
 

 

Apstiprināts ar Priekules novada pašvaldības  

2020. gada 25. jūnija domes sēdes lēmumu  

Nr. 405 (protokols Nr. 8, 45. punkts) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBA 
 

 

Publiskais pārskats par 2019. gadu 

 



 

 
 

 

SATURS 
 

1. PAMATINFORMĀCIJA ..................................................................................................... 3 

1.1. Izglītība ............................................................................................................................. 7 

1.2. Pašvaldības teritoriju un mājokļu sakārtošana, infrastruktūras nodrošināšana ................ 8 

1.3. Tūrisms, brīvais laiks, kultūra un sports ......................................................................... 13 

1.4. Sociālā aizsardzība un veselības aprūpe ......................................................................... 16 

1.5. Pasākumi teritorijas attīstības plāna īstenošanā .................................................................. 19 

2. FINANŠU RESURSI UN PAŠVALDĪBAS DARBĪBAS REZULTĀTI.......................... 22 

2.1. Pamatbudžets ............................................................................................................. 23 

2.2. Speciālais budžets ...................................................................................................... 24 

2.3. Ziedojumu un dāvinājumu budžets ............................................................................ 24 

2.4. Priekules novada pašvaldības saistību apmērs ........................................................... 25 

2.5. Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums ........................................................... 26 

2.6. Līdzdalība pašvaldības radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā ...................................... 27 

2.7. Priekules novada pašvaldības pašu kapitāls ............................................................... 27 

3. PAŠVALDĪBAS PERSONĀLS ........................................................................................ 28 

4. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU .............................................................................. 30 

5. NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI .............................................................. 31 

6. NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS ..................................................................... 32 

 
 

 
 



 

3 
 

 

1. PAMATINFORMĀCIJA 
 

Priekules novada pašvaldības dome darbojas saskaņā ar LR likumu “Par pašvaldībām”, 

2017. gada 23. februārī apstiprināto Priekules novada pašvaldības nolikumu. 

Priekules novads izveidots 2009. gada 1. jūlijā. Tajā tika apvienotas sekojošas 

pašvaldības:  

1. Priekules pilsēta; 

2. Bunkas pagasts; 

3. Gramzdas pagasts; 

4. Kalētu pagasts; 

5. Priekules pagasts; 

6. Virgas pagasts. 

Priekules novada platība pēc Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem ir 520 km². Tas 

atrodas Latvijas un Kurzemes reģiona dienvidrietumos, robežojas ar Aizputes, Durbes, Vaiņodes, 

Rucavas un Grobiņas novadu, kā arī Lietuvas Republiku. 

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem Priekules novadā 2019. gadā reģistrēti 

5353 pastāvīgie iedzīvotāji. No tiem darbspējas vecumā 3396 jeb 63,44%, virs darbspējas vecuma 

– 1184 jeb 22,12%, savukārt līdz darbspējas vecumam 773 jeb 14,44%.  

2019. gadā Priekules novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 44 jaundzimušie: 22 

meitenes un 22 zēni  (19 bērniem atzīta paternitāte, 24 bērni dzimuši vecākiem esot laulībā, 1 

bērns bez ieraksta par tēvu). Jaundzimušo vecāki, reģistrējot dzimšanu, kopā ar dzimšanas 

apliecību saņem grāmatu “Mūsu Bērns”, ko no sadarbības partneriem SIA “West Solutions” 

saņēma dzimtsarakstu nodaļa. Šāds  sadarbības līgums ir noslēgts arī 2020. gadā. 

Aizvadītajā gadā laulības noslēguši 20 pāri.  Laulības noslēgtas ar svinīgu ceremoniju. 

Dzimtsarakstu nodaļā tiek reģistrēti miršanas fakti. Priekules novadā  kopumā mirušo 

skaits joprojām ir lielāks nekā dzimušo. Aizvadītajā gadā Priekules novada dzimtsarakstu 

nodaļā reģistrēti 63 miršanas fakti, no tiem 34 sievietes un 29 vīrieši.  

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

Salīdzinājumam tabula par civilstāvokļa aktu reģistrāciju, laikā no 2009. – 2019. gadam: 

 

 
1. att. Salīdzinājuma tabula par civilstāvokļa aktu reģistrāciju Priekules novada Dzimtsarakstu 
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Nodaļā tiek 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. Sagatavoti 

lēmumi jaundzimušo vecākiem par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna 

piedzimšanu.  

Dzimtsarakstu nodaļa piedalās Priekules novada kultūras pasākumā „Ģimeņu dārza 

veidošana” ar koku stādīšanu, kur tapa Ģimeņu dārza reģistrs Nr.9, kurā vecāki parakstījās. Šī 

tradīcija joprojām pulcē daudz vecākus ar saviem mazuļiem. 

 

Priekules novadā 2019. gadā aktīvi strādājuši 524 uzņēmumi, neskaitot fiziskās personas, 

kuras reģistrētas kā saimnieciskās darbības veicēji. 283 no tiem reģistrēti kā zemnieku 

saimniecības, 108 – sabiedrības ar ierobežotu atbildību. Pārējie uzņēmumi reģistrēti kā ārvalstu 

uzņēmums, sabiedriskas vai reliģiskas organizācijas, budžeta iestādes, kooperatīvās sabiedrības 

vai individuālie uzņēmumi. Uzņēmumu skaits pēc administratīvās teritorijas: Bunkas pagasts – 

101, Priekules pilsēta – 126, Virgas pagasts – 87, Priekules pagasts – 85, Gramzdas pagasts – 63, 

Kalētu pagasts – 62.  

 

Pašvaldības administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu 

izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko pusi. Administrācijas centrs atrodas Priekulē, 

Saules ielā 1. Tajā ietilpst šādas nodaļas: 

1. Attīstības plānošanas nodaļa; 

2. Dokumentu pārvaldības nodaļa; 

3. Finanšu nodaļa; 

4. Kultūras nodaļa. 

 

Valsts un pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai Priekules novada 

pašvaldībā un pagastos darbojas Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs 

Priekulē un četras pašvaldības iestādes – Bunkas pagasta pārvalde, Gramzdas pagasta pārvalde, 

Kalētu pagasta pārvalde un Virgas pagasta pārvalde. 

 

Izglītības funkcijas nodrošināšanai novadā izveidotas šādas izglītības iestādes: 

1. Priekules vidusskola; 

2. Virgas pamatskola; 

3. Krotes Kronvalda Ata pamatskola; 

4. Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola; 

5. Mežupes pamatskola; 

6. Pirmsskolas izglītības iestāde “Dzirnaviņas”; 

7. Priekules Mūzikas un mākslas skola. 

 

Kultūras, tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanai, tautas jaunrades attīstības, sporta un 

veselīga dzīvesveida veicināšanas funkcijas nodrošināšanai izveidotas šādas iestādes un 

struktūrvienības: 

1. Jauniešu māja “Priekule”; 
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2. Bunkas pagasta Bunkas bibliotēka; 

3. Bunkas pagasta Krotes bibliotēka; 

4. Bunkas pagasta Tadaiķu bibliotēka; 

5. Gramzdas pagasta Gramzdas bibliotēka; 

6. Gramzdas pagasta bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts; 

7. Kalētu bibliotēka; 

8. Priekules pilsētas bibliotēka; 

9. Virgas pagasta Purmsātu bibliotēka; 

10. Virgas pagasta Virgas bibliotēka; 

11. Virgas pagasta bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts; 

12. Bunkas kultūras nams; 

13. Gramzdas tautas nams; 

14. Kalētu tautas nams; 

15. Priekules pilsētas kultūras nams; 

16. Virgas tradīciju nams; 

17. Priekules daudzfunkcionālā sporta halle. 

Veselības aprūpes pieejamības funkcijas nodrošināšanai izveidotas šādas iestādes 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. Priekules feldšeru punkts. 

 

Civilstāvokļu aktu reģistrācijas, sociālās palīdzības, aizgādnības, aizbildnības, adopcijas 

un bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzības, bērnu tiesību aizsardzības 

funkciju nodrošināšanai izveidotas šādas iestādes un struktūrvienības: 

1. Priekules novada Dzimtsarakstu nodaļa; 

2. Priekules novada bāriņtiesa; 

3. Priekules novada Sociālais dienests; 

4. Priekules novada Sociālā atbalsta centrs. 

 

Būvniecības tiesiskuma kontroles nodrošināšanai izveidota iestāde Priekules novada 

pašvaldības būvvalde. 

 

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās: 

1. SIA “Priekules nami”; 

2. SIA “Priekules slimnīca”; 

3. SIA “RAS 30”; 

4. SIA “Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”. 

 

Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās un nodibinājumos: 

1. biedrībā “Latvijas Pašvaldību savienība”; 
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2. biedrībā “Liepājas rajona partnerība”; 

3. biedrībā “Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācija”; 

4. biedrībā “Lindāle” (atrodas likvidācijas procesā). 

 Priekules novada pašvaldības dome atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes 

vēlēšanu likumam sastāv no 2017. gada 3. jūnijā pašvaldību vēlēšanās ievēlētiem 15 deputātiem, 

kuri pārstāv trīs sarakstus. No Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un 

Brīvībai/LNNK” 9 deputāti: Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, 

Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis. No 

Latvijas Reģionu apvienības 4 deputāti: Arnis Kvietkausks (deputāts izbeidzis pilnvaras pirms 

termiņa - 2019. gada 25. aprīlī, viņa vietā stājies Gatis Volkevičs), Toms Šteins, Inese Meļķe, 

Ruta Balode. No “Latvijas Zemnieku savienības”/Partijas “Vienotība” 2 deputātes: Vizma 

Garkalne, Tatjana Ešenvalde.  

Priekules novada domes priekšsēdētāja 2019. gadā – Vija Jablonska.   

Priekules novada pašvaldības domē darbojas četras pastāvīgas komitejas: 

1. Finanšu komiteja; 

2. Veselības un sociālo jautājumu komiteja; 

3. Tautsaimniecības un attīstības komiteja; 

4. Izglītības, kultūras un sporta komiteja. 

Pašvaldības funkciju pildīšanai 2019. gadā darbojās 12 komisijas:  

1. Iepirkumu komisija; 

2. Administratīvā komisija; 

3. Vēlēšanu komisija; 

4. Pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un novērtēšanas komisija; 

5. Pedagoģiski medicīniskā komisija; 

6. Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija; 

7. Vides uzraudzības komisija; 

8. Komisija sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām; 

9. Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisija; 

10. Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisija; 

11. Medību koordinācijas komisija; 

12. Starpinstitūciju bērnu tiesību aizsardzības komisija; 

13. Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas un dzīvesvietas reģistrācijas komisija. 

 

Pārskata periodā pašvaldības darbībā būtiskas izmaiņas nav notikušas, un novada iestāžu 

darbība turpinās līdzšinējā kārtībā, kas nodrošina iedzīvotājiem pakalpojumus iespējami tuvāk 

viņu dzīvesvietai.  

 

2019. gadā Valsts un  pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centrā sniegtas 

konsultācijas 2095 apmeklētājiem.  

VPVKAC sniegto pakalpojumu klāsts: 

1. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra; 

2. Valsts ieņēmumu dienests; 

3. Lauksaimniecības datu centrs; 

4. Lauku atbalsta dienests; 
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5. Nodarbinātības valsts aģentūra; 

6. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde; 

7. Uzņēmumu reģistrs; 

8. Valsts darba inspekcija; 

9. Valsts zemes dienests. 

1.1. Izglītība 

No pārskata gada budžeta tika finansētas 7 pašvaldības dibinātas izglītības iestādes: 

Priekules pirmsskolas izglītības iestāde "Dzirnaviņas", Priekules vidusskola, Kalētu Mūzikas un 

mākslas pamatskola, Krotes Kronvalda Ata pamatskola, Virgas pamatskola, Priekules Mūzikas 

un mākslas skola un Purmsātu speciālā internātpamatskola, kuras nosaukums sākot ar 2019. gada 

10. jūniju ir Mežupes pamatskola. Visās pamatskolās līdzās pamatizglītības programmām tiek 

realizētas arī pirmsskolas izglītības programmas. Pirmsskolas grupa, kas pēc Gramzdas 

pamatskolas likvidācijas 2018. gada vasarā tika pievienota Priekules pirmsskolas izglītības 

iestādei "Dzirnaviņas", 2019. gada rudenī beidza pastāvēt nelielā audzēkņu skaita dēļ.   

2019. gada 1. septembrī pašvaldības vispārējās izglītības iestādes apmeklēja 796 

izglītojamie, tai skaitā pirmsskolas izglītības programmas apguva 240 bērni, bet vispārējās pamata 

un vidējās izglītības iestādēs mācās 481 skolēns. Mežupes pamatskolā mācās 74 bērni. 

Profesionālās ievirzes izglītības programmās Priekules Mūzikas un mākslas skolā – 131, Kalētu 

Mūzikas un mākslas pamatskolā – 61  audzēknis.  

Lai palielinātu skolēnu konkurētspēju un dažādotu piedāvājumu, katru gadu Priekules 

novada izglītības iestāžu skolēni piedalās Valsts izglītības satura centra (VISC) noteiktajās valsts 

līmeņa olimpiādēs. 2018./19. mācību gadā VISC organizētajās valsts olimpiādēs bioloģijā, 

ģeogrāfijā un latviešu valodā piedalījās divas Priekules vidusskolas skolnieces, bet valsts 

matemātikas un vēstures olimpiādēs piedalījās viena Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas 

skolniece. Savukārt, Priekules vidusskolas komanda Latvijas Skolēnu 72. spartakiādes 

finālsacensībās “Tautas bumbā” ieguva 1. vietu.  

No pašvaldības finansējuma tika uzlabota skolu iekšējā un ārējā infrastruktūra. Priekules 

vidusskolā 2019. gadā tika veikts remonts 2. stāva meiteņu tualetē. Tika izstrādāts tehniskais 

projekts balkona trepju atjaunošanai un 2020. gadā plānots arī izstrādāt tehnisko projektu 

vidusskolas fasādes atjaunošanai un veikt tās remontdarbus un kāpņu atjaunošanu, lietus ūdens 

kanalizācijas nodrošināšanai ap skolu. 

2019. gadā Priekules Mūzikas un mākslas skolā iegādāti 5 stacionārie datori izglītības 

programmas "Vizuāli plastiskā māksla" audzēkņu un pedagogu darbam, interaktīvais ekrāns, kura 

izmaksas tika daļēji segtas no novadnieka Ērika Ešenvalda saņemtā ziedojuma. Tika papildināts 

arī instrumentu klāsts, iegādājoties papildus flautu un klarneti mūzikas programmu audzēkņiem.   

2019. gadā notika 7. vizuālās mākslas konkurss “Priekules Ikars", kurā tika iesūtīti 249 darbi no 

37 Latvijas izglītības iestādēm.  

Pirmsskolas izglītības iestādē “Dzirnaviņas” tika izremontēta otra puse virtuves, kur bija 

palikuši flīzēšanas darbi no 2018. gada. Turpinājās darbs pie rotaļu elementu atjaunošanas, kas 

vēl tiks papildināti arī 2020. gadā. Kā arī 2020. gadā virtuvē plānots atjaunot profesionālās 

elektroierīces – gaļas mašīnu un sakņu rīves.   

Krotes Kronvalda Ata pamatskolā 2019. gadā tika veikts 2. stāva gaiteņa remonts un 1. 

stāva ieejas koridora sienu un griestu remonts, sakārtots sanitārais mezgls. Izremontēta garderobe 

un aprīkota ar jauniem drēbju pakarināmiem un apavu plauktiem. 2019. gadā tika izstrādāts 
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tehniskais projekts brīvā laika pavadīšanas laukuma izveidei pie skolas (sporta laukuma 

labiekārtošanai).  

Ieguldījumi tika veikti arī Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolā, kur 2019. gadā tika 

rekonstruēta signalizācijas sistēma, veikts remonts pirmsskolas guļamtelpā, izveidota pirmsskolas 

bērnu lietošanai koka konstrukcijas lapene un veikta skolas ārdurvju maiņa. Labiekārtotas 

darbinieku darba vietas ar nepieciešamo inventāru, datortehniku un biroja tehniku. Mūzikas 

programmas apguvei papildināts instrumentu klāsts, iegādājoties soprāna saksofonu.  

Virgas pamatskolā veikta daļēja grīdas maiņa un kosmētiskais remonts skolas gaitenī. 

Mūzikas kabinetā veikta krāsns demontāža un kosmētiskais remonts, iegādāts jauns skapis. 3-4 

gadīgo bērnu rotaļu telpā veikta grīdas līdzināšana un ieklāts linolejs, kā arī iegādāta jauna sekcija.  

2019. gada 10. jūnijā stājās spēkā Priekules novada pašvaldības lēmums par izglītības 

iestādes nosaukuma maiņu no “Purmsātu speciālā internātpamatskola” uz “Mežupes pamatskola”, 

jo stājās spēkā grozījumi Izglītības likumā un nepastāv izglītības ieguves veids – internātskola. 

Skolas nosaukums tika izvēlēts godinot pirmo skolu latviešu bērniem Purmsātu pagastā, kura 

atradās pie Mežupes. 2019. gadā Mežupes pamatskolā veikta ieejas un 6 internāta istabiņu durvju 

nomaiņa, noflīzētas ieejas kāpnes internātā un katlu mājā uzstādītas divas akumulācijas tvertnes. 

Skolas aktu zālē un divās klasēs uzstādīti tuvās projekcijas projektori un elektriskie ekrāni. 

Izstrādāta apliecinājuma karte skolas pamatu sanācijai un fasādes rekonstrukcijai, ko veiks 2020. 

gadā. 

2019. gadā Priekules novada pašvaldības izglītības iestādes turpina realizēt 3 Eiropas 

Savienības līdzfinansētus projektus: 

1. “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, 

Nr.8.3.5.0/16/I/001; 

2. “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, Nr.8.3.4.0/16/I/001; 

3. “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, Nr. 8.3.2.2/16/I/001. 

Izglītības iestādes aktīvi iesaistījušās jaunā kompetencēs balstītā izglītības satura apguvē, 

bet Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” 

Nr.8.3.1.1/16/I/002 ietvaros piedalījās jaunā satura aprobācijā. 2019. gadā turpinājās iniciatīvas 

“Latvijas skolas soma” īstenošana, kurā skolēni mācību procesa ietvaros apmeklēja koncertus, 

teātrus, muzejus. 

2019. gadā Priekules novada pašvaldība turpināja vispārizglītojošo skolu 2. klašu 

audzēkņu peldētapmācību projektā "Celies, velies, ripo droši!".  

Priekules novada pašvaldība veic savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem izglītojamiem, kuri mācās Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs, bet ir 

deklarēti citās administratīvajās teritorijās. 2019. gadā sagatavoti līgumi par savstarpējiem 

norēķiniem ar 13 pašvaldībām par 108 izglītojamajiem. 149 Priekules novada pašvaldības 

teritorijā deklarētie mācījās citās 15 Latvijas pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs. 32 bērni 

vecumā no 5 līdz 18 gadiem nav reģistrēti nevienā Latvijas izglītības iestādē. Noskaidrots, ka viņi 

kopā ar vecākiem izbraukuši uz ārzemēm un apmeklē skolas tur.  

1.2. Pašvaldības teritoriju un mājokļu sakārtošana, infrastruktūras nodrošināšana 

 

Katru gadu ievērojami līdzekļi gan no valsts mērķdotācijas, gan pašvaldības budžeta tiek 

ieguldīti Priekules novada teritorijas, infrastruktūras, mājokļu un pašvaldības iestāžu 

apsaimniekošanā un attīstībā. 
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Priekules pilsētā tika veikta apgaismojuma izbūve Aizputes, Galvenā, Ķieģeļu, Raiņa, 

Paplakas, Liepājas un Saules ielās, kur papildus darbi tiks veikti arī 2020. gadā. Gājēju drošības 

uzlabošanas nolūkos tika izbūvēta gājēju ietve no ēkas Aizputes ielā 21 līdz daudzdzīvokļu mājai 

Liepājas ielā 5. Iedzīvotāju drošībai uz Paplakas ielas tika izbūvēts ātrumvalnis, kas ierobežo 

automašīnas kustības ātrumu. Paplakas, Kalēju un Saules ielās tika veikta novadgrāvju tīrīšana, 

Rīta ielā tika veikta kanalizācijas cauruļu nomaiņa. Lai nodrošinātu centralizētu siltumapgādi 

daudzdzīvokļu mājā Liepājas ielā 11B, pašvaldība veica zemes iegādi, lai varētu veikt siltumtrases 

atzara izbūvi. Kvalitatīvākai teritorijas labiekārtošanai tika iegādāta jauna pļaujmašīna. Tika 

izbūvēta lietus ūdens kanalizācija Ķieģeļu ielā, kā arī tika veikta autoceļu uzturēšana gan veicot 

asfaltbedrīšu remontu, gan grants segas uzturēšanas darbus. Vērienīgi labiekārtošanas darbi tika 

veikti Priekules pilsētas Valta birzs dīķa slūžu atjaunošanā un teritorijas sakārtošanā. 

 

 
2. att. Valta birzī veikta dīķa slūžu atjaunošana un teritorijas sakārtošana 

 

Priekules pagastā 2019. gadā uzstādīts jauns kapu žogs Stervēnu kapos. Tāpat arī veikta 

autoceļu uzturēšana. Pagastu autoceļi lielākoties sastāv no grants seguma ceļiem, tādēļ lieli 

līdzekļi ieguldīti grants seguma atjaunošanai un ceļu greiderēšanai.  

 

Bunkas pagastā 2019. gadā veikts pagasta pārvaldes nodarbību zāles kosmētiskais 

remonts. Veikta  piecu logu nomaiņa daudzdzīvokļu mājai Kasta ielā 3 un avārijas stāvoklī esošo 

logu nomaiņa pašvaldības īpašumā esošajiem dzīvokļiem daudzdzīvokļu mājā “Lāčplēši” un 

“Suvorova 31”. Ievilkta apkure pašvaldības dzīvoklim Nr.16 daudzdzīvokļu mājā “Lāčplēši”. 

Pārmūrēts skurstenis pašvaldības daudzdzīvokļu mājai “Kurši” Krotē. Kā arī veikts remonts un 

tādējādi sagatavots dzīvošanai dzīvoklis Nr.17 daudzdzīvokļu mājā “Lāčplēši”, kas paredzēts 

sociālu jautājumu risināšanai. Tika sakārtota dokumentācija un iegādāta zeme Krotes ciema 

kanalizācijas projekta realizācijai. Krotes ciema kanalizācijas projekta realizācija tika sadalīta 

piecās daļās, no kurām trīs tika realizētas 2019. gadā, kā rezultātā ir izbūvētas kanalizācijas  trases 

posmos Bunkas Krotes ceļš un posmā Veikals - Oši. Izbūvēts jauns septiķis. Atlikušās divas daļas 

tiks realizētas 2020. gadā. Visa projekta realizācija veikta no pašvaldības budžeta līdzekļiem, bez 

aizņēmuma Valsts kasē un blakus finansējuma piesaistes no ES fondiem. 2019. gadā izstrādāja 

tehnisko projektu Tadaiķu ciema kanalizācijas projektam. Projektā plānots pieslēgt 
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centralizētajam kanalizācijas tīklam Tadaiķu ciema Līvānu māju ciematiņu, daudzdzīvokļu māju 

Suvorova 31, Kļavas un Krastus. Tāpat turpinājās dalība projektā Meža dienas, kura ietvaros 

Krotes parkā uzbūvēti divi jauni tiltiņi gājējiem. Projektā lielākā daļa finansējuma tika saņemts 

no Meža attīstības fonda.  

 

 
3. att. Krotes parkā uzbūvēti divi jauni gājēju tiltiņi 

 

Tika turpināts darbs pie pagasta kapsētu sakārtošanas. Uzstādīti ziņojumu dēļi Bunkas un 

Usaiķu kapsētās, uzstādīti soliņi Pētera kapos. Bērnu drošībai gar daudzdzīvokļu mājas “Lāčplēši” 

sētu, kas atrodas pie valsts ceļa uzbūvēts žogs. Uzbūvēts malkas šķūnis pie daudzdzīvokļu mājas 

Krasta 3 un izveidots nožogojums atkritumu konteineriem. Tadaiķu ciema centrā pie Tēva nama 

uzstādīta videonovērošanas kamera, lai kontrolētu šķiroto atkritumu konteinerus un sabiedrisko 

kārtību, kā arī Tadaiķu ciema centrā uzstādīts jauns ziņojumu dēlis. Infrastruktūras uzlabošana 

tika veikta sakārtojot arī pagasta ceļus. Avārijas seku likvidēšana tika veikta noņemot apaugumu 

Ordangas ceļam, tīrīti grāvji un uzvests grants uz ceļa Mucas – Krote. Grants uzvešana tika veikta 

ceļiem Izriedes – Vārtāja 800m garumā un Māķi – Mierlauki 850m garumā. Uzstādītas jaunās 

apdzīvotās vietu zīmes uz pašvaldības ceļiem, brīdinājuma zīmes, kā arī uz septiņiem pašvaldības 

ceļiem uzstādītas masas ierobežojuma zīmes. Izbūvēts ātrumvalnis ar gājēju pāreju un 

pieguļošiem trotuāriem Bunkas centrā un veikta ielu apgaismojuma papildināšana ar jauniem 

balstiem.  

 

Kalētu pagastā īstenots nozīmīgs projekts Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu 

sadarbības programmas 2014. - 2020. gadam ietvaros – “Kapacitātes un saiknes stiprināšana starp 

pašvaldību administrācijām un vietējām kopienām, lai uzlabotu dzīves apstākļus un sociālo dzīvi 

lauku rajonos Kuliai (LT) un Kalēti (LV)”. Īstenojot šo projektu 2018. gadā uzbūvēts sporta 

laukums Kalētu pagastā un 2019. gadā projekta ietvaros tika organizētas dažādas kopīgas sporta 

aktivitātes abu projektā iesaistīto teritoriju iedzīvotājiem. Projektā bija arī aktivitātes, kuras notika 

Lietuvā un kurās bija jāpiedalās Kalētu ciema iedzīvotājiem. Šis projekts noslēdzās 2019. gada 

14.septembrī, taču atskaišu gatavošana un iesniegšana, kā arī gala finansējuma saņemšana 

iesniegsies arī 2020. gadā. Uzlabota pagasta mājokļu infrastruktūra izbūvējot pie daudzdzīvokļu 
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mājas Liepu alejā 3 un 3a autostāvvietas un gājēju celiņu. Komunālās saimniecības darbu 

veikšanas uzlabošanai tika iegādāts raiders.  

 

 
4. att. Liepu alejā 3 un 3a izbūvētas autostāvvietas un gājēju celiņš 

 

Gramzdas pagastā 2019. gadā katlu mājā tika izgatavota un uzstādīta akumulācijas 

tvertne. Tika veikta ārējā ūdensvada (ūdenstorņa) pārbūve Dāmas ūdensvadam un Gramzdas 

centra ūdensvadam, kuram tika veikta arī krānu sistēmas pārbūve. Mājokļu infrastruktūras 

uzlabošanai tika veikta pagraba ārdurvju nomaiņa daudzdzīvokļu mājām Meža ielā 3 un Miera 

ielā 4, kāpņutelpu logu nomaiņa daudzdzīvokļu mājā Miera ielā 7, kāpņutelpu un pagrabtelpu 

logu nomaiņa daudzdzīvokļu mājā Skolas ielā 6 un gājēju celiņa izbūve pie ēkas Skolas ielā 4. 

2019. gadā noslēdzās iepirkums projektam “Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Priekules novada 

Gramzdas ciemā 2. kārta”. Bija paredzēts projekta realizāciju veikt no aizņēmuma līdzekļiem 

Valsts kasē, taču sakarā ar teritoriālās reformas uzsākšanu, aizņēmumu izsniegšana Valsts kasē 

tika tikpat kā apturēta. Taču projekta realizācija pārcelta uz 2020. gadu, kad paredzēts to realizēt 

no pašvaldības budžeta līdzekļiem.  
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5. att. Gājēju celiņa izbūve pie ēkas Skolas ielā 4 

 

Virgas pagastā 2019. gadā veikti vairāki nozīmīgi kapitālieguldījumi pagasta 

infrastruktūras uzlabošanai. Pagasta pārvaldes ēkā tika veikti  vairāki nozīmīgi remontu darbi – 

veikts divu tualešu remonts. Izremontētas un labiekārtotas bijušā pasta telpas. Izremontēts 2. stāva 

koridors. 2019. gadā tika veikts asfaltbetona seguma remonts 4.5 km garumā, veikta ceļa posma 

Virga – Vidzemnieki asfaltēšana, kā arī atjaunots asfalta segums Dārza ielā, Purmsātos 93 m 

garumā. Tāpat tika atjaunoti grants ceļu segumi, apaugumu noņemšana un grāvju tīrīšana. 

Sakārtoti Purvmaļu, Kalna – Zīvertu un Gabaļinu ceļu tilti. Veikta ielu apgaismojuma  izbūve 

Paplakas ciema centram – no SIA “Kurzemes gaļsaimnieks” līdz daudzdzīvokļu mājām “Sarmas” 

– “Blāzmas”, kopā izbūvēti 13 apgaismes stabi un viena divzaru gaismas staba izveide 

daudzdzīvokļu māju sētā.  

 

 
6. att. Veikta ielu apgaismojuma izbūve Paplakas ciema centrā 

 

Pie Virgas veselības aprūpes centra veikti dīķa rakšanas un tīrīšanas darbi, ielikta caurteka, 

sakārtota iebrauktuve, izrakti aptuveni 22 tūkstoši m3 masas. Rezultātā sakopta vide pie Virgas 
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pagasta tūrisma objektiem,  tika sakārtots arī dīķa meniķis. 2019. gada rudenī Paplakas ciema 

“Centra” sūkņu mājas ūdensvadam izbūvēja jaunu trasi, gar pašvaldībai piederošo ceļu malu, kopā 

1020 metru garumā. Rezultātā uzlabojusies dzeramā ūdens kvalitāte, izveidotas četras  jaunas 

termo akas, “Sarmu” mājas iedzīvotājiem ūdens pieslēgts arī stallīšiem. Mājokļu infrastruktūras 

uzlabošanai veikta pagasta dzīvokļu apkures sistēmu dūmvadu tīrīšana. Apsekoti visi pagastam 

piederošie īpašumi, novērtētas apkures iekārtas, plānoti pakāpeniski remontdarbi. Sakārtoti un 

nodoti izīrēšanai pagasta tukšie  dzīvokļi – “Gaismas” dz. Nr.2, “Sarmas”  dz. Nr.11 un dz.Nr.6, 

“Zīlītes” dz.4 un noteikts krīzes dzīvokļa statuss “Blāzmas” dz. Nr.1. Mājokļos veiktas logu 

nomaiņas, pārmūrētas plītis, uzbūvētas jaunas krāsnis, remontēti ūdensvadi un skursteņi.  

1.3. Tūrisms, brīvais laiks, kultūra un sports  
 

Tūrisms. Priekules novada pašvaldība ir viens no Liepājas reģiona tūrisma asociācijas 

kapitāldaļu turētājiem. Galvenais ieguvums – tūrisma informācijas un pakalpojumu mārketings 

Liepājas tūrisma informācijas centrā un tā gatavotajos materiālos. 2019. gadā Priekulē viesojušies 

299 tūristi, novadā – 844 tūristi gan no Latvijas, gan ārzemēm. Gida pakalpojumi sniegti 170 

cilvēkiem. Populārākie apskates objekti Priekules novadā ir Priekules luterāņu baznīca (256) un 

muiža (133), Gramzdas baznīca un Kalētu mežaparks “Priediens”. Vērojams, ka pieaug cilvēku 

interese par dzimtas saknēm, senču meklējumiem un 2. pasaules kara pēdām Priekules novadā. 

Priekules viesi sniedz vislabākās atsauksmes par stāstījumu, informācijas pasniegšanas veidu. 

Ceļotāji raksta savā blogā https://indulisonthemove.home.blog/20-04-2019-keru-pilskalns-runa-

un-priekule/. Priekules novadā tika organizēti un saņemta tūrisma interesentu dalība lielākos 

pasākumos, kā: Bārtas pumpurs (airēšana); Priekules un novada tūrisma rallijs “Brauc un 

priecājies”; O. Spārīša vadītā ekskursija; Liepājas reģiona tūrisma speciālistu sanāksmes. 

2019. gadā Priekules daudzfunkcionālajā hallē tika izveidots Tūrisma informācijas centrs. 

Sadarbībā ar Vaiņodes novadu tika izveidota Priekules un Vaiņodes tūrisma mājas lapa 

“Leišmalīte” www.leismalite.lv. Pirmo reizi piedāvāts maršruts/ stāsts par Priekules atbrīvošanas 

kauju un uzsākts darbs pie plašākas informācijas apkopošanas (kara pēdas, arheoloģiskie objekti 

Priekules novadā) ar mērķi paplašināt piedāvājumu Priekules novada viesiem (kartes, maršruti, 

stāsti). 

Priekules novadā ir 6 senlietu krātuves. 2019. gadā aktīvi darbojušās 4 no tām – Purmsātu, 

Krotes, Gramzdas, Kalētu senlietu krātuves. Priekules senlietu krātuves darbība apturēta, veikta 

pilna krājumu inventarizācija. Virgas senlietu krātuves darbība uz laiku apturēta vadītājas 

trūkuma dēļ. 

Lielākas vai mazākas pārmaiņas 2019. gadā notikušas 3 senlietu krātuvju materiālajā bāzē. 

Kārtējais remonts, ekspozīcijas maiņa un lielizmēra karte  Purmsātos, pilnīgi jaunas senlietu 

krātuves telpas un ekspozīcija Gramzdā, kultūras nama telpās; koridora remonts Kalētos. 

Senlietu krātuvēm, atkarībā no katra pagasta iekšējās dzīves specifikas, ir vairākas 

funkcijas: pagasta vēstures izziņa, izpēte, informācijas apkopošana; objektu ar kultūrvēsturisku 

nozīmi uzglabāšana, kā arī pagasta, novada iedzīvotāju un viesu iepazīstināšana ar saviem 

krājumiem. Vietējās vēstures izziņa, izpēte un informācijas apkopošanas darbs 2019. gadā bijis 

visai aktīvs. Visās senlietu krātuvēs gatavoti jauni materiāli, notikusi dažādu vēsturisku un arī 

dabas objektu filmēšana, fotografēšana un materiālu noformēšana un popularizēšana gan senlietu 

krātuves telpās un pasākumos, gan Latvijas preses izdevumos, gan radio un televīzijā. Piemēram 

žurnālam “Mājas Viesis” par A. Krūkli, ziņas un konsultācijas par senajām mājām un dzimtām to 

pieprasītājiem, uzsākta esošo un zudušo Krotes mājvietu elektroniska kartotēkas veidošana, dalība 

ceļojošajā izstādē, Purmsātu muižas grāmatas rediģēšana un gatavošana izdošanai. Darbs pie 

krātuvju krājumu noformēšanas, papildināšanas attīstības rit nepārtraukti. Piemēram, Gramzdas 

https://indulisonthemove.home.blog/20-04-2019-keru-pilskalns-runa-un-priekule/
https://indulisonthemove.home.blog/20-04-2019-keru-pilskalns-runa-un-priekule/
http://www.leismalite.lv/
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senlietu krātuves krājumi pārkārtoti pilnībā, sagatavoti un pielāgoti krātuves tā, lai krātuves 

apmeklētāji varētu praktiski padarboties ar 9 krātuves priekšmetiem. Katras senlietu krātuves 

darbs tik plašs, saturā un formās daudzveidīgs, ka īsos vārdos grūti raksturojams. 

Senlietu krātuvēm un to darbiniekiem liela nozīme arī pagasta iekšējās kultūras un aktīvās 

atpūtas pasākumu organizēšanā. Tā, piemēram, Kalētu pagastā organizēti 4 lielāki pasākumi 

(“Tvīda brauciens 2019”, “Muzeju nakts 2019”, vēstures pēcpusdiena Kalētu skolēniem, Latvijas 

dzimšanas dienas svētku sarīkojums “Tev, mana Latvija”). Krotes un Purmsātu senlietu krātuves 

specializējušās vēsturiska rakstura pasākumu organizēšanā – viktorīnas, ekspedīcijas, tikšanās, 

izglītojoši pasākumi bērniem un pieaugušajiem, pēcpusdienas, ekskursiju organizēšana un vadība.  

 

Kultūra. 2019. gadā pastiprināta uzmanība tika pievērsta kultūras iestāžu pilnveidošanai, 

audzējot pilnvērtīgu pakalpojumu klāstu un uzlabojot sarīkojumu saturu. Viens no lielākajiem 

pasākumiem novadā bija Latvijas simtgades programmas ietvaros realizēts Neatkarības kara 

piemiņas sarīkojums, atzīmējot Priekules brīvprātīgo rotas jubileju. Par godu šim sarīkojumam 

Brīvības svētku priekšvakarā 3. maijā laukumā pie Priekules ev. luteriskās baznīcas notika 

patriotiski militārs sarīkojums ar skolu jaunatnes, NBS orķestra, novada jaunsargu un Saeimas 

deputātu no Kurzemes reģiona klātbūtni. Skanēja patriotiskas uzrunas un senas kara dziesmas, 

tika nolasīts LR Prezidenta Raimonda Vējoņa apsveikums. Pašvaldība izgatavoja granīta 

piemiņas plāksni, kas tika piestiprināta baznīcā pie sienas. Iesvētīšanā piedalījās ev. luteriskās 

baznīcas Kurzemes bīskaps. Tika iespiesta arī brošūra par Priekules brīvprātīgo rotu, kas nodota 

novada bibliotēkām un skolām.  

Atzīmējot Robežsardzes simtgadi, Gramzdas pagastā notika militāri sportisks sarīkojums, 

kurā robežsardzes karavīri kopā ar novada sportistiem iededzināja lāpas pie simtgades ozoliem 

laukumā “Vārti uz Latviju”, pasniedza Pateicības rakstus Priekules novada patriotiem, kas 1991. 

gadā stāvēja uz Latvijas un Lietuvas robežas pie Skodas rajona. Lai sagatavotos šai ceremonijai 

Gramzdas pagastā tika izgatavota mākslinieciski paliekoša lāpa, kurā uguni var iedegt arī citos 

patriotiskos sarīkojumos un, kas lieliski papildina izgaismotās Kuršu laivas laukumā “Vārti uz 

Latviju”.   

Par godu Varonībai tika sarīkota Muzeju nakts Kalētos. Tēma – Tālavas taurētājs. Priekulē 

pirmo reizi vidējās paaudzes deju kolektīvs uzņēma daudzus deju kolektīvus no Lejaskurzemes 

un pielāgoja multihalli deju svētkiem. Ikara svētkos augustā tika sarīkots vakara lielkoncerts 

“Kopā ar Maestro”. Raimonds Pauls uzstājās kopā ar novada bērnu orķestri, ritmu grupu, viesu 

koriem un solistiem.  

Kultūras nozarei gadu gaitā ir izveidojušās labas iestrādes organizatoriskajā ziņā sarīkot 

vērienīgus, dažāda žanra sarīkojumus. Protams, tie ir finansiāli ļoti ietilpīgi, bet rūpīgi plānojot 

un izlietojot nozarei atvēlēto budžetu, tiek sasniegti vērā ņemami panākumi. Kultūra plānveidīgi 

strādā arī pie lielo pasākumu iemūžināšanas. 2019. gadā tika apkopoti visi video materiāli un 

pārrakstīti ārējā cietajā diskā, kas nodots glabāšanā arhīvā.        

Īpaša uzmanība ik gadu tiek pievērsta kultūras iestāžu materiālās bāzes pilnveidošanai, 

mūsdienīgs saturs varētu tikt balstīts tehnoloģijās. Visas novada bibliotēkas pēc plāna aprīko 

lasītavas ar labiem datorgaldiem un krēsliem, iekārto bērniem aktīvās atpūtas zonas ar 

intelektuālām spēlēm, kā arī pakāpeniski maina grāmatu plauktus lai uzlabotu vizuālo izskatu. 

Purmsātu bibliotēkai pieguļošie celiņi tika nobruģēti, tiek domāts par  stāvlaukumu automašīnām, 

kas svarīgi Brīvā laika pavadīšanas centram, kuru iedzīvotāji izīrē saviem godiem. Krotes 

bibliotēka izdeva vēsturnieka Juškeviča brošūru ar faktiem, kas notikuši Krotē pēdējās simtgadēs.   
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Pastāvīga un plānveida attīstība norisinās arī kultūras un tautas namos. Gramzdas Tautas 

namā sakārtota amatierteātra mēģinājuma telpa, kas kalpo arī mākslinieku uzņemšanai. Veikts 

remonts 2. stāvā, ierīkojot jaunu apkures sistēmu un jaunu ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes 

signalizācijas sistēmu. Tautas nama otrais stāvs nodots Senlietu krātuves vajadzībām, kas 

iekārtots no jauna un kur ieguldīti vērienīgi finanšu līdzekļi.  Tagad šeit apskatāma pastāvīga 

ekspozīcija un viesiem un tūristiem pieejams bezmaksas internets. Remontdarbi ar logu nomaiņu 

risinās arī Kalētu senlietu krātuvē. Purmsātu senlietu krātuvē – Mežupes skolā veikts remonts un 

modernizēts apgaismojums, no jauna veidota ekspozīcija. Priekules kultūras nams pilnveidojis 

kolektīvu tērpu šūšanu dejotājiem un bērnu deju studijai, kā arī kvalitatīvu rekvizītu izgatavošanai 

dažādiem svētku sarīkojumiem. Bunkas kultūras nams risināja skaņu jautājumus un mikrofonu 

iegādi atbilstoši jaunām frekvencēm. 

Priekules novada sporta dzīvi 2019. gadā organizēja un vadīja Priekules novada sporta 

vadītājs, Priekules novada sporta metodiķis, kā arī sporta organizatori Virgas, Gramzdas, 

Kalētu, Bunkas pagastu pārvaldēs. Lielākā daļa novada pasākumu, kas saistīti ar novada sporta 

dzīvi, norisinājušies Priekules daudzfunkcionālajā sporta hallē. Sporta halles piedāvātās 

aktivitātes: aerobikas nodarbības, basketbola treniņi, volejbols , futbola treniņi, ir iespēja spēlēt 

galda tenisu, apmeklēt trenažieru zāli, spēlēt novusu, kāpt pa alpīnisma sienu, spēlēt mini golfu, 

kā arī notiek futbola nodarbības maziem futbolistiem futbola klubā „Bandava” u.c. 

Sportam un veselīgam dzīvesveidam iegādāts inventārs – volejbola tīkls, plaukts 

inventāra glabāšanai, trenažieris un papildināta videonovērošanas sistēma daudzfunkcionālajā 

sporta hallē Priekules pilsētā un arī skolās pagastos. 2019. gadā ir izstrādāta tehniskā 

dokumentācija un tika startēts ERAF projektu konkursā ar projektu “Zaļās infrastruktūras 

attīstība kā veiksmīgas pārrobežu sadarbības atslēga”, kura ietvaros paredzēts labiekārtot parka 

celiņus velo vajadzībām. 2019. gadā ir sniegts finansiāls atbalsts sportistu sasniegumu 

veicināšanai – Murjāņu Sporta Ģimnāzijas audzēknim airēšanā, sniegts atbalsts arī sportistam, 

kurš ar veiksmīgiem panākumiem startē starptautiskās šautriņu mešanas sacensībās, tāpat 

atbalstīts tiek arī jāšanas sports, kur 2018. gadā finansiālu atbalstu saņēma viena sportiste no 

biedrības “Kanu atvars” un atbalsts tika sniegts arī pašai biedrībai. Finansiāls atbalsts tika 

sniegts arī biedrībai “Priekules veloklubs” pasākuma “Priekules MTB velomaratons 2019” 

īstenošanai un biedrībai “Latvian Speed Factory” Latvijas kausa izcīņas motosportā 

organizēšanai. 

Priekules novadā sarīkotie čempionāti 2019. gadā: čempionāts telpu futbolā –piedalījās 10 

komandas; čempionāts komandām zolītē (trīs posmi) – piedalījās 6 komandas; čempionāts šahā 

(trīs posmi) – piedalījās 6 dalībnieki; čempionāts komandām dambretē (trīs posmi) – piedalījās 6 

dalībnieki, čempionāts spiningošanā – piedalījās 18 komandas; čempionāts pludiņmakšķerēšanā 

– piedalījās 18 dalībnieki; Lieldienu kauss zolītē, un šautriņu mešanā Kalētu pārvaldē - piedalījās 

25 dalībnieki; Līgo kauss makšķerēšanā, ielu basketbolā, mini futbolā Kalētu pārvaldē - piedalījās 

42 dalībnieki; čempionāts jauniešiem pludiņmakšķerēšanā; atklātais čempionāts velokrosā 2019 

(pieci posmi) - piedalījās 241 dalībnieks. 

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

sportisti: Rūdolfa Beņķa piemiņas turnīrs novusā - 28 dalībnieki; MTB VELOMARATONS - 320 

dalībnieki; Baltijas reitinga turnīrs šautriņu mešanā ''Priekules kauss 2019'' - 91 dalībnieki no 

Latvijas, Lietuvas. 
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1.4. Sociālā aizsardzība un veselības aprūpe 
 

Priekules novada iedzīvotāju sociālās palīdzības un atbalsta, kā arī tiesiskās aizsardzības 

funkcijas realizē 3 pašvaldības finansētas iestādes un struktūrvienības:  

1. Priekules novada bāriņtiesa; 

2. Priekules novada Sociālais dienests; 

3. Priekules novada Sociālā atbalsta centrs.  

 

Priekules novada bāriņtiesa kārto aizgādnības, aizbildnības, adopcijas, bērnu personisko 

un mantisko tiesību un interešu aizsardzības jautājumus, kā arī izdara apliecinājumus un pilda 

citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.  

2019. gadā izskatīti 87 juridisko un fizisko personu iesniegumi, pieņemti 38 lēmumi, 

veiktas 252 notariālas darbības, pārraudzītas 308 lietas.  

Priekules novadā ir 3 audžuģimenes. Bērnu uzturēšanās izdevumus tajās sedz tā 

pašvaldība, no kuras bērni ievietoti. 2019. gadā Priekules novadā bez vecāku gādības bija 

palikuši 26 bērni, kuru aprūpi un audzināšanu vecāku vietā nodrošināja ārpusģimenes aprūpe, 

tajā skaitā, aizbildņu ģimenes (21 bērnam), audžuģimenes (5 bērniem). 

2019. gada 28. augustā visiem aizbildņiem ar ģimenēm un audžuģimenēm pašvaldība 

organizēja ekskursiju uz kino pilsētiņu “Cinevilla”, Slampes pagastā, Tukuma  novadā. 

 

Priekules novada sociālais dienests ir Priekules novada pašvaldības iestāde, kas veic 

sociālo darbu, organizē un sniedz sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus pašvaldības 

iedzīvotājiem. 

2019. gadā pašvaldības sociālā atbalsta pasākumiem izlietoti 187284,68 EUR. No tiem 

119875,40 EUR izmaksāti sociālo pabalstu veidā 261 ģimenei (520 personām).  

 

 
7. att. Sociālās palīdzības pabalstiem izlietototie līdzekļi no 2017. – 2019. gadam 
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7. att. Sociālās palīdzības saņēmušo personu skaits no 2017. – 2019. gada 

 

2019. gadā Priekules novadā samazinājies personu skaits, kuri saņēmuši pašvaldības 

sociālās palīdzības pabalstus, kā arī trūcīgo personu skaits (2017. gadā – 411, 2018. gadā – 354, 

2019. gadā – 311). No sociālajiem pabalstiem 2019. gadā visvairāk pieprasītie pabalsti ir 

dzīvokļa pabalsts (36870 EUR, saņēmušas 180 ģimenes), pabalsts garantētā minimālā ienākumu 

līmeņa nodrošināšanai (36299 EUR, saņēmušas 80 ģimenes), pabalsts audžuģimenēm (17504 

EUR, saņēmušas 4 audžuģimenes), pabalsts medicīnas pakalpojumu un medikamentu apmaksai 

(14868 EUR, saņēmusi 91 persona). 

 

 

9. att. Izmaksātie sociālie pabalsti 2019. gadā 

2019. gadā pieaudzis sociālo pakalpojumu saņēmēju skaits un pašvaldības apmaksāto 

sociālo pakalpojumu apjoms. Sociālie pakalpojumi apmaksāti 65144 EUR apmērā. Visvairāk 
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pieprasītais sociālais pakalpojums pašvaldībā ir ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojums, to 2019. gadā saņēmuši  22 novada iedzīvotāji par kopējo summu 

57256,52 EUR. 2019. gadā pašvaldība apmaksājusi aprūpes mājās pakalpojumu 9 iedzīvotājiem 

par kopējo summu 7392,20 EUR. 

 

 
10. att. Pašvaldības apmaksātajiem sociālajiem pakalpojumiem izlietotie līdzekļi 

 
11. att. Pašvaldības apmaksāto sociālo pakalpojumu saņēmušo personu skaits no 2017. – 2019. gadam 

Valsts apmaksātus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus dzīvesvietā 2265,11 EUR apmērā 

saņēmuši 12 bērni, kas cietuši no dažāda veida vardarbības. 

Valsts apmaksātus asistenta pakalpojumus 2019. gadā saņēmuši 29 iedzīvotāji par kopējo 

summu 31836,81 EUR. 

Priekules novada pašvaldība kā sadarbības partneris piedalās Kurzemes plānošanas 

reģiona īstenotajā projektā “Kurzeme visiem”. Tā ietvaros bērni ar funkcionāliem traucējumiem 

saņēmuši sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un atelpas brīža pakalpojumus par kopējo 

summu 7624,53 EUR.  

2019. gadā pašvaldība uzsākusi projekta ”Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 

infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Priekules novadā” īstenošanu, kā 
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rezultātā tiks izveidots dienas aprūpes centrs un specializētās darbnīcas pilngadīgām personām ar 

garīga rakstura traucējumiem. Pakalpojumus plānots sākt sniegt 2021. gadā. 

 

Sociālā atbalsta centrā Priekulē un pagastu pārvaldēs izveidotajos atbalsta punktos 

iedzīvotājiem turpināts sniegt higiēnas pakalpojumus (pieejama duša un veļas mazgāšana). 

Sociālā atbalsta centrā aktīvi darbojās dažādas interesentu grupas (cilvēku ar invaliditāti atbalsta 

grupa “Prieks palīdzēt”, adīšanas radošā darbnīca “Vilkam kājas nosalušas”, senioru grupa “Īriss”, 

dzejnieki, vēstures izzinātāju grupa u.c.). Atbalsta grupa “Prieks palīdzēt” katru gadu aktīvi 

iesaistās Ziemassvētku dāvanu sarūpēšanā cilvēkiem ar invaliditāti. Sadarbībā ar nodibinājuma 

“Sociālo pakalpojumu aģentūra” izveidoto “Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru “Liepāja”” 

2019. gadā atbalsta centra telpās notiek atbalsta grupas aizbildņiem, audžuģimenēm un 

adoptētājiem.  

1.5. Pasākumi teritorijas attīstības plāna īstenošanā 

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73. punktā noteikto, pašvaldībai ir 

jāaktualizē attīstības programmas rīcības un investīciju plānu ne retāk kā reizi gadā, ievērojot 

pašvaldības budžetu kārtējam gadam. Priekules novada attīstības programmas 2013. - 2019. 

gadam investīciju plāns tiek izskatīts un aktualizēts katru gadu saskaņā ar pašvaldības budžetu. 

2018. gadā tika ieguldīts lielāks darbs investīciju plāna sakārtošanā, lai to padarītu pārskatāmāku, 

saprotamāku un novērstu tajā trūkumus. Pēdējo reizi Priekules novada attīstības programmas 

2013. - 2019. gadam investīciju plāns ir aktualizēts 2020. gada 23. janvārī (domes lēmums Nr.23 

(protokols Nr.2, 21.punkts)). 2019. gadā beidzās Priekules novada attīstības programmas 

plānošanas periods, 2019. gada 29. martā dome pieņēma lēmumu Nr.137 (protokols Nr.3, 

10.punkts) par Priekules novada attīstības programmas 2013. - 2019. gadam darbības termiņa 

pagarināšanu un jaunas attīstības programmas 2020. - 2026. gadam izstrādes uzsākšanu. Pēc 

lēmuma pieņemšanas sākās darbs pie jaunās attīstības programmas izstrādes, kas, ņemot vērā 

valstī uzsākto Administratīvi teritoriālo reformu un ar to saistītiem nosacījumiem un 

ierobežojumiem, tika pārtraukts 2019. gada 31. oktobrī (domes lēmums Nr.581 (protokols Nr.14, 

53.punkts)).  

2018. gada 27. septembrī pašvaldības dome pieņēma lēmumu Nr.455 (protokols Nr.13, 

39.punkts) par Priekules novada teritorijas plānojuma 2015. - 2026. gadam grozījumu izstrādes 

uzsākšanu. 2018. gada nogalē tika veikta publiskā iepirkuma procedūra izstrādātāja 

noskaidrošanai un 2019. gada 24. janvārī tika noslēgts pakalpojuma līgums pēc kura parakstīšanas 

uzsākās intensīvs darbs, kurš turpināsies arī 2020. gadā. 

2018. gadā ar projekta “Priekules novada lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības 

attīstībai” pieteikuma iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā uzsākās jau ilgāku laiku gatavotā 

projekta realizācija.  Projektu Lauku atbalsta dienests apstiprināja 2018. gada 28. maijā pēc kā 

uzsākās aktīva tā ieviešana veicot pašvaldības grants ceļu posmu pārbūvi. Pēdējie būvdarbi šajā 

projektā tika pabeigti 2018. gada rudenī un šobrīd iedzīvotājiem ir iespējams izmantot atjaunoto 

ceļu infrastruktūru. Vislielākais ieguvums bez ceļiem no šī projekta ir tas, ka novads ir ticis pie 

pilnīgi no jauna būvēta tilta, kas tika uzbūvēts satiksmei iepriekš slēgtā Daļģu tilta vietā. Pavisam 

projektā tika pārbūvēti 18,488 km pašvaldības grants ceļu un viens tilts. Projekta kopējās 

izmaksas 1 830 423,20 EUR no kurām 1,6 miljonus EUR sedza ELFLA, pārējais ir pašvaldības 

līdzfinansējums. 2019. gadā notika šī projekta pārbaude no Lauku atbalsta dienesta puses. 
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Pārbaudes laikā neatbilstības netika konstatētas un drīzumā pašvaldība saņēma atlikušo 

finansējuma daļu no fonda. 

 

 
12. att. Jauns tilts slēgtā Daļģu tilta vietā 

2019. gadā pašvaldība turpina īstenot 2018. gadā apstiprinātos divus Interreg V-A Latvijas 

- Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020. gadam projektus: 

1. “Kapacitātes un saiknes stiprināšana starp pašvaldību administrācijām un vietējām 

kopienām, lai uzlabotu dzīves apstākļus un sociālo dzīvi lauku rajonos Kuliai (LT) un 

Kalēti (LV)” (Capacity building and links strengthening between municipal 

administrations and local communities in order to improve living conditions and social 

life in rural areas of Kuliai (LT) and Kaleti (LV)), (Sports activities), LLI-361. Šī 

projekta rezultātā Kalētu pagasta Kalētu ciemā aiz Kalētu mūzikas un mākslas 

pamatskolas uzbūvēja aktīvās atpūtas laukumu- stadionu, kur Kalētu ciema 

iedzīvotājiem un viesiem aktīvi pavadīt savu brīvo laiku un pamatskolas skolēniem 

nodarboties sporta stundās. Pašu laukumu uzbūvēja jau 2018. gadā, bet tā kā projektā 

nepietika ar infrastruktūras izveidi vien, tajā bija paredzētas arī dažādas aktīvu 

dzīvesveidu veicinošas aktivitātes un pasākumi, kuru realizācija noritēja arī 2019. 

gadā. Tā kā šis projekts ir pārrobežu projekts, kura mērķis ir veicināt pārrobežu 

sadarbību, aktivitāšu ietvaros Kalētos piedalījās arī pasākumu dalībnieki no projekta 

partnera pašvaldības - Pluņģes rajona Lietuvā. Projektā bija arī aktivitātes, kuras notika 

Lietuvā un kurās bija jāpiedalās Kalētu ciema iedzīvotājiem. Šis projekts noslēdzās 

2019. gada 14. septembrī, taču atskaišu gatavošana un iesniegšana, kā arī gala 

finansējuma saņemšana iesniedzās arī 2020. gadā. 

2. Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un 

Lietuvā (Installation of video security surveillance cameras for ensuring safety in 

towns of Latvia and Lithuania), (VIDEOGUARD), LLI-258. Arī šī projekta aktivitātes 

turpinājās no 2018. gada, kad visā novada teritorijā pavisam tika uzstādītas 27 

videonovērošanas kameras. Projekta 2019. gada aktivitātes, mums kā vienam no 18 
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partneriem, bija dalība dažādos projekta ietvaros rīkotajos pasākumos citviet. Šie 

pasākumi bija vairākas projekta vadības grupas sanāksmes, informatīvi semināri un 

pieredzes apmaiņas. Šis projekts noslēdzās 2019. gada 30. novembrī un nepieciešamās 

partnera atskaites tika iesniegtas līdz gada beigām. 

Eiropas savienības sociālā fonda projekts “Celies, velies, ripo droši!” sācis darboties 2017. 

gadā un nodrošina ne tikai apmācību peldēšanā skolas vecuma bērniem, bet arī dažādas aktivitātes 

veselīgam dzīvesveidam pirmsskolas vecuma bērniem un viņu vecākiem, kā arī senioriem. 

Projekta darbība paredzēta līdz 2020. gada beigām. 2019. gadā projekta ietvaros apgūti 20 872 

EUR, kā rezultātā visa novada otro klašu skolēni apguva peldētprasmi Liepājas olimpiskā centra 

baseinā, Bunkas pagasta svētku laikā tika organizētas dažādas veselīgu dzīvesveidu veicinošas 

aktivitātes, Virgas pagasta ciemos notika velo tūre, Kalētu pagastā notika jauniešiem paredzēts 

pasākums “Briedēns”, fizioterapeita nodarbības Priekules daudzfunkcionālajā sporta hallē šoreiz 

notika Priekules vidusskolas audzēkņiem, visos novada pagastos notika senioru vingrošana un PII 

“Dzirnaviņas” darbojās “Māmiņskola”. 

2019. gads bija bagāts arī ar jaunu projekta pieteikumu sagatavošanu. 19. aprīlī tika 

izsludināts Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas trešais uzsaukums, kuram, 

pašvaldība kopā ar projekta sadarbības partneri Pluņģes pašvaldību Lietuvā, sagatavoja divus 

projekta pieteikumus: 

1. “Kultūras objektu saglabāšana un pielāgošana mūsdienu vajadzībām” (Preservation 

and adaptation of cultural objects to contemporary needs), (HIPP), LLI-503. Realizējot 

šo projektu tiktu atjaunoti Priekules Zviedru vārti, kur atjaunotajās telpās tiktu atklāts 

moderni aprīkots tūrisma informācijas centrs ar ekspozīciju un semināru zāli. 

2. “Zaļās infrastruktūras attīstība kā veiksmīgas pārrobežu sadarbības atslēga” 

(Development of green infrastructure as a key for successful cross border cooperation), 

(Green social arenas), LLI-504. Realizējot šo projektu ar jaunām takām tiktu 

labiekārtota skolas parka teritorija Priekulē un iedzīvotāji tiktu iesaistīti dažādās 

sociālās un sportiskās aktivitātēs. 

Tā kā 2020. gada marta mēnesī pašvaldība saņēma Interreg V-A Latvijas-Lietuvas 

pārrobežu programmas vadošās iestādes lēmumus par abiem projektiem, kuri diemžēl ir negatīvi, 

kā arī ņemot vērā, ka ar 2020. gadu beidzas kārtējais fondu plānošanas periods un jauni pārrobežu 

projektu konkursa uzsaukumi nav gaidāmi, tad tuvāko divu gadu laikā nav plānojami kādi 

pārrobežu sadarbības projekti ar Eiropas fondu finansējumu.  

2019. gada 22. jūnijā sākās projektu pieteikumu pieņemšana biedrības “Liepājas rajona 

partnerība” izsludinātajā LEADER projektu konkursā sabiedriskā labuma projektiem. Šoreiz šim 

projektu konkursam no pašvaldības puses tika sagatavoti un iesniegti trīs projektu pieteikumi. 

Projektu vērtēšanas noslēdzās 2019. gada nogalē, kad pašvaldība saņēma LAD lēmumu par divu 

projektu apstiprināšanu un 2020. gadā sākās projektu “Piekļuves nodrošināšana sociāliem un 

veselības pakalpojumiem pierobežā – Kalētu pagastā” un “Teritorijas daļējs labiekārtojums, 

gadskārtu godu un tautas tradīciju rituālu laukums Krotē, Bunkas pagastā, Priekules novadā” 

realizēšana. 

Savukārt 2020. gada sākumā biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā LEADER 

projektu konkursa sabiedriskā labuma projektiem nākamo kārtu uz kuru pašvaldība iesniedza 

septiņus projektu pieteikumus. Vērtēšanas pirmā kārta noslēdzās 2020.gada 8.aprīlī, kad kļuva 

zināmi rezultāti par projektu atbilstību LRP sabiedrības virzītai vietējās attīstības stratēģijai un no 

mūsu projektiem apstiprināti tika pieci- “Aprīkojuma iegāde Bunkas kultūras namam iedzīvotāju 
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sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai un jaunu pakalpojumu veidošanai”, “Velo statīva ar jumtiņu 

iegāde- jaunās paaudzes velo kultūras uzlabošanai”, “Trīspadsmit tūrisma informācijas zīmju 

izgatavošana un uzstādīšana Priekules novada Virgas pagasta dabas, vēstures un tūrisma 

objektos”, “Badmintona inventāra iegāde” un “Aprīkojuma iegāde mobilās brīvdabas kultūrtelpas 

nodrošināšanai Virgas pagasta iedzīvotāju kultūras un citu sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai”. 

Šos projektus LRP nosūtīja tālāk Lauku atbalsta dienestam tālākai izvērtēšanai pārējām projektu 

konkursa prasībām un noteikumiem. Gala rezultāts par šiem projektiem būs zināms 2020. gada 

otrajā pusē.  

Atbalstot uzņēmējdarbību un vietējās iniciatīvas pašvaldība ar līdzfinansējumu atbalsta 

biedrības, kuras realizē dažādus projektus un pasākumus. Pašvaldība izsludināja projektu 

konkursu, kur biedrībām un saimnieciskās darbības veicējiem bija iespēja piedalīties projektu 

konkursā un realizēt savas ieceres kādā no konkursa sadaļām. 2019. gada projektu konkursā tika 

iesniegti 19 projektu pieteikumi no kuriem atbalstu saņēma 13 projekti. Atbalstu saņēmušas 

biedrības Paplakas baptistu draudze, Pārcēlājs, Konsonanse, Priekules baptistu draudze, ROB-

LANKA, Misija Tēva nams, Kalētu vietējās iniciatīvas grupa, Bunkas mežābele, Zilais lakatiņš, 

Saspraude un VSAC Aizvīķi. 2020.gadā turpinās šis projektu konkurss ar jaunu uzsaukumu. 

2019. gadā, tāpat kā 2018. gadā, kad šis projektu konkurss pašvaldībā tika uzsākts, tika 

organizēts Izglītības un zinātnes ministrijas ar Eiropas savienības fondu līdzekļiem atbalstītais 

projektu konkurss jaunatnes iniciatīvām mācību motivācijas palielināšanai. Katrai pašvaldībai, 

kura piedalās šī projektu konkursa organizēšanā, tiek piešķirta apstiprināmo projektu kvota. 2019. 

gadā mūsu pašvaldības kvota bija trīs projekti un katram projektam pieejamais finansējums ir 

4600 EUR, kas 100% apmērā tiek finansēts no Eiropas sociālā fonda. Projektu konkursā mūsu 

pašvaldībā tika saņemti trīs projektu pieteikumi no kuriem, izvērtējot pēc konkursa nolikumā 

apstiprinātajiem kritērijiem, atbalstu ieguva viens projekts, kuru iesniedza novada biedrība 

“Kalētu vietējās iniciatīvas grupa”. Šis projektu konkurss tiek organizēts arī 2020. gadā, tā 

rezultāti būs zināmi gada pirmajā pusē. 

2. FINANŠU RESURSI UN PAŠVALDĪBAS DARBĪBAS REZULTĀTI 
 

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas kalpo kā instruments 

pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību 

sabalansēšanai un pašvaldības administratīvās teritorijas ilgtspējīgai attīstībai. Priekules novada 

pašvaldības 2019. gada budžets veidojas no pamatbudžeta, speciālā budžeta un ziedojumu un 

dāvinājumu budžeta. 2019.gadā pašvaldības budžeta kopējie ieņēmumi bija 9 106 948 EUR, 

izdevumi 7 197 241 EUR. 

 

1. tabula 

Priekules novada pašvaldības kopbudžets no 2018. gada līdz 2020. gadam 

  

2018.gada 

izpilde 

EUR 

2019.gada  

izpilde 

EUR 

2020.gada 

plāns EUR 

IEŅĒMUMI       

Pamatbudžeta ieņēmumi 7 238 543 8 806 666 7 179 068 

Speciālā budžeta ieņēmumi 303 597 297 226 0 

Ziedojumi un dāvinājumi 3 183 3 056 0 

Līdzekļu atlikums uz gada sākumu pamatbudžetā 512 873 763 529 1 099 252 
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Līdzekļu atlikums uz gada sākumu speciālajā 

budžetā 
195 276 184 142 0 

Līdzekļu atlikums uz gada sākumu Ziedojumi un 

dāvinājumi 
2 197 3 567 2064 

Kredītlīdzekļu piesaiste 2 089 410 0 0 

Kopā 10 345 079  10 058 186 8 280 384 

IZDEVUMI       

Pamatbudžeta izdevumi 8 518 593 6 711 195 8 014 567 

Speciālā budžeta izdevumi 314 732 481 368 0 

Ziedojumu un dāvinājumu izdevumi 1 813 4 559 2064 

Aizdevumu atmaksa 351 693 1 789 132 362 129 

Līdzekļu atlikums uz gada beigām pamatbudžetā 763 529 1 099 252 0 

Līdzekļu atlikums uz gada beigām speciālajā 

budžetā 
184 142 0 0 

Līdzekļu atlikums uz gada beigām Ziedojumi un 

dāvinājumi  
3 567 2064 0 

Kopā  9 786 376 8 298 437 8 016 631 

 

2.1. Pamatbudžets 
 

Pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi, maksas 

pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un transferti. Priekules novada pašvaldības pamatbudžetā 

39,68% no kopējiem ieņēmumiem veido transferti mērķdotāciju veidā no valsts budžeta un ES 

struktūrfondiem, 35,04% nodokļu ieņēmumi, 21,69% - nenodokļu ieņēmumi, kā arī 3,60% 

maksas pakalpojumu un citi pašu ieņēmumi. 2019. gadā pamatbudžeta ieņēmumi bija 8 806 666 

EUR, kas ir par 1 568 123 EUR jeb 17,81% vairāk nekā 2018. gadā.  

 

2. tabula  

Priekules novada pašvaldības pamatbudžeta izlietojums 2018. un 2019. gadā 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 
Faktiskā izpilde  

2018. gadā 

2019. gadā 

Apstiprināts 

budžets 

faktiskā 

izpilde 

1. Ieņēmumi (kopā) 7 238 543 8 385 891 8 806 666 

1.1. dotācijas 3 234 364 3 617 067 3 642 125 

1.2. 
maksas pakalpojumi un citi 

pašu ieņēmumi 
3 558 908 3 219 911 3 635 164 

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība 445 271 1 548 913 1 529 377 

2. Izdevumi (kopā) 8 518 593 7 206 615 6 711 195 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 6 060 191 6 806 134 6 304 874 

2.1.1. kārtējie izdevumi 5 576 856 6 105 478 5 624 965 

2.1.2. procentu izdevumi 0 400 216 

2.1.3. 
subsīdijas, dotācijas, sociālie 

pabalsti 

417 005 505 075 544 030 

2.1.4. 

kārtējie maksājumi Eiropas 

Kopienas budžetā un 

starptautiskā sadarbība 

114 99 887 42 990 
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2.1.5. 
uzturēšanas izdevumu 

transferti 
66 216 95 294 100 623 

2.2. 
izdevumi 

kapitālieguldījumiem 
2 458 402 400 481 398 371 

 

Pamatbudžeta ieņēmumu prognoze izpildīta par 105,02%. Jāatzīmē, ka 2019. gadā 

apstiprinātais pamatbudžeta plāns tika grozīts, gada laikā palielinot pamatbudžeta ieņēmumus 

par 741 298 EUR.  

2.2. Speciālais budžets 
 

Pašvaldības speciālais budžets veidojas no dabas resursu nodokļa un mērķdotācijas 

autoceļu uzturēšanai. 2019. gadā speciālā budžeta ieņēmumi bija EUR 297 226, no kuriem 

86,62% ir valsts mērķdotācija autoceļu un ielu uzturēšanai un tikai 13,38% ir dabas resursu 

nodokļa ieņēmumi. Salīdzinot ar 2018. gadu, dabas resursu nodokļa ieņēmumu izpilde ir 

samazinājusies par 10 207 EUR, bet mērķdotācijas apjoms ir palielinājies par 3 386 EUR. 

 

3. tabula 

Priekules novada pašvaldības speciālā budžeta izlietojums 2018. un 2019. gadā 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 
Faktiskā izpilde  

2018.gadā 

2019.gadā 

apstiprināts 

likumā 
faktiskā izpilde 

1. 
Finanšu resursi izdevumu 

segšanai (kopā) 
303 597 302 452 297 226 

1.1. dotācijas 253 616 257 452 257 452 

1.2. 
maksas pakalpojumi un citi 

pašu ieņēmumi 
49 981 45 000 39 774 

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība 0 0 0 

1.4. ziedojumi un dāvinājumi 0 0 0 

2. Izdevumi (kopā) 314 732 486 593 442 128 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 247 129 266 859 223 052 

2.2. 
izdevumi 

kapitālieguldījumiem 
67 603 219 734 219 076 

 

Līdz 2019. gada 31. decembrim speciālais budžets tika izdalīts atsevišķi, taču ar 2020. 

gada 1. janvāri, pamatojoties uz “Likuma par budžetu un finanšu vadību” grozījumiem, tas 

iekļauts pamatbudžeta sastāvā.  

 

2.3. Ziedojumu un dāvinājumu budžets 

 

2019. gadā kopumā ziedojumu un dāvinājumu budžetā saņemti 3 056 EUR. Šie ziedojumi 

saņemti naudā, visi saņemtie ziedojumi ir izlietoti noteiktam mērķim. 
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4. tabula 

Priekules novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžeta izlietojums 2018. un 

2019. gadā 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 
Faktiskā izpilde  

2018.gadā 

2019.gadā 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1. 
Finanšu resursi izdevumu 

segšanai (kopā) 
3 183 2 048 3 056 

1.4. ziedojumi un dāvinājumi 3 183 2 048 3 056 

2. Izdevumi (kopā) 1 813 5 615 4 559 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 1 389 3 650 2 594 

2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem 424 1 965 1 965 

 

Salīdzinot ar 2018. gadu, saņemto ziedojumu apjoms par 127 EUR ir samazinājies. No 

kopējās ziedojumu summas 71,04% ir juridisko personu ziedojumi, bet 28,96% ir ziedojušas 

fiziskas personas. 

 

2.4. Priekules novada pašvaldības saistību apmērs 
 

Priekules novada pašvaldība 2019. gadā nepalielināja savu kredītportfeli. Taču tika veikta 

pirmstermiņa atmaksa aizņēmumiem Kalētu stadiona pārbūvei (pārrobežu LAT-LIT projekta 

ietvaros) 136 760 EUR, videonovērošanu kameru izvietošanai Priekules pilsētā un pagastu 

teritorijās (pārrobežu LAT-LIT projekta ietvaros) 22 972 EUR un Priekules novada lauku grants 

ceļu pārbūvei uzņēmējdarbības attīstīšanai 1 280 000 EUR apmērā.  

 

 

 

 
13. att. Saistību apmērs no 2018. gada līdz 2020. gadam, % 
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5. tabula 

Priekules novada pašvaldības galvojuma apmērs 

Aizdevējs 
Mērķis/ 

Aizņēmējs 

Atmaksas 

termiņš 

Galvojum

a summa 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Valsts kase/ 

Ziemeļu 

investīciju 

banka USD 

SIA "Liepājas 

RAS" Liepājas 

reģiona atkrituma 

saimniecības 

projekts 

04.01.2022. 50 533 15 884 11 391 

 

Priekules novada pašvaldības galvojuma apmērs ir 4.85% no kopējās aizdevuma 

pamatsummas (1 500 000 USD), kura ir 72 777,63 USD jeb 50 533 EUR.  

 

2.5. Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums 
 

Priekules novada pašvaldība nekustamā īpašuma sastāvā uzskaita īpašumā un valdījumā 

esošo un piekrītošo zemi zem ēkām un būvēm, kultivēto zemi, atpūtai un izklaidei izmantojamo 

zemi, pārējo zemi, visas īpašumā un valdījumā esošās ēkas un būves, kā arī turējumā nodotos 

pašvaldības īpašumus. Priekules novada  pašvaldības  īpašumā  un  piekritībā  esošo  ēku,  būvju  

un  pārējā nekustamā īpašuma kopējā bilances vērtība 2019. gada 31. decembrī ir 17 689 033 EUR 

jeb 92,03% no pamatlīdzekļu kopējās bilances vērtības. 

 

6. tabula 

Priekules novada pašvaldības nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu atlikusī 

uzskaites vērtība 2019. gadā 

Aktīvs 
Atlikusī vērtība 

uz 01.01.2019. 

Atlikusī vērtība 

uz 31.12.2019. 

Izmaiņas,  

EUR 

Nemateriālie ieguldījumi kopā 12 551 20 588 8 037 

Attīstības pasākumi un programmas 5 172 2 320 -2 852 

Datorprogrammas un licences 

datorprogrammām 
2 146 3 334 1 188 

Pārējie iepriekš neklasificētie 

nemateriālie ieguldījumi 
5 232 8 436 3 204 

Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 0 6 498 6 498 

Pamatlīdzekļi kopā         19 722 746   19 354 968 -367 778 

Zemes, ēkas un būves 15 287 085 15 115 571 -171 514 

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 4 592 3 568 -1 024 

Pārējie pamatlīdzekļi 1 375 759 1 202 657 -173 102 

Pamatlīdzekļu izveidošana un 

nepabeigtā būvniecība 
139 010 194 934 55 924 

Turējumā nodotie valsts un 

pašvaldību līdzekļi 
769 761 755 888 -13 873 

Bioloģiskie un pazemes aktīvi 225 490 121 603 -103 887 

Avansa maksājumi par 

pamatlīdzekļiem 
10 966 8 655 -2 311 

Ieguldījuma īpašumi 1 826 095 1 817 574  -8 521 
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Bioloģiskie aktīvi lauksaimnieciskajai 

darbībai 
83 988 134 518 50 530 

KOPĀ 19 735 297 19 375 556 -359 741 

 

2019. gadā no speciālā budžeta līdzekļiem realizēts projekts “Priekules pilsētas Parka dīķa 

dambja atjaunošana un meniķa izbūve”. Tāpat no speciālā budžeta līdzekļiem autoceļu 

uzturēšanai veikta divu ātrumvaļņu projektēšana un izbūve uz autoceļa V1206 “Durbe–Tadaiķi–

Bunka–Priekule” Bunkas ciemā un Priekules pilsētā Paplakas ielā. 

 

2.6. Līdzdalība pašvaldības radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā 

 

SIA “Priekules nami” 2019. gadu noslēdza ar zaudējumiem 7 046 EUR apmērā. 

Pašvaldība ir 100% kapitāldaļu turētāja.  

2018. gada 27. decembra domes sēdē tika pieņemts lēmums ieguldīt SIA “Priekules 

slimnīca” pamatkapitālā naudas summu 10 000 EUR, tādējādi palielinot Priekules novada 

pašvaldībai piederošo kapitāla daļu skaitu. Naudas summas pārskaitījums tika veikts 2019. gadā. 

SIA “Priekules slimnīca” 2019. gadu noslēdza ar zaudējumiem 6 336 EUR apmērā. Pašvaldībai 

pieder 55.54% kapitāldaļas.  

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja arī SIA “RAS 30” 16.94% apmērā un SIA „Liepājas 

reģiona tūrisma informācijas birojs” 1.8% apmērā. 

 

2.7.  Priekules novada pašvaldības pašu kapitāls 
 

2019. gadu pašvaldība noslēdza ar pozitīvu budžeta izpildes rezultātu 1 991 174 EUR 

apmērā. Ar pozitīvu rezultātu tika noslēgts arī speciālā budžeta izpildes rezultāts 288 248 EUR 

apmērā. Savukārt, negatīvs budžeta izpildes rezultāts bija ziedojumu un dāvinājumu budžetā -77 

EUR. Budžeta izpildes rezultāta salīdzinājumu ar iepriekšējo pārskata gadu skatīt 2. attēlā.  

 

 
14. att. Priekules novada pašvaldības budžeta izpildes rezultāti no 2017. līdz 2019. gadam 
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3. PAŠVALDĪBAS PERSONĀLS 
 

2019. gadā Priekules novada pašvaldības iestādēs strādāja  431 darbinieks, tajā skaitā 

pedagogi, no kuriem 323  sievietes un  108 vīrieši. 

 

 
15. att. Darbinieku skaits pašvaldībā no 2009. – 2019. gadam 

 

 
16. att. Darbinieku sadalījums pa dzimuma grupām 

 

 
17. att. Darbinieku izglītības 
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Analizējot strādājošos pēc nostrādātajiem gadiem pašvaldībā, secinām, ka lielākā daļa 

darbinieku strādā no 1 līdz 10 gadiem. 

 

 
18. att. Darbinieku sadalījums atbilstoši darba stāžam 

 

Pašvaldībā vecākajam strādājošam darbiniekam ir 75 gadi , bet jaunākajam – 24 gadi. 

Vislielākais nodarbināto darbinieku skaits ir vecumā no 46 - 62 gadiem. 

 

 
19. att. Darbinieku sadalījums atbilstoši vecumam 
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2019. gadā darbinieki izbeidza darba tiesiskās attiecības  uz darbinieka uzteikuma pamata, 

sakarā uz noteiktu laiku noslēgtu Darba līgumu, kā arī darbinieku pieņemšana darbā uz promesoša 

darbinieka laiku. Pašvaldībā kopumā ir 431 amata vieta, t.sk., pedagogi. Darbinieki tiek 

nodarbināti vairākos amatos, darbinieka darba laikam nepārsniedzot normālo darba laiku. 

4. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 
 

Priekules novada iedzīvotāji ar pašvaldību var sazināties personīgi un attālināti. Jebkurš 

novada iedzīvotājs var ierasties novada pašvaldībā vai savas dzīves vietas pagasta pārvaldē, lai 

atrastu atbildes uz kādiem jautājumiem, lai izteiktu kādas idejas, priekšlikumus vai lai iepazītos 

ar publiski pieejamiem dokumentiem (domes lēmumiem, nolikumiem, saistošiem noteikumiem 

u.c.). Tā kā Priekules novada Domes sēdes ir atklātas, tad, iepriekš piesakoties, tajās personīgi var 

piedalīties jebkurš novada iedzīvotājs. Jebkurš novada iedzīvotājs var izmantot Priekules novada 

pašvaldībā un pagastu pārvaldēs, kā arī Priekules novada pašvaldības organizācijās un iestādēs 

sniegtos publiskos pakalpojumus tiesisko attiecību, izglītības, sociālās aizsardzības un veselības 

aprūpes jomās.  Jebkurš iedzīvotājs var piedalīties Priekules novada pašvaldības iedzīvotāju 

aptaujās novada mājaslapā.  

 Priekules novada pašvaldība rūpējas par to, lai novada iedzīvotāji saņemtu informāciju par 

novada Domes, pašvaldības un pašvaldības iestāžu darbu, pakalpojumiem un iedzīvotāju iespējām 

piedalīties vietējās sabiedrības dzīvē. Priekules novada iedzīvotājiem pieejamas četras 

informācijas saņemšanas iespējas: 

1. Priekules novada mājaslapa www.priekulesnovads.lv. Šeit tiek publicēti 

normatīvie akti, informācija par novada pašvaldības iestāžu darbu, kā arī ziņas par 

aktuālākajiem notikumiem novadā. Šeit iedzīvotāji var atrast dažādas veidlapas, 

informāciju par Priekules Domes deputātu un organizāciju, kā arī par pašvaldības 

speciālistu un pašvaldības iestāžu darba laikiem, iepazīties ar Domes sēžu 

audioierakstiem.  

2. Ikmēneša informatīvais bezmaksas izdevums “Priekules Novada Ziņas” drukātā 

un elektroniskā formā. 2019. gadā izdevums iznācis 12 reizes. Elektroniskā formā 

tas lasāms Priekules novada pašvaldības mājaslapā, bet drukātā formā tas ik mēnesi 

tiek izdots 2500 eksemplāru tirāžā.   

3. Informācija par Priekules novadā aktuāliem notikumiem pieejama arī pašvaldības 

sociālajos kontos draugiem.lv, facebook.com. Tā tiek regulāri aktualizēta. Šajās 

informācijas vietnēs iedzīvotāji var dalīties arī savās pārdomās, pieredzē, viedoklī 

par visu, kas viņiem interesants un svarīgs.  

4. Priekules novada pašvaldība sadarbojas arī ar plašsaziņas līdzekļiem.  

2019. gadā, tāpat kā iepriekšējos gados, par nozīmīgākajiem notikumiem Priekules novadā 

ziņots reģionālajos laikrakstos “Kurzemes Vārds” un “Kursas Laiks”, kā arī tiem piesaistītajos 

interneta portālos www.liepajniekiem.lv un www.rekurzeme.lv, televīzijas sižeti sagatavoti 

sadarbībā ar SIA “Aizputes TV”. Aktualitātes izskanējušas un parādītas arī Latvijas sabiedriskajos 

medijos. 

Dažādās interešu grupās, nevalstisko organizāciju un draudžu ietvaros Priekules novada 

iedzīvotāji ir brīvi realizēt dažādas iniciatīvas. Gan novada mājaslapā, gan informatīvajā 

izdevumā pieejama novada nevalstisko organizāciju darbībai noderīga informācija, tostarp, arī 

par dažādiem finansējuma piesaistes veidiem. Pašvaldība atbalsta NVO iniciatīvas. Ik gadu tiek 

http://www.priekulesnovads.lv/
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rīkots projektu konkurss, kurā ir atsevišķa sadaļa NVO aktivitāšu veicināšanai Priekules novadā. 

Piedalīšanās konkursā dod iespēju saņemt nozīmīgu finansējumu ideju realizēšanai. 2019. gadā 

minētajās projekta konkursa aktivitātēs tika saņemti 19 projektu iesniegumi, no kuriem 

apstiprināti un realizēti 13. Šo projektu īstenošanas gaitā dažāda vecuma un pieredzes Priekules 

novada iedzīvotāji varēja piedalīties dažādos pasākumos: diennakts un dienas nometnēs, radošajās 

darbnīcās, Tēvu un dēlu laivu braucienā pa upi, Bībeles skolā un tās studijās, pieredzes apmaiņas 

braucienā, sportiskās un fiziskās aktivitātēs, diskusijās, kā arī tika labiekārtotas publiski pieejamas 

teritorijas. 

5. NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI 
 

2020. gadā Priekulē plānots atjaunot trotuārus no Liepājas ielas 9A līdz Liepājas ielas 

11A iebrauktuvei un no veikala “TOP” Aizputes ielā līdz Aizputes iela 25 īpašumam, kā arī 

Galvenās ielas Priekulē trotuāra pārbūves posmā no Ķieģeļu ielas līdz Skolas ielas krustojumam, 

tehniskā projekta izstrādi, dalīto atkritumu laukumu Galvenā ielā 6. Plānots veikt Priekules 

vidusskolas ieejas portāla un ārējo kāpņu atjaunošanu, un fasādes vienkāršotu atjaunošanu. PII 

“Dzirnaviņas” plānots veikt 6.grupas remontdarbus. Sociālā atbalsta centra telpās plānots īstenot 

ERAF projektu “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide 

deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Priekules novadā”, izveidot dienas aprūpes centru (bez 

atbalsta aprūpē) un specializēto darbnīcu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai 

pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.  

Bunkas pagastā plānots turpināt darbu pie Krotes ciema kanalizācijas projekta 2. daļas 

realizācijas un pie Tadaiķu ciema kanalizācijas projekta īstenošanas. Plānots īstenot LEADER 

projektus “Teritorijas daļējs labiekārtojums, gadskārtu godu un tautas tradīciju rituālu laukums 

Krotē, Bunkas pagastā” un “Aprīkojuma iegāde Bunkas kultūras namam iedzīvotāju sabiedrisko 

aktivitāšu nodrošināšanai un jaunu pakalpojumu veidošanai”.  

Kalētu pagastā plānots realizēt LEADER projektu “Piekļuves nodrošināšana sociāliem 

un veselības pakalpojumiem pierobežā”, kura ietvaros tiks izveidotas labiekārtotas telpas Kalētu 

feldšeru punkta un sociālā atbalsta centra darbībai. Plānoti remontdarbi Kalētu Mūzikas un 

mākslas pamatskolā. 

Gramzdas pagastā plānoti gājēju celiņu izbūve pie daudzdzīvokļu mājām Miera iela 5 

un Meža iela 3.  Plānots realizēt projekta “Kanalizācijas izbūve Priekules novada Gramzdas 

ciemā” 2. kārtas realizāciju. 

Priekules pagastā plānots veikt kapu žogu sakārtošanas un uzstādīšanas darbus Judu un 

Lībju kapsētās. Plānots labiekārtot pieturvietu Kalnenieki, uzstādot nojumi. 

Virgas pagastā plānota ielu apgaismojuma izbūve Adatiņu ceļa posmam. Paredzēti 

remontdarbi Virgas tradīciju namā, veicot grīdu restaurāciju, protezēšanu, lakošanu, slīpēšanu un 

telpu apgaismojuma projekta izstrāde un lampu izgatavošana. Paredzēts veikt Mežupes 

pamatskolas muižas ēkas fasādes renovāciju. Plānots veikt attīrīšanas iekārtu pārveidošanu Virgas  

pagasta Melnkalnēs un Miglās.  
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Neatkarīgu revidentu ziņojums 
 

DOKUMENTA DATUMS IR TĀ 
ELEKTRONISKĀS PARAKSTĪŠANAS LAIKS 
      PROJEKTS     

Priekules novada pašvaldībai 
Reģ.nr. 90000031601         Nr.17 

Atzinums 

Mēs esam veikuši Priekules novada pašvaldības (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) pievienotajā 
gada pārskatā ietvertā finanšu pārskata revīziju. Pievienotais finanšu pārskats ietver: 

 pārskatu par finansiālo stāvokli 2019. gada 31. decembrī (bilance); 

 pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem par gadu, kas noslēdzās 2019. gada 

31. decembrī; 
 pašu kapitāla izmaiņu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī; 

 naudas plūsmas pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī; 

 finanšu pārskata pielikumu, tai skaitā, finanšu pārskata posteņu skaidrojumu, 

grāmatvedības uzskaites principu aprakstu, gada pārskata sagatavošanas principu aprakstu 

un finanšu instrumentu risku pārvaldīšanas aprakstu.  

Mūsuprāt, pievienotais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Priekules 

novada pašvaldības finansiālo stāvokli 2019. gada 31. decembrī un par tās darbības finanšu 

rezultātiem un naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī, saskaņā ar 
Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 344 „Gada pārskata 

sagatavošanas kārtība”. 

Atzinuma pamatojums 

Saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu, mēs veicām revīziju ievērojot Latvijā atzītos 

starptautiskos publiskā sektora revīzijas standartus (turpmāk - ISSAI). Mūsu pienākumi, kas 
noteikti šajos standartos, tālāk izklāstīti mūsu ziņojuma sadaļā “Revidenta atbildība par 

finanšu pārskata revīziju”. 

Mēs esam neatkarīgi no Pašvaldības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu 

padomes izstrādātā Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (tostarp 
Starptautisko Neatkarības standartu) prasībām un Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām 

neatkarības prasībām, kas ir piemērojamas mūsu veiktajai finanšu pārskata revīzijai. Mēs 

esam ievērojuši arī Revīzijas pakalpojumu likumā un Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu 
ētikas kodeksā (tostarp Starptautiskajos Neatkarības standartos) noteiktos pārējos 

profesionālās ētikas principus un objektivitātes prasības. 

Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu 

pamatojumu mūsu atzinumam.  
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Ziņošana par citu informāciju 

Pašvaldības vadība ir atbildīga par citu informāciju. Cita informācija ietver: 

 vadības ziņojumu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā; 

 budžeta izpildes pārskatu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā. 

Cita informācija neietver finanšu pārskatu un mūsu revidentu ziņojumu par šo finanšu 
pārskatu. Mūsu atzinums par finanšu pārskatu neattiecas uz šo citu informāciju, un mēs 

nesniedzam par to nekāda veida apliecinājumu, izņemot to, kā norādīts mūsu ziņojuma 

sadaļā “Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām”. 

Saistībā ar finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju un, to 

darot, izvērtēt, vai šī cita informācija būtiski neatšķiras no finanšu pārskata vai no mūsu 
revīzijas gaitā iegūtajām zināšanām un vai tā nesatur cita veida būtiskas neatbilstības. 

Ja, pamatojoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni 

par Pašvaldību un tās darbības vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas 
neatbilstības, mūsu pienākums ir par to ziņot. Mūsu uzmanības lokā nav nonākuši nekādi 

apstākļi, par kuriem šajā sakarā būtu jāziņo. 

Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām 

Saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu, mūsu pienākums ir arī izvērtēt, vai vadības 
ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu 

Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām. Pamatojoties vienīgi uz mūsu 

revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt: 
 vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots finanšu pārskats, sniegtā 

informācija atbilst finanšu pārskatam, un 

 vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija 

noteikumu Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām.  

Vadības un personu, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, atbildība par finanšu 

pārskatu 

Vadība ir atbildīga par finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu, 

sagatavošanu saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 344 

„Gada pārskata sagatavošanas kārtība” un par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata 

par nepieciešamu, lai būtu iespējams sagatavot finanšu pārskatu, kas nesatur ne 

krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības. 

Sagatavojot finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Pašvaldības spēju turpināt 

darbību, pēc nepieciešamības sniedzot informāciju par apstākļiem, kas saistīti ar Pašvaldības 

spēju turpināt darbību un darbības turpināšanas principa piemērošanu, ja vien nav plānota 

Pašvaldības pievienošana citai Pašvaldībai vai sadalīšana. 

Personas, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, ir atbildīgas par Pašvaldības finanšu 

pārskata sagatavošanas pārraudzību. 

Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju 

Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskats kopumā nesatur 

kļūdu vai krāpšanas izraisītas būtiskas neatbilstības, un sniegt revidentu ziņojumu, kurā 

izteikts atzinums. Pietiekama pārliecība ir augsta līmeņa pārliecība, bet tā negarantē, ka 

revīzijā, kas veikta saskaņā ar ISSAI, vienmēr tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja tāda 

pastāv. Neatbilstības var rasties krāpšanas vai kļūdu rezultātā, un tās ir uzskatāmas par 

būtiskām, ja var pamatoti uzskatīt, ka tās katra atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt 

saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem, pamatojoties uz šo finanšu pārskatu. 
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Veicot revīziju saskaņā ar ISSAI, mēs visā revīzijas gaitā izdarām profesionālus spriedumus 

un ievērojam profesionālo skepsi. Mēs arī:  

 identificējam un izvērtējam riskus, ka finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas vai kļūdu 

dēļ radušās būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo risku 

mazināšanai, kā arī iegūstam revīzijas pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstošu 

pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, ka netiks atklātas būtiskas krāpšanas radītas 
neatbilstības, ir augstāks par kļūdu izraisītu neatbilstību risku, jo krāpšana var ietvert slepenas 

norunas, dokumentu viltošanu, ar nodomu neuzrādītu informāciju, maldinošas informācijas 
sniegšanu vai iekšējās kontroles pārkāpumus; 

 iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu 

konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, nevis lai sniegtu atzinumu par 

Pašvaldības iekšējās kontroles efektivitāti; 

 izvērtējam pielietoto grāmatvedības uzskaites politiku piemērotību un grāmatvedības 

aplēšu un attiecīgās vadības uzrādītās informācijas pamatotību; 

 izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību un, 

pamatojoties uz iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska nenoteiktība 
attiecībā uz notikumiem vai apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas par Pašvaldības spēju 

turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka būtiska nenoteiktība pastāv, revidentu ziņojumā tiek 
vērsta uzmanība uz finanšu pārskatā sniegto informāciju par šiem apstākļiem. Ja šāda 

informācijas finanšu pārskatā nav sniegta, mēs sniedzam modificētu atzinumu. Mūsu 

secinājumi ir pamatoti ar revīzijas pierādījumiem, kas iegūti līdz revidentu ziņojuma datumam. 
Tomēr nākotnes notikumu vai apstākļu ietekmē Pašvaldība savu darbību var pārtraukt; 

 izvērtējam vispārējo finanšu pārskata izklāstu, struktūru un saturu, tajā skaitā pielikumā 

atklāto informāciju un to, vai finanšu pārskats patiesi atspoguļo tā pamatā esošos darījumus 
un notikumus; 

 iegūstam pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus par Pašvaldības iesaistīto 

iestāžu finanšu informāciju ar mērķi sniegt atzinumu par finanšu pārskatu. Mēs esam atbildīgi 

par Pašvaldības revīzijas vadību, pārraudzību un veikšanu. Mēs paliekam pilnībā atbildīgi par 
mūsu revidentu atzinumu.  

Personām, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, mēs cita starpā sniedzam informāciju par 

plānoto revīzijas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem, tajā skaitā 

par būtiskiem iekšējās kontroles trūkumiem, kurus mēs identificējam revīzijas laikā. 
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