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aiCinĀJuMs 
dziedoŠaJieM 

NOVADA 
iedzĪvoTĀJieM

Ikara svētku liel-
koncerta māksliniecis-
kais vadītājs, Prieku-
les novadnieks Ēriks 
Ešenvalds aicina nova-
da dziedātājus kopīgi 
iemācīties septiņas 
Raimonda Paula dzies-
mas, lai Ikara svētku 
Gala koncertā Maestro 
brīnišķīgās dziesmas 
apvienotajā korī ska-
nētu skanīgi un neaiz-
mirstami. 

Plāns: 
Trešdien, 7. augustā, no 

plkst. 18 līdz 20 Priekules 
kultūras namā – novadnieku 
mēģinājums (diriģents Ēriks 
Ešenvalds, koncertmeistare 
Inita Rubeze);

Piektdien, 9. augustā, 
no plkst. 16.30 līdz 18 
Priekules vidusskolas zālē 
– novadnieku un viesu koru 
kopmēģinājums (diriģents 
Mārtiņš Bergs); 

Sestdien, 10. augustā, 
no  plkst. 16 līdz 17.30 
Priekules multihallē – kop-
mēģinājums ar solistiem un 
Maestro Raimondu Paulu 
(diriģents Mārtiņš Bergs).

Kora repertuārā 
iekļautās dziesmas:
l “MAZA MANA 
TĒVU ZEME”;

l “MĒMĀ DZIESMA”; 

l “KĀ SNIEGI 
KALNU GALOTNĒS”;

l “CIRCENĪŠA 
ZIEMASSVĒTKI”;

l “ATZIEDI, DVĒSELE”;

l “TĒVZEMES ETĪDE”;

l “TEIC, KUR ZEME TĀ”.

Aicinām piedalīties 
gan dziedošos 

skolēnus 
un jauniešus, 

gan pieaugušos 
un seniorus.
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Priekules novada pašvaldības 
domes sēdē 
27. jūnijā pieņemtie lēmumi

Dažādi jautājumi
Apstiprināja Priekules novada pašvaldības 

2018. gada publisko pārskatu.
Pieņēma lēmumus par:
l projekta “Gājēju ietves izbūve Liepājas ielā 

5 un Aizputes ielā 21, Priekulē” apstiprināšanu un 
realizāciju 2019. gadā;

l projekta “Lietusūdens kanalizācijas izbūve 
Ķieģeļu ielā, Priekulē” realizāciju 2019. gadā;

l avansa piešķiršanu projekta “Jaunu pieslēgumu 
veidošana Priekules centralizētajai siltumapgādes 
sistēmai” realizēšanai;

l būvprojekta “Teritorijas daļējs labiekārtojums 
Aizputes ielā 1, Priekulē” izstrādi 2019. gadā;

l līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Valta 
birzs”, iesniedzot (LEADER) projektu ar mērķi izvei-
dot diska golfa trasi Valta birzī Priekules pilsētā. 

Apstiprināja lēmumu par grozījumiem 2017. gada 
26. janvāra Priekules novada domes lēmumā Nr.1 
“Par pašvaldības dzīvojamo māju īres un apsaim-
niekošanas maksas noteikšanu Bunkas, Gramzdas, 
Kalētu, Priekules un Virgas pagastā”.

Apstiprināja lēmumu par Priekules novada bā-
riņtiesas locekļu ievēlēšanu.

Apstiprināja lēmumu par palīdzības sniegšanu 
ārkārtas situācijā.

Apstiprināja lēmumu par dzīvokļa īres tiesību 
piešķiršanu speciālistam.

Pieņēma lēmumu par pašvaldības dzīvokļa 
“Kalnāres”-3, Priekules pagastā, Priekules novadā, 
nodošanu atsavināšanai.

Apstiprināja lēmumu par dzīvokļa īpašuma Lie-
pājas iela 5b-33, Priekulē, Priekules nov., nodošanu 
atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un 
pirkuma līguma noslēgšanu ar uz pirmpirkumu 
tiesīgo personu.

Apstiprināja lēmumu par deklarētās dzīvesvietas 
anulēšanu A.G.

Pieņēma lēmumu par kustamās mantas – au-
tomašīnas “Opel Combo” ar valsts reģistrācijas 
Nr. EZ1505 – nodošanu SIA “Priekules nami”, reģ. 
Nr. 42103020465.

Nolikumi, noteikumi
Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.4/19 

“Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2019. gada 
28. februāra saistošajos noteikumos Nr.2/19  
“Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2019.  
gadam””.

Apstiprināja grozījumus Priekules novada  
pašvaldības 2018. gada 11. septembra “Kārtībā,  
kādā no pašvaldības budžeta finansē pedagoģiskos 
amatus Priekules novada pašvaldības izglītības 
iestādēs”.

Izsoles
Pieņēma lēmumu:
l par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

“Kāļi”, Priekules pagastā, Priekules novadā, atsavi-

nāšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles 
noteikumu apstiprināšanu;

l par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 
Brīvības iela 41, Priekulē, Priekules novadā, atsavi-
nāšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles 
noteikumu apstiprināšanu;

l par Priekules novada pašvaldībai piederošā 
nekustamā īpašuma “Gramzdas karjers”, Gramz-
das pagastā, Priekules novadā, kadastra numurs 
64580010354, pirmās mutiskās izsoles ar augšupe-
jošu soli atzīšanu par nenotikušu. Pieņēma lēmumu 
rīkot Priekules novada pašvaldībai piederošā nekus-
tamā īpašuma “Gramzdas karjers” otro mutisko izsoli 
ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu 
par 5% no nosacītās cenas;

l par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma 
Liepājas iela 11a-8, Priekulē, Priekules novadā, 
atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un 
izsoles noteikumu apstiprināšanu,

l par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma 
Liepājas iela 5a-7, Priekulē, Priekules novadā, atsavi-
nāšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles 
noteikumu apstiprināšanu.

Apstiprināja lēmumu par ikgadējā atvaļinājuma 
piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājas vietniekam no 2019. gada 25. jūnija 
līdz 11. jūlijam.

Apstiprināja lēmumu par ikgadējā atvaļinājuma 
piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājai no 2019. gada 12. līdz 25. jūlijam.

Priekules novada pašvaldības 
domes ārkārtas sēdē 
5. jūlijā pieņemtie lēmumi

Dažādi jautājumi
Pieņēma lēmumu par dalību:
l biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludi-

nātajā LEADER programmas projektu konkursā ar 
projektu “Teritorijas daļējs labiekārtojums, gadskārtu 
godu un tautas tradīciju rituālu laukums Krotē, Bun-
kas pagastā, Priekules novadā” un līdzfinansējuma 
piešķiršanu;

l Latvijas–Lietuvas pārrobežu programmā ar 
projektu “Zaļās infrastruktūras attīstība kā veiksmī-
gas pārrobežu sadarbības atslēga”;

l Latvijas–Lietuvas pārrobežu programmā ar 
projektu “Kultūras objektu saglabāšana un pielāgo-
šana mūsdienu vajadzībām”.

Apstiprināja lēmumu par nekustamā īpašuma 
(zemes) Liepājas iela 11b, Priekulē, iegādi Priekules 
novada pašvaldības īpašumā.

Pieņēma lēmumu par saistošo noteikumu Nr.5/19 
“Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2019. gada 
saistošajos noteikumos Nr.2/19 “Par Priekules novada 
pašvaldības budžetu 2019. gadam”” apstiprināšanu.

Precīzu informāciju par visiem lēmumiem 
(arī nekustamo īpašumu jautājumiem) 

varat izlasīt Priekules novada mājaslapā 
www.priekulesnovads.lv.

Dokumentu pārvaldības speciāliste D. Tilgale

DOMES ZIņAS

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Nr.4/19

Grozījumi Priekules novada 
pašvaldības domes 2019. gada 
28. februāra saistošajos notei-
kumos Nr.2/19

“Par Priekules novada 
pašvaldības budžetu 
2019. gadam”

APSTIPRINĀTI
ar Priekules novada pašvaldības

domes sēdes lēmumu Nr.326 
(prot. Nr.9) 

2019. gada 27. jūnijā.

izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas likumiem:

“Par pašvaldībām” 
21; 26. pantu;

“Par pašvaldības budžetiem”.

izdarīt Priekules novada pašval-
dības domes 28.02.2019. saistoša-
jos noteikumos nr.2/19 “Par Prie-
kules novada pašvaldības budžetu 
2019. gadam” šādus grozījumus:

1. izteikt noteikumu 1. punktu 
šādā redakcijā:

1.1. budžeta līdzekļu atlikums 
uz gada sākumu 763 529 eur;

1.2. ieņēmumi 7 685 576 eur;
1.3. izdevumi 6 604 543 eur;
1 .4 .  a izdevumu atmaksa 

1 834 562 eur;
1.5. aizdevumu saņemšana  

0 eur;
1.6. akcijas un cita līdzdalība 

komersantu pašu kapitālā 10 000 
EUR.

2. izteikt noteikumu 2. punktu 
šādā redakcijā:

2.1. līdzekļu atlikums uz gada 
sākumu 184 141 eur; 

2.2. ieņēmumi 302 452 eur; 
2.3. izdevumi 486 593 eur.
3. izteikt noteikumu 3. punktu 

šādā redakcijā:
3.1. līdzekļu atlikums uz gada 

sākumu 3567 eur;
3.2. ieņēmumi 963 eur;
3.3. izdevumi 4530 eur.
4. izteikt noteikumu 1. pieliku-

mu jaunā redakcijā (skatīt 1. pie-
likumu). 

5. izteikt noteikumu 2. pieliku-
mu jaunā redakcijā (skatīt 2. pie-
likumu).

6. izteikt noteikumu 3. pieliku-
mu jaunā redakcijā (skatīt 3. pie-
likumu).

7. izteikt noteikumu 6. pieli-
kumu jaunā redakcijā (skatīt 4. 
pielikumu).

8. saistošie noteikumi stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc to pa-
rakstīšanas.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Nr.5/19

Grozījumi Priekules novada 
pašvaldības domes 2019. gada 
27. februāra saistošajos notei-
kumos Nr.2/19 

“Par Priekules novada 
pašvaldības budžetu 
2019. gadam”

APSTIPRINĀTI
ar Priekules novada pašvaldības

domes sēdes lēmumu Nr.360 
(prot. Nr.10)

2019. gada 5. jūlijā. 

Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas likumiem:

“Par pašvaldībām” 
21; 26. pantu;

“Par pašvaldības budžetiem”.

izdarīt Priekules novada paš-
valdības domes 28.02.2019. sais-
tošajos noteikumos nr.2/19 “Par 
Priekules novada pašvaldības 
budžetu 2019. gadam” šādus 
grozījumus:

1. izteikt noteikumu 1. punktu 
šādā redakcijā:

1.1. budžeta līdzekļu atlikums 
uz gada sākumu 763 529 eur;

1.2. ieņēmumi 7 685 576 eur;
1.3. izdevumi 6 506 178 eur;
1.4. aizdevums kapitālsabiedrī-

bai 98 365 eur;
1.5.  aizņēmumu atmaksa  

1 834 562 eur;
1.6. aizņēmumu saņemšana 

0 eur;
1.7. akcijas un cita līdzdalība 

komersantu pašu kapitālā 10 000 
EUR.

2. izteikt noteikumu 1. pieliku-
mu jaunā redakcijā (skatīt 1. pie-
likumu). 

3. saistošie noteikumi stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc to pa-
rakstīšanas.

Pašvaldības domes 
priekšsēdētāja 
V. Jablonska 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Priekule un Priekules Pagasts
l Individuālā māja ciematā vai pilsētā – Galvenā iela 15 
(Petrs un Irēna Indriekus), Baznīcas iela 18 (Ivars un Liena 
Ašmji), Brīvības iela 30 (Dace Saulīte un Jānis Desmitnieks);
l Lauku viensēta – “Incīša Dzirnaviņas” (Juris un Inita 
Bekmaņi), “Lapši” (Vija Jazbuta);
l Daudzdzīvokļu māja – Liepājas iela 3, Aizputes iela 3;
l Iestāde – veikals “Gaisma”.

Virgas Pagasts
l Individuālā māja ciematā – “Kaspari” 
(Ilga un Kārlis Zeiburliņi);
l Lauku viensēta – “Ūdri” (Uldis un Daiga Locenieki);
l Z/s – z/s “Ošenieki” (Elga Bunka), z/s “Kupši” 
(Igors Puters un Arta Troika);
l Iestāde – Virgas pamatskola (Zaiga Ūdriņa).

Bunkas Pagasts
l Lauku viensēta – “Grimsti” (Ainis Kaņevskis un 
Agija Dreimane), “Imantas” (Jānis Daizis un Ina Lika), 
“Mežiņi” (Monika un Nikolajs Kaņevski);
l Uzņēmums, z/s – viesu nams “Čiekuriņi” (Valdis un Silvija 
Santi), z/s “Dreimaņi” (Indra un Valērijs Kņūtiņi);
l Iestāde – vasarsvētku draudzes “Tēva nams” 
(Sarmīte Paulauska).

Kalētu pagasts 
l Individuālā māja ciematā – “Cīrulīši” (Jānis un Zinaīda Vamži).

Visu kategoriju laureātus apbalvos Latvijas Republikas 
proklamēšanas 101. gadadienas svinīgajā sarīkojumā Priekulē.

Priekules pašvaldības Kultūras nodaļas vadītājs 
gundars Venens

Konkursa “Par sakoptu Priekules novadu” 1. kārtas laureāti

Informācija novada iedzīvotājiem 
par feldšerpunkta darba laiku Priekulē 

Papildus ģimenes ārstes Daigas Leimanes prakses vietai 1. jūlijā tika 
atvērts feldšerpunkts, kurš atrodas bijušās ģimenes ārstes M. Asriances 
prakses telpās. Feldšerpunktā strādā sertificēta ārsta palīdze Vija Zīverte 
un medmāsa Sanita Jansone. Vija Zīverte aicina pacientus pierakstīties 
slimnīcas reģistratūrā vai zvanīt pa tālruni 63467099. Feldšerpunkts 
ir atvērts Priekules novada iedzīvotājiem darba dienās. Vijas Zīvertes 
darba laiks: pirmdienās, trešdienās, piektdienās no plkst. 7.30 līdz 
11.30, otrdienās no plkst. 10 līdz 14, ceturtdienās no plkst. 9 līdz 13. 
Sanitas Erbes darba laiks – katru darba dienu no plkst. 7.30 līdz 15.30. 

Atgādinājums Priekules novada iedzīvotājiem. Tie pacienti, kuri ir 
deklarēti Priekules novadā, automātiski tiek pierakstīti ģimenes ārstes 
D. Leimanes praksē. Tiem, kuri nav deklarēti Priekules novadā, ģimenes 
ārsts jāmeklē pēc savas deklarētās dzīvesvietas. Tā kā aptuveni 4500 
iedzīvotāji ir nonākuši mediķes D. Leimanes uzraudzībā, pašvaldība 
cer atvieglot viņas darbu ar jaunizveidoto feldšerpunktu. 

Kā jau minēts iepriekšējā izdevumā, feldšerpunkts apkalpos pa-
cientus divus gadus, kamēr jaunā ģimenes ārste Jekaterina Bulavkina 
pabeigs rezidentūru. 

Kristīne Dundure
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“Kas nepieciešams, un kā pēc iespējas ātrāk palīdzēt 
bērnam labi un komfortabli iejusties ģimenes vidē?” – ar 
šādu jautājumu pie speciālistiem bezmaksas konsultācijās 
septiņās Kurzemes pašvaldībās vērsušies potenciālie aiz-
bildņi, adoptētāji un audžuģimenes. Lai veicinātu bērnu 
skaita samazināšanos institūcijās un bērnu nonākšanu 
ģimenēs, iespēja saņemt apmaksātas psihologa, jurista un 
sociālā darbinieka konsultācijas tika nodrošināta Kurzemes 
plānošanas reģiona īstenotajā projektā “Kurzeme visiem”. 
Konsultācijas gada laikā saņēma 27 cilvēki, kas ir aizdomāju-
šies par adopciju, kļūšanu par aizbildņiem vai audžuģimeni.

“Kļūt par aizbildi, adoptētāju vai audžuģimeni bieži 
attur nevis finansiāli iemesli, bet gan uztraukums un bailes 
no nezināmā, piemēram, neskaidrības par likumisko pusi. 
Tāpēc sadarbībā ar biedrību “Piecas izaugsmes formulas” no 
pērnā gada aprīļa līdz šā gada jūnijam interesentiem tika 
nodrošināta iespēja konsultēties ar psihologiem, sociāla-
jiem darbiniekiem un juristiem, kuri ar savām zināšanām 
un pieredzi var sniegt nozīmīgu atbalstu,” skaidro Inga 
Kalniņa, Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Kurzeme 
visiem” vadītāja.

Visbiežāk potenciālie aizbildņi, adoptētāji un audžu-
ģimenes izvēlējušies konsultēties ar psihologu – kopumā 
sniegtas 28 konsultācijas 49 stundu garumā. Šī speciālista 
atbalsts galvenokārt bijis nepieciešams, lai pārvarētu sa-
traukumu par bērna ienākšanu ģimenē vai saņemtu atbil-

des par pieņemamā bērna audzināšanu un savstarpējām 
attiecībām. Savukārt sociālā darbinieka 17 konsultācijās 
28 stundu garumā lielākoties runāts par bērna dažādajiem 
vajadzību līmeņiem un to, kā sniegt bērnam nepieciešamo 
atbalstu, uzmanību un patiesu maigumu. Potenciālie aiz-
bildņi, adoptētāji un audžuģimenes devušies arī pie jurista, 
lai kopumā 14 konsultācijās 28 stundu garumā runātu par 
jautājumiem, kas saistīti ar juridisko atbildību par bērnu.

“Konsultāciju apmeklētāji norādījuši, ka ir saņēmuši 
noderīgu informāciju par to, kā noris bērna uzņemšana 
ģimenē. Tas dod cerību, ka mums izdevies spert kaut 
nelielu soli, lai bērnu skaits institūcijās samazinātos,” 
piebilst. I. Kalniņa.

Potenciālajiem adoptētājiem, aizbildņiem un audžuģi-
menēm arī turpmāk būs pieejams atbalsts.  Kurzemē pašlaik 
darbojas četri Ārpusģimenes atbalsta centri – Kuldīgā, 
Liepājā, Talsos un Ventspilī. Tie nodrošina apmācības un 
sniedz psihosociālo atbalstu audžuģimenēm, aizbildņiem, 
viesģimenēm un adoptētājiem. Savukārt projektā “Kurze-
me visiem” atbalsts turpmāk tiks nodrošināts, organizējot 
informatīvus, izglītojošus un motivējošus pasākumus. 
“Konsultācijās potenciālie aizbildņi un audžuģimenes no-
rādījuši, ka vēlētos tikties ar audžuģimeņu pārstāvjiem un 
uzklausīt viņu vērtīgo pieredzi. Arī mēs uzskatām, ka jau 
esošie aizbildņi, adoptētāji un audžuģimenes var iedrošināt 
pieņemt izšķirošo lēmumu uzņemt bērnu ģimenē. Šobrīd 

veicam nepieciešamos gatavošanās darbus, lai jau drīzumā 
Kurzemē šādas tikšanās varētu organizēt,” noslēgumā 
piezīmē I. Kalniņa.

Projekts “Kurzeme visiem”  tiek īstenots, lai palieli-
nātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu 
sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar 
invaliditāti un bērniem. To no 2015. līdz 2023. gadam ar 
Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējumu gandrīz 6,6 
miljonu eiro apmērā īsteno Kurzemes plānošanas reģions 
sadarbībā ar pašvaldībām, to bērnu sociālās aprūpes 
centriem un Valsts sociālās aprūpes centru “Kurzeme”.  
Vairāk par projektu “Kurzeme visiem” var uzzināt vietnē 
www.kurzemevisiem.lv. 

uzziņai
Projektā “Kurzeme visiem” sadarbībā ar biedrību 
“Piecas izaugsmes formulas” kopumā sniegtas 59 
(28 psihologa, 14 jurista un 17 sociālā darbinieka) 
konsultācijas 105 stundu garumā 27 potenciāla-
jiem aizbildņiem, adoptētājiem un audžuģimenēm 
7 Kurzemes pašvaldībās – Dundagas, Kuldīgas, 
Pāvilostas, Saldus un Talsu novadā, Liepājas un 
Ventspils pilsētā.

Projekta “Kurzeme visiem” 
sabiedrisko attiecību speciāliste Laura Homka

Konsultācijās Kurzemē iedrošina 
potenciālos aizbildņus, 
adoptētājus un audžuģimenes

Biedrība “konsonanse”
Diennakts nometne 
“Prieks mājo mūzikā”

Norisināsies no 2019. gada 6. līdz 
10. augustam.

Muzikāla nometne mūzikas un mākslas 
skolu jauniešiem.

Projekta mērķis ir attīstīt bērnu un 
jauniešu muzikālās prasmes un veicināt 
viņu izaugsmi, muzicējot kopā orķestrī 
profesionāla diriģenta un mūzikas pedago-
gu vadībā. Šo darbu vadīs kamerorķestra 
diriģents Mārtiņš Bergs un pedagogi no 
Priekules, Kalētu un Nīgrandes skolas.

Projekta otrs mērķis ir turpināt iepa-
zīstināt ar Lejaskurzemes kulturvēsturisko 
mantojumu, popularizēt to jaunatnes 
vidū, rosināt iesaistīties kultūras procesu 
izzināšanā.

Priekules baptistu draudze
“Uz jaunām virsotnēm!”

Jauniešu draudzības dienas Jūrmalcie-
mā notiks no 31. jūlija līdz 4. augustam.

Projekta mērķis ir sniegt pusaudžiem 
un jauniešiem iespēju lietderīgi un saturīgi 
pavadīt brīvo laiku, iegūt jaunas zināšanas, 
prasmes un draugus.

Dalībnieki katru dienu runās par garīgām 
vērtībām, veidos pozitīvas attiecības, mā-
cīsies risināt konfliktsituācijas, iesaistīsies 
komandas saliedēšanas spēlēs. Lielākais 
izaicinājums būs velobrauciens uz Palangu. 
Katra diena sāksies ar rītarosmi, arī vēlāk lie-
la vērība tiks veltīta sportiskām aktivitātēm. 
Jaunieši piedalīsies muzikālās, rokdarbu no-
darbībās. Viņi iepazīs zvejnieku darbu, notiks 
konkursi, viktorīnas, tiks risināti atjautības 
uzdevumi, būs izglītojošas tikšanās, arī nakts 
trasīte. Viena no aktivitātēm, domājot par 
gada nogalē plānoto labdarības tirdziņu, būs 
sveču liešana Adventes vainagiem. Katra 
diena noslēgsies ar vakara sarunu, reizēm 
pie ugunskura tās būs atsevišķi meitenēm un 
puišiem. Nometnes dalībnieki dzīvos drošā 

un draudzīgā vidē, viņi gūs jaunas zināšanas, 
mācīsies draudzēties un izklaidēties.

Biedrība “saspraude”
“Manis paša radīts...”

Nodarbības notiks trešdienās plkst. 15 
un piektdienās plkst. 17. Projekta mērķis 
ir paplašināt cilvēku redzesloku un celt 
pašapziņu, sniegt iespējas izpausties jaunās 
radošās nodarbēs, attīstīt radošo aktivitāšu 
daudzveidību Priekules novada kultūras 
apritē, sniegt iespēju visām paaudzēm 
iesaistīties sev interesējošās nodarbībās, 
piesaistīt tūristus.

Vasaras periodā “Rokdarbnīcā” regu-
lāri notiek dažādas, jau zināmas radošās 
darbnīcas: gleznošana, aušana, ādas māks-
linieciskā apstrāde, stikla apgleznošana, 
fimo materiāla rotu veidošana, dekupāža, 
mozaīka u.c. Notiek tikšanās ar intere-
santām personībām. Šajā gadā jaunums 
būs priekšmetu marmorēšana un pirmās 
iemaņas ebrū tehnikā meistares Andas 
Kolosovas vadībā. Ir arī plānota betona 
dārza trauku veidošana.

Sezonas noslēgums jeb Galvenās ielas 
Mazie svētki notiks pie lielā zupas katla, 
piedaloties folkloras kopai.

Biedrība “roB-lanka”
“Kopā draudzīgāk 
un interesantāk!”

Augustā plānota vienas dienas atpūtas 
nometne ar radošām darbnīcām Prūšu 
ūdenskrātuves atpūtas kompleksā. Galvenā 
tēma “Gleznainā un bagātā daba pie ūdens”, 
kur dalībnieki varēs izpaust savas radošās 
spējas zīmēšanā, gleznošanā, dzejas un 
stāstu, mūzikas radīšanā, fotografēšanā, 
kompozīciju veidošanā no dabas materiā-
liem. Nometnes nobeigumā plānots izveidot 
izstādi Virgas pagastmājas izstāžu zālē, pēc 
tam to izrādīt arī Priekulē. Piedalās 60 da-
lībnieki no 4 – 5 biedrībām un ieinteresētie 
novada iedzīvotāji.

Biedrība “konsonanse”
‘’Četri vienā”

1. oktobris – starptautiskā diena četrās  
kategorijās – starptautiskā mūzikas, se-
nioru, veģetāriešu un kafijas diena. Visas 
četras  lietas cilvēkam vajadzīgas miesai, 
dvēselei, garam. Četri ir stabilitātes cipars, 
kas rada drošības sajūtu, ir četras debess 
puses, četri vēji, četri gadalaiki, galdam 
četras kājas, mājai četri stūri. Projekts 
‘’Četri vienā” notiks 2019. gada 1. oktobrī 
– STARPTAUTISKAJĀ mūzikas, senioru, 
veģetāriešu, un kafijas dienā!

Projekts ‘’Četri vienā’’ plānots dažāda 
vecuma grupām – no skolu audzēkņiem 
līdz senioriem.

Mērķis:
* sniegt bērniem jaunas zināšanas par 

veģetāru uzturu un produktiem, kā arī 
piedāvāt iespēju klausīties mūziku;

* izglītot dalībniekus par veselīgu 
veģetāru uzturu ikdienā; 

* sniegt patiesu prieku pilsētas senio-
riem, piedaloties lekcijā un koncertā;

* nodrošināt Priekules pilsētas iedzīvotā-
jiem iespēju apmeklēt bezmaksas koncertu.

Biedrība “Bunkas mežābele”
“Vecmāmiņu skola  
Bunkas pagastā”

Lekcija “Nākamo paaudzi audzinot” 
notiks 31. augustā, to vadīs četru bērnu 
mamma, uzņēmēja Gunita Lanka. Lekcijā 
tiks apskatīti jautājumi, kā uzlabot vecāku 
un bērnu attiecības, kā veicināt potenciālu 
otrā cilvēkā, kādai nākotnei mēs gatavojam 
savus bērnus un kur aizplūst mūsu enerģija. 
Seminārā varēs uzzināt vairāk arī par tādām 
tēmām kā īdēšana, neapmierinātība un 
nogurums, tālvadības pults audzināšana un 
situācijas novešana līdz galam. Galvenais, 
ko varēs iemācīties, būs cieņas veidošana 
un tas, kā izaudzināt veiksmīgu jauno 
paaudzi. Kā atrast un veicināt otrā cilvēkā 
potenciālu – labāko, kas viņā ir, to, ko viņš 

pats varbūt nemaz neapzinās. Tiks meklētas 
atbildes uz jautājumiem “Tu un tavi bērni 
– vai jūsu attiecības var būt labākas?”, “Tu 
un tavi pēcteči – kādai nākotnei tu viņus 
sagatavo?”. 

Pasākums paredzēts biedrības “Bunkas 
mežābele” 30 biedriem, bērnu vecākiem 
(ap 18), pārējiem interesentiem. Atbildī-
gā par lekciju – Gunta Jonauska. Lekcija 
notiks Bunkas kultūras namā, tās ilgums 
2 stundas.

Ģimenes dienas aktivitāti “Radošās 
darbnīcas bērniem” vadīs biedrības biedri: 
mākslas nodarbības (zīmēšana, gleznoša-
na) – māksliniece Ingeborga Pamovska (1 
stunda), rokdarbu nodarbības (adīšana) 
– vecmāmiņa Līvija Kaļiņina (1 stunda). 
Salāti bērnu ballītei tiks gatavoti no pašu 
sagādātiem produktiem kopā ar vecmāmiņu 
un saimnieci Ilgu Zvinbergu (1 stunda).

Ģimenes dienas aktivitātē “Glitera 
ballīte” 31. augustā Bunkas kultūras namā 
ar muzikāliem sveicieniem, atrakcijām un 
rotaļām pie bērniem ciemosies Minnija. 
Pasākumu vadīs Sanita Bušma. Pasākums 
paredzēts biedrības “Bunkas mežābele” 30 
biedriem, bērnu vecākiem (ap 18), bērniem 
(ap 40). Atbildīgā – G. Jonauska.

Biedrība “kalētu vietējās  
iniciatīvas grupa”
“Dodot gūtais neatņemams!”

Projekts notiks 1., 8. un 10. oktobrī.
Mērķis: iemācīties veidot dažādus 

pušķus no konfektēm. Oktobrī notiks trīs 
nodarbības, katra divu stundu garumā. 
Nodarbības notiks Kalētu Jauniešu centrā.  

Mērķa grupa – visu vecumu intere-
senti. Īpaši aicinātas ģimenes, lai, kopīgi 
darbojoties, veicinātu pozitīvu savstarpējo 
komunikāciju.

Priekules novada pašvaldības
projektu koordinators 

Guntars Jankus

Priekules novada pašvaldības projektu 
konkursa plānotās aktivitātes
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Jau kopš 1998. gada notiek 
lielisks pasākums “Klejojošais 
kauss”, kas pulcina Valsts 
sociālās aprūpes centru dalīb-
niekus no visas Latvijas. Tra-
dicionāli “Klejojošo kausu” ik 
gadu organizē kāda fi liāle, ko 
nosaka izlozes kārtībā. Šogad 
3. jūlijā pasākumu organizēja 
VSAC “Kurzeme” fi liāle “Aizvī-
ķi”. Priekules daudzfunkcionā-
lo sporta halli un tās apkārtni 
izvēlējāmies par atbilstošāko 
vietu tikšanās norisei.

Pasākuma galvenais mērķis 
– ar sportiskām aktivitātēm vei-
cināt cilvēku ar garīga rakstura 
traucējumiem savstarpēju komu-
nikāciju un draudzību, integrāciju 
sabiedrībā.

“Klejojošā kausa 2019” at-
klāšana sākās ar svinīgo daļu 
– pasākuma vadītāji Karlsons 
un Brālītis dalībniekus veda 
goda aplī, tad sekoja Priekules 
novada pašvaldības vadītājas 
Vijas Jablonskas, VSAC “Kurzeme” 
direktora vietnieces Marutas 
Indriksones un fi liāles “Aizvīķi” 
vadītājas Gražinas Ķervijas uz-
runas, kā arī karoga pacelšana. 
Aktivitāšu daļā, valdot jautrībai 
un emocionālam pacēlumam, 
norisinājās netradicionālās sporta 
spēles, kas ir šī pasākuma neat-
ņemama sastāvdaļa un veicina 
dalībnieku savstarpējo komuni-
kāciju un komandu saliedētību. 
Šī daļa tika vērtēta, lai noteiktu 
“Klejojošā kausa 2019” uzvarē-
tājus. Vēl nodrošinājām dažādas 
aktivitātes no sacensībām brīvajā 
laikā – dalībnieki varēja vizināties 
zirgu pajūgā, braukt ar velokar-
tingu, spēlēt minigolfu, domino, 
“lēkt ar maisiem”. Tikšanās no-
slēgumā koncertu sniedza grupa 
“Sapņu pietura” no Saldus. Pro-
tams, kur mūzika, tur arī dejas. 
Paldies atraktīvajiem mūziķiem, 
jo dalībnieki ar patiesu prieku 
aktīvi iesaistījās gan dejošanā, 
gan dziedāšanā. Nobeiguma daļā 
– “Klejojošā kausa 2019” karoga 
nolaišana, uzvarētāju apbalvoša-
na, pateicības, dāvanas un izloze, 
lai noteiktu nākamās tikšanās 
reizes rīkotājus 2020. gadā. 

“Klejojošo kausu 2019” kopā 
apmeklēja 16 komandas no visiem 
pieciem Valsts sociālās aprūpes 
centriem (VSAC “Kurzeme” fi liāles 

– “Aizvīķi”, “Dundaga”,  “Gude-
nieki”, “Iļģi”, “Liepāja” un “Veģi”;  
VSAC “Vidzeme” fi liāles – “Ropaži”, 
“Rūja” un “Valka”, VSAC “Rīga” 
filiāles “Ezerkrasti” un “Kaln-
ciems”, VSAC “Zemgale” fi liāles 
“Lielbērze”, “Ķīši” un “Ziedkalne”, 
VSAC “Latgale” fi liāles – “Litene” 
un “Mēmele”). Kopējais dalībnieku 
skaits pārsniedza 200, komandās 
bija 112 dalībnieki, pavadošās 
personas – 50, organizatoru ko-
mandā – 42 cilvēki, kā arī vairāk 
nekā 30 atbalstītāji un līdzjutēji. 
Šogad uzvaras laurus plūca VSAC 
“Zemgale” fi liāle “Ķīši”, otrajā vietā 
ierindojās VSAC “Kurzeme” Aizvī-
ķu fi liāle, trešo vietu ieņēma VSAC 
“Vidzeme” Valkas filiāle. 2020. 
gadā “Klejojošo kausu” organizēs 
VSAC “Kurzeme” fi liāle “Liepāja”.

Nolūkā popularizēt Priekules 
pilsētu un novadu pasākumā “Kle-
jojošais kauss 2019” Aizvīķu fi liāle 
2019. gada martā sagatavoja un 
iesniedza projektu Priekules nova-
da pašvaldības projektu konkursā 
“Kultūras iniciatīvas Priekules 
novadā”. Projekts tika atbalstīts, 
un saņemtais pašvaldības fi nan-
sējums ir izlietots projekta mērķa 
sasniegšanai.

Lielu paldies par fi nansiālu, 
materiālu un emocionālu atbal-
stu, pusdienām, sagādātajām 
dāvanām un aktivitāšu vadīšanu 
vēlamies pateikt VSAC “Kurzeme”, 
Priekules novada pašvaldībai, 
SIA “Priekules Zviedru vārti”, 
SIA “Dimanti 2”, uzņēmumam 
“Maiznīca Priekule”, SIA “SC 
Grand”, AS “Aldaris”, SIA “Essity 
Latvia”, “Maxima XX”, SIA “Saldus 
maiznieks”, SIA “ARTIS JP”, brīv-
prātīgā darba veicējiem, Priekules 
daudzfunkcionālās sporta halles 
darbiniekiem. Protams, liels pal-
dies organizatoriem – Karlsonam, 
Brālītim un VSAC “Kurzeme” fi liā-
les “Aizvīķi” darbiniekiem. 

Visu pasākuma dienu ikviena 
sabiedrotie bija patiesi smaidi, 
prieks, jautrība, patīkamas emo-
cijas, dalībnieku apmierinātība, 
nenogurdināma aktivitāte un 
milzīgs gandarījums par paveikto.

VSAC “Kurzeme” fi liāles 
“Aizvīķi” vadītāja 

Gražina Ķervija,
Sociālās aprūpes nodaļas 
vadītājs Dāvis Strazds

“Klejojošā kausa 2019” atklāšana iesākās ar svinīgo daļu – pasākuma vadītāji Karlsons un 
Brālītis ved dalībniekus goda aplī.

Foto - endija Ķervija

Pasākuma organizatori.

Vasaras viducī noritēja pasākums 
“Klejojošais kauss – 2019”
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16. IKARA SVĒTKU PROGRAMMA 
PRIEKULES NOVADA 10. GADSKĀRTĀ

Šogad tādi stipri vēji… Aiz-
pūtuši laiku… dienu pa dienai, 
nedēļu pa nedēļai. Tieši tikpat 
ātri, kā vēja soļiem ir paskrējusi 
kārtējā pašdarbnieku sezona. 
Pat negribas ticēt, ka ir pats 
vasaras vidus un lēnām jāsāk 
gatavoties jaunajam darba 
cēlienam! Tāpēc arī ir īstais 
laiks atskatīties, kā kultūras 
nama darbīgajiem ļaudīm 
klājies šogad.

Visi kolektīvi strādājuši go-
dam un savu pilsētu un novadu 
pārstāvējuši 47 dažādos koncertos 
un sarīkojumos ārpus kultūras 
nama sienām! Gan lielie, gan mazie 
pašdarbnieki nav turējuši sveci 
zem pūra un priecējuši skatītājus 
tuvu un tālu Latvijā un Lietuvā. 
Esam patiesi lepni un priecīgi par 
kuplo dziedātāju un dejotāju pul-
ku – 167 priekulnieki un Priekules 
novada ļaudis vakaros sanāk kopā, 
lai saglabātu latviskās tradīcijas 
dziesmās un dejās, lai iemācītos 
ko jaunu un dalītos savā guvumā 
ar citiem!

Šajā reizē īpaši gribas paslavēt 
mazos “ĶIŅĶĒZIŅU” dejotājus, jo 
šogad mūsu pulciņš izaudzis līdz 
kārtīgai deju skolai! 60 mazi un 
ne tik mazi dejotgribētāji ar sa-
viem soļiem vakaros piedimdina 
kultūras namu, gatavodamies 
koncertuzvedumiem. 

Arī vidējās paaudzes deju ko-
lektīvs “DUVZARE” sezonu aizva-
dījis varen ražīgi – kopā ar milzīgu 
dejotāju pulku izdejots jubilejas 
koncerts “5 ar pus”, bet tūliņ pēc 
koncerta, 13. aprīlī, Liepājas deju 
apriņķa skatē iegūta augstākā 
pakāpe D grupā. Novēlam tā dejot 
līdz nākamajiem Deju svētkiem!

Savukārt senioru deju kopa 
“VALCERIS” 4. maijā piedalījās deju 
konkursā “Brocēnu ūdensroze”, kur 
godam apliecināja savas prasmes 
un mājās pārveda Zelta diplomu 
un īpašo balvu par 1. vietu.

Laikam visdarbīgāk pašdarb-
nieki kultūras nama apkārtnē 
rosījās laika posmā no maija sā-
kuma līdz Zāļu vakaram, jo notika 
taču lielā gatavošanās Līgo svēt-
kiem. Senioru vokālais ansamblis 
“ZILAIS LAKATIŅŠ” mācījās 
skanīgas aplīgošanas dziesmas, 
lai varētu lus tīgi apdziedāt visus 
līgotājus tuvā un tālā apkārtnē. 

Deju kolektīvs “DUVZARE” apguva 
jaunas dejas Līgo vakara izrādei 
“MELDERMEITIŅA PRIEKULĒ”. 
Un vēl 17 teātra mīļotāji iestudēja 
savas lomas, lai šo izrādi izspēlētu 
pašas īsākās nakts priekšvakarā pie 
kultūras nama. Un šogad tie bija 
Rita Bruže, Liena Braže, Ģirts Lo-
čmelis, Jānis Džeriņš, Jānis Rozen-
tāls, Ģirts Pinkovskis Aldis Berķis, 
Jānis Kaucis, Māris Rubezis, Olga 
Niedola, Viktorija Ukstiņa, Oļegs 
Samsonovs, Mārtiņš Zaremba, 
Laura Spēka, Anete Džeriņa, Inese 
Rozentāle, Jānis Pelnēns. 

Milzīgs paldies visiem aktie-
riem, kas nežēloja savu laiku un 
garus vakarus pavadīja kultūras 
namā, lai Līgo svētkos iepriecinātu 
milzīgu pulku skatītāju ar brīnišķī-
gu izrādi! Šogad to noskatīties bija 
ieradušies vairāk nekā 700 cilvēku. 
Paldies par atsaucību! Vēlamies arī 
atvainoties tiem skatītājiem, kas 
sliktas redzamības dēļ nevarēja 
uzvedumu īsti izbaudīt. Ņemot 
vērā šos apstākļus, nākamajā gadā 
Līgo izrādi organizēsim citā, daudz 
plašākā vietā! 

Vēlamies īpašu paldies teikt 
uzņēmējiem, kas sponsorēja lielo 
Līgo loteriju, – SIA “SC Grand”, 
SIA “Kurzemes gaļsaimnieks”, SIA 
“Ruģi”, Priekules dārzniecībai, SIA 
“Gaisma 2”, SIA “Elpa”, SIA “Otaņķu 
dzirnavnieks”, maiznīcai “Priekule”. 
Paldies arī atbalstītājiem – Agne-
sei Pinkovskai, Agnesei Meļķei, 
Armandam Spēkam, Edgaram 
Rubezim –, kas ar savu darbu pa-
līdzēja tapt saulgriežu brīnumam!

Un tādu kārtīgu punktu se-
zonas noslēgumam šogad pielika 
Kurzemes Dziesmu svētki. Pašā 
vasaras vidū, 29. jūnijā, Liepājā 
notika Dziesmu svētki, kuros pieda-
lījās arī sieviešu koris “PRIEKULE” 
un deju kolektīvs “DUVZARE”. Ar 
brīnišķīgām dziesmām un dejām 
caurvīts Kurzemes stāsts tika 
nodots skatītājiem. Svētki izdevās 
lieliski!

Esam ražīgi pastrādājuši, un nu 
pienācis laiks mazliet atvilkt elpu, 
smelties saules enerģiju un vēja 
stiprumu nākamajai sezonai. Lai 
visiem jauks, saulains un košiem 
notikumiem bagāts atvaļinājumu 
laiks! 

Priekules kultūras nama 
direktore Rigonda Džeriņa

IESKAŅAI –
“LATERNU STUNDĀ”

2. augusts 
20.30 Priekules kultūras namā Latvijas bērnu
 mākslas skolu IZSTĀDES “Priekules
 Ikars” ATKLĀŠANA.
21.00 BRĪVDABAS KONCERTS ar leģendāro
 grupu “Līvi”.

SVĒTKU  
PRIEKŠVAKARĀ

9. augusts
20.30 Multihallē 5. PRIEKULES 
 MUZIKĀLĀS KALPOŠANAS 
 FESTIVĀLA atklāšanas koncerts.
23.00 NAKTS ORIENTĒŠANĀS 
 SACENSĪBAS pa Priekuli “Ikara
 nakts lidojums”. No 22.00 
 reģistrācija multihallē; komandā 
 4 cilvēki, no kuriem viena ir meitene.

IKARA SVĒTKU  
DIENA

10. augusts
8.00 – 10.30 PRIEKULES MODINĀŠANA
  – jautras ekipāžas dodas pilsētas ielās. 
11.00 No Sociālā centra līdz stadionam
 SVĒTKU GĀJIENS “Prieka kods” 
 ar maršējošiem bundziniekiem 
 “Drumline Latvia” un Kazdangas 
 pūtēju orķestri.
11.30 Stadionā – SVĒTKU ATKLĀŠANAS
 CEREMONIJA.
12.30 Tornīša skatuve – KONCERTS “Cālēni
 un Pipari”. Kopā ar Dailes teātra 
 aktieri Gintu Grāveli dzied Priekules
 novada konkursa “Cālēns” laureāti un
 Priekules kultūras nama 
 popgrupa “Pipari”.
12.30 – 14.00 MUZIKĀLAIS MARATONS. 
 Koru grupas dzied Priekules ielās. 
 Noslēgums uz tornīša skatuves.
13.00 Priekules ev. luteriskajā baznīcā “Par
 lidotājiem Kurzemes hercogistē, 
 tostarp Priekules Ikaru” stāsta 
 Jelgavas muzeja galvenais krājuma 
 glabātājs Aldis Barševskis.
13.00 – 18.00 Bērnu ciemats pie kultūras
 nama – IELŪDZ MINNIJA:
13.00 ūdensbumbas dīķī un piepūšamās
 atrakcijas,
14.00 Leļļu teātra muzikālā izrāde – 
 Pēteris Trups “Kliņķīša piedzīvojums 
 vai kā Rūķis draugus ieguva”,
15.00 radošās prieka darbnīcas,
16.00 putu ballīte disko ritmos.
14.00 – 16.00 Pie multihalles KENDAMAS
 TURNĪRS ar paraugdemonstrējumiem.

14.30 Tornīša skatuve – Latvijas Nacionālā 
 teātra ansambļa “Greizais ratiņš” 
 KONCERTS. Dzied aktieri Normunds 
 Laizāns, Dace Bonāte, Ivars Puga, 
 Valdis Zilveris, Uldis Anže, 
 Juris Hiršs.
16.00 – 17.00 Pie multihalles  
 IELU VINGROTĀJU (Ogre) 
 DEMONSTRĒJUMI.
17.00 Tornīša skatuve – GRAMZDAS 
 AMATIERTEĀTRA IZRĀDE, 
 Māras Hornas luga “Brangais ķēriens”,
 režisore Gunta Gruntiņa.
19.00 Multihalles arēnā – LIELKONCERTS
 “Kopā ar Maestro”.

Koncerta vadītājs Ēriks Ešenvalds, so-
listi – Raimonds Pauls, Daumants Kal-
niņš, Dita Lūriņa-Egliena, Mārtiņš 
Egliens, muzicē Raimonda Macata 
instrumentālais trio, Lejaskurzemes 
jauniešu simfoniskais orķestris, diri-
ģents Mārtiņš Bergs, dzied 5. Priekules 
mūzikas festivāla apvienotais koris, 
diriģenti Rudīte Tālberga un Māris 
Dravnieks, vokālais ansamblis “Puķu 
bērni”, vadītāja Agrita Hanzovska, 
popgrupa “Pipari”, vadītāja Inta Grunt-
mane. Ieeja – 5 eiro.

22.00 Tornīša skatuve – NAKTS BALLE. 
 Spēlē muzikālā apvienība “Laika upe”.
 Diskotēka ar DJ Gunch. Pusnaktī –
 uguns sveiciens no cirka “Beztemata”.
 Ieeja – 3 eiro.

PĀRĒJĀS SVĒTKU  
AKTIVITĀTES

11.00 – 17.00 Vidusskolas alejā 
 TIRDZNIECĪBA un DEGUSTĀCIJAS.
No 12.00 Pie stadiona karogiem – 
 UMURKUMURS. 
13.00 – 17.00 Apkārt stadionam 
 BRAUCIENS AR SEGVEJU, stadionā
 – IZKLAIDES PIEAUGUŠAJIEM.
13.00 – 18.00 Vidusskolas ielejā pie upes
 LOKA ŠAUŠANU piedāvā biedrība 
 “Lindales uguns”.
12.00 – 17.00 Vecajā malkas laukumā –
 LAUKU SĒTA (mājdzīvnieki).
13.00 – 18.00 Zviedru vārtu cietumā – 
 biedrības “Saspraude” MĀKSLAS
 DARBNĪCA UN LOTERIJA. Zviedru 
 vārtu laukumā – 
 RADOŠĀS DARBNĪCAS.
No 13.00 No stāvlaukuma pie kultūras
 nama – VIZINĀŠANĀS 
 AR BAIKERIEM.

Priekules pašvaldības
Kultūras nodaļas vadītājs Gundars Venens

Priekules kultūras 
nama vasaras ziņas

PATEIcīBA
Nupat ir noslēdzies liels un skaists posms manā dzīvē, tāpēc 

vēlos izteikt pateicību visiem maniem pacientiem, ar kuriem 
esmu kopā strādājusi, izdzīvojusi bēdas, likstas un priekus.

Paldies saku arī tām Priekules pilsētas ģimenēm, kuras 
sagādāja man milzīgu prieku un gandarījumu, jo izvirzīja mani 
“Labs ģimenes ārsts” nosaukuma iegūšanai.

Paldies maniem kolēģiem, visām māsiņām par kopā strādāša-
nu, atpūtu, skaistajiem ziediem, atbalstu visos dzīves gadījumos.

Pateicība ēdnīcas “Liepu aleja” pavārītēm, veikala meitenēm 
par lielo pretimnākšanu.

Ļoti liels paldies Evitai Minkai.
Bet vislielāko pateicību esmu parādā savām vistuvākajām 

ilggadīgajām atbalstītājām – manām mīļajām māsiņām Aijai 
un Zitai.

Ar cieņu nu jau bijusī ģimenes ārste 
Maija Retējuma
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VAlSTS IEņēMUMU DIENESTS INfOrMē

Par skolēnu darbu vasaras brīvlaikā 
Valsts ieņēmumu dienests atgādina, ka vienam no vecā-

kiem ir tiesības saglabāt nodokļa atvieglojumu par bērnu, 
kurš ir vecumā līdz 19 gadiem un mācās vispārējās, profe-
sionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē, ja bērns 
strādā vasaras brīvlaikā (no 1. jūnija līdz 31. augustam).

Ņemot vērā, ka daudzi skolēni vasaras mēnešos strādā 
algotu darbu, VID informē par nosacījumiem, kas jāievēro 
gan vecākiem, kuru bērni strādā tikai vasarā, gan pusau-
džiem, kas devušies darba gaitās.

Attiecībā uz bērnu (izglītojamo līdz 19 gadu vecumam), 
kurš strādās tikai vasaras brīvlaikā (no 1. jūnija līdz 
31. augustam), vecākam nav algas nodokļa grāmatiņā 
jāsvītro ieraksts par bērnu kā apgādājamo un atrašanās 
vecāka apgādībā netiek pārtraukta automātiski.

Vecākam saglabājas atvieglojums par apgādībā esošu 
personu 230 eiro mēnesī, un bērnam vasaras darba laikā 
tiek piemērots VID prognozētais neapliekamais minimums 
mēnesī, izņemot gadījumu, ja bērns strādā pie mikrouz-
ņēmumu nodokļa maksātāja.

Savukārt tiem vecākiem, kuru bērni (izglītojamie līdz 
19. g. v.) paralēli mācībām strādā mācību gada laikā, jāņem 
vērā, ka bērna atrašanās vecāka apgādībā tiek pārtraukta 
automātiski, tiklīdz skolēns uzsācis darba attiecības. Sa-
vukārt pēc tam, kad skolēns pārtraucis strādāt, vecākiem 
pašiem bērns jāatjauno apgādībā.

Skolēniem, kuri strādā vasaras mēnešos, algas nodokļa 
grāmatiņā jāatzīmē galvenā ienākuma gūšanas vieta, t. i., 
jāatzīmē attiecīgais darba devējs, pie kura bērns strādās. 
Iesniegumu algas nodokļu grāmatiņas piešķiršanai var 
iesniegt elektroniski VID elektroniskās deklarēšanas 
sistēmā (EDS), klātienē VID Klientu apkalpošanas centrā 
Liepājā, Jūras ielā 27/29, vai Valsts un pašvaldības vieno-
tajā klientu apkalpošanas centrā Saules ielā 1, Priekulē. 

Par nodokļu parādiem
Iedzīvotājiem, kuri ir iesnieguši gada ienākumu dekla-

rāciju par 2018. gadu un  kuriem ir izveidojies iedzīvotāju 
ienākumu nodokļa parāds, aprēķinātā nodokļa samaksas 
termiņš ir noteikts līdz 2020. gada 1. decembrim (izņemot 

saimnieciskās darbības veicējus). Saimnieciskās darbības 
veicējiem iedzīvotāju ienākumu nodokļa samaksas termiņš 
par 2018. gadu bija 16. jūnijs. Par laikus neveiktajiem no-
dokļa maksājumiem aprēķina nokavējuma naudu.  Rekvizīti 
iedzīvotāju ienākumu nodokļa samaksai: Valsts kase, reģis-
tra Nr. 90000050138, konta Nr. LV 91TREL1060000110000.

Par attaisnoto dokumentu 
(kvīšu/čeku) glabāšanu

Lai gada laikā neizdzistu, neizbalētu ārstniecības 
iestādes izdotie attaisnotie dokumenti (čeki/kvītis) par 
personu, ar 2019. gada 1. janvāri Valsts ieņēmumu dienests 
(VID) ir izveidojis attaisnoto dokumentu krātuvi, kurā var 
ievietot/ielikt glabāšanā čekus vai kvītis, lai, iesniedzot 
gada ienākumu deklarāciju par 2019. gadu, dati būtu 
saglabāti un salasāmi.    
   

Informāciju apkopoja Priekules novada VPVKAC 
vadītāja Vizma Garkalne, tālrunis 66954870,

 e-pasts priekule@pakalpojumucentri.lv

Amatieri sacenšas pludiņmakšķerēšanā

Pirmo reizi Priekules novadā 
notika Latvijas Amatieru līgas 
2019. gada sacensības pludiņ-
makšķerēšanā. Latvijas mēroga 
sacensības notika Virgas pagasta 
Prūšu ūdenskrātuvē 6. un 7. jūlijā. 

Makšķerēšanas sacensībās 

piedalījās astoņas komandas, 
katrā no tām bija pa trim dalīb-
niekiem. Divi dalībnieki startēja 
individuāli. Kopā piedalījās 26 
dalībnieki. Komandu pārstāvji bija 
no dažādiem Latvijas novadiem 
– Priekules, Jēkabpils, Dundagas, 

Talsu un Mālpils novada. Priekules 
novadu godam pārstāvēja divas 
komandas – “Priekule 1” (Ģirts 
Ločmelis, Edgars Jaunzemis, Ivs 
Brūders) un “Priekule 2” (Andris 
Razma, Pēteris Svars, Aldis Juške-
vičs). Laika apstākļi pirmajā dienā 

bija ļoti labvēlīgi makšķerēšanai, 
taču otrajā dienā dalībnieki piedzī-
voja stipru vēju, lietu, pat krusu. 
Tomēr arī tas neliedza dalībnie-
kiem tikt pie skaistiem un prāviem 
lomiem. Abu dienu kopējais loms 
bija 344,025 kilogramus smags. 

Foto - līga svara 

Komandu vērtējums:
1. vietā – “Dundaga”; 
2. vietā – “Talsu trīs spicie”; 
3. vietā – “Iztikas minimums”; 
4. vietā – “Priekule 1”; 
5. vietā – “Priekule 2”; 
6. vietā – “Jēkabpils”. 
Individuālais vērtējums:
1. vietā – Raimonds Purniņš

(“Talsu trīs spicie”);
2. vietā – Modris Zingniks

(“Dundaga”);
3. vietā – Andris Dolganovs

 (“Dundaga”);
4. vietā – Gatis Sudmals 

(“Iztikas minimums”);
5. vietā – Guntis Sula 

(“Iztikas minimums”);
6. vietā – Igors Kude 

(“Talsu trīs spicie”).

Priekules novada makšķernie-
ku individuālā vērtējuma rezultāti: 
Pēteris Svars – 8. vieta, Ģirts Loč-
melis – 9. vieta, Andris Razma – 
10. vieta, Edgars Jaunzemis – 14. 
vieta, Ivs Brūders – 16. vieta un 
Aldis Juškevičs – 21. vieta. 

Paldies atbalstītājiem – Prie-
kules novada pašvaldībai, Danim 
Meijeram no SIA “Ieroči” un Ag-
nesei Meļķei no SIA “SC Grand”.

Sacensību organizators 
Ģirts Ločmelis 

Pašvaldība jau vairākus gadus piedalās Nodarbinātības 
valsts aģentūras realizētajā projektā, kur jauniešiem tiek 
dota iespēja nopelnīt vasaras mēnešos. Ar pašvaldības un 
valsts līdzfinansējumu Priekules novadā šovasar NVA pasā-
kumā piedalās 32 jaunieši (5 no Virgas pagasta, 4 no Kalētu 
pagasta, 5 no Bunkas pagasta, 4 no Gramzdas pagasta, 3 no  
Priekules pagasta un 11 no Priekules pilsētas). Viņi aktīvi 
piedalās pilsētas un pagastu apzaļumošanā un veic dažādus 
saimnieciskos darbus. 

Piedalīties pasākumā var jaunieši vecumā no 15 līdz 20 
gadiem, kuri mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās 
izglītības iestādēs.

Par paveikto darbu skolēns saņem atalgojumu atbilstoši 
nostrādātajam laikam un valstī noteiktās minimālās darba 
algas apmēram.

Detalizētāka informācija par NVA īstenoto nodarbinātī-
bas pasākumu “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā 
personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai 
profesionālās izglītības iestādēs” izlasāma NVA mājaslapas 
www.nva.gov.lv sadaļā “Skolēnu vasaras darbs”.

Kristīne Dundure

Priekules novada 
jaunieši vasarā 
strādā algotu darbu Nacionālais veselības die-

nests (NVD) atgādina, ka iedzī-
votājiem, kuri līdz 2019. gada  
1.  jūlijam ir veikuši brīvprātīgās 
veselības apdrošināšanas iemak-
sas, tiks nodrošināta to atmaksa. 
Paredzēts, ka iemaksas pakāpe-
niski atmaksās līdz 2019. gada 
31. decembrim.

To nosaka šā gada 21. jūnijā spēkā 
stājušās izmaiņas “Veselības aprūpes 
finansēšanas likumā”, kas paredz sa-
glabāt tiesības visiem iedzīvotājiem 
līdz 2021. gadam saņemt veselības 
aprūpes pakalpojumus līdzšinējā kār-
tībā neatkarīgi no veiktajām veselības 
apdrošināšanas iemaksām. 

Iedzīvotājiem, kuri brīvprātīgi 
veikuši veselības apdrošināšanas 
iemaksas ar bankas pārskaitījumu, 
atmaksa notiks automātiski uz ban-
kas kontu, no kura veikts maksājums. 
Savukārt tiem iedzīvotājiem, kuri ve-

selības apdrošināšanas brīvprātīgās 
iemaksas veikuši klātienē, piemēram, 
kādā no Latvijas Pasta nodaļām, NVD 
Klientu apkalpošanas centrā Rīgā vai 
kādā no NVD teritoriālajām nodaļām 
(Jelgavā, Daugavpilī, Smiltenē vai 
Kuldīgā), jāvēršas ar iesniegumu 
NVD, norādot savu bankas konta 
numuru, kurā veikt atmaksu. 

Iesniegumu atmaksas saņem-
šanai, aizpildot veidlapu (pieejama 
NVD interneta vietnē www.vmnvd.
gov.lv, sadaļā “Valsts veselības 
apdrošināšana” – “Apdrošināšanas 
iemaksu atgriešana”) vai rakstot 
iesniegumu brīvā formā, var iesniegt 
klātienē NVD Klientu apkalpošanas 
centrā Rīgā, Cēsu ielā 31/k-3 (6. ieeja, 
3. stāvs); Zemgales nodaļā – Jelga-
vā, Zemgales prospektā 3; Latgales 
nodaļā – Daugavpilī, Saules ielā 5; 
Kurzemes nodaļā – Kuldīgā, Pilsētas 
laukumā 4 (3. stāvs) vai Vidzemes 

nodaļā – Smiltenē, Pils ielā 6. 
Iesniegumu iespējams sūtīt arī 

pa pastu uz adresi: Cēsu ielā 31/k-3, 
Rīgā, LV-1012, vai elektroniski uz 
e-pastu nvd@vmnvd.gov.lv. Iesūtot 
iesniegumu elektroniski, tam jābūt 
parakstītam ar drošu elektronisko 
parakstu. Iesniegumu var iesniegt 
arī portālā “Latvija.lv”, izmantojot 
tā piedāvāto e-pakalpojumu “Iesnie-
gums iestādei”. 

NVD aicina iedzīvotājus par 
brīvprātīgo veselības apdrošināšanas 
iemaksu atmaksas kārtību sazināties 
ar NVD Klientu apkalpošanas centra 
speciālistiem, zvanot uz bezmaksas 
informatīvo tālruni 80001234. 

Informāciju sagatavoja
NVD sabiedrisko attiecību 

speciāliste
Tanita Tamme-Zvejniece, 

tālr. 67043744

Līdz gada beigām atmaksās veselības 
apdrošināšanas brīvprātīgās iemaksas
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Ievērojot “Teritorijas attīstības 
plānošanas likumu” (13.10.2011.) 
un Priekules novada domes lēmu-
mu Nr.137 “Par Priekules novada 
attīstības programmas 2013.–
2019. gadam darbības termiņa 
pagarināšanu un jaunas attīstības 
programmas 2020.–2026. gadam 
izstrādes uzsākšanu” (29.03.2019., 
prot. Nr.3), Priekules novada 
pašvaldība sāk Priekules novada 
attīstības programmas izstrādi. 
Dokumenta izstrādes mērķis ir 
veidot pamatu Priekules novada 
teritorijas ilgtspējīgai un līdzsva-
rotai attīstībai un noteikt rīcību 
kopumu, kas būtu realizējams 
turpmāko septiņu gadu laikā. At-
tīstības programmas dokumenta 
plānotais darbības termiņš ir septiņi gadi – no 2020. Līdz 2026. gadam.

Lai apzinātu pēc iespējas vairāk viedokļu, kā arī pārskatāmāk 
strukturētu plānošanas darbu, Priekules novada attīstības programmas 
izstrādes vadības grupa nolēma  veidot  3 tematiskas darba grupas, 
papildus tās organizējot katrā novada teritoriālajā vienībā.

Darba grupas 
Nr.

Priekules novada attīstības 
programmas darba grupas

1. darba grupa “Izglītība/kultūra/sports/sociālā joma” 
2. darba grupa “Publiskā pārvalde/uzņēmējdarbība/nodarbinātība” 
3. darba grupa “Transporta infrastruktūra/komunālie pakalpojumi” 
4. darba grupa Visos pagastos – teritoriālās darba grupas

Katrā darba grupā tiks iekļauti pārstāvji gan no pašvaldības struk-
tūrvienībām, gan ārpus tām. Aicinām iedzīvotājus un visus interesentus 
izmantot iespēju un piedalīties kādā no darba grupām. Plašāka informā-
cija pieejama pie Priekules novada pašvaldības Attīstības plānošanas 
nodaļas vadītājas Unas Ržepickas (tālrunis 63497939; e-pasts una.
rzepicka@priekulesnovads.lv).

Par vēlmi piedalīties kādā no darba grupām lūdzam informēt līdz 
2019. gada 8. augustam, elektroniski sūtot pieteikumu uz e-pasta 
adresi una.rzepicka@priekulesnovads.lv vai zvanot Attīstības plānošanas 
nodaļai, tālrunis 63497939.

Papildus informējam, ka iedzīvotājiem būs iespēja piedalīties at-
tīstības programmas projekta publiskās apspriešanas pasākumos, kas 
tiks organizēti 2019. gada nogalē.

Par Priekules novada attīstības programmas izstrādi un sabiedrības 
līdzdalību tajā atbildīga ir Priekules novada Attīstības plānošanas 
nodaļas vadītāja Una Ržepicka.

Priekules novada pašvaldības
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Una Ržepicka

PrIEKUlES 
BIBlIOTēKAS DArBA 
lAIKS AUgUSTā

No 29. jūlija līdz 11. au-
gustam bibliotēka atvērta:

P 10.00 – 18.00
O 12.00 – 18.00
T 8.30 – 18.00
C 12.00 – 18.00
Pk 8.30 – 15.00

No 12. līdz 25. augustam 
bibliotēka atvērta:

P 8.30 – 15.00
Pk 8.30 – 15.00

Pašpatēriņa cūku kopsavilkums par 2019. 
gada pirmo pusgadu jāiesniedz no 1. līdz 
31. jūlijam. 

Par pašpatēriņa cūkām ziņojums iesniedzams 
mēneša laikā pēc cūku pirmreizējās ievietošanas 
novietnē un turpmāk reizi pusgadā līdz 31. janvārim 
un 31. jūlijam. Cūku kustība obligāti jāpaziņo ar 
pārvietošanas deklarāciju.

l Pārskats par stāvokli ganāmpulka noviet-
nē ar atskaites datumu 1.07.2019. ir jāiesniedz 
LDC no 1. līdz 31. jūlijam.

Ziņas jāsniedz tikai par mājputniem, tru-
šiem, kažokzvēriem, akvakultūrām un citu 
sugu dzīvniekiem (staltbriežiem, dambriežiem, 
baltastes un melnastes briežiem, stirnām, ka-

mieļiem, lamām, alpakām).
Ja ganāmpulka dzīvnieki atrodas vairākās 

novietnēs, tad pārskats ar attiecīgo atskaites 
datumu jāiesniedz par visām novietnēm.

Šajā pārskatā ziņas nav jāiesniedz par individu-
āli apzīmējamiem dzīvniekiem (zirgiem, liellopiem, 
aitām, kazām), kā arī par cūkām un bišu saimēm (par 
bišu saimēm dati jāsniedz uz 1. maiju un 1. novembri).

Plašāka informācija LDC tīmekļvietnē 
www.ldc.gov.lv.

LLKC Priekules novada lauku attīstības 
konsultante Irina Gintere

un Priekules pagasta lauksaimniecības 
konsultante Vizma Garkalne

UZņēMēJDArBīBA UN lAUKSAIMNIEcīBA

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē 

Platību maksājumu kalendārs
Datums/periods Svarīgi atcerēties
15. augusts Datums, līdz kuram jābūt noganītiem vai nopļautiem un novāktiem zālājiem, kas nav 

ES nozīmes zālāju biotopi un kas nav zālāji, kurus izmanto biškopībā nektāra vākšanai 
vai ārstniecības augu vākšanai.

20. augusts Datums, kad LAD publicē ilggadīgo zālāju īpatsvara rādītāju. Ja ilggadīgo zālāju atsauces 
platības un kārtējā gada ilggadīgo zālāju platības īpatsvara attiecība valstī samazinās 
par vairāk nekā 5%, lauksaimnieks nedrīkst ilggadīgo zālāju platības pārveidot par 
citām vajadzībām izmantojamu zemi bez LAD saskaņojuma.

31. augusts Periodā no 15. jūnija līdz 31. augustam kultūraugiem vai to atliekām jābūt redzamiem 
uz lauka pēc ražas novākšanas! Tas nepieciešams, lai LAD varētu pārliecināties, ka 
vienotajā iesniegumā deklarētie kultūraugi ir auguši noteiktajā platībā.
Kultūraugs, kas nodrošina saimniecības atbrīvojumu no kultūraugu dažādošanas 
prasību izpildes, jāsaglabā uz lauka līdz 31. augustam.

15. septembris Pēdējais datums, kad jānogana (nepietiekami noganītās platības jāappļauj) vai jāno-
pļauj un jānovāc BVZ, ES nozīmes zālāji, kā arī jānopļauj un jānovāc zālāji, ko izmanto 
biškopībā nektāra vākšanai vai ārstniecības augu ieguvei. Ja zālājs tiek izmantots 
biškopībā nektāra vākšanai vai ārstniecības augu ieguvei, tad zāle jānovāc no lauka 
pēc katras pļaušanas reizes, kas veikta periodā līdz 15. septembrim.
Pēdējais datums, kad ilggadīgo stādījumu (augļu dārzi, stādaudzētavas u.c.) platībās 
rindstarpas, kuru platums pārsniedz 1 m, jāizpļauj vai mehāniski jāapstrādā, nokaltušie 
ilggadīgo stādījumu koki vai krūmi jāaizvāc.
Datums, līdz kuram jāapstrādā papuve.
Līdz šim datumam nezālēm aramzemē jābūt apkarotām un augiem, t.sk. zaļmēsloju-
mam, jābūt iestrādātiem augsnē.

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

LLKC Priekules novada lauku attīstības konsultante Irina Gintere 
un Priekules pagasta lauksaimniecības konsultante Vizma Garkalne

Reģionālais atkritumu apsaim-
niekošanas centrs “Liepājas RAS” 
šogad atkārtoti saņēmis augsto 
zelta kategorijas novērtējumu. Bal-
vas pasniegšana notika 13. jūnijā 
Atbildīga biznesa nedēļas laikā, ko 
rīkoja Korporatīvās ilgtspējas un 
atbildības institūts (InCSR).

Uzņēmuma valdes loceklis 
Normunds Niedols saka: “Paldies 
“Liepājas RAS” komandai, kas rada 
idejas un sadarbojoties tās realizē, 
lai kļūtu par labi pārvaldīta uzņē-
muma etalonu.” 

““Liepājas RAS” Ilgtspējas in-
deksā piedalās kopš 2013. gada, un 
šo gadu laikā paveiktais un sasnieg-
tie rezultāti ir ne tikai izmērāmi 
skaitļos, bet arī redzami un jūtami 
uzņēmuma darba vides, tirgus 
attiecību, stratēģijas, apkārtējās 
vides un vietējās kopienas aspektos. 
“Liepājas RAS” organizācijas kultūra 
ir sasniegumu kultūra, kas ir ceļā uz 
izcilību,” papildina uzņēmuma ad-
ministratīvā vadītāja Inese Brūdere.

Ilgtspējas indekss ir praktisks 

latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra (llKc) 
Priekules novada lauku attīstības konsultantes IrINAS gINTErES 
pieņemšanas laiki 2019. gada augustā:

Atvaļinājumā no 9. līdz 30. augustam.
Vieta Laiks
Priekules novada pašvaldība Pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 17 un piektdienās no plkst. 8.30 līdz 15.30

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

SIA LLKC Priekules novada lauku attīstības konsultante Irina Gintere

apsveicam kristu Mehaņikovu ar bronzas medaļu 
Baltijas valstu ģeogrāfijas olimpiādē! novēlam veik-
smi Xvi starptautiskajā ģeogrāfijas olimpiādē (“iGeo 
2019”) Honkongā!

atvainojamies par kļūdaini uzrakstīto uzvārdu 
jūnija Priekules novada ziņu izdevumā.

Agrita Purviņa, 
Inga Raškova

KRISTA MEhAņIKOVA 
izcīnījusi bronzas medaļu

lauksaimniecības datu centrs (lDc) informē

Paziņojums par Priekules novada 
iedzīvotāju līdzdalību
Priekules novada attīstības programmas 
2020.–2026. gadam izstrādē

Zelta kategorijas novērtējumu 
“Liepājas RAS” saņem arī šogad

stratēģiskās vadības instruments, 
kurā uzņēmumiem tiek piedāvāta 
iespēja izvērtēt savas darbības 
ilgtspēju un korporatīvās atbildības 
līmeni vairākās pārvaldības jomās. 
Iniciatīvas partneri ir Korporatīvās 
ilgtspējas un atbildības institūts, 
Latvijas Darba devēju konfede-
rācija (LDDK) un Latvijas Brīvo 
arodbiedrību savienība (LBAS).
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PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS 
BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS
Atbildīgā par izdevumu – Kristīne Dundure, 
e-pasts priekulesavize@inbox.lv. 
Par vārdu, uzvārdu un datu pareizību atbild raksta autors.
Rakstus un informāciju iesniegt līdz mēneša 5. datumam.
Iespiests SIA "Kurzemes Vārds" tipogrāfijā. Tirāža – 2500 eksemplāru. 

CMYK

DZIMTSArAKSTU 
NODAļAS ZIņAS
Jūnijā reģistrētas 
4 laulības, 4 dzimšanas un 
5 miršanas fakti.
Priekules novada pašvaldības 

Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāja Iveta Juškeviča

Priekulē
2. – 10. augustā 16. Ikara svētki (5. lpp.). 

Bunkas pagastā
24. augustā rudens ekskursija sētu saimniekiem un puķu mīļiem. Maršruts: 

Kroņauce – Tērvete – Dobele. Izbraukšana: plkst. 7 no veikala “Gaisma”, plkst. 
7.10 – Bunka, plkst. 7.15 – Ziemeļi, plkst. 7.20 – Tadaiķi, plkst. 7.30 – Kro-
te, plkst. 7.40 – Ilmāja. Šajā reizē apskatīsim Edgara Zihmaņa vīnogu dārzu 
Kroņaucē (informācija par vīnogām, degustācija, varēs iegādāties stādus). 
Ciemosimies vēl kādā skaistā dārzā Tērvetes vai Dobeles apkaimē. Pabūsim 
un iepirksimies Dobeles stādu audzētavās. Pusdienas ēdīsim Dobeles sporta 
hallē (5 eiro). Kā vienmēr, aicinājums domāt ātri un pieteikties laikus! Zvaniet 
Maldai pa tālruni 29296265 un piesakieties līdz 16. augustam! Dalības maksa 
par transportu un ieejas maksa – 21,50 eiro (pusdienas atsevišķi). Ja būsi 
pieteicies ekskursijai, bet tomēr kādu iemeslu dēļ nevari piedalīties, pašam 
jāsameklē cits braucējs savā vietā vai jāsamaksā dalības maksa.

31. augustā plkst. 12 Bunkas kultūras namā Glitera ballīte kopā ar Minniju, 
pasākums bērniem un jauniešiem.

sākoties jaunajai sezonai, aicinu bērnus un viņu vecākus, vecvecākus un 
krustvecākus līdz 10. septembrim pieteikties kādā no deju kolektīviem.

Kalētu pagastā
26. jūlijā plkst. 19 Priedienā, Līgo parkā, ģimeņu aktīvās atpūtas pasākums 

“Kopā jautrāk”.

Virgas pagastā
17., 24. un 31. augustā biedrība “Rumula” organizē velotūri “Apceļo savu 

pagastiņu”. Sīkāka informācija afišās.
22. augustā ekskursija Virgas pagasta senioriem uz Zemgales novadu. 

Izbraukšana plkst. 9, atgriešanās ap plkst. 21. Ieejas maksa apskates objektos 
vienai personai 8,65 eiro. Pusdienas – pašfinansējums. Interesentiem  
līdz 12. augustam pieteikties pie Dairas pa tālruni 26528782  
vai Ievas pa tālruni 29353408.

Bunkas pagastā  
27. jūlijā
Bunkas vecajos kapos – plkst. 11;
Bunkas jaunajos kapos – 

plkst. 11.30;
usaiķu kapos – plkst.12;
krotes kapos – plkst. 13;
Pētera kapos – plkst. 14.

Priekules pilsētā  
4. augustā
Mālkalnu kapos – plkst. 13;
lībju kapos – plkst. 14.

gramzdas pagastā 
17. augustā
aizvīķu kapos – plkst. 11;
dāmas kapos – plkst. 12;
Gramzdas kapos – plkst. 13.

Virgas pagastā  
18. augustā
Purmsātu kapos – plkst. 14;
Paplakas kapos – plkst. 15.30;
virgas kapos – plkst. 17.

INfOrMācIJA 
BUNKAS PAgASTA 
IEDZīVOTāJIEM 
BUNKAS PAGASTA PāRVALDES KASIERE 
MAKSāJUMUS PIEņEMS:
12. augustā no plkst. 10 līdz 11.30 
Krotes bibliotēkā;
13. augustā no plkst. 10 līdz 11.30 
Tadaiķu bibliotēkā.

Artūrs Siliņš, sasniedzot jaunu 
personisko rekordu, izcīnīja 7. vietu.

Labākie Priekules novada sportisti kopā 
ar pašvaldības priekšsēdētāju Viju 
Jablonsku un novada 
delegācijas vadītāju.

KAPUSVĒTKI

No 5. līdz 7. jūlijam Jelgavā 
notika VIII Latvijas jaunatnes 
olimpiāde, kurā piedalījās 
arī deviņi Priekules novada 
jaunieši, kuri bija izpildījuši 
olimpiādes kvalifikācijas nor-
matīvus. Priekules novads tika 
pārstāvēts divos sporta veidos 
– vieglatlētikā un MTB riteņ-
braukšanā. Vieglatlētikā mūsu 
novadu pārstāvēja Ričards 
Daniels Tomass, Artūrs Siliņš, 
Mārtiņš Sisenis, Edgars Treiers 
un Mareks Frišmanis, bet MTB 
riteņbraukšanā startēja Ralfs 
Jansons, Ralfs Spēks, Daniels 
Rašmanis un Annija Pauzere.

5. jūlijā notika jaunatnes 
olimpiādes atklāšanas ceremonija. 
Priekules novada karogu Zemgales 
Olimpiskajā centrā ienesa MTB 
riteņbraucējs Daniels Rašmanis. 
Uzstājoties dažādiem māksli-
niekiem, runas sakot oficiālām 
personām, tika iedegta olimpiskā 
uguns un pacelts olimpiskais ka-
rogs. Pasākuma noslēgumā notika 
uguņošana.

6. jūlijā sākās pirmie starti 
mūsu vieglatlētiem. Pirmais uz 
starta devās lodes grūdējs Ričards 

Priekules novada jaunieši piedalās 
VIII Latvijas jaunatnes olimpiādē

Daniels Tomass, kas lodi aizgrū-
da 10,04 metrus tālu un ieguva 
16. vietu. Dienas programmā nāka-
mais starts bija 100 m sprinteriem, 
arī trim mūsu sportistiem. Pirmais 
uz starta jau pirmajā skrējienā de-
vās Mareks Frišmanis, kurš distan-
ci veica 12,94 sekundēs (52. vieta), 
trešajā skrējienā startēja Edgars 
Treiers un uzrādīja rezultātu 12,80 
sekundes (48. vieta), bet piektajā 
skrējienā piedalījās Mārtiņš Sise-
nis, kuram bija devītais labākais 
rezultāts Latvijā – 11,40 sekundes, 
kas deva pamatotas cerības uz 
labāko desmitnieku. Tomēr starts 
neizdevās, arī turpinājumā skrē-
jiens bija saraustīts, un uzrādītais 
laiks 12,50 sekundes deva 35. vie-
tu. Dienas noslēgumā uz starta 
izgāja mūsu šķēpa metēji Artūrs 
Siliņš un Ričards Daniels Tomass. 
Abiem bija labas izredzes iekļūt 
pirmajā sešiniekā. Ričards Daniels 
Tomass šķēpu aizmeta 40,41 metru 
un ieguva 12. vietu. Artūrs Siliņš 
pēc pirmajiem trīs mēģinājumiem 
bija labāko astoņniekā ar rezultātu 
42,93 metri un turpināja sacensī-
bas tālāk. Piektajā mēģinājumā 
viņš laboja savu labāko personisko 

rezultātu, sasniedzot 45,99 metrus, 
un pacēlās uz 5. vietu, bet pēdējā 
mēģinājumā divi sportisti apstei-
dza A. Siliņu un mūsu sportists 
ieguva 7. vietu.

7. jūlijā startēja Mārtiņš Sisenis 
un MTB riteņbraucēji. M. Sisenis 
tāllēkšanā aizlēca 5,23 metrus 
un ieguva 21. vietu. MTB XCO 
riteņbraukšanas sacensības notika 
Dobelē. Pirmās uz starta devās 
jaunietes, tostarp mūsu Annija 
Pauzere, kas 10,8 km jeb 3 apļus 
veica 41,51 minūtē un ieguva 
7. vietu. Pēc jaunietēm uz starta 
līnijas stājās mūsu trīs jaunieši, 
no kuriem lielākās cerības saistījās 
ar Danielu Rašmani, jo pagājušajā 
gadā Latvijas čempionātā MTB viņš 
izcīnīja 3. vietu. Sportistiem bija 
jāveic 6 apļi jeb 21,6 km. Vislabāk 
veicās Ralfam Jansonam, kurš 
izcīnīja 14. vietu. Ralfs Spēks 
ierindojās 32. vietā, bet Daniels 
Rašmanis diemžēl veselības prob-
lēmu dēļ izstājās pēc ceturtā apļa, 
tobrīd būdams labāko desmitniekā. 

 
Priekules novada 
sporta metodiķis 

Raitis Feldmanis


