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DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJAS UZRUNA 

2013.gads Priekules novadā aizvadīts spraigā darbā, nodrošinot 

pakalpojumus iedzīvotājiem pagastu pārvaldēs, administrācijā, 

rūpējoties par papildus finansējuma piesaisti, lai attīstītu un uzlabotu 

infrastruktūru, lai iedzīvotājus iesaistītu aktīvā izglītošanās procesā, 

sporta un atpūtas iespēju izmantošanā.  

Ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu un pašu ieguldījumu ir 

realizēti vairāki projekti, kas uzlabo apkārtējo vidi, veicina energo- 

resursu ietaupīšanu, papildina skolu materiāli tehnisko bāzi. 

Nozīmīgākie projekti „Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada 

Bunkas pagasta Bunkas ciemā”, „Atbalsta pasākumu īstenošana 

jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar 

funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā Priekules novada 

izglītības iestādēs”. LEADER projekti: „Kalētu muižas un Mežaparka 

„Priediens” papildināšana ar jauniem objektiem un inventāra iegāde”, 

„Hokeja un slidošanas laukuma apmaļu un mini golfa laukuma un 

inventāra iegāde”, „Virgas un Priekules tautas tērpu izgatavošana- ieskats Lejaskurzemes novadu 

etnogrāfijā”, „Aktīva atpūta-drauds atkarībām” – āra trenažieru uzstādīšana pie Krotes 

pamatskolas. Piesaistīto līdzekļu apjoms 2013.gadā ir tikai 6 % no pamatbudžeta ieņēmumiem, 

un skar komunālo pakalpojumu, kultūras un tūrisma, izglītības jomas. Neskatoties uz paveikto, 

jāsaka, ka pašvaldība būtu varējusi piesaistīt vēl papildus ES fondu līdzfinansējumu, ja tas būtu 

iespējams, piemēram, siltumapgādes jautājumu risināšanai vai pašvaldības ceļu sakārtošanai.  

Neatsveramu ieguldījumu iedzīvotāju aktivizēšanā, izglītošanā, objektu saglabāšanā un 

apkārtējās dzīves vides uzlabošanā dod novadā 53 sabiedriskās organizācijas, no kurām 11 aktīvi 

piedalās dažādu projektu realizēšanā. LEADER programma ir viena no tām, ar kuras palīdzību 

un finansiālu atbalstu tiek realizēti mazi, bet teritorijai un iedzīvotājiem nozīmīgi ideju projekti. 

Iepriecina, ka veidojas vēl arvien jaunas aktīvas biedrības ar savām idejām. Palīdzīga roka šķiet 

vajadzīga mazo uzņēmēju, zemnieku saimniecību iedrošināšanai startam šajā programmā. 

Iespējas ir arī mājražotāju atbalstīšanai, ir vajadzīgi neatlaidīgi cilvēki.  

Pārskata periodā pašvaldības darbībā nav notikušas ievērojamas pārmaiņas, tiek 

nodrošināta iedzīvotājiem pakalpojumu sniegšana iespējami tuvāk viņu dzīvesvietai. Daudz tiek 

strādāts, lai dokumentu aprite notiktu elektroniskā vidē, kas atļauj daudz ātrāk tos izskatīt un 

pieņemt attiecīgos lēmumus. Arvien vairāk arī iedzīvotāji izvēlas elektronisku informācijas 

saņemšanu.  

Sociālās spriedzes mazināšanai vērā ņemams atspaids bija projekts „Algoti pagaidu 

sabiedriskie darbi pašvaldībā”, kurā tika nodarbinātas vidēji 40 personas.  

Lielākie projekti un pasākumi, kas plānoti 2014.gadā ir Purmsātu skolas rekonstrukcija, 

Priekules vidusskolas remonts, datorklases aprīkošana ar jauniem datoriem Kalētu skolā, Virgas 

skolas apkures rekonstrukcija. Novadā tiks realizēti arī divi lieli ūdenssaimniecības projekti -  

Bunkas pagasta Krotes ciemā  un Kalētu pagasta Kalētu ciemā 2.kārta. 2014.gadā jārealizē 

projekts „Ūdens tūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma elements Latvijā un Igaunijā 

/RIVERWAYS”, tādējādi aktivizējot ūdenstūristu interesi par mūsu novadu. Lai veicinātu 

sabiedrisko organizāciju aktivitāti, plānots izsludināt projektu konkursus pašvaldības 

finansējuma saņemšanai bērnu un jauniešu, kā arī biedrību projektiem. Kultūras jomā plānots 

veikt Bunkas pagasta Tadaiķu bibliotēkas paplašināšanu – rekonstrukciju. Pēc rekonstrukcijas 

Tadaiķu pagasta iedzīvotājiem būs pieejamas telpas dažādu pasākumu organizēšanai. Jau otro 

gadu plānots kultūras projektu konkurss. Priekulē plānots izveidot sociālās palīdzības atbalsta 

centru Ķieģeļu ielā 7 ar pašvaldības un valsts finansējuma piesaisti. Lielāko daļu no paredzētiem 

lielākajiem projektiem plānots veikt pašu spēkiem, finansējumu aizņemoties Valsts Kasē, kas 

Priekules novada pašvaldības 

domes priekšsēdētāja Vija 

Jablonska 
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zināmā mērā ir risks. Šobrīd pašvaldības saistību apmērs pret budžeta ieņēmumiem svārstās no 

7-8 %. 

  Neskatoties uz dažādām negācijām, pārlieko birokrātiju un daudzu jaunu funkciju 

pārbīdi pašvaldībām, Priekules novada administrācija kopā ar pagastu pārvaldēm turpinās pildīt 

noteiktās funkcijas, lai iedzīvotāji varētu saņemt kvalitatīvus pakalpojumus. Tiks turpināts darbs, 

lai pilnveidotu pašvaldības darbības sistēmu, kas paredz tiešu orientāciju uz katra darbinieka 

kvalitatīvu personisku izaugsmi un darbību atbilstoši iedzīvotāju un pašvaldības interesēm. 

Nozīmīgu lomu pašvaldības darbā ieņem kvalitatīva iedzīvotāju apkalpošana, kā arī sniegto 

pakalpojumu uzlabošana. Tiks regulāri pilnveidots darbs pie pašvaldības publisko dokumentu 

(pašvaldības domes lēmumu, saistošo noteikumu u.c.) datu bāzes izveidošanas pašvaldības 

interneta mājas lapā www.priekulesnovads.lv. 

Mērķtiecīgi īstenojot iepriekšminētos pasākumus, pašvaldība tiecas padarīt Priekules 

novadu par labvēlīgu dzīves vidi pēc iespējas kuplākam iedzīvotāju lokam. 
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ZIŅAS PAR PAŠVALDĪBU 

Priekules novada pašvaldība 

Reģ.Nr.90000031601 

Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, Latvija, 

LV-3434 

Tālrunis +371 634 61006 

Fakss + 371 634 97937 

e-pasts: dome@priekulesnovads.lv  

www.priekulesnovads.lv  

 

 

Priekules novada pašvaldības teritorijas (~523 km
2
) 

iedalījums: Priekules pilsēta kā novada  

administratīvais centrs (5,4 km
2
), Bunkas pagasts  

(~111 km
2
), Gramzdas pagasts (~85 km

2
), Kalētu 

pagasts (~80 km
2
), Virgas pagasts (~86 km

2
),  

un  Priekules pagasts (~153 km
2
). 

 

 

     

     

  

Brāļu kapu komplekss, Priekules pag.  Priekules kultūras nams 

Aizvīķu parks, Gramzdas pag. 

Brūveru svētavots, Bunkas pag. 

Prūšu ūdenskrātuve, Virgas pag. 

Meža parks "Priediens", Kalētu pag. 

mailto:dome@priekulesnovads.lv
http://www.priekulesnovads.lv/
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Iedzīvotāji 

Priekules novadā iedzīvotāju skaits tāpat kā visā Latvijā samazinās. Iedzīvotāju 

nacionālais sastāvs Priekules novadā ir diezgan plaši pārstāvēts: latvieši, lietuvieši, krievi, 

ukraiņi, baltkrievi u.c. Daudzu tautību pārstāvji (igauņi, poļi, dāņi, gargauzi, vācieši, armēņi, 

moldāvi u.c.) gan ir tik nelielā skaitā, ka nesastāda pat procenta desmito daļu. 

 

 
                                  Iedzīvotāju skaits Priekules novadā (2009.-2013.) 

 

 

 
                                  Priekules novada iedzīvotāju vecuma struktūra 

 

 

 
                                Priekules novada iedzīvotāju nacionālais sastāvs 
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Priekules novada pašvaldība darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”. Priekules 

novada pašvaldības un Priekules novada pašvaldības domes darbību nosaka Priekules novada 

pašvaldības 2013.gada 25.jūlija saistošie noteikumi Nr.7 „Priekules novada pašvaldības 

nolikums”. 

Priekules novada pašvaldības dome (turpmāk – dome) pieņem lēmumus, nosaka 

pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu 

īstenošanu un par kārtību, kādā tiek nodrošināta pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju 

un pārvaldes uzdevumu izpilde, izstrādā un izpilda 

pašvaldības budžetu. 2013.gadā notikušas 18 domes 

sēdes, kurās pieņemti 819 lēmumi.  

 

2013.gada 1.jūnijā notikušajās pašvaldību 

vēlēšanās Priekules novada pašvaldības domē par 

deputātiem ievēlēti: 

 Nacionālā apvienība ”Visu Latvijai” – 

”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” (10 vietas) – Vija 

Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Ruta Balode, 

Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita 

Rubeze, Arnis Kvietkausks, Malda Andersone; 

”Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU 

SAVIENĪBA”, partija ”VIENOTĪBA” (5 vietas) – Arta 

Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Artis 

Šteins, Gražina Ķervija. 

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 38.panta otrās daļas 1.punktam, kas nosaka, ka 

pašvaldības domes deputāts nedrīkst ieņemt pagasta pārvaldes vadītāja amatu, deputāta mandātu 

ir nolikusi Nacionālās apvienības ”Visu Latvijai” – ”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” deputāte 

Ruta Balode, kas ieņem Virgas pagasta pārvaldes vadītājas amatu. Līdz ar to deputāta 

pienākumus uzsākusi pildīt Alda Binfelde. 

 Ņemot vērā likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

noteiktos ierobežojumus valsts amatpersonu amatu savienošanai, deputāta mandātu ir nolicis 

”Centriskā partijas LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, partijas ”VIENOTĪBA” deputāts 

Artis Šteins. Deputāta pienākumus uzsākusi pildīt Rigonda Džeriņa. 

 

Pašvaldības funkciju izpildi novada teritorijā nodrošina šādas domes izveidotās iestādes: 

1. Priekules novada pašvaldības administrācija; 

2. Priekules novada dzimtsarakstu nodaļa; 

3. Priekules novada bāriņtiesa; 

4. Priekules novada sociālais dienests; 

5. Priekules vidusskola; 

6. Gramzdas pamatskola; 

7. Virgas pamatskola; 

8. Krotes Kronvalda Ata pamatskola; 

9. Kalētu pamatskola; 

10. Purmsātu speciālā internātpamatskola; 

11. Pirmsskolas izglītības iestāde „Dzirnaviņas”; 

12. Priekules mūzikas un mākslas skola; 

 Jaunā sasaukuma deputāti, 14.06.2013. 
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13. Kalētu mūzikas un mākslas skola; 

14. Priekules daudzfunkcionālā sporta halle; 

15.. Bunkas pagasta pārvalde; 

16. Gramzdas pagasta pārvalde; 

17. Kalētu pagasta pārvalde; 

18. Virgas pagasta pārvalde 

 

un struktūrvienības: 

1. Aizvīķu feldšeru punkts; 

2. Bunkas feldšeru punkts;  

3. Gramzdas feldšeru punkts; 

4. Kalētu pagasta feldšeru –vecmāšu punkts; 

5. Virgas veselības aprūpes centrs; 

6. Bunkas pagasta Bunkas bibliotēka; 

7. Bunkas pagasta Krotes bibliotēka; 

8. Bunkas pagasta Tadaiķu bibliotēka; 

9. Gramzdas pagasta Gramzdas bibliotēka; 

10. Gramzdas pagasta bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts; 

11. Kalētu bibliotēka; 

12. Priekules pilsētas bibliotēka; 

13. Virgas pagasta Purmsātu bibliotēka; 

14. Virgas pagasta Virgas bibliotēka; 

15. Virgas pagasta bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts; 

16. Bunkas kultūras nams; 

17. Gramzdas tautas nams; 

18. Kalētu tautas nams; 

19. Priekules pilsētas kultūras nams; 

20. Virgas tradīciju nams. 
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FINANŠU RESURSI UN PAŠVALDĪBAS DARBĪBAS 

REZULTĀTI 

 
Priekules novada pašvaldības budžets veidojas no pamatbudžeta, 

speciālā budžeta un ziedojumu un dāvinājumu budžeta. 2013.gadā 

pašvaldības budžeta ieņēmumi bija Ls 4 474 863, izdevumi Ls 4 333 501. 

Pamatbudžets.  

Pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu 

ieņēmumi, maksas pakalpojumi un transferti. 

Pamatbudžeta ieņēmumi. 

Posteņa nosaukums Budžeta izpilde 

2012.gads LVL 

Budžeta izpilde 

2013.gads LVL 

Budžeta plāns 

2014.gadam 

LVL 

IEŅĒMUMI     

Nodokļu ieņēmumi 1 390 604 1 588 977 1 562 986 

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa 

1 145 894 1 305 978 1 295 102 

Īpašuma nodokļi 244 710 282 999 267 884 

Nekustamā īpašuma nodoklis 244 710 282 999 267 884 

Nenodokļu ieņēmumi 78 382 112 483 106 719 

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 51 147 0 

Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas 

nodevas 

3 152 3 596 3 400 

Naudas sodi un sankcijas 8 992 14 071 11 800 

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 31 274 61 796 80 724 

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma 

iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu 

pamatparāda kapitalizācijas 

34 913 32 873 10 795 

Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 

160 244 174 752 155 975 

Transferti 2 563 399 2 459 140 2 435 558 

Valsts budžeta transferti 2 524 029 2 418 074 2 394 558 

Pašvaldību budžetu transferti 39 370 41 066 41 000 

Pašvaldību saņemtie transferti no citām 

pašvaldībām 

39 370 41 066 41 000 

IEŅĒMUMI KOPĀ 4 192 629 4 335 352 4 261 238 

 

Kopējā pamatbudžeta ieņēmumu prognoze izpildīta par 100%. Jāatzīmē, ka 2013.gadā 

apstiprinātais pamatbudžeta plāns tika grozīts gada laikā, palielinot pamatbudžeta ieņēmumus 

par Ls 866 602. 

Finanšu nodaļas vadītāja, 

budžeta ekonomiste 

Patricija Andersone 
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Priekules novada pašvaldības pamatbudžetā 37% no kopējiem ieņēmumiem veido 

nodokļu ieņēmumi, 2% - nenodokļu ieņēmumi, 57% - transfertu ieņēmumi mērķdotāciju un 

dotāciju veidā no valsts budžeta un ES struktūrfondiem un maksas pakalpojumu ieņēmumi - 4%. 

 

 
               Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2013.gadā. 

 

Nodokļu ieņēmumi 

Nodokļu ieņēmumus veido ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā 

īpašuma nodokļa par zemi, ēkām un būvēm, un mājokļiem. No visa kopējā ieņēmumu apjoma 

nodokļu ieņēmumi sastāda 37%.  

No nodokļu ieņēmumiem 82% sastāda ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, kas 

savukārt ir 30% no kopējiem ieņēmumiem. Arī 2012.gadā ir šāds procentuālais sadalījums. 

No kopējā nodokļu ieņēmumu apjoma 18% ir nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi. 

Nekustamā īpašuma nodokli iekasējam par zemi, ēkām un būvēm, un mājokļiem. 2013.gadā 

nekustamā īpašuma nodokļi ir iekasēti par Ls 38289 vairāk nekā 2012.gadā.  

 

  

Nodokļu 
ieņēmumi 

37% 

Nenodokļu 
ieņēmumi 

2% 

Maksas 
pakalpojumi 
un citi pašu 
ieņēmumi 

4% 

Transferti 
57% 
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     Nodokļu ieņēmumu struktūra 2013.gadā. 

 

2013.gadā veikti sekojoši pasākumi ar nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – NĪN) 

parādniekiem: 

1. Parādnieka maksātnespējas procesa ietvaros iesniegti divi kreditora prasījumi par Ls 

431,83. 

2. Pieņemti piecpadsmit lēmumi par NĪN parādu bezstrīdus piedziņu par kopējo summu Ls 

20685,54. 

3. Zvērinātiem tiesu izpildītājiem izpildei iesniegtas deviņas parādu piedziņas lietas par Ls 

16599,74. 

4. Par NĪN parādu piedziņas lietām no tiesu izpildītājiem saņemti Ls 3908,72. 

5. Labprātīgi izpildītas piecas NĪN parādu piedziņas lietas un saņemti Ls 5081,11. 

6. Divās NĪN parāda lietās pieņemts lēmums par pakāpenisku parāda samaksu un tajās 

iekasēti Ls 1252,70. 

 

2013.gadā piemēroti NĪN atvieglojumi Ls 3150,03 apmērā. Tajā skaitā:  

1. Politiski represētajām personām saskaņā ar likuma „Par NĪN” 5.panta 2.daļu 50% apmērā 

– Ls 2342,26. 

2. Trūcīgām / maznodrošinātām personām – Ls 710,62. 

3. Daudzbērnu ģimenēm – Ls 97,15. 

 

Nenodokļu ieņēmumi  

2013.gadā nenodokļu ieņēmumi ir Ls 123462, kas ir 2 % no kopējiem pašvaldības 

ieņēmumiem. Nenodokļu ieņēmumus veido ieņēmumi no pašvaldības SIA dividendēm, valsts un 

pašvaldību nodevām, naudas sodiem, pašvaldības īpašumu pārdošanas un pārējiem dažādiem 

nenodokļu ieņēmumiem.  

Ieņēmumi no 
iedzīvotāju 
ienākuma 
nodokļa 

82% 

Nekustamā 
īpašuma 
nodoklis 

18% 
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Posteņa nosaukums 

Budžeta izpilde 

2012.gads LVL 

Budžeta izpilde 

2013.gads LVL 

Budžeta plāns 

2014.gadam 

LVL 

Nenodokļu ieņēmumi 78 382 112 483 106 719 

Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no 

valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas) 51 147 0 

Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas 

nodevas 3 152 3 596 3 400 

Naudas sodi un sankcijas 8 992 14 071 11 800 

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 31 274 61 796 80 724 

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma 

iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu 

pamatparāda kapitalizācijas 34 913 32 873 10 795 

 

Procentuāli lielāko daļu - 55% no nenodokļu ieņēmumiem saņemam kā dažādus 

nenodokļu ieņēmumus, kas ir saņemtās PVN atmaksas no VID. 2013.gadā pārdevām pašvaldības 

īpašumus par Ls 32873, kas ir 29 %. Naudas sodos un nodokļu nemaksāšanas sankcijās esam 

iekasējuši Ls 14071, kas ir 13%. 

 

 
Ieņēmumu struktūra 2013.gadā. 
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Maksas pakalpojumi 

 

Posteņa nosaukums 

Budžeta 

izpilde 

2012.gads 

LVL 

Budžeta 

izpilde 

2013.gads 

LVL 

Budžeta 

plāns 

2014.gadam 

LVL 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 160 244 174 752 155 975 

Procentu ieņēmumi par maksas pakalpojumu un citu 

pašu ieņēmumu ieguldījumiem depozītā vai kontu 

atlikumiem 365 163 250 

Maksa par izglītības pakalpojumiem 44 449 46 770 45 075 

Ieņēmumi par nomu un īri 24 534 26 922 21 700 

Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem 84 216 90 990 82 670 

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie 

ieņēmumi 2 780 3 623 0 

Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 3 900 6 284 6 280 

 

2013.gadā maksas pakalpojumi iekasēti Ls 174752, kas ir par Ls 14508 vairāk nekā 

2012.gadā. Tas izskaidrojams ar to, ka aktīvi strādājam ar debitoriem, un viņu parādiem. No 

kopējiem ieņēmumiem maksas pakalpojumi sastāda 4%. Attēlā atspoguļots maksas pakalpojumu 

procentuālais sadalījums.  

 
         Maksas pakalpojumu struktūra 2013.gadā. 

 

2013.gadā veikti sekojoši pasākumi ar īres un/ vai pamatpakalpojumu parādniekiem: 

1. Pieņemti vienpadsmit lēmumi par īres un/ vai pamatpakalpojumu parādu piedziņas 

prasību celšanu tiesā par Ls 4456,95. 

2. Tiesā izskatīta viena lieta par Ls 705,11. 

3. Noslēgtas piecas vienošanās par īres un/ vai pamatpakalpojumu parādu labprātīgu 

samaksu. 

 

Procentu 
ieņēmumi 

0% 
Maksa par 
izglītības 

pakalpojumiem 
27% 

Ieņēmumi par 
nomu un īri 

15% 

Ieņēmumi par 
pārējiem 

budžeta iestāžu 
sniegtajiem 

maksas 
pakalpojumiem 

52% 

Pārējie šajā 
klasifikācijā 

iepriekš 
neklasificētie 

ieņēmumi 
2% 

Citi iepriekš 
neklasificētie 

pašu ieņēmumi 
4% 
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Transferti 

Posteņa nosaukums 

Budžeta 

izpilde 

2012.gads 

LVL 

Budžeta 

izpilde 

2013.gads 

LVL 

Budžeta 

plāns 

2014.gadam 

LVL 

Transferti 2 563 399 2 459 140 2 435 558 

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 

noteiktam mērķim 1 261 579 1 278 829 861 516 

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie 

transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu 

un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 428 837 277 997 290 000 

Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no 

pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 833 613 815 455 898 595 

Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu 

transferti 0 45 793 50 362 

Pašvaldību saņemtie transferti no citām 

pašvaldībām 39 370 41 066 41 000 

 

Transfertu ieņēmumi (mērķdotācijas un dotācijas no valsts budžeta), kas ir 57 % no 

kopējiem ieņēmumiem 2013.gadā saņemti par Ls 104259 mazāk nekā 2012.gadā.  

 

 
Transfertu ieņēmumu struktūra 2013.gadā. 
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Pamatbudžeta izdevumi 

Pamatbudžeta izdevumi ir visi izdevumi, kuri tiek tērēti pašvaldības funkciju 

nodrošināšanai.  

2013.gada pamatbudžeta izdevumi ir Ls 4 223 478, kas salīdzinot ar 2012.gadu ir par Ls 

437504 mazāki. Tas izskaidrojams ar to, ka 2013.gadā bija mazāk projektu, kurus realizēja ar ES 

finansējuma palīdzību.  

Pamatbudžeta izdevumus iedala atbilstoši funkcionālajam sadalījumam un pēc 

ekonomiskās klasifikācijas. 

 

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai: 

EKK 

Posteņa nosaukums 

Budžeta 

izpilde 

2012.gads 

LVL 

Budžeta 

izpilde 

2013.gads 

LVL 

Budžeta 

plāns 

2014.gadam 

LVL 
Salīdzinot 

2013/2012 

1000 Atlīdzība 2 045 564 2 272 380 2 265 313 226 816 

2000 Preces un pakalpojumi 1 182 532 1 236 648 1 280 146 54 116 

4000 Procentu izdevumi 81 836 75 458 76 486 -6 378 

3000 Subsīdijas un dotācijas 2 767 7 262 89 354 4 495 

6000 Sociālie pabalsti 218 679 192 249 221 844 -26 430 

7000 

Uzturēšanas izdevumu transferti, 

pašu resursu maksājumi, 

starptautiskā sadarbība 36 628 46 483 50 000 9 855 

5000 Pamatkapitāla veidošana 1 072 245 392 857 1 262 630 -679 388 

9000 Kapitālo izdevumu transferti 20 709 0   -20 709 

8000 

Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc 

uzkrāšanas principa un nav 

klasificēti iepriekš 22 141   119 

  Izdevumi kopā 4 660 981 4 223 478  5 245 773 -437 503 

 

No pašvaldības izdevumiem 50% tiek tērēti atlīdzībai, tas ir atalgojumam un Valsta 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Vidējā darba alga 2013.gadā novadā ir Ls 

330,42, bet 2012.gadā tā bija Ls 297,96. Par precēm un pakalpojumiem tērēti 28 % no visiem 

izdevumiem, pamatlīdzekļu iegādei - 9%, kredītu atmaksai - 8%, sociālajiem pabalstiem – 4%, 

procentu maksājumiem par kredītiem -2%. 
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                Pamatbudžeta izdevumu struktūra atbilstoši EEK. 

 

 

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajam sadalījumam: 

Posteņa nosaukums 

Budžeta 

izpilde 

2012.gads 

LVL 

Budžeta 

izpilde 

2013.gads 

LVL 

Budžeta 

plāns 

2014.gad

am LVL 
Salīdzinot 

2013/2012 

Vispārējie valdības dienesti 427 405 582 447 676 502 155 042 

Sabiedriskā kārtība un drošība 40 124 42 583 2 663 2 459 

Ekonomiskā darbība  567 426 276 656 339 894 -290 770 

Vides aizsardzība 3 073 1 447 0 -1 626 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 627 630 738 454 1 362 460 110 824 

Veselība 39 847 36 214 45 967 -3 633 

Atpūta, kultūra un reliģija 426 040 341 848 417 252 -84 192 

Izglītība 2 304 299 2 009 874 2 064 770 -294 425 

Sociālā aizsardzība 225 137 193 955 336 265 -31 182 

Kopā 4 660 981 4 223 478 5 245 773 -437 503 

 

Vērtējot izdevumus pēc funkcionālā sadalījuma, secinām, ka vislielākā summa 48% tiek tērēti 

izglītībai, 17% - pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai. Pārējās sadaļas tērē no 9-2%. 
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pakalpojumi 

28% 
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izdevumu 
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     Pamatbudžeta izdevumu struktūra (%) atbilstoši funkcionālajam sadalījumam. 

Speciālais budžets.  

Pašvaldības speciālais budžets veidojas no dabas resursu nodokļa, mērķdotācijas autoceļu 

uzturēšanai un pārējiem speciālā budžeta līdzekļiem. 2013.gadā speciālā budžeta ieņēmumi bija 

Ls 138563, izdevumi Ls 109075.  

Speciālā budžeta ieņēmumi: 

Posteņa nosaukums 
Budžeta izpilde 

2012.gads LVL 

Budžeta izpilde 

2013.gads LVL 

Budžeta plāns 

2014.gadam LVL 

Dabas resursi 22 416 20 270 20 000 

Autoceļu fonds 102 946 118 191 152 868 

Pārējie līdzekļi 458 102 0 

KOPĀ 125 820 138 563 172 867 

 

Speciālā budžeta izdevumi: 

Posteņa nosaukums 
Budžeta izpilde 

2012.gads LVL 

Budžeta izpilde 

2013.gads LVL 

Budžeta plāns 

2014.gadam LVL 

Dabas resursi 914 1 250 61 229 

Autoceļu fonds 83 924 107 728 208 414 

Pārējie līdzekļi 64 97 575 

KOPĀ 84 902 109 075 270 218 

Vispārējie 
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0% 

Pašvaldības 
teritoriju un 

mājokļu 
apsaimniekošan

a 
17% 

Veselība 
1% 

Atpūta, kultūra 
un reliģija 

8% 

Izglītība 
48% 

Sociālā 
aizsardzība 

5% 
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Ziedojumu un dāvinājumu budžets. 

2013.gadā Priekules novada pašvaldība ziedojumos un dāvinājumos ir saņēmusi Ls 948, 

kuri ir izlietoti noteiktiem mērķiem. 

 Posteņa nosaukums 
Budžeta izpilde 

2012.gads LVL 

Budžeta izpilde 

2013.gads LVL 

Budžeta plāns 

2014.gadam LVL 

Iepriekšējo gadu 

atlikums 
3 200 0 0 

Ieņēmumi 2 500 948 0 

Izdevumi 5 700 948 0 

 

Līdzdalība pašvaldības saistīto uzņēmumu pamatkapitālā: 

Kapitālsabiedrības  

nosaukums  

Reģistrācijas Nr. 

Ieguldījuma 

uzskaites 

vērtība 

uz 

31.12. 

2012. 

Iegul-

dījums  

2013. 

gadā 

Pārvērtēts 

2013.gadā 

( +,-) 

Izslēgts 

2013.gadā 

Ieguldīju

ma 

uzskaites 

vērtība 

uz 

31.12. 

2013. 

 

SIA 

”Priekules nami” 

42103020465 

38358 - 3281 - 41639 

SIA 

”Priekules pakalpojumi” 

42103018992 

477484 - -38028 - 439465 

 

SIA ”Virgas tehnika” 

40003281541 

20 - -20 - 0 

SIA ”Priekules slimnīca” 

40003218218 

40892 - -6093 - 34799 

SIA ”RAS-30”  

42103022818 

35350 - - - 35350 

SIA ”Liepājas reģiona 

tūrisma informācijas 

birojs”  

40003302839 

3375 - - - 3375 
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Pārskats par ilgtermiņa aizņēmumiem: 

Aizdevējs Mērķis 

Līgu-

ma 

parakst

īšanas 

datums  

 

Atmaks

as 

termiņš  

 % 

likme 
Valūta 

Aizņēmu

ma 

līguma 

summa  

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Pārskata 

perioda 

beigās  

B D E F G H I 1 10 

Valsts 

kase 

Skolas 

renovācijas 

līdzfin. 

28.06. 

2002 

20.06. 

2014 
mainīga LVL 28 000 3 832 1 288 

Valsts 

kase 

Autobusa 

iegāde Kalētos 

17.04. 

2003 

20.04. 

2013 
fiksēta LVL 24 000 1 600 0 

Valsts 

kase 

Sabiedriskā 

centra Bunkas 

kultūras nams 

renovācija 

1.kārta 

03.09. 

2003 

20.10. 

2013 
mainīga LVL 30 000 3 000 0 

Valsts 

kase 

Krotes skolas 

rekonstrukcija 

16.03. 

2004 

20.03. 

2023 
mainīga LVL 26 000 15 216 13 868 

Valsts 

kase 

Sabiedriskā 

centra Bunkas 

kultūras nama 

renovācijas 

2.kārta 

22.12. 

2004 

20.12. 

2024 
mainīga LVL 10 000 6 500 6 000 

Swedbank 

līzings 

Finanšu līzings 

automašīna 

ŠKODA 

OCTAVIA 

Gramzdā 

19.01. 

2006 

15.01. 

2013 
fiksēta LVL 11 761 32 0 

Swedbank 

līzings 

Finanšu līzings 

- automašīna 

ŠKODA 

OCTAVIA 

23.03. 

2006 

30.03. 

2013 
fiksēta LVL 11 788 377 0 

Valsts 

kase 

TEP 

izstrādāšanai 

centralizētai 

ūdensapgādei 

un 

kanalizācijai 

Bunkā 

02.05. 

2006 

20.04. 

2026 
mainīga LVL 6 800 4 730 4 370 

Valsts 

kase 

Mikroautobusa 

iegāde Bunkā 

02.05. 

2006 

20.04. 

2026 
mainīga LVL 8 800 6 155 5 695 

Valsts 

kase 

Krotes 

bibliotēkas 

rekonstrukcijas 

projekta 

izstrāde un 

avārijas 

situācijas 

02.05. 

2006 

20.04. 

2026 
mainīga LVL 18 400 12 880 11 920 
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novēršana 

Valsts 

kase 

Līdzfin. 

daudzfunkcio-

nālās sporta 

halles 

būvniecībai 

25.01. 

2007 

20.12. 

2031 
mainīga LVL 144 000 124 368 117 824 

Valsts 

kase 

Ata Kronvalda 

Krotes 

pamatskolas 

ēdnīcas 

renovācijas 

uzsākšana 

08.02. 

2007 

20.12. 

2026 
mainīga LVL 100 000 73 680 68 416 

Valsts 

kase 

Autobusa 

iegāde Bunkā 

08.02. 

2007 

20.12. 

2026 
mainīga LVL 24 858 18 498 17 178 

Valsts 

kase 

Ata Kronvalda 

Krotes 

pamatskolas 

renovācijas 

pabeigšana 

14.08. 

2007 

20.07. 

2027 
mainīga LVL 70 000 52 938 49 346 

Swedbank 

līzings 

Finanšu līzings 

automašīnas 

SUZUKI 

LIANA 

Gramzdā 

03.01. 

2008 

15.01. 

2013 
fiksēta LVL 9 900 34 0 

Valsts 

kase 

Līdzfin. 

daudzfunkcio-

nālās sporta 

halles 

būvniecībai 

14.03. 

2008 

20.01. 

2033 
mainīga LVL 200 000 182 000 173 000 

Valsts 

kase 

Līdzfin. 

daudzfunkcio-

nālās sporta 

halles 

būvniecībai 

01.09. 

2008 

20.08. 

2033 
mainīga LVL 230 000 214 490 204 150 

Vides 

investīciju 

fonds 

Paplakas 

notekūdeņu 

attīrīšanas 

iekārtu 

atjaunošana 

22.09. 

2008 

01.07. 

2014 
fiksēta LVL 29 000 10 086 5 042 

Valsts 

kase 

Līdzfin. 

ūdenssaimnie-

cības attīstībai 

Priekules 

pilsētā 

05.12. 

2008 

20.01. 

2033 
mainīga LVL 205 000 193 050 183 490 

Valsts 

kase 

Virgas muižas 

saimn. ēkas 

rekonstr. 

09.06. 

2009 

20.06. 

2014 
fiksēta EUR 63 002 7 572 2 520 

Valsts 

kase 

Bunkas pag. 

Krotes 

bibliotēkas 

jaunās ēkas 

būvniec. 

06.08. 

2009 

20.06. 

2025 
fiksēta EUR 132 790 60 735 55 875 

Valsts 

kase 

Priekules 

pilsētas 

30.09. 

2009 

20.09. 

2034 
fiksēta EUR 141 000 137 830 131 491 
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ūdenssaimnie-

cības attīstībai 

Valsts 

kase 

Krotes skolas 

Bunkā sporta 

zāles 

būvniecība 

27.10. 

2009 

20.10. 

2034 
fiksēta EUR 21 995 21 500 20 511 

Valsts 

kase 

Virgas pagasta 

saietu nama un 

divu bibliotēku 

ēku 

rekonstrukcija 

11.12. 

2009 

20.09. 

2013 
fiksēta EUR 14 109 1 166 0 

Valsts 

kase 

Saimniecības 

ēkas rekonstr. 

par brīvā laika 

pavadīšanas 

centru Dārza 

ielā 8, 

Purmsātos 

27.07. 

2010 

20.12. 

2016 
mainīga LVL 39 163 7 846 5 810 

Valsts 

kase 

Rekreācijas 

vides 

uzlabošana 

Priekules 

pašvaldības 

veicināšanā 

(Priekules 

stadions) 

19.08. 

2010 

20.09. 

2021 
mainīga LVL 157 916 44 870 39 742 

Valsts 

kase 

Gramzdas 

kultūras nama 

rekonstrukcija 

22.10. 

2010 

20.09. 

2013 
mainīga LVL 20 963 2 206 0 

Valsts 

kase 

Kalētu tautas 

nama 

vienkārša 

rekonstrukcija 

22.10. 

2010 

20.03. 

2014 
mainīga LVL 14 805 1 861 369 

Valsts 

kase 

Bunkas 

pag.Tadaiķu 

ciema 

ūdenssaimnie-

cības attīstība 

02.11. 

2010 

20.06. 

2021 
mainīga LVL 121 585 17 500 15 500 

Valsts 

kase 

Priekules 

kultūras nama 

rekonstrukcija 

14.07. 

2011 

20.06. 

2022 
mainīga LVL 198 690 54 445 48 712 

Valsts 

kase 

Pašv. 

autonomo 

funkciju 

veikšanai 

nepieciešamā 

transporta 

iegāde 

29.08. 

2011 

20.05. 

2018 
mainīga LVL 51 600 47 300 38 700 

Valsts 

kase 

Ūdenssaimn. 

attīstība 

Priekules nov. 

Kalētu pag. 

Kalētu ciemā 

29.08. 

2011 

20.06. 

2024 
mainīga LVL 184 988 105 508 96 348 
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Valsts 

kase 

Ūdenssaimn. 

attīstība 

Priekules nov. 

Kalētu pag. 

Ozolu ciemā 

29.08. 

2011 

20.12. 

2025 
mainīga LVL 25 451 17 849 16 525 

Valsts 

kase 

Aizputes, 

Vaiņodes, 

Uzvaras un 

Zviedru Vārtu 

krustojuma 

rekonstr. 

Priekule 

pilsētā 

20.05. 

2012 

20.03. 

2033 
mainīga LVL 297 967 225 908 158 697 

Valsts 

kase 

Priekules 

mūzikas un 

mākslas skolas 

jumta 

renovācija 

22.05. 

2012 

20.05. 

2022 
mainīga LVL 25 820 25 820 23 726 

Valsts 

kase 

KPFI projekts 

Priekules 

pirmskolas 

izglītības 

iestādē 

"Dzirnaviņas" 

19.06. 

2012 

20.09. 

2027 
mainīga LVL 212 655 212 655 135 096 

Valsts 

kase 

Ūdensapgādes 

un 

kanalizācijas 

tīklu rekonstr. 

un izbūve 

Priekules 

pašvaldībā 

27.09. 

2012 

20.09. 

2022 
mainīga LVL 44 128 44 128 41 742 

Valsts 

kase 

Bunkas pag. 

Bunkas ciema 

ūdenssaimn. 

attīstība 

08.04. 

2013 

20.03. 

2033 
mainīga LVL 152 847 0 132 612 

Kopā x x x x x 3 109 781 1 960 165 1 825 563 

Avots: Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļa 

Pārskats par galvojumiem: 

Aizdevējs Aizņēmējs 

Līguma 

parakstī

šanas 

datums  

Atmaksas 

termiņš  

Valūtas 

apzīmē- 

jums 

Galvoju

ma 

summa  

Galvotā 

aizņēmum

a summa 

Pār- 

skata 

perioda 

sākumā 

Pār- 

skata 

perioda 

beigās  

B E F G H I J 1 10 

Ziemeļu 

investīciju 

banka 

SIA "Liepājas 

RAS" 

29.12. 

2009 

04.01. 

2022 
USD 35 515 35 515 28 120 25 162 

Pasaules 

banka 

SIA "Liepājas 

RAS" 

29.12. 

2009 

06.03. 

2017 
USD 32 565 32 565 19 416 15 032 



Gada publiskais pārskats  
 

23 
 

Valsts 

kase 

SIA "Priekules 

slimnīca" 

30.12. 

2010 

20.12. 

2024 
LVL 80 832 80 832 20 140 17 008 

Kopā x x x x 148 912 x 67 676 57 202 

Avots: Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļa 

 

Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums: 

AKTĪVS 

Uz pārskata 

perioda 

beigām 

Uz pārskata 

gada sākumu 
Izmaiņas (+,-) 

2. Pamatlīdzekļi - kopā  12449347 12492900 -43553 

1. Zeme, ēkas, būves 11085741 10939053 146688 

2. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 25508 30441 -4933 

3. Pārējie pamatlīdzekļi  955029 944174 10855 

4. Pamatlīdzekļu izveidošana un 

nepabeigto celtniecība 
92764 280264 -187500 

5.Turējamā nodotie valsts un pašvaldību 

nekustamie īpašumi 
244455 253118 -8663 

6. Bioloģiskie un pazemes aktīvi 45850 45850 0 

8. Avansa maksājumi par 

pamatlīdzekļiem 
398 4497 -4099 

9. Pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums 5117572 4546081 571491 

 

 

Zeme, ēkas, būves 

Priekules novada pašvaldībā pārdoti sekojoši īpašumi: 

1.Dzīvoklis Nākotnes ielā 1-1,Priekules pagasts, sākotnējā vērtība Ls 529, nolietojums Ls 

173, atlikusī vērtība Ls 356, pārdošanas cena Ls 560. 

2. Zeme Kalētu pagasta „Liepiņas”- sākotnējā vērtība Ls 350, nolietojums Ls 0, atlikusī 

vērtība Ls 350, pārdošanas cena Ls795. 

3. Zeme Virgas pagasta „Līdumi” – sākotnējā vērtība Ls 2546, nolietojums Ls 0, atlikusī 

vērtība Ls 2546, pārdošanas cena Ls 8855. 

4. Katlu māja Priekulē, Vaiņodes ielā 4a, – sākotnējā vērtība Ls 4668, nolietojums Ls 

1611, atlikusī vērtība Ls 3057, pārdošanas cena Ls 6158. 

5. Dzīvoklis Priekules pagastā, Nākotnes ielā 13-4, sākotnējā vērtība Ls 472, nolietojums 

Ls 45, atlikusī vērtība Ls 427, pārdošanas cena Ls 760. 

6. Zeme Gramzdas pagasta „Jaunvēveri”– sākotnējā vērtība Ls 1028, atlikusī vērtība Ls 

1028, pārdošanas cena Ls 1344,95. 

 

2013.gadā Priekules novada pašvaldībā tika nodoti atsavināšanai sekojoši īpašumi, kuru 

izsoles paredzamas 2014.gadā: 

1. Zeme Parka ielā 32. 

2. Zeme un mežaudze „Pļaviņas”. 
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3. Zeme „Vītoli”. 

4. Zeme „Rūķīši”. 

5. Zeme „Taluši”. 

6. Dzīvoklis un zeme Nākotnes ielā 13-4. 

 

Kopējā atlikusī vērtība īpašumiem ir Ls 11634. 

 

Ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumiem pamatlīdzekļu sastāvā iekļauti 

pamatlīdzekļi par Ls 217795: 

1. Dzīvojamās ēkas Ls 9424  

1.1. dzīvojamā māja Ribenieki Ls 1769,  

1.2. dzīvojamā māja Lejiņas Ls 721,  

1.3. dzīvojamā māja Aizputes ielā 11 Ls 3682, u.c. 

2. Nedzīvojamās ēkas Ls 1802: 

2.1. saimniecības ēka Lejiņas Ls 212,  

2.2. administratīvā ēka Vaiņodes 6 Ls 10301,  

2.3. nedzīvojamā ēka Saules ielā 10-7 Ls 2000.00 u.c.,  

3. Transporta būves Ls 150092 (trotuāri un ceļi),  

4. Zeme zem ēkām, būvēm Ls 450 (Smilšu iela 7a),  

5. Kultivētā zeme Ls 36272, 

6. Pārējā zeme Ls 411,  

7. Bibliotēku fondi Ls 2126,  

8. Mežaudze Pļaviņas Ls 999. 

 

Veicot inventarizāciju Priekules novada pašvaldībā, no pamatlīdzekļu sastāva izslēgti 

pamatlīdzekļi par kopējo summu Ls 8538, tai skaitā: 

1. Zeme Ls 4432, 

2. Dzīvojamās ēkas Ls1703, 

3. Nedzīvojamās ēkas ( šķūņi) Ls 2403. 

Priekules novada pašvaldībā norakstīti nolietojušies pamatlīdzekļi par Ls 36874. 

Rezultātā Priekules novada pašvaldībā zemes platības, salīdzinot ar 2012.gadu, palielinājušās 

par 365,59 ha. Mežaudžu platība, salīdzinot ar 2012.gadu, samazinājušies par 24 ha, jo tika 

pārdota mežaudze „Reiņu mežs”. 

 

Priekules novada pašvaldībā 2013.gadā tika nodoti ekspluatācijā nepabeigtās celtniecības un 

rekonstrukciju objekti: 

1. Notekūdeņu attīrīšanas iekārta Virgas pagasta Purmsātos-Miglas Ls 56671,34.  

2. Notekūdeņu attīrīšanas iekārta Virgas pagasta Purmsātos-Melnkalni Ls 65406,19.  

3. Bunkas pagasta Bunkas ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcija Ls 283013,95. 

4. Mežaparka „Priediens” aktīvā atpūtas taka  Kālētu pagastā Ls 7052,00. 

5. Rotaļu laukums Priekules pagasta Mazgramzdā   Ls 917,18. 

6. Bērnu rotaļu laukums Priekules pagasta Kalneniekos   Ls 1146,82. 

7. Purmsātu kapu atjaunošana      Ls 2945,50. 

8. Galvenās ielas apgaismojums Priekules pilsētā   Ls 523,05. 
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9. Raiņa ielas apgaismojums Priekules pilsētā   Ls 738,68. 

10. Dambja ielas apgaismojums Priekules pilsētā   Ls 1039,12. 

11. Liepājas ielas mikrorajona apgaismojums Priekules pilsētā  Ls 2246,57. 

12. Priekules pagasta Bērzu ielas apgaismojums    Ls 636,88. 

13. Priekules pagasta Nākotnes ielas apgaismojums   Ls 1758,96. 

14. Priekules pagasta Altaja un Mucenieku apgaismojums  Ls 628,71. 

15. Alpīnisma siena Priekules pilsētas sporta hallē   Ls 11702,44. 

  Kopā        Ls 436427,39. 

 

Priekules novada pašvaldība turējumā ir nodevusi dzīvojamās mājas radnieciskajai 

kapitālsabiedrībai SIA „Priekules nami”, kuru atlikusī vērtība ir Ls 233599 un SIA „Priekules 

pakalpojumi” katlu māju, ūdenstorņus, attīrīšanas ierīces, kuru atlikusī vērtība ir Ls 10856, kopā 

atlikusī vērtība Ls 244455. 

No turējumā nodotajām mājām nodotas atsavināšanai Galvenā iela 7-6 Priekules pilsētā par 

Ls 860, nolietojums Ls 414, atlikusī vērtība Ls 446. 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, Priekules novada pašvaldībā bioloģiskie aktīvi nav 

izmainījušies. 

Ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.9 no 28.11.2013. bilancē uzņemta 

mežaudze „Pļaviņas” par Ls 999,00. 

Priekules novada pašvaldības mežaudze „Pļaviņas” nodota atsavināšanai Ls 999.  
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PERSONĀLS 

2013.gadā pašvaldības institūcijās nodarbināto skaits praktiski 

nav mainījies. Nav izveidotas jaunas amata vietas, ir notikusi amata 

vietu pārcelšana sakarā ar organizatoriska rakstura pasākumu 

veikšanu. Pašvaldībā izveidoto amata vietu skaits ir 620, faktiskais 

darbinieku skaits 2013.gadā – 461. No kopējā skaita  299 ir pedagogu 

amata vietas, bet faktiskais pedagogu skaits novadā ir 173. Pašvaldībā 

daudzos gadījumos viens darbinieks tiek nodarbināts vairākos amatos, 

darbinieka darba laikam nepārsniedzot  normālo darba laiku. 

 

 
                                   Darbinieku skaits pašvaldībā (2009.-2013.) 

 

2013.gadā Priekules novada pašvaldība organizējusi atklātu pieteikšanos uz šādām amatu 

vakancēm, kas radušās, pārtraucot darba tiesiskās attiecības ar iepriekšējiem darbiniekiem vai 

amatu reorganizācijas rezultātā: 

 saimniecības vadītājs pirmsskolas izglītības iestādē „Dzirnaviņas”, 

 lietvedības sekretārs,  

 redaktors izdevumam „Priekules Novada Ziņas”,  

 Priekules vidusskolas direktors,  

 Tadaiķu bibliotēkas vadītājs,  

 kultūras pasākumu organizators Virgas pagastā. 

 

 
                                  Darbinieku sadalījums atbilstoši vecumam (nav iekļauti pedagogi). 

 

464 

471 

453 

461 461 

440

445

450

455

460

465

470

475

2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

vairāk kā 62 
gadi; 9% 

56-62 gadi; 
23% 

46-55 gadi; 
21% 

30-45 gadi; 
37% 

līdz 30 
gadiem; 

10% 

Personāla speciāliste  

Stefanija Ozoliņa 
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2013.gadā pirmo reizi pēc novada izveidošanas atbilstoši 2012.gadā apstiprinātajiem 

noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības darbinieku novērtēšanu” tiek veikta visu 

pašvaldības darbinieku, izņemot pedagoģiskā personāla, kompetenču un darbības rezultātu 

novērtēšana. Atkarībā no novērtēšanā noteiktās kvalifikācijas pakāpes darbiniekiem tiek 

izmaksātas atšķirīga apmēra prēmijas, atvaļinājuma pabalsti, kā arī iespēja iegūt naudas balvu  

sakarā ar darbiniekam vai pašvaldībai svarīgu sasniegumu (notikumu), ņemot vērā darbinieka 

ieguldījumu institūcijas mērķu sasniegšanā.  

 
 

KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 

Sabiedrības informēšana un izglītošana 
Viens no galvenajiem mērķiem komunikācijā ar sabiedrību Priekules 

novada pašvaldībai ir nodrošināt savlaicīgu iedzīvotāju informētību par norisēm 

un aktualitātēm novadā. Informācijas izziņošana Priekules novada 

iedzīvotājiem notiek galvenokārt četros veidos:  

 izdevumā „Priekules Novada Ziņas”; 

 mājas lapā www.priekulesnovads.lv ; 

 LR1 reportāžas par Priekules novadu; 

 Aizputes televīzijas raidījumos par Priekules novadu. 

Priekules novada pašvaldība vienu reizi mēnesī izdod informatīvo izdevumu 

„Priekules Novada Ziņas”, kura apjoms ir astoņas lapas 2500 eksemplāros, ko 

kvalitatīvi iespiež Liepājas laikraksta „Kurzemes Vārds” tipogrāfijā. Izdevumu 

novada iedzīvotāji saņem bez maksas, to nogādā katram novada iedzīvotājam 

pastkastītē. Izdevums tiek sagatavots, tiražēts un izplatīts katra mēneša beigās, lai iedzīvotāji pēc 

iespējas ātrāk uzzinātu domes sēdē lemto un nākamajā mēnesī plānoto pasākumu norises laiku, 

vietu un saturu.  Izdevumā tiek publicēta domes oficiālā informācija par pašvaldības darbu un 

iecerēm, paziņojumi, konkursi, domes lēmumi, pašvaldības saistošie noteikumi, nolikumi un citi 

dokumenti. 2013.gadā izdevums iepazīstināja savus lasītājus arī ar domes instanču darbību, tāpat 

tika turpināta rubrika „Novada uzņēmējs”, kurā iedzīvotāji iepazīstināti ar novada aktīvākajiem 

uzņēmējiem neatkarīgi no to darbības apjoma. 

Iedzīvotāju attieksme pret izdevumu ir pozitīva. „Priekules Novada Ziņas” ir gaidītas 

ikvienā mājsaimniecībā. Katra Priekules novada mājsaimniecība arī 2013.gada nogalē savā 

īpašumā bezmaksas saņēma 2014.gada kalendāru, kurā fotogrāfijās atspoguļoti novada pasākumi 

un informācija par nākamajā gadā lielākajiem paredzētajiem kultūras pasākumiem novadā. 

Priekules novada pašvaldībai ir sava interneta vietne www.priekulesnovads.lv. Tajā 

pieejama informācija par novadu kopumā, politisko un administrācijas struktūru, kā arī pilsētas 

un pagastu, kultūras un sporta iestāžu un skolu sniegtā informācija par aktuālākajiem 

notikumiem novadā. Mājas lapā tiek ievietoti arī pašvaldības publiskie dokumenti.  

Novada teritorijā katra pagasta un apdzīvotas vietas centrā ir informatīvie stendi. Tajos 

tiek izvietota svarīga informācija, piemēram, par sapulcēm, publiskajām apspriešanām, kā arī 

afišas par kultūras un sporta pasākumiem novadā.   

Priekules novada iedzīvotāju un viesu informēšanā un apkalpošanā liela nozīme ir 

tūrisma informācijas punktam. Novadā informāciju par apskates objektiem, nakšņošanas un 

ēdināšanas iespējām novadā, Kurzemē un Latvijā var saņemt informācijas punktā novada 

administrācijas ēkā Priekulē, Saules ielā 1, vai pa tālruni 29472063 pie novada tūrisma 

organizatores. 

 

Izdevuma  

"Priekules Novada 

Ziņas" redaktore 

Līga Svara 
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Sabiedrības viedokļa izzināšana 

Priekules novada pašvaldības pārstāvji sabiedrības viedokli galvenokārt uzzina 

iedzīvotāju sapulcēs, kuras ikgadēji tiek organizētas Priekules pilsētā un katrā pagasta pārvaldē. 

Kopā sanākšanas reizēs, dažādu pasākumu un darbību apspriešanas rezultātā veidojas dialogs ar 

pašvaldības speciālistiem un tiek apspriestas dažādas iedzīvotāju aktuālākās vajadzības. 

Iedzīvotāji savus jautājumus domes amatpersonām var atstāt domē un pagastu pārvaldēs. 

Daudziem iedzīvotājiem ir svarīgi tiešie kontakti ar domes amatpersonām – viņi savus 

jautājumus vēlas risināt tieši, nepastarpināti, ierodoties personīgi domē vai pagastu pārvaldēs pie 

attiecīgās amatpersonas. Katrai amatpersonai novada mājaslapā ir norādīti pieņemšanu laiki.  

 

Sadarbība ar nevalstisko sektoru 

Priekules novadā šobrīd darbojas 52 nevalstiskās organizācijas sekojošās jomās:  

 4 lauksaimnieku/uzņēmēju biedrības;  

 9 kultūras/izglītības biedrības;  

 4 bērnu/jauniešu apvienības;  

 4 senioru/cilvēku ar īpašām vajadzībām biedrības;  

 8 sportistu biedrības;  

 10 mednieku kolektīvi;  

 13 draudzes. 

Vairākkārtēji norisinājušās atsevišķu novada nevalstisko organizāciju pārstāvju tikšanās 

ar pašvaldības 2013.gadā izveidoto komisiju sadarbībai ar novada nevalstiskajām organizācijām. 

Komisija darbojas septiņu cilvēku sastāvā un, izzinot aktuālākās biedrību vajadzības un 

problēmas, plāno organizēt seminārus un tikšanās biedrībām. Savstarpēji iepazīstoties, biedrībām 

jau izveidojušies dažādi sadarbības modeļi. 

Ar Priekules novada pašvaldības atbalstu 2013.gadā ir īstenoti dažādi projekti ar mērķi 

pilnveidot pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbību, veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos 

lēmumu pieņemšanas procesā un uzlabot dažādu iedzīvotāju mērķa grupu dzīves kvalitāti.   

Lai veicinātu nevalstiskā sektora un iedzīvotāju iniciatīvu līdzekļu piesaistei no dažādiem 

fondiem, Priekules novada mājas lapā www.priekulesnovads.lv sadaļā Aktualitātes regulāri tiek 

ievietota informācija par dažādu fondu piedāvātajām  iespējām.  

Pašvaldība 2013.gadā uzaicinājusi iedzīvotājus pieteikties darbam vairākās pašvaldības 

izveidotajās komisijās. Tādējādi iedzīvotāji aktīvi uzsākuši darbību vairākās pašvaldības 

komisijās, piemēram, vides uzraudzības komisijā, jau pieminētajā komisijā sadarbībai ar 

nevalstiskajām organizācijām, īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijā, šādi 

aktīvi līdzdarbojoties pašvaldības darbā.   

 
 

    
Iedzīvotāju sapulce Kalētos. Komisijas sadarbībai ar nevalstiskajām   organizācijām 

darbs.  
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ATTĪSTĪBA UN PLĀNOŠANA 

2012. un 2013.gadā paveiktais ilgtermiņa attīstības stratēģijas, attīstības 

programmas un teritorijas plānojuma sagatavošanā   

 

2012.gadā turpinājās darbs pie Priekules novada Attīstības 

programmas izstrādes. Sakarā ar lielo sabiedrības interesi un daudzajiem 

ierosinājumiem sākotnēji iecerētie izstrādes termiņi ar Priekules novada 

domes 2012.gada 8.oktobra lēmumu (protokols Nr.13, 2.§) tika pagarināti un 

noteikts sabiedriskās apspriešanas periods līdz 2012.gada 14.decembrim. 

2013.gada sākumā tika sagatavota attīstības programmas galīgā redakcija 

atbilstoši sabiedrības ierosinājumiem, apstiprināta 2013.gada 25.aprīlī ar Priekules novada 

domes lēmumu (protokols Nr.6, 4.§) un maijā nosūtīta Kurzemes plānošanas reģionam atzinuma 

sniegšanai. Jūnijā saņemti norādījumi par plānojuma sadaļu izvietojuma maiņu un pēc labojumu 

veikšanas saņemts Kurzemes plānošanas reģiona atzinums par Priekules novada Attīstības 

programmas 2013.-2019. atbilstību normatīvo aktu prasībām. 2013.gada jūlija domes sēdē 

apstiprināta Priekules novada Attīstības programma 2013.- 2019. 

Priekules novada Attīstības programmas izstrādes laikā - 2012.gada 19.oktobrī stājās 

spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem”, kas noteica Ilgtspējīgas stratēģijas, kā atsevišķa dokumenta 

nepieciešamību, iepretim līdzšinējam normatīvo aktu regulējumam, kas paredzēja tikai 

stratēģiskās sadaļas iekļaušanu Attīstības programmā. Līdz ar to radās nepieciešamība veidot  

Priekules novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam, ko Attīstības plānošanas 

nodaļa uzsāka izstrādāt pēc 2013.gada 31.janvāra domes sēdes lēmuma pieņemšanas. 

Informācija par stratēģijas izstrādes uzsākšanu tika paziņota Kurzemes plānošanas 

reģionam, Vides Aizsardzības un Reģionālās Attīstības ministrijai, kā arī sabiedrībai izdevumā 

„Priekules Novada Ziņas”  un pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv.  Tika pieprasīti 

un saņemti institūciju noteikumi, kas iestrādāti stratēģijā. No 2013.gada 29.aprīļa līdz 2013.gada 

31.maijam notika 1.redakcijas apspriešana. 2013.gada 25.jūlijā Priekules novada dome 

apstiprināja „Priekules novada Attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam” gala redakciju un nosūtīja 

Kurzemes plānošanas reģionam, kā arī Vides Aizsardzības un Reģionālās Attīstības ministrijai. 

Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojums apstiprināts ar Priekules novada 

domes saistošiem noteikumiem Nr.4 (28.01.2010. protokols Nr.1, 45§). Šis kopējais novada 

teritorijas plānojums sastāv no sešiem atsevišķiem iepriekšējo pašvaldību teritorijas 

plānojumiem. Plānojumi, ir ļoti dažādi pēc nosacījumiem, kas attiecas uz līdzīgām teritorijām, 

tādēļ atbilstoši Priekules novada domes 26.09.2013. lēmumam (protokols Nr.7, 7.§) „ Par 

Priekules novada teritorijas plānojuma 2014.- 2026. izstrādi” uzsākta Priekules novada teritorijas 

plānojuma izstrāde. Galvenie teritorijas plāna mērķi ir noteikt prasības teritorijas izmantošanai 

un apbūvei, radīt labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbības attīstībai un investīciju piesaistei, kā arī 

vides kvalitātes un teritorijas racionālai izmantošanai. Tiek apkopota informācija un iesniegumi. 

Publisko apspriešanu plānots uzsākt 2014.gada jūnijā.  

Paralēli notiek „Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam “Ruņupes ieleja””, 

kas noteikts ar Priekules novada domes 2014.gada 14.janvāra lēmumu (protokols Nr.13, 55.§). 

Dabas aizsardzības plāns integrējams teritorijas plānojumā. Šī mērķa sasniegšanai iesniegts 

investīciju pieteikums un saņemts finansējums no Latvijas Vides aizsardzības fonda dotācijām 

projektu konkursā "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, t.sk. dabas kapitāla 

izpratnē" 20856 EUR un piešķirts pašvaldības līdzfinansējums 5287 EUR. Dabas aizsardzības 

plānu dabas liegumam “Ruņupes ieleja” izstrādā nodibinājums „Latvijas dabas fonds” un to 

paredzēts pabeigt līdz 2014.gada 6.decembrim. 
 

Attīstības plānošanas 

nodaļas vadītājs 

Modris Baumanis 

http://www.priekulesnovads.lv/
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Publiskās investīcijas no ES fondu līdzekļiem 

 

Iepriekšējos divos gados, kad tuvojas beigām ES fondu 2007.- 2013.gada finansēšanas 

periods, notiek iesākto projektu pabeigšana un līdzdalība mazāka apjoma projektos.  

2012. gadā tiek pabeigti projekti un apgūts finansējums pilnā apmērā projektos:  

1. Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā. Piesaistītie 

ERAF līdzekļi 253013 Ls. 

2. Aizputes, Vaiņodes, Uzvaras un  Zviedru vārtu ielu krustojuma rekonstrukcija Priekules 

pilsētā.  Piesaistītie ERAF līdzekļi 173647 Ls. 

3. „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana 

Priekules pirmsskolas izglītības iestādē „Dzirnaviņas””. Piesaistītie KPFI līdzekļi 233769 

Ls.  

4. Speciālista piesaiste Priekules novada pašvaldībā. Piesaistītie ESF līdzekļi 18490,54 Ls. 

5. Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un 

jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā Priekules novada 

izglītības iestādēs.  Piesaistītie ESF līdzekļi 144824,35 Ls. 

 

2013.gadā tiek realizēti mazāka apjoma projekti LEADER programmās: 

1. Kalētu muižas un Mežaparka „Priediens” papildināšana ar jauniem objektiem un 

inventāra iegāde. Piesaistītais finansējums - 7437,27 Ls. 

2. Hokeja un slidošanas laukuma apmaļu un mini golfa laukuma un inventāra iegāde. 

Piesaistītais finansējums - 11776,12 Ls. 

3. Sentēvu drosme spēku mums dod. Piesaistītais finansējums - 2650,95 Ls. 

4. Brīvā laika pavadīšanas centra aprīkojuma iegāde Virgas pagastā. Piesaistītais 

finansējums - 1834,99 Ls. 

5. Virgas un Priekules tautas tērpu izgatavošana-ieskats Lejaskurzemes novadu etnogrāfijā. 

Piesaistītais finansējums - 2497,50 Ls. 

6. Aktīva atpūta-drauds atkarībām. Piesaistītais finansējums - 2751,90 Ls. 

7. Kāpšanas (alpīnisma) sienas ierīkošana Priekules novada daudzfunkcionālā sporta hallē. 

Piesaistītais finansējums - 8286,44 Ls. 

 

2014.gadā tiek turpināti projekti, kam piešķirts finansējums:  

1. „Priekules novada Bunkas pagasta Krotes ciema ūdenssaimniecība”. Piešķirts finansējums 

-  290006,60  Ls. 

2. „Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā 2.kārta. 

Piešķirtais finansējums 216406,60 Ls. 

3. Kopā ar Kurzemes plānošanas reģionu - projekts „Ūdenstūrisms kā dabas un aktīvā 

tūrisma elements Latvijā un Igaunijā /Riverways”. Piešķirtais finansējums 17499,82 Ls. 
  

Priekules novada pašvaldības iniciatīva 
 2013.gadā Priekules novada pašvaldībā pirmo reizi tiek organizēts pašvaldības projektu 

konkurss „Bērnu un jauniešu aktivitātes Priekules novadā”. Projektu konkursa mērķis ir veicināt 

bērnu un jauniešu aktivitāti, līdzdalību, komunikāciju, iekļaušanos sabiedrībā, veselīgu dzīves 

veidu, attīstīt zināšanas un prasmes. Tiek iesniegti 8 projekti, no kuriem apstiprināti tiek 6: 

 1. „Ielu vingrošanas laukuma izveide” ar 599,40 Ls lielu pašvaldības finansējumu. 

 2. „Gramzdas pagasta jaunieši- aktīvākai sabiedriskai dzīvei Gramzdas pagastā” ar 

389,50 Ls lielu pašvaldības atbalstu. 

 3. „Paplašini robežas” ar 590,13 Ls pašvaldības finansējumu. 

4. „Daba-iedvesmas avots mākslā ” ar 428,61 Ls pašvaldības finansējumu. 
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5. „Sūrs darbs-saldi augļi” ar 456,00 Ls pašvaldības finansējumu. 

6. „Veselības dienas “Augsim veseli un stipri”” ar 445,90 Ls lielu pašvaldības atbalstu. 

 

 
             Projektu konkursa „Bērnu un jauniešu aktivitātes Priekules novadā” dalībnieki. 

 

 
  Projekta „Ielu vingrošanas laukuma izveide” rezultāts. 
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PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBAS 

Priekules novada dome ir 100% kapitāldaļu turētāja SIA „Priekules nami”, kas 

nodarbojas ar namu apsaimniekošanu Priekules pilsētā, SIA „Priekules pakalpojumi”, kas 

nodrošina ūdensapgādi un siltumu Priekules pilsētā un SIA „Virgas Tehnika”, kas tika likvidēta 

2013.gadā. SIA „Priekules Slimnīca” pašvaldībai pieder 53,38 %. 14,6% pieder SIA „RAS 30” 

un 1,8% SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”. 

Pašvaldības kapitālsabiedrību darbība iepriekšējā gadā nav bijusi pārāk veiksmīga. Tikai 

viena pašvaldības kapitālsabiedrība - SIA „Priekules nami” 2013.gadu noslēdza ar nelielu peļņu. 

SIA „Priekules pakalpojumi” zaudējumu apmērs ar katru gadu palielinās. Lai mazinātu 

administratīvās izmaksas, uzlabotu iedzīvotājiem sniegtos pakalpojumus un veicinātu 

kapitālsabiedrību attīstību, 2013.gadā tika pieņemts lēmums šo kapitālsabiedrību reorganizēšanu, 

izveidojot vienu kapitālsabiedrību, kas sniegs teritoriju un namu apsaimniekošanas, apkures, 

ūdens un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanas pakalpojumus Priekules pilsētā, nākotnē arī 

novadā. SIA „Priekules slimnīca” 2013.gadu noslēdza ar nelieliem zaudējumiem, taču kopējais 

finansiālais stāvoklis, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ir uzlabojies. 

 

Kapitālsabiedrību finanšu rādītāji par 2013.gadu 

 

Kapitālsabiedrība Neto 

apgrozījums, 

LVL 

 

Peļņa vai 

zaudējumi, 

LVL 

Bilances 

kopsumma, 

LVL 

SIA ”PRIEKULES NAMI” 104058 3468 51840 

SIA ”PRIEKULES 

PAKALPOJUMI” 

124835 -37953 2407983 

SIA ”VIRGAS TEHNIKA” * 0 0 0 

SIA ”PRIEKULES 

SLIMNĪCA” 

526056 -3176 393099 

SIA ”RAS 30” 0 4349 203285 

SIA”LIEPĀJAS REĢIONA 

TŪRISMA INFORMĀCIJAS 

BIROJS” 

36716 19551 52221 

*Slēguma bilances dati 15.07.2013. 

 

Tabulā parādīti 2013.gada finansiālie rādītāji šajās kapitālsabiedrībās. Dati ņemti no 

kapitālsabiedrību iesniegtajiem gada pārskatiem par 2013.gadu.  
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UZŅĒMĒJDARBĪBA 

 

2013.gada laikā Priekules novadā reģistrēti 13 jauni uzņēmumi, t.sk., 10 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību, 1 individuālais komersants un 2 zemnieku 

saimniecības. Atbilstoši gadu iepriekš 2012.gadā novadā bija reģistrēti – 15, 

2011.gadā – 13 un 2010.gadā – 8 jauni uzņēmumi. 

 

 

 

 

 

 
           Priekules novadā reģistrēto un likvidēto uzņēmumu skaita izmaiņas. 

            (Avots: SIA "Lursoft" datu bāzes: www.lursoft..lv) 

 

Likvidēto uzņēmumu skaits 2013.gadā ir 14. Atbilstoši 2012.gadā novadā tika likvidēti – 

6, 2011.gadā – 9 un 2010.gadā – 12 uzņēmumi. 

Pēc SIA „Lursoft” informācijas 2013.gadā Priekules novadā reģistrētie uzņēmumi ar 

lielāko apgrozījumu – SIA „Kurzemes Gaļsaimnieks”, SIA „Darbiņi”, SIA „Āmuļi”, SIA 

„Ruģi”, SIA „Beksagro”, zemnieku saimniecība „Pauguri”, SIA „Priekules slimnīca”, SIA 

„Flemming Agro”, SIA „Gaisma 2”, SIA „Silgme”, kooperatīvā sabiedrība „Audarmuiža”, 

zemnieku saimniecība ‘Rieksti-1” un SIA "Liepu aleja”. 

Novadā iedzīvotājiem un uzņēmējiem ir nodrošināta iespēja iegūt aktuālu informāciju un 

saņemt vispārīgas konsultācijas lauksaimniecības un uzņēmējdarbības jomā. 

2013.gadā jau otro reizi notika „Lauku diena” un „Uzņēmēju – zemnieku diena” 

Priekules novadā. 

„Lauku dienas”, kas notika 2013.gada 13.jūnija un kuru rīkoja novada graudkopības 

uzņēmums SIA „Ruģi” sadarbībā ar „Dotnuvos projektai” un SIA „Bayer”, mērķis ir iepazīstināt 

visus interesentus ar jaunumiem graudu sēklu izvēlē, augu aizsardzības līdzekļiem un miglošanu, 

kā arī tika demonstrēta jaunākā tehnika. 

2013.gada 18.oktobrī notika „Uzņēmēju – zemnieku diena”, kuras laikā notika gan 

informatīvais seminārs par uzņēmējdarbībā aktuālām tēmām, gan izstāde – pārdošana. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Reģistrēto uzņēmumu skaits 5 14 13 12 13 8 13 15 13

Likvidēto uzņēmumu skaits 15 12 4 9 2 12 9 6 14

Lauku attīstības 

konsultants Aleksejs 

Kačanovs 
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      Priekules novada „Uzņēmēju – zemnieku diena”, 2013.  

 

 

Dienas laikā ikviens varēja iepazīties un arī iegādāties novada iedzīvotāju un uzņēmēju 

produkciju, uzzināt par jaunumiem jaunajā plānošanas periodā, aktuālām atbalsta programmām, 

Priekules novada attīstības plāniem, uzņēmējdarbību Skuodas (Lietuva) rajonā un sadarbības 

iespējām, kā arī uzklausīt novada lielākā uzņēmuma SIA „Kurzemes Gaļsaimnieks” valdes 

priekšsēdētājas Aksanas Jansones veiksmes stāstu. 

2013.gadā sadarbībā ar SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” ir rīkoti 

vairāki informatīvie semināri par lauksaimniekiem aktuālām tēmām, kā arī ir notikušas 

apmācības jauniešiem, kuru laikā Krotes Kronvalda Ata pamatskolas skolēni iepazinās ar lauku 

uzņēmējdarbību un apmeklēja vietējos uzņēmumus.  

Ar pašvaldības atbalstu novada amatnieki un mājražotāji 2013.gadā ir piedalījušies 

izstādē „Ražots Liepājā” un Skuodas (Lietuva) tirgus svētkos. 

 

 

 
  



Gada publiskais pārskats  
 

35 
 

NODARBINĀTĪBA 

        Priekules novada pašvaldībā 2013.gada sākumā  nodarbinātības līmenis – 

12,3 % bezdarbnieku no darbaspējas vecumā esošiem iedzīvotājiem, bet gada 

beigās - 11,9 %. Neliela  bezdarbnieku skaita samazināšanās – 0,4 % liek 

domāt, ka vismaz nedaudzi no bezdarbniekiem atraduši darbu. 

 

Pavisam 2013.gada beigās novadā reģistrēti 372 bezdarbnieki, no 

kuriem ilgstošie bezdarbnieki ir 186, jaunieši (15 g.v.-24 g.v.) - 35 un 

pirmspensijas vecuma (no 55 g.v.) -73. 

 

 
                     Priekules novada bezdarbnieku struktūra 

2013.gadā Priekules novada pašvaldība aktīvi turpinājusi iesaistīties ESF un NVA 

organizētajā projektā  „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” . Algoti pagaidu sabiedriskie darbi — 

aktīvais nodarbinātības pasākums bezdarbniekiem darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, veicot 

sociāla labuma darbus. Projektā vidēji mēnesī iesaistīti 40 bezdarbnieki. Visā  novada teritorijā 

veikti dažādi labiekārtošanas un remontdarbi, sakārtotas dažādas pašvaldības teritorijas:  parki, 

kapsētas, ceļmalas, ielas, dekoratīvie stādījumi, alejas, meži, sagatavota malka pašvaldības 

iestādēm apkures sezonai. Novada skolās veikti dažādi remontdarbi, lai skolas sagatavotu 

jaunajam mācību gadam. Remontdarbi uzsākti arī citās  pašvaldības iestādēs, daudzdzīvokļu 

mājās. Pateicoties projektā iesaistīto darbam, apkārtne kļuvusi sakoptāka un skaistāka. Algotajos 

pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistītā bezdarbnieka ikmēneša atlīdzība 100 latu apmērā un 

iemaksa  pensiju fondā, kā arī apmaksāta veselības pārbaužu veikšana. Pašvaldībai piesaistītais  

finansējums 2013.gadā – 50617,00 Ls. 

Pašvaldība iesaistījusies arī citos projektos, kas dod papildus darbavietas. Piemēram,  

darbu turpina bezdarbniece, kura sākotnēji darbu uzsāka projekta „Atbalsta pasākumu īstenošana 

jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar mācīšanās grūtībām integrācijai 

Priekules novada izglītības iestādēs” ietvaros. Projekta „Speciālista piesaiste Priekules novada 

pašvaldībā” ietvaros darbu turpināja būvinženieris. Iegūta Valsts mērķdotācija asistentam – 

pavadošai personai bērnam ar īpašām vajadzībām, lai varētu mācīties vispārizglītojošajā skolā, 

kas nodrošināja darbu uz projekta laiku. 

Priekules novadā, līdzīgi kā visā valstī, ir daudz ilgstošo bezdarbnieku, kas sastāda 30% 

no bezdarbnieku skaita. Lielākai daļai šo iedzīvotāju, ir zudušas darba iemaņas un motivācija 

meklēt darbu un apzinīgi strādāt. Arī veikt pārkvalifikāciju šis personas nav ieinteresētas. 

Ilgstošie 
bezdarbnieki 

50% 

Jaunieši 
bezdarbnieki 

9% 

Pirmspensijas 
vecuma 

bezdarbnieki 
20% 

Bezdarbnieki 
21% 

Kalētu pagasta 

pārvaldes vadītāja, 

algoto pagaidu 

sabiedrisko darbu 

koordinatore 

Agrita Driviņa 
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Priekules novada uzņēmēji ne labprāt iesaistās NVA piedāvātajos pasākumos, par 

iemesliem minot neizdevīgos nosacījumus un pietiekami sarežģīto atskaišu sistēmu. Pēc NVA 

pētījumiem par lietderīgākajiem darba devēji atzīst subsidētās nodarbinātības pasākumus. 

Nedaudz zemāka lietderība darba devēju acīs ir apmācību pasākumiem, bet vēl nedaudz zemāka 

pasākumiem, kas nodrošina darbinieku piesaisti. Priekules novadā darbojošās NVO labprāt 

iesaistītu savā darbībā bezdarbniekus, bet tām nav tādu finansiālo resursu, lai startētu 

izsludinātajos  NVA projektos. 

 

 

 

 

DZIMTSARAKSTU NODAĻA 

Dzimtsarakstu nodaļas darbs saistīts ar visskaistākajiem notikumiem 

cilvēka dzīvē. Laimīga ir tā māja, kurā dzirdamas bērnu čalas. 2013.gadā 

Priekules novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 42 jaundzimušie: 22 meitenes 

un 20 zēni, tas ir, par 11 jaundzimušajiem mazāk kā 2012.gadā (29 bērniem 

noteikta paternitāte, 12 bērni dzimuši vecākiem esot laulībā, 1 bērns bez ieraksta 

par tēvu); 18 gadījumos māmiņām piedzima pirmais bērniņš, 9 gadījumos otrais 

bērniņš, 10 gadījumos trešais bērniņš, 3 gadījumos ceturtais bērniņš , kā arī pa 

bērniņam piedzima kā piektais un sestais bērns ģimenē. Iepriecinoši, ka vecāki 

saviem bērniem izvēlas latviskus un stiprus vārdus: Jēkabs, Kārlis, Matīss, 

Roberts, Anna, Emīlija, Pēteris, Jānis. Joprojām populāri ir vārdi: Kerija, 

Ričards, Elisa, Adriāna, Reinis Aigars. Daudzi mazuļi tikuši pie skanīgiem un starptautiskiem 

vārdiem: Nojus, Nelda, Kurts, Nensija, Eliana, Alens. Ar septembra mēnesi jaundzimušo 

vecākiem tiek izsniegtas paciņas – dāvinājums no Zviedrijas, kuras personīgi atvedis 

organizācijas „Lettlands Vänner” prezidents Ragnārs Holmbergs. Ar 2013.gada maiju 

dzimtsarakstu nodaļa sagatavo lēmumus par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar 

bērna piedzimšanu: 21 ģimene katra saņēma       Ls 100,- un 3 ģimenes katra saņēma Ls 50,-  

Arī viens no visskaistākajiem notikumiem cilvēka dzīvē ir solījums iet kopā vienu ceļu. 

Aizvadītājā gadā laulības noslēguši 20 pāri, t.sk., 1 pāris laulību reģistrēja ārpus dzimtsarakstu 

nodaļas, 4 pāri - baznīcā. Salīdzinājumā ar 2012.gadu laulības noslēguši par 3 pāriem vairāk. ( 14 

līgavas un 15 līgavaiņi laulību reģistrēja 1.reizi, 4 līgavas un 5 līgavaiņi laulību reģistrēja otro 

reizi un 2 līgavas laulību reģistrēja ceturto reizi. Pēc tautības: 3 – lietuvieši, 1 –krieviete, pārējie 

latvieši. Pēc valstiskās piederības: 1 – Latvijas nepilsonis, pārējie Latvijas pilsoņi.) 

 Diemžēl dzimtsarakstu nodaļas darbs saistīts arī ar vislielākajiem zaudējumiem, kad 

klusi līdzjūtības vārdi ir vienīgais mierinājums, tiek reģistrēti miršanas fakti. Priekules novadā 

tāpat kā republikā kopumā mirušo skaits joprojām ir lielāks nekā dzimušo. Aizvadītajā gadā 

Priekules novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 81 miršanas fakts: no tiem 40 sievietes un 41 

vīrietis (63 pensijas vecumu sasnieguši, tai skaitā 7, kuriem pāri par 90 gadiem, un 18 jaunāki). 

Salīdzinājumā ar 2012.gadu miršanas fakti reģistrēti par 7 mazāk. 

 

2013.gadā reģistrētie civilstāvokļa akti pa pagastiem un Priekules pilsētā:  

  Bunka  Gramzda Kalēti Priekules pag. Virga Priekule 

Dzimšana 12 4 1 4 10 11 

Miršana 12 8 5 13 6 37 

Laulības 2 2 2 2 4 8 

Dzimtsarakstu 

nodaļas vadītāja 

Iveta Juškeviča 
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Priekules novada dzimtsarakstu nodaļa uzsāka darbu 2009. gada 14.augustā. 

Salīdzinājumam tabula par civilstāvokļa aktu reģistrāciju, laikā no 14.08.2009. – 2013.gadam: 

  Dzimšana Miršana Laulības 

2009. 27 32 3 

2010. 49 76 15 

2011. 59 73 12 

2012. 53 88 17 

2013. 42 81 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Civilstāvokļa aktu reģistrācijas dati Priekules novada dzimtsarakstu nodaļā 

 

2013.gadā izsniegtas atkārtotas laulības, dzimšanas un miršanas apliecības, veikti 

labojumi un papildinājumi civilstāvokļa aktu reģistros sakarā ar laulības šķiršanu, vārda un 

uzvārda maiņu, aizgādības tiesību atņemšanu pār bērnu, paternitātes noteikšanu. Veiktas uzvārda 

maiņas uz personu iesnieguma pamata.  

Iešūta viena (miršanas) civilstāvokļa aktu reģistra grāmata par 2013.gadu. 

Dzimtsarakstu nodaļa piedalās nu jau par tradīciju kļuvušajā Priekules novada kultūras 

pasākumā „Ģimeņu dārza veidošana” ar koku stādīšanu, kur tapis Ģimeņu dārza reģistrs Nr.3, 

kurā vecāki parakstījās par piedalīšanos novada Ģimeņu dārza stādīšanā. Jaunā tradīcija pulcē 

daudz vecākus ar saviem mazuļiem. Katrs gads ieraksta atmiņā notikumus, kuri mūs darījuši 

laimīgus un arī tos, kurus ietekmēt nav bijis mūsu spēkos. 

 
 Čaklie Ģimeņu dārza stādītāji, 2013. 
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BĀRIŅTIESA 

 
Bāriņtiesas kompetenci un pienākumus nosaka Bāriņtiesu 

likums, Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumi Nr.1037 

„Bāriņtiesas darbības noteikumi”, Bērnu tiesības aizsardzības likums, 

Priekules novada bāriņtiesas nolikums, kā arī citi normatīvie akti. 

Priekules novada bāriņtiesas sastāvs: bāriņtiesas priekšsēdētāja, 

bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece, 6 bāriņtiesas locekļi. Visu 

darbinieku izglītība ir atbilstoša Bāriņtiesu likumā noteiktajam. 

Priekules novada bāriņtiesa attiecīgās pašvaldības teritorijā 

kārto aizgādnības, aizbildnības, adopcijas, bērnu personisko un 

mantisko tiesību un interešu aizsardzības jautājumus, kā arī izdara 

apliecinājumus un pilda citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus. 

Atbilstoši bāriņtiesas kompetencei 2013.gadā izskatīti 120 juridisko un fizisko personu 

iesniegumi, pieņemti 33 lēmumi, 2  personām sniegti prasības pieteikumi tiesā par aizgādības 

tiesību atņemšanu, 3 personām ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības. 

 

 
Bāriņtiesas izskatītie jautājumi, 2010.-2013. 
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Informācija par aizgādības tiesību pārtraukšanu un atjaunošanu, 2010.-2013. 

 

Kopā pārskata gadā   Priekules novadā bez vecāku gādības ir bijuši 26 bērni, kuru aprūpi 

un audzināšanu vecāku vietā nodrošinājusi ārpusģimenes aprūpe, tajā skaitā aizbildņu ģimenēs – 

24 bērniem, audžuģimenē – 2 bērniem. 

Atbilstoši Bāriņtiesu likumam, aizstāvot bērnu mantiskās intereses, bāriņtiesa pieņēmusi 

4 lēmumus, kas saistās ar mantojuma pieņemšanu nepilngadīgā vārdā, bērnam piederošās mantas 

pārvaldīšanu, naudas noguldījumu izmantošanu. 

Pārskata gadā bāriņtiesa pieņēmusi 1 lēmumu par bērna nodošanu citas personas aprūpē 

Latvijā uz laiku, kas ilgāks par 3 mēnešiem. Izskatīta lieta par domstarpībām bērna audzināšanā. 

Pieņemts lēmums par prasības sniegšanu tiesā par paternitātes pieņēmuma apstrīdēšanu un par 

tēva ieraksta par atzīšanu par spēkā neesošu. Pieņemts lēmums par aizgādņa iecelšanu 

rīcībnespējīgai personai. Pieņemts lēmums par ģimenes valsts pabalsta izmaksu un lēmums par 

audžuģimenes neatbilstību audžuģimenes pienākumu veikšanai, vairakkārt pārstāvētas bērnu 

intereses  tiesās un sniegti atzinumi tiesai. 

Nosūtīta korespondence 349 juridiskām un fiziskām personām. Saņemtas 285 vēstules uz 

bāriņtiesas iniciatīvas dokumentiem. Atbilstoši Bāriņtiesu likumam pārskata gadā bāriņtiesa ir 

veikusi 226 apliecinājumus. 

 

 
Bāriņtiesas pārraudzībā bijušo lietu skaits. 

 

Pārskata gadā  pašvaldībā darbojās  21 aizbildnis un 1 audžuģimene. Visiem aizbildņiem 

ar ģimenēm un audžuģimenei  2013.gadā noorganizēts cirka apmeklējums Rīgā, bet maijā vidū 

Kalētu pagastā tika organizēts Ģimenes 

svētku pasākums veltīts šīm ģimenēm. 

Bāriņtiesa cieši sadarbojās ar 

sociālo dienestu, regulāri informējot 

dienestu par ģimenēm, kurām 

nepieciešama palīdzība bērnu aprūpē,  

ģimenisko attiecību veidošanā un kurās 

netiek pietiekami nodrošināta bērna 

attīstība un audzināšana. Bāriņtiesa 

sadarbojas arī ar pašvaldības izglītības 

iestādēm, citu pašvaldību bāriņtiesām, 

veselības aprūpes un policijas iestādēm. 

Bāriņtiesa sadarbojas ar Valsts 

bērnu tiesību aizsardzības inspekciju un 

citu ministriju pakļautības iestādēm un 

institūcijām bērnu tiesību aizsardzības jautājumu risināšanā. 

 Pārskata gadā   bāriņtiesas darbinieki apmeklējuši vairākus profesionālās pilnveides 

kursus, tādējādi ceļot savu kvalifikāciju un uzlabojot bāriņtiesas sniegto pakalpojumu kvalitāti. 
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SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA 

Sociālā dienesta darbības mērķi un struktūra  

Priekules novada sociālā dienesta pamatmērķis ir nodrošināt kvalitatīvu 

un profesionālu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības pieejamību 

personām, ģimenēm un personu grupām, mazināt sociālās problēmas, attīstīt 

pašas personas resursus, kā arī, iesaistot atbalsta sistēmas, sniegt materiālo 

atbalstu krīzes situācijās nonākušām trūcīgām ģimenēm un personām, lai 

apmierinātu pamatvajadzības. 

Sociālā dienestā ir 9 darbinieki – dienesta vadītāja, astoņi sociālie 

darbinieki, viens sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem. Deviņiem  

sociālā darba speciālistiem  ir 2.līmeņa augstākā izglītība sociālajā darbā, kas ir 

obligāta, veicot sociālo darbu, diviem no tiem ir profesionālais maģistra grāds 

sociālā darbā.  Lai paaugstinātu savas izglītības  kvalitāti, dienesta darbinieki apmeklējuši 

apmācības, kursus, seminārus, piedalījušies konferencēs.  

Sociālā dienesta struktūra darbā ar klientiem tiek organizēta pēc klientu pieprasījuma 

principa: 

 sociālā palīdzība; 

 darbs ar cilvēkiem ar invaliditāti; 

 darbs ar ģimenēm un bērniem; 

 darbs ar cilvēkiem, kuri nonākuši atkarībās un personām, kuras atbrīvojušās no 

ieslodzījuma vietām; 

 darbs ar veciem cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. 

Četri sociālie darbinieki strādā  katrs savā pārvaldē - Gramzdas, Kalētu, Virgas un 

Bunkas pagasta pārvaldēs. Šāda darba organizācija tiek pamatota ar to, ka sniedzot klientam 

sociālo palīdzību, netiek kavēta dokumentu aprite un sociālā palīdzība,  sociālie pakalpojumi tiek 

nodrošināti pēc iespējas savlaicīgāk un ir pietuvināti pagastu iedzīvotājiem.  

Sociālā dienesta funkcijas un kompetence, sniegtie sociālie pakalpojumi un sociālā 

palīdzība  

Sociālā dienesta galvenā funkcija ir koordinēt, plānot un organizēt sociālās palīdzības un 

sociālo pakalpojumu sniegšanu Priekules novada teritorijā dzīvojošiem iedzīvotājiem, lai 

apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas 

uzlabošanā. Dienesta speciālistu darbība ir vērsta uz to, lai panāktu un veicinātu personas sociālo 

problēmu praktisku risinājumu un viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos, iekļaušanos sabiedrībā, 

spēju palīdzēt pašiem sev.  

Nodrošinot sociālā darba pakalpojumu, sociālie darbinieki visbiežāk sadarbojas ar 

ģimenēm, kurām ir grūtības bērnu audzināšanā, tās nonākušas konfliktsituācijās, bērni 

neapmeklē skolu, konstatētā bērnu pamešana novārtā vai ģimenes nonākušas krīzes situācijā, ir 

alkoholisms.  

Nozīmīgi ir apsekojumi klientu (ģimeņu) dzīvesvietā, tas nodrošina iespēju sociāliem 

darbiniekiem novērtēt klienta sadzīves apstākļus, kā arī novērot viņa izturēšanos un 

komunikāciju ar ģimenes locekļiem viņa ierastajā vidē.  2013.gadā tika veiktais 796 apsekošanas 

dzīvesvietā un 1493 konsultācijas. Visbiežāk konstatētās sociālās problēmas pilngadīgiem 

klientiem ir vardarbība ģimenē, krīzes situācijas, saskarsmes problēmas starppersonu 

komunikācijā, sociālo prasmju trūkums, nodarbinātība, alkoholisms.  

Sociālā gadījuma vadīšanas procesā sociālie darbinieki sadarbojas ar dažādu nozaru 

institūcijām un speciālistiem – valsts un pašvaldības policiju, izglītības iestādēm, krīzes 

centriem, bāriņtiesām, medicīnas iestādēm, nevalstiskām un reliģiskām organizācijām u.c.  

Sociālā dienesta 

vadītāja Mārīte 

Gertnere 
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Atbalstu sociālā darba veikšanā turpina sniegt  pašvaldībā esošā  „Bēbīšu skola”, „Māmiņu 

skola”, „Zupas virtuve”, „Sarkanais krusts”, uzņēmēji, baznīcas u.c.   

Lai palīdzētu cilvēkiem sadzīvot ar zaudējumu un emocionālām sāpēm, veicināt cilvēkos 

savu spēku apzināšanos, atbalstīt cilvēka izaugsmi un celt pašapziņu, sociālais  dienests uzsācis 

atbalsta grupu darbu Priekulē, Kalētu un Bunkas pagastos. Grupu darbu vada sociālie darbinieki 

kopā ar māmiņām, pensionāriem, invalīdiem un citiem. Atbalsta grupu praktiskās nodarbības  

palīdz vadīt brīvprātīgie speciālisti.  

 

 
      Brīvprātīgais palīgs – Birute Karabauska Priekules sociālajā atbalsta centrā  

 

Priekulē, Ķieģeļu ielā 7, ir izveidots Sociālā atbalsta centrs. Ēkai ir uzklāts jauns jumts, 

iekārtotas telpas lietota apģērba pieņemšanai un humānās palīdzības izsniegšanai iedzīvotājiem. 

Uzstādīta veļas mašīna, izveidots sanitārais mezgls. Darbs pie telpu labiekārtošana turpināsies 

2014.gadā. Centrā darbojas invalīdu atbalsta grupa, var saņemt un nodot lietotos apģērbus, 

saņemt sociālā darbinieka konsultācijas, piedalīties dažādās lekcijās par dzīvē svarīgām tēmām.   

Centra darba organizēšanā daudz palīdz brīvprātīgie.   

 

 

 
       Invalīdu atbalsta grupas nodarbība Priekules sociālajā atbalsta  

       centrā, nodarbību vada brīvprātīgais palīgs – Priekules Mūzikas 

       un mākslas skolas skolotāja Zenta Svara. 
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Savā darbībā Sociālais dienests  piešķir gan valsts finansētos sociālos pakalpojumus, gan 

pakalpojumus, kas tiek nodrošināti no pašvaldības finanšu resursiem. 

 

Valsts finansētie pakalpojumi  

No 2013.gada 1.janvāra cilvēkiem ar I un II grupas invaliditāti, kā arī bērniem ar 

invaliditāti no 5 līdz 8 gadiem Sociālais dienests nodrošina asistenta pakalpojumus, ko apmaksā 

no valsts budžeta līdzekļiem. Šāds pakalpojums paredzēts, lai palīdzētu cilvēkiem ar invaliditāti 

veikt ārpus mājas aktivitātes – nokļūt vietās, kur viņi mācās, strādā vai saņem pakalpojumus. 

Par asistentu var būt cilvēks, kam ir darba vai personiskā  pieredze cilvēku ar invaliditāti 

aprūpē vai atbilstoša izglītība pedagoģijā, psiholoģijā, sociālā darbā vai veselības jomā. Līdz 

2013.gada 31.decembrim Sociālais dienests nodrošināja 28 invalīdiem asistentu pakalpojumus 

par kopējo summu Ls 13227. 

Sociālā rehabilitācija no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem sniegta 14 bērniem. 

Pakalpojuma apjoms, kad bērniem ir nepieciešama psiholoģiskā palīdzība pārdzīvotas 

emocionālas, fiziskas vai seksuālās vardarbības gadījumos,  pieaug.  Salīdzinot ar 2010.gadu - 7 

bērniem, 2011.gadu - 4 bērniem, 2012.gadu - 9 bērniem, 2013.gadā - 14 bērniem, kuri cietuši no 

prettiesiskām darbībām, tika nodrošināts sociālās rehabilitācijas pakalpojums dzīvesvietā. 

Savukārt sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā tika nodrošināts 5 bērniem, kuri cietuši 

no prettiesiskām darbībām. Sociālā rehabilitācija institūcijā ir nodrošināta Krīžu centrā ģimenēm 

un bērniem ”Paspārne”, Zantes ģimenes krīzes centrā un Talsu novada krīžu centrā.  

Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā tika sniegta 2 personām, kuras, 

veselības stāvokļa vai funkcionālo traucējumu dēļ, nespēj dzīvot patstāvīgi. Šis pakalpojums 

nodrošināts Sociālās aprūpes centrā „Aizvīķi”. 

 

Pašvaldības finansētie pakalpojumi 

2013. gadā  4 personas uzturas SIA „Priekules slimnīca”  ilgstošās aprūpes nodaļā, sniegto 

pakalpojumu  summa Ls  4194, bet SIA „Rokaiži” - 9 personas, pakalpojuma summa Ls 8952. 

 

Ziņas par sociālās palīdzības sniegšanu  

2013.gadā ir samazinājies sociālo pabalstu saņēmēju skaits un izmaksāto pabalstu summas.  

2012. gadā sociāliem pabalstiem izlietots Ls 157815, bet 2013.gadā izlietoti Ls 114733, no 

kuriem garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai - Ls 63213,  dzīvokļu pabalstiem – 

Ls 15373, pārējos pabalstos - Ls 36147. 

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem ar visām GMI pabalsta pilngadīgajiem 

saņēmējiem tika slēgta vienošanās par līdzdarbību, galvenokārt, veicinot aktīvu līdzdarbību 

savas situācijas uzlabošanā, kā arī iekļaušanos darba tirgū.  

2013.gadā 919 personām ir bijis spēkā trūcīgās personas statuss, 904 personām ir 

izmaksāts vismaz viens sociālais pabalsts, 403 personām ir izmaksāts garantētais minimālais 

ienākumu līmeņa nodrošināšanai, 785 personām izmaksāts dzīvokļa pabalsts, 355 personām 

izmaksāts kāds no pārējiem pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem. 
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Personu skaits, kam bijis noteikts trūcīgas personas statuss, un pabalstu saņēmušo personu  

skaits 2011.-2013. 

 

Citas sociālā dienesta aktivitātes 2013 gadā  

Turpinājusies sadarbība  ar Zviedrijas draugu kopu „Lettlands Vänner”. Saņemta humānā 

palīdzība, kas izdalīta Priekules novada iedzīvotājiem. Zviedru draugi bieži apmeklē novada 

ģimenes un pasniedz sarūpētas dāvanas.  

 
      Sociālā darbiniece Dace Vanaga (otrā no kreisās puses) kopā  

              ar Zviedrijas   draugu kopas „Lettlands Vänner” pārstāvjiem. 

 

Sadarbībā ar Priekules novada  bāriņtiesu tika organizēts aizbildņu un audžuģimeņu 

pasākums Kalētos. Invalīdu, pensionāru Ziemassvētku  pasākumā  Bunkas kultūras namā svētkus 

svinējuši arī SAC ”Aizvīķi” iemītnieki un darbinieki. Svētku programmā mūzika, dziesmas, 

teātra izrāde un dejas kopā ar pensionāru kopu „Zilais lakatiņš”. Sociālā dienesta darbinieki arī 

2013.gadā apciemojuši novada iedzīvotājus svētkos pansionātos SIA  “Rokaiži”, SAC “Iļģi”, 

SAC ”Aizvīķi”,  SIA ”Priekules slimnīca” ilglaicīgās aprūpes nodaļā.  
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IZGLĪTĪBA 
 

Priekules novadā darbojas 9 izglītības iestādes. Kopējais izglītojamo 

skaits 2013.gada 1.septembrī bija 907, kas ir tikai par 0,2% mazāks kā 

2012.gada 1.septembrī. 

 

 

Audzēkņu  skaits Priekules novada izglītības iestādēs 2013. gada 

1.septembrī 

Izglītības iestāde 

Līdz 5 

gadiem 

5-6 

gadīgie 

1.-4. 

klasē 

5.-9. 

klasē 

10.-

12. 

klasē 

Neklātiene 

12.klase 

Kopā Tai skaitā 

 Korekcijas 

programmās 

Speciālās 

izglītības 

programmās 

Priekules 

vidusskola 
- - 103 116 44 6 269 16 - 

PII Dzirnaviņas 68 46 - - - - 114 - - 

Gramzdas 

pamatskola 
10 11 25 32 - - 78 - 5 

Kalētu pamatskola 29 23 50 41 - - 143 - 7 

Krotes Kronvalda 

Ata pamatskola 
16 24 36 43 - - 118 - 1 

Virgas pamatskola 15 14 32 41 - - 102 - - 

Purmsātu speciālā 

internātpamatskola 
3 6 16 58 - - 83 - 83 

Kopā novadā 125 130 381  44 6 907 35 98 

 

Audzēkņu  skaits Priekules novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs  

2013. gada septembrī 

Izglītības iestāde Mūzikas programmas Mākslas programma Kopā 

Priekules Mūzikas un mākslas skola 91 60 151 

Kalētu Mūzikas un mākslas skola 47 23 70 

 

Priekulē, Krotē un Kalētos darbojas piecas Liepājas rajona Sporta skolas profesionālās 

ievirzes izglītības grupas futbolā un vieglatlētikā. 

Priekules novada skolēni aktīvi iesaistās dažādās mācību priekšmetu olimpiādēs un 

ārpusstundu konkursos, sacensībās, skolēnu mācību uzņēmumu gadatirgos. Augstākie 

sasniegumi: Priekules vidusskolas ansamblis ieguva I pakāpes diplomu vokālās mūzikas 

konkursā “Balsis 2013” Kurzemē, Krotes Krovalda Ata pamatskolas skolniece Sindija Mierture 

skatuves runas konkursā „Ievelc dziļā elpā savu Latviju” ieguva I pakāpes diplomu, Virgas 

pamatskolas skolniece Ariandra Ķude piedalījās Oskaram Kalpakam veltītajā literāro darbu 

konkursā „..uz mājām nu PULKVEDIS nāk.. (E. Virza)”, kur ieguva galveno balvu - apmeklēja 

Briseli, lai iepazītos ar Eiropas parlamenta deputātu darbu. 

Septiņi Krotes Kronvalda Ata pamatskolas absolventi - Renāte Ķeķe, Renāts Pocjus, Elīna 

Kaire, Mareks Stepānovs, Egija Franka, Ervīns Bauermeisters, Kārlis Kurdo ieguva augstāko 

Novada izglītības 

vadītāja Agrita 

Purviņa 



Gada publiskais pārskats  
 

45 
 

Mazpulku apbalvojumu – sudraba karotīti, bet folkloras kopas „Traistēni” dalībniece Ance 

Dreimane tradicionālās dziedāšanas konkursā ieguva augstāko – diždižās dziedātājas titulu. 

Kalētu pamatskola jau 3 gadus pēc kārtas ir saņēmusi Ekoskolu Zaļo karogu, kas apliecina 

skolas nopelnus vides izglītībā un ir atzīta un prestiža vides kvalitātes zīme, ar ko lepojas skolas 

visā pasaulē. 

Kā jauka ikgadēja novada tradīcija ir izglītības iestāžu kopīgie pasākumi – Olimpiskā 

diena, Lāčplēša diena Aizvīķu parkā, Dullā Daukas literārās jaunrades konkurss, konkurss 

„Dzīves skola” Purmsātos.  

2013.gadā Priekules vidusskola atzīmēja skolas pastāvēšanas 255 gadadienu, bet Priekules 

Mūzikas skola – 45.jubileju. 

2013.gadā Priekules vidusskolā notika Lejaskurzemes bērnu un jauniešu folkloras kopu 

reģionālais sarīkojums, kurā piedalījās folkloras kopas no Gramzdas, Kalētiem, Krotes un 

Priekules. 

Kalētu pamatskolas, Krotes Krovalda Ata pamatskolas, Virgas pamatskolas izglītojamie 

darbojas Mazpulkā un Jaunsardzē, Priekules vidusskola – Jaunsardzē. Kalētu jaunsargi ik gadu 

organizē sacensības “Kalētu kauss”, kurā sacenšas jaunsargi no visas Kurzemes un piedalās 

komanda arī no Lietuvas. 

2013.gadā Priekules Mūzikas un mākslas skola pirmo reizi organizēja vizuālās mākslas 

konkursu "Ikara sapņi šodien", kurā tika iesniegti 60 darbi no dažādām Latvijas izglītības 

iestādēm, arī Skodas mākslu skolas (Lietuva). 

2013.gadā Priekules Mūzikas un mākslas skolas kamerorķestris kļuva par Latvijas 

Orķestru asociācijas biedru un piedalījās 1.Latvijas Orķestru asociācijas festivālā Rēzeknē. 

Kā būtisks skolas tēla veidotājs ir to interneta vietnes. Jau esošajai Priekules vidusskolas 

mājas lapai http://www.priekule.edu.lv 2013.gadā pievienojušās Kalētu un Krotes pamatskolu un 

Priekules Mūzikas un mākslas skolas mājas lapas: http://kaletuskola.lv/ , 

http://krotespamatskola.lv/ un http://priekulemums.lv/  

Ar 2013.gada 1.septembri visās skolās ieviests elektroniskais žurnāls – skolvadības sistēma 

„e-klase” 

2013.gadā noslēdzās trīs divus gadus ilgušie Eiropas Sociālā fonda projekti: 

1. „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un 

jauniešu ar mācīšanās grūtībām integrācijai Priekules novada izglītības iestādēs” ietvaros visās 

novada skolās tika nodrošināts psihologs, sociālais pedagogs, koriģējošās vingrošanas skolotājs, 

pedagoga palīgi, pagarinātās dienas grupas vecāko klašu skolēniem, interešu izglītības pulciņi 

(peldēšana, jauno gidu skola, orientēšanās, modernās dejas, dabas draugu pulciņš u.c), darba 

prasmju apguves kursi (kulinārija, kokapstrāde, šūšana, vecāko klašu skolēni apguva 

traktorvadīšanas prasmes u.c), Purmsātu skolā šī projekta ietvaros strādāja fizioterapeits. Visiem 

projektā iesaistītajiem bērniem ir noorganizētas ekskursijas un nometne. Projekta noslēgumā tika 

noorganizēta pedagogu pieredzes apmaiņas konference. 

2. „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska grupu integrācijai 

izglītībā Purmsātu speciālā internātpamatskolā” galvenās aktivitātes bija sociālo prasmju 

veidošanas, saskarsmes prasmju attīstības un inovatīvu pasākumu izveidošana un darbība, 

skolotāja palīga amata ieviešana, izglītojamo ar speciālām vajadzībām iekļaušanas nodrošināšana 

izglītības sistēmā, darba un sadzīves prasmju apguves veicināšana, atbalsta pasākumu 

nodrošināšana jauniešiem no nabadzīgām ģimenēm. 

3. Projektā „Radošu aktivitāšu organizēšana sociālā atstumtības riska mazināšanai” 

Vaiņodes internātpamtskolas ģimenes atbalsta centram „Dialogs” kā sadarbības partneri 

piedalījās visas Priekules novada izglītības iestādes un tika realizētas sekojošas aktivitātes: 

nometnes, Veselības dienas, interešu pulciņi; interaktīva skolotāju un skolēnu pieredzes apmaiņa. 

Purmsātu speciālajā internātpamatskolā realizēts Šveices valdības finansētais projekts 

„Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs”. 

http://www.priekule.edu.lv/
http://kaletuskola.lv/
http://krotespamatskola.lv/
http://priekulemums.lv/
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Krotes Krovalda Ata pamatskola īstenojusi ELFLA projektu „Aktīva atpūta- drauds 

atkarībām”, uzstādot 6 āra trenažieri  pie skolas un Rietumu bankas projektu konkursā „Sprīdis 

labākai dzīvei 2013” ietvaros atbalstu ieguva projekts „Pastāvēs, kas pārvērtīsies!”, kurā kopā ar 

pašvaldības ievērojamu līdzfinansējumu tika veikts skolas aktu zāles remonts. 

Virgas pamatskola un Priekules pirmsskolas izglītības iestāde "Dzirnaviņas" guva 

atbalstu Sorosa fonda – Latvija projektā „Skola kā kopienas centrs” 2.kārtā „Virgas pamatskola 

kā daudzfunkcionāls attīstības centrs”. Virgas pamatskolas bērni un jaunieši varēja piedalīties 

radošās aktivitātēs: angļu valodā, apgūt datorprasmes, rokdarbus, kulināriju, keramiku, 

pēcpusdienās nodarboties ar sportu, vasarā divu nedēļu garumā lietderīgi pavadīt brīvo laiku 

vasaras nometnē, ziemā piedalīties ziemas sporta dienā. Priekules pirmsskolas izglītības iestādē 

"Dzirnaviņas" šī projekta gaitā iekārtota Montesori grupa un darba telpa skolotājām, atvērta 

"Bēbīšu skoliņa", kurā 1 reizi nedēļā tiem bērniem, kuri neapmeklē izglītības iestādi vecumā no 

1 līdz 3 gadiem, notiek nodarbības kopā ar vecākiem. 

Izglītības iestādes aktīvi iesaistījās arī Priekules novadā izsludinātajos projektu 

konkursos. Konkursā „Kultūras iniciatīvas Priekules novadā” atbalstu saņēma Krotes Krovalda 

Ata pamatskolas folkloras kopas „Traistēni” projektā „Stāvēju, dziedāju”. Konkursā „Bērnu un 

jauniešu aktivitātes” atbalstu saņēma Kalētu mūzikas un mākslas skolas projekts "Daba - 

iedvesmas avots mākslā",  kura laikā skolēniem bija  mākslas plenēri gan Pāvilostā, gan Kalētos, 

Krotes Kronvalda Ata pamatskolas projekts "Sūrs darbs - saldi augļi", kurā skolēni devās 

izzinošā ekskursijā un Gramzdas pamatskolas projekts "Veselības dienas - augsim veseli un 

stipri!". 

Visās izglītības iestādēs, atbilstoši plānotajam, papildināts mācību līdzekļu klāsts un veikti 

remontdarbi – remontētas iekštelpas, labiekārtota apkārtne. Pie Gramzdas pamatskolas ierīkots 

bērnu rotaļu laukums, veikta Kalētu pamatskolas ārējo kāpņu atjaunošana, Priekules vidusskolā 

pārbūvēts vēstures kabinets un atjaunots 2.stāva vestibils un gaitenis, Purmsātu speciālajā 

internātpamatskolā renovēts un iekārtots mūzikas un mūzikas terapijas kabinets. 

 

 
  Priekules novada skolotāji savos svētkos.  
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VESELĪBA 

Sabiedrības veselības veicināšana Priekules novada pašvaldībā 2013. gadā. 

  

Valstī ir pieņemts „Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-

2020.gadam” kas tiks ņemts vērā, plānojot 2014. – 2020.gada Eiropas 

Savienības struktūrfondu līdzekļu izlietojumu Latvijā. Piešķirot veselības 

veicināšanas pasākumiem paredzēto Eiropas Savienības struktūrfondu 

līdzekļu izlietojumu Latvijā, pašvaldības dalība Nacionālajā veselīgo 

pašvaldību tīklā tiks uzskatīta par priekšrocību aktivitāšu un finansējuma 

piesaistei. 

2013.gadā Priekules novada pašvaldība uzsākusi darbu sabiedrības 

veselības jomā. 30.maijā Priekules novada dome pieņēmusi lēmumu 

(protokols Nr.7, 3.§) - ņemt dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā 

(turpmāk – NVPT), nosakot tīkla koordinatoru un kontaktpersonu ar 

Veselības ministriju (turpmāk - VM) un Slimību profilakses un kontroles 

centru (turpmāk - SPKC), kā arī nolēmusi par atbildīgo politisko amatpersonu 

Tīkla pasākuma īstenošanai deleģēt Priekules novada veselības un sociālo 

jautājumu komitejas priekšsēdētāju. 2013.gada 11.oktobrī Priekules novada pašvaldība kā viena 

no pirmajām oficiāli tika uzņemta Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā (NVPT). Latvijā 

Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā iestājušās 25 pašvaldības (attēlā atzīmētas ar sarkanu 

punktiem).  

 

 

 - pašvaldības , kuras iestājušās NVPT 

 

Lai veiktu sabiedrības veselības darbu, 2013.gada oktobrī tika izveidota Priekules novada 

sabiedrības veselības komisija desmit cilvēku sastāvā un tika nolemts izveidot nepilnas slodzes 

(0,1) štata vietu sabiedrības veselības koordinatoram. Līdz ar iestāšanos NVPT Priekules novada 

mājas lapā sadaļā „Veselība” ir izveidota apakšsadaļa „Sabiedrības veselība”, kurā regulāri tiek 

ievietota informācija gan par iespējamiem draudiem veselībai (traumatisms, atkarības, higiēnas 

Kalētu pagasta 

pārvaldes vadītāja, 

veselības 

veicināšanas 

koordinētāja Agrita 

Driviņa 
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ievērošanu, kā atpazīt saslimšanu sākumu u.c.), gan par dažādām akcijām un aktivitātēm 

sabiedrības veselības jomā. 

Novembrī tika organizēta pirmā NVPT piedāvātā bezmaksas nodarbība „Vingro vesels”. 

Profesionāla vingrošanas trenere mācīja, kā pareizi veikt dažāda veida vingrinājumus, lai 

uzlabotu organisma veselību (lekcija par vingrošanas nozīmi veselībai, padomi ikdienas 

vingrošanai, vingrojumu apgūšana, vienkāršu vingrošanas programmu izveide, veselību vērtējoši 

testi, padomi un diskusijas). 

       Arī turpmāk Priekules novada pašvaldībai, darbojoties NVPT, tiks piedāvāta dalība 

dažādos projektos un Veselības ministrijas apmaksātos pasākumos. 

        28.novembrī uz bezmaksas semināru/ diskusiju Skrundā Veselības ministrija aicināja 

pašvaldību vadītājus. Pašvaldību pārstāvjiem bija iespēja izteikt viedokli un sniegt 

ierosinājumus, lai kopumā uzlabotu sabiedrības veselību. Galvenais akcents tika likts uz skolu 

jaunatni. Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2011.-2017.gadam veselībai visās politikās ir 

piešķirta galvenā loma. Profilakses un veselīga dzīvesveida nodrošināšanā un sekmēšanā 

iesaistās arī citas tautsaimniecības nozares. 2013.gadā Priekules novads ir turpinājis realizēt 

projektus saistībā ar dzeramā ūdens drošību un notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti (Bunkas un 

Kalētu pagastos), kas būtiski ietekmē novada iedzīvotāju veselību. 

Sabiedrības veselības uzlabošanā liels uzsvars tiek likts uz fiziskām aktivitātēm, 

sabalansētu uzturu un nepārslogotu dienas režīmu.  

 

          
Sportiskās aktivitātes ikdienā. 
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SPORTS 

 

Priekules novada sporta dzīvi 2013.gadā organizēja un vadīja Priekules 

novada sporta metodiķis, Priekules novada sporta metodiķa vietnieks, kā arī 

sporta organizatori katrā pagasta pārvaldē. 

 

Priekules daudzfunkcionālā sporta halle. 

Lielākā daļa novada pasākumi, kas saistīti ar novada sporta dzīvi,  

norisinājušies Priekules daudzfunkcionālajā sporta hallē, tādējādi lielākā daļa 

sporta budžeta naudas tiek izlietota halles uzturēšanā un sporta pasākumu 

rīkošanā. 

Sporta halles piedāvātās aktivitātes: basketbola treniņi (dāmām un kungiem), volejbols 

(dāmām), futbola treniņi,   ir iespēja spēlēt galda tenisu un apmeklēt trenažiera zāli, kā arī notiek 

futbola nodarbības maziem futbolistiem futbola klubā „Bandava” u.c. 

 

Priekules novadā sarīkotie čempionāti 2013. gadā. 

Priekules novada čempionāts telpu futbolā  – piedalījās 10 komandas. 

Priekules novada čempionāts basketbolā  – piedalījās 4 komandas. 

Priekules novada čempionāts galda tenisā, trīs posmi -  piedalījās 21 dalībnieks. 

Priekules novada čempionāts komandām zolītē, trīs posmi - piedalījās 5  komandas. 

Priekules novada čempionāts šahā, trīs posmi - piedalījās 10 dalībnieki. 

Priekules novada čempionāts dambretē, trīs posmi - piedalījās 12 dalībnieki. 

Priekules novada čempionāts novusā dubultspēlēs  – piedalījās 10 dalībnieki. 

Priekules novada komandu čempionāts zemledus makšķerēšanā, trīs posmi - piedalījās 7 

komandas (komandā 3 dalībnieki). 

Priekules novada tempo kausa izcīņa zemledus makšķerēšanā  – piedalījās 14 dalībnieki. 

Priekules novada čempionāts spiningošanā, trīs posmi - piedalījās 7 komandas. 

Priekules novada čempionāts pludiņmakšķerēšanā, trīs posmos - piedalījās 18 dalībnieki. 

Priekules novada čempionāts minifutbolā, trīs posmi - piedalījās 8 komandas. 

Priekules novada čempionāts šautriņu mešanā, trīs posmi - piedalījās 37 dalībnieki. 

Priekules novada atklātais čempionāts svara stieņa spiešanā guļus bez ekipējuma   –piedalījās 

189 dalībnieki no Talsiem, Ventspils, Liepājas, Kuldīgas, Vaiņodes, Nīcas, Saldus, Rīgas, 

Iecavas, Valmieras, Skodas u.c. 

Priekules novada čempionāts ielu basketbolā, pieci posmi - piedalījās 6 komandas. 

 

Priekules novada kausi  un citas sacensības, kurās piedalās ne tikai Priekules novada 

sportisti. 

Priekules kauss futzālā 2013. - sešas komandas (divas no Lietuvas, četras no Latvijas). 

Rūdolfa Beņķa piemiņas turnīrs novusā - 34 dalībnieki. 

MTB VELOMARATONS - 124 dalībnieki. 

Ikaru kausa izcīņa komandām - Ikara svētkos - 12 

komandas. 

Baltijas reitinga turnīrs šautriņu mešanā ''Priekules 

kauss 2013''- 43 dalībnieki no Latvijas, Lietuvas. 

 

 
       

Sporta metodiķis 

Mārtiņš Mikāls 

Starts Priekules MTB velomaratonam 2013. 
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Priekules novada komandu starti. 

Basketbolisti startēja Lejaskurzemes novadu čempionātā basketbolā, kā arī Lietuvā sadraudzības 

turnīrā Mosēdē, kur izcīnīja 2 vietu.   

Priekules/Vaiņodes apvienotā komanda startēja Latvijas čempionātā futbolā 2 līgā Kurzemes 

zonā, izcīnot 4 vietu. 

Priekules/Vaiņodes komanda startēja Latvijas čempionātā handbolā un Lietuvas čempionātā 

handbolā veterāniem. 

 

08.06.2013. Priekulē norisinājās  LATVIJAS PAŠVALDĪBU SPORTA VETERĀNU – 

SENIORU 50. JUBILEJAS SPORTA SPĒLES riteņbraukšanā un svara stieņa spiešanā guļus. 

Riteņbraukšanā sportisti vispirms startēja solo braucienā (trases garums 7,5 km), kur pavisam 

piedalījās 41 riteņbraucējs no Ilūkstes novada, no „Lejaskurzemes sports” komandas, Rīgas, 

Skodas, Dobeles, Kuldīgas, Aizputes. Komandu konkurencē pirmo vietu izcīnīja Ilūkstes novads. 

Pēc tam sportisti sacentās MTB krosa braucienā, kur pavisam piedalījās 31 sportists. 

Lejaskurzemes komandas sastāvā startēja arī priekulnieks Kaspars Dzintars, kas palīdzēja 

kopvērtējumā „Lejaskurzemes sports”  komandai izcīnīt 2.vietu MTB krosa braucienā. Svara 

stieņa spiešanā guļus pavisam piedalījās 70 sporta veterāni – no Bauskas, Kuldīgas, Valmieras, 

Apes, Aizkraukles, Liepājas, Jēkabpils, Rembates, Ventspils, Rēzeknes, Rīgas, Priekules, 

Talsiem, Vaiņodes, Tukuma.  

 

Realizētie projekti 

 

LEADER projekta ietvaros Priekulē tika 

realizēts projekts „Hokeja un slidošanas laukuma 

apmaļu (bortu) un mini golfa laukuma un inventāra 

iegāde”. Finansējums 11776,12 Ls šim projektam  

tika iegūts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 

(LAP) pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana 

un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 

stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros. Projekta 

ietvaros tika iegādātas deviņas dažādas mini golfa 

bedrītes un mini golfa inventārs. Jebkuram 

interesentam gan Priekules, gan Priekules novada 

iedzīvotājiem un arī Priekules pilsētas viesiem 

vasaras laikā ir iespējams uzspēlēt  mini golfu. 

Mini golfa laukumi izvietoti Priekulē pie Priekules 

daudzfunkcionālās sporta halles. Projekta ietvaros 

tika izbūvēts arī hokeja un slidošanas laukums, kas 

ir 40x20 m metrus liels un atrodas Priekulē, Peldu 

ielā 1, kur ziemas mēnešos ir iespēja jebkuram 

novada iedzīvotājam apgūt slidošanas prasmi un 

spēlēt hokeju. 

   
    

  

Hokeja laukums Priekulē un tā aktīvie izmantotāji. 

Mini golfa laukumi pie Priekules daudzfunkcionālās 

sporta halles 
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Bibliotekāre Gunta Gruntiņa kolēģu vidū saņem 

apsveikumu no domes priekšsēdētājas Vijas 

Jablonskas 

KULTŪRA 

Bibliotēkas 
Visās novada apdzīvotajās vietās ir ērti sasniedzami bibliotēku 

pakalpojumi: Priekules pilsētas bibliotēkā, Bunkas pagasta Bunkas bibliotēkā, 

Bunkas pagasta Krotes bibliotēkā, Bunkas pagasta Tadaiķu bibliotēkā, 

Gramzdas pagasta Gramzdas bibliotēkā, Gramzdas pagasta bibliotēkas ārējās 

apkalpošanas punktā Aizvīķos, Kalētu bibliotēkā, Virgas pagasta Virgas 

bibliotēkā, Virgas pagasta bibliotēkas ārējās apkalpošanas punktā Paplakā, 

Virgas pagasta Purmsātu bibliotēkā.  

Astoņas bibliotēkas apkalpo lasītājus bibliotēku informācijas sistēmā 

(BIS) - Alise 4i. Gramzdas pagasta bibliotēka, Virgas pagasta Purmsātu 

bibliotēka un Virgas pagasta Virgas bibliotēka strādā BIS- Alise. 

 2013.gadā turpinājās novada bibliotēku kosmētiskie remonti. Pēc 

Priekules bibliotēkā veiktajiem remontdarbiem visas telpas nodotas lasītāju 

apkalpošanas vajadzībām. Bērni un jaunieši nu ieguvuši labiekārtotu lasītavu - 

zāli, kurā iespējams gan lasīt, gan zīmēt, gan spēlēt 

galda spēles un nodarboties ar citām interesantām 

lietām. Paredzēta vieta izstādēm.   

Gada nogalē remontdarbi tika uzsākti arī 

Gramzdas pagasta bibliotēkas ārējās apkalpošanas 

punktā Aizvīķos. Telpas tur bija fiziski un morāli 

nolietojušās - laika zoba skartas. Kopš remonts 

pabeigts, Aizvīķu iedzīvotāji, kuri atrodas 

salīdzinoši tālu no Priekules, kā arī nomaļi no 

Gramzdas centra, tagad ieguvuši mājīgu bibliotēku 

ar internetu, un jūtas tur gaidīti. 

2013.gadā ikvienai Latvijas bibliotēkai bija 

iespēja pieteikties UNESCO Stāstu bibliotēkai, tādā 

veidā stiprinot bibliotēkas lomu informācijas 

saglabāšanā un apzināšanā. UNESCO Latvijas 

Nacionālā komisija 2013.gadā Stāstu bibliotēku 

tīklā uzņēma 33 bibliotēkas, tostarp arī Bunkas 

pagasta Krotes bibliotēku. Krotē ir iekoptas 

stāstnieku tradīcijas un tas, ka bibliotēka turpmāk 

darbosies šādā gultnē, ir pat likumsakarīgi, 

pārliecināta bibliotēkas vadītāja Lita Vēkause. Viņa 

2013.gadā pabeigusi vērienīgu darbu pie 

novadnieku Kronvaldu Ata un Alfrēda Krūkļa 

dzimtas koka izveides, kas nu uzskatāmā veidā 

aplūkojams  Krotes bibliotēkas centrālajā daļā. 

2013.gada pavasarī Priekules novada 

bibliotekāri izstrādāja vienas dienas plānu, lai 

demonstrētu lietuviešu bibliotekāriem, kāds ir mūsu piedāvājums lasītājiem un mūsu bibliotekāru 

darba ikdiena. Tādēļ kolēģiem rādīja atšķirīgas bibliotēkas, lai redzētais būtu ar paliekošiem 

iespaidiem un rosinātu pārdomas nākotnes Priekules - Skodas sadarbībai. Pēc vienas dienas 

kopīgās konferences Skodas rajona bibliotēkas direktors Jonas Grušas rosināja darbu turpināt pēc 

gada - Skodā. 

 

Krotes bibliotēkas bijusī vadītāja Ausma Klaka    

(no labās puses) un esošā vadītāja Lita Vēkause   

pie Kronvaldu Ata un Alfrēda Krūkļa dzimtas koka. 

Novada kultūras 

vadītājs Gundars 

Venens 
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Mākslinieciskā pašdarbība 
2013.gads bija Dziesmu un Deju svētku gads. Priekules novadu svētkos pārstāvēja Kalētu 

jauktais koris (diriģente Olita Mauerzaka), Priekules sieviešu koris (diriģente Gunta Vite), 

Jauniešu deju kolektīvs „Priecele” (vadītāja Inguna Zēģelniece). Visi kolektīvi atzīstami 

piedalījās skatēs un ieguva 1.-3. pakāpes diplomus. Svētku nedēļa un vēlme piedalīties nākošajos 

Dziesmu svētkos, to simtgadē spēcīgi iedvesmoja dejotgribētājus un jau rudenī draugu kopa 

nodibināja vidējās paaudzes deju kolektīvu „Duvzare” (vadītāja Inga Leive-Levite).  

Dziesmu svētku tradīcijas kopēju pulkā joprojām darbojas Kalētu pagasta vīru un sievu 

ansambļi, kā arī Priekules amatierteātris. Visi kolektīvi piedalījušies skatēs ar labiem rezultātiem. 

Valsts mērķdotācija 2013.gadā tika piešķirta diviem G1 kolektīviem un diviem G2 kolektīviem.  

Novada pašvaldība subsidē arī citu māksliniecisko kolektīvu darbību: Bunkas pagastā - 

Floristikas pulciņu, folkloras kopa Traistēni, kristīgo ansambli Gaismas atspīdums, Gramzdas 

pagastā – folkloras kopu Jumītis, Priekulē – deju kopu Valceris, senioru vokālo ansambli Zilais 

lakatiņš, radošo pieaugušo klubu Saspraude, Virgas pagastā – vokālo grupu Trīs mūzas, Virgas 

audēju un rokdarbnieču pulciņu, Virgas radošo ideju klubu. 

 

    
Priekules novada kolektīvi Vispārējos Latviešu Dziesmu un Deju svētkos Rīgā 1.-7.VII 2013. 

 

Kultūras novitātes novadā 

2013.gadā kultūras un tautas nami Priekules novadā kardināli mainīja savu darba stilu, 

pārejot no īstermiņa darba plānošanas uz gada plāna izstrādi un tā izpildi. Tas padarīja kultūras 

darbu labāk pārskatāmu ilgtermiņā un deva iespēju precīzāk realizēt pašu kultūras darbinieku 

idejas. Tika iedzīvinātas un nostiprinātas dažas novada mēroga tradīcijas: Mazo vokālistu 

konkurss Cālēns-2013, Patriotisma nedēļa – no Lāčplēša dienas līdz LR Proklamēšanas 

svētkiem, akustiskais brīvdabas koncerts pie 

Priekules kultūras nama ar nosaukumu Laternu 

stundā, kas baudīja plašu iedzīvotāju atbalstu un 

tika nolemts to turpināt. 

Iedzīvināts arī pašvaldības projektu 

konkurss ar plānotu finansējumu: Kultūras 

iniciatīva Priekules novadā, kas guva atsaucību 

ar četriem projektiem un kuri visi arī tika 

atbalstīti. Nostiprināti Kultūras darbinieku 

svētki, kā pieredzes, atskata un jaunu ideju 

smelšanās diena, kas tiek atzīmēta pirmsjāņu 

nedēļā.   

 

 

 

  

Pirmais novada mazo vokālistu konkurss CĀLĒNS-

2013 Kalētos 
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Tūrisma organizatore Daiga Egle (Virgas 

tautas tērpā) un domes priekšsēdētāja Vija 

Jablonska (Priekules tautas tērpā) 

TŪRISMS 

Tūrisma attīstība Priekules novadā 

          

 

2013.gadā Priekules novada tūrisms ir palielinājis kapacitāti, jo no 

1.augusta tika palielināta tūrisma organizatora darba slodze. Tas noticis sakarā 

ar to, ka iepriekšējos trīs gados no ES fondiem ar projektiem ir piesaistīti 

ievērojami finanšu līdzekļi un vienlaicīgi  uzsākta vairāku projektu realizācija, 

kas prasa arī lielāku darba laika un resursu ieguldījumu. Kopumā gads bijis 

bagāts tūrisma notikumiem, aktivitātēm un pasākumiem, kas noritējuši ne tikai 

novada centrā, bet arī uz vietām pagastos. Tūrisma statistiku Priekules novadā    

2013.gadā raksturo ienākošā un lokālā mēroga tūristu skaits – 7309. 

 

 

Nozīmīgākie notikumi   

• Sākts darbs pie Priekules vēstures septiņu burtnīcu veidošanas -  Inga Raškova izpētījusi 

un prezentējusi Pirmo grāmatas uzmetumu – „Priekules baroni Korfi 15.-20.gs.” Gada nogalē 

tika izveidots Priekules Baronu Korfu dzimtas ciltskoka makets, kas izpētīts 15 paaudzēs. 

• Sadarbībā ar Priekules veloklubu noorganizēts trešais „Priekules MTB velomaratons 

2013”, kas pulcēja novadā   124 velobraucējus, gan profesionāļu, gan amatieru klasēs no 

daudziem Latvijas novadiem. Trases tika veidotas uz iepriekšējā gadā izveidoto maršrutu bāzes, 

nomarķētas  -  56 km maratonam (15 dalībnieki),  35 km pusmaratonam (56 dalībnieki). 

Izveidots arī velotūristu maršruts 19 km (16 dalībnieki). Trešo reizi tika organizēts bērnu 

velomaratons četrās vecuma grupās (37 dalībnieki). 

• Sagatavots un realizēts projekts LAD Leader 

programmā – „Priekules un Virgas tautas tērpu 

izgatavošana – ieskats Lejaskurzemes novadu 

etnogrāfijā”. 

• Uzsākta projekta „Riverways” realizācija 

Latvijas – Igaunijas pārrobežu programmā, kas paredz 

izveidot un ieviest jaunu tūrisma produktu  - upju 

laivošanas piedāvājumu  Priekules novada Vārtājas un 

Bārtas upēs. Projekta ietvaros tika apsekotas Vārtājas 

un Bārtas upju starta un atpūtas vietas, kuras paredzēts 

labiekārtot, kā arī nodefinētas iepirkuma daļas un 

līguma projekti sadarbībā ar privātajiem zemju 

īpašniekiem, kuri nodos savas zemes pie upes 

bezatlīdzības lietošanā uz projekta darbības laiku. 

• Izveidots jauns velotūrisma maršruts (Nr.5) ap 

Priekuli: Priekule – Kalnenieki – Altajs – Mucenieki– 

Dobeļu dīķis – Drunkas kalns – Priekules ielas – 

Zviedru vārti, kas ietver veloekskursiju pa tuvāko 

Priekules apkārtni.  

•  Rosinātas Priekules velokluba aktivitātes  - 

pieci velobraucieni kopā ar novada iedzīvotājiem pa 

novadā izveidotajiem velomaršrutiem, divi laivu 

braucieni pa Vārtājas un Ventas upēm. 

 

Tūrisma organizatore 

Daiga Egle 
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• Noorganizēts Vides gidu apmācības kurss -  8 nodarbības, no tām 6 novada vides/dabas 

objektos, Kalētu meža parkam ”Priediens” izveidots dižkoku reģistrs. Kursā piedalījās 14 

interesenti no novada centra un ciemiem. 

• Priekules novada 10.Ikara svētkiem izveidots un realizēts ļoti veiksmīgs tūrisma 

piedāvājums: 10.augustā kopā ar priekulnieku, mākslas zinātnieku Ojāru Spārīti noorganizēta 

Priekules Lielā ekskursija, kurā piedalījās vairāk kā 90 interesentu. 

• Apkopota novada muižu piļu informācija, novadītas divas tikšanās ar Latvijas Piļu un 

muižu asociācijas viceprezidentu Juri Zviedrānu, notikušas konsultācijas par Zviedru vārtu 

atjaunošana tehniskajiem risinājumiem. 

• Izveidojusies laba un  kvalitatīva sadarbība ar Lejaskurzemes TIB, esam piedalījušies 

Balttour gadatirgū, trīs tūrisma konferencēs, vienā tūrisma forumā, dažādās apmācībās tūrisma 

jomas attīstībai. 

• Noorganizēta novada amatnieku, mājražotāju dalība gadatirgos – Liepājā, Durbē un 

Lietuvas Republikas Skodā. 

• Apsekots Aizvīķu parks, rosināts veidot to par lokālas nozīmes dabas parku ar dendrārija 

elementiem, notikušas sarunas ar AS „Latvijas valsts meži” par parka statusa noteikšanu un 

apstiprināšanu LR MK, noorganizēts Lāčplēša dienas pasākums Aizvīķu parkā 11.novembrī. 

• Kalētu meža parkā ”Priediens”  veikti rezultatīvi pasākumi tūrisma mārketingā, ko 

raksturo visvairāk apmeklētāju 2013.gadā – 24 grupas vairāk kā 900 apmeklētāju tikai vasaras 

sezonā. 

• Aktīvās atpūtas biedrības veiksmīgi iznomā inventāru (laivas un velosipēdus)  aktīvās 

atpūtas organizēšanai - biedrība „Kalētu vietējās iniciatīvas grupa” laivas  - 11 grupām  un 

biedrība „Pārcēlājs” laivas 9 grupām un velo – 7 grupām. 

• Noorganizēta tūrisma ekskursija iedzīvotājiem uz Kuldīgu, Paduri, Alsungu, 

Gudeniekiem, pētītas vietējo ceļotāju intereses, rasti jauni kontakti. 

• Sagatavota informācija un nodrukāts jauns materiāls  - Priekules novada tūrisma un 

aktīvas atpūtas objekti - Liepājas reģiona TIB mājas lapas tūrisma maršrutos un novadu tūrisma 

ceļvedī septiņās valodās. Sagatavota informācija Kurzemes velomaršrutu ceļvedim, kas iznāks 

2014.gadā. 

Neizdevās 2013.gadā: 

• piesaistīt papildus līdzekļus „Zviedru vārtu” rekonstrukcijai, tādējādi to veidojot par 

novada tūrisma informācijas centru; 

• izstrādāt dabas lieguma - Ruņupes senlejas apsaimniekošanas plānu; 

• izveidot jaunu tūrisma piedāvājumu skolu jauniešiem. 

 

Secinājumi:  

Tūrisma joma Priekules novadā attīstās un to varētu raksturot tā, ka ir audzis 

pieprasījums pēc tūrisma pakalpojumiem, kas novadā tiek piedāvāti dažādi: ekskursiju plānošana 

un vadīšana, maršrutu izstrāde un publicēšana, pieprasījums pēc aktīvās atpūtas vietām un 

inventāra kā laivām un velosipēdiem u.c ar tūrismu saistītiem pakalpojumiem. Turpmākai 

nozares attīstībai nepieciešams lielāks finansējums jaunizveidotajām tūrisma tradīcijām un 

tūrisma kā pašvaldības funkcijas realizēšanas nepieciešamībai.  

 

Senlietu krātuves Priekules novadā 

           Priekules novadā darbojas sešas senlietu krātuves: Priekulē  - Priekules senlietu krātuve, 

kas atrodas Priekules Mūzikas un mākslas skolā, novada pagastos: Virgas pagastā -  Purmsātu 

(atrodas Purmsātu skolā) un Virgas (Virgas skolā) senlietu krātuves, Bunkas pagastā – Krotes 

senlietu krātuve, Kalētos – Kalētu senlietu krātuve un Gramzdas skolā – Gramzdas senlietu 

krātuve. 
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         2013.gadā senlietu krātuves ir aktīvi darbojušās, jo bez tiešā darba ar tūristiem un 

apmeklētājiem ir veiktas arī vairākas aktivitātes, kas raksturo senlietu krātuvju nepieciešamību 

un attīstīšanu arī turpmāk. Krātuves organizējušas izstādes, Virga pat trīs, kuras veidotas, 

iesaistot vietējos iedzīvotājus un skolu skolēnus. Virgas krātuve uzņēmusies un noorganizējusi 

Pirmo Muzeju nakti novadā, kas tika atzinīgi novērtēta novada veiksmīgāko aktivitāšu sarakstā. 

            Senlietu krātuvju vadītājas piedalījušās divos pieredzes apmaiņas braucienos – aprīļa 

sākumā uz Nīcas novadu, kur apmeklēja Jūrmalciema zvejnieku sētas muzeju, Otaņķos – 

Prenclava dzirnavas un Bernātu pirmo skolu. Otrs brauciens bija uz Tāšu muižu, Vērgales 

novadpētniecības muzeju un Pāvilostu, kurā iepazinās ar Tūrisma informācijas centru, jūras 

promenādi, muzeju un aktīvās atpūtas piedāvājumiem. 

         Divas tikšanās notikušas ar arheoloģijas arhitektu Juri Zviedrānu, kas prezentēja sava 

pētījuma materiālus par Priekules, Dižgramzdas, Kalētu, Virgas un Purmsātu muižām. Šīs 

tikšanās veiksmīgi papildināja muižu vēstures materiālus, par ko liecina nemitīgā senlietu 

krātuvju vadītāju sarakste un informācijas apmaiņa  ar Juri Zviedrānu. 

        Senlietu krātuvju fondi vai krājumi 2013.gadā ir papildinājušies ar daudzām vērtīgām 

lietām, ko tām atnesuši vietējie iedzīvotāji. Piemēram, Priekules krātuvei uzdāvinātas senlaiku 

un ne tik senu laiku rakstāmmašīnas 5 gab. mehāniskas un ar elektrības pieslēgumu darbināmas. 

Secinājumi: 2013.gads senlietu krātuvēs ir bijis darbīgs, ar interesantiem notikumiem bagāts. Arī 

par tūristiem un apmeklētājiem nevar sūdzēties, jo Virgas senlietu krātuvi vien 2013.gadā 

apmeklējuši 682 apmeklētāji, kas tik mazai vietai ir ļoti labs rādītājs, kas pārējām ir kā labs 

piemērs. Pozitīva ir senlietu krātuvju vadītāju atsaucība un saliedētība, organizējot informatīvos 

seminārus un piedaloties pieredzes apmaiņas braucienos. 

Negatīva lieta ir krātuvju stendu novecojušais vizuālais izskats un nepieciešamie 

remontdarbi, kam būtu jāvelta lielāka uzmanība un jāpiešķir līdzekļi remontiem. Problēmas rada 

arī krātuvju vadītāju ļoti mazā darba slodze 0,2 likmes, kas ir pietiekama, lai apkalpotu 

apmeklētājus, bet nav pietiekama, lai veiktu darbu krājuma apsaimniekošanā, izstāžu un 

ekspozīciju veidošanā. 

 

 
                               Laivotāji Vārtājas upē. 
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PAR SAKOPTU PRIEKULES NOVADU 

Par sakoptu Priekules novadu! 

Viena no skaistākajām tradīcijām, kas iesakņojusies Priekules novada neilgajā vēsturē ir 

konkurss „Par sakoptu Priekules novadu”, kas tiek īstenots divās kārtās: pagastu un novada 

līmenī. Konkurss ir papildus stimuls iedzīvotājiem, kam sakopta vides nepieciešamība ir kā 

ūdens malks un kas vēlas ne tikai dzīvot skaisti koptā ainavā, bet ar savu piemēru pamudināt arī 

kaimiņus veidot sev skaistu apkārtni. Ik gadu Latvijas dzimšanas dienas svinīgajā sarīkojumā 

vienu no galvenajām vietām ieņem kopto sētu laureātu sveikšana gan pagastu līmenī, gan II 

kārtas uzvārētājiem – visa novada mērogā. Pašvaldība savas valsts svētkos neskopojas ar 

pateicības vārdiem un skaistām piemiņas veltēm, lai cildinātu tos, kas skaistu dara savu tēva sētu. 

 

 
               Nominācijas „Lauku viensētas” laureāts - ”Ozolbunči”, Priekules pagastā 

 

 

 
              Dāvana laureātiem – videofilma „Par sakoptu Priekules novadu - 2013” 
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SAIMNIECISKIE DARBI PILSĒTĀ UN PAGASTOS 

Bunkas pagasts 

2013.gadā Bunkas pagastā tika pabeigts Bunkas ciema ūdenssaimniecības 

attīstības projekts par Ls 283013,95 bez PVN, t.sk. ERAF finansējums Ls 

195166,55. Projekta ietvaros tika izbūvēta jauna ūdens sagatavošanas stacija, 

jauna attīrīšanas iekārta, 

jauns ūdensvads apkārt 

Bunkas dīķim un 

kanalizācijas trase no 

„Līvānu” mājām. 

Pagājušā gadā uzsākts 

izstrādāt Bunkas pagasta 

Krotes ciema 

ūdenssaimniecības rekonstrukcijas tehniskais 

projekts. Turpināti Krotes skolas ēkas 

rekonstrukcijas darbi – pabeigta aktu zāles 

rekonstrukcija. Pie skolas uzstādīti āra 

trenažieri. 

Pagasta pārvaldē iegādāts jaunāks 

autobuss ar 19 sēdvietām, kas tiek izmantots dažādiem ar pašvaldības funkciju nodrošināšanu 

saistītiem braucieniem. Bunkas pagastā veikti pašvaldības autoceļu remontdarbi. Vairāku grants 

ceļu posmi pārklāti ar grants kārtu. Svarīgākais Tadaiķu ciema apkārtnē – 700 m asfaltētā ceļa 

pārklāts ar šķembu un bitumena emulsijas maisījuma kārtu. 

 

 

Gramzdas pagasts 

Izremontētas Gramzdas pagasta pārvaldes telpas: 

 sekretāres – lietvedes darba kabinets 13 m ² platībā, 

 kases telpa 12 m² platībā, 

 kases priekštelpa 20 m² platībā, 

 bāriņtiesas  locekļa darba kabinets. 

Gramzdas pamatskolā ierīkota veļas mazgāšanas telpa 12 m² platībā. 

 

 

Izbūvēts  

bērnu rotaļu 

laukums pie 

Gramzdas 

pamatskolas. 

Izremontētas 

Aizvīķu 

bibliotēkas telpas.  

        Veikts jumta seguma remonts 

mājai Miera iela 5. 

 

 
      

Bunkas pagasta 

pārvaldes vadītājs 

Edgars Dargužis 

Gramzdas pagasta 

pārvaldes vadītājs 

Augustins Eidejus 

      Bunkas pagasta pārvalde 

Rotaļu laukums pie Gramzdas pamatskolas 



Gada publiskais pārskats  
 

58 
 

Kalētu pagasts 

  Kalētu pagasta pārvalde rūpējas par ūdenssaimniecību, komunālajiem 

pakalpojumiem, mājokļu apsaimniekošanu, skolēnu pārvadājumiem, 

pašvaldības ceļu uzturēšanu, meža parka “Priediens” uzturēšanu un attīstību, 

pieciem meža īpašumiem. Veikti nepieciešamie remontdarbi skolu un pārējo 

pašvaldības ēku uzturēšanai kārtībā (logu nomaiņa, jumtu remonti, 

ūdensvadu remonti, kosmētiskie remonti) dažādi saimnieciskie darbi pagasta 

funkcionalitātes nodrošināšanai (malkas sagatavošana apkures sezonai, 

labiekārtošanas darbi, tehnikas remonti). Pārvalde rūpējas par atbalstu 

sportistiem un pašdarbības kolektīviem, NVO, pensionāriem. 2013.gadā 

aktīvu darbību uzsākuši Kalētu pagasta pensionāri, apvienojoties neformālā 

grupā “Kalētu avots”. Arī NVO “Kalētu VIG” ieguva atbalstu no Teterevu 

fonda, tādējādi iegūstot iespēju stiprināt savu kapacitāti.  

Kalētu pagastā būtiskākie notikumi 2013.gadā: 

Uzsākta projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada  Kalētu pagasta Kalētu 

ciemā II kārta” realizācija.  Tika veikti dažādi sagatavošanās darbi , lai 2014.gadā realizētu 

kanalizācijas rekonstrukcijas projektu 3147 m garumā un jaunas kanalizācijas izbūvi uz SIA 

„Silgme” 106 metru garumā, tā nodrošinot Kalētu pagasta lielāko uzņēmumu ar notekūdeņu 

novadīšanu un novērstu vides piesārņošanu. 

 

Pateicoties novada pašvaldības domes atbalstam, Kalētu pamatskolā ir veikta kāpņu 

rekonstrukcija (3651,80 Ls bez PVN). Skolas kāpnes bija stipri bojātas un apdraudēja skolēnu 

drošību. 

2013.gada septembrī tika atklāts projekts meža parkā „Priediens” – „Kalētu muižas un 

meža parka „Priediens” papildināšana ar jauniem objektiem un inventāra iegāde” (kopējās 

izmaksas 10213,64 Ls ( bez PVN), publiskais finansējums 7437,27 Ls ). Projektā tika iegādāti 15 

parka soli, lapene, 6 koka skulptūras, mini traktoriņš/ zāles pļāvējs ar piekabi. 

 

                 
Projekts „Kalētu muižas un meža parka „Priediens” papildināšana ar jauniem objektiem un  

inventāra iegāde”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalētu pagasta 

pārvaldes vadītāja 

Agrita Driviņa 
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Priekules pagasts  
Kalnenieku ciemā un Mazgramzdā veikta bērnu rotaļu laukumu 

labiekārtošana. Kalnenieku ciema rotaļu laukumā un sporta laukumā veikti 

dzīvžoga stādījumu atjaunošanas un kopšanas darbi. Nākotnes ielā 

Kalnenieku ciemā veikta koku vainagu veidošana, krūmu un apauguma 

noņemšana no ielas un trotuāra, veikta ielas apgaismojuma stabu nomaiņa. 

Mazgramzdā veikta lietus ūdeņu notekgrāvju un iebrauktuvju  

atjaunošana, veikta dzeramā ūdens dziļurbuma sūkņa nomaiņa. 

Dzīvojamai mājai ”Mucenieki” veikta  skursteņu atjaunošana un 

jumta seguma labošana, pie mājas uzstādīts āra apgaismojums. 

Dzīvojamai mājai ”Audari” veikta  ūdensvada trases siltināšana. 

Dzīvojamai mājai ”Altajs” veikta  skursteņu atjaunošana un jumta 

seguma labošana, ārsienu šuvju labošana, pie mājas uzstādīts āra apgaismojums, veikta 

ūdensvada nomaiņa pie ūdenstorņa. Dzīvojamai mājai ”Viesturi” veikta 1 dzīvokļa griestu 

apmetuma atjaunošana un remonts. 

Ūdensvada remonta darbi veikti Lauku ielas divos posmos un Bērzu ielā Saulaines ciemā. 

Brāļu kapos veikti stādījumu atjaunošanas un kopšanas darbi, izveidotas jaunas puķu 

dobes. Veikts muzeja jumta remonts. 

Veikta caurtekas ierīkošana ceļa posmā Ezeres ceļš – Mālkalni. Veikta ceļa grants 

seguma atjaunošana posmos Audari – Zeidaki, Kalnenieki – Audari, Priekule – Mazgramzda. 

 

   
Nākotnes iela Kalneniekos Priekules pagastā. 

 

 

 

Priekules pilsēta 
 

Priekules pilsētā 2013.gadā paveikts ļoti daudz.  

Atklāta publiskā slidotava, ierīkots apgaismojums un vasarā 

labiekārtots, uzliekot bruģīti.  

Izremontēta pilsētas bibliotēka un aprīkota ar jauniem 

plauktiem un citām mēbelēm. Veikts kultūras nama vestibila grīdas 

remonts. 

Mūzikas mākslas skolā veikts sanitārā mezgla remonts abos 

stāvos. Priekules vidusskolā izremontēta konferenču zāle un otrā 

stāva vestibils. Pirmsskolas izglītības iestādē „Dzirnaviņas” veikts 

telpu kosmētiskais remonts un atjaunota viena āra nojume. 

 

Priekules novada 

pašvaldības domes 

priekšsēdētājas vietnieks 

Ainars Cīrulis 

Priekules novada pašvaldības 

izpilddirektors Andris Razma 
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Izstrādāts tehniskais projekts publiskās tualetes būvniecībai Galvenajā ielā pie rotaļu 

laukuma. Izstrādāts tehniskais projekts ielu apgaismojumam Liepājas ielā. Izbūvēts jauns ielu 

apgaismojums Liepājas ielas mikrorajonā. Veikta trotuāra izbūve – Vaiņodes ielā, kā arī 

Aizputes ielā no plāksnēm. 

Uzstādīta autobusa pieturas autoostā. 

Pilsētas ielu uzturēšanai – bedrīšu remontiem, grants segas atjaunošanai, ziemas perioda 

uzturēšanai 2013.gadā izlietoti Ls 78700. 

Atremontēts traktors MTZ-80, nopirkta rotējošā pļaujmašīna un sniega lāpsta – pilsētas 

ielas varam tīrīt pašu spēkiem. 

Iedzīvotāju drošībai uzlikts aizsargtīkls pienotavai. 

 

 
Priekules vidusskolas 2.stāva vestibils pēc remonta          Atjaunotā nojume pie bērnudārzā "Dzirnaviņas" 

 

    

Virgas pagasts 

 

 

2013.gadā realizēts projekts Virgas pagasta Purmsātu kapos „Sentēvu drosme 

spēku mums dod”, kur uzstādīts piemiņas akmens un 8 piemiņas plāksnes 

1905.gada revolucionāru piemiņai, kuri apbedīti Purmsātu kapos. Projekta 

izmaksas 2945,50 Ls. 

2013.gadā īstenots projekts „Brīvā laika pavadīšanas centra aprīkojuma 

iegāde”, kopējās projekta izmaksas 2118,48 Ls. Tā ietvaros iegādāti trenažieri, 

elektropreces, galda spēles, strītbola statīvs, datortehnika. Jaunieši labprāt 

izmanto projektu realizēšanas rezultātā dotās iespējas pilnvērtīgi pavadīt brīvo 

laiku. 

 

Virgas pagasta ūdensvada un 

kanalizācijas avārijas darbu likvidēšanai un 

kārtējiem remontiem izlietoti 2748,88 Ls. 

„Mazadatiņas” ūdens urbumā uzstādītas 

atdzelžošanas iekārtas (3509,00 Ls), lai 

izpildītu normatīvo prasības par ūdens 

atbilstību lietošanai.  

Virgas pamatskolā remontētas 3 

krāsnis un tīrīti dūmeņi par 6467,88 Ls. 

Virgas pagasta 

pārvaldes 

vadītāja Ruta 

Balode 

Brīvā laika pavadīšanas centrs Purmsātos, Virgas pagastā 
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Izremontēts koridors pie skolas virtuves, kā arī labiekārtots kabinets administrācijai un skolēnu 

ģērbtuve. 

Virgas pamatskola 2012.gadā saņēma Sorosa fonda – Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu 

iespējas skolām” atbalstu projektam „Virgas pamatskola kā daudzfunkcionāls kopienas attīstības 

centrs”. Šī projekta ietvaros 2013.gadā tika ierīkota dušas un  veļas mazgāšanas telpa, kuru 

savām vajadzībām var izmantot pagasta iedzīvotāji. Pašvaldības līdzfinansējums 215,50 Ls. 

Dzīvojamā fonda uzturēšanai māja ”Apiņi” jumta seguma nomaiņai  izlietoti 1928,42 Ls. 

Mājā ”Gaismas” remontētas 3 krāsnis 1814,37 Ls. 

Pašvaldības īpašuma ierakstīšanai Zemesgrāmatā veikta Brūveru grants karjeru 

uzmērīšana. Veikti asfalta bedrīšu remontdarbi Purmsātu ciemā. Reorganizēta SIA „Virgas 

tehnika”, līdz ar to no 2013.gada janvāra traktortehniku ar piekabināmo inventāru apsaimnieko 

Virgas pagasta pārvaldes komunālā saimniecība. 
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NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 
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