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2. jūnijā Priekules Mūzikas 
un mākslas skolā atzīmēja iz-
glītības iestādes pastāvēšanas 
50 gadu jubileju. Koncerts, iz-
stāde, tikšanās, fotografēšanās, 
ballēšanās – diena tika vadīta 
emocionālā gaisotnē. 

Svētku dienā bija iespēja 
klausīties plašu un daudzveidīgu 
koncertprogrammu, ko sagatavo
juši Priekules Mūzikas un mākslas 
skolas pedagogi, audzēkņi un 
absolventi. Tika sveikti esošie un 
bijušie pedagogi un skolas darbi
nieki, pieminēti mūžībā aizgājušie. 
Apsveicēji no tuvienes un tālienes 
pateicās par skolas devumu un 
nesa laba vēlējumus turpmāka
jai izglītības iestādes darbībai. 
Neizpalika arī neoficiālā daļa ar 
sirsnīgām sarunām, senu un ne tik 
senu fotogrāfiju pētīšanu, kopīgiem 
atmiņu mirkļiem, dziedāšanu un 
dejošanu. 

50 gadu laikā iziets plašs iz
augsmes un attīstības ceļš. Skolas 
darbības aizsākumi meklējami 
1968. gada janvārī, kad audzēkņi 
uzsāka mācības vienā no padomju 
armijas garnizona dzīvojamajām 
mājām. 1978. gada rudenī mūzikas 
skolas vajadzībām piešķirta ēka 
Aizputes ielā 22, kur tā darbojās 
līdz 2008. gadam. Pēc vērienī
giem remontdarbiem ēkā Skolas 
ielā 12 mūziķi tur uzsāka kopīgu 
sadarbību ar mākslas nodaļu, kas 
tika atvērta 1999. gada 1. februārī. 

50 gadu garumā skolu vadī
juši trīs direktori. No pirmsāku
miem līdz 1979. gadam tā bija 
Alvīna Skarēviča, pēc tam līdz 
2003. gadam skola bija Kārļa 
Kluča pārziņā. 2003. gadā stafeti 
pārņēma Inita Rubeze, viņas 

Pusgadsimts mūzikas un mākslas zīmē  

Koncertā muzicē skolas audzēkņu, pedagogu un absolventu apvienotais koris un kamerorķestris diriģenta Mārtiņa Berga vadībā.
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Marika Šeflere pēc 36 gadus ilga pārtraukuma atkal ķērusies 
pie vijoles, lai spēlētu kamerorķestrī. 

Priekules Mūzikas un mākslas skolas direktori Initu Rubezi (pa labi) koleģiāli sveic Kalētu 
Mūzikas un mākslas skolas direktore Inese Kuduma.

Uzstājas skolas 
absolvents 

Andis Retējums. 

pārraudzībā 2016. gadā skolā iz
veidota arī akustiskā koncertzāle.  
Līdz 2017. gadam izglītības iestādi 
bija absolvējuši 489 audzēkņi. 
2017./2018. mācību gadā skolu ap
meklēja 141 audzēknis no Prieku
les pilsētas un pagasta, Gramzdas, 
Bunkas un Virgas pagasta, arī no 
Durbes un Vaiņodes novada. Viņi 
bija izvēlējušies apgūt kādu no 12 

izglītības programmām mūzikā vai 
vizuāli plastiskajā mākslā. Skolā 
aizvadītajā mācību gadā strādājuši 
19 pedagogi. 

Iluta Dreimane 

Raksta sagatavošanā
 izmantoti fakti no izdevuma 

“Priekules Mūzikas 
un mākslas skolai 50”. 



2 PRIEKULES NOVADA PAÐVALDÎBAS INFORMATÎVAIS IZDEVUMS

GRAMZDA  BUNKA  KALÇTI  VIRGA  PRIEKULE  GRAMZDA  BUNKA  KALÇTI  VIRGA  PRIEKULE

1. jūnijā biedrība “Kalētu vietējās iniciatīvas 
grupa” realizēja Priekules novada pašvaldības 
atbalstīto projektu. Startējām pašvaldības 
projektu konkursa sadaļā “Bērnu un jauniešu 
aktivitātes Priekules novadā” ar projektu “Bērnu 
prieks – dāvana Latvijai”. 

Sagaidot Latvijas 100 gadu jubileju, centāmies radīt 
īpašus svētkus kalētnieku ģimenēm ar bērniem. Pasāku
ma kulminācija bija “Putu ballīte”, kuru vadīja I.U. “DJ 
GUNČS”. Pirātmeitenes uzmundrinājumiem un jautrai 
mūzikai skanot, pasākuma viesi pazuda putu mākoņos. 

Gan bērni, gan viņu vecāki varēja piedalīties bied
rības rīkotajās radošajās darbnīcās. Tika gatavotas 

vasarīgi krāsainas somas ar tautisko rakstu apdruku, 
apgleznotas Latvijas karšu kontūras, gatavoti ziedi 
fotorāmim. Visiem bija iespēja fotografēties impro
vizētā fotostūrītī. Drosmīgākie izmantoja iespēju 
vizināties ar motorlaivu Brūža dīķī. Un kas gan būtu 
svētki bērniem bez cukurvates, popkorniem un loterijas! 
Liels paldies par finansiālo atbalsu Priekules novada 
pašvaldībai un ZS “Ruģi”! Paldies Kalētu pagasta pārval
des darbiniekiem par atbalstu pasākuma sagatavošanā! 
Lai siltas saules un piedzīvojumiem bagāta vasara! 

Biedrības “Kalētu VIG” vārdā  
Arta Troika, Svetlana Zaše-Zasa, 

Elita Jaunzeme

Bunkas pagasta pārvaldes 
kasiere maksājumus pieņems:
12. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 12.00 Krotes bibliotēkā,
13. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 12.00 “Tēva namā” Tadaiķos,
9. augustā no plkst. 10.00 līdz 12.00 Krotes bibliotēkā,
10. augustā no plkst. 10.00 līdz 12.00 Tadaiķu bibliotēkā.

Dažādi jautājumi
Pieņēma lēmumus:
l ņemt aizņēmumu Virgas 

pamatskolas jumta remontam,
l ņemt aizņēmumu iegul

dīšanai SIA “Priekules nami” 
pamatkapitālā KF projekta “Jaunu 
lietotāju pieslēgšana Priekules 
centralizētajai siltumapgādes 
sistēmai” īstenošanai.

Pieņēma lēmumu iecelt par 
Sociālā dienesta vadītāju Andru 
Valuži ar 2018. gada 1. jūniju.

Pieņēma lēmumu par R. Fric
kausa atbrīvošanu no pašvaldības 
iestāžu un struktūrvienību pamat
līdzekļu un inventāra apsekošanas 
un novērtēšanas komisijas locekļa 
pienākumu pildīšanas.

Apstiprināja izmaiņas Prie
kules novada administratīvās 
komisijas sastāvā.

Apstiprināja lēmumu par telpu 
nomas maksu Priekules novada 
pašvaldības izglītības iestādē Prie
kules Mūzikas un mākslas skola.

Apstiprināja lēmumu par 
vienreizēja materiāla pabalsta 
piešķiršanu politiski represētajām 
personām.

Apstiprināja lēmumu par 
kustamās mantas – automašīnas 
GAZ 5312 – nodošanu īpašumā 
sabiedriskā labuma organizācijai 
biedrībai “SK DIENVIDKURZEME”.

Apstiprināja lēmumu par mež
audzes zemes vienībās “Augšas 
garnizons”, “Mežiņi”, “Raibdzeņi”, 
“Ukstiņi” Virgas pagastā uzņem
šanu pašvaldības bilancē.

Apstiprināja lēmumus par 
dzīvojamās telpas īres tiesību 
piešķiršanu 6 personām.

Nolikumi. Noteikumi
Apstiprināja saistošos notei

kumus:
Nr.6/18 “Grozījumi Priekules 

novada pašvaldības 2018.gada 
25.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.1  “Par Priekules novada paš
valdības budžetu 2018.gadam””,

Nr.7/18 “Grozījumi Priekules 
novada pašvaldības domes 2010.
gada 30.septembra saistošajos 
noteikumos Nr.13 “Priekules 
novada atvērto un daļēji slēgto 
kapsētu uzturēšanas un darbības 
noteikumi””,

Nr.8/18 “Noteikumi par vien
reizēju materiālu pabalstu piešķir
šanu Priekules novadā”.

Apstiprināja grozījumus Prie
kules novada domes 2010.gada 
26.augusta nolikumā  “Par finanšu 
līdzekļu vai mantas dāvinājumu 
(ziedojumu) pieņemšanu un izlie
tošanu Priekules novada pašval
dības budžeta iestādē”.

Apstiprināja noteikumus “Par 
kārtību, kādā Priekules novada 
pašvaldībā piešķiramas biļetes 
uz Vispārējo latviešu Dziesmu 
un deju svētku un Latvijas skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētku 
koncertiem”.

Izsoles
l Pieņēma lēmumus par 

nekustamā īpašuma “Dzirnavas 
3” Bunkas pagastā un Galvenā 
iela 11A Priekulē, un nekustamā 
īpašuma “Garozas” Kalētu pagastā 
nosacītās cenas un izsoles notei
kumu apstiprināšanu.

l Apstiprināja lēmumu par iz
soles rezultātu apstiprināšanu un 
pirkuma līguma noslēgšanu par 
nekustamo īpašumu “Mazkalētu 
mežs” Kalētu pagastā.

Precīzu informāciju par 
visiem lēmumiem 

(arī nekustamo īpašumu 
jautājumiem) varat izlasīt 

Priekules novada mājaslapā 
www.priekulesnovads.lv.

Dokumentu pārvaldības 
speciāliste

Daiga Tilgale 

DOMES ZIŅAS

Virgas pagasta pārvaldes kasiere 
atvaļinājumā no 18.06. līdz 18.07.2018.

Maksājumus pārvaldē pieņems:
18. jūnijā no 9.00 līdz 16.00, Purmsātos 10.00–12.00;
26. jūnijā no 9.00 līdz 16.00;
4. jūlijā no 9.00 līdz 16.00;
10. jūlijā no 12.00 līdz 16.00;
18. jūlijā no 9.00 līdz 16.00.
 Naudu saņemot, jābūt līdzi personu apliecinošiem dokumentiem.

2015. gadā fonds “1836” uz-
sāka projektu “Aplido, apceļo, 
apmīļo Latviju!”, kura mērķis 
ir kopā ar pašvaldībām, tūris-
ma informācijas centriem un 
citiem interesentiem izveidot 
tūrisma ceļu “1836”, ko apkārt 
Latvijai pierobežā var mērot 
gājēji, velosipēdisti, motcik-
listi un autobraucēji. 

 Pēdējo trīs gadu laikā fonds 
kopā ar tūkstošiem interesentu 
devušies pārgājienos, lai izzinātu 
pierobežu, iespējas to apceļot. Ir 
apzinātas iespējamās naktsmīt
nes, atpūtas vietas, un daudzviet 
jaunais tūrisma maršruts jau 
iezīmēts ar “1836” ceļa stabiem. 

Fonda “1836” iedvesmoti, Prie
kules novada aktīvisti Kurzemes 
NVO atbalsta centra “Iesaisties 

Kurzemē” projekta ietvaros or
ganizē patriotisma skrējienu 
“Izgaismo un iepazīsti Priekules 
novadu!” Skrējiena maršruts ietver 
visu novada teritoriju – Priekuli, 
Priekules, Gramzdas, Kalētu, Vir
gas un Bunkas pagastu. Plānotais 
maršruta kopējais garums ir ap 
150 km.

Divu dienu laikā, 20. un 21. 
jūnijā, izmantojot dažādas pār
vietošanās iespējas (skriešanu, 
soļošanu, nūjošanu), apceļosim 
Priekules novadu, apmeklējot 
īpašas, skaistas un vēsturiski 
nozīmīgas vietas, lai iepazītu un 
veicinātu pieķeršanos Latvijas un 
“Leišmalītes” vēsturei. Skrējiens 
sāksies 20. jūnijā Priekulē. Tajā 
var piedalīties ikviens, stafetes 
veidā var veikt īsāku vai garāku 

maršruta daļu. Nakšņošana pare
dzēta “Iskras” pieminekļa apkār
tnē Priekules pagasta teritorijā. 
Skrējiens turpināsies 21. jūnijā.  
Visa pasākuma gaitā plānots 
iznest gaismas staru – lāpu kā mū
žīgās gaismas, spēka un siltuma 
simbolu, ar kuru 21. jūnija vakarā 
Kalētu “Priedienā” aizdegsim lielo 
novada ugunskuru. Pie ugunskura 
veidošanas un uzturēšanas gaidīts 
ikviens, ņemot līdzi savu malkas 
pagali, lai ar savu nesumu stip
rinātu kopīgo uguni. Pie visiem 
ugunskuriem apkārt Latvijai tiks 
dziedātas spēka dziesmas, dejotas 
dejas un spēlētas rotaļas, dodot 
spēku latviešu tautai dzīvot cauri 
laikiem.

Priekules novada tūrisma 
organizatore Dace Gailīte

“Izgaismo Latviju!” 
Priekules novadāPriekules novada pašvaldības 

2018. gada 31. maija 
domes sēdē pieņemtie lēmumi

INFORMĀCIJAI  

20. jūnija skrējiena maršruts
Plkst. 10 starts un lāpas aizdegšana Priekulē pie 

“Zviedru vārtiem”, kas darbojās kā muitas punkts 
jau pirms 330 gadiem, un šogad par godu Latvijas 
simtgadei tur apskatāma izstāde “Laiku laikos”. Pēc tam 
loks pa pilsētu: kultūras nams – Tirgoņu iela – Ģimeņu 
dārzs – Zviedru vārti (aicina pievienoties nūjotājus). 

Purmsātu parks, tur simtgadei stādītie ozoli.
Paplakas baptistu baznīca, kas nepārtrauca dar-

bību cauri visam padomju laikam.
Vārtājas senleja, kas veidojusies ledus laikmetā 

un stiepjas no Durbes līdz Kalētiem.
Virgas muižas komplekss, kam saglabājušās 

daudzas ēkas (kalpu māja, kungu māja, zirgu stallis, 
klēts, barona kapi).

Tadaiķu ciems: Lāčplēša ordeņa kavaliera Roberta 
Gulbja atdusas vieta Pētera kapos; latviska sēta “Ģil-
dēni”, kas saglabājusies kopš 19. gadsimta.

Bunka: Bunkas dzirnavas.
Krote: Krotes senlietu krātuve, iepazīšanās ar 

Kronvaldu Ata devumu.
Alfrēda Krūkļa dzimtas māju vieta, mežābele 

pie tās.
Reiņa ezers – vieta, kuras apkārtnē Otrā pasaules 

kara laikā krituši tūkstošiem karavīru (daļa no “Kur-
zemes katla” teritorijas).

“Iskras” piemineklis Priekules pagasta teritorijā, 
kur nošauti trīs 1905. gada nemieros iesaistīti cilvēki, 
kuri izplatīja avīzi “Iskra”.

21. jūnija skrējiena maršruts 
Nodegu kapi: Lāčplēša ordeņa kavaliera Jāņa 

Osteļa atdusas vieta.
Andreja Kurcija piemineklis “Jaunlatvietis”.
Apdzīvota vieta Kalnenieki.

Apdzīvota vieta Mazgramzda, Ruņupes ieleja.
Ozolbunču muiža – tās īpašnieki pēc izsūtījuma 

atgriezās, un viņiem pašu īpašumā ierādīja vienu 
mazu istabiņu uz ilgu laiku.

Smaižu baznīcas drupas: vienīgā Brāļu draudze 
Kurzemē, 1949. gadā visi draudzes locekļi izsūtīti.

Aizvīķu muiža un parks, Lāčplēša akmens. 
Lietuvas – Latvijas robeža, robežas staba apskate.
Lietuvas – Latvijas robeža, tilts pār Apšes upi.
Baltais krogs / Majorātu stabs – muižas robežu stabs.
Kalētu “Priediens”: svinīga saulgriežu ugunskura 

iedegšana ar pasākuma gaitā visa ceļa garumā 
nestās lāpas uguni.

21. JŪNIJA  
VAKARA PROGRAMMA KALĒTOS 

No plkst. 20 pulcēšanās un ugunskura ierīkošana 
Kalētu “Priediena” zaļumplacī.

Plkst. 20.45 skrējēju, nūjotāju un soļotāju pulcē-
šanās pie Kalētu pārvaldes ēkas, lai kopīgi dotos uz 
ugunskura vietu.

Plkst. 21.10 – 21.30 lielā novada ugunskura 
iedegšana.

Plkst. 21.30 kopīgi tiek dziedātas spēka dziesmas 
Latvijai.

Plkst. 22.00 valsts himnas dziedāšana vienlaikus 
visā Latvijā. Vakars turpinās ar kopīgu kopā būšanu 
un dziesmu dziedāšanu. 

UZZIŅAI 
Pieteikšanās patriotisma skrējienam pie Priekules 
novada sporta vadītāja Mārtiņa Mikāla, 
zvanot uz tālruņa numuru 28631995 
vai rakstot e-pastu martins.mikals@inbox.lv.
Sīkāka informācija un karte lejupielādei pieejama 
Priekules novada pašvaldības mājaslapā.

PIETURPUNKTI PATRIOTISMA SKRĒJIENĀ  
“IZGAISMO UN IEPAZĪSTI PRIEKULES NOVADU!”

Dāvina prieku bērniem

UZMANĪBU! 
Nākamais informatīvā izdevuma numurs iznāks augustā. 
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Projekta gaitā pārbūvējamie  
autoceļi un to posmi

Ceļa numurs 
Priekules novada 

ceļu sarakstā

Objekta  
nosaukums

Daudzums, 
km (seguma 

izbūves)
Bunkas pagasts

A8 Ziņģenieki 4,022
Gramzdas pagasts

B65; A19; D56 Gramzda – Zviedri
Alejas ceļš 
Meža ielas turpinājums

1,489

A20 Dāma – Ribenieki 1,302
A17 Celmenieki – Stūri – Līčupes 3,798

Kalētu pagasts
D52 Laukmales iela 0,62
B57 Kalēti – Strautiņi 0,501
B59 Strautiņi – Zeltkalni – Svipsti 2,029
B61 Meža Siseņi – Apiņi 0,42

Priekules pagasts
A24 Paplakas Purmsātu ceļš 0,832

“Daļģu” tilts pār Virgas upi 0,017
Virgas pagasts

B30 Kīru ceļš 2,377
B43 Gabaliņu ceļš 1,081

Ar Interreg V-A Lat-
vijas–Lietuvas program-
mas 2014.–2020.gadam 
atbalstītā projekta Nr.L-
LI-361 “Kapacitātes un 
saiknes stiprināšana starp 
pašvaldību administrācijām un vietējām kopienām, lai uzlabotu 
dzīves apstākļus un sociālo dzīvi lauku rajonos Kuliai (LT) un Kalēti 
(LV)” (Sports activities) atklāšanas sanāksmi 2018. gada 4. maijā 
tika uzsāktas projekta ieviešanas aktivitātes. 

Aktivitāšu ietvaros ir paredzēts izveidot aktīvās atpūtas laukumu 
Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā un rekonstruēt stadionu 
Pluņģes pašvaldības Kuļu ciemā. Tādējādi iedzīvotājiem būs iespēja 
nodarboties ar aktīvu un veselīgu dzīvesveidu ne tikai sava pagasta 
robežās, bet arī pāri robežai. 

Sadarbojoties abām pašvaldībām, projekts nodrošinās aktīvu un 
veselīgu dzīvesveidu dažādām sabiedrības grupām. Kalētu un Kuļu 
pagastos šobrīd ir nepietiekamas aktīva brīvā laika pavadīšanas iespē
jas, jo nav nepieciešamās infrastruktūras, tādēļ nepieciešams izbūvēt 
aktīvās atpūtas/sporta laukumus un organizēt daudzveidīgus pasāku
mus. Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem, sekot pagasta aktualitātēm 
un piedalīties projekta norisēs!

Projekta vadītāja Una Ržepicka

PROJEKTI

2018. gada 25. maijā Centrālā finanšu un līgu-
mu aģentūra un sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
“Priekules nami” parakstīja līgumu par projekta 
Nr. 5.3.1.0/17/I/030 “Ūdenssaimniecības pakal-
pojumu attīstība Priekules aglomerācijā, 2. kārta” 
(turpmāk – projekts) īstenošanu.  

Projekts tiks realizēts 2014. – 2020. gada Eiro-
pas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 
plānošanas periodā saskaņā ar Ministru kabineta 
21.06.2016. noteikumiem Nr.403 “Darbības prog-
rammas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.specifiskā 
atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodro-
šināt pieslēgšanās iespējas” īstenošanas noteikumi”. 
Projekta mērķis ir attīstīt un uzlabot ūdensapgādes 
un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti 
un nodrošināt pieslēgšanas iespējas, vienlaikus 
uzlabojot vides kvalitāti un nodrošinot iedzīvotājus 
ar normatīvu prasībām atbilstošu dzeramo ūdeni. 
Galvenie pasākumi ir jaunu kanalizācijas tīklu izbūve 
14,0 km garumā, 6 jaunu kanalizācijas sūkņu staciju 
izbūve, jauna ūdensvada tīkla izbūve 1,6 km garumā 
un ūdensvada rekonstrukcija 1,4 km garumā.

Projekta kopējās izmaksas ar PVN ir 3 818 363,12 
EUR (3 155 672,00 EUR bez PVN). Projekta attiecinā-

mās izmaksas ir 2 722 259,48 EUR, Kohēzijas fonda 
finanšu instrumenta finansējums 1 752 710,00 EUR. 
Projekta neattiecināmās izmaksas ir 1 096 103,64 
EUR (no kurām 433 412,52 EUR ir ūdensvada izbūves 
izmaksas un 662 691,12 EUR ir PVN). 

Plānots, ka projekta īstenošanas laikā centralizēta-
jai kanalizācijas sistēmai varēs pieslēgties 817 iedzī-
votāji. Projekts jārealizē 32 mēnešu laikā no līguma 
parakstīšanas brīža.

Pašreiz tiek veikta tehniskā projekta izstrāde (pro-
jektēšana), tāpēc šā gada jūnijā zemes īpašniekiem ar 
pavadvēstuli tiks nosūtīts protokols (2 eksemplāros), 
lai saskaņotu plānotā kanalizācijas pievada izvieto-
jumu. Pavadvēstulē būs minēts, līdz kuram laikam ir 
jāsaskaņo pieslēguma vieta un kur protokolu nogādāt. 

Tiem zemes īpašniekiem, kuriem būs neskaidrības, 
tiks rasta iespēja tikties ar projektētāju. Ja zemes īpaš-
nieks neiesaistīsies šajā procesā, tad zaudēs iespēju 
kanalizācijas pieslēgumu ieplānot sev izdevīgā vietā. 

SIA “Priekules nami” valdes locekle Arta Brauna 

Priekules novada pašvaldības projektu kon-
kurss norisinās jau sesto gadu. Šogad iesniegti 
divdesmit trīs projektu iesniegumi, no kuriem 
tika apstiprināti divpadsmit, un viens no tiem 
saņem daļēju līdzfinansējumu. 

Šogad tāpat kā iepriekšējos gados aktīvākā 
projektu vadītāja ir Zenta Svara, kura realizēs 
trīs projektus. Kopā no pieejamā 9000 eiro lielā 
līdzfinansējuma ir piešķirta visa projektiem atvē
lētā summa. Priekules novada pašvaldība aicina 
iedzīvotājus apmeklēt aktivitātes. Būs pieejamas 
dažādas radošās darbnīcas, nometnes, tiks veikti 

labiekārtošanas darbi, notiks pieredzes apmaiņas 
pasākumi, par kuriem novada iedzīvotājus informēs 
projektu realizētāji un Priekules novada pašvaldība. 
Visi projekti tiek īstenoti laika posmā no 2018. gada 
jūnija līdz septembrim. Lai noskaidrotu sīkāku infor
māciju par tiem, varat griezties pie Priekules novada 
pašvaldības projektu koordinatora Guntara Jankus 
(mob. tālr. 26368221, epasts: guntars.jankus@
priekulesnovads.lv). 

Priekules novada pašvaldības projektu 
koordinators Guntars Jankus

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē 
n Līdz 25. jūnijam laukiem jābūt apsētiem vai apstādītiem 

ar vienotajā platību maksājuma pieteikumā norādīto kultūru, 
nodrošinot kultūraugu biezību vismaz 60% apmērā no laukā 
augošajiem augiem.

n Līdz 30. jūnijam lauksaimniekiem jāizņem 2017./2018. gada 
sezonas dīzeļdegvielas atlikums. 2018./2019. gada sezonas degvielas 
apjoms būs aprēķināts no 1. jūlija.

n No 18. jūnija līdz 18. jūlijam LAD izsludina projektu iesniegumu 
pieņemšanu apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaim-
niecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā”. Finansējums 
pieejams vairākām aktivitātēm:

“Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība” un “Ar lauk-
saimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana” 11,99 
miljonu eiro apmērā; 

“Tūrisma aktivitāšu veicināšana” 10 miljonu eiro apmērā.

Plašāka informācija pieejama Priekules novada mājaslapā 
www.priekulesnovads.lv, 

sadaļā “Uzņēmējdarbība/ Lauksaimniecība”.

n Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina: saimnieciskās 
darbības veicējiem, kuriem jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis 50 
eiro no saimnieciskās darbības, pārskaitījums jāveic līdz 18.06.2018. 
Fiziskās personas, kuras neveic nekāda veida saimniecisko darbību un 
brīvprātīgi vēlas iesniegt gada ienākumu deklarāciju par 2017. gadu, 
lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par 
attaisnotajiem izdevumiem un to nodokļa pārmaksu, kas izveidosies, 
piemērojot diferencēto neapliekamo minimumu, var to izdarīt līdz pat 
2020. gada 16. jūnijam. Tāpat visa 2018. gada laikā vēl var pieprasīt 
pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli arī par 2015. un 2016. 
gadu, bet līdz 2018. gada 16. jūnijam – vēl arī par 2014. gadu. Plašāka 
informācija VID mājaslapā www.vid.gov.lv.

Informāciju apkopoja SIA LLKC Priekules novada lauku 
attīstības konsultante Irina Gintere 

un Priekules pagasta lauksaimniecības konsultante 
Vizma Garkalne

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centrs” (LLKC) Priekules novada 
lauku attīstības konsultantes 
IRINAS GINTERES pieņemšanas laiki jūlijā

No 2. līdz 16. jūlijam atvaļinājumā.

Vieta Laiks
Priekules novada  
pašvaldībā

Pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00 un 
piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00

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

Pārbūvēs grants ceļus
Priekules novada pašvaldī-

ba, piesaistot Lauku atbalsta 
dienesta (LAD) administrētā 
Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) līdzekļus, 
uzsākusi projekta “Priekules 
novada lauku grants ceļu 
pārbūve uzņēmējdarbības 
attīstībai”, identifikācijas Nr.: 
18-02-A00702-000035, īsteno-
šanu. Kopējais pārbūvējamais 
grants segas garums ir 18,488 
km, kā arī viens tilts. 

Būvprojektus izstrādāja un 
autoruzraudzību grants ceļiem 
veiks SIA “Projekts EAE”, bet 
Daļģu tiltam SIA “BT projekts”. 
Būvdarbus veiks trīs uzņēmumi: 
grants ceļiem SIA “ALand” un 
PS “Rieksti1 Kuršasta”, savukārt 
Daļģu tiltam – SIA “Rīgas tilti”. 
Būvuzraudzību veiks divi uzņē
mumi: grants ceļiem SIA “RS Būv
nieks”, bet tiltam SIA “Pro CAD”.  
Projekta kopējo izmaksu summa 
plānota 1 863 165,65 eiro apjomā. 
No tā ELFLA sedz 1 599 999,93 
eiro, bet pārējo daļu – pašvaldība, 
ņemot aizņēmumu Valsts kasē. 

Būvdarbi atsevišķos objek
tos jau sākušies, darbu izpildes 
termiņš līgumā noteikts oktobra 

Priekulē attīstīs ūdenssaimniecības pakalpojumus  

Kalētos veidos aktīvās 
atpūtas laukumu

beigās. Informējam, ka būvdarbu 
laikā var būt noteikti satiksmes ie
robežojumi. Aicinām iedzīvotājus 

būt saprotošiem un jau iepriekš 
atvainojamies par sagādātajām 
neērtībām ceļu remonta laikā! 

LAUKSAIMNIECĪBA

Sāk īstenot pašvaldības atbalstītos projektus
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Vidējās paaudzes deju kolek-
tīvs (VPDK) “Duvzare” ir jauns 
– tapis, iedvesmojoties no ie-
priekšējiem deju svētkiem. Tiem, 
kas kādreiz dejojuši, piepulcēju-
šies tādi, kas grib dejot, bet vēl 
līdz tam nebija to darījuši. Un 
kolektīvā iekļāvušies arī tādi, 
kas pat nenojauta, ka viņi grib 
un var dejot, pastāsta vadītāja 
Inga Leive-Levite. 

Pirms dažiem gadiem drama
tiskā kolektīva dalībniekiem pēc 
veiksmīgi nospēlētas izrādes uz
dāvinātas biļetes uz deju koncertu. 
Tomass, Andželika, Rigonda un Oļegs 
aizbraukuši uz to un, pašu vārdiem 
sakot, “šausmīgi satrakojušies”. Tā 
sagribējies dejot! Par sevi to varot 
apgalvot pilnīgi droši, atceras Ri
gonda. Viņa smej – iepriekšējā dzīvē 
dejots, bet pēc tam tas nebija darīts 
gadus desmit. “Braucām mājās, un es 
teicu – lai vai kā, bet mēs dejosim!” 
Pēc tam sākti aptaujāt tie, kas jau 
reiz dejojuši. Lēnā garā astoņi pāri 
arī pierunāti. Tad tapis lūgumraksts 
pašvaldībai – kolektīvs ir, nepiecie
šams vadītājs. Pirmā uzrunāta Liene 
Sokolovska, bet viņa savā vietā ietei
kusi Ingu. Dejotgribētāji nav pazinuši 
ne Ingu, ne Inga viņus. Tad noticis 
konspiratīvs pasākums – pirmā tik
šanās Valta birzī 2013. gada augusta 
beigās. Savstarpēji iepazinušies.  
Inga gan neslēpj – viņa lauzusies, 
nav piekritusi uzreiz. “Es vienkārši 
zināju, ko tas nozīmē – vadīt kolek
tīvu. Sensenos laikos to biju darī
jusi Jelgavā. Šeit, Priekulē, absolūti 
nenodarbojos ar dejošanu. Tad, kad 
mani aicināja un teica, ka viņi dikti 
grib dejot, Rigonda jau nostrādāja 
ļoti diplomātiski: “Mēs jau domē 
pateicām, ka tu mūs vadīsi!” Bet es 
vēl nebiju teikusi, ka viņus vadīšu. 
Bet, ja tā pateikts…”

Ar aizlienētām  
kurpēm 

2013. gada 6. oktobrī noticis 
pirmais mēģinājums. Atmiņas par 
to katram savas. Uzaicinājumā 

bijis teikts, ka notiks savstarpēja 
iepazīšanās, un tad jau kopīgi varēs 
izlemt, vai grib to darīt arī turpmāk. 
Inga teikusi: nekādas skatīšanās te 
nebūs! Dejojuši ar pirmo reizi. Ritvars 
atceras, ka pat kārtīgu apavu nav 
bijis līdzi, tad Zigmārs aizlienējis, 
lai varētu padejot. Agnese iepriekš 
nebija dejojusi. Pirmais mēģinājums 
noticis svētdienā, bet vēl otrdien 
kājas viņai sāpējušas tā, ka nav lāgā 
varējusi no gultas izkāpt. Inese de
vusies uz pirmo mēģinājumu viena. 
Viņai bijušas bažas, vai būs, ar ko 
dejot, jo prātojusi, ka citas dalībnie
ces droši vien nāks kopā ar vīriem. 
“Bet man bija vienalga, es gāju. Un 
tā es dejoju joprojām, un ir arī, ar 
ko dejot. Inga atrod pārus.” Vadītāja 
rēķina, ka pašlaik kolektīvā ir 22 
dejotāji, no tiem var izveidot astoņus 
pārus. Kungu nedaudz mazāk, tāpēc 
Inga uzņemas sāpi sadalīt pārus.   
Repertuārs laika gaitā paplašinājies. 
“Sākumā absolūti nezināju, ko viņi 
var, ko nevar. Tā kā pati esmu no Jel
gavas un savulaik strādājusi ar Zem
gales deju ķēniņu Vili Ozolu, tad kā 
pirmo deju paņēmu viņa “Klapdanci”. 
Tīri veiksmīgi tikām ar to galā, ne
bija tik traki. Tad otrā deja jau bija 
pa nopietno – tie bija “Rūnu raksti”, 
kas iepriekšējos deju svētkos bija D 
grupas repertuārā, lai gan tajā brīdī 
pat nesapņojām, ka varētu aizdejo-
ties tik tālu,” iesākumu atceras Inga.  
Pirmais draudzības koncerts ar 
Druvas dejotājiem no Saldus puses 
noticis, vēl kolektīvam esot bez 
nosaukuma un tikai pāris nedē
ļas pēc pirmā mēģinājuma – 19. 
oktobrī. Pirmā nodancota meitu 
deja – polka improvizētos tērpos.  
Vidējās paaudzes deju kolektīviem 
pēc vispārējā iedalījuma Latvijā ir 
divas grupas – D un E. Piecu gadu 
laikā kolektīva izaugsme bijusi pa
matīga. Priekulnieki pērn pārgāja 
uz augstāko – D kvalitātes – grupu. 
“Augstākajā līgā trāpījām, un esam 
ārkārtīgi lepni par to, jo augstāk jau 
nav kur. Kvalitātes grupa tā pati, kas 
lielajiem Rīgas kolektīviem,” pale

pojas vadītāja. Šogad skatē iegūta 
1. pakāpe, punktu skaits audzis, 
salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

Divi zari  
un pazarītes 

Nosaukums “Duvzare” pie dejo
tājiem esot atnācis pats. Rakstījuši 
nosaukuma variantus uz lapiņām, 
bijuši arī ar humoristisku pieskaņu. 
Gunta Leja, kas nu jau vairs kolektīvā 
nedejo, ierosinājusi šo, vēsturisko, 
nosaukumu. “Gribējās, lai varam nest 
to stalti, iztaisnojot muguru. Lai nav 
tā, ka piesaka, un kārtējais “Sānsolis” 
vai kas tamlīdzīgs. “Duvzare”, man 
liekas, mums ir ļoti atbilstošs un sta
bils nosaukums,” pārliecināta Inga.  
Duvzare – tā ir sena kuršu valsts. 
Seno tulkojumu gan Priekules 
dejotāji traktējot pa savam – divi 
zari, vīrišķais un sievišķais. Piecos 
gados, kamēr pastāv kolektīvs, jau 
radušās astoņas pazarītes. Esam 
ražīgs kolektīvs, nosmej dejotāji. Kas 
kustīgs, tas lustīgs – arī šis teiciens 
esot par viņiem. Kolektīvam šogad 
būs pirmie Dziesmu un deju svētki. 
Vairāki piedalījušies iepriekš gan 
kā dziedātāji, gan dejotāji. Mārtiņš 
un Ritvars dosies uz svētkiem 
dalībnieku statusā jau trešo reizi, 
Lienei tie būs ceturtie. Savukārt 
būs arī tādi dejotāji, kas pirmo 
reizi izbaudīs svētku atmosfēru, 
piemēram, Laura, Madars, Sandijs.  
Kāda ir motivācija iesaistīties paš
darbnieku saimē? Dažu labu droši 
vien sieva piespiež, smaida dejotāji. 
Bet daudzi jūt patiesu aicinājumu. 
Patīk dejot; vienkārši ļoti gribas 
to darīt; ja saslimst ar dejošanu, 
tad vairs netiek no tā vaļā – tādi 
ir priekulnieku nosauktie iemesli, 
kāpēc viņi darbojas kolektīvā.  
Uz svētkiem Rīgā varēs doties labi 
nokomplektētos tērpos. Tie tapuši 
soli pa solim, pamazām, līdz nu varot 
teikt, ka visi dalībnieki apģērbti. Nu 
jau ar smaidu Rigonda var atcerēties 
vienu no pirmajiem mēģinājumiem, 
kura laikā plaši sprieduši, kādiem tad 
vajadzētu būt kolektīva dalībnieku 

tērpiem nākotnē. Te atskanējusi 
Madara balss: “Varbūt vispirms ie
mācāmies dejot un tad sākam domāt 
par tērpiem? Par kādiem zābakiem 
jūs te runājat?!”

Svarīga sejas 
izteiksme 

Darbošanās sākumposmā vēl 
ietilpuši kādreiz pastāvējušā jau
niešu deju kolektīva tērpos. Uz 
pirmajiem koncertiem sievas 
izģērbušas kori, kura dalībniecēm 
jau bijuši Priekules tērpi, bet vīri 
aizņēmušies vestes no Druvas 
kolektīva. Nu dejotājiem tapuši ne 
vien skaisti sievu, bet arī puišu tērpi.  
Uz mēģinājumiem kopā sanāk 
divreiz nedēļā – ceturtdienās un 
svētdienās. Kopā nedēļā node
jo piecarpus stundas, viņi rēķi
na. Nu, patiesībā dejojam pie
cas stundas, pusstundu runā
jam, ar smaidu palabo dejotāji.  
“Duvzarē” ir savas tradīcijas. Dalīb
nieki savstarpēji apsveic cits citu 
dzimšanas un vārda dienās. Ziemas
svētkos pulcējas uz pasākumu kopā 
ar bērniem – kamēr vecāki skaita 
pie eglītes dzejoļus, tikmēr bērni ga
tavo kolāžu. Vasarās sezonas noslē
gumā, kā paši saka, visi tiekas pļavā.  
Lai arī nodejots nu jau gana liels 
laika sprīdis, tomēr pirms uzstā
šanās satraukums par izdošanos ir 
joprojām. Varbūt tikai daži nejūt to, 
nosmej dalībnieki. Esot arī koncerti, 
kuros var izdejoties no sirds. No 
pēdējiem tāds bijis martā Bunkā “Ar 
dancīti laiku vedu”. Pēc tā izjusts pa
tiess saviļņojums un gandarījums.  
Kā var saprast, ka labi nodejots? 
Pēc Ingas sejas izteiksmes – atskan 
vispārēji smiekli. Nopietni runājot, 
tas gan esot vairāk pēc pašsajūtas. 
“Pārsvarā ir tā – ja viens labi jūtas, 
tad arī visi pārējie. Bet ja kāds 
slikti jūtas, tad arī pārējie salasās,” 
novērojusi Liene. Kā saskaņot dažā
dos raksturus kolektīvā? “Nav jau 
tā, ka visu laiku pa spalvai – tas 
nebūtu normāli, ja visu laiku visi 
laimīgi smaidītu. Bet tas ir tāpat kā 
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Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Duvzare” savās rindās pulcē dejas entuziastus. 

PAŠDARBĪBAS KOLEKTĪVS Kas kustīgs, tas lustīgs

ģimenē – kādā brīdī sastrīdas, kādā 
– sabučojas,” raksturo vadītāja Inga. 

Jubileju svinēs  
nākamgad 

Uz jautājumu, vai visiem kolek
tīvā patīk dejas, kas obligāti jādejo, 
atskan skaļš un vienbalsīgs: “Nē!” 
Kuras ir priekulnieku mīļākās dejas? 
“Visam cauri iet” tiek nosaukta kā 
pirmā. Arī “Rūnu raksti” labi iet pie 
sirds. Tās esot dejas ar dziļāku domu, 
mazliet jau uz rituāla pusi, skaidro 
kolektīva vadītāja. “Pa sauli, pret 
sauli pādīti dīdu” un “Lielais rits” – 
saistošākās no jaunajām dejām, tās 
iekļautas deju lieluzvedumā “Māras 
zeme”. Taču kopumā kolektīvā nav 
bijis milzīgas pretestības pret svētku 
repertuāru. Vienkārši bijušas dejas, 
kas patikušas vairāk, citas – mazāk.  
Kāda ir kolektīva vadītāja dalībnieku 
redzējumā? Stingra, prasīga – tāda, 
kāda esot vajadzīga dejotājiem. “Es 
jau tikai lāpstiņas papaijāju, lai mu
guriņas taisnas,” smaida pati Inga.  
Savukārt par savu kolektīvu prie
kulnieki teic, ka esot vissmaidīgākie 
Liepājas apriņķī. “Mums ir jautrība,” 
secina Liene. Mēs nedzeram pirms 
koncertiem un vienalga smaidām, 
papildina vīri. “Es nezinu, kā tiem 
jaunajiem dejotājiem, bet vecie ērmi 
vairs nedzer,” smaidīdama saka 
Rigonda. Inga nopietni komentē: 
“Ja gribas rezultātus, tad jākontrolē, 
ko dara, nevis jāplivinās. Tā bija 
arī mana prasība: pēc koncerta 
brīva izvēle, bet pirms tam – nē.”   
Uz jautājumu, ar kādām sajūtām 
tiek gaidīti Dziesmu un deju svētki, 
kas sāksies 30. jūnijā un turpināsies 
nedēļas garumā, atskan atbilde: “Bet 
mums jau vēl Jāņi priekšā!” Šogad būs 
trešā reize, kad liela daļa kolektīva 
piedalīsies Līgo vakara muzikāli teat
rālajā uzvedumā pie Priekules kultū
ras nama. Daži būs aktieri, citi dejos.  
Un tad jau arī pienāks kārta Dzies
mu un deju svētkiem. Oļegs gan 
pasmaida: “Galvenais jau bija skate!” 
Emocijas parādīsies “Daugavas” 
stadionā, prāto vīri. Savukārt va
dītājai raizes nesīs laiks, kad tiks 
saņemts lielais deju zīmējums. 
Par sliktiem laika apstākļiem, lietu 
mēģinājumu laikā priekulnieki 
daudz nepārdzīvo – galvenais gri
bētos, lai bez tā var iztikt koncertos.  
Taču pēc Dziesmu un deju svētkiem 
nekas vēl nebeigšoties, sola dejotāji. 
Šī grandiozā pasākuma dēļ ēnā pa
likusi kolektīva pastāvēšanas piecu 
gadu jubileja. Tad nu, visticamāk, to 
svinēs jaunajā sezonā – nākamgad 
martā. 

Iluta Dreimane 
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Kolektīva vadītāja Inga 
Leive-Levite prot būt gan ra-
doša, gan stingra un prasīga. 



5PRIEKULES NOVADA PAÐVALDÎBAS INFORMATÎVAIS IZDEVUMS

GRAMZDA  BUNKA  KALÇTI  VIRGA  PRIEKULE  GRAMZDA  BUNKA  KALÇTI  VIRGA  PRIEKULE

19. maijā visā Latvijā risi-
nājās Muzeju nakts pasākumi. 
Priekules novads šo notikumu 
atzīmēja jau septīto gadu. 
Šoreiz interesenti pirmo reizi 
tika uzņemti Bunkas pagasta 
robežās. 

Atšķirībā no lielo pilsētu un 
ievērojamu muzeju ikgadējās 
tradīcijas dot apmeklētājiem 
iespēju vēlās vakara stundās par 
brīvu skatīt muzeja vērtības un 
ekspozīcijas, Priekules novads 
šajā maija naktī piedāvā iepazīt 
pilsētas un pagastu dzīvi no cita 
rakursa: mītiskā, noslēpumainā, 
līdz šim nezināmā un komiskā. Ar 
senām tradīcijām, interesantām, 
izzinošām viktorīnām, radošām 
darbnīcām un koncertiem.

Domājot par šūpuļa tematiku, 
organizatori apmeklētājiem piedā
vāja iztēloties šūpošanos no viena 
pagasta stūra līdz otram, iegrie
žoties Krotē, Bunkā un Tadaiķos. 
Skatīt romantisku iepazīšanos 
dzirnavās, izšūpināt pādīti senajās 
“Ģildēnu” mājās, teleportēties kol
hoza dzīves izklaidēs pagājušajā 
gadsimtā, pagatavot šūpulīti, iz
griezt sev nozīmīti un noklausīties 
šūpļa dziesmas dziedošas ģimenes 
sniegumā. Bunkas pagasts Muzeju 

naktī bija viesmīlīgi atvēris durvis 
uz senatni, interesantām tradīci
jām un koptām vērtībām.

Bunkas dzirnavās dziedāja 
folkloras kopa “Traistēni”, ar 
seno maltuvi iepazīstināja pats 
dzirnavnieks Aivars Priedols, bet 
ar senas receptūras biezputru 
un tikko slauktu pienu cienāja 
pagasta pārvaldniece Patricija 
Andersone. Ivara Vītola privātajā 
senlietu krātuvē “Ģildēnu” mājās 
ar dziesmām un senām tradīcijām 
pādīti iešūpināja Malda Andersone 
un Līga Taurēna. Tadaiķos ar kol
hoza laika braukšanas tradīcijām 
praktiski iepazīstināja Imants 
Akerblūms un Elīna Kurovska ar 
saviem drosmīgajiem palīgiem.  
Krotes bibliotēkā varēja apska
tīties ne tikai lauku darba rīku 
miniatūro kolekciju, bet izmēģi
nāt savus radošos spēkus šūpuļu 
modelīšu izgatavošanā. Šeit Dacei 
Gailītei un Litai Vēkausei talkā 
nāca Krotes skolas mācību uzņē
mumu “Skalu puikas” un “Jautrie 
pirkstiņi” dalībnieki. Bunkas 
kultūras nama bibliotekāre Svet
lana Grinberga saviem viesiem 
pārbaudīja zināšanas tautas ticē
jumos, bet Zenta Svara palīdzēja 
ikvienam izgatavot nozīmīti ar 

No 11. līdz 13. maijam 
Priekulē norisinājās starp-
tautiskais skolu sadraudzības 
festivāls, kas notika jau 53. 
gadu. Katru gadu tajā piedalās 
četru valstu delegācijas. No 
Igaunijas – Tirvas ģimnāzija, 
no Lietuvas – Salantu ģim-
nāzija, no Krievijas – Gdovas 
vidusskola un no Latvijas – 
Priekules vidusskola. 

Sagatavošanās darbi festi
vālam norisinājās jau krietnu 
laiku pirms tā norises. Pienākumu 
sadale, savu darbiņu padarīšana, 
priekšnesumu un pasākumu saga
tavošana bija ļoti svarīga un aiz
ņēma diezgan lielu laika posmu no 
jauniešu un skolotāju ikdienas. Tā 
11. maijs bija pienācis nemanot. 
Ap plkst. 15.00 sagaidījām pirmo 
delegāciju, tā bija no Lietuvas. 
Tad pēc kāda laika ieradās arī 
Igaunijas delegācija, un ap plkst. 
17.00 – Krievijas delegācija, kas 
bija mērojusi vistālāko ceļu. Sa
gaidījām viesus ar plakātiem, ba
loniem, dažādiem braucamrīkiem 
un skaļām ovācijām. Pēc ierašanās 
katrai delegācijai ir jāuzvelk mastā 
savas valsts karogs. Šo valstu ka
rogi visu šo dienu garumā plīvoja 
pie mūsu skolas. Ciemiņi iekārto
jās klasēs, iepazinās ar attiecīgās 
delegācijas šefu klasi un pašu 
skolu. Pēc tam atklājām festivālu.  
Tika pacelts festivāla karogs, un 
festivāls oficiāli tika atklāts. Viens 
no interesantākajiem koncertiem 
un pasākumiem festivāla laikā ir 
estrādes koncerts. Šis koncerts 
noteikti neatpalika no iepriekšējo 
gadu koncertiem. Katra delegācija 
bija sagatavojusi dziesmas un 
dejas, kas šobrīd ir aktuālas un 
aizraujošas. Varēja redzēt, ka katrs 

Festivāla karogu nes jaunieši no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Krievijas.
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Festivāls “Draudzība 2018”

dalībnieks patiešām uzstājās ar 
lielu prieku un vēlēšanos. Šogad 
festivāla programmā ieviesām ko 
jaunu – nakts trasīti. Kad jau bija 
satumsis, dalībnieki devās skolas 
parka teritorijā, kur tika biedēti. 
Jāsaka, ka tas tiešām bija jaunums, 
bet jauniešiem tas patika! Vakarā 
norisinājās diskotēka, ar to festi
vāla pirmā diena bija noslēgusies.  
Festivāla otrā diena aizsākās ar 
rīta rosmi. Svarīgākie dienas noti
kumi bija suvenīru tirdziņš, sporta 
spēles, radošās darbnīcas un na
cionālais koncerts. Suvenīru tirdzi
ņā katras valsts dalībnieki pārdod 
attiecīgās valsts suvenīrus, bet tas 
notiek loterijas veidā. Tam sekoja 

sporta spēles. Sportiskākie jaunieši 
no katras delegācijas piedalījās 
sporta spēlēs un stafetēs, bija arī 
līdzjutēju komandas, kas atbalstīja 
sportistus. Pēc sporta spēlēm 
delegācijas devās uz Priekules 
Mūzikas un mākslas skolu, kur no
risinājās radošās darbnīcas, kā arī 
mūzikas skolas audzēkņi sniedza 
koncertu festivāla dalībniekiem.  
Tālāk sekoja sagatavošanās na
cionālajam koncertam, ko varētu 
nosaukt par vēl vienu no sva
rīgākajiem sarīkojumiem visa 
festivāla laikā. Plkst. 17.30 sākās 
gājiens no Priekules vidusskolas 
līdz Priekules kultūras namam. 
Gājienā katra valsts sauc savas 

delegācijas saukļus un dzied sa
vas valsts dziesmas. Nacionālais 
koncerts bija iespaidīgs! Jaunieši 
reprezentēja savas valstis caur 
dziesmām un dejām. Šajā koncertā 
visspilgtāk parādās katras delegā
cijas patriotiskums un mīlestība 
pret savu valsti. Pēc koncerta visi 
devās atpakaļ uz skolu. Tā noslē
dzās otrā festivāla diena.

Trešajā festivāla dienā no
gurums ir jau pamanāmāks. 
Bet, spītējot tam, delegācijas 
devās ekskursijā uz Liepāju, kur 
apskatīja pilsētas ievērojamā
kos objektus un, protams, jūru. 
Krievijas delegācijai apskatīt 
jūru ir ekskluzīva lieta. Viņiem 

jūras ikdienā nav tuvumā, tāpēc 
šī delegācija vienmēr ir bijusi 
laimīga un ieinteresēta apskatīt 
mums diezgan ierasto jūru. Kad 
delegācijas atgriezās Priekulē, 
norisinājās skolu prezentācijas. 
Katra delegācija demonstrēja 
video, kurā parādīja savu skolu, 
tās ikdienu un pasākumus. Pēc 
prezentācijām kopīgi veidojām 
atmiņu grāmatu, kurā ievieto
jām spilgtākos festivāla mirkļus.  
Pavisam ātri bija pienācis festivāla 
noslēgums. Delegācijas tika apbal
votas par festivāla laikā padarīto. 
Tika teiktas noslēguma runas un 
nolaists festivāla karogs. Karogu 
nodeva Tirvas ģimnāzijas delegā
cijai, jo jau 2019. gadā festivāls 
norisināsies Igaunijā. Vēl pēdējās 
tikšanās reizes gan skolēniem, gan 
skolotājiem, un jau ap pusnakti 
delegācijas pulcējās pie saviem 
autobusiem, notika atvadas no 
jaunajiem un arī iepriekšējos 
gados iegūtajiem draugiem. Vi
sas delegācijas veiksmīgi nonāca 
savās mājās.

Šīs trīs dienas tiešām pa
skrēja vēja spārniem. Priekules 
vidusskola saka paldies ikvienam 
jaunietim, ikvienam skolotājam, 
ikvienam, kas palīdzēja šim festi
vālam notikt! Lielu paldies sakām 
arī Priekules novada pašvaldībai, 
Priekules kultūras namam, Prie
kules Mūzikas un mākslas skolas 
pedagogiem un audzēkņiem un 
Priekules daudzfunkcionālajai 
sporta hallei par atbalstu festi
vāla laikā! Kopā mēs veidojām 
šo festivālu, kas tika ierakstīts tā 
pastāvēšanas vēsturē.

Priekules vidusskolas 
12. klases skolniece 

Kristiāna Auzniece

Priekules novadā aizvadīta Muzeju nakts

Bunkas pagasta tematiku. Lai 
Muzeju nakts ceļojumam piešķirtu 
azartu, katrā apstāšanās punktā 
varēja saņemt spiedogu bukletā 
par uzdevumu paveikšanu, lai 
piedalītos noslēguma izlozē.  
Muzeju nakts koncertā uzstājās 

Kārkliņu dziedošā ģimene. Kā 
pastāstīja Sanita Kārkliņa, viņai 
tas bijis īpašs mirklis, jo pati mācī
jusies Krotes skolā un, pateicoties 
mūzikas stundām, viņa savu dzīvi 
lielā mērā veltījusi mūzikai. Arī 
vīrs un visi bērni mācījušies mū

ziku, un tagad krāšņais ansambļa 
sastāvs bieži uzstājas uz Latvijas 
skatuvēm.

Priekules novada Kultūras 
nodaļas vadītājs

Gundars Venens

“Traistēnu” sievas izmanto iespēju baudīt kolhozu laika izklaides.
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APSTIPRINĀTI
ar Priekules novada 
pašvaldības domes 

 2018.gada 26.aprīļa lēmumu 
Nr.158

 (protokols Nr.6, 2.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.5/18

“Par aprūpes mājās 
pakalpojuma 
saņemšanas kārtību 
Priekules novadā”

Izdoti saskaņā ar 
“Sociālo pakalpojumu 

un sociālās palīdzības likuma” 
3.panta otro un trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – 

noteikumi) nosaka Priekules novada 
pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) 
aprūpējamās personas (turpmāk 
– persona) aprūpes mājās pamat-
vajadzību nodrošināšanas pakal-
pojuma (turpmāk – Pakalpojums) 
saturu un apjomu, tā piešķiršanas 
un pārtraukšanas, saņemšanas un 
samaksas kārtību, Pakalpojuma 
veidus, līmeņus, kā arī lēmumu par 
Pakalpojuma piešķiršanu vai atteiku-
mu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas 
kārtību.

2. Pakalpojumu ir tiesīga saņemt 
persona, kas sava vecuma, invalidi-
tātes vai funkcionālo traucējumu dēļ 
nespēj veikt ikdienas mājas darbus 
un personisko aprūpi, un ja:

2.1. tai nav apgādnieku vai tie, 
noteikumu 12.5.punktā noteikto, 
objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt 
palīdzību un nodrošināt nepiecieša-
mo aprūpi (apgādnieks šo noteikumu 
izpratnē ir personai Civillikuma 188. 
pantā noteiktais apgādnieks vai ģi-
mene, kas sastāv no laulātajiem vai 
personām, kurām ir kopēji izdevumi 
par uzturu un kuras mitinās vienā 
mājoklī); 

2.2. tās ienākumi mēnesī nepār-
sniedz valstī noteiktās minimālās 
algas apmēru;

2.3. tā  deklarējusi savu dzīves-
vietu Pašvaldības administratīvajā 
teritorijā un faktiski tajā uzturas. 

3. Persona var saņemt Pakalpo-
jumu no pakalpojuma sniedzēja, ar 
kuru Pašvaldība ir noslēgusi līgumu. 
Pakalpojuma sniedzējs var būt fizis-
ka vai juridiska persona.

4. Lēmumu par Pakalpojuma ne-
pieciešamību un tā apjomu personai 
pieņem Priekules novada Sociālais 
dienests (turpmāk – Dienests), 
pamatojoties uz veiktu personas 
individuālo vajadzību un resursu 

novērtējumu.
5. Pakalpojums tiek apmaksāts 

no Pašvaldības budžeta līdzekļiem, 
saskaņā ar  Pašvaldības domes 
pieņemto lēmumu. 

II. Pakalpojuma saturs un 
līmeņi

6. Aprūpe mājās var būt pastāvī-
ga vai pagaidu:

6.1. pastāvīgu aprūpi var saņemt 
persona, kura sava vecuma, fizisku 
vai garīgu traucējumu dēļ nespēj 
veikt ikdienas mājas darbus un 
personisko aprūpi paša spēkiem, 
un persona ar I un II grupas invali-
ditāti vai persona ar funkcionāliem 
traucējumiem;

6.2. pagaidu aprūpi var saņemt 
persona, kura slimības vai atveseļo-
šanās periodā nespēj veikt ikdienas 
mājas darbus un personisko aprūpi 
paša spēkiem.

7. Pakalpojumu piešķir uz laiku 
no viena līdz divpadsmit mēnešiem, 
atkarībā no personas veselības 
stāvokļa.

8. Pakalpojumu iedala četros 
līmeņos, atkarībā no personas 
funkcionālo traucējumu smaguma 
pakāpes:

8.1. pirmā līmeņa aprūpe – līdz 
16 stundām mēnesī, veicot aprūpi 
vismaz 2 reizes nedēļā, tiek piešķirta 
personai ar viegliem funkcionāliem 
traucējumiem;

8.2. otrā līmeņa aprūpe – līdz 
24 stundām mēnesī, veicot aprūpi 
vismaz 3 reizes nedēļā, tiek piešķirta 
personai ar vidēji smagiem funkcio-
nāliem traucējumiem;

8.3. trešā līmeņa aprūpe – līdz 
34 stundām mēnesī, veicot aprūpi 
vismaz 4 reizes nedēļā, tiek piešķirta 
personai ar vidēji smagiem vai sma-
giem funkcionāliem traucējumiem;

8.4. ceturtā līmeņa aprūpe – līdz 
48 stundām mēnesī, veicot aprūpi 
vismaz 5 reizes nedēļā, tiek piešķirta 
personām ar smagiem vai ļoti sma-
giem funkcionāliem traucējumiem.

9. Pakalpojuma saturs var ietvert 
šādu atbalstu saskaņā ar noslēgto 
līgumu:

9.1. palīdzību mājas darbu veik-
šanā un sadzīvē:

9.1.1.pārtikas produktu, medika-
mentu un citu ikdienas preču iegādi 
un piegādi;

9.1.2. palīdzību medikamentu 
lietošanā;

9.1.3. ūdens piegādi telpās, iz-
lietotā ūdens iznešanu, atkritumu 
iznešanu;

9.1.4. kurināmā piegādi, krāsns 
kurināšanu;

9.1.5. veļas apmaiņu un mazgā-
šanu (automātiskajā veļas mazgā-
jamā mašīnā divas reizes mēnesī 

vai tās nodošanu veļas mazgātavā 
vienu reizi mēnesī), sīkās veļas 
mazgāšanu;

9.1.6. gultas veļas nomaiņu;
9.1.7. personas dzīvojamo telpu 

uzkopšanu vienu reizi nedēļā (putek-
ļu slaucīšanu, paklāja tīrīšanu, grīdas 
mazgāšanu);

9.1.8. dzīvojamo telpu logu maz-
gāšanu divas reizes gadā;

9.1.9. dzīvokļa īres un citu ko-
munālo maksājumu veikšanu vienu 
reizi mēnesī;

9.1.10. starpnieka pakalpojumus 
(palīdzību dokumentu kārtošanā, 
ārsta izsaukšanu, u.tml.);

9.2. palīdzību personiskajā ap-
rūpē:

9.2.1. palīdzību mazgāšanās 
reizēs vai mazgāšanās procedūru 
nodrošināšanu pēc nepieciešamības;

9.2.2. zobu tīrīšanu, protēžu 
apkopšanu, bārdas skūšanu, nagu 
griešanu, matu sakārtošanu;

9.2.3. tualetes apmeklēšanu, tās 
lietošanu un inkontinences līdzekļu 
maiņu;

9.3. palīdzību ēdināšanā:
9.3.1. palīdzību ēdiena gatavo-

šanā;
9.3.2. ēdiena gatavošanu, pa-

sniegšanu un barošanu ēdienreizēs;
9.3.3. trauku mazgāšanu;
9.4. palīdzību ģērbšanā – apģēr-

ba sagatavošanu, ģērbšanos, apavu 
uzvilkšanu un novilkšanu;

9.5. palīdzību pārvietošanās 
veikšanai:

9.5.1. izkļūšanu no gultas un 
iekļūšanu gultā;

9.5.2. pārvietošanu mājoklī pa 
kāpnēm;

9.5.3. pavadoņa pakalpojumu 
ārpus mājokļa pēc vajadzības, bet ne 
retāk kā vienu reizi mēnesī;

9.6. sarunas par personai intere-
sējošiem jautājumiem ne vairāk kā 
vienu stundu mēnesī;

9.7. citus atbalsta veidus, ja pēc 
Dienesta izvērtējuma personai tie 
nepieciešami pakalpojuma ietvaros.

10. Diennakts pakalpojums ne-
tiek nodrošināts.  

11. Pakalpojuma saturu un līmeni 
nosaka Dienests. 

III. Pakalpojuma piešķiršanas 
un saņemšanas kārtība

12. Pakalpojuma saņemšanai 
persona vai tās pilnvarots pārstāvis 
iesniedz Dienestam šādus doku-
mentus: 

12.1. iesniegumu, kurā norāda 
problēmu un tās vēlamo risinājumu;

12.2. noteikta parauga iztikas 
līdzekļu deklarāciju; 

12.3. ģimenes ārsta izsniegtu 
izziņu (veidlapa Nr. 027/u) par per-
sonas veselības stāvokli un atzinumu 
par Pakalpojuma nepieciešamību. 
Izziņā norāda medicīnisko kontrin-
dikāciju neesamību;

12.4. invaliditāti apliecinošu 

dokumentu kopiju, ja Pakalpojumu 
vēlas saņemt persona ar invaliditāti;

12.5. dokumentus, kas apliecina, 
ka apgādnieki nespēj nodrošināt 
nepieciešamo aprūpi  šādu objektīvu 
apstākļu dēļ: 

12.5.1. apgādnieka slimība;
12.5.2. apgādnieka atrašanās 

medicīniskās vai sociālās rehabili-
tācijas institūcijā;

12.5.3. apgādnieks ir pensijas 
vecuma persona, kas funkcionālu 
traucējumu dēļ nevar veikt aprūpi;

12.5.4. apgādniekam ir funk-
cionāli traucējumi, ko apstiprina 
ģimenes ārsta izziņa vai Veselības 
un darbaspēju ekspertīzes ārstu 
valsts komisijas izdots atzinums par 
invaliditāti; 

13.Dienests pēc noteikumu 
12.punktā minēto dokumentu sa-
ņemšanas:

13.1. reģistrē personas vai piln-
varotā pārstāvja iesniegumu;

13.2. pieprasa no citiem informā-
cijas avotiem lēmuma pieņemšanai 
nepieciešamo informāciju;

13.3. novērtē personas vajadzī-
bas tās dzīvesvietā klātienē, aizpil-
dot personas novērtēšanas karti 
(protokolu);

13.4. izlemj par personai piemē-
rotāko Pakalpojuma saturu, apjomu 
un ilgumu; 

13.5. 10 darba dienu laikā pie-
ņem lēmumu, informējot par to 
personu vai tās pilnvaroto pārstāvi. 

14. Dienestam ir tiesības īpašu 
grūtību vai krīzes situācijā piešķirt 
personai pagaidu Pakalpojumu par 
Pašvaldības budžeta līdzekļiem 
uz laiku, kas nav ilgāks par diviem 
mēnešiem, ja personas vai apgād-
nieka situācija neatbilst noteikumu 
12.5.punktā noteiktajiem kritērijiem.

15. Pēc lēmuma pieņemšanas 
starp personu vai tās pilnvaroto 
pārstāvi, Dienestu un Pakalpojuma 
sniedzēju tiek noslēgts līgums, 
kurā noteikts Pakalpojuma saturs, 
apjoms, tā sniegšanas un samaksas 
kārtība un citi būtiski nosacījumi.

16. Gadījumos ja personai nepie-
ciešams Pakalpojums, kas pārsniedz 
ceturtā līmenī noteikto, Dienests 
izskata jautājumu par personas 
ievietošanu īslaicīgas vai ilgstošas 
sociālās aprūpes un sociālās reha-
bilitācijas institūcijā.

17. Pakalpojumu nepiešķir vai 
pārtrauc:

17.1.  personai, kura saņem 
pašvaldības pabalstu aprūpei mā-
jās, saskaņā ar citiem Pašvaldības 
noteikumiem; 

 17.2. personai, kurai ir medicī-
niskās kontrindikācijas Pakalpojuma 
saņemšanai;

 17.3. personai, kurai nepiecieša-
ma diennakts aprūpe vai uzraudzība;  

17.4. ja persona ir atguvusi 
pašaprūpes spējas vai rodas aps-
tākļi, ka Pakalpojums faktiski netiek 

sniegts (personas ievietošana sta-
cionārā vai rehabilitācijas iestādē); 

17.5. ja persona ievietota ilgsto-
šas sociālās aprūpes iestādē;

17.6. personas aprūpi spēj nodro-
šināt viņas apgādnieks;

17.7. ja persona maina savu 
dzīvesvietu uz citas pašvaldības 
administratīvo teritoriju;

17.8. persona rakstiski atsakās 
no Pakalpojuma;

17.9. izbeidzas objektīvie aps-
tākļi, kuru dēļ apgādnieks nespēja 
nodrošināt personai Pakalpojumu;

17.10. persona ir noslēgusi uztu-
ra līgumu vai cita veida līgumu, kurā 
ir paredzēta aprūpe, un šī aprūpe 
tiek nodrošināta vai var tikt nodro-
šināta no uztura ņēmēja vai likumīgo 
apgādnieku puses; 

17.11. persona atsavinājusi savu 
īpašumu (dāvinājums, pirkuma – 
pārdevuma līgums un tml.), sagla-
bājot īres tiesības šajā dzīvojamā 
platībā, un kurai tiek nodrošināta 
vai var tikt nodrošināta aprūpe no 
personas, kas ieguvusi īpašuma 
tiesības uz attiecīgo īpašumu vai 
likumīgo apgādnieku puses;   

17.12. persona regulāri atro-
das alkohola vai narkotisko vielu 
reibumā. Šādā gadījumā Dienests 
apsekošanas aktā fiksē faktu, ka 
persona 3 apsekošanas reizes pēc 
kārtas atradās alkohola vai narko-
tisko vielu reibumā;

17.13. persona necienīgi, agresīvi 
izturas pret sociālā darba speciālistu 
vai aprūpētāju;

17.14. persona sniegusi nepa-
tiesas ziņas vai apzināti maldinājusi 
Dienestu par Pakalpojuma nepie-
ciešamību;

17.15. ir iestājusies personas 
nāve.

18. Pakalpojuma sniegšanas 
nepieciešamību periodiski pārskata:

18.1. pastāvīgās aprūpes gadīju-
mā – ne retāk kā reizi gadā;

18.2. pagaidu aprūpes gadījumā 
– ja izmainās personas veselības 
stāvoklis vai pēc personas piepra-
sījuma.

19. Dienests apmeklē personu 
tās dzīvesvietā un izvērtē Pakalpo-
juma kvalitāti un nepieciešamību. 

IV. Lēmumu apstrīdēšanas un 
pārsūdzēšanas kārtība

20. Dienesta pieņemto lēmumu 
var apstrīdēt Pašvaldības Adminis-
tratīvo aktu strīdus komisijā.

21. Komisijas pieņemto lēmumu 
var pārsūdzēt Priekules novada paš-
valdības domē.

V. Noslēguma jautājums
22. Noteikumi stājās spēkā sa-

skaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 
45. panta sestajā daļā noteikto 
kārtību.

Pašvaldības domes 
priekšsēdētāja Vija Jablonska

Izaicinājums 
velobraucējiem 

30. jūnijā risināsies 6 stundu MTB 
velosacensības “Gramzdas nakts 
zobrats 2018”. Starts plkst. 22.00 
stadionā. 

Gramzdas velosporta komanda sa-
darbībā ar Priekules novada pašvaldību 
un Gramzdas pagasta pārvaldi aicina pie-
dalīties visus aizrautīgos riteņbraucējus, 
kas vēlas sevi izaicināt. Sacensību starts 
stadionā tiks dots 30. jūnijā pulksten 22 
visiem dalībniekiem vienlaicīgi. Dalīb-
nieku mērķis ir nobraukt pēc iespējas 
vairāk apļu atvēlētajā laikā – 6 stundās. 
Sacensību finišs 1. jūlijā plkst. 4.00.

Gramzdas velosporta komanda 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

SIA “Vides eksperti” pēc Eiropas Komisijas statistikas bi-
roja EUROSTAT pasūtījuma veiks zemes seguma un lietojuma 
apsekojumu Baltijas valstīs, tai skaitā arī Priekules novada 
pašvaldībā. Apsekojums notiks no šā gada maija līdz oktobrim.

Apsekojumā Latvijā ir iekļauti 3192 punkti. Tie var atrasties visos ze
mes seguma veidos (aramzemē, zālājos, meža zemēs, apbūvētās teritori
jās, transporta tīklos utt.). Apsekotāji nosaka zemes seguma un lietojuma 
veidu, zālājus, meliorācijas esamību un ainavas struktūras elementus. 
Vienlaikus 221 punktā tiek paņemts augsnes virskārtas paraugs. 
Tas tiek analizēts laboratorijā un izmantots ar vides faktoru no
vērtēšanu saistītiem mērķiem, piemēram, Eiropas augšņu karšu 
atjaunināšanai, augsnes modeļu validācijai un organiskas izcelsmes 
oglekļa satura noteikšanai augsnē, kas ir būtisks klimata pārmai

ņu ietekmes faktors. Piecpadsmit punktos tiek paņemts augsnes 
papildu paraugs, lai analizētu augsnes bioloģisko daudzveidību. 
Apsekotājs darbojas saskaņā ar precīzām instrukcijām, lai kartētu un 
nofotografētu izvēlēto punktu, radot pēc iespējas mazāk traucējumu 
un nebojājot augu segu, kas atrodas punktā.

Apkopotā informācija tiks izmantota tikai Eiropas mēroga statis
tikas apkopošanai, un tā neatspoguļos nekādus personiska rakstura 
datus vai datus par zemes īpašumu. LUCAS 2018 apsekojuma dati 
netiks izmantoti lauksaimniecības subsīdiju kontrolei, un tie nav 
piemēroti šādam mērķim. Atvainojamies par iespējami sagādātajām 
neērtībām un traucējumu zemju īpašniekiem!

SIA “Vides eksperti” valdes loceklis
Ivars Pavasars

Veiks zemes seguma un lietojuma apsekojumu
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Latvijas daba ir nacionālā 
bagātība, tāpēc valstij un tās 
iedzīvotājiem kā gādīgiem saim
niekiem jāzina, kāda, cik daudz, 
kādā kvalitātē un kurās vietās 
atrodama dabas daudzveidī
ba, kādi ir nepieciešamie pasā
kumi, lai to saglabātu un nodro
šinātu pastāvēšanu arī nākotnē.  
Dabas aizsardzības pārvaldes 
uzdevumā eksperti laika posmā 
no 2017. līdz 2019. gadam apse
ko Latvijas teritoriju, uzskaitot 
Eiropas Savienības (ES) nozīmes 
aizsargājamos biotopus – vienda
bīgas teritorijas, kurās sastopama 
liela bioloģiskā daudzveidība, 
piemēram, bioloģiski vērtīgi zālāji, 
dabiskoties sākušas mežaudzes, 
purvi, avoksnāji, cilvēka mazie
tekmēta jūras piekraste un kāpas, 
upes, ezeri, alas un iežu atsegumi. 
2018. gada sezonā ir plānots apse
kot teju pusmiljonu lielu teritoriju, 
kas pieder valstij un pašvaldībām, 
kā arī privātīpašniekiem. Aprīlī 
jau ir izsūtīti 50 tūkstoši infor
matīvu vēstuļu īpašniekiem, ka 
ES nozīmes biotopu apzināšana 

šogad plānota no aprīļa līdz no
vembrim. Satiekot savā īpašumā 
ekspertu ar Dabas aizsardzības 
pārvaldes izsniegto apliecību, 
zemes īpašniekam ir tiesības 
piedalīties īpašuma apsekošanā 
un uzdot par to jautājumus, bet 
eksperta paustais skaidrojums par 
dabas vērtībām ir tikai informa
tīvs. Ja jūsu īpašumā tiks konsta
tēts ES nozīmes biotops, pēc datu 
kvalitātes pārbaudes 2019. gadā 
saņemsiet Dabas aizsardzības 
pārvaldes rakstisku informāciju.   
ES nozīmes aizsargājamo bioto
pu apzināšana notiek projektā 
“Priekšnosacījumu izveide labākai 
bioloģiskās daudzveidības sagla
bāšanai un ekosistēmu aizsardzī
bai Latvijā” jeb “Dabas skaitīšana”, 
ko līdzfinansē ES Kohēzijas fonds. 
Plašāka informācija par projektu, 
plānotajām aktivitātēm, iedzīvo
tāju informatīvajiem bezmaksas 
semināriem pieejama interneta 
vietnē www.skaitamdabu.gov.
lv vai www.daba.gov.lv. Jautājumus 
aicinām sūtīt pa epastu skaitam-
dabu@daba.gov.lv.

Ar 4. – 6. maijā notikušo 
pajūgu braukšanas semināru 
zirgaudzētavā “Kocēni” noslē-
dzies FEI “Solidaritates” prog-
rammas četru gadu projekts. 
Mūsu novada sporta biedrība 
“Kanuatvars” aktīvi piedalījās 
visa projekta realizēšanas laikā. 

Holandiešu treneris Žerārs 
Leitens (Gerard Leijten) mērķ
tiecīgi un secīgi soli pa solim 
iepazīstināja mūsu pajūgu brau
cējus ar šī sporta veida metodiku. 
No Priekules novada seminārā 
piedalījās divas braucējas: Re
nāte Spirģe un Dzintra Blūma.  
R. Spirģe startēja ar poniju vien
jūgu, treneris atzinīgi novērtēja 
ieguldīto darbu gan ponija saga
tavošanā, gan pašas sportistes 
meistarības izaugsmē. Dz. Blūma 
seminārā piedalījās ar diviem 
divjūgiem un mērķi apgūt pa

Virgas pagasta Prūšu ūdens-
krātuvē 26. maijā notika bērnu 
makšķerēšanas sacensības, 
kurās startēja 37 dalībnieki. 

Sacensības notika četrās grupās. 
12–16 gadus vecie zēni un meite
nes, kā arī 5–12 gadus vecie zēni 
un meitenes sacentās atsevišķi. 
Vecākajā grupā piedalījās 2002. 
– 2005. gadā dzimušie, jaunākajā 
– 2006. gadā dzimušie un jaunāki 
dalībnieki. Sacensību laikā jaunie 
makšķernieki piedzīvoja daudzvei
dīgas emocijas: prieku par pirmo 
noķerto zivi, izbrīnu par profesionāļu 
dotajiem padomiem, nogurumu un 
apnikumu, arī žāvas un garlaicību, 
jo mazākajiem dalībniekiem nāca 
miedziņš. Bija arī dusmas par no
rautiem āķiem vai zivs pamukšanu. 
Bija gandarījums, ka palīdzējām 
āķus piesiet un parādījām, kā 
tārpus uzliek. Bija arī prieks par 
šo skaisto pasākumu kopumā.   
Dienas sākumā pirms sacensībām 
SIA “NG MIX” īpašnieks Guntis 
Andersons   dāvināja katram dalīb
niekam zivju barības paku, lai būtu, 
ar ko lomu pievilināt.  

Viņš arī pastāstīja visiem da

lībniekiem, kas un kā jādara ar 
barību, nodemonstrēja, kā tā jāsa
maisa. Tad visi dalībnieki devās uz 
saviem sektoriem un gaidīja startu.   
Sākās sacensības. Bērni kopā ar 
vecākiem makšķerēja – citam pa
līdzība bija vajadzīga vairāk, citam 
mazāk, taču prieks bija visiem. Visu 
sacensību laiku bērniem devās 
palīgā makšķernieki ar pieredzi: 
Danis Meijers, Juris Bārtulis, Guntis 
Andersons un Ģirts Ločmelis. Viņi 
palīdzēja piesiet āķi, nomainīt pa
vadiņu, iesvarot pludiņu, noregulēt 
dziļumu utt. Guntis palīdzēja ar 
zivju barību, ja kādam dalībniekam 
tās pietrūka vai arī nebija pareizi 
to sajaucis. 

Pēc divām stundām mazie zēni 
un meitenes beidza sacensības. 
Tiesnesis nosvēra lomu un pierak
stīja rezultātu. Mazie dalībnieki 
ar vecākiem devās uz peldētavu, 
lai pusdienotu – visi cienājās ar 
zupu un ugunskurā ceptām desi
ņām. Pēc trīs stundām sacensības 
beidzās arī lielākajiem zēniem 
un meitenēm, arī viņi devās pus
dienot. Tad visus dalībniekus Ivs 
Brūders pavizināja ar motorlaivu. 

Paldies Ivam un Virgas pagasta 
pārvaldei par šo iespēju! Visi varēja 
arī papeldēties vecāku uzraudzībā.  
Pirms apbalvošanas Danis Meijers 
un Juris Bārtulis pastāstīja, kā viņi 
makšķerē un atlaiž lielās zivju 
mammas, parādīja inventāru un 
mānekļus, ar kādiem darbojas. 
Bērniem bija lielas acis un pār
steigums par mānekli. Tad sekoja 
apbalvošana. Katrs dalībnieks 
saņēma veicināšanas balviņu no 
veikala “Žokles” (Lietuva). Savukārt 
pirmo trīs vietu ieguvēji saņēma 
dāvanu kartes no SIA “Ieroči”.  
Liels paldies par palīdzību SIA 
“Ieroči” “Fishing Teams” komandas 
vadītājam Danim Meijeram, organi
zācijas “Atlaid mammu!” pārstāvim 
Jurim Bārtulim, SIA “NG MIX” 
īpašniekam Guntim Andersonam 
un SIA “Ieroči” izpilddirektorei 
Evitai Šķipsnai! Paldies Priekules 
pašvaldībai par gardām pusdienām! 
Paldies Virgas pagasta pārvaldei par 
vizināšanu ar motorlaivu! Paldies 
Kalētu pagasta pārvaldei un Dainim 
Viršilam, kurš atveda bērnus! 

Sacensību organizators 
Ģirts Ločmelis  

Astoto gadu pēc kārtas 13. 
maijā Priekulē norisinājās 
sporta pasākums “Priekules 
MTB velomaratons 2018”. 
Velomaratonu organizēja 
biedrība “Priekules veloklubs” 
ar lielu Priekules novada paš-
valdības un vietējo uzņēmēju 
atbalstu. 

Saulaino 13. maija svētdienu 
aktīvi izvēlējās pavadīt 251 da
lībnieks. Bērnu distancēs startēja 
76 dalībnieki, jauniešu (15 km) 
– 26, bet 93 sportisti bija gatavi 
pieveikt pusmaratonu (33 km), 
24 – maratonu (64 km). Vēl 32 
cilvēki izmantoja iespēju startēt 
tūristu klasē bez laika kontroles. 
Trasē devās gan Priekules novada 
velobraucēji, gan arī ciemiņi no 
Liepājas, Grobiņas, Nīcas, Aizputes, 
Rīgas, Ventspils, Talsiem, Dobeles, 
Skrundas, Jūrmalas un citām 
Latvijas vietām. Startēja arī 25 
kaimiņzemes Lietuvas pārstāvji.

Visas dienas garumā sacen
sību vietā valdīja īsti ģimeniska 
gaisotne, velobraucēji cits citu 
uzmundrināja un atbalstīja. Bērni 
lēkāja piepūšamajās atrakcijās 
vai braukāja ar kartingu, kā arī 
spēlēja izzinošas spēles, kuras bija 
sarūpējusi biedrība “Dzīvo zaļāk”. 
Bija iespēja iepirkties vietējo 
mājražotāju tirdziņā. Līdz pašām 
sacensību beigām saglabājās in
triga – kurš izlozēs SIA “Priekules 
siltumtīkli” dāvāto velosipēdu. 
Šoreiz paveicās Guntim Mūrēnam 
no Nīcas, kurš brauca pusmara
tona distanci. Loterijā zāles pļā
vēju ieguva Gedimins Petrausks 
no Lietuvas, bet ielūgumus uz 
Talsu ralliju saņēma Mārtiņš 
Flaksis. Kopā tika izlozētas 25 
atbalstītāju sarūpētas balvas. 
Organizatori saka lielu paldies 
visiem brīvprātīgajiem, kuri pa
līdzēja pasākumu organizēšanā, 
kā arī visiem zemju īpašniekiem, 

kuri atļāva izmantot savus īpašu
mus distances veidošanai! Paldies 
Valsts Policijas Kurzemes reģiona 
pārvaldes Liepājas iecirkņa Kārtī
bas policijas nodaļai un Valsts Po
licijas Kurzemes reģiona pārvaldes 
Kārtības policijas biroja Patruļpo
licijas nodaļai! Liels paldies visiem 
Priekules MTB velomaratona 
atbalstītājiem: Priekules novada 
pašvaldībai, SIA “Priekules siltum
tīkli”, SIA “Revor”, SIA “Kurzemes 
gaļsaimnieks”, SIA “Priekules MG”, 
SIA “AK Kvanta Auto”,  SIA “Mer
rild Latvija’’, SIA “SC Grand”, SIA 
“Venden”, RK “Liepāja”, AS “LPB” 
maiznīcai “Priekule”, SIA “Kings”, 
SIA “Inerto materiālu serviss”, SIA 
“Maileks”, KS “Audarmuiža”, SIA 
“Gaisma 2”, SIA “Priekules Zviedru 
vārti”, kafejnīcai “Ikars”, ZS “Sud
rabkalni”, biedrībai “Dzīvo zaļāk”! 

Biedrība 
“Priekules veloklubs”

Eksperta apliecības paraugs. 

Uzskaitīs dabas vērtības

Bērnu makšķerēšanas svētki

Priekules MTB velomaratons 2018  

Aļģirts Valužis veic maratona distanci.
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Pajūgu braucēji ar semināru noslēdz projektu

Renāte Spirģe startē ar ponija vienjūgu. 
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matiemaņas četrjūgu vadīšanā, 
kas tika arī sekmīgi realizēts.  
Paldies Dacei Stūrei un Sintijai 
Orlovai par viesmīlīgo uzņemšanu 
Kocēnu novadā, kā arī visiem, kas 
palīdzēja realizēt šo projektu! Ap
brīnojama ir  uzaicinātā trenera Ž. 

Leitena milzīgā pacietība un darba 
spējas, nenogurstoši strādājot 
ar jebkura līmeņa braucējiem. 
Meklēsim iespējas, lai šī sadarbība 
varētu turpināties.  

Sporta biedrības 
“Kanuatvars” valde

AKTUĀLI

SPORTS
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PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS 
BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS
Atbildīgā par izdevumu – Iluta Dreimane, 
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

Priekules novada Dzimtsarakstu nodaļā maijā reģistrēti 
šādi civilstāvokļa akti:

dzimšanas – 4;  laulības – 1; miršanas – 8. 
 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Iveta Juškeviča

2018. gada 4. maijā Prie-
kules novada Kalētu pagastā 
ar “Tvīda braucienu 2018” 
uzsākās Interreg V-A Latvijas–
Lietuvas programmas 2014.–
2020.gadam atbalstītā pro-
jekta Nr.LLI-361 “Kapacitātes 
un saiknes stiprināšana starp 
pašvaldību administrācijām 
un vietējām kopienām, lai uz-
labotu dzīves apstākļus un so-
ciālo dzīvi lauku rajonos Kuliai 
(LT) un Kalēti (LV)” (Sports ac-
tivities) publiskās aktivitātes.  
Pasākumā piedalījās Kalētu 
pagasta iedzīvotāji un viesi, to 
skaitā arī pārstāvji no Lietuvas 
Pluņģes pašvaldības Kuļu ciema, 
kas ir minētā projekta sadarbības 
partneri. Pulksten 12 sākās pul
cēšanās pie Kalētu kultūras nama 
ar tam sekojošu pasākuma atklā
šanu un sveicienu saņemšanu no 
viesiem. Pēc atklāšanas tika dots 
starts “Tvīda braucienam 2018”, 
kurš noslēdzās ar Baltā galdau
ta svētkiem par godu Latvijas 
Republikas neatkarības dekla
rācijas pasludināšanas dienai.  
Pasākuma laikā viesi no Lietuvas 
tika iepazīstināti ar Kalētu ciemu 
un brīvā laika pavadīšanas iespē
jām tajā, kā arī tika apmeklēta šī 
gada vasarā būvēt paredzētā ak
tīvās atpūtas laukuma – stadiona 
atrašanās vieta. Kalētu pagasta 
pārvalde izsaka pateicību visiem 
pasākuma dalībniekiem!

Kalētu pagasta pārvalde 

APSVEIKUMS 
 

Lai jums darbs, kas iepriecina,  
kolēģi, kuriem var uzticēties,  
domas, kas nes gaismu,  
un nemiers, kas spārno! 

Sveicam mūsu novada mediķu 
saimi Medicīnas darbinieku dienā! 

Priekules novada pašvaldība 

Bunkas pagastā 
16. un 17. jūnijā Rīgā Krotes folkloras kopa 

“Traistēni” piedalās starptautiskajā folkloras fes-
tivālā “Baltica”. 

19. jūnijā plkst. 14.30 Krotē vasaras saulgrie-
žu pasākums pie “Traistēniem”. Muzicēs Aldis 
Briljonoks. Būs iespēja iegādāties sieru.

21. jūnijā Jūrkalnē “Traistēni” piedalīsies fol-
kloras festivāla “Baltica” noslēgumā.  

22. jūnijā plkst. 14.00 Bunkā pie kultūras 
nama Jāņu dienas ielīgošana ar dziesmām no 
Snēpeles neatkarīgās lauku kapelas “Kā ir, tā ir”, 
ar Līgu un Jāņu sumināšanu, ar gardumu tirdziņu 
un jautru kopā būšanu. 

26., 27., 28. jūnijā Bunkas pagastā ikgadējais 
konkurss “Par sakoptu Priekules novadu”– viesoša-
nās pie sētu saimniekiem. 

Gramzdas pagastā
 

No 18. līdz 22. jūnijam Gramzdas pagasta 
pārstāvji, tuvojoties Līgo svētkiem, apciemos pa-
gasta viensētas.

23. jūnijā plkst. 19.00 Gramzdas Mācītāja 
(Mednieku) parkā Līgo vakars. Valsts karoga pacel-
šana; pagasta Līgu un Jāņu sumināšana; “Gramzdas 
Nacionālais amatierteātris” ar A. Bankas izrādi “Visi 
radi kopā”; lielā svētku ugunskura iedegšana; izsolē 
gardumi svētku galdam, kā arī “kaķis maisā”; ikviens 
pasākuma apmeklētājs piedalās svētku loterijā. 
Svētkus kuplinās folkloras kopa “Jumītis”.

30. jūnijā plkst. 22.00 sāksies 6 stundu MTB 
velosacensības “Gramzdas nakts zobrats 2018”. 
Dalībnieku mērķis – nobraukt pēc iespējas vairāk 
apļu atvēlētajā laikā. Finišs 1. jūlijā plkst. 4.00.

Kalētu pagastā  
No 11. līdz 18. jūnijam konkursa “Par sakoptu 

Priekules novadu” I kārta.
16. jūnijā Līgo turnīrs makšķerēšanā. Pulcēša-

nās pie centra pieturas plkst. 4.00.

21. jūnijā pasākums “Izgaismo Latviju!”.
23. jūnijā plkst. 11.00 skolas sporta laukumā 

Līgo turnīrs volejbolā. 
23. jūnijā plkst. 20.30 Kalētu Līgo parkā vasa-

ras saulgriežu svētki “Nāc nākdama, Jāņu diena!”. 
Izrāde “Trīnes grēki” ar teātra pulciņa dalībnieku 
piedalīšanos. Līgu un Jāņu sumināšana. Līgo turnīra 
uzvarētāju apbalvošana. Ugunskura iedegšana. 
Umurkumurs. Loterija. Līgo danči kopā ar muzi-
kantu Andi no Talsiem.

24. jūnijā plkst. 14.00 skolas sporta laukumā 
Līgo turnīrs futbolā.

Priekulē 
Līdz 29. jūnijam bibliotēkā apskatāma Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas veidota ceļojoša izstāde 
“Latvijas Republikas Pilsoņu kongresam – 25”. 

15. jūnijā plkst. 15.00 tikšanās ar Pilsoņu 
kongresa delegātiem un darbiniekiem.

22. jūnijā plkst. 16.00 – 21.00 Priekules ielu 
tirdzniecības laukumā Aizputes ielā 18 (līdzās vei-
kalam “Top!”) Zāļu dienas tirgus.  

23. jūnijā plkst. 20.00 pie Priekules kultūras 
nama iedegs Jāņugunis un varēs skatīties lustīgu 
“dejdziedamo” gabalu pēc R. Blaumaņa darba mo-
tīviem “Skroderdienas Priekulē”, ko sagatavojuši 
priekulnieki un VPDK “Duvzare” (vad. I. Leive-Levi-
te). Režisors Varis Siliņš. 

Virgas pagastā 
16. jūnijā no plkst. 12.00 biedrība “Rob-Lan-

ka” pie Prūšu ūdenskrātuves piedāvā iepazīt kuršu 
vikingu apmetni. Pasākuma programmā: vizināša-
nās vikingu laivā; fotografēšanās vikingu tērpos; 
loka šaušana mērķī; pastaiga pa veselības taku; 
tradicionālā zivju zupa. Darbosies bufete. Ieeja – 
ziedojums.

22. jūnijā Jāņu ielīgošana: 
plkst. 16.00 pie Purmsātu brīvā laika pavadī-

šanas centra;
plkst. 19.00 pie Virgas tradīciju nama.

DZIMTSARAKSTU NODAĻAS INFORMĀCIJA

Kalētu pagasta bibliotēka bibliotekāres atvaļinājuma 
laikā no 15. jūnija līdz 15. jūlijam strādās pirmdienās un 
otrdienās plkst. 9.00 – 17.00.

Tvīda brauciens Kalētos

Ločmeļu ģimene braucienam bija saposusies atbilstošos tērpos. 
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Viens no skaistākajiem 
notikumiem Latvijas simtga-
des programmā neapšaubāmi 
būs XXVI Vispārējie latviešu 
dziesmu un XVI Deju svētki, 
kas risināsies no 30. jūnija 
līdz 8. jūlijam. Priekules no-
vadu svētkos pārstāvēs vidējās 
paaudzes deju kolektīvs “Duv-
zare”, sieviešu koris “Priekule” 
un folkloras kopa “Traistēni”.  

Biļetes uz lielajiem koncertiem 
tika izpirktas dažu stundu laikā. 
Pamatīgs satraukums aizvadītajā 
pavasarī valdīja arī mūsu novada 
dziedātāju un dejotāju rindās. 
Kolektīvu mākslinieciskais līme
nis ir ļoti augsts, arī konkurence 
starp koriem un deju kolektīviem 
pieauga kā nekad agrāk. Bet, gods 
kam gods, visi Priekules novada 
kolektīvi noslēdzošajās skatēs 
saņēma 1. pakāpes novērtējumu. 
Esam lepni un pateicīgi kolektī
vu vadītājiem: VPDK “Duvzare” 
vadītājai Ingai LeiveiLevitei, 
Priekules kultūras nama sievie
šu kora diriģentei Guntai Vitei, 
kormeistarei Skaidrai Klasiņai, 
koncertmeistarei Initai Rubezei 
un folkloras kopas “Traistēni” 
vadītājai Līgai Strēlei. 

1. jūlijā dalībnieki dosies uz 
Rīgu, lai ar svētku gājienu atklā
tu Vispārējos dziesmu un deju 

svētkus. Visi mūsu kolektīvi ir 
ietērpti krāšņos tautastērpos, kā 
arī noformēti ar speciāli austiem 
karogiem un vimpeļiem. 5. jūlijā 
tautastērpu skatē, kas notiks 
Dziesmu svētku laikā, Priekules 
novads izvirzīts noslēguma pa
rādei koncertzālē “Palladium”, 
kurā tiks sveikti uzvarētāji. Ar 
paceltām galvām leposimies ar 
Virgas, Priekules, Kalētu un Krotes 
krāšņajiem tērpiem. 

Pašvaldība ir gandarīta par 
teicamo sagatavotību un pateicas 
visiem un ikvienam dejotājam, 
dziedātājam un folkloras teicējam, 
kas sūrā mēģinājumu procesā 
aizvadījuši piecus gadus, lai pie
dalītos tautas garīgajos vienotības 
svētkos. Izdzīvosim un iemūžinā
sim šos mirkļus!

Kultūras nodaļas vadītājs
Gundars Venens

UZZIŅAI 
Šajā informatīvā izdevuma 
numurā varat lasīt sarunu 
ar VPDK “Duvzare” dalībnie-
kiem. Sieviešu kora “Prieku-
le” darbs aprakstīts šā gada 
aprīļa izdevumā, savukārt 
folkloras kopa “Traistēni” 
portretēta pērn decembrī. 

Latvijas simtgades 
Dziesmu svētki

Priekules pagastā
21. jūlijā
Plkst. 11 Mazgramzdas kapos. 
Plkst. 12 Judu kapos.
Plkst. 13 Stervēnu kapos. 
Plkst. 14 Nodegu kapos.

Priekulē 
5. augustā
Plkst. 15 Mālkalna kapos.  
Plkst. 16 Lībju kapos.    
      

Priekules ev. lut. draudze      

KAPU SVĒTKI


