis;

2.2. Pieslēgums – ūdensapgādes vai kanalizācijas tīklu 
daļas izbūve no Iesniedzēja nekustamajā īpašumā vai kopīpa-
šumā esošās ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmas daļas 
līdz ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētās 

ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietai. 
Pieslēgums neietver iekšējās (ēkas iekšienē) ūdensapgādes vai 
kanalizācijas tīklu izbūvi vai pārbūvi; 

2.3. Vientuļi dzīvojošais pensionārs – pensionārs, kuram 
nav bērnu un citu apgādnieku, nav noslēgts uztura līgums un 
kurš dzīvo viens viņam piederošā mājā, un kura dzīvesvietā nav 
deklarētas citas personas.

3. Noteikumu mērķis ir veicināt nekustamo īpašumu pie-
slēgšanu centralizētajiem kanalizācijas un ūdensvada tīkliem, 
ja pa ielu vai ceļu gar šo īpašumu jau ir izbūvēts maģistrālais 
kanalizācijas vads vai maģistrālais ūdensvads, un samazināt 
vides piesārņojumu. 

3.1 pašvaldības līdzfinansējumu piešķir, ja nekustamā 
īpašuma sastāvā ir ekspluatācijā nodota dzīvojamā māja vai 
uz nekustamo īpašumu ir attiecināma spēkā esoša būvatļauja 
ēkas būvniecībai;

3.2  ja nekustamā īpašumā sastāvā ir individuāli dzīvojamā 
māja un nekustamo īpašumu var pieslēgt pie vairākiem kanalizā-
cijas vai ūdensvada pieslēgumu atzariem, līdzfinansējumu piešķir 
par vienu tuvāko kanalizācijas vai ūdensvada pieslēguma atzaru;

4. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir pieslēgumu izbūvei 
kārtējā kalendārajā gadā pašvaldības budžetā paredzēto finanšu 
līdzekļu ietvaros. Līdzfinansējums tiek piešķirts pieteikumu 
saņemšanas secībā. 

5. Pašvaldības līdzfinansējumam nevar pieteikties, ja pieslē-
guma izbūve ietver ēkas iekšējās sadzīves kanalizācijas vai 
ūdens apgādes sistēmas izbūvi. 

ii. pieslēguma izbūves līdzfinansējuma apmērs
6. Pašvaldības līdzfinansējums pieslēgumu projektēšanas 

darbiem, izbūvēto komunikāciju inženiertehnisko uzmērīšanai 
un reģistrācijai mērniecības centra datu bāzē ir 50% no faktiskā 
izmaksu apmēra, bet ne vairāk kā 100,00 EUR (viens simts euro).

7. Pašvaldības līdzfinansējums kanalizācijas pieslēguma 
izbūvei tiek piešķirts: 

7.1. saskaņā ar 2. pielikumu, kurā norādīts izcenojumu 
apmērs, bet ne vairāk kā 600,00 EUR (seši simti euro), tai 
skaitā normatīvajos aktos noteiktie nodokļi, kuru ieturēšanu un 
nomaksu nodrošina pašvaldība, ja iesniedzējs atbilst kādam no 
norādītajiem punktiem: 

7.1.1. vientuļiem pensionāriem, kuru ikmēneša ienākumu 
apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo mēneša darba 
algu normālā darba laika ietvaros;

7.1.2. personai piešķirts trūcīgas personas (ģimenes) sta-
tuss; 

7.1.3. personai piešķirts maznodrošinātas personas (ģime-
nes) statuss;

7.1.4. daudzbērnu ģimenēm vai ģimenēm, kurām piešķirts 
audžu ģimenes statuss; 

7.1.5. personām ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, vai personas 
ģimenē ir bērns ar šajā apakšpunktā minēto invaliditāti.

7.2. 80% apmērā no 2. pielikumā norādītā izcenojuma, bet 
ne vairāk kā 480,00 EUR (četri simti astoņdesmit euro), tai skaitā 
normatīvajos aktos noteiktie nodokļi, kuru ieturēšanu un no-
maksu nodrošina pašvaldība, ja iesniedzējs neatbilst kādam no 
noteikumu 7.1. punktā minētajiem finansējuma pretendentiem.

8. Pašvaldības līdzfinansējums ūdensvada pieslēguma 
izbūvei tiek piešķirts:

8.1. saskaņā ar 2. pielikumu, kurā norādīts izcenojumu 
apmērs, bet ne vairāk kā 575,00 EUR (pieci simti septiņdesmit 
pieci euro), tai skaitā normatīvajos aktos noteiktie nodokļi, kuru 
ieturēšanu un nomaksu nodrošina pašvaldība, ja iesniedzējs 
atbilst kādam no norādītajiem punktiem: 

8.1.1.  vientuļiem pensionāriem, kuru ikmēneša ienākumu 
apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo mēneša darba 
algu normālā darba laika ietvaros;

8.1.2. personai piešķirts trūcīgas personas (ģimenes) sta-
tuss; 

8.1.3. personai piešķirts maznodrošinātas personas (ģime-
nes) statuss; 

8.1.4. daudzbērnu ģimenēm vai ģimenēm, kurām piešķirts 
audžu ģimenes statuss; 

8.1.5.  personām ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, vai personas 
ģimenē ir bērns ar šajā apakšpunktā minēto invaliditāti.

8.2. 80% apmērā no 2. pielikumā norādītā izcenojuma, bet 
ne vairāk kā 460,00 EUR (četri simti sešdesmit euro), tai skaitā 
normatīvajos aktos noteiktie nodokļi, kuru ieturēšanu un no-
maksu nodrošina pašvaldība, ja iesniedzējs neatbilst kādam no 
noteikumu 8.1. punktā minētajiem finansējuma pretendentiem.

9. Pašvaldības līdzfinansējums kanalizācijas vai ūdensvada 
pieslēguma izbūvei Priekules novada pagastu teritorijās tiek 
piešķirts atbilstoši noteikumu 7. un 8. punktā noteiktajām iz-
maksām, palielinot minētājos punktos maksimālo finansējuma 
apmēru par 20%.

10. Ja tiek veikta gan kanalizācijas, gan ūdensvada pieslēgu-

ma izbūve un inženierkomunikācijas ir iespējams ievietot vienā 
tranšejā, kopējais finansējuma apmērs, kas pienāktos saskaņā 
ar noteikumu 7., 8. vai 9. punktu, tiek samazināts par 30%.

iii. pieteikuma iesniegšana un izskatīšanas kārtība
11. Līdzfinansējuma saņemšanai iesniedzējs iesniedz pie-

teikumu (skatīt 1. pielikumu) SIA "Priekules nami" vai pagasta 
pārvaldē, kura sniedz pakalpojumu, pieteikumam pievienojot 
nekustamā īpašuma piederību apliecinoša dokumenta kopiju.

12. SIA "Priekules nami" vai pagasta pārvalda, kura sniedz 
pakalpojumu, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc iesnieguma 
saņemšanas dienas apseko objektu un izstrādā inženiertīkla 
pievada novietojuma plānu, kurā norādīts inženiertīkla pievada 
novietojums zemesgabalā, tā ārējie izmēri un trases garums 
metros, vizuāli uztveramā formā (M 1:250 vai M 1:500) uz to-
pogrāfiskā plāna vai būvju situācijas plāna, turpmāk – dokumenti.

13. Iesniedzējs līdzfinansējuma saņemšanai noteikumu 12. 
punktā norādītos dokumentus, uz kuriem saņēmis inženiertīklu 
turētāju un citu valsts vai pašvaldības institūciju saskaņojumus 
(pēc nepieciešamības), iesniedz Priekules novada pašvaldības 
izpilddirektoram izvērtēšanai un noteikumu 14. punktā noteiktā 
lēmuma pieņemšanai.

14. Lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu pieņem Prie-
kules novada pašvaldības izpilddirektors saskaņā ar noteikumu 
4. punktu.

15. Pēc noteikumu 14. punktā noteiktā lēmuma pieņemša-
nas 10 (desmit) darba dienu laikā pašvaldība sagatavo un pie-
dāvā Iesniedzējam slēgt rakstisku līgumu par līdzfinansējuma 
saņemšanas kārtību. 

 16. Līdz finansējuma saņemšanai iesniedzējam pieslēguma 
izbūve jāveic saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatī-
vajiem aktiem, SIA "Priekules nami" vai pagasta pārvaldes, kura 
sniedz pakalpojumu, izsniegtajiem dokumentiem un jāpabeidz 
ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas. 

17. Pēc pieslēguma izbūves un pirms tranšejas aizbēršanas 
iesniedzējs par pieslēguma izbūvi informē SIA "Priekules nami" 
vai pagasta pārvaldi, kura sniedz pakalpojumu, kas 5 (piecu) 
darba dienu laikā pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē ūdens 
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz līgumu par ūdensapgā-
des un/vai kanalizācijas pakalpojuma sniegšanu. 

18. Pēc pieslēguma izbūves iesniedzējs iesniedz SIA "Prie-
kules nami" vai pagasta pārvaldē, kura sniedz pakalpojumu, 
inženiertīkla pievada izpildmērījumu plānu.

19. Pēc noteikumu 17. punktā noteikto uzdevumu izpildes 
SIA "Priekules nami" vai pagasta pārvalde, kura sniedz pakal-
pojumu, 3 (trīs) darba dienu laikā iesniedz pašvaldībai atzinumu 
par pieslēguma līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi 
un noteikumu 18. punktā norādītos dokumentus.

20. Pašvaldība pēc SIA "Priekules nami" vai pagasta pārvaldes, 
kura sniedz pakalpojumu, akta par inženiertīkla pieslēguma izpildi 
saņemšanas sastāda aktu par līgumsaistību izpildi, ko paraksta 
abas līgumslēdzēja puses. Pēc akta parakstīšanas pašvaldība 
ieskaita līdzfinansējumu iesniedzēja norādītajā bankas kontā.

iv. noslēguma jautājumi
21. Uz līdzfinansējuma piešķiršanu var pretendēt personas, 

kuru īpašumā esošajiem īpašumiem no jauna tiek izbūvēts 
pieslēgums saskaņā ar šiem noteikumiem. 

22. Uz līdzfinansējuma piešķiršanu nevar pretendēt per-
sonas, kurām ir parādsaistības par SIA "Priekules nami" vai 
pagasta pārvaldes, kura sniedz pakalpojumu, komunālo pa-
kalpojumu saņemšanu. 

(PASKAIDROJUMA RAKSTS un PIETEIKUMS pieejami 
mājaslapas www.priekulesnovads.lv sadaļā "DOKUMENTI" – 

"SAISTOŠIE NOTEIKUMI")

APSTIPRINĀTI
ar Priekules novada pašvaldības domes 
2021. gada 28. janvāra lēmumu Nr.66 

(protokols Nr.2, 52. punkts).
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.5/21

"Par Priekules novada domes 2020. gada 
29. oktobra saistošo noteikumu Nr.12/20 
"Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.–2026. 
gadam grozījumi teritorijas izmantošanas un ap-
būves noteikumos un grafiskā daļa" atcelšanu"

Izdoti saskaņā ar likuma 
"Par pašvaldībām" 43. panta pirmo daļu un 

"Teritorijas attīstības plānošanas likuma" 25. panta pirmo daļu.
Atcelt Priekules novada domes 2020. gada 29. oktobra 

saistošos noteikumus Nr.12/20 "Priekules novada teritorijas 
plānojuma 2015.–2026. gadam grozījumi – teritorijas izman-
tošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa".

Pašvaldības domes priekšsēdētāja vija jablonska
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Lauku atbalsta dienests (LAD) informē 
Lauku bloku precizēšana un provizoriskā platību maksā-

juma iesniegums
Lauku atbalsta dienests atgādina par iespēju veikt lauku 

bloku precizēšanu, kā arī aizpildīt provizorisko platību maksā-
jumu iesniegumu. Lauku bloku precizēšanas pieprasījumu var 
izdarīt Elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS) sadaļās “Pro-
vizoriskais iesniegums” vai “Lauku bloku precizēšana”.

Lai arī precizēšanas pieprasījumus var iesniegt līdz 2021. 
gada 1. aprīlim, dienests aicina iesniegt precizēšanas piepra-
sījumus pēc iespējas ātrāk, lai ātrāk tos varētu arī pārbaudīt 
un apstiprināt.

Svarīgi ievērot, ka platībai ir jābūt sakoptai uz lauku bloka 
precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas brīdi (tajā nav krūmu, 
celmu, kūlas u.c.) Precizētā platība tiks apsekota arī dabā. Ja tā 
nebūs sakopta, tā netiks iekļauta lauku blokā. Dienests iesniegu-
mu lauku bloku precizēšanai var noraidīt, ja izmaiņas ir mazākas 
par 0,1 hektāru vai 2% no lauku bloka platības.

Precizēšanas pieprasījumi jāiesniedz tikai tad, ja klients vēlas 
iekļaut lauku blokā jau sakoptu platību, no lauku bloka izņemt 
neapsaimniekotu platību vai pievienot jaunus ainavas elemen-
tus. Lauku bloku precizēšanas pieprasījumā ir iespēja izveidot 
lauksaimnieka bloku, savu apsaimniekoto platību nošķirot no 
kaimiņu apsaimniekotajām platībām.

Klienti var pārliecinieties par savām apsaimniekotajām platī-
bām LAD ģeogrāfiskajā informācijas sistēmā http:/karte.lad.gov.
lv, kurā ir apkopota aktuālākā informācija par lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi un ainavu elementiem lauku blokos,  vai EPS.

Video par ārpusbloka platību precizēšanu provizoriskajā 
iesniegumā skatāms mājaslapā www.lad.gov.lv → Aktualitātes.

Provizoriskā platību maksājuma iesnieguma aizpildīšana dod 
iespēju savlaicīgi aprēķināt, vai tiks izpildītas zaļināšanas un citas 
prasības, kā arī attiecīgi saplānot veicamos darbus.

Pabeigt platību maksājumu iesnieguma iesniegšanu varēs 
2021. gada aprīlī un maijā.

LLKC Liepājas biroja uzņēmējdarbības konsultante
 irina Gintere

Priekules pagasta lauksaimniecības konsultante 
vizma Garkalne

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) Liepājas biroja uzņēmējdarbības 
konsultantes Irinas Ginteres pieņemšanas laiki 2021. gada martā: 

Vieta Laiks

Priekules novada pašvaldībā 
(Saules ielā 1, Priekulē) un pagastos

Par laiku un vietu vienosimies, iepriekš sazinoties 
pa tālruni 28310484.

LLKC Liepājas biroja uzņēmējdarbības konsultante Irina Gintere

APSTIPRINĀTI 
ar Priekules novada pašvaldības domes 

 2021. gada 13. janvāra lēmumu Nr.12 (protokols Nr.1, 12.p.).
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2/21

"Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu 
sliekšņa noteikšanu Priekules novada pašvaldībā" 

Izdoti saskaņā ar "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma" 33. panta trešo daļu. 
1. Noteikumi nosaka ienākumu slieksni, kuru nepārsniedzot mājsaimniecība tiek atzīta 

par maznodrošinātu Priekules novada pašvaldībā, un tā noteikšanas kārtību.
2. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis Priekules novada pašvaldībā ir 

327 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 229 euro pārējām personām 
mājsaimniecībā.

3. Mājsaimniecības ienākumu un materiālā stāvokļa atbilstību maznodrošinātas māj-
saimniecības statusam izvērtē un nosaka atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos 
noteiktajai kārtībai.

4. Priekules novada Sociālā dienesta lēmumu par mājsaimniecības atbilstību mazno-
drošinātās statusam vai atteikumu piešķirt maznodrošinātas mājsaimniecības statusu var 
apstrīdēt Priekules novada pašvaldības domē.

5. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas informatīvajā 
izdevumā "Priekules Novada Ziņas".

6. Atzīt par spēku zaudējušiem Priekules novada pašvaldības domes 2015. gada 26. 
marta saistošos noteikumus Nr.3 "Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona 
atzīstama par maznodrošinātu Priekules novadā".

Pašvaldības domes priekšsēdētāja v. jablonska

UZņĒMĒJDArbībA UN LAUKSAIMNIeCībA

SIA “Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītības 
centrs” (LLKC) informē

LLkc plānotie pasākumi
LLKC piedāvā plašu informatīvo un iz-

glītojošo vebināru spektru, kas norisināsies 
tiešsaistē ZOOM platformā. 

Aktualitātēm sekojiet līdzi mājaslapā www.
laukutikls.lv → Visi notikumi.

Tuvākie Liepājas biroja plānotie pasākumi:
11.02. Augu aizsardzības līdzekļu (AAL) 

lietotāju apliecības pagarināšana (zināšanu 
atjaunošana);

16.02. Informatīvais seminārs “Plēves tu-
neļu konstrukcijas, siltuma nodrošināšana un 
puķu un dārzeņu dēstu audzēšana, mēslošana 
segtajās platībās”.

Informācija par pieteikšanos: Aleksejs Ka-
čanovs (tālr. 27843096; e-pasts liepaja@llkc.
lv), LLKC Liepājas biroja vadītājs.

veikts tehnisko pakalpojumu cenu ap-
kopojums par 2020. gadu

LLKC Ekonomikas nodaļa apkopojusi teh-
nisko pakalpojumu cenas par 2020. gadu.

Lielākoties pakalpojumu cenas 2020. gadā, 
salīdzinot ar 2019. gadu, ir samazinājušās, bet 
izmaiņas ir nelielas. Tas galvenokārt saistīts 
ar degvielas cenu svārstībām 2020. gadā, jo 
degvielas cenas bija zemākas nekā 2019. gadā.

Vidēji viszemākais cenu līmenis ir Latgalē 
un Kurzemē, savukārt visaugstākais cenu līme-
nis 2020. gadā bija Pierīgas reģionā.

Plašāka informācija pieejama LLKC mā-
jaslapā www.llkc.lv, sadaļā “EKONOMIKA” → 
Tehnikas pakalpojumu cenas. 

LLKC Liepājas biroja uzņēmējdarbības 
konsultante irina Gintere

IZGLīTībA

Pirmsskolas izglītības iestāžu un speciālās izglītības 
iestāžu pedagogiem, pedagogu palīgiem 
un auklēm tiks izmaksātas vienreizējas piemaksas 
par darbu Covid-19 pandēmijas laikā

Kopumā šim mērķim valdība Izglītības un zinātnes minis-
trijai piešķīrusi 6,3 milj. eiro no līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem.

Kopējais finansējums vienreizējās piemaksas  par vienu likmi nodroši-
nāšanai – 300 eiro, tai skaitā piemaksas bruto apmērs – 242,74 eiro un 
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) 
– 57,26 eiro. Piemaksas apmērs ir aptuveni 30% no pedagogu zemākās 
algas likmes.

Pirmsskolas izglītības iestādes un speciālās izglītības iestādes no 
2020. gada 9. novembra, kad valstī izsludināja ārkārtējo stāvokli, turpina 
darbu klātienē, atšķirībā no citām izglītības iestādēm, kas nodrošina mā-
cību procesu attālināti. Speciālo skolu un pirmsskolu pedagogiem darbs 
šī brīža situācijā, kad Covid-19 infekcija turpina nekontrolēti izplatīties, 
ir saistīts ar palielinātu darba apjomu (regulāra dezinfekcija, pastiprināta 
epidemioloģisko prasību ievērošanas uzraudzība izglītojamiem u.c.), kā 
arī ar paaugstinātu risku darbinieka drošībai un veselībai. Pedagogu vidū 
arvien biežāk vērojama arī emocionālā izdegšana, jo darba slodze, kā  arī 
fiziskā un  psiholoģiskā intensitāte ir ievērojami palielinājusies. Strādājot 
klātienē, šo izglītības iestāžu darbiniekiem nepārtraukti jāpiemērojas 
darba organizācijas izmaiņām un jārod radoši risinājumi, lai bērniem 
būtu iespēja saņemt kvalitatīvu un pilnvērtīgu izglītību.

2021. gada 28. janvārī Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotais 
informatīvais ziņojums “Par piemaksas piešķiršanu pirmsskolas un spe-
ciālās izglītības iestāžu pedagogiem un personām, kuras sniedz aukles 
pakalpojumus, par darbu Covid-19 pandēmijas laikā” un rīkojuma projekts 
“Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi 
neparedzētiem gadījumiem”” atbalstīts valdībā.

Informāciju sagatavojusi izglītības un zinātnes ministrija

“Veselības centra 4” mobilais mamogrāfs 
plāno ierasties Priekulē 26. februārī 

(pie Priekules slimnīcas)
UZ MAMOGRĀFA PĀRBAUDI IZBRAUC TIKAI PĒC IEPRIEKŠĒJA 

PIERAKSTA! 
l Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā ve-

selības dienesta, valsts skrīninga programmas ietvaros izmeklējums ir Bez 
maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus pēc iesūtīšanas datuma). 

l Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram NAV 
līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu, maksa – 3 eiro. 

Pieraksts notiek pa tālruni 27866655.

l Virgas pagastā – 
29470883, 63497943;
l Bunkas pagastā – 
28397710;
l Gramzdas pagastā – 
63454797, 25714929;

l Kalētu pagastā – 
29470883, 63461576;

l Priekules pilsētā un 
pagastā – 
26627451, 63497943;

l Sociālais darbinieks 
darbam ar ģimenēm 
un bērniem 
Priekules pilsētā 
un pagastā – 
28629984, 63497943.  

APSTIPRINĀTI
ar Priekules novada pašvaldības domes

30.12.2020. lēmumu Nr.865
(prot. Nr.16, 59. p.).

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.17/20
"Grozījumi Priekules novada pašvaldības 
2019. gada 31. oktobra saistošajos 
noteikumos Nr.7/19 "PRIEKULES NOVADA 
PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS""

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
 34. panta pirmo un otro daļu 

un 56. panta otro un trešo daļu.
Izdarīt Priekules novada pašvaldības 2019. gada 

31. oktobra saistošajos noteikumos Nr.7/19 "PRIE-
KULES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS" (turpmāk 
– nolikums) šādus grozījumus:

1.   Izteikt nolikuma 10.2. punktu šādā redakcijā:
"10.2. Virgas pirmsskolas izglītības iestāde "Gais-

miņa"."
2.  Papildināt nolikumu ar 35.¹, 35.² un 35.³ punktu 

šādā redakcijā:
"35.¹ Ja komitejas loceklis sēdes laikā atrodas citā 

vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ, vai 
ārkārtējās situācijas, vai valsts noteikto pulcēšanās ie-
robežojumu dēļ nevar ierasties komitejas sēdes norises 
vietā, komitejas priekšsēdētājs var noteikt, ka komitejas 
sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un 
skaņas pārraide reālajā laikā), ja komitejas loceklis ir 
reģistrējies dalībai komitejas sēdē speciālā lietvedības 
programmā (vai citā izveidotā e-risinājuma rīkā).

35.² Komitejas loceklis uzskatāms par klātesošu 
komitejas sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, ne-
atrodoties sēdes norises vietā, ja viņam ir nodrošināta 

tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences 
palīdzību un ir nodrošināta elektroniskā balsošana 
tiešsaistē.

35.³ Domes komiteju norises tehniskajam nodro-
šinājumam 35.¹ un 35.² pantā noteiktajos gadījumos 
izmanto datortehniku un speciālu lietvedības prog-
rammu (vai citu izveidotu e-risinājuma rīku), kura no-
drošina drošu piekļuvi sēžu materiāliem un balsošanu 
elektroniski, izmantojot internetu."

3.  Papildināt nolikumu ar 62.¹, 62.² un 62.³ punktu 
šādā redakcijā:

"62.¹ Ja domes deputāts sēdes laikā atrodas citā 
vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ, vai 
ārkārtējās situācijas, vai valsts noteikto pulcēšanās 
ierobežojumu dēļ nevar ierasties domes sēdes norises 
vietā, domes priekšsēdētājs var noteikt, ka domes 
sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla 
un skaņas pārraide reālajā laikā), ja domes deputāts 
ir reģistrējies dalībai domes sēdē speciālā lietvedības 
programmā (vai citā izveidotā e-risinājuma rīkā).

 62.² Domes deputāts uzskatāms par klātesošu 
domes sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, neat-
rodoties sēdes norises vietā, ja viņam ir nodrošināta 
tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences 
palīdzību un ir nodrošināta elektroniskā balsošana 
tiešsaistē.

62.³ Domes sēdes norises tehniskajam nodroši-
nājumam 62.¹ un 62.² pantā noteiktajos gadījumos 
izmanto datortehniku un speciālu lietvedības prog-
rammu (vai citu izveidotu e-risinājuma rīku), kurā 
deputāts reģistrējas dalībai sēdē un kura nodrošina 
drošu piekļuvi sēžu materiāliem un drošu balsošanu 
elektroniski, izmantojot internetu."

Par sociālās palīdzības jautājumiem lūdzam zvanīt sociālajiem 
darbiniekiem:
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Vispārīgas ziņas: Purmsā-
tu muiža pirmo reizi minēta 
rakstos 1357. gadā, kad barons 
Rummels to saņem lēnī. Baroni 
Rummeli valda vairāk nekā 
400 gadus, 1820. gadā Herma-
nis fon Rummels muižu pār-
dod izsolē. Gadu gaitā muižai 
nomainās vairāki saimnieki – 
Ašbergi-Ketleri, Roppes, Hāni, 
Ungerni-Šternbergi. Katrs dod 
savu pienesumu muižai, un 
katram ir savs stāsts… 

Otrā pasaules kara laikā 
muižas ansamblis smagi cietis, 
līdz mūsdienām saglabāju-
šās dažas saimniecības ēkas 
– klēts, kalēja māja, smēde, 
brūzis, kalpu mājas kūts un 
pārbūvētā kungu māja.

Purmsāti un  
Ungerni-Šternbergi

Mazliet vairāk ziņu ir par pē-
dējiem baroniem, laikam jau tādēļ, 
ka tie valdījuši relatīvi nesen un 
viņu pēcteči ir apmeklējuši muižu, 
izrādot interesi par savu dzimtu. Pē-
dējais muižas saimnieks Leonards 
Pauls Ādolfs fon Ungerns-Štern-
bergs muižu iegādājās 1879. gadā. 
Viņš bijis patīkams cilvēks, ar 
zemniekiem runājis latviešu valodā, 
iespējams, tas arī Purmsātu muižu 
paglābis no 1905. gada muižu de-
dzināšanas. Savukārt viņa kundze 
bijusi smalka dāma, cēlusies no zi-
nāmās Bēru dzimtas. Kundzei bijusi 
personīgā istabene, kura pildījusi 
ģērbējas, saulessarga nesējas, pa-
vadones u.c. pienākumus. Kundzei, 
kā jau augstdzimušai dāmai, bija 
doti četri vārdi – Margareta Luīze 
Anna Marija. Interesanti, ka tieši 
trauslajai Margaretai bija jāpiedzīvo 
agrārā reforma, kura noteica, ka 
muižas rīcībā paliek vien 50 ha 
zemes. Ar to uzturēt lielo māju un 
saimniecību nevarēja. Margareta 
no visa tā atteicās, saņēma nelielu 
kompensāciju no valsts un devās 
uz Jelgavu. Bērni bija lieli, devušies 
savā dzīvē, barons bija miris (1903. 
gadā), un 1939. gadā viņa devās 
atpakaļ uz Vāciju. Sīkāku ziņu par 
to nav. Mirusi 1944. gadā 85 gadu 
vecumā.

Ja nebūtu notikušas pārmaiņas, 
jaunas valsts rašanās, tad muiža 
pārietu vecākā dēla Paula Ādolfa 
Leonarda īpašumā. Jaunais barons 
bijis ļoti izglītots, beidzis Jūras 
akadēmiju Pēterburgā. Laikā, kad 
bijis Krievijas impērijas Ārlietu 
ministrijas Jūras spēku sekretārs, 
saticis slavenā komponista Pētera 
Čaikovska brāļa meitu Tatjanu, kura 
kļuva par viņa sievu. No 1920. līdz 
1924. gadam sadarbojies ar Latvijas 
valdību zemūdeņu un mīnukuģa 
pasūtījuma sagatavošanā. Paulam 
bija Latvijas Republikas diplomā-
tiskā pase.

Foto – pārsteigums!
Meklējot informāciju par muižā 

nodarbinātiem purmsātniekiem, 

VĒSTUre Purmsātu muiža

atradu kādu vīru – Jāni Vērpi, ku-
čieri. Pēc grāmatas par Purmsātu 
muižu iznākšanas ar mani sazinā-
jās minētā kučiera mazmazdēls. 
Lielisks ieguvums – foto!  

Purmsātu muižas 
kungu māja – iztēlē

Kungu māja bijusi kaļķa baltu-
mā ar sarkanu dakstiņu jumtu, tās 
parks bijis kastaņu un jasmīnu pār-
pilns. Uz tuvējo dīķi vedusi pastaigu 
aleja, tā turpinājusies ap dīķi. Ieejot 
vestibilā, dabīgā gaisma nākusi no 
lielā apaļā loga. Zāle bijusi īpaši 
grezna – sienu gleznojumi, skaistas 
krāsnis. Kungu mājas ārdurvis – 
klasicisma paraugs.

Muižas veiksmes 
stāsts

Lēmumu par muižas atjauno-
šanu pieņēma, pateicoties tam, ka 
Purmsātu ciemā bija vairāk nekā 

100 skolas vecuma bērnu, kuriem 
bija vajadzīga skola. Muižu atjauno-
ja pēc tā laika iespējām, pielāgojot 
skolas vajadzībām. Vairākas tel-
pas saglabājušas savu vēsturisko 
platību un izvietojumu, jo nesošās 
sienas un daļa muižas bija cietušas 
mazāk. Pagrabs saglabājis savu 
oriģinalitāti.

Purmsātu muižas 
robežakmens – 
notikumu liecinieks

Akmens kā vagars stāv un 
noraugās uz bijušās muižas ro-
bežām. Nav sīkāku datu par tā 
uzstādīšanas gadu, nav iegravētu 
ciparu vai burtu, kas norādītu 
uz kādu sīkāku informāciju. Ir 
zināms, ka šādi stabi ir bijuši 
vairāki. Pirms daudziem gadu 
desmitiem, meliorējot laukus, 
tie aizvesti vai izsviesti akmeņu 
kaudzē un pazuduši. 

Par to, kur tie varēja atrasties, 
varam tikai nojaust. Cik labi būtu, 
ja tie atgrieztos savās vietās, ne 
vairs kā muižas robežstabi, bet kā 
vēstures liecinieki!

Izglābtā koka stāsts
Barona osis Purmsātu muižas 

parkā, veltīts Paulam Ādolfam 
Leonardam Ungernam-Šternber-
gam (1882–1948), stāvēja nokaltis 
un kļuva bīstams. Lai nezaudētu 
koku pavisam, tam tika dots otrs 
mūžs. Par koka krustmāti kļuva 
pēdējo baronu mazmazmeita 
Florence Beilbi, kura finansiāli 
atbalstīja ekojumtiņa uzlikšanu 
un veltīja koku savam vectēvam 
Paulam. 

Dīķis – muižas 
parka rota

Ir nostāsts, ka muižas dīķī 
peldēšanai paredzētā daļa bi-

jusi flīzēta. Savukārt dīķa vidū 
bijusi skaista saliņa – gulbīšu 
paviljons. Kāds cits stāsts ir 
par miglā redzētu jaunavu, kas 
peldas muižas dīķi un dungo 
dziesmu.

Ja ir vēlme uzzināt un izzi-
nāt vairāk, vari to izdarīt, lasot 
grāmatu “Purmsātu vēsture. 
Purmsātu muiža” vai apmeklējot 
muižu tad, kad tas būs iespējams.

Muižas kungu māja, aleja, 
robežstabs, muižas parks, dī-
ķis, klēts, barona osis un citas 
interesantas vietas ap muižu ir 
apskatāmas jau šodien!

Aicinām aplūkot plašāku fo-
togrāfiju stāstu interneta vietnē 
leismalite.lv, sadaļā “Noderīgi” 
– “Leišmalītes stāsti”.

Tūrisma speciāliste 
Purmsātos 

Ieva Šteinberga

Stāv muižas īpašnieks barons Leonards Ungerns-Šternbergs, 
2. rindā pirmā no kreisās – baronese Margareta 
Ungerna-Šternberga ar saviem pirmajiem trīs bērniem 
(1. rindā pirmais no kreisās – Pauls), savukārt trīs dāmas 
ir barona māsa ar savām meitām.

Tatjana fon Ungerna-Šternberga 
(Paula Ungerna-Šternberga 
sieva) ar meitām. No kreisās: 
Marija (dzimusi Purmsātos 
1912. gadā) un Margareta 
(dzimusi Sanktpēterburgā).

Muižas kučieris Jānis Vērpe sēž ratu aizmugurē, pie grožiem varētu būt Pauls Ādolfs 
Leonards von Ungerns-Šternbergs.

Aleja – ceļš uz muižu. No senseniem laikiem uz Purmsātu muižu 
vedusi aleja. Purmsātnieku atmiņās ir stāsts par kastaņu aleju, 
kura vedusi uz muižu un īpaši skaista bijusi koku ziedēšanas laikā. 
Brūnie kastaņu bumbuļi tā vilinājuši, ka ne viens vien zemnieks pa 
kādam iebāzis kabatā, pārnesis mājās un iestādījis. Vēlāk aleja 
papildināta arī ar citu sugu kokiem.



12 Priekules novada paðvaldîbas informatîvais izdevums

Gramzda  bunka  kalçti  virGa  priekule  Gramzda  bunka  kalçti  virGa  priekule

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

CMYK

Noslēgusies pirmā kārta 
viktorīnai “bIZ bIZ MĀrīTe”

Pirmajā kārtā bija 10 dažādi jautājumi par Prie-
kules un Vaiņodes novadiem. Uz tiem centās atbildēt 
44 erudītas un zinātkāras mājsaimniecības ne tikai 
no mūsu novadiem, bet arī no tuvākas un tālākas 
apkārtnes. Liela daļa dalībnieku bija labi informēti, 
savukārt citi, cerams, ieguva daudz jaunu zināšanu.

Kā jau solījām, dalībnieki saņems pārsteiguma 
balvas – vietējo amatnieku un mājražotāju produktus. 
Šoreiz ar izlozes palīdzību vēlamies pateikt paldies 
10 dalībniekiem:

l jana.kalve@kurzemesregions.lv – Vaiņodes 
novada suvenīru komplekts;

l raganite2@inbox.lv – Vaiņodes novada suvenīru 
komplekts;

l inesepaula3@inbox.lv – grāmata “Latvijas 
novadu dārgumi”;

l i.pickaine@inbox.lv – grāmata “Latvijas novadu 
dārgumi”;

l intagruntmane@inbox.lv – vietējo mājražotāju 
produkcija;

l alial99@inbox.lv – krūzīte;
l inesespeka@inbox.lv – krūzīte;
l Vitu3@inbox.lv – vietējo mājražotāju produkcija;
l dzpp@inbox.lv – vietējo mājražotāju produkcija;
l lieneoknere@inbox.lv – vietējo mājražotāju 

produkcija.
Jau 8. februārī ies gaisā viktorīnas 2. kārta, kura 

būs atvērta līdz 28. februārim. Garantējam intere-
santus jautājumus, kas varētu likt palauzīt galvu, 
lai uzzinātu faktus par tūrisma objektiem, kultūru, 
vēsturi un citiem interesantiem notikumiem.

Gluži tāpat kā 1. kārta, arī 2. kārta un visas pārējās 
būs tiešsaistes (online) erudīcijas spēles. Piedaloties 
viktorīnā, ikvienam ir iespēja tikt pie mūsu mājra-
žotāju pārsteiguma balvām! Sekojiet līdzi mājaslapā   
www.leismalite.lv un Facebook kontā @Priekules/
Vaiņodes tūrisms, kur būs publicēta saite uz spēli.

Tūrisma vadītāja Dace Gailīte

Priekules Mūzikas un mākslas skolas 3. klases audzēkņa 
Henrija Prūša apsveikuma kartīte. Skolotāja Dace Gailīte.

Tie, kas dzīvo ar cerību, redz tālāk... 
Tie, kas dzīvo ar ticību, redz citādāk... 
Tie, kas dzīvo ar mīlestību, redz dziļāk...      
Nesīsim gaismu, cerību, mīlestību! 

Sveicam Priekuli un priekulniekus 

93. dzimšanas dienā!
Priekules Mūzikas un mākslas skola

Virgas pagasts
10.02.–9.03. Priekules novada mājaslapā, 

Facebook Virgas kultūra lapā – Virgas pagasta un 
Purmsātu senlietu krātuves tiešsaistes viktorīnas 
“IZ VIRGAS PAGASTA MUIŽU UN CIEMU DZĪVES” 
1. kārta: “Purmsātu muiža / Purmsātu ciems”.

19.02. Facebook Virgas kultūras lapā – 
videorullītis “Purmsāti caur foto prizmu”, 
mākslinieku sumināšana. 

bunkas pagasts
februāra pēdējā nedēļā, kad atzīmē Meteņus, 

aicinājums pagalmos vai māju ceļa galos izvietot 

pašu veidotus tradicionālos vai mūsdienu  
ķekatu tēlus. Meteņi ir pēdējā reize, kad latvieši 
gāja ķekatās. Izveidotie tēli tiks vērtēti un 
apbalvoti.

1.03.–8.03. Visu vecumu Bunkas pagasta 
iedzīvotāji aicināti iesūtīt stāstus “Ko un kā es daru 
mājsēdē”. Visu stāstu autori saņems balvas.  
Stāstus sūtiet Maldai, tālr. 29296265.

8.03.–15.03. K/n logos floristikas pulciņa 
dalībnieču darbu izstāde “Sievietes skaistumam”.

17.03. Ģertrūdes jeb Dabas atmodas diena. 
Līdz 27.03. k/n logos iedvesmojoša fotoizstāde  
“Kā iekārtot un sapost savu pagalmu”.

TĒMA: “Spārni”. Ja tu būtu Ikars, kādi būtu tavi 
spārni?

Konkurss tiek rīkots, lai dalībnieki iepazītos 
ar Priekules pilsētas leģendu par kalēju, kurš 
izgatavoja spārnus un lidoja.  
Skatīties https://leismalite.lv/priekules-ikars/.

DALĪBNIEKI: Ikviens bērns un jaunietis vecumā 
no 4 līdz 16 gadiem.

Tiks apbalvoti laureāti četrās vecuma grupās.
Arī biedrība “Latvijas aeroklubs” kādam īpašam 

darbam piešķirs pārsteiguma balvu.

Darbus var iesniegt līdz 2021. gada 17. maijam 
(ieskaitot).

Katrs dalībnieks aizpildīta anketu vietnē 
https://ieej.lv/IKARAkonkurss, kurā var iepazīties ar 
sīkāku informāciju.

Konkursa nolikums pieejams  
http://priekulemums.lv/ un www.priekulesnovads.lv 
(sadaļā “Aktualitātes”).

priekules mūzikas un mākslas skola

AFIŠA

DZIMTSARAKSTU NODAĻAS ZIŅAS 
JANVĀrī reĢISTrĒTA LAULībA

Ej, laimīte, vedējos
Jaunas dzīves sācējiem!
Lai netrūka laimes dienu, 
Visu mūžu dzīvojot! 

f sveicam trīs jaunlaulāto pārus!

JANVĀrī reĢISTrĒTA DZIMŠANA 
Ir pilna lielā pasaule
Ar lieliem brīnumiem,
Un arī mēs, tie maziņie,
Nu piederam pie tiem. 

sveicam!
f madarai un darjum Šķimeļiem dēliņš daRens (Kalētu pag.)
f santai un kasparam Gruļļiem dēliņš GUnāRs  (Bunkas pag.)
f madarai un ingum Bučiem meitiņa eva (Gramzdas pag.)
 

JANVĀrī reĢISTrĒTA MIrŠANA
Nav tādu vārdu, ar ko izsmelt bēdas
No sirdīm, kas sāpēm pielijušas… 

Zigrīda Lilija Rosvalde (Bunkas pag.), 
Berta Krūka (Priekule), 
Nelija Velta Spilva (Priekules pag.), 
Zigrida Laimdota Strēle (Virgas pag.), 
Ona Pociene (Gramzdas pag.), 
Jānis Birzenieks (Priekules pag.).

Lai gaiši jums aizsaules ceļi! 
izsakām līdzjūtību tuviniekiem.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja iveta juškeviča

Priekules un Vaiņodes novada tūrisma 
centru spēle/viktorīna “BIZ BIZ MĀRĪTE”

Aicinām piedalīties 8. vizuāli plastiskās 
mākslas konkursā “PRIEKULES IKARS”
Konkurss notiek attālināti – interneta vidē


