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tev tik siltas plaukstas ir pasaulīt
ņem un sasildi mani
tā lai pulksteņi pareizi tikšķ
un lai norimstas kari

tā lai tumsā pār laipiņu
droši pāreju pāri
tev tik siltas plaukstas ir pasaulīt
tu to vienkārši vari –

pažēlo mani pasargā
piekļauj noglāstot klusi
lai kā zeme es elpotu
siltumā atvilgusi

 

JOKU DIENA 
izvērtās ne pa jokam!

25. februārī Mārītei tika pasniegts pašvaldības apbalvojums – GODA RAKSTS “Par mūža iegul-
dījumu un godprātīgu darbu bērnu tiesību un interešu nodrošināšanā, 25 gadus pašaizliedzīgi 
strādājot bērnu tiesību aizsardzības jomā” . 
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Ik gadu 25. martā mēs pieminam, atceramies 
un veltām spēka vārdus tiem cilvēkiem, kas 
cieta no komunistiskā genocīda.

Mēs nevaram pagriezt laiku atpakaļ un izmainīt 
notikumus, bet mēs varam būt kopā un būt stipri 
sevī...

25. martā ikvienam ir iespēja nolikt ziedus un 
aizdegt svecīti Priekules novada represēto piemiņas 
vietās:

l pie piemiņas akmens Priekules dzelzceļa stacijā;
l pie piemiņas akmens Virgā;
l pie piemiņas akmens Krotes Augšas parkā;
l godinot piemiņas dienu – ziedi represētajām 

personām Kalētu pagastā un Gramzdas pagastā. 
Novēlam: “Viens mazs prieks lai jums būtu katra 

diena! Viens saules stariņš un mazliet debesis! Un 
labs vārds, kas dzīvi dara skaistu.” 

Priekules novada pašvaldība

Ilggadējā Kalētu pagasta un Priekules novada bāriņtiesas 
locekle Mārīte Ločmele, kas bērnu tiesību aizsardzības jomai 
veltījusi 25 gadus, devusies pelnītā atpūtā. 

Par darbu ar Mārīti ilggadējie un jaunpienākušie kolēģi izsa-
kās pozitīvi, jo ir patīkami sastrādāties ar cilvēku, kuram piemīt 
gan laba humora izjūta, gan dziļa ieinteresētība savā darbā.

Kolēģe Inese Balčus stāsta: “Mārīti pazīstu no 2006. gada, kad uz-
sāku darba gaitas Bunkas pagasta pagasttiesā par bāriņtiesas locekli. 
Mārīte tajā laikā strādāja Kalētu pagastā par pagasttiesas priekšsēdē-
tāju. Mēs satikāmies rīkotajās bāriņtiesu mācībās un semināros. Tuvāk 
iepazināmies pēc Priekules novada izveidošanas, kad Kalētu pagasta 
bāriņtiesu pievienoja Priekules novada bāriņtiesai 2011. gadā. Tad arī 
sākās mūsu kopējās darba gaitas kā vienotai darba komandai. Prie-
kules novada bāriņtiesas kolēģi Mārīti raksturoju kā ļoti taisnīgu un 
savu darbu mīlošu, kurai vienmēr bērnu intereses bijušas prioritāras.

Mārīte pie ģimenēm braukusi, neskatoties uz savu darba laiku, arī 
sestdienās un svētdienās.  Ar savu mieru un nosvērtību viņa ir pratusi 
panākt pozitīvu risinājumu daudzās situācijās, palīdzējusi risināt Prie-
kules novada ģimeņu un bērnu problēmas, sniegusi atbalstu bērniem, 
ģimenēm, kad tām visgrūtāk gājis.

Mārīte saskarsmē ar citiem vienmēr izturas cieņpilni, iecietīgi. Sa-
runās ar bērniem un vecākiem uzdeva jautājumus, kas sniedza pareizo 
atbildi, kuru dažkārt izvaicātais mēģināja noslēpt. Saviem kolēģiem 
sniedza labus padomus, bija atbalstoša un izpalīdzīga. No Mārītes 
mācījāmies izturību. Savā darbā Mārīte nekad neizrādīja nogurumu 
vai nepatiku pret to, ko darīja.

Kādā sarunā ir teikusi, ka darbs bāriņtiesā viņai ir ļoti tuvs un 
patīkams.

Mārītei piemīt lieliska humora izjūta, par katru grūti risināmu 
situāciju mācēja pateikt kaut ko, kas mūs uzmundrināja.”

Intervijā Mārīte padalās ar savu 
profesionālo dzīves gājumu 

daudzu gadu garumā
– Cik ilgi jau esat kalēt-

niece? 
– Kalētniece esmu jau kopš 

1976. gada, kad uz šejieni pēc 
augstskolas beigšanas pārcēlos 
no Rucavas, kur ir manas bērnības 
mājas. Tātad jau 45 gadus. 

– Iesākumā strādājāt par 
latviešu valodas un literatūras 
skolotāju. Kā nonācāt pie šādas 
profesijas izvēles? 

– Man patika literatūra un 
labi padevās latviešu valodas 
gramatika. Es sapratu, ka fi zisku 
darbu strādāt nevaru. Pedago-
ģiskais institūts Liepājā bija tīri 
labi sasniedzams. Mans sapnis 
bija studēt angļu valodu, bet 
baidīja Rīga. Ar šodienas prātu 
es saprotu, ka tas bija muļķīgi, ka 

es to neuzdrošinājos. Varbūt arī 
vecāki baidījās mani palaist uz 
Rīgu. 44 gadus godprātīgi esmu 
nostrādājusi par skolotāju Kalētos, 
kas ir vienīgā vieta, kur esmu savā 
mūžā strādājusi. 

– Kādi ir bijuši lielākie iz-
aicinājumi skolotājas darbā? 

– Jāsaka, ka skolotājs faktiski 
ir sava veida aktieris visu mūžu. Ja 
saka, ka ģimenē, lai bērni izaugtu 
krietni, jābūt vienam “labam poli-
cistam” un otram tam “stingrajam 
policistam”, tad tieši tāpat ir arī 
skolā. Mani bijušie skolēni noteikti 
atcerēsies, kurš “policists” biju es. 
Lai tiem, kas grib mācīties, varētu 
iedot to, ko es vēlos nodot, bija tas 
“stingrā policista” tēls un maska 
jāuzliek.                              > > 3. lpp.

CIENOt UN pIEMINOt
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DOMES ZIņAS

Priekules novada 
pašvaldības domes 
2021. gada 
25. februārī domes 
sēdē pieņemtie 
lēmumi
Dažādi jautājumi

Apstiprināja lēmumus par 
dzīvokļu īpašumu izveidošanu 
dzīvokļiem Galvenā ielā 7–7, 
Tirgoņu ielā 15–1, Liepājas ielā 
5B–4 Priekulē un “Viesturi”–2 Prie-
kules pagastā un to reģistrēšanu 
zemesgrāmatā.

Pieņēma lēmumu par grozīju-
miem 26.01.2017. domes lēmumā 
“Par pašvaldības dzīvojamo māju 
īres un apsaimniekošanas maksas 
noteikšanu Bunkas, Gramzdas, 
Kalētu un Virgas pagastos”.

Apstiprināja lēmumu par 
Liepājas valstspilsētas un jaun-
izveidojamā Dienvidkurzemes 
novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas līdz 2035. gadam un 
Liepājas valstspilsētas un jaun-
izveidojamā Dienvidkurzemes 
novada attīstības programmas 
2022.–2027. gadam izstrādes 
uzsākšanu.

Pieņēma lēmumu par deleģē-
šanas līguma noslēgšanu ar SIA 
“Priekules nami” par decentrali-
zēto kanalizācijas pakalpojumu 
sistēmas sakārtošanu.

Apstiprināja lēmumu par 
2020. gada 11. novembra Minis-
tru kabineta noteikumu Nr. 671 
“Pašvaldību institūciju, finanšu, 
mantas, tiesību un saistību pār-
dales kārtība pēc administratīvo 
teritoriju robežu grozīšanas vai 
sadalīšanas” reorganizācijas plāna 
konstatējošās daļas apstiprinā-
šanu. 

Apstiprināja lēmumu par 
autorallija “Eiropas rallija čempio-
nāta posms Rally Liepāja” trases 
saskaņošanu.

Apstiprināja lēmumu par 
Priekules novada pašvaldības 
augstāko apbalvojumu piešķir-
šanu iedzīvotājiem Priekules 
pilsētas 93. dzimšanas dienas 
priekšvakarā.

Apstiprināja lēmumu par 
pašvaldībai piederošā transport-
līdzekļa “VW Caravelle” ar reģ. Nr. 
GJ6440 noņemšanu no uzskaites, 
izslēgšanu no pamatlīdzekļu sa-
stāva un realizēšanu.

Apstiprināja lēmumus par 
aizņēmumiem šādu projektu 
īstenošanai:

l investīciju projekta “Ietves 
pārbūve Galvenā ielā Priekulē, 
Priekules novadā” (ATTPA IP 1.33) 
īstenošanai,

l Kalētu Mūzikas un mākslas 
pamatskolas investīciju projekta 
“Mazās skolas” energoefektivitātes 
paaugstināšana Kalētu pagasta 
Kalētu ciemā”  (ATTP IP 4.46.).

Apstiprināja lēmumu par ik-
gadējā atvaļinājuma piešķiršanu 
pašvaldības domes priekšsēdē-
tājas vietniekam A. Cīrulim no 
15.03.2021. līdz 07.04.2021.

Nolikumi, noteikumi
Apstiprināja saistošos no-

teikumus Nr.6/21 “Grozījumi 
Priekules novada pašvaldības 
2021. gada 13. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.1/20 “Par Prieku-
les novada pašvaldības budžetu 
2021. gadam””.

Apstiprināja lēmumu par 
“Grozījumu apstiprināšanu 
31.03.2016. “Priekules novada 
pašvaldības projektu konkursu 
nolikumā”.

Pieņēma lēmumu par “Atklāta 
projektu konkursa apstiprinā-
šanu”.

Izsoles
Apstiprināja lēmumu par 

nekustamā īpašuma “Veckupši”, 
Virgas pagastā, Priekules novadā, 
nosacītās cenas un izsoles notei-
kumu apstiprināšanu.

Apstiprināja lēmumus par 
pašvaldībai piederošu dzīvokļu 
īpašumu – dzīvokļu Liepājas 
iela 3–33 un Aizputes iela 2–1, 
Priekulē, atsavināšanas izsoles 
rīkošanu, nosacītās cenas un iz-
soles noteikumu apstiprināšanu.

Pieņēma lēmumus par pašval-
dībai piederošas kustamās mantas 
– 5 kases aparātu – atkārtotas 
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.

Dokumentu pārvaldības 
speciāliste D. Tilgale

Priekules novada 
pašvaldības domes lēmumi

Bunkas pagasta pārvaldes kasiere 
maksājumus pieņems:

l 12. aprīlī  no plkst. 10.00 līdz 11.30 Krotes bibliotēkā;
l 13. aprīlī  no plkst. 10.00 līdz 11.30 Tadaiķu bibliotēkā.

Priekules novada pašvaldības 
dome aicina biedrības un nodibinā-
jumus, kas veic darbu ar jaunatni, 
no 5. marta iesniegt jaunatnes 
iniciatīvu projektu pieteikumus 
mācību priekšlaicīgas pārtrauk-
šanas mazināšanai. Programmas 
“PuMPuRS” ietvaros tiks atbalstīti 
jauniešu iniciatīvu projekti, lai vei-
cinātu atbalsta aktivitātes jauniešu 
vidū arī ārpus formālās izglītības.

Konkursa mērķi:
l palielināt priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas riska grupas izglīto-
jamo motivāciju turpināt izglītību 
un veicināt viņu aktīvu līdzdalību 
ikdienas dzīvē,

l iesaistīt priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas riska grupas izglītoja-
mos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes 
iniciatīvu projektos ārpus formālās 

prOjEktS

l Kandidātu sarakstu pieņemšanas vieta – Lielā 
iela 76, Grobiņa, Grobiņas novads.

l Kandidātu sarakstu pieņemšana tiek organizēta, 
iepriekš piesakoties.

l Komisijas darba laiki no 2021. gada 17. marta 
līdz 2021. gada 6. aprīlim:
katras nedēļas OTRDIENĀ no plkst. 13.00 līdz 
18.00; TREŠDIENĀ no plkst. 09.00 līdz 13.00;  
CETURTDIENĀ no plkst. 13.00 līdz 18.00; 
2021. gada 6. aprīlī no plkst. 08.00 līdz 18.00 
(6. aprīlī kandidātu sarakstus var iesniegt bez 
pieteikšanās).

Kandidātu sarakstam un tam pievienojamiem 
dokumentiem jābūt sagatavotiem, izmantojot 

Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammu. 
Sagatavotie dokumenti iesniedzami rakstveidā 
(parakstītas (arī elektroniski parakstītas) izdrukas 
no lietojumprogrammas) un elektroniskā formā 
– lietojumprogrammā. Piekļuves tiesības lietojum-
programmai piešķir vēlēšanu komisija, pamatojo-
ties uz kandidātu saraksta gatavotāja parakstītu 
iesniegumu.

Tālruņi saziņai:
komisijas priekšsēdētāja Dace ZUKULE, 
tālr. 29226758, 
komisijas sekretāre Sanita FRĪDMANE, 
tālr. 29160023,
e-pasts velesanukomisija@dkn.lv.

Dienvidkurzemes novada vēlēšanu komisijas 
PAZIŅOJUMS 

par kandidātu sarakstu pieņemšanu  2021. gada 5. jūnija pašvaldības domes vēlēšanās

Aicinām iesniegt jaunatnes iniciatīvas
projektus mācību motivācijas palielināšanai

Priekules novada pašvaldība 
izsludina projektu konkursu 
ar 3 virzieniem:
l “Bērnu un jauniešu aktivitātes 
Priekules novadā”;
l “Nevalstisko organizāciju aktivitāšu 
veicināšana Priekules novadā”;
l “Kultūras iniciatīvas 
Priekules novadā”.

Projektus var iesniegt līdz 2.04. plkst. 15.30.
Nepieciešamības gadījumā sazināties ar 
Priekules novada pašvaldības projektu 
koordinatoru Guntaru Jankus (26368221; 
guntars.jankus@priekulesnovads.lv).
Projekta iesniegums un nolikums pieejams 
www.priekulesnovads.lv (AKTUALITĀTES – 
PROJEKTU KONKURSI).

Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un 
piedalīties, izvēloties kādu no virzieniem!

izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami 
tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Papildus individuālajam atbalstam, ko jau saņem 
skolēni pēc programmas “PuMPuRS”, tiks atbalstīti 
arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta 
aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības. 

Programmas “PuMPuRS” projekti ir vērsti uz 
izglītojamo motivācijas palielināšanu, lai riska grupā 
esošie jaunieši nepārtrauktu mācības priekšlaicīgi, kā 
arī izglītības turpināšanu un pašu jauniešu aktīvas 
līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. 

Projektus var iesniegt jaunatnes organizācijas, 
biedrības vai nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni, 
arī jauniešu iniciatīvu grupa sadarbībā ar reģistrētu 
jaunatnes organizāciju vai biedrību un nodibinājumu, 
kas veic darbu ar jaunatni. Vienam projektam pieeja-
mais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100% tiek 

nodrošināts no programmas “PuMPuRS” līdzekļiem. 
Katram projektam tiek piešķirta šī konkrētā summa, 
ne vairāk un ne mazāk.

Projekti iesniedzami līdz 16. aprīlim ieskaitot, 
konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 24. maijam. 
Plānotais projekta uzsākšanas laiks – no 01.06.2021. 
līdz 31.12.2021., projekta ilgums no 3 līdz 18 mē-
nešiem.

Vairāk informācijas par projektu konkursu: paš-
valdības mājaslapā www.priekulesnovads.lv (sadaļā 
AKTUALITĀTES vai sadaļā PROJEKTI – “PUMPURS” 
PROJEKTU KONKURSS)  un www.pumpurs.lv. 

Papildu informācija        
pa tālruni 63497939, 26101674,                 

e-pastu una.rzepicka@priekulesnovads.lv.                     
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja

Una Ržepicka
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< < 1. lpp.

Pretējā gadījumā sākas bar-
daks. Tā ir bijusi mana mūža mas-
ka, lai uzturētu kārtību un lai mani 
dzirdētu. To es iemācījos. No savas 
bērnības es ļoti spilgti atceros 
savu Rucavas vidusskolas krievu 
valodas skolotāju Dofkanti (vēlāk – 
Strauta). Es skolā biju izpildīga un 
apzinīga, mācības grūtības man ne-
sagādāja. Ja klasē sacēlās troksnis, 
tas man traucēja. Skolotāja darīja 
tā: pateica divus teikumus uz tiem, 
kas viņai traucēja, stiprā un skaļā 
balsī, ka likās (ak, šausmas!) – tā 
turpināsies visu stundu... Bet pie-
tika ar tiem diviem teikumiem, lai 
klasē stundas gaitu varētu turpināt 
mierīgā balsī. Tad man bija tik laba 
sajūta, jo vairāk nevienu nerāj. Tas, 
ka cilvēks spēj sevi it kā pārslēgt, 
ir ārkārtīgi svarīgi. To es iemācījos 
no savas krievu valodas skolotājas. 
Es varēju norāt kādu, kas mani un 
citus traucēja, bet pēc tam pilnīgi 
mierīgā balsī turpināt stundu, it kā 
nekas nebūtu noticis, jo pārējie, kas 
gribēja mācīties un dzirdēt, nebija 
pelnījuši to troksni klasē. Īpaši 
bērni ar trauslāku nervu sistēmas 
tipu, kuri mēdz sarauties no katra 
skaļāka un skarbāka vārda. Skolē-
niem ir vajadzīga normāla attiek-
sme – gan smaids, gan mīlestība, 
gan joki. To var iemācīties, kā no 
viena tēla var kļūt par citu. Cilvē-
kam tikai tas jāgrib. Tā ir apzināta 
darbība, savdabīgs teātris, bet tas 
ir nepieciešams, lai neaizvainotu 
un neradītu baiļu sajūtu bērnos, 
kam ir trauslākas dvēseles. 

– Pirms 25 gadiem 1. aprīlī 
paralēli skolotājas darbam 
sākāt strādāt bērnu tiesību 
aizsardzības jomā. Kādi bija 
pirmsākumi? 

– Tieši tā! Sāku strādāt 1. aprīlī. 
Jāsaka, ka Joku diena izvērtās ne 
pa jokam! 

1995. gada 23. novembrī Valsts 
prezidents Guntis Ulmanis izsludi-
nāja likumu “Par bāriņtiesām un 
pagasttiesām”. 1996. gada sākumā 
Kalētu pagasta izpildkomitejas 
priekšsēdētāja Otīlija Lībeka 
mani uzrunāja, vai es negribot 
šo pienākumu uzņemties. Viņa 
man iedeva likumu, lai to izlasu 
un iepazīstos. Es ilgi nevarēju 
izlemt, jo man piedāvātais darbs 
likās ārkārtīgi nopietns. Nezināju, 
vai spēšu un varēšu to veikt. Man 
bija arī darbs skolā, tāpēc nezināju, 
vai izdosies abus darbus apvienot. 
Tomēr beigās, kaut arī samaksa bija 
simboliska, izlēmu šo piedāvāju-
mu pieņemt. Mani ļoti mulsināja 
milzīgā atbildība, sapratu, ka būs 
daudz jāmācās. Toreiz, 1996. gada 
1. aprīlī, darbu sāku vecajās izpild-
komitejas telpās (tagad – “Brūzī”), 
bet jau tā paša gada maijā mēs 
pārcēlāmies uz tagadējo pagasta 
pārvaldes ēku. Kopš tā laika esmu 
centusies strādāt tā, lai cilvēki būtu 

apmierināti, jo, kā teica Otīlija: 
“Mēs te esam cilvēku dēļ, tas ir 
vienmēr jāatceras!” Tā arī ir viena 
no mana mūža mācībām. Darba 
sākumā galvenais dokuments 
bija likums “Par bāriņtiesām un 
pagasttiesām”. Bija grūti, jo bija 
jāiesāk no praktiski nekā. Noliku-
mu un nomenklatūras nebija, tie 
bija jāveido pašai. Saprašanas, kā 
tos veidot, arī nebija, bija jāmācās. 
Pirms bāriņtiesu izveidošanas 
Liepājas rajonā par bērnu tiesību 
ievērošanu atbildēja viens bērnu 
tiesību aizsardzības inspektors 
– Anita Sermoliņa, lēmumus par 
bērnu adopciju vai nodošanu 
aizbildnībā (toreizējā termino-
loģijā – aizbildniecībā) pieņēma 
rajona izpildkomitejas deputāti. 
A. Sermoliņa katru mēnesi visus 
rajona bāriņtiesu priekšsēdētājus 
pulcināja uz mācībām, kur tika 
aicināti mācībspēki no Rīgas: 
dažādu institūciju darbinieki, 
dakteri, notāri un juristi. Vēlāk šo 
darbu turpināja Pārsla Ivanova. Šīs 
mācības bija ļoti noderīgas, jo man 
bija jādarbojas arī ar notariālām 
darbībām, kas saistījās ar cilvēku 
mantu. Šīs mācības atceros kā ļoti 
vērtīgas, jo tās bija arī tikšanās ar 
kolēģiem, ar kuriem varējām izru-
nāt dažādas situācijas un mācīties 
viens no otra. Pleca sajūta bija 
brīnišķīga! Mēs zinājām, ka varam 
sazvanīties un pakonsultēties viens 
ar otru. Tas bija labs laiks. 

– Kā izdevās apvienot divus 
tik ļoti atbildīgus darbus?

– Mana ģimenes ārste kāda 
apmeklējuma laikā izteicās, ka 
grūti jau izdomāt vēl divus tik ļoti 
spēkus izsmeļošus darbus un darīt 
tos vienlaicīgi. Viegli tas noteikti 
nebija, bet tas, ka strādāju arī 
skolā, man palīdzēja bāriņtiesas 
darbā. Jāatzīst, ka darbi palīdzēja 
viens otram, jo skolā es sastapu 
un redzēju savus aizbilstamos. Es 
pārzināju un redzēju viņu sekmes, 
man tas nebija jānoskaidro ģimenē. 
Arī viņi mani redzēja katru dienu. 
Tas noteikti kaut kādā ziņā bija 
pozitīvi, ka ikdienā mēs bijām 
cits cita redzeslokā. Tāpēc man 
arī bija vieglāk strādāt bāriņtiesā. 
Savukārt skolā bija vieglāk tādēļ, 
ka biju bāriņtiesā. Šie darbi viens 
otru papildināja. Ja skolā mācīju, 
kā pareizi rakstīt, tad bāriņtiesā – 
kā labāk veidot dzīvi, attiecības ar 
bērniem. Tomēr sirdī tuvāks man 
bija bāriņtiesas darbs, jo šeit es 
izjutu, ka es kādam varu palīdzēt. 
Varbūt tas augsti skan, bet man pa-
tiešām lielu prieku sagādā, ja varu 
kādam līdzēt. Skolā man brīžiem 
likās, ka es uzbāžos ar nevienam 
nevajadzīgām lietām, jo kam gan 
tā gramatika ir vajadzīga, bez tās 
taču var iztikt! 

– Kā, veicot emocionāli 
smagu darbu, izdevās tikt galā 
ar savām emocijām? 

– Ar emocijām īsti tikt galā 

man neizdodas. Tas ir viens no 
maniem mīnusiem, jo es nespēju 
savas emocijas savaldīt pietiekami. 
Ja kaut kam nepiekrītu, es diemžēl 
iekarstu un reizēm izsakos varbūt 
pārāk tieši un skarbi. Visu mūžu 
esmu sev to iekšēji pārmetusi un 
apskaužu savus kolēģus, kas var 
lielākajos strīdos mierīgi runāt. 
To es sev iemācīt neesmu spējusi. 
Auna spīts man neļauj sevi pārva-
rēt. Runājot par dažādām situāci-
jām ģimenēs, ar kurām strādāju, 
emocijas “nolikt plauktiņā” nekad 
neesmu varējusi. Laikā, kad strā-
dāju abos darbos, bieži bija tā, ka 
pamodos pulksten 4 no rīta, kad 
pilna galva dažādām domām. Tas, 
protams, atstājis robus veselībā. 
Tas nav tā, ka tu aizver burtnīcu 
vai datoru, jo domas izslēgt nevar... 

– Kāda ir jūsu saikne šodien 
ar aizbilstamajiem, ar kuriem 
strādājāt daudzu gadu garumā?

– Tie ir bijuši daudzi bērni. 
Nesen saskaitīju, ka pa visiem 
gadiem tie ir 66 bērni, kas ir bijuši 
gan audžuģimenēs, gan aizbildnībā 
mūsu pagastā. Varētu teikt tā, ka 
aizbilstamie jau tad, kad strādāju 
vēl skolā, nebija man tikai skolēni. 
Ir aizbilstamie, kuri šad tad mani 
apciemo un raksta sociālajos tīklos. 
Es viņus visus atceros ar sirsnību. 
Saviem aizbildņiem es vēlos teikt 
milzīgu paldies par ilgstošu sa-
darbību. Mūsu pagastā aizbildņu 
vienmēr ir bijis pietiekami daudz, 
jo cilvēku atsaucība bija izteiktāka 
nekā citur. Man kolēģi ir jautājuši, 
kā tas iespējams, ka tik daudzi 
pagasta cilvēki ir ar mieru kļūt 
par aizbildņiem. Es atbildēju, ka 
mūsu pagasta vecākā – Otīlija – 
allaž mācīja, ka mēs šeit esam, lai 
strādātu cilvēkiem. Viņa vienmēr 
aicināja mani iedzīvotāju sapulcēs 
ne tikai atskaitīties par darbu, bet 
arī uzrunāt cilvēkus. Es to darīju 
katrā iedzīvotāju sapulcē. Sākumā 
vienmēr teicu paldies jau esošajiem 
aizbildņiem, pēc tam aicināju arī 
citus par tādiem kļūt. Un cilvēki tik 
tiešām bija atsaucīgi, un, neskato-
ties uz to, ka toreiz bijām Liepājas 
rajona mazākais pagasts, mums 
bija daudz aizbildņu un audžuģi-
menes. Ar cilvēkiem ir jārunā, un 
viņi to novērtē. Ja viņus uzrunā un 
izstāsta, ir cita lieta. Tas, ka mēs 
informāciju ieliekam sociālajos 
medijos un mājaslapās, kā šodien 
tas ir pieņemts, nenoliedzami ir 
labi, taču nedod tādu rezultātu. Jā, 
cilvēks izlasa, bet informāciju ne-
uztver personīgi. Pieņemt bērniņu 
ir ārkārtīgi svarīgs lēmums ģime-
nei, jo tas pārvērš visu dzīvi, dzīves 
ritmu. Iestājas savdabīga “pirms un 
pēc” perioda sajūta. Šogad viena 
no potenciālajām ģimenēm man 
tā arī pateica: “Tu man sagriezi 
visu dzīvi kājām gaisā!” Tad, kad 
bāriņtiesa vēl bija Kalētos, mēs 
ļoti cītīgi strādājām, lai aizbildņi 
un audžuģimenes justos atbalstīti. 

Joku diena izvērtās ne pa jokam!
Mums, neskaitot 1. jūniju, kas ir 
Starptautiskā bērnu aizsardzības 
diena, bija arī Ziemassvētku un 
Jaungada svinības, aizbildņu pēc-
pusdienas kopā ar bērniem, kur 
mēs gan priecājāmies, gan izru-
nājām nopietnas lietas. Es aicināju 
cilvēkus, kas pastāstīja aizbildņiem 
par viņu tiesībām un kur atbalstu 
gūt grūtās situācijās. Ļoti svarīgi 
bija arī tas laiks, ko bērni varēja 
pavadīt kopā. Vēlos teikt paldies arī 
mūsu audžuģimeņu un aizbildņu 
labvēļiem un atbalstītājiem. Viens 
no tiem ir baptistu draudzes sludi-
nātājs Mārcis Zīverts, kas tajā laikā 
kalpoja Priekules baptistu draudzē. 
Viņš mums ne tikai vairākas reizes 
noorganizēja humānās palīdzības 
un saimniecības līdzekļu piegādes 
aizbildņiem un audžuģimenēm, 
bet arī organizēja svētkus ar pie-
pūšamām atrakcijām un visādām 
citām izpriecām. Un tie tik bija 
svētki! Man palīdzējuši ir ļoti 
daudzi cilvēki. 

– Ko plānojat darīt turp-
māk? Vai darba nepietrūks? 

– Mani darbs vienmēr ir atra-
dis. Laikam tāpēc, ka esmu dzimusi 
Zirga gadā. Un, lai nu ko, bet par 
darba trūkumu es nekad neesmu 
varējusi sūdzēties. Tad, kad man 
bija apmēram 20 gadi, aizbraucu 
uz Rucavu pie vecākiem. Mamma 
man iedeva tādu mazu saišķīti un 
teica: atpiņķerē to, ja vari! Es īsti 
nevarēju saprast, kas tur ir iekšā: 
tāds kā pergaments, kā marle...  Par 
pārsteigumu man, ar marli sasieta, 
savīstīta, tā izrādījās mana nabas-
saite. Mamma toreiz teica, ka tiem, 
kas var savu nabassaiti atraisīt, 
darba nekad netrūks un jebkurš 

darbs, lai ko nedarītu, veiksies. 
– Vai jums ir kādi vaļasprie-

ki, ar ko aizraujaties brīvajos 
brīžos? 

– Aizraujos ar rokdarbiem. 
Lielākais vaļasprieks man ir adī-
šana. Tā mani relaksē. Ļoti patīk 
mežģīņrakstu adīšana. Man sagādā 
prieku tas, ka varu atšifrēt shēmas 
un pēc tām radīt savus darbus. 
Idejas smeļos jūtūbē, arī žurnālos. 
Man ir divi mazbērniņi, kuriem 
adījumi noder.

– Ko jūs ieteiktu jaunajiem 
speciālistiem, kuri nolēmuši 
savu karjeru saistīt ar bērnu 
tiesību aizsardzības jomu? 

– Tiem, kas domā tam pie-
vērsties, es novēlētu nebaidīties. 
Nebaidīties grūtību un saglabāt 
sevī vēlmi līdzēt, bet līdzēt no visas 
sirds, nevis tāpēc, ka tas ir darba 
pienākums. Tas ir darbs 7X24, tas 
jādara ar sirdi. 

– Mārītes novēlējums līdz-
gaitniekiem. 

– Šis ir grūts laiks mums vi-
siem, kas liek it kā apstāties, bet 
vienlaikus – dod iespēju padomāt 
un daudz ko pārdomāt... Esam 
nošķirti no draugiem, paziņām, pat 
darba biedriem. Bet aicinu nepa-
likt šajā sastingumā. Nezaudēsim 
vēlmi satikt citus, parunāt ar ra-
diem, draugiem un darbabiedriem. 
Milzīgie ierobežojumi mums it kā 
aizbāž muti un aizslēdz durvis, bet 
ir jārunā citam ar citu. Galvenais 
– neaizslēdziet sirdis! 

Pašvaldības vārdā sakām lielu 
paldies Mārītei Ločmelei par ilgga-
dēju un godprātīgu darbu bērnu 
tiesību aizsardzības jomā!

Kristīne Dundure

veSelīBA

Mobilais mamogrāfs “VESE-
LĪBAS CENTRS 4” plāno ierasties 
PRIEKULĒ 24., 25. martā pie 
Priekules slimnīcas.

UZ MAMOGRĀFA PĀR-
BAUDI IZBRAUC TIKAI PĒC 
IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA!

l Sievietēm, kuras ir saņē-
mušas uzaicinājuma vēstuli no 
Nacionālā veselības dienesta, 
Valsts skrīninga programmas 
ietvaros izmeklējums ir BEZ 
MAKSAS (uzaicinājuma vēstule 
ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas 
datuma). 

l Ar ģimenes ārsta vai ār-
stējošā ārsta norīkojumu, kuram NAV līgumattiecību ar Nacionālo 
veselības dienestu – 3 eiro. 

PIERAKSTS NOTIEK PA TELEFONU 27 86 66 55.

“VESELĪBAS CENTRS 4” 
plāno ierasties PRIEKULĒ 

24., 25. martā
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vispārējas ziņas
Paplaka kā Plakakte zināma 

no 1422. gada, kad tā izlēņota 
Heinriham Jodem, kura dzimtai 
īpašums piederēja vairākus gad-
simtus, vēlāk muižas īpašnieki ir 
fon Zēfeldu dzimta, tad Roppes un 
Korfi. Paplakas muižai piederēju-
šas Joguļu (Jogeln) un  Mazpapla-
kas (Klein-Paplacken) pusmuižas.

Paplaka jeb Zēpelte 
un Zēfeldi

Interesanti, ieraugot šo dubult-
nosaukumu, prātā nāk kaimiņos 
esošie Purmsāti jeb Rumula, kuri 
tā tika dēvēti valdošo baronu 
Rummelu dēļ. Vai ar Paplaku ir bijis 
tāpat? Zēfeldi = Zēpelte?

Kas tad bija Zēfeldi? Tā bija 
sena bruņniecības dzimta, kura 
1620. gadā ierakstīta bruņniecības 
dzimtu reģistrā jeb matrikulā. Šajā 
reģistrā ierakstīja dzimtas, kuras 
bija pietiekami dižciltīgas, un 
viņus drīkstēja uzrunāt ar titulu 
“dižciltīgs” (Edel), vēlāk  “labdzi-
mis” (Wohlgeboren). 1833. gadā 
Zēfeldiem piešķīra barona titulu.

Dažādos interneta resursos 
minēts fakts, ka tikai 1802. gadā 
baroni Zēfeldi nopērk Paplaku, bet, 
papētot baronu ciltskoku rūpīgāk, 
kā pirmais nosaukts Heinrihs fon 
Zēfelds no Paplakas un Joguļiem, 
kurš miris 1759. gadā Joguļu mui-
žā, tātad  pirms 1802. gada. Laikā, 
kad vecais barons visdrīzāk jau 
dzīvo Joguļu muižā, Paplakas val-
dījumu viņš atdevis savam dēlam 
Heinriham Ernstam. Pēc Heinriha 
Ernsta Paplakas muižu manto viņa 
dēls – Gerhards. 

Vēlāk par muižas jaunajiem 
saimniekiem kļūst Gerharda meita 
Laura Anna Marija Ernestīne Šar-
lote un viņas vīrs Johans Fridrihs 
Adams fon der Ropps. Viņu  laulībā 
piedzimst 11 bērni.

Neparastais 
Ropps un brīnumainā 
Paplakas muiža

Roppu pirmsākumi Latvijas 
teritorijā meklējami Straupē, kura 
Teoderikam fon Bukshēvenam 
iedota lēnī. Kopš tā laika augst-
dzimušais dēvēts par Teoderiku no 
Straupes (Theodoricus de Raupena). 
Gadsimtu gaitā uzvārds mainījies 
Rope, Ropa, Ropp. Dzimta sadalīju-
sies Vidzemes un Kurzemes atzarā, 
kur Vidzemas atzars izmiris jau 
16. gs. 1620. gadā dzimta ierakstīta 
bruņniecības dzimtu matrikulā, bet 

TŪRISMA JAUNUMI

Gerharda meita Laura Anna Marija Ernestīne Šarlote un viņas 
vīrs Johans Fridrihs Adams fon der Ropps.

Kungu māja, kuras atklāšana notika 1808. gada 24. jūnijā.

Paplakas muižas kungu māja pārsteidza ar īpašiem sienu glezno-
jumiem – dekoratīvi stilizētiem romiešu motīviem un Pompeju sienu 
gleznojumu atdarinājumiem. Paplakas muiža bija vienīgais šāda 
dekoratīvās apdares ansambļa paraugs Latvijas arhitektūrā.

Kaut arī dienas vēl vēsas, tomēr gaisā jau jūtama pavasara 
klātbūtne. Par to liecina ne tikai gaišās un garās dienas, bet arī 
saklausāmas skaņas koku zaros. Tāpat arī ir ar tūrismu, jo pavasa-
ris iedvesmo ceļotājus doties apskatīt tuvākas un tālākas vietas. 
Pagājušā gada nogalē Priekules muiža atdzima, jo ietērpās 
jaunā ietērpā un ieguva jaunas kāpnes uz parku. Nevienam 
nav noslēpums, ka Priekules muižas vēsturiskais komplekss ir 
tūrisma piesaistes objekts, kurš, īpaši vasaras periodā, atved 
pie sevis daudzus interesentus. Tāpēc arī tapis un uzstādīts 
fotografēšanās rāmis muižas parkā, lai visi ceļotāji, viesi un 
pilsētas iedzīvotāji varētu iemūžināt savu viesošanos Priekulē. 
Rāmim izvēlēts jūgendstils, lai iezīmētu muižas spozmi un 
krāšņumu, un to darinājis Kristaps Šteinbergs.
Laipni lūgti Priekulē, jo prieks mājo Priekulē! 

Tūrisma vadītāja DAcE GAiLīTE

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

(I. Ziedonis)

Paplakas muiža

1853. gadā saņem barona titulu.
Jaunais muižkungs tiek rakstu-

rots kā cilvēks, kas saprata mākslu 
un kuram bija interese uz visu 
neparasto. Tas arī parādījās mui-
žas apbūvē, bet īpaši kungu mājā, 
kuras atklāšana notika 1808. gada 
24. jūnijā. Barons ar savu parādes 
zobenu pārcirtis zaļu lenti, un viesi 
varējuši ieiet jaunatklātajā namā.

Kungu mājas ieejas fasādi 
rotājušas kolonnas, interesanti 
bija veidots jumts, kā rezultātā 
īpaši tika izgaismota zāle ar tā 
saucamo virsgaismu. Grīdu klā-
jis neparasti skaists parkets, un 
telpas sildījušas greznas krāsnis. 
Interesanti, ka Pakrojā (Lietuvā) 
līdzīgi saimniekojis Paplakas ba-
rona Johanna Fridriha brāļa dēls 
Johans Teodors, kurš ieviesa īpašu 
stilu Pakrojas muižā.

Latvijas teritorijā  dzimta  
saimniekojusi: Purmsātu, Dižizrie-
des, Jaunauces, Bikstu u.c. muižās.

Muižas noriets 
un posts

1849. gadā mirst Laura fon 
Roppa, un ar to arī beidzās muižas 
apbrīnas vērtā dzīve. Vēl pirms 
savas nāves viņa atdod muižu ve-
cākajam dēlam Emerikam Juliusam, 
kurš pēc mātes un tēva (1856) nāves 
muižu izīrē, jo pats pārvalda savas 
sievas muižu Daugavpils pusē. Sa-
vukārt viņa dēls, nākamais muižas 
īpašnieks Leons Johans Mihaels ir 
kādu laiku dzīvojis Paplakā. Viņa 3 
meitas Izabella, Vanda un Johanna 
dzimušas Paplakā. 

1887. gadā muižu pārdod 
Priekules baronam Korfam. Līdz 
1911. gadam ēku īrē Aleksandrs 
fon Bērs. Vēlāk paši Korfi pārceļas 
uz Paplakas muižu. 1920. gadā 
muižai paliek vien 50 ha zemes, 
taču barons Aleksandrs un Tatjana 
Korfi tur dzīvo, pieņemdami jaunos 
dzīves apstākļus. Viņi dzīvoja ļoti 

Tūrisma vadītāja Dace Gailīte.

UZSTĀDĪTS FOTOGRAFĒŠANĀS 
RĀMIS PRIEKULES MUIŽAS PARKĀ

pieticīgi un nevarēja atļauties 
rūpēties par lielo māju. 

Latvijas brīvvalsts laikā  Pa-
plakas muižas teritorijā tiek iz-
vietots Latvijas armijas garnizons. 
1939. gada oktobrī Latvija un PSRS 
parakstīja savstarpējās palīdzības 
paktu, tā saucamo Bāzu līgumu, jau 
tā paša gada vēlā rudenī Paplakā 
ienāca sarkanarmieši, saveda kara 
tehniku un materiālus. Mazliet 
vēlāk Paplakas kara bāzi ieņem 
Vācijas bruņotie spēki. 1944. gadā 
muižu noposta.

Vēlāk muižas teritorijā izveido-
jas PSRS armijas garnizons. 

Paplakas muižas 
vieta šodien

Par bijušo muižas varenību vairs 
tikai liecina skaistā kastaņu aleja 
un drupu aprises. Vietējie stāsta, 

ka kādreiz vēl drupu sienās varējis 
saskatīt sienu zīmējumus.

Pavisam nesen noslēdzies LE-
ADER atbalstītais projekts “Trīs-
padsmit tūrisma informācijas zīmju 
izgatavošana un uzstādīšana Prie-
kules novada Virgas pagasta dabas, 
vēstures un tūrisma objektos”, viena 
no šīm zīmēm izvietota pie Paplakas 
muižas drupām. Šīs informatīvās 
zīmes uzstādīšana aktualizē un 
atgādina, ka reiz tur atradies viens 
no neparastākajiem muižas apbūves 
ansambļiem šai pusē. 

Raksts tapis, izmantojot pie-
ejamos internetresursus.

Foto – interneta resursi, per-
sonīgais arhīvs.

Tūrisma organizatore 
Purmsātos

Ieva Šteinberga
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APSTIPRINĀTI
 ar Priekules novada pašvaldības domes 
 2021. gada 28. janvāra lēmumu Nr.40

 (protokols Nr.2,26.p.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.3/21
 “PAR PABALSTU AIZGĀDNĪBĀ ESOŠO 
PILNGADĪGO PERSONU AIZGĀDŅIEM”

Izdoti saskaņā ar likuma 
“Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka 

Priekules novada pašvaldības pabalstu aizgādnībā esošu 
pilngadīgo personu aizgādņiem (turpmāk – pabalsts) apmē-
ru, tā piešķiršanas un izmaksas kārtību. Pabalsta aizgādnim 
piešķiršanas mērķis ir fi nansiāli atbalstīt aizgādņus aizgādņa 
pienākumu pildīšanā.

2. Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kuru par aizgādni 
pilngadīgai personai, kurai tiesa ir ierobežojusi rīcībspēju un 
nodibinājusi aizgādnību, vai par pagaidu aizgādni pilngadīgai 
personai, kurai nodibināta pagaidu aizgādnība (turpmāk – 
aizgādnībā esoša persona), iecēlusi:

2.1. Priekules novada bāriņtiesa (turpmāk – bāriņtiesa), ja:
2.1.1. aizgādnībā esošas personas deklarētā pamata dzī-

vesvieta ir Priekules novada administratīvā teritorija;
2.1.2. aizgādnībā esošas personas deklarētā pamata dzī-

vesvieta līdz ievietošanai ārpus Priekules novada administra-
tīvās teritorijas esošā ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūcijā (turpmāk – institūcija) vai ārstniecī-
bas iestādē ir bijusi Priekules novada administratīvā teritorija,

2.2. citas pašvaldības bāriņtiesa, un, ja aizgādnībā esošā 
persona un aizgādnis ir deklarējuši dzīvesvietu un dzīvo Prie-
kules novada administratīvajā teritorijā vismaz 12 mēnešus 
pirms pabalsta pieprasīšanas, un aizgādnis nesaņem pabalstu 
citā pašvaldībā.

3. Bāriņtiesa, ieceļot aizgādni pilngadīgai personai, informē 
aizgādni par tiesībām saņemt pabalstu.

II. Pabalsta apmērs
4. Pabalsta apmērs par vienu aizgādnībā esošu personu 

neatkarīgi no aizgādnībā esošai personai iecelto aizgādņu 
skaita ir 30,00 EUR mēnesī. 

5. Pabalstu par nepilnu mēnesi aprēķina un izmaksā pro-
porcionāli dienu skaitam. 

III. Pabalsta piešķiršanas un izmaksāšanas kārtība
6. Lai saņemtu pabalstu, aizgādnim, uzrādot personu 

apliecinošus dokumentus, jāiesniedz Priekules novada do-
mes Sociālajā dienestā (turpmāk tekstā – Sociālais dienests) 
iesniegums pabalsta saņemšanai. 

7. Sociālais dienests pēc iesnieguma saņemšana pieprasa 
bāriņtiesai izziņu, ka persona ir iecelta par aizgādni. 

8. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt 
pabalstu pieņem Sociālais dienests mēneša laikā no iesniegu-
ma saņemšanas dienas.

9. Pabalsts tiek piešķirts, neizvērtējot aizgādņa ienākumus 
un materiālos resursus.

10. Ja aizgādnim ir tiesības saņemt pabalstu, to piešķir 
no dienas, kad aizgādnis iesniedzis iesniegumu par pabalsta 
piešķiršanu.

11. Ja pabalsta pieprasītājam nav tiesības saņemt pabalstu, 
tiek pieņemts lēmums, norādot atteikuma pamatojumu un 
lēmuma apstrīdēšanas kārtību.

12. Pabalstu aizgādnim izmaksā vienu reizi mēnesī par 
iepriekšējo mēnesi līdz nākamā mēneša 10. datumam, pār-
skaitot to uz aizgādņa iesniegumā norādīto kredītiestādes 
norēķinu kontu Priekules novada pašvaldības vai pagastu 
pārvalžu kasēs.

13. Bāriņtiesa triju darba dienu laikā informē Sociālo 
dienestu, ja:

13.1. bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par aizgādņa atcelšanu, 
atstādināšanu vai atlaišanu no aizgādņa pienākumu pildīšanas;

13.2. tiesa aizgādnībā esošajai personai atcēlusi rīcībspē-
jas ierobežojumu, izbeigusi pagaidu aizgādnību vai beidzies 
tiesas nolēmuma darbības termiņš par pagaidu aizgādnības 
nodibināšanu;

13.3. aizgādnis ir miris.
 14. Aizgādnim, kuram piešķirts pabalsts, ir pienākums triju 

darba dienu laikā informēt Sociālo dienestu, ja:
14.1. aizgādnībā esošā persona mainījusi pamata dzīves-

vietu ārpus Priekules novada administratīvās teritorijas;
14.2. aizgādnībā esošā persona mirusi.
15. Ja aizgādnis nav informējis Sociālo dienestu par no-

teikumu 14. punktā minētajiem apstākļiem, bet ir saņēmis 
pabalstu, aizgādnim ir pienākums nepamatoti saņemto pa-
balsta summu atmaksāt Sociālajam dienestam. Ja aizgādnis 
nepamatoti saņemto pabalsta summu Sociālā dienesta ter-
miņā neatmaksā labprātīgi, to normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā piedzen tiesas ceļā. 

16.  Pabalsta izmaksu pārtrauc vai izbeidz, ja:
16.1. aizgādnībā esošā persona mainījusi pamata dzīves-

vietu ārpus Priekules novada administratīvās teritorijas;
16.2. bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par aizgādņa atcelšanu, 

atstādināšanu vai atlaišanu no aizgādņa pienākumu pildīšanas;
16.3. tiesa aizgādnībā esošajai personai atcēlusi rīcībspē-

jas ierobežojumu, izbeigusi pagaidu aizgādnību vai beidzies 
tiesas nolēmuma darbības termiņš par pagaidu aizgādnības 
nodibināšanu;

16.4. aizgādnībā esošā persona mirusi.
17. Priekules novada bāriņtiesa triju darba dienu laikā raks-

tiski informē Sociālo dienestu, ja aizgādnis līdz kārtējā gada 
1. februārim nav iesniedzis bāriņtiesā norēķinu par iepriekšējā 
gada aizgādnības pārvaldību. Sociālais dienests aiztur pabalsta 
izmaksu līdz brīdim, kad saņemta informācija no bāriņtiesas 
par norēķina par aizgādnības pārvaldību saņemšanu. Ja 
aizgādnis norēķina par aizgādnības pārvaldību iesniegšanas 
termiņu kavējis trīs mēnešus, pabalsta izmaksu atsāk no 
dienas, kad iesniegts norēķins par aizgādnības pārvaldību, 

anulējot aizturēto pabalsta summu.
IV.  Pieņemto lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana
18. Sociālā dienesta pieņemtos lēmumus var apstrīdēt 

Priekules novada pašvaldības domē  “Administratīvā procesa 
likuma” noteiktajā kārtībā.

19. Priekules novada pašvaldības domes pieņemtos lē-
mumus var pārsūdzēt tiesā “Administratīvā procesa likumā” 
noteiktajā kārtībā.

V. Noslēguma jautājums
 20. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicē-

šanas bezmaksas informatīvajā izdevumā “Priekules Novada 
Ziņas”.

Pašvaldības domes priekšsēdētāja Vija Jablonska

Paskaidrojuma raksts pieejams www.priekulesnovads.lv, 
sadaļā – DOKUMENTI – saistošie noteikumi “Par pabalstu 
aizgādnībā esošo pilngadīgo personu aizgādņiem” .

  APSTIPRINĀTI
ar Priekules novada pašvaldības
domes 2021. gada 25. februāra

 sēdes lēmumu Nr. 106 (prot.Nr.4, 38.p.) 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 6/21
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 likumiem:

“Par pašvaldībām” 21; 26. pantu;
“Par pašvaldības budžetiem”.

Izdarīt Priekules novada pašvaldības domes 13.01.2021. 
saistošajos noteikumos Nr.1/20 "Par Priekules novada paš-
valdības budžetu 2021. gadam" (turpmāk noteikumi) šādus 
grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:
1.1. budžeta līdzekļu atlikums uz gada sākumu 781 237 

EUR;
1.2. ieņēmumi 6 841 834 EUR;
1.3. izdevumi 7 261 251 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 

Traktortehnikas 
un tās piekabju 

ikgadējās valsts 
tehniskās apskates 

laiki un vietas 
Priekules novadā

l 31. martā plkst. 10.30 – Bunka (Bunkas kultūras nams),
l 1. aprīlī plkst. 10.30 – Priekule (Ķieģeļu iela 3),
l 19. aprīlī plkst. 10.30 – Gramzda (Skolas iela 3),
l 26. aprīlī plkst. 10.30 – Kalēti (Liepu aleja 3),
l 13. maijā plkst. 10.30 – Virga (Pagastmāja, Paplaka),
l 9. jūnijā plkst. 10.30 – Kalēti (Liepu aleja 3),
l 14. jūnijā plkst. 10.30 – Priekule (Ķieģeļu iela 3), 
l 17. jūnijā plkst. 10.30 – Gramzda (Skolas iela 3),
l 21. jūnijā plkst. 10.30 – Tadaiķi (Kalte),
l 7. jūlijā plkst. 10.30 – Virga (Pagastmāja, Paplaka).
Traktortehnikas valsts tehniskās apskates laikā obligāti jā-

ievēro valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības (vismaz 2 m x 
2 cilvēki, lietojam sejas maskas utt.). Situācijās, ja pakalpojuma 
saņēmējs atsakās ievērot VTUA nodarbinātā norādījumus vai 
ārkārtas situācijas drošības pasākumus, VTUA var pārtraukt pakal-
pojumu sniegšanas procesu un aicinās atkārtoti ievērot noteiktos 
epidemioloģiskās drošības pasākumus. Neskaidrību vai jautājumu 
situācijās tālrunis: 63425564 vai e-pasts: liepaja@vtua.gov.lv.

Plašāka informācija  priekulesnovads.lv, sadaļā AKTUALITĀTES. 

Priekules novada bāriņtiesa aicina zvanīt 
uz diennakts 24/7 tālruņa numuru krīzes situācijā:
l ja pret bērnu vērsta vardarbība (ja bērni tiek sisti, pazemoti, apsaukāti);
l ja bērns atrodas veselībai un dzīvībai bīstamos apstākļos;
l ja bērni atstāti bez pieaugušo uzraudzības; 
l ja novērojama svešu cilvēku aizdomīga rīcība pret bērnu;
l ja bērns tiek seksuāli aizskarts;
l ja bērnam tiek radīts jebkāda veida apdraudējums;
l ja bērnus pieskata pieaugušie, kas ir alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē;
l ja nepilngadīga persona ir  alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē;
l u.c. gadījumos. Aicinām arī bērnus un pusaudžus vērsties

 pēc palīdzības, ja esat nonākuši grūtībās, 
jūtaties neuzklausīti un neatbalstīti.

Zvaniet uz Priekules novada bāriņtie-
sas diennakts 24/7 tālruņa numuru krī-
zes situācijā – 29368661 vai bērnu un 
pusaudžu uzticības tālruni – 116111. 

 Paldies iedzīvotājiem, ka neesat 
vienaldzīgi par to, kas notiek ar mūsu 
bērniem! Bērni ir mūsu nākotne, tāpēc 
būsim līdzatbildīgi un ziņosim par bērnu 
tiesību pārkāpumiem. 

 Priekules novada bāriņtiesas priekš-
sēdētāja Ilona Šlisere ( 26741009)
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lidijas Treides atmiņas par to, 
kā tika saņemti bērni

“No manas klases tika represēti divi audzēkņi. Viena no viņiem 
bija Erna Bēta, kura pēc stundām devās kājām mājās pa Raiņa ielu 
Priekulē. Viņai pretī veda apcietināto brāli un, protams, arī pašu saņē-
ma. Esmu saglabājusi arī atmiņas par Gramzdas meiteni Ingrīdu. Viņa 
devās kājām no Gramzdas skolas uz Priekules staciju, lai nonāktu pie 
apcietinātajiem tuviniekiem. Vēlāk, jau Omskā, Sibīrijā esot, Ingrīda 
mija gredzenus ar Jāni Priedi. Pēc atgriešanās Gramzdas pagastā 
Ingrīda un Jānis vadīja savu saimniecību, ar produkciju iepriecinot 
arī priekulniekus. 2011. gadā Priekules domē pāris svinēja Smaragda 
kāzas. Mana klasesbiedrene Erna Sibīrijā apguva traktorista amatu. 
Pēc atgriešanās dzimtenē Erna savas darba gaitas turpināja Liepājā.

Aicinu ieskatīties Arnolda Antonija darbā “AR ARKLU UN ZOBENU 
SENTĒVU KALNAINAJOS LĪDUMOS”. Grāmatā ir aprakstītas Veltas 
Rangas un citu Asītes pagasta iedzīvotāju atmiņas par Sibīriju un 
vēstures notikumiem Asītē.”

Novadnieku atmiņu stāsti un 
fotogrāfijas par deportāciju 
1949. gada 25. martā, 
kuras apkopojusi un glabā 
novadpētniece Lidija Treide

ingrīda Priede 
Sibīrijā 

1952. gada 
3. maijā.

Agrijas eidiņas 
atmiņas

Virgas pagasta “Cērpu” mājās 
dzīve ritēja mierīgi, līdz 1949. gada 
25. marta naktī ap plkst. 3 pie 
durvīm klauvēja. Tēvs samiegojies 
aizgāja atvērt durvis. Tur bija 
zaldāti. Visiem lika saģērbties un 
sekot uz mašīnu. Pēc tam steidzīgi 
sasēdināja mūs mašīnā un veda 
prom. Tēvs vēl izlēca no mašīnas 
un skrēja palaist abus suņus no 
ķēdes, lai nenomirst badā. Es 
bailēs sastingu, jo zaldāti sāka uz 
tēvu šaut, domādami, ka viņš bēg. 

Domāju, ka mūs veda uz 
Paplakas staciju, jo no rīta pie 
mūsu vagona atnāca mātes brālis 
Osvalds Dimzēns. 

Mūs visus salika aizrestotā 
lopu vagonā, kur gulējām uz 
salmiem. Pilns vagons bija ar cil-
vēkiem. Pa ceļam ienesa spaiņus 
ar kartupeļiem, zupu un iesvieda 
maizes ķieģelīšus no kastēm. 
Mums pat karotes nebija līdzi, ar 
ko ēst, tās mums aizdeva kaimiņi.

Aizveda mūs līdz Omskas 
priekšpilsētai – Kolomzinas staci-
jai, kur mūs sagaidīja priekšnieki. 
Tālāk nokļuvām kolhozā “Trešais 
Internacionālis”. 

Dzīvojām mājā, kas vairāk 
līdzinājās būdai, piedalījāmies lau-
ku darbos. Katru vakaru kolhoza 
kantorī bija jāreģistrējas, lai pie-
rādītu, ka neviens nav aizbēdzis. 

Kādu dienu devos uz dzelzceļa 
pusi. Pa sliedēm parasti brauca 
drezīnas, kas mūs veda uz Ko-
lomzinu pēc maizes. Arī šoreiz 
aizbraucu ar drezīnu līdz pilsētai, 
kur nejauši satiku kādu sievieti, 
kas aizveda mani ar elektrisko 
vilcienu līdz Omskai. Tur atradu 
sludinājumu, ka vajag bērnu aukli, 
un devos uz turieni strādāt. Man 
tiešām ļoti paveicās. 

Annas un Vladimira Korot-
kinu ģimenē pieskatīju divas 
meitiņas – 3 un 5 gadus vecas. 
Mani šajā ģimenē sauca par 
Alločku. A. Korotkina bija kadru 
daļas vadītāja Omskas apgabala 
Izpildu komitejā. V. Korotkins bija 
Omskas apgabala Izpildu komite-
jas priekšsēdētājs un atbildīgais 
par deportētajiem. 

Pats V. Korotkins aizbrauca 
uz kolhozu un pateica mammai, 
kur esmu. Korotkinu ģimene 
pierakstīja mani pie sevis, ieguvu 
pasi uz Agneses vārda. Svētdienās 
braucām pie manas ģimenes. Pat 
Ziemassvētkos aizveda uz Omskas 
baznīcu. 

V. Korotkins panāca, lai vecā-
kus pārceltu tuvāk Omskai. Viņi 
pārcēlās uz Luzinas sovhozu – 
pašu labāko saimniecību Omskas 
apgabalā. Te maksāja algu par 
dienas darbu. Un vecāki uzbūvēja 
ķieģeļu māju, ko vēlāk pārdeva, lai 
atgrieztos Latvijā. 

V. Korotkins man iedeva naudu 
ceļam uz Liepāju un trīs mēnešu 
iztikas naudu. Pateicoties šiem 
labajiem ļaudīm, es ieguvu arī 
izglītību.

Sibīrijā biju pavadījusi astoņus 
gadus. Šajos gados satikos gan ar 
labiem, gan ar sliktiem cilvēkiem. 
Bet visvairāk bija labo cilvēku. Un 
vislabākā bija Korotkinu ģimene, 
kas mani uzskatīja gandrīz par 
pašu meitu. Arī vēlāk ciemojos 
šajā ģimenē. (Atmiņas pierakstīja 
Evita.)

Arnolda Burvja
atmiņas

Toreiz es dzīvoju Priekules 
pagasta “Mazdriviņos”. Es biju 
31 gadu vecs un precējies, sievu 
sauca par Emīliju. Bijām uzcēluši 
mazu mājiņu. Strādāju Lauk-
saimniecības biedrībā par šoferi, 

un neviens nevarēja iedomāties, 
ka kādreiz būs tāda izvešana. 
Kādu vakaru, kad biju pārnācis 
no darba, vēl nezināju, ka no rīta 
būs jāatstāj savas mājas. No rīta 
piecos izgāju ārā un dzirdēju, ka 
brauc kāda mašīna. Es pie sevis 
nodomāju: “Ko te varētu darīt 
mašīna tādā rīta agrumā?” Ieeju 
istabā, un brālis Ādolfs saka, ka ir 
izvešana. Apstājās un no mašīnas 
izkāpa 12 vīri, nāca viņi šurp. 
NKVD armijnieki staigāja apkārt 
mājai un nevarēja atrast durvis, 
jo tām priekšā atradās traktors. 
Brālis Ādolfs aizbēga, izkāpdams 
pa logu. Pirms tam bija pārdoti 
lopi un saņemta nauda. Ādolfs 
atgriezās mājās, lai atdotu naudu. 

Armijnieki vēl nebija tikuši 
iekšā. Kad viņi ienāca, vispirms 
viņi pabāza roku ar pistoli. Viņi 
pārmeklēja māju, vai nav kādu 
ieroču. Armijnieki jau nedēļu ie-
priekš bija apbraukājuši tās mājas, 
no kurām izvedīs cilvēkus. Tad 
mani iegrūda stūrī un piedraudēja 
ar pistoli, lai es nekustos. Vienam 
no armijniekiem bija tāds saišķis 
ar papīra strēmelēm, uz kurām 
bija rakstīti izsūtāmo vārdi. Tad 
ieveda istabā un pusstundas laikā 
lika sakravāties. Mantas ielika 
mašīnā, un paši mēs arī iekāpām. 
Toreiz kopā ar mani aizveda tēvu 
Frici, māti Annu un sievu Emīliju. 
Aizveda mūs uz Priekules staciju. 
Pavisam bija 35 vagoni. Mūsu va-
gons bija tieši pretī stacijai. Vagoni 
gāja caur Mažaiķiem. Pavisam ceļā 
bijām divas nedēļas. 

Vagonā bija salikti tādi kā dēļi, 
kur varēja atgulties. Ēdiens bija 
normāls, nekādas vainas nebija. 
Deva maizes ķieģelīti, un bija arī 
kāds desas gabals. Ēdām arī to, 
kas pašiem bija līdzi. Vagons bija 
tik pilns ar mantām, un viss bija 
tik piebāzts, ka nebija kur paspert 

soli. Katrā vagona galā bija pečka 
ar oglēm. Vienreiz tā aizdegās un 
dabūjām dzēst, ar ko vien paga-
dījās. Bija lieli dūmi. 

Sākumā cilvēki sāka kāpt ārā 
no aizmugures. Es izkāpu ārā 
ap plkst. 16. Paši jau nevarēja 
kāpt ārā, bija armijnieks blakus. 
Paredzētā dzīvesvieta – zemnīca, 
būvēta no zariem un salmiem. 
Tukša, bez nekā. Tad atnāca kāda 
sieviete un uzaicināja mūs uz pirti, 
lai varētu nomazgāties. 

Tur, kur mēs bijām, Krievijā, 
bija pārsvarā veci cilvēki. Naba-
dzība, kāda nabadzība! Tur pirmo 
klēti, kur glabāja graudus, uzcēla 
1956. gadā. Viss tur bija tik senlai-
cīgs. Pat mašīnas no cara laikiem. 
Tēvs un māte strādāja kolhozā. 
Es strādāju traktorbrigādē par 
piekabnieku. Par piekabniekiem 
toreiz strādāja divi vīri: es un vēl 
viens. Vienreiz es par samaksu 
saņēmu 250 kg smagu bullēnu, bet 
otrs saņēma naudu. Bija arī dārzi, 
kur audzēja kartupeļus. Staļļos 
bija cūkas, govis un zirgi priekš 
nokaušanas. Tā jau mūsu ģimene 
badu necieta, bet citi gan. Miestā 
bija arī veikals. Izsūtītie krieviski 
nemācēja runāt. Es mācēju pateikt 
tikai: “Da, da, da, da.” 

Cilvēki veda dzirdināt lopus uz 
Irtišu –30 grādu lielā salā. Irtiša 
tad bija aizsalusi. Cilvēki izcirta 
āliņģus un tādas kā siles. Vispirms 
padzerties gāja govis, tad zirgi, bet 
notika neveiksme. Zirgi ielūza, sa-
skrēja bars ar cilvēkiem, kuri bija 
ziņkāres pilni, kas notiks tālāk. Ar 
striķiem vilka zirgus ārā. Tas bija 
ļoti grūti. Tad vēl veda lopus arī 
uz Omskas gaļas kombinātu. Puse 
pa ceļam Irtišā noslīka. Kad gāja 
ledus, cēlās ūdens līmenis. Irtiša 
bija 2 km plata. Upes vidū bija 
neliela sala, uz salas kārkli. Kad 
applūda upe, tad nevarēja redzēt 

ne salu, ne kārklus. 
Sibīrijā bija tāda nokalne. 

Lielu kalnu nebija. Dārzos neva-
rēja stādīt kokus vai krūmus, jo 
mēs to nevarējām atļauties. Par 
katru iestādīto koku vai krūmu 
vajadzēja maksāt nodokli. Cilvēki 
ar asarām acīs lēja kokiem virsū 
sālsūdeni, lai tie nonīkst. Par vienu 
kvadrātmetru zemes vajadzēja 
maksāt 100 rubļus. Nevarējām 
apstādīt nez kādas plantācijas. 
Toreiz strādāju no 5 rītā līdz 23 
vakarā. Pusnaktī biju mājās. Paēdu 
un gāju gulēt. 4 no rīta bija jāceļas 
un jābrauc uz darbu. Sieva toreiz 
bija lauku brigādē par saimnieci 
un regulāri gatavoja strādniekiem 
pusdienas. Tās atveda uz lauku. 
Deva ēst ļoti gardu rupju kviešu 
maizi. Tur arī bīdelēja miltus. Mēs 
cepām maizi kā Latvijā, bet tā jau 
nākošā dienā bija cieta. Bet tur 
cepa tādu maizi, kura visu nedēļu 
bija mīksta. 

Latvieši turējās kopā, viens 
otram palīdzēdami. Paši mēs arī 
aku rakām, bet ūdens tur nebija 
labs. Kad to uzsildīja, tas kļuva 
staipīgs kā līme. Ūdeni ņēma no 
upes. Kolhozā bija viens bitenieks, 
kurš nodarbojās ar bišu audzē-
šanu, bet no tām bitēm nekāda 
labuma nebija. Mēs dzīvojām 
15 km no Omskas. Kolhozs bija 
nabadzīgs. Traktoristam vajadzēja 
nodot 3 kg graudu, vai bija laba 
raža vai ne. Kolhoza priekšnieks 
slikti neizturējās, jo darbus mēs 
paveicām ļoti labi. Ražas laikā 
strādājām bez pārtraukuma. No-
gurums, miegs, tas viss bija no 
liela darba. Sibīrijā mums piedzi-
ma divas meitas – Ērika un Lidija. 
Mājās atgriezāmies 1957. gada 
23. martā. Pārveda mūs atpakaļ uz 
Priekules dzelzceļa staciju. Mājās 
atgriezās visi. (Atmiņas pierakstīja 
Lāsma Samata.)
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Līdz šim Latvijā reģistrētas 
trīs vakcīnas pret Covid-19, bet 
vairāk kā 200 vakcīnas vēl ir iz-
strādes stadijā. Kā iespējams, ka 
nepilna gada laikā izstrādātās 
vakcīnas ir pietiekami drošas 
un efektīvas lietošanai? Zāļu 
valsts aģentūra (ZVA) sniedz 
uz zinātniskiem pierādījumi-
em balstītu informāciju, lai 
kliedētu izplatītākos 12 mītus 
par reģistrēto vakcīnu pret 
Covid-19 drošumu, sastāvu un 
iedarbīgumu.
#1 GADA LAIKĀ NEVAR 
IZSTRĀDĀT VAKCīNU

Lai gan izklausās neticami, 
mūsdienās, pateicoties zinātnei, 
vakcīnu izstrādes augstajai attīs-
tībai, tehnoloģiju risinājumiem 
un sadarbības operativitātei starp 
zinātniekiem, ražotājiem un reģis-
trēšanas iestādēm, tas ir noticis! Kā? 
Pētnieki jau vairāk nekā 10 gadus ir 
pētījuši SARS un MERS vīrusus un 
strādājuši pie vakcīnām pret šiem 
vīrusiem, kas ir pamatā arī vakcīnu 
pret Covid-19 ātrākai izstrādei. 
Turklāt šo vakcīnu izstrādē ieguldīti 
un apvienoti vēsturiski nebijuši 
zinātnes, finanšu un cilvēkresursi. 
Gan vakcīnu izstrādes, gan izvēr-
tēšanas procesā tika piesaistīts 
milzīgs ekspertu un zinātnieku 
skaits, kas veikuši kvalitatīvu vak-
cīnu pārbaudi atbilstoši nemainīgi 
stingrām reģistrēšanas prasībām. 
#2 VAKCīNAS NAV DROŠAS UN 
IZRAISA DZīVīBAI BīSTAMAS 
BLAKUSPARĀDīBAS

Nav tādu zāļu vai vakcīnu, 
kurām nebūtu blakusparādību. 
Jebkuras zāles tiek apstiprinātas 
jeb reģistrētas tikai tad, ja tiek 
saņemti uzticami dati, ka to iegu-
vums pārsniedz riskus. Arī vakcīnas 
tiek apstiprinātas tikai gadījumā, ja 
to ieguvumi daudzkārt pārsniedz 
riskus. Tāpat kā visas zāles, arī 
vakcīnas pret Covid-19 ir rūpīgi 
pārbaudītas, ievērojot augstas 
prasības drošumam, kvalitātei un 
iedarbīgumam. Nekādas atkāpes no 
stingrajām prasībām ne izstrādei, ne 
reģistrēšanai nav veiktas. Tieši tāpat 
kā no jebkurām citām zālēm, arī pēc 
vakcīnu pret Covid-19 saņemšanas 
atsevišķos gadījumos var novērot 
īslaicīgas organisma reakcijas, 
jo veidojas imunitātes procesi 
organismā. Piemēram, visbiežāk 
rodas paaugstināta temperatūra, 
drudzis, galvassāpes, nogurums, 
sāpes vai apsārtums injekcijas 
vietā. Pfizer-BioTech un Moderna 
vakcīnai tās mēdz būt izteiktākas 
pēc vakcīnas otrās devas. Savukārt 
AstraZeneca vakcīnai – pēc pirmās 
devas. Visām vakcīnām šīs reakcijas 
visbiežāk rodas pirmajās dienās pēc 
vakcinācijas, ilgst dažas dienas un 
tad izzūd.

Gadījumā, ja  pēc vakcīnas 
pret Covid-19 saņemšanas rodas 
jebkādas bažas par novērotajām 
blakusparādībām vai īslaicīgi 
pazeminās darbaspējas, par to 
jāziņo ārstam. Gan ārsts vai far-
maceits, gan pacients var ziņot par 
konstatētām zāļu, to vidū arī vak-
cīnu, izraisītām blakusparādībām 
Zāļu valsts aģentūrai tīmekļvietnē 
www.zva.gov.lv  > “Ziņot par zāļu 
blaknēm, negadījumiem ar ierīcēm 
un biovigilanci”.

Svarīgi, ka vakcīnām rūpīgi tiks 
sekots līdzi arī turpmāk. Saskaņā 
ar Covid-19 vakcīnu drošuma uz-
raudzības plānu ZVA un citas ES 
zāļu aģentūras visu laiku apkopo un 
vērtē jaunāko informāciju par vak-
cīnām pret Covid-19, kā arī citām 
zālēm, lai nodrošinātu vakcīnu 
un zāļu drošumu un aizsargātu 
sabiedrības veselību. 
#3 VAKCīNĀM NAV VEIKTI 
KLīNISKIE PĒTīJUMI AR 
CILVĒKIEM (TREŠAJĀ FĀZĒ)

Vakcīnu vai zāļu reģistrācija nav 
iespējama bez trešās fāzes klīnisko 
pētījumu ar cilvēkiem rezultātu 
sniegšanas un izvērtēšanas Eiropas 
Zāļu aģentūrā, jo tā ir viena no 
pamatprasībām reģistrācijai. Reģis-
trētajām vakcīnām pret Covid-19 
ir veikti šīs fāzes pētījumi un ir 
izvērtēti un Eiropas Zāļu aģentūrā 
apstiprināti to rezultāti.

Veiktos klīniskos pētījumos 
piedalījās vairāki desmiti tūkstoši 
cilvēku. Klīniskos pētījumos ar 
Pfizer-BionTech izstrādāto vakcīnu 
“Comirnaty” kopumā piedalījās 
aptuveni 44 000 cilvēku. Savukārt 
Moderna vakcīnas klīniskos pētī-
jumos piedalījās aptuveni 30 000 
cilvēku. Klīniskos pētījumos ar 
AstraZeneca vakcīnu piedalījās 
aptuveni 24 000 cilvēku.
#4 VIENA UZņĒMUMA 
VAKCīNA IR LABĀKA NEKĀ 
OTRA UZņĒMUMA VAKCīNA

Visas Latvijā reģistrētās vakcī-
nas ir ar augstu iedarbību Covid-19 
smagas saslimšanas novēršanā. 
Neviena no šobrīd apstiprinātajām 
vakcīnām nav uzskatāma par labā-
ku vai sliktāku. Visas reģistrētās 
vakcīnas ir vienādi pārbaudītas, 
kvalitatīvas, iedarbīgas un drošas. 
Vakcīnas tiek reģistrētas tikai ga-
dījumā, kad Eiropas Zāļu aģentūra 
saņem pierādījumus, ka vakcīnu 
ieguvums daudzkārt pārsniedz ris-
kus. Turklāt, lai vakcīnas pilnvērtīgi 
savstarpēji salīdzinātu, ir jāveic šāds 
salīdzinošs pētījums.
#5 VAKCīNAS NEPASARGĀ 
NO JAUNAJIEM COVID-19 
VīRUSA VEIDIEM

Ir pārbaudīts, ka līdz šim reģis-
trētās vakcīnas pret Covid-19 
aizsargā pret jaunajiem vīrusa 
paveidiem. Taču, ņemot vērā, ka 

daži jauno vīrusa veidi tomēr var 
ietekmēt vakcīnu spēju aizsargāt 
pret infekciju un slimību attīstību, 
Eiropas Zāļu aģentūra aicinājusi 
vakcīnu ražotājus iesniegt papildu 
pierādījumus vakcīnu iedarbībai. 
#6 NAV ZINĀMS, 
CIK ILGI VAKCīNA 
PASARGĀ PRET COVID-19

Pētījumu dati liecina, ka visas līdz 
šim apstiprinātās vakcīnas nodrošina 
ne mazāk kā 2 mēnešu aizsardzību 
pret Covid-19. Vakcīna pasargā no 
simptomātiskas saslimšanas, tai 
skaitā no smagas slimības gaitas un 
no nāves. Pētījumi par nodrošinātās 
aizsardzības ilgumu vēl joprojām 
turpinās, un vakcīnu izstrādātāji veic 
arī vakcīnu saņēmušo dalībnieku 
novēršanu ilgtermiņa efektivitātes 
pētījumos, lai noskaidrotu precīzu 
vakcīnas aizsardzības ilgumu. 
#7 VAKCīNAS NEAIZSARGĀS, 
JO NEVIENAI NO TĀM NAV 
APSTIPRINĀTA 100% 
EFEKTIVITĀTE

Vakcīnas atvieglo un novērš 
smagu saslimšanas gaitu, ierosi-
not imūnsistēmas aizsargreakciju 
pēc saskaršanās ar vīrusu. Vakcī-
nas pētījumos ir demonstrējušas 
efektivitāti pasargāt cilvēkus no 
simptomātiskas saslimšanas. Tas 
ietver arī smagu slimības gaitu.

Pirms vakcīnas apstiprināšanas 
tika veikti  pētījumi, kuros iesaistī-
tos cilvēkus sadalīja divās grupās. 
Viena grupa saņēma vakcīnu, bet 
otra – neīstu vakcīnu. Abās grupās 
tika vērtēts saslimušo skaits pēc 
īstas vai neīstas vakcīnas saņem-
šanas un, balstoties uz rezultātu, 
aprēķināts vakcīnas efektivitātes 
rādītājs. Atsevišķu vakcīnu pētī-
jumi turpinās arī šobrīd, lai iegūtu 
papildu ilgtermiņa datus, cik labi 
un ilgi tās aizsargā. 
#8  VAKCīNA NEDARBOJAS 
CILVĒKIEM 
NO 65 GADU VECUMA

Pasaules Veselības organizācija, 
Eiropas Zāļu aģentūra un Latvijas 

Imunizācijas valsts padome, izvēr-
tējot pieejamos datus, apstiprinājusi, 
ka AstraZeneca izstrādātā vakcīna 
sniedz aizsardzību pret Covid-19 visu 
vecuma grupu cilvēkiem, sākot no 
18 gadu vecuma, tostarp arī vecāka 
gadagājuma cilvēkiem.  

Eiropas Zāļu aģentūras zināt-
niskie eksperti pēc rūpīgas vakcīnas 
“Covid-19 Vaccine AstraZeneca” 
izvērtēšanas un sniedzot ieteikumu 
Eiropā reģistrēt šo vakcīnu, ir no-
rādījuši, ka AstraZeneca izstrādātā 
vakcīna pret Covid-19 sniegs aizsar-
dzību arī gados vecākiem cilvēkiem.

Balstoties uz pieredzi ar citām 
vakcīnām un ņemot vērā, ka arī 
gados vecākiem cilvēkiem pēc 
vakcinācijas ar AstraZeneca vakcīnu 
tika novērota imūnatbilde, šiem cil-
vēkiem sagaidāma vakcīnas radīta 
aizsardzība, lai gan šobrīd vēl nav 
pieejams pietiekami daudz datu, 
lai statistiski precīzi pateiktu, kādu 
tieši iedarbīguma jeb iedarbības lie-
lumu vakcīna nodrošinās cilvēkiem 
vecumā pēc 65 gadiem.

Turklāt ir gūti pārliecinoši pie-
rādījumi par vakcīnas lietošanas 
drošumu šai vecuma grupai.
#9 VAKCīNAS IR KAITīGAS 
SIEVIETĒM, KURAS PLĀNO 
GRūTNIECīBU, GAIDA BĒRNU 
VAI BARO BĒRNU AR KRūTI

Zinātnieki pēc rūpīgas vakcīnu 
izvērtēšanas un ārsti apstiprina, ka 
vakcīnas nekaitē grūtniecēm un 
sievietēm, kuras plāno grūtniecību 
vai baro bērnu ar krūti. Vakcīnas 
nav kaitīgas ne pašām sievietēm, 
ne zīdainim, ne arī viņu vēl ne-
dzimušajam bērnam. To apstipri-
na laboratorijās veikti līdzšinējie 
pētījumi un, ņemot vērā, ka plaša 
vakcinācija turpinās visā pasaulē, 
kad ir jau vakcinēti vairāki miljoni 
cilvēku, šobrīd tiek ievākti arī dati 
par ilgtermiņa ietekmi. Turklāt ārsti 
vakcinēties īpaši iesaka sievietēm, 
kuras pieder kādai no riska grupām, 
jo vakcīnas ieguvums ir lielāks nekā 
slimības radītais risks. Tā kā tikai 

ārsts var izlemt par vakcinēšanos 
grūtniecības laikā, izvērtējot iegu-
vumus un riskus ne vien sievietei, 
bet arī bērnam, pirms vakcinēšanās 
obligāti jākonsultējas ar speciālistu.
#10 VAKCīNAS SATUR 
EMBRIJU ŠūNAS 
UN MIKROčIPUS

Vakcīnas ir veidotas mākslīgi 
laboratorijās, līdz ar to nesatur 
dzīvu vīrusu, kā arī to izgatavošanā 
nav izmantotas cilvēku, embriju 
vai dzīvnieku šūnas vai mikročipi.
#11 VAKCīNAS 
IR PIEMĒROTAS BĒRNIEM

Nē, vakcīnas nav pagaidām pare-
dzētas bērnu līdz 16 gadu vecumam 
vakcinēšanai. Uzņēmumu Pfizer–
BionTech izstrādāto vakcīnu drīkst 
lietot, sākot no 16 gadu vecuma, bet 
uzņēmuma Moderna un AstraZeneca 
vakcīnas paredzētas pieaugušajiem, 
sākot no 18 gadu vecuma. Ražotāji 
ir sākuši veikt klīniskos pētījumus, 
lai pārbaudītu vakcīnu pret Covid-19 
piemērotību bērniem. 
#12 NAV PIEEJAMA 
UZTICAMA INFORMĀCIJA 
PAR VAKCīNĀM 

Lai iedzīvotāji varētu ērtāk rast 
uzticamu un zinātnē balstītu in-
formāciju par vakcīnu pret Covid-19 
izstrādi, ZVA tīmekļvietnes www.
zva.gov.lv  sadaļā “Covid-19 ziņas” 
regulāri tiek aktualizēta un pub-
licēta jaunākā informācija par 
vakcīnu izstrādi, vērtēšanu un ap-
stiprināšanu, tai skaitā par vakcīnu 
iedarbīgumu, kvalitāti un drošumu  
un fakti par vakcīnām.

Informācija par vakcīnas 
saņemšanas kārtību un vakcinācijas 
norisi Latvijā – Slimību profilak-
ses un kontroles tīmekļvietnes 
sadaļā “Vakcīnas pret Covid-19”. 
Lai iedzīvotāji varētu pieteikties 
vakcīnas pret Covid-19 saņemša-
nai, Latvijā ir izveidota Covid-19 
vakcīnas pieteikšanās vietne www.
manavakcina.lv. Vakcinēšanās pret 
Covid-19 ir brīvprātīga un pilnībā 
valsts apmaksāta.

Neuzķeries mītiem par vakcīnām pret 
Covid-19! Zāļu valsts aģentūra sniedz 
uz pierādījumiem balstītu informāciju

Jau pavisam drīz notiks administratīvi teritoriālā 
reforma. “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 
likums” un 2020. gada 13. oktobra Ministru kabineta 
noteikumi Nr.631 “Jaunizveidojamo pašvaldību te-
ritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu 
valsts līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība” nosaka, 
ka Liepājas valstspilsētas pašvaldībai ar pašvaldībām, 
kuras ietilps jaunveidojamā Dienvidkurzemes novadā, 
sadarbojoties jāizstrādā ilgtspējīgas attīstības stra-
tēģija un attīstības programma. Lai uzsāktu minēto 
plānošanas dokumentu izstrādi, katras pašvaldības 
domei jāpieņem lēmums par šo dokumentu izstrādes 

uzsākšanu. Priekules novada pašvaldības dome lēmu-
mu Nr.91 “Par Liepājas valstspilsētas un jaunizveido-
jamā Dienvidkurzemes novada Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas līdz 2035. gadam un  Liepājas valstspilsētas 
un jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novada attīstības 
programmas 2022.–2027. gadam izstrādes uzsākša-
nu” (protokols Nr.4, 23. punkts) pieņēma 2021. gada 
25. februārī. Ar dokumentu iespējams iepazīties paš-
valdības tīmekļvietnē www.priekulesnovads.lv (sadaļā 
– PAŠVALDĪBA – DOKUMENTI – Priekules novada ilgt-
spējīgas attīstības stratēģija un attīstības programma) 
un sekojot informācijai portālā ĢeoLatvija.lv.

Pieņemts lēmums par jaunveidojamā 
Dienvidkurzemes novada attīstības plānošanas 

dokumentu izstrādes uzsākšanu
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UZņĒMĒJDARBīBA UN lAUKSAIMNIeCīBA

Zaļināšanas nosacījumi
Saimniecības 
aramzemes  

platība 2021. 
gadā

Vai saimniecības
 aramzemē 2021. gadā 

būs jāievēro kultūraugu 
dažādošana?

Vai saimniecībā 
2021. gadā 

būs jāizveido/ 
jāuztur ENP?

Vai jāsagla-
bā esošie 
ilggadīgie 

zālāji?
Mazāk par 
10 ha

Nē Nē Jā 1. Neuzaramie zālāji
Lauksaimnieks ne-
drīkst uzart vai pārvei-
dot ilggadējos zālājus, 
kas atzīti par aizsar-
gājamiem ekoloģiski 
jutīgiem zālājiem (ES 
nozīmes zālāju biotopi)
2. Ilggadīgo zālāju 
īpatsvara saglabā-
šana
Ja ilggadīgo zālāju pla-
tības īpatsvars valstī 
samazināsies vairāk kā 
par 5% salīdzinājumā 
ar atsauces vērtību, 
kas tika noteikta 
2015. gadā, lauk-
saimniekam pēc LAD 
pieprasījuma uzar-
tās ilggadīgo zālāju 
platības būs jāpārveido 
atpakaļ par ilggadīga-
jiem zālājiem!

10,00–15,00 
ha

Jā, vismaz 
2 kultūraugi  
(galvenais kultūraugs 
ne vairāk kā 75% 
no aramzemes platības)

Nē Jā

15,01–30,00 
ha

Jā, vismaz 
2 kultūraugi
(galvenais kultūraugs 
ne vairāk kā 75%
no aramzemes platības) 

Jā
ENP jāatbilst 
5% no deklarētās 
saimniecības 
aramzemes

Jā

Jā
Jā

Vairāk par 
30 ha

Jā, vismaz 
3 kultūraugi
(galvenais kultūraugs 
ne vairāk kā 75% 
un divi galvenie kopā
ne vairāk kā 95% 
no aramzemes platības)

Jā
ENP jāatbilst 
5% no deklarētās 
saimniecības 
aramzemes

Jā

 

Agrovide un jaunas saistības
Saistību 
statuss

Saistību 
periods

**** Ierobež. 
paplašināties

Saistību 
platība, ha

Rīcība 
2021

Rīcība 
2022

Nav saistības uz 2021
Pabeigtas 
saistības

2015-2020 2017;18;19;20 158 181 Uzņem jau-
nas 2 gadu 
saistības 
2021-2022

Var esošās +20%
2016-2020 2017;18;19;20 34 915
2017-2020 2018;19;20 27 345
2018-2020 2019;20 21 139

Spēkā esošas 
saistības

2019-2021 2020; 21 4 565 Var esošās 
+20%

Uzņem jaunas 1 gadu 
saistības (2022)

Spēkā esošas 
saistības

2020-2022 2021 108 Var esošās 
+20%

Var esošās +20%

Nav saistības 2021 Uzņem jaunas 1 gada 
saistības (2022)

l Zaļināšanas kalkulators, 
ar kura palīdzību var aprēķināt 
jūsu saimniecības atbilstību za-
ļināšanas prasībām, ir pieejams 
LAD mājaslapā www.lad.gov.lv 
sadaļā E-PIETEIKŠANĀS SISTĒ-
MA → Zaļināšanas kalkulators.

Brīvprātīgi saistītie 
atbalsti – BSA (I)

l Jauns BSA maksājums par 
rudzu šķirni “Kaupo”

7 Sēklu izcelsmes vērtēšana 
daļai no platības.

7 Līgums ar maiznieku.
l BSA maksājums arī par 

piena aitu šķirnēm.

Brīvprātīgi saistītie 
atbalsti – BSA (II)

l BSA maksājums par aug-
ļiem, ogām un dārzeņiem

l Saimniecībām, kuras lie-
lākas par 3 ha, ir prasība uzturēt 
žurnālu, kurā atzīmē:

7 lauka nosaukumu vai nu-
muru un platību,

7 audzēto kultūrauga sugu 
un šķirni,

7 agrotehniskos pasākumus, 
to veikšanas datumu,

7 izmantotos mehāniskos, 
bioloģiskos, agrotehniskos vai 
ķīmiskos augu aizsardzības 
pasākumus, norādot arī lieto-
tā augu aizsardzības līdzekļa 
nosaukumu, devu, apstrādāto 
platību, apstrādes datumu un 
pamatojumu,

7 ražas novākšanas datumu un 
iegūtās ražas daudzumu.

Rugāju lauks ziemas 
periodā (RlZP)

Jaunas saistības 2021. gadā 
uzņemties nevar:

l ja esošajam klientam 
saistību periods beidzās 2020. 
gadā, tad var neturpināt RLZP 
saistības vai arī turpināt vēl 1 
gadu. Esošie RLZP klienti drīkst 
paplašināt saistības līdz 20% 
(periods nemainās).

Atbalstam jāpiesakās laikā, 
kad norit pieteikšanās platību 
maksājumiem!

l Dīzeļdegviela lauksaim-
niekiem 2021. gadā.

Piešķirto dīzeļdegvielas dau-
dzumu 2020./2021. saimniecis-
kajam gadam varēs izņemt līdz 
2021. gada 30. jūnijam.

Lai saņemtu tiesības iegā-

dāties marķētu dīzeļdegvielu, 
iesnieguma iesniedzējam jāveic 
lauksaimnieciskā darbība, 
un uz kārtējā gada 1. jūniju 
tai jābūt reģistrētai Latvijas 
Republikas Uzņēmumu re-
ģistrā vai Valsts ieņēmumu 
dienestā. 

No 2020. gada tika palieli-
nātas prasības attiecībā uz ieņē-
mumiem no lauksaimnieciskās 
ražošanas vai akvakultūras pro-
dukcijas ražošanas, neieskaitot 
saņemto valsts un Eiropas Savie-
nības atbalstu, atbilstoši Valsts 
ieņēmumu dienestā iesniegtajai 
gada ienākumu deklarācijai vai 
uzņēmuma gada pārskatam par 
iepriekšējo taksācijas gadu.

Ja līdz šim tie bija vismaz 285 
eiro no hektāra, tad no 2020. gada 
tie ir 350 eiro. Saimniecībām, kas 
atbilstoši normatīvajiem aktiem 
par bioloģisko lauksaimniecību 
ir sertificētas bioloģiskās saim-
niecības, tie bija vismaz 200 eiro 
no hektāra, bet no 2020. gada 
– 210 eiro.

Vairāk informācijas Lauku 
atbalsta dienesta mājaslapā 
www.lad.gov.lv, sadaļā ATBAL-
STA VEIDI → Valsts atbalsts → 
Dīzeļdegviela lauksaimniekiem.

l Svarīgākie datumi, ku-
riem lauksaimnieki var sekot 
līdzi, ir pieejami Lauku atbalsta 
dienesta mājaslapā www.lad.gov.
lv, sadaļā AKTUALITĀTES UN 
KALENDĀRS → Platību maksā-
jumu kalendārs.

l Informatīvais materiāls 
platību maksājumu saņem-
šanai 2021. gadā (š. g. 3. un 
5. februāra LAD rīkoto vebināru 
prezentācijas un video ieraksts) 
ir pieejams Priekules novada 
mājaslapā www.priekulesnovads.
lv, sadaļā UZņĒMEJDARBīBA/
LAUKSAIMNIECīBA → INFOR-
MATĪVIE MATERIĀLI → PLATĪBU 
MAKSĀJUMI 2021. GADĀ.

Plašāka informācija 
dienesta mājaslapā 

www.lad.gov.lv.

LLKC Liepājas biroja 
uzņēmējdarbības 

konsultante 
Irina Gintere,

Priekules pagasta 
lauksaimniecības 

konsultante 
Vizma Garkalne

lAUKU ATBAlSTA DIeNeSTS 
(lAD) INfoRMĒ
Aktualitātes platību 
maksājumos

l Līdz 1. aprīlim var iesniegt pieteikumu 
lauku bloku precizēšanai.

Jāiesniedz LAD Elektroniskajā pieteikšanās sis-
tēmā (EPS) lauku bloku precizēšanas pieprasījumi 
par jaunu lauksaimniecības zemes gabalu iekļaušanu 
lauku blokos, par esošo lauku bloku precizēšanu, 
par jaunu ainavas elementu iekļaušanu ekoloģiski 
nozīmīgu platību slānī, lauksaimnieka bloka izveidi.

Precizēšanas pieprasījumi jāiesniedz tikai tad, ja
7 klients vēlas iekļaut lauku blokā jau sakoptu 

platību,  
7 pievienot jaunus ainavas elementus;  
7 no lauku bloka izņemt neapsaimniekotu platību. 
Platībai ir jābūt sakoptai lauku bloka precizēšanas 

pieprasījuma iesniegšanas brīdī, jo LAD inspektori 
to pārbaudīs arī dabā. Ja tā nebūs sakopta, tā netiks 
iekļauta lauku blokā un sezonas laikā netiks veikta 
atkārtota platības apsekošana. Svarīgi arī atcerēties, 
ka lauku bloku precizēšanas pieprasījums nav iesnie-
gums platību maksājumu saņemšanai.

l No 7. aprīļa līdz 22. maijam LAD pieņem 
iesniegumus 2021. g. Vienoto platību maksājumu 
saņemšanai, kā arī iesniegumus marķētās dīzeļ-

degvielas iegādei ar samazināto akcīzes nodokļa 
likmi (ADE).

l 2021. – 2022. gads – pārejas gadi uz jauno 
plānošanas periodu.

l Spēkā ir līdzšinējās prasības un nosacījumi.

Atbalsta likmes 2021. gadā
l VPM – 92 eiro/ha.
l Zaļināšana – 54 eiro/ha.

Atbalsta izmaksu 
grafiks 2021. gadā

l 16. oktobris – vienotā platību maksājuma (VPM) 
avanss un bioloģiskās lauksaimniecības atbalsts.

l 1. decembris – VPM bioloģiskās lauksaimniecī-
bas atbalsta gala maksājums, zaļināšana, BSA, MLS.

l 2022. gadā – jauno lauksaimnieku atbalsts, 
RLZP u.c.

l 1. aprīlis – 30. novembris – sezonas laukstrād-
nieku reģistrācijas periods.

Saimniecības, kas darbojas augļkopības un dār-
zeņkopības nozarēs, kā arī nodarbina laukstrādniekus 
sezonas rakstura darbos, var veikt šo darbinieku darba 
uzskaiti LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

Mazo lauksaimnieku shēma
l 500 eiro;
l pieteikties var tikai tie lauksaimnieki, kuri līdz 

šim jau ir bijuši shēmā.

SIA “latvijas lauku konsultāciju un 
izglītības centrs” (llKC) informācija

l LLKC plānotie pasākumi.
LLKC konsultāciju biroji visā Latvijā rīko un aicina jūs piedalīties 

dažādos tiešsaistes informatīvajos un izglītojošos semināros. Noteikti 
iesakām ieskatīties pasākumu kalendārā – http://www.laukutikls.
lv/kalendars.

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

 LLKC Liepājas biroja uzņēmējdarbības konsultante 
Irina Gintere
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KUlTŪRA
Pēc izsludinātā aicinājuma 

savās pārdomas dalījās Bunkas 
pagasta iedzīvotāja Silvija 
Gūtmane.

Atceros, 2020. gadu sagaidīju 
Liepājā radu pulciņā, veroties 
krāšņajā uguņošanā pilsētas 
centrā. Kā jau vienmēr: “Laimīgu 
Jauno gadu!”, “Veselību!”, “Daudz 
naudas!” Šampanietis, pasēdēšana 
radiņu vidū, un tālāk katrs devās 
uz savām mājām.

Cilvēki dabiski dara to, kas tiem 
jādara, – satiekas, darbojas, iepēr-
kas, atpūšas, mācās. Dzīve rit savu 
ierasto, rimto gaitu, līdz brīdim, 
kad kaut kas mazs, sīks, bet gana 
negants ielaužas mūsu dzīvē un 
sagriež dzīves ritmu kājām gaisā. 
Vārda tiešā un pārnestā nozīmē 
vētrainie notikumi un situācija 
pasaulē, Eiropā, un pie mums – 
Latvijā griežas tikai un vienīgi ap 
sīko, neredzamo koronavīrusu, kam 
dots visai dīvains burtu sajaukums: 
SARS-CoV-2, kas izraisa slimību 
Covid-19. Mana pirmā doma: neko 
nezinu, nepazīstu un vai gribu kaut 
ko vairāk zināt par šo nejaucēnu? 
Bet gribēju. Man atradās vecās 
mācību grāmatas, un, ticat vai ne, 
pamatīgi papētīju to slepeno vīrusu 
pasauli. Tagad zinu: vīrusi ir para-
zīti, vairojas cilvēka šūnās un ir pie 
vainas veselai virknei onkoloģisko 
saslimšanu. Tāpēc izvairāmies no 
jebkādas draudzības ar vīrusiem!

“Valkāt masku, mazgāt ro-
kas, ievērot distanci!” – skan kā 
pantiņš skolas laikā. Iepazīstam 
daudz jaunu jēdzienu: izolācija, 
attālinātā mācīšanās, ierobežoju-
mi, komandantstunda, epidēmija, 
pandēmija. Latvijā izsludināja 
ārkārtējo stāvokli. Daudzi sāka 

strādāt no dīvāna, mūs mācīja kle-
pot atbildīgi, pareizi valkāt masku, 
ballēties virtuāli, uzzinājām, ka 
līdzās ķirurgiem, terapeitiem un 
stomatologiem strādā epidemiologi 
un infektologi, pat iepazinām šos 
speciālistus vaigā.

2020. gada pavasaris – tāda 
dīvaina, nereāla sajūta – pasaule 
nolikta uz pauzes, visapkārt tāds kā 
sastingums, neziņa, bailes. Es kādā 
fi lmā redzēju Milānas dzelzceļa 
staciju Itālijā, kurā panikas pār-
ņemti cilvēki cenšas iespraukties 
vagonos, lai steigā pamestu slēgto 
pilsētu. Nu skats bija pabaiss. Un 
tā vīruss izplatījās pa visu Itāliju.

Kā es dzīvoju šo laiku? Laikam 
jau tāpat kā visi citi. Avīzes, radio, 
TV, prātu un domas pārņem tas 
sasodītais vīruss. Situācija pasau-
lē smaga, valstis slēdz robežas, 
ekonomikai norauta rokasbremze, 
cilvēki slimo. Ar vīrusu, un daudzi 
smagi. Arī mirst. Gads pagājis kopš 
pirmā saslimušā Latvijā, bet jop-
rojām ziņās vīruss, vīruss, vīruss. 
Kad tas reiz beigsies, nav zināms.

“Paliekam mājās!” Mūsu ik-
diena paiet, nepārtraukti skrienot, 
cenšoties paspēt, neko nenokavēt, 
naktis neguļam. Šajā brīdī kāds 
augstāks spēks mūs visus ir 
nolicis pie vietas, liekot atslābt, 
nomierināties. Pandēmijas laikā 
šim sauklim ir liels izaicinājums. 
Nevienam jau negribas slimot. Mēs 
visi vienoti un saliedēti ievērojām 
stingrās prasības, piebremzējām 
šajā trakajā skrējienā. Vai es arī? 
Man jau nekas daudz nemainījās 
ikdienas gaitās. Darba daudz, jo ir 
lauku saimniecība, lopiņi. Viņiem 
vienalga – ir vīruss vai nav, galve-
nais, lai labi paēduši, labi apkopti. 

Bez avīzēm, radio, TV daudz lasīju. 
Šo to meklēju interneta dzīlēs, gal-
venokārt informatīvus materiālus 
par daudz un dažādām tēmām, jo 
esmu krustvārdu mīklu fane. Tik 
daudz grāmatu neesmu izlasījusi 
pēdējo desmit, nē, divdesmit gadu 
laikā. Saklausīju aicinājumu lasīt. 
Dīvaini, bet aizsākās ar tā brīža 
Top Nr.1 Bokačo “Dekameronu”, 
kuru piesauca vai katrs TV ekrānā 
pazibējušais lasītājs. Pēdējo reizi to 
lasīju lielā slepenībā kopmītnēs, 
mācoties vidusskolā. Kaut kādā 
veidā kāds to bija mums sagādājis. 
Gribēju dzirdēt G. Āboliņa izpildīju-
mā šo darbu, bet kaut kā nesanāca. 
Daudz grāmatu pārcilāju, man 
ir ļoti plaša mājas bibliotēka, no 
daudzām atbrīvojos, nododot sko-
lai makulatūrai, sakārtoju savus 
“arhīvus”, atgriezos pie ciltskoka 
kārtošanas, bet laikam, pandēmijai 
ievelkoties, arī tie darbiņi sāk tā 
garāk pavilkties. 

Viens, kas man šajā mājsēdē 
patika – attālinātās mācības skolās. 
Man laimējās mācīt radu meiteni 
pavasarī. Emīlija mācījās 5. klasē, 
mācību gads pagriezās uz otru 
pusi, un godīgi sacīšu – man pati-
ka, nebija grūti, meitene visu labi 
saprata un izprata mācību procesu. 
Man veicās ar Emīliju. Bet varbūt 
Emīlijai veicās ar mani. Nezinu.

Nāk vasara. Ceru, ka būs 
vieglāk. Lauciniekiem ir brīži, kad 
domas par blakus lietām kaut kur 
aizvirzās otrā plānā. Jāstrādā, jāsēj, 
daudz svaiga gaisa, bet nedrīkst 
atslābt ne mirkli. Es pacietīgi 
gaidu savu rindu uz vakcīnu un 
iesaku vakcinēties jebkuram, jo 
citu variantu jau nav, lai uzveiktu 
šo nejauko vīrusu. 

Februārī Bunkas kultūras nama loga kā izstādes vietas tēma bija 
mīlestība. Tika aicināti pāri, kuru mīlas stāsts saistās ar Bunku, dalīties 
fotomirkļos, atspoguļojot savu ģimenes stāstu.

Fotogrāfi ju mīlestības tematikai veltītajai minizstādei savas fotog-
rāfi jas atnesa 22 pāri – paldies viņiem par atsaucību. Pāri par dalību 
šajā pasākumā saņēma arī saldas pārsteigumu balvas. 

Kultūras nams, ņemot vērā ierobežojumus, ka nevar notikt nekādi 
pasākumi ar pulcēšanos, cenšas meklēt citādus veidus, kā iepriecināt 
ļaudis svētkos un ne tikai – arī ikdienā. Kultūras nama logs no ārpuses 
pēdējo mēnešu laikā ir vienīgā vieta un iespēja iepriecināt cilvēkus ar 
kaut ko skaisti skatāmu.

Izstādes foto apskatāmi  priekulesnovads.lv (GALERIJAS).

Bunkas kultūras nama direktore Malda Andersone

APRīlIS – 
SPoDRīBAS MĒNeSIS 
Aicinām novada iedzīvotājus apvienot patīkamo ar lietderīgo, 

spodrības mēnesī talkojot savos īpašumos, ievērojot valstī noteiktos 
epidemioloģiskās drošības pasākumus. Svaigā gaisā nevienam nav 
aizliegts atrasties, tāpēc pavasaris ir lielisks iegansts, lai dotos laukā, 
sakopjot savas mājas un pagalmus.

Lai veicinātu un atbalstītu īpašumu sakopšanu, pašvaldība laikā 
no 9. marta līdz 30. aprīlim atļauj tās administratīvajā teritorijā 
utilizēt koksnes atkritumus (kokus, krūmu zarus bez lapām), tos 
sadedzinot ugunskuros vai dārza kamīnos.

Veicot koksnes atkritumu utilizēšanu, jānodrošina, ka tie ir sa-
vākti dedzināšanai jūsu īpašumā paredzētā vietā un tiek nodrošināta 
ugunsdrošības prasību ievērošana, kā arī netiek traucēti vai apdraudēti 
citi sabiedrības locekļi, piemēram, aizliegts ierīkot koksnes atkritumu 
dedzināšanas vietu kaimiņu īpašuma ēku, logu tuvumā vai vietā, 
kur dedzināšanas radītie dūmi var samazināt redzamību, apdraudot 
satiksmes drošību (pie ielu krustojumiem, gājēju pārejām u.tml.).

No 10. līdz 14. maijam (ieskaitot) Priekules novada pašval-
dība sadarbībā ar “Vides pakalpojumu grupu” organizēs nolietoto 
elektroierīču savākšanu Priekules novadā. Aktuālā informācija par 
elektroierīču savākšanu būs pieejama pašvaldības informatīvā iz-
devuma aprīļa numurā un Priekules novada mājaslapā.

Esiet atbildīgi, ievērojiet visus drošības pasākumus,  un izman-
tojam laiku lietderīgi!

Klausījosi, brīnījosi,
Kas aiz kalna gavilēja:
Lieldieniņa braukšus brauca,
Asnus veda vezumāi.

Hei, hei! Pavisam nedaudz un klāt būs Lieldienas! Arī mēs, Prieku-
les kultūras nams, tām gatavojamies, lai iepriecinātu jūs ar ko jauku 
un košu. Skat! Pūpoli jau saplaukuši un aicināt aicina atcerēties veco 
labo tradīciju, ka Pūpolsvētdienā noteikti jānoperas ar pūpoliem, sakot 
stipruma vārdus:

Apaļš kā pūpols,
Vesels kā rutks.
Slimību ārā,
Veselību iekša.

Kurš to būs izdarījis, to neviena slimība neskars. Un īpaši šajā laikā 
tam ir ļoti liela nozīme. Neaizmirstiet arī izšūpoties šūpolēs, jo tad jūs 
vasarā neviens knausis nekodīs. Noteikti, noteikti jākrāso oliņas! Raibu 
raibas, lai prieks pašam un citiem. Noteikti sarīkojiet olu kaujas, jo tas 
jums radīs jautrību un dzīvesprieku. Saka, ka melot nav labi. Nu, nav 
jau arī. Tāpēc, ēdot olas, neaizmirstiet tām uzbērt mazliet sāli. Drošs 
paliek drošs, ja nu kādreiz gribas tā kā pamānīties.

Un noteikti Lieldienu brīvdienās atnāciet līdz kultūras nama pa-
galmam, kur varēsiet sacensties olu ripināšanā un izšūpoties šūpolēs. 
Tas viss jūsu priekam un jautrībai!

Novēlam priecīgas un jautras lieldienas 
un ceram uz drīzu atkalredzēšanos 

Priekules kultūras namā! 

Bunkas kultūras nams februārī organizēja 
radošo darbu konkursu “Ko un kā es daru mājsēdē”

Katrs mīlas stāsts 
ir skaists, 

bet mūsējais man 
patīk vislabāk

Marta un Aivars Rosvaldi.
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Būvdarbu veicējs SIA “Grobiņas SPMK” 
martā ir atsācis darbus pie projekta “Ūdens 
apgādes un kanalizācijas sistēmu pārbūve 
Priekules pilsētā un Priekules pagasta 
Saulaines ciemā”. 

Martā darbi turpināsies Priekules pagasta 
Saulaines ciemā un Priekules pilsētas Ceriņu 

un Liepu ielā.
SIA “Priekules nami” tehniskais direktors 

Rims Mickus, tel. 27068302, aicina iedzīvotājus 
sazināties jautājumu gadījumos, kas saistīti ar 
pieslēgšanos pie centralizētā kanalizācijas tīkla.

SIA “Priekules nami” 
valdes locekle Arta Brauna

INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM 
par projektu Nr. 5.3.1.0/17/I/030 “Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā, 2. kārta” 

Nereti SIA “Priekules nami” saņem sūdzības 
no Liepājas ielas mikrorajona par to, ka suņu 
īpašnieki izved savus suņus nokārtoties mājas 
priekšā, rotaļu laukumā un tā tuvumā. 

Suņa saimnieka pienākums ir ne tikai 
rūpēties par savu mīluli, bet arī savākt iz-
kārnījumus aiz tā. Aicinām atcerēties, ka uz 
ielām, parkos, dabas takās, pie daudzdzīvokļu 
mājām uzturas ģimenes ar bērniem. Nereti ģi-
menēm jāpiedzīvo nepatīkamas situācijas suņu 
saimnieku vienaldzības dēļ. Suņu izkārnījumi 
satur baktērijas, kas atsevišķos gadījumos var 
ietekmēt cita suņa vai cilvēka veselību. 

Atgādinām, ka suņu īpašniekiem ir 
jāievēro “Dzīvnieku aizsardzības likumā” 
un Ministru kabineta noteikumos Nr.266 
noteiktās normas un sabiedrības ētiskie 
principi.  

Cienīsim cits citu un apkārtējo vidi! Paldies 
par sapratni! 

SIA “Priekules nami”

Aiz sava suņa jāsavāc!

Priekules vidusskolas 8., 10., 11. klašu 
jaunieši piedalās “Zaļās brīvības” projektā 
“Atmasko T kreklu!”.

Pirmajā projekta nodarbībā jaunieši at-
maskoja T kreklu izejvielu iegūšanas procesu.

Noskaidroja, kā rodas krekla pamatsastā-
vā izmantotā kokvilna. Vai ir labā un sliktā 
kokvilna? Kas ir sintētiskā šķidra, un kāds tai 
sakars ar dušu?

Projekta iegūtās zināšanas jaunieši varēja 
izmantot un izveidot savu video vai zīmējumu, 
kur prata lieliski atmaskot T kreklu!

Viens no pieciem uzvarētājiem ir mūsu 

skolas 8. kl. jaunietis Gustavs Šteinbergs – ar 
lielisku zīmējumu. 

Gustavs varēs izvēlēties kādu no šo septiņu 
Latvijas zīmolu radītajiem ilgtspējīgajiem T 
krekliem! 

Tie ir T krekli no organiskās kokvilnas, kā arī 
bambusa, tencela jeb liocela un konvencionālās 
kokvilnas ar ekosertifikātiem, kas apliecina sau-
dzīgāku dabas resursu izmantošanu un draudzī-
gumu lietotājam. Piemēram, audumu ražošanā 
tiek patērēts mazāk ūdens un netiek izmantotas 
kaitīgas ķīmiskās vielas. Daļa T kreklu tiek šūti 
tepat Latvijā, daļa – citās Eiropas valstīs, kas no-

zīmē, ka ražošana notiek 
pēc augstākiem vides un 
darba spēka aizsardzī-
bas standartiem, kā, 
piemēram, Āzijas valstīs. 
Šādu T kreklu pavisam 
noteikti var ielaist savā 
dzīvē!

 Paldies visiem 
jauniešiem, kuri 
domāja, darīja un 
piedalījās!

Par katru ir prieks!

Priekules 
vsk. skolotāja 

Agita Rukute

IZGlīTīBA

Attālināto mācību laikā 
veiksmīgi startē konkursos
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lai ierobežotu
putnu gripas 

izplatību, PvD 
lūdz mājputnu 

īpašniekiem 
ievērot mājputnu 

turēšanas 
nosacījumus 

un biodrošības
pasākumus

Ņemot vērā no 9. līdz 25. febru-
ārim konstatētos 29 saslimšanas 
gadījumus savvaļas putniem ar 
augsti patogēno putnu gripu dažā-
dās Latvijas vietās, strauji pieaug 
risks putnu gripas vīrusu ienest 
mājputnu novietnēs. Saslimšanas 
sekas mājputnu ganāmpulkos ir ne 
tikai putnu masveida nobeigšanās 
un inficētā ganāmpulka pilnīga 
iznīcināšana, bet arī mājputnu 
un to produktu pārvietošanas 
un tirdzniecības, t.sk. eksporta 
ierobežojumi, tādējādi apdraudot 
putnkopības nozares uzņēmēj-
darbību gan reģionos, gan valsts 
ekonomikā kopumā.

PVD lūdz mājputnu īpašnie-
kiem ievērot mājputnu turēša-
nas nosacījumus un biodrošības 
pasākumus.

Ministru kabineta 2021. gada 
23. februāra noteikumu Nr.124 
“Grozījums Ministru kabineta 
2015. gada 9. jūnija noteikumos 
Nr.291 “Noteikumi par biodrošības 
pasākumu kopumu dzīvnieku turē-
šanas vietām””, kas stājas spēkā 
26. februārī, 8. punkts nosaka, ka: 
“Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs 
ievēro šādas prasības:

8.1. mājputnus tur slēgtās 
telpās, novēršot kontaktu ar sav-
vaļas putniem un dzīvniekiem. 
Par slēgtu telpu uzskatāma kūts 
vai vieglākas konstrukcijas būve, 
kurai ir pamati vai to nav un kura 
no augšas un sāniem ir pietiekami 
labi pasargāta no savvaļas putnu, 
sevišķi ūdensputnu, kā arī citu 
dzīvnieku piekļūšanas mājputnu 
turēšanas, dzirdināšanas un baro-
šanas vietai. Telpa var būt norobe-
žota ar smalku sietu un noklāta ar 
drošu ūdensizturīgu jumtu, kā arī 
tā var būt slēgta nojume;

8.2. ir aizliegta:
8.2.1. izbraukuma tirdzniecība 

ar mājputniem un inkubējamām 
olām;

8.2.2. dalība tirgos, izstādēs, 
skatēs un citos pasākumos, kuros 
iesaistīti mājputni;

8.2.3. virszemes ūdenskrātu-
vēs iegūta ūdens izmantošana 
mājputnu dzirdināšanai;

8.2.4. mājputnu izlaišana sav-
vaļā medījamo putnu krājumu 
atjaunošanai;

8.3. darbiniekiem ir darba vai 
maiņas apģērbs un apavi, ko lieto 
tikai mājputnu turēšanas vietā.”

Ministru kabineta 2015. gada 
9. jūnija noteikumi Nr.291 “No-
teikumi par biodrošības pasāku-
mu kopumu dzīvnieku turēšanas 
vietām” nosaka arī citus biodro-
šības pasākumus, kas mājputnu 
īpašniekiem jāievēro jebkurā 
laika periodā, lai novērstu savu 
mājputnu saslimšanu un tālāku 
slimības izplatību.
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Bunkas pagasts
17.03. – Ģertrūdes jeb Dabas 

atmodas diena. Līdz 27.03. KN 
logos fotoizstāde "Kā iekārtot un 
sapost savu pagalmu".

No 20.03. jeb Lielās dienas 
līdz 10.04. Bunkas, kā arī Krotes 
un Tadaiķu ciemu centrus rotās 
Lieldienu rotājumi.

22.03.–25.03. – visi Priekules 
novada iedzīvotāji aicināti iesaistī-
ties Lieldienu apsveikuma kartīšu 
izstādes veidošanā. Tās var būt 
senas kartītes, ne tik senas un arī 
pašu gatavotas. Kartītes nosūtīt 
Maldai Andersonei Bunkas KN. 

Ja kādam iedzīvotājam ir kāda 
iecere vai piedāvājumi, vai kādas 
izstādes kultūras nama logā, va-
ram kopīgi izveidot vai kādas citas 
kultūras aktivitātes bez pulcēšanās 
varam kopā uzrīkot. Jau iepriekš 
pateicamies par atsaucību! 

virgas pagasts 
15.03. – 1. kārtas viktorīnas 

“Iz Virgas pagasta muižu un ciemu 
dzīves” uzvarētāju izlozes rezultāti 

Facebook (Virgas kultūra) un prieku-
lesnovads.lv (sadaļā – AFIŠA).

27.03.–6.04. – Lieldienu ceļo-
jums pa Virgas pagasta vēstures 
takām “Oliņ, boliņ…”. Sekojiet 
informācijai priekulesnovads.lv 
(sadaļā AFIŠA), Facebook (Virgas 
kultūra) un leismalite.lv. 

Kalētu pagasts
19.03. – videi draudzīgā diena 

“Dzīvosim zaļi”. Visi, kas ikdienā 
cenšas un vēlas uzturēt sportisko 
garu (skrējēji, nūjotāji, soļotāji 
un pārējie aktīva dzīvesveida 
piekritēji) šo pasākumu apvieno 
ar plogingu (apkārtnes atkritumu 
savākšanu). Viss, kas nepiecie-
šams, – gružu maisi, cimdi (va-
rēsiet saņemt pie Kalētu tautas 
nama).

02.04.–05.04. – “Lielā diena 
atnākusi, raibas olas sanesusi”. Liel-
dienu pastaiga Kalētu meža parkā 
“Priediens”, piedaloties ekspedīcijā 
“Pa Lieldienu zaķa pēdām”. Spēles 
noteikumi būs izvietoti uz “Priedie-
na” ziņojuma dēļa.

Lai jautrāk, aizraujošāk un interesantāk pavadītu 
skolēnu pavasara brīvdienas, ikviens interesents tiek 
aicināts piedalīties izaicinājumā, kurā ar QR skenera 
palīdzību būs jādodas ekspedīcijā, iepazīstot un uzzinot 
Priekules pilsētu un tās apkārtni. 

Lai piedalītos izaicinājumā, būs nepieciešams uzlādēts 
viedtelefons, kurā uzinstalēta aplikācija QR skeneris un 
aktivizēti mobilie. 

Pirmdienas, 15. marta, rītā tiks publicēta pirmā 
norāde, pēc kuras saņemšanas būs jādodas izaicinājumā 
– jāmeklē QR kods un jāizpilda uzdevums attiecīgajā 
punktā, ja tas tiks prasīts. Pirmo norādi varēsi iegūt 
leismalite.lv (sadaļā AKTUĀLI), priekulesnovads.lv (sadaļā 
AFIŠA) vai Facebook (Priekules novads vai Priekules/
Vaiņodes novada tūrisms lapās). 

Veiksmi un izturību! 

Tūrisma vadītāja Dace Gailīte,
Priekules novada sporta metodiķis 

Raitis Feldmanis

feBRUĀRī ReĢISTRĒTA MIRŠANA
Kļūst dzīves siltums par sveci,
kas gaismu ir beigusi liet,
Mīļš cilvēks pa sniegotu taku
Kad projām mūžībā iet.
(K. Apškrūma)

Elza Velta Pauzere (Priekules pag.), Astra Jansone (Priekulē), 
Ivans Kurdo (Bunkas pag.),  Emīlija Lidija Zilbermane (Priekulē), 
Zinaida Ostele (Priekulē), Alberts Sisenis (Priekules pag.).

Lai gaiši jums Aizsaules ceļi! 
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Iveta Juškeviča

Brīdī, kad gaisā jaušams pavasaris, sirds pakrūtē 
sāk sisties nedaudz straujāk, jo zinām, ka sācies 
brīnumu laiks. Nenobrīnīties par pirmajām snieg-
pulkstenītēm, apaļajiem pūpoliem, smaržojošajām 
vizbulītēm, putniem, kas atkal atgriezušies, un visu, 
visu pārējo, kas mūs priecē vienīgi pavasarī! 

Arī Gramzdas tautas nams ir sarūpējis iemeslu, lai 
pavasaris būtu mazliet brīnumaināks un priecīgāks. 

Lai to piedzīvotu, tev jādara šis:
l seko līdzi Gramzdas pagasta Facebook kontam;
l sagaidi mirkli (katru sestdienu un svētdienu 

vienu reizi dienā), kad tiek publicēts foto, kurā re-
dzama kāda vieta Gramzdas pagastā;

l dodies uz šo vietu;
l nonākot īstajā vietā, atradīsi apslēpto dārgumu;
l nofotografējies ar balvu šajā vietā;
l atsūti foto uz WhatsApp t el. 20208532, lai visi 

zina, ka esi bijis visātrākais!
 

Dodamies dabā baudīt 
pavasara tuvošanos! 

Noslēgusies jau otrā kārta 
viktorīnai “BIZ BIZ MĀRīTE”. 
Otrā kārta ietvēra sevī desmit 
dažādus jautājumus par Priekules 
un Vaiņodes novadiem, kopumā 
iesaistot 54 erudītas un zinātkāras 
mājsaimniecības ne tikai no mūsu 
novadiem, bet arī no tuvākas 
un tālākas apkārtnes. Jau atkal 
priecājamies, ka daudzi no dalīb-
niekiem bija ļoti labi informēti vai 

arī zināja, kur informāciju atrast.
Kā jau solījām, dalībnieki 

tiks pie pārsteiguma balvām no 
mūsu pašu vietējiem uzņēmē-
jiem – mājražotāja “Embūtes 
garšaugi” jaunākās produkci-
jas un “Priekules dārzniecības” 
dāvanu kartes 15 eiro vērtībā, jo 
pavasaris nesnauž, un kuram gan 
tūdaļ nebūs nepieciešami dažādi 
stādiņi?

Šoreiz ar izlozes programmas 
(random.org) palīdzību vēlamies 
pateikt paldies 10 dalībniekiem, 
kuriem e-pastā nosūtīsim ziņu par 
to, kā iespējams saņemt balviņas:

l jurjevs.daniels2@gmail.com,
l raimonds.reinis@inbox.lv,
l sanda.bilinska@inbox.lv,
l riekstina-a110@inbox.lv,
l kumbriitis@inbox.lv,
l erikshuns@inbox.lv,

l ardnes093@inbox.lv,
l alises15@inbox.lv,
l maija343@inbox.lv,
l andris.retejums@inbox.lv. 
8. martā publicēta viktorīnas 

3. kārta, kura būs atvērta līdz 
31. martam. Viktorīna pieejama 
priekulesnovads.lv (sadaļā AFIŠA) 
un leismalite.lv (sadaļā AKTUĀLI). 
Garantējam interesantus jautā-
jumus, kas varētu likt palauzīt 
galvu, uzzinot faktus par novadu 
tūrisma objektiem, kultūru, vēs-
turi un citiem interesantiem no-
tikumiem. Pačukstēsim, ka mums 
ir vēl dāvanu kartes no “Priekules 
dārzniecības”  un dažādas citas 
pārsteiguma balviņas!

Uz tikšanos jau drīz, 3. vikto-
rīnas kārtā!

Tūrisma vadītāja 
Dace Gailīte

DZIMTSARAKSTU NODAĻAS 
ZIŅAS FEBRUĀRĪ

Viktorīnas 2. kārta “Iz Virgas pagasta muižu un ciemu 
dzīves” – “Paplakas muiža/Paplakas ciems”  

Aicināts piedalīties ikviens. Viktorīna pieejama priekulesnovads.lv 
(sadaļā AFIŠA) un Facebook (Virgas kultūra). Pareizo atbilžu autoriem 
katrā kārtā tiks izlozētas 3 pārsteiguma balvas no Virgas kultūras. 

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

II. VIKTORĪNA NOSLĒGUSIES!

DĀRGUMU MEDĪBAS GRAMZDAS PAGASTĀ 
MARTA SESTDIENĀS UN SVĒTDIENĀS

Piedalies izaicinājumā – 
PAVASARA DĀRGUMU LABIRINTS Priekulē!


