
1. pielikums 

Ministru kabineta  

2020. gada 10. novembra 

noteikumiem Nr. 671 

Priekules novada pašvaldības institūcijas,  
kuras skar administratīvo teritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana,  

Priekules novada pašvaldības domes lēmums Nr. 105  2021. gada 25. februārī 

Par reorganizācijas plāna konstatējumu daļas apstiprināšanu 

1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējošo daļu (1. pielikums). 

2. Piecu darbdienu laikā par pieņemto lēmumu informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un iegūstošo pašvaldību (Grobiņas novada domi), kā arī 

publicēt informāciju pašvaldības tīmekļvietnē. 

 

Lēmuma pielikums 

Nr. 
p. 
k. 

Konstatējumu daļa Lēmumu daļa 

institūcijas veids 
(iestāde, 

struktūrvienība, 
kapitālsabiedrība, 

cits) 

nosaukums, 
reģistrācijas 

numurs, 
atrašanās vieta 

(adrese) 

kompetence un darbības 
teritorija 

finansējuma 
apjoms (euro) un 

pašvaldības 
budžeta avots 

2021.gadā 

esību pamatojošie 
grāmatvedības 
attaisnojuma 

dokumenti 

cita būtiska 
informācija (piem., 

ietekme uz 
institūcijas 

darbību un tās 
darbiniekiem, 

ietekmes sekas) 

plānotais 
nodošanas 

datums 
(dd.mm.gg.) 

__________ 
pašvaldībai 

nododamais 
finansējuma 

apjoms 
(euro) 

cita būtiska 
informācija 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Iestāde 

Priekules novada 
pašvaldības 
administrācija, 
reģ. Nr. 
90009195045, 

1.1. sagatavo 
priekšlikumus jautājumu 
izskatīšanai novada 
domes sēdēs; 
1.2. atbilstoši 

1 904 259,00, no 
tiem 6900 EUR 
VARAM 
finansējums KAC 
uzturēšanai, 

Pašvaldība izveidota 
01.07.2009., 
pamatojoties uz 
18.12.2008. 
Administratīvo 

Administrācijā 
ietilpst šādas 
nodaļas: 1. 
Attīstības 
plānošanas nodaļa 

   



Saules iela 1, 
Priekule 

kompetencei sagatavo 
atzinumus par novada 
domes sēdēs 
izskatāmiem 
lēmumprojektiem; 
1.3. nodrošina novada 
domes, pastāvīgo 
komiteju un novada 
domes izveidoto 
komisiju 
darba tehnisko un 
organizatorisko 
apkalpošanu; 
1.4. nodrošina novada 
domes pieņemto 
lēmumu izpildi; 
1.5. organizē 
nepieciešamās 
dokumentācijas izstrādi 
pašvaldības 
iepirkumiem; 
1.6. atbilstoši 
kompetencei, novada 
domes priekšsēdētāja vai 
priekšsēdētāja vietnieka 
uzdevumā sagatavo 
atbildes vai atbilžu 
projektus uz 
privātpersonu 
iesniegumiem 
un tiešās valsts 
pārvaldes iestāžu 
informācijas 
pieprasījumiem; 
1.7. atbilstoši 
kompetencei, novada 

36 300 EUR 
Nodarbinātības 
valsts aģentūras 
finansējums APSD 
stipendijai, 9900 
EUR 
Nodarbinātības 
valsts aģentūras 
finansējums 
Skolēnu vasaras 
nodarbinātībai, 
149 855 EUR 
Priekules pilsētas 
un pagastu ceļu 
mērķdotācija no 
SM, 16 930 EUR 
projekta Nr. SAM 
9.2.4.2. “Celies, 
velies, ripo droši!” 
finansējums no 
CFLA, 42 427 EUR 
Dabas resursu 
nodoklis, 9371 
EUR projekta Nr. 
8.3.5.0/16/I/001 
Karjeras projekts 
finansējums no 
Valsts izglītības 
attīstības 
aģentūras, 14 962 
EUR projekta Nr. 
8.3.4.0/16/I/001 
PUMPURS 
finansējums no 
Izglītības 
kvalitātes valsts 

teritoriju un 
apdzīvoto vietu 
likuma (zaudējis 
spēku ar 
23.06.2020.). Avots: 
Uzņēmuma reģistrs. 
Pašvaldība ir 
publiska persona un 
informācija par tās 
esību ir publiski 
pieejama.   
27.02.2020. 
Priekules novada 
pašvaldības domes 
lēmums Nr. 139 
(prot. Nr. 4, 77.p.) 
“Par Priekules 
novada pašvaldības 
administrācijas 
nolikuma 
apstiprināšanu”.  

– 8darbinieki; 
2. Dokumentu 
pārvaldības 
nodaļa – 9 
darbinieki;  
3. VPVKAC – 1 
darbinieks; 
4. Finanšu nodaļa 
– 9 darbinieki; 
5. Kultūras nodaļa 
– 2 darbinieki, ir 
pakļautībā vēl 4 
senlietu krātuves 
ar 4 darbiniekiem; 
1 izpilddirektors, 1 
izglītības 
speciāliste un 1 
tehniskais 
darbinieks. Domes 
priekšsēdētājas 
vietnieks pārrauga 
Priekules pagasta 
teritoriju un veic 
ar to saistīto darbu 
koordinēšanu. 
Izpilddirektors 
pārrauga 
Priekules pilsētas 
teritoriju un veic 
ar to saistīto darbu 
koordinēšanu.  
Priekules pilsētas 
un pagastu namu 
apsaimniekošana, 
Priekules pilsētas, 
pagasta un Virgas 



domes priekšsēdētāja vai 
priekšsēdētāja vietnieka 
uzdevumā sagatavo 
novada domes lēmumu 
projektus, novada domes  
priekšsēdētāja vai 
priekšsēdētāja vietnieka 
rīkojumu projektus, 
novada pašvaldības 
līgumu projektus, 
administratīvos aktus un 
administratīvo aktu 
projektus, kā arī 
citus dokumentus un to 
projektus; 
1.8. nodrošina 
apmeklētāju 
pieņemšanu; 
1.9. nodrošina likumā 
„Par pašvaldībām” un 
citos likumos noteikto 
novada pašvaldības 
funkciju izglītības, 
kultūras, sporta, 
būvniecības procesa 
tiesiskuma 
nodrošināšanas, 
dzimtsarakstu un 
informāciju tehnoloģiju 
jomā izpildi; 
1.10. veic citus 
uzdevumus atbilstoši 
normatīvajos aktos 
noteiktajai kompetencei 
un 
novada domes 

dienesta, 22 450 
EUR projekta Nr. 
8.3.2.2/16/I/001 
Individuālās 
kompetences 
finansējums no 
Valsts izglītības 
satura centrs, 
3549 EUR projekta 
“Latvijas skolas 
soma” finansējums 
no Kultūras 
ministrijas, 11 432 
EUR no IZM 
mērķdotācijas 
pedagogu darba 
samaksai un 
VSAOI 2% rezerve 
izglītības vadības 
budžetā, 411 011 
EUR Priekules 
pilsētas un pagasta 
uzturēšanai 
dotācija no 
vispārējiem 
ieņēmumiem, 
pārējais 1 169 172 
EUR dotācija no 
vispārējiem 
ieņēmumiem.  

pagasta 
ūdenssaimniecību 
uzraudzība un 
apkalpošana, 
Priekules pilsētas 
teritorijas 
sakārtošana un 
kapu uzturēšana 
deleģēta 
pašvaldības 
kapitālsabiedrībai 
SIA “Priekules 
nami”.  



lēmumiem, novada 
domes priekšsēdētāja un 
priekšsēdētāja vietnieka 
rīkojumiem. 
Darbības teritorija: visa 
novada teritorija. 

2. Iestāde 

Bunkas pagasta 
pārvalde, 
90009195219, 
“Bunkas kultūras 
nams”, Bunka, 
Bunkas pag., LV-
3446 

2.1. nodrošina 
pašvaldības kompetencē 
esošo izziņu izsniegšanu 
un sniedz informāciju 
par pašvaldības 
kompetencē esošajiem 
jautājumiem; 
2.2. pieņem valsts 
noteikto nodokļu un 
nodevu maksājumus, 
kuru iekasēšana ir 
uzdota pašvaldībai, kā 
arī Domes noteikto 
nodevu maksājumus un 
maksājumus par 
pašvaldības sniegtajiem 
komunālajiem un citiem 
pakalpojumiem; 
2.3. nodrošina 
pašvaldības sociālo 
pabalstu izmaksas 
iedzīvotājiem un darba 
algas izmaksas (skaidrā 
naudā) Pārvaldē 
strādājošajiem 
normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā; 
2.4. pieņem iesniegumus, 
sūdzības un 
priekšlikumus no 

394 654,00, no 
tiem 46 950 EUR 
valsts budžeta ceļu 
mērķdotācija, 
61 324 EUR no 
mājokļu īres 
naudas un 
apsaimniekošanas 
uzkrājumiem, 
pārējais 286 380 
EUR dotācija no 
vispārējiem 
ieņēmumiem.  

Priekules novada 
pašvaldības 
padotības iestāde no 
01.07.2009., 
pamatojoties uz 
18.12.2008. 
Administratīvo 
teritoriju un 
apdzīvoto vietu 
likuma (zaudējis 
spēku ar 
23.06.2020.). Avots: 
Uzņēmuma reģistrs.  
24.09.2009. 
“Priekules novada 
Bunkas pagasta 
pārvaldes 
nolikums”.  

15 darbinieki, 
pārvalda 3 ciemus 
– Bunkas, Krotes 
un Tadaiķu. 
Pārvalde pati 
organizē 
komunālos un 
ūdenssaimniecības 
pakalpojumus, kā 
arī namu 
apsaimniekošanu. 
Iedzīvotāju skaits 
839.  

   

3. Iestāde 

Gramzdas 
pagasta pārvalde, 
90010730075, 
Skolas iela 3, 
Gramzda, 
Gramzdas pag., 
LV-3486  

290 802,00, no 
tiem 44 951 EUR 
valsts budžeta ceļu 
mērķdotācija, 
28 505 EUR no 
mājokļu īres 
naudas un 
apsaimniekošanas 
uzkrājumiem, 
pārējais 217 346 
EUR dotācija no 
vispārējiem 

Priekules novada 
pašvaldības 
padotības iestāde no 
01.07.2009., 
pamatojoties uz 
18.12.2008. 
Administratīvo 
teritoriju un 
apdzīvoto vietu 
likuma (zaudējis 
spēku ar 
23.06.2020.). Avots: 

12 darbinieki, 
pārvalda 3 ciemus 
– Gramzda, Aizvīķi 
un Dāma. Pārvalde 
pati organizē 
komunālos un 
ūdenssaimniecības 
pakalpojumus, kā 
arī namu 
apsaimniekošanu. 
Iedzīvotāju skaits 
601. 

   



iedzīvotājiem un 
juridiskajām personām, 
organizē atbildes 
sagatavošanu 
iesniedzējiem; 
2.5. nodrošina 
pieejamību informācijai 
par Domes pieņemtajiem 
lēmumiem; 
2.6. nodrošina 
informācijas apriti starp 
Pārvaldes institūcijām 
un Domi; 
2.7. organizē Pārvaldes 
atbildībā nodotās 
kustamās un nekustamās 
mantas 
apsaimniekošanu; 
2.8. atbilstoši likuma 
„Par arhīviem” prasībām 
uzkrāj un saglabā 
Pārvaldes dokumentus 
līdz to nodošanai Domes 
vai valsts arhīvā; 
2.9. izstrādā un iesniedz 
Domei lēmumu 
projektus par Pārvaldes 
darbības jautājumiem, 
sniedz atzinumus par 
Domes lēmumu 
projektiem, kas attiecas 
uz Pārvaldes darbību; 
2.10. iesniedz Domei 
priekšlikumus par 
Pārvaldes darbības 
nodrošināšanai 

ieņēmumiem. Uzņēmuma reģistrs.  
24.09.2009. 
“Priekules novada 
Gramzdas pagasta 
pārvaldes 
nolikums”. 

4. Iestāde 

Kalētu pagasta 
pārvalde, 
90010660789, 
Liepu aleja 6, 
Kalēti, Kalētu 
pag., LV-3484 

249 292,00, no 
tiem 36 076 EUR 
valsts budžeta ceļu 
mērķdotācija, 
32 245 EUR no 
mājokļu īres 
naudas un 
apsaimniekošanas 
uzkrājumiem,  
pārējais 180 971  
EUR dotācija no 
vispārējiem 
ieņēmumiem. 

Priekules novada 
pašvaldības 
padotības iestāde no 
01.07.2009., 
pamatojoties uz 
18.12.2008. 
Administratīvo 
teritoriju un 
apdzīvoto vietu 
likuma (zaudējis 
spēku ar 
23.06.2020.). Avots: 
Uzņēmuma reģistrs.  
24.09.2009. 
“Priekules novada 
Kalētu pagasta 
pārvaldes 
nolikums”. 

10 darbinieki, 
pārvalda 2 ciemus 
– Kalēti un Ozoli. 
Pārvalde pati 
organizē 
komunālos un 
ūdenssaimniecības 
pakalpojumus, kā 
arī namu 
apsaimniekošanu. 
Iedzīvotāju skaits 
577. 

   

5.  Iestāde 

Virgas pagasta 
pārvalde, 
90010730094, 
“Pagastmāja”, 
Paplaka, Virgas 
pag., LV-3433 

287 023,00, no 
tiem 38 219 EUR 
valsts budžeta ceļu 
mērķdotācija, 
18 490 EUR no 
mājokļu īres 
naudas un 
apsaimniekošanas 
uzkrājumiem,  
pārējais 230 314   
EUR dotācija no 
vispārējiem 

Priekules novada 
pašvaldības 
padotības iestāde no 
01.07.2009., 
pamatojoties uz 
18.12.2008. 
Administratīvo 
teritoriju un 
apdzīvoto vietu 
likuma (zaudējis 
spēku ar 
23.06.2020.). Avots: 

15 darbinieki, 
pārvalda 3 ciemus 
– Virga, Paplaka 
un Purmsāti. 
Pārvalde pati 
organizē 
komunālos 
pakalpojumus un 
namu 
apsaimniekošanu. 
Iedzīvotāju skaits 
772. 

   



nepieciešamo 
finansējumu, 
ierosinājumus Pārvaldes 
darba uzlabošanai un 
pakalpojumu kvalitātes 
paaugstināšanai. 
Darbības teritorija: 
Katras pagasta pārvaldes 
pārziņā esošais pagasts.  

ieņēmumiem. Uzņēmuma reģistrs.  
24.09.2009. 
“Priekules novada 
Virgas pagasta 
pārvaldes 
nolikums”. 

6. Iestāde 

Priekules 
vidusskola, 
90009195100, 
Aizputes iela 1, 
Priekule, LV-
3434 

Īsteno šādas izglītības 
programmas: 
6.1.pamatizglītības 
programma (kods 
21011111); 
6.2. speciālās 
pamatizglītības 
programma 
izglītojamiem ar 
mācīšanās traucējumiem 
(kods 
21015611); 6.3.speciālās 
pamatizglītības 
programma 
izglītojamiem ar valodas 
traucējumiem (kods 
21015511); 
6.4. vispārējās vidējās 
izglītības 
vispārizglītojošā virziena 
programma (kods 
31011011); 
6.5. vispārējās vidējās 
izglītības profesionāli 
orientētā virziena 
programma. 
Darbības teritorija: 

599 990,00, no 
tiem 32 635 EUR 
ERASMUS+ 
projekta līdzekļi 
(Valsts izglītības 
attīstības 
aģentūra) un 
379 500 EUR 
valsts budžeta 
mērķdotācijas.  

Priekules novada 
pašvaldības 
padotības iestāde no 
01.07.2009., 
pamatojoties uz 
18.12.2008. 
Administratīvo 
teritoriju un 
apdzīvoto vietu 
likuma (zaudējis 
spēku ar 
23.06.2020.). Avots: 
Uzņēmuma reģistrs.  
31.10.2019. 
“Priekules 
vidusskolas 
nolikums”. 

Valsts budžeta 
mērķdotācija 
pedagogu darba 
samaksai un 
VSAOI norādīta 8 
mēnešiem. Arī 
līdzekļi 
pašvaldības 
finansēto 
pedagogu darba 
samaksai un 
VSAOI izglītības 
iestādes budžeta 
tāmē ir norādīti 8 
mēnešiem, taču 
pārējiem 4 
mēnešiem tiek 
rezervēti līdzekļi 
izglītības vadības 
budžetā.  
Darbinieku skaits: 
44 pedagogi, 12 
tehniskie 
darbinieki.  

   



Priekules pilsēta.  

7. Iestāde 

Krotes Kronvalda 
Ata pamatskola, 
90009195149, 
“Krotes 
pamatskola”, 
Krote, Bunkas 
pag., LV-3444 

Īsteno šādas izglītības 
programmas: 
7.1. pirmsskolas 
izglītības programma, 
(kods 01011111); 
7.2. vispārējās 
pamatizglītības 
programma, (kods 
21011111); 
7.3. speciālās 
pamatizglītības 
programma 
izglītojamajiem ar 
mācīšanās traucējumiem, 
(kods 21015611). 
Darbības teritorija; 
Bunkas pagasts 

400 293,00, no 
tiem 12 721 EUR 
NORD+ projekta 
līdzekļi un 125 
758 EUR valsts 
budžeta 
mērķdotācijas. 

Priekules novada 
pašvaldības 
padotības iestāde no 
01.07.2009., 
pamatojoties uz 
18.12.2008. 
Administratīvo 
teritoriju un 
apdzīvoto vietu 
likuma (zaudējis 
spēku ar 
23.06.2020.). Avots: 
Uzņēmuma reģistrs.  
27.02.2014. “Krotes 
Kronvalda Ata 
pamatskolas 
nolikums”. 

Valsts budžeta 
mērķdotācija 
pedagogu darba 
samaksai un 
VSAOI norādīta 8 
mēnešiem. Arī 
līdzekļi 
pašvaldības 
finansēto 
pedagogu darba 
samaksai un 
VSAOI izglītības 
iestādes budžeta 
tāmē ir norādīti 8 
mēnešiem, taču 
pārējiem 4 
mēnešiem tiek 
rezervēti līdzekļi 
izglītības vadības 
budžetā. 
Darbinieku skaits: 
16 pedagogi, 13 
tehniskie 
darbinieki. 

   

8. Iestāde 

Kalētu Mūzikas 
un mākslas 
pamatskola, 
91402090337, 
Liepu aleja 4, 
Kalēti, Kalētu 
pag., LV-3484 

Īsteno šādas licencētas 
izglītības programmas:  
8.1. vispārējās 
pirmsskolas izglītības 
programma (kods 
01011111); 
8.2. speciālās 
pirmsskolas izglītības 
programma 
izglītojamajiem ar 
valodas traucējumiem 

508 939,00, no 
tiem 54 695 EUR 
Nacionālā kultūras 
centra 
mērķdotācija 
profesionālās 
ievirzes 
pedagogiem un 
163 961 EUR 
valsts budžeta 
mērķdotācijas. 

Priekules novada 
pašvaldības 
padotības iestāde no 
01.07.2009., 
pamatojoties uz 
18.12.2008. 
Administratīvo 
teritoriju un 
apdzīvoto vietu 
likuma (zaudējis 
spēku ar 

Valsts budžeta 
mērķdotācija 
pedagogu darba 
samaksai un 
VSAOI norādīta 8 
mēnešiem. Arī 
līdzekļi 
pašvaldības 
finansēto 
pedagogu darba 
samaksai un 

   



(kods 01015511); 
8.3. speciālās 
pirmsskolas izglītības 
programma 
izglītojamajiem ar 
jauktiem attīstības 
traucējumiem (kods 
01015611); 
8.4. speciālās 
pirmsskolas izglītības 
programma 
izglītojamajiem ar 
somatiskām 
saslimšanām (kods 
01015411); 
8.5.pamatizglītības 
programma (kods 
21011111); 
8.6. speciālās 
pamatizglītības 
programma 
izglītojamiem ar 
mācīšanās traucējumiem 
(kods 21015611); 
8.7. speciālās 
pamatizglītības 
programma 
izglītojamiem ar 
smagiem garīgās 
attīstības traucējumiem 
vai vairākiem smagiem 
attīstības traucējumiem 
(kods 21015911);  
8.8. profesionālās 
ievirzes izglītības 
programmu 

23.06.2020.). Avots: 
Uzņēmuma reģistrs.  
22.02.2018. 
Priekules novada 
pašvaldības domes 
lēmums Nr. 80 
(prot. Nr. 2, 21.p.) 
“Par Kalētu 
pamatskolas 
apvienošanu ar 
Kalētu Mūzikas un 
mākslas skolu”.   

VSAOI izglītības 
iestādes budžeta 
tāmē ir norādīti 8 
mēnešiem, taču 
pārējiem 4 
mēnešiem tiek 
rezervēti līdzekļi 
izglītības vadības 
budžetā. Nacionālā 
kultūras centra 
mērķdotācija 
profesionālās 
ievirzes pedagogu 
darba samaksai un 
VSAOI 12 
mēnešiem.  
Darbinieku skaits: 
33 pedagogi, 15 
tehniskie 
darbinieki. 



“Taustiņinstrumentu 
spēle” (kods 
20V212011)– 
klavierspēle, akordeona 
spēle; 
8.9. profesionālās 
ievirzes izglītības 
programmu 
“Pūšaminstrumentu 
spēle” (kods 
20V212031)– saksofona 
spēle, obojas spēle, 
klarnetes spēle; 
8.10. profesionālās 
ievirzes izglītības 
programmu “Stīgu 
instrumentu spēle” (kods 
20V212021)– ģitāras 
spēle; 
8.11. profesionālās 
ievirzes izglītības 
programmu 
“Sitaminstrumentu 
spēle” (kods 
20V212041); 
8.12. profesionālās 
ievirzes izglītības 
programmu “Vokālā 
mūzika” (kods 
20V212061)– kora klase; 
8.13. profesionālās 
ievirzes izglītības 
programmu “Vokālā 
mūzika” (kods 
10V212061)– kora klase;  
8.14. profesionālās 



ievirzes izglītības 
programmu “Vizuāli 
plastiskā māksla” (kods 
20V211001). 
Darbības teritorija: 
Kalētu pagasts. 

9. Iestāde 

Mežupes 
pamatskola, 
90009195168, 
“Purmsātu 
muiža’, Purmsāti, 
Virgas pag., LV-
3485 

Īsteno šādas izglītības 
programmas:  
9.1. speciālās 
pamatizglītības 
programma 
izglītojamiem ar garīgās 
attīstības traucējumiem ( 
kods 21015811);  
9.2. speciālās 
pamatizglītības 
programma 
izglītojamiem ar 
smagiem garīgās 
attīstības traucējumiem 
vai vairākiem smagiem 
attīstības traucējumiem 
(kods 21015911); 
9.3. speciālās 
pirmsskolas izglītības 
programma 
izglītojamajiem ar 
garīgās attīstības 
traucējumiem (kods: 
01015811); 
9.4. speciālās 
pirmsskolas izglītības 
programma 
izglītojamajiem ar 
smagiem garīgās 
attīstības traucējumiem 

582 824,00, no 
tiem 570 898 EUR 
valsts budžeta 
mērķdotācija. 

Priekules novada 
pašvaldības 
padotības iestāde no 
01.07.2009., 
pamatojoties uz 
18.12.2008. 
Administratīvo 
teritoriju un 
apdzīvoto vietu 
likuma (zaudējis 
spēku ar 
23.06.2020.). Avots: 
Uzņēmuma reģistrs.  
29.12.2016. 
“Purmsātu speciālās 
internātpamatskolas 
nolikums”. 
28.02.2019. 
Priekules novada 
pašvaldības domes 
lēmums Nr. 78 
(prot. Nr. 2, 7.p.) 
“Par speciālās 
izglītības iestādes 
nosaukuma maiņu”.   

Valsts budžeta 
mērķdotācija 
budžetā plānota 8 
mēnešiem gan 
pedagogiem, gan 
uzturēšanas 
izdevumiem. No 
pašvaldības 
budžeta tiek segta 
viena amata vieta 
– Skolotāja palīgs.  
Darbinieku skaits: 
31 pedagogi, 27 
tehniskie 
darbinieki. 

   



vai vairākiem smagiem 
attīstības traucējumiem 
(kods 01015911); 
9.5. speciālās 
pirmsskolas izglītības 
programma 
izglītojamajiem ar 
jauktiem attīstības 
traucējumiem (kods: 
01015611); 
9.6. speciālās 
pirmsskolas izglītības 
programmu 
izglītojamajiem ar 
valodas attīstības     
traucējumiem (kods: 
01015511);        
9.7. profesionālās 
pamatizglītības 
programma- 
kokizstrādājumu 
izgatavošana (kods 
2254304); 
9.8. profesionālās 
pamatizglītības 
programma- ēdināšanas 
pakalpojumi (kods 
22811021).  
Darbības teritorija: 
Virgas pagasts 

10. Iestāde 

Priekules 
Mūzikas un 
mākslas skola, 
90009195187, 
Skolas iela 12, 
Priekule, LV-

Īsteno šādas izglītības 
programmas: 
10.1.taustiņinstrumentu 
spēle – klavierspēle, 
akordeona spēle; 
10.2.stīgu instrumentu 

213 292,00, no 
tiem 119 722 EUR 
Nacionālā kultūras 
centra 
mērķdotācija 
profesionālās 

Priekules novada 
pašvaldības 
padotības iestāde no 
01.07.2009., 
pamatojoties uz 
18.12.2008. 

Valsts budžeta 
mērķdotācija 
pedagogu darba 
samaksai un 
VSAOI norādīta 8 
mēnešiem. Arī 

   



3434 spēle - vijoļspēle, alta 
spēle, ģitāras spēle; 
10.3.pūšaminstrumentu 
spēle – flautas spēle, 
klarnetes spēle, obojas 
spēle, saksofona spēle; 
10.4.sitaminstrumentu 
spēle; 
10.5. vokālā mūzika – 
kora klase; 
10.6.vizuāli plastiskā 
māksla. 
Darbības teritorija: 
Priekules pilsēta 

ievirzes 
pedagogiem un 
2148 EUR valsts 
budžeta 
mērķdotācija. 

Administratīvo 
teritoriju un 
apdzīvoto vietu 
likuma (zaudējis 
spēku ar 
23.06.2020.). Avots: 
Uzņēmuma reģistrs.  
27.02.2014. 
“Priekules Mūzikas 
un mākslas skolas 
nolikums”. 

līdzekļi 
pašvaldības 
finansēto 
pedagogu darba 
samaksai un 
VSAOI izglītības 
iestādes budžeta 
tāmē ir norādīti 8 
mēnešiem, taču 
pārējiem 4 
mēnešiem tiek 
rezervēti līdzekļi 
izglītības vadības 
budžetā. Nacionālā 
kultūras centra 
mērķdotācija 
profesionālās 
ievirzes pedagogu 
darba samaksai un 
VSAOI 12 
mēnešiem.  
Darbinieku skaits: 
19 pedagogi, 5 
tehniskie 
darbinieki. 

11. Iestāde 

Priekules 
pirmsskolas 
izglītības iestāde 
“Dzirnaviņas”, 
90009195172, 
Dzirnavu iela 2, 
Priekule, LV-
3434 

Īsteno šādas pirmsskolas 
izglītības programmas: 
11.1. vispārējās 
pirmsskolas izglītības 
programma (kods 
01011111); 
11.2. speciālā 
pirmsskolas izglītības 
programma ar valodas 
traucējumiem (kods 
01015511); 

339 727,00, no 
tiem 43 500 EUR 
valsts budžeta 
mērķdotācija. 

Priekules novada 
pašvaldības 
padotības iestāde no 
01.07.2009., 
pamatojoties uz 
18.12.2008. 
Administratīvo 
teritoriju un 
apdzīvoto vietu 
likuma (zaudējis 
spēku ar 

Valsts budžeta 
mērķdotācija 
pedagogu darba 
samaksai un 
VSAOI norādīta 8 
mēnešiem. Arī 
līdzekļi 
pašvaldības 
finansēto 
pedagogu darba 
samaksai un 

   



11.3. speciālā 
pirmsskolas izglītības 
programma ar dzirdes 
traucējumiem (kods 
01015211); 
11.4. speciālā 
pirmsskolas izglītības 
programma ar jauktiem 
attīstības traucējumiem 
(kods 01015611). 
Darbības teritorija: 
Priekules pilsēta 

23.06.2020.). Avots: 
Uzņēmuma reģistrs.  
27.02.2014. 
“Priekules 
pirmsskolas 
izglītības iestādes 
“Dzirnaviņas” 
nolikums”. 

VSAOI izglītības 
iestādes budžeta 
tāmē ir norādīti 8 
mēnešiem, taču 
pārējiem 4 
mēnešiem tiek 
rezervēti līdzekļi 
izglītības vadības 
budžetā. 
Darbinieku skaits: 
18 pedagogi, 18 
tehniskie 
darbinieki. 

12.  Iestāde 

Virgas 
pirmsskolas 
izglītības iestāde 
“Gaismiņa”, 
“Mazā skola”, 
Virga, Virgas pag., 
LV-3433 

Īsteno licencētu 
pirmsskolas izglītības 
programmu (kods 
01011111).  
Darbības teritorija: 
Virgas pagasts 

125 121,00, no 
tiem 10 358 EUR 
valsts budžeta 
mērķdotācija. 

Priekules novada 
pašvaldības 
padotības iestāde no 
01.07.2009., 
pamatojoties uz 
18.12.2008. 
Administratīvo 
teritoriju un 
apdzīvoto vietu 
likuma (zaudējis 
spēku ar 
23.06.2020.). Avots: 
Uzņēmuma reģistrs.  
27.02.2020. 
Priekules novada 
pašvaldības domes 
lēmums Nr. 104 
(prot. Nr. 4, 42.p.) 
“Par Virgas 
pamatskolas 
reorganizāciju”. 

Valsts budžeta 
mērķdotācija 
pedagogu darba 
samaksai un 
VSAOI norādīta 8 
mēnešiem. Arī 
līdzekļi 
pašvaldības 
finansēto 
pedagogu darba 
samaksai un 
VSAOI izglītības 
iestādes budžeta 
tāmē ir norādīti 8 
mēnešiem, taču 
pārējiem 4 
mēnešiem tiek 
rezervēti līdzekļi 
izglītības vadības 
budžetā. 
Darbinieku skaits: 
7 pedagogi, 9 
tehniskie 

   



darbinieki. 

13. Iestāde 

Aizvīķu feldšeru 
punkts, 
90009195435, 
“Pagastnams”, 
Aizvīķi, 
Gramzdas pag., 
LV-3487 

13.1. nodrošināt 
iedzīvotāju primāro un 
sekundāro veselības 
aprūpi; 
13.2. sniegt konsultācijas 
un ieteikumus 
iedzīvotājiem veselības 
aprūpes jomā; 
13.3. dokumentēt un 
analizēt feldšeru punkta 
praktisko un 
saimniecisko darbību. 

14 919,00, no tiem 
9998 EUR 
Nacionālā 
veselības dienesta 
dotācija, pārējais 
4921 EUR dotācija 
no vispārējiem 
ieņēmumiem.  

Priekules novada 
pašvaldības 
izveidota 
struktūrvienība, kas 
02.11.2009. 
reģistrēta LR Valsts 
ieņēmuma dienesta 
Nodokļu maksātāja 
struktūrvienību 
reģistrā. 
Reģistrācijas 
apliecības Nr. 
ST0326472.  

3 darbinieki    

14.  Iestāde 

Bunkas feldšeru 
punkts, 
90009195454, 
“Bunkas kultūras 
nams”, Bunka, 
Bunkas pag., LV-
3446 

25 088,00 no tiem 
9998 EUR 
Nacionālā 
veselības dienesta 
dotācija, pārējais 
15090 EUR 
dotācija no 
vispārējiem 
ieņēmumiem. 

Priekules novada 
pašvaldības 
izveidota 
struktūrvienība, kas 
02.11.2009. 
reģistrēta LR Valsts 
ieņēmuma dienesta 
Nodokļu maksātāja 
struktūrvienību 
reģistrā. 
Reģistrācijas 
apliecības Nr. 
ST0326473.  

2 darbinieki    

15. Iestāde 

Gramzdas 
feldšeru punkts, 
90010124887, 
Skolas iela 3, 
Gramzda, 
Gramzdas pag., 
LV-3486  

12 723,00 no tiem 
9998 EUR 
Nacionālā 
veselības dienesta 
dotācija, pārējais 
2725 EUR dotācija 
no vispārējiem 
ieņēmumiem. 

Priekules novada 
pašvaldības 
izveidota 
struktūrvienība, kas 
05.09.2009. 
reģistrēta LR Valsts 
ieņēmuma dienesta 
Nodokļu maksātāja 
struktūrvienību 

2 darbinieki    



reģistrā. 
Reģistrācijas 
apliecības Nr. 
ST0326644.  

16. Iestāde 

Kalētu feldšeru 
punkts, 
90012776338, 
“Brūzis”-21, 
Kalēti, Kalētu 
pag., LV-3484 

26 288,00 no tiem 
15955 EUR 
Nacionālā 
veselības dienesta 
dotācija, pārējais 
10 333 EUR 
dotācija no 
vispārējiem 
ieņēmumiem. 

Priekules novada 
pašvaldības 
izveidota 
struktūrvienība, kas 
02.11.2009. 
reģistrēta LR Valsts 
ieņēmuma dienesta 
Nodokļu maksātāja 
struktūrvienību 
reģistrā. 
Reģistrācijas 
apliecības Nr. 
ST0326469.  

3 darbinieki    

17. Iestāde 

Virgas veselības 
aprūpes centrs, 
90009195416, 
“Liepsalas”, 
Virga, Virgas pag., 
LV-3433 

25 906,00, dotācija 
no vispārējiem 
ieņēmumiem.  

Priekules novada 
pašvaldības 
izveidota 
struktūrvienība, kas 
02.11.2009. 
reģistrēta LR Valsts 
ieņēmuma dienesta 
Nodokļu maksātāja 
struktūrvienību 
reģistrā. 
Reģistrācijas 
apliecības Nr. 
ST0326470.  

2 darbinieki    

18.  Iestāde 

Priekules 
feldšeru punkts, 
90012178795, 
Aizputes iela 5, 
Priekule, LV-
3434 

25 210,00 no tiem 
18 281 EUR 
Nacionālā 
veselības dienesta 
dotācija, pārējais 
6929 EUR dotācija 

Priekules novada 
pašvaldības 
padotības iestāde no 
30.05.2019., 
pamatojoties uz 
24.05.1994. Likums 

1 darbinieks. 
Priekules FP tika 
izveidots 2019. 
gada jūnijā, ka 
pensijā devās divi 
ģimenes ārsti, ar 

   



no vispārējiem 
ieņēmumiem. 

Par pašvaldībām. 
Avots: Uzņēmuma 
reģistrs.  
30.05.2019. 
Priekules novada 
pašvaldības domes 
lēmums Nr. 255 
(prot.Nr.7, 1.p.) “Par 
pašvaldības iestādes 
“Priekules feldšeru 
punkts” izveidošanu 
Priekulē, Aizputes 
ielā 5”. 
30.05.2019. 
“Priekules feldšeru 
punkta nolikums”. 

nolūku saglabāt 
veselības aprūpes 
pakalpojumu 
iedzīvotājiem, līdz 
brīdim, kad jaunā 
ģimenes ārste 
pabeigs 
rezidentūru un 
iegūs diplomu. 
2021. gada rudenī 
jaunajai ģimenes 
ārstei paredzēts 
iegūt diplomu un 
ar 2022. gadu FP 
būtu jāpārņem 
ģimenes ārstei kā 
privātprakse, kas 
atbrīvotu 2022. 
gada budžetā 
finanšu līdzekļus.  

19. Iestāde 

Priekules novada 
dzimtsarakstu 
nodaļa, 
90009195064, 
Saules iela 1, 
Priekule, LV-
3434 

19.1. reģistrē noslēgtās 
laulības (saņemot 
garīdznieka paziņojumu 
par noslēgto laulību, 
attiecīgās ziņas iekļauj 
vienotajā civilstāvokļa 
aktu reģistrā); 
19.2. izsniedz izziņu par 
laulības noslēgšanai 
nepieciešamo 
dokumentu pārbaudi; 
19.3. reģistrē paziņotos 
dzimšanas faktus; 
19.4. reģistrē paziņotos 
miršanas faktus 
(noformē īpašos 

17 045,00 dotācija 
no vispārējiem 
ieņēmumiem.  

Priekules novada 
pašvaldības 
padotības iestāde no 
30.07.2009., 
pamatojoties uz 
30.07.2009. 
Priekules novada 
pašvaldības lēmumu 
Nr. 34. Avots: 
Uzņēmuma reģistrs.  
31.10.2013. 
“Priekules novada 
dzimtsarakstu 
nodaļas nolikums”. 

1 darbinieks    



miršanas gadījumus); 
19.5. atjauno bojā 
gājušos civilstāvokļa 
aktu reģistru ierakstus, 
anulē, papildina un labo 
civilstāvokļa aktu 
reģistru ierakstus, 
pamatojoties uz tiesas 
spriedumu, 
administratīvo aktu, 
Dzimtsarakstu nodaļas 
atzinumu vai 
ieinteresētās personas 
iesniegumu; 
19.6. sagatavo 
dokumentus par vārda, 
uzvārda un tautības 
ieraksta maiņu un 
iesniedz Tieslietu 
ministrijas 
Dzimtsarakstu 
departamentam, un 
paziņo LR Iekšlietu 
Ministrijas  Informācijas 
centram; 
19.7. pamatojoties uz 
civilstāvokļa aktu 
reģistru ierakstiem, 
dzimtsarakstu nodaļa 
izsniedz no arhīva 
(glabājas no 1994.g.) 
izziņas un atkārtotas: 
19.7.1. laulības 
apliecības; 
19.7.2. dzimšanas 
apliecības; 



19.7.3. miršanas 
apliecības; 
19.8. reģistrē 
civilstāvokļa akta 
ieraksta anulēšanu, 
pamatojoties uz tiesas 
spriedumu vai Tieslietu 
ministrijas lēmumu; 
19.9. sniedz Pilsonības 
un migrācijas lietu 
pārvaldei Iedzīvotāju 
reģistrā iekļaujamās 
ziņas par civilstāvokļa 
aktu  reģistrāciju un 
izmaiņām tajos; 
19.10. ārzemnieku 
personu apliecinošos 
dokumentus, kuru 
miršanas fakts reģistrēts 
LR, dzimtsarakstu nodaļa 
reizi mēnesī ar sarakstu 
nodod Ārlietu ministrijas 
Konsulārajam 
departamentam; 
19.11. sagatavo 
dokumentus 
jaundzimušo vecākiem 
par vienreizēja pabalsta 
piešķiršanu ģimenei 
sakarā ar bērna 
piedzimšanu un iesniedz 
Domes Finanšu nodaļai. 
Darbības teritorija: visa 
novada teritorija. 

20. Iestāde 
Priekules novada 
bāriņtiesa, 

20.1. informē 
pašvaldības sociālo 

64 623,00 dotācija 
no vispārējiem 

Priekules novada 
pašvaldības 

6 darbinieki    



90009195079, 
Saules iela 1, 
Priekule, LV-
3434 

dienestu vai citu 
atbildīgo institūciju par 
ģimenēm, kurās netiek 
pietiekami nodrošināta 
bērna attīstība un 
audzināšana un kurām 
nepieciešama palīdzība; 
20.2. neizpauž 
informāciju, kas jebkādā 
veidā varētu kaitēt 
bērnam vai citai 
rīcībnespējīgai personai; 
20.3. savas kompetences 
ietvaros sadarbojas ar 
Domes amatpersonām, 
darbiniekiem, komisijām 
un citām valsts un 
pašvaldības iestādēm un 
uzņēmumiem, 
komercsabiedrībām un 
organizācijām; 
20.4. aizstāv un kārto 
bērna personiskās un 
mantiskās intereses 
attiecībās ar 
vecākiem un citām 
personām, kā arī izšķir 
vecāku un bērnu 
domstarpības viņu 
personiskajās attiecībās; 
20.5. izskata 
iesniegumus un sūdzības 
par vecāka, aizbildņa, 
aizgādņa vai 
audžuģimenes rīcību un, 
ja nepieciešams, pieņem 

ieņēmumiem. padotības iestāde no 
17.07.2009., 
pamatojoties uz 
17.07.2009. 
Priekules novada 
pašvaldības lēmumu 
Nr. 1. Avots: 
Uzņēmuma reģistrs.  
17.07.2009. 
“Priekules novada 
bāriņtiesas 
nolikums”. 



lēmumu. 
Darbības teritorija: Visa 
novada teritorija. 

21. Iestāde 

Priekules novada 
sociālais 
dienests, 
90009195098, 
Saules iela 1, 
Priekule, LV-
3434 

21.1. informēt 
iedzīvotājus par sociālo 
palīdzību un sociālajiem 
pakalpojumiem, to 
saņemšanas kārtību un 
dienesta darbu; 
21.2. sniegt novada 
teritorijā dzīvojošiem 
iedzīvotājiem sociālās 
aprūpes, sociālās 
rehabilitācijas 
pakalpojumu un sociālo 
palīdzību, izvērtējot to 
nepieciešamību; 
21.3. veikt sociālo darbu 
ar personām, ģimenēm 
un mazaizsargātām 
personu grupām 
(pensijas vecuma; 
personām, kurām 
noteikta invaliditāte u.c); 
21.4. organizēt sociālo 
darbu un sniegt 
pakalpojumus ģimenēm 
ar bērniem, kurās ir 
bērna attīstībai 
nelabvēlīgi apstākļi, 
21.5. plānot un koordinēt 
sociālās kompetences 
jautājumus, kas saistīti 
ar sociālās palīdzības 
darbu novada teritorijā; 
21.6. veidot informatīvo 

433 717,00, no 
tiem DI projekta 
“Kurzeme visiem” 
līdzekļi 17 236 
EUR, CFLA 
projekta DI 
Infrastruktūras 
izveidei līdzekļi – 
77 284 EUR, 
pārējais 339 197 
EUR dotācija no 
vispārējiem 
ieņēmumiem.  

Priekules novada 
pašvaldības 
padotības iestāde no 
30.07.2009., 
pamatojoties uz 
30.07.2009. 
Priekules novada 
pašvaldības lēmumu 
Nr. 35. Avots: 
Uzņēmuma reģistrs.  
30.07.2009. 
“Priekules novada 
Sociālā dienesta 
nolikums”. 

7 darbinieki    



datu bāzi par sociālās 
palīdzības saņēmējiem, 
sniegtajiem pakalpojumu 
veidiem un institūcijām, 
kuras var palīdzēt 
sociālās palīdzības 
sniegšanā; 
21.7. nodrošināt 
informācijas 
konfidencialitāti par 
sociālās palīdzības 
pieprasītājiem un 
saņēmējiem; 
21.8. normatīvo aktu 
noteiktajā kārtībā lemt 
par personas (ģimenes) 
atzīšanu par trūcīgu vai 
maznodrošinātu; 
21.9. lemt par valsts 
normatīvajos aktos 
noteiktos un/vai Domē 
apstiprinātos saistošajos 
noteikumos noteiktās 
sociālās palīdzības 
veidiem, sociālajiem 
pabalstiem un 
sociālajiem 
pakalpojumiem; 
21.10. lemt par Domē 
apstiprinātajiem 
saistošajiem 
noteikumiem par 
pašvaldības 
autonomās funkcijas 
pildīšanu; 
21.11. sagatavot 



dokumentus un sniegt 
atzinumus attiecīgām 
institūcijām par 
personas nepieciešamību 
ievietot sociālās aprūpes 
vai rehabilitācijas 
iestādē, ārstniecības 
iestādē. Slēgt attiecīgo 
līgumu par sniegtā 
sociālā pakalpojuma 
apmaksu; 
21.12. izvērtēt klientu 
vajadzības, materiālos un 
personiskos resursus; 
21.13. noteikt klientu 
līdzdarbības 
pienākumus. 
Darbības teritorija: Visa 
novada teritorija. 

22. Struktūrvienība 

Priekules novada 
sociālā atbalsta 
centrs, 
90010529676, 
Ķieģeļu iela 7, 
Priekule, LV-
3434 

22.1. organizēt, vadīt 
individuālās un interešu 
grupu nodarbības, 
kvalificētu speciālistu 
konsultācijas, lekcijas, 
seminārus, nodarbības 
u.tml., radot iespēju 
Centra klientiem regulāri 
tikties un savstarpēji 
komunicēt, pilnveidoties 
un paplašināt interešu 
loku; 
22.2. organizēt 
izglītojošus, atpūtas, 
sporta un citus 
pasākumus Centra 
klientiem; 

25 955,00 dotācija 
no vispārējiem 
ieņēmumiem. 

Priekules novada 
pašvaldības Sociālā 
dienesta izveidota 
struktūrvienība, 
darbojas uz 
07.05.2015. 
´Priekules novada 
Sociālā dienesta 
Sociālā atbalsta 
centra nolikuma” 
pamata.  

2 darbinieki. 2021. 
gada jūlijā 
paredzēts, ka 
CFLA projekta “DI 
Infrastruktūras 
izveide” ietvaros 
darbību uzsāks 
dienas aprūpes 
centrs un 
specializētās 
darbnīcas 
pilngadīgām 
personām ar 
garīga rakstura 
traucējumiem. Ir 
paredzēts, ka DAC 
pakalpojuma 

   



22.3. sadarbībā ar 
Sociālo dienestu, sniegt 
sociālos pakalpojumus 
Priekules novada 
iedzīvotājiem (higiēnas 
pakalpojumi). 
Darbības teritorija: 
Priekules pilsēta. 

pieejamību 
nodrošinās 4 
darbinieki – 3 
interešu pulciņa 
audzinātāji, 1 
sociālais 
rehabilitētājs. Šo 
pakalpojumu 
varēs izmantot ne 
tikai Priekules 
pilsētas 
iedzīvotāji, bet arī 
apkārtējo pagastu 
un novadu 
iedzīvotāji.  

23. Iestāde 

Priekules novada 
pašvaldības 
būvvalde, 
40900024699, 
Saules iela 1, 
Priekule, LV-
3434 

23.1. pārzina un 
koordinē būvniecību, 
ievērojot 
teritorijas plānošanas, 
sociālās un ekonomiskās 
prasības, vides 
aizsardzības, 
kultūrvēsturiskā 
mantojuma aizsardzības 
un vides vizuālās 
kvalitātes prasības: 
23.1.1. piedalās 
pašvaldības teritorijas 
plānošanas dokumentu 
izstrādē; 
23.1.2. iesniedz 
pašvaldības domei 
izskatīšanai ar 
būvniecību saistītus 
dokumentus; 
23.1.3. izskata un izvērtē 

35 174,00, dotācija 
no vispārējiem 
ieņēmumiem.  

Priekules novada 
pašvaldības 
padotības iestāde no 
30.04.2015., 
pamatojoties uz 
30.04.2015. 
Priekules novada 
pašvaldības lēmumu 
Nr. 7. Avots: 
Uzņēmuma reģistrs.  
30.04.2015. 
“Priekules novada 
pašvaldības 
būvvades 
nolikums”. 

Ir deleģēšanas 
līgums ar 
Vaiņodes novada 
domi. 
2 darbinieki. 

   



esošos 
teritoriālplānojumus, 
zemes ierīcības un 
lietojuma 
dokumentus, apbūves 
noteikumus un vides 
vizuālās noformēšanas 
noteikumus un, ja 
nepieciešams, ierosina 
domei lemt par jaunu 
saistošu 
teritoriālplānojumu un 
noteikumu vai 
to grozījumu 
izstrādāšanu; 
23.1.4. atbilstoši domes 
lēmumiem piedalās 
teritorijas plānojumu, 
detālplānojumu, 
apbūves noteikumu un 
citu noteikumu vai to 
grozījumu izstrādāšanā. 
23.1.5. izstrādā vides 
vizuālās noformēšanas 
prasības, ievērojot 
teritorijā esošo 
kultūrvēstures 
pieminekļu un citu īpaši 
aizsargājamu objektu 
saglabāšanu un 
aizsardzību; 
23.1.6. pārrauga un 
koordinē līdzsvarotas 
vides veidošanas un 
būvniecības ieceru 
publisku apspriešanu 



saskaņā ar normatīvo 
aktu prasībām; 
23.2. pārrauga 
būvniecības procesu 
novada teritorijā: 
23.2.1. kontrolē 
Priekules novada 
teritorijā plānoto un 
notiekošo būvniecības 
procesu 
atbilstību normatīvo 
aktu prasībām; 
23.2.2. ievēro vides 
aizsardzības politiku, 
pamatojoties uz LR 
likumiem 
,,Par vides aizsardzību’’, 
,,Par īpaši aizsargājamām 
dabas teritorijām’’, 
,,Aizsargjoslu 
likums’’, ,,Par kultūras 
pieminekļu aizsardzību’’ 
un citiem normatīvajiem 
aktiem; 
23.2.3. pieprasa un 
pārbauda būvuzraudzību 
un autoruzraudzību 
saskaņā ar normatīvajos 
aktos noteiktām 
prasībām; 
23.2.4. organizē 
būvobjektu pieņemšanu 
ekspluatācijā, pieņem 
lēmumus par būves vai 
tās 
daļas lietošanas veida 



maiņu bez pārbūves, 
sniedz konsultācijas par 
būvniecības procesa 
kārtību atbilstoši 
normatīvo aktu 
noteiktām prasībām. 
23.3. administrē 
pilsētvides un 
kultūrainavas 
veidošanos un attīstības 
procesu Priekules 
novada teritorijā: 
23.3.1. izskata fizisko un 
juridisko personu 
iesniegumus; 
23.3.2. reģistrē un 
izskata būvniecības 
iesniegumus , kā arī 
sniedz rakstiskus 
atzinumus vai 
motivētus atteikumus 
par būvniecības iecerēm 
un aktualizē būvniecības 
iesniegumu; 
23.3.3. apkopo, sagatavo 
un izsniedz pasūtītājam 
būvprojektēšanai 
pieprasītos dokumentus 
un materiālus; 
23.3.4. izskata un 
apstiprina iesniegtos 
būvprojektus, bet 
specializētās būvniecības 
gadījumā, 
izskata, saskaņo un 
reģistrē tos; 



23.3.5. izsniedz 
būvatļaujas, rakšanas 
darbu atļaujas un vides 
vizuālās noformēšanas 
atļaujas, 
bet specializētās 
būvniecības gadījumā 
reģistrē būvatļaujas; 
23.3.6. iesniegšanai 
izdod izziņas Liepājas 
tiesas Zemesgrāmatu 
nodaļai par jaunbūvju 
vai 
nepabeigtās būvniecības 
faktisko stāvokli un ēku 
nojaukšanu. 
Darbības teritorija: Visa 
novada teritorija. 

24. Struktūrvienība 

Bunkas pagasta 
Bunkas 
bibliotēka, 
90009195331, 
“Bunkas kultūras 
nams”, Bunka, 
Bunkas pag., LV-
3446 

24.1. attīstīta Bibliotēku 
par informācijas, 
kultūras, izglītības un 
sabiedriskās saskarsmes 
centru, nodrošina 
operatīvus un 
kvalitatīvus, vietējās 
sabiedrības vajadzībām 
atbilstošus informācijas 
pakalpojumus, sniedz 
atbalstu vietējās 
sabiedrības mūžizglītībā 
un attīstībā; 
24.2. nodrošina visiem 
Bibliotēkas lietotājiem 
brīvu, neierobežotu 
literatūras un 
nepieciešamās 

10 628,00 dotācija 
no vispārējiem 
ieņēmumiem. 

Bibliotēka ir 
pašvaldības 
izveidota 
struktūrvienība, kas 
21.05.1998. 
“Bibliotēku likumā” 
noteiktā kārtībā 
reģistrēta LR 
Kultūras ministrijas 
Bibliotēku reģistrā 
(2003.gada 
11.decembris – 
BLB0382).  
28.08.2014. 
“Priekules novada 
Bunkas pagasta 
Bunkas bibliotēkas 
nolikums”. 

1 darbinieks. 
Bibliotēkas 
krājumā 4417 
grāmatas. 
 

   



25. Struktūrvienība 

Bunkas pagasta 
Krotes bibliotēka, 
90010529695, 
“Krotes 
pamatskola”, 
Krote, Bunkas 
pag., LV-3444  

informācijas saņemšanu, 
sniedzot bezmaksas 
kvalitatīvus 
bibliotekāros, 
bibliogrāfiskos un 
informacionālos 
pakalpojumus saskaņā ar 
Priekules novada 
pašvaldības domes 
apstiprinātiem 
Bibliotēkas lietošanas 
noteikumiem, lai  
apmierinātu iedzīvotāju 
garīgās, radošās, 
izglītības, profesionālās 
un brīvā laika 
pavadīšanas vajadzības 
un intereses; 
24.3. veic Bibliotēkai 
nepieciešamo 
iespieddarbu, citu 
dokumentu un 
informācijas resursu 
komplektēšanu, 
jaunieguvumu 
bibliotekāro apstrādi, 
iespieddarbu un citu 
materiālo vērtību 
uzskaiti un saglabāšanu; 
24.4. sadarboties ar 
Liepājas Centrālo 
zinātnisko bibliotēku un 
novadu bibliotēku 
informācijas resursu 
kopkataloga un 
novadpētniecības 

22 353,00 dotācija 
no vispārējiem 
ieņēmumiem. 

Bibliotēka ir 
pašvaldības 
izveidota 
struktūrvienība, kas 
21.05.1998. 
“Bibliotēku likumā” 
noteiktā kārtībā 
reģistrēta LR 
Kultūras ministrijas 
Bibliotēku reģistrā 
(Nr. BLB0383).  
28.08.2014. 
“Priekules novada 
Bunkas pagasta 
Krotes bibliotēkas 
nolikums”. 

2 darbinieki. 
Bibliotēkas 
krājumā 5447 
grāmatas. 

   

26. Struktūrvienība 

Bunkas pagasta 
Tadaiķu 
bibliotēka, 
90009195350, 
Saules iela 10, 
Tadaiķi, Bunkas 
pag., LV-3446 

12 684,00 dotācija 
no vispārējiem 
ieņēmumiem. 

Bibliotēka ir 
pašvaldības 
izveidota 
struktūrvienība, kas 
21.05.1998. 
“Bibliotēku likumā” 
noteiktā kārtībā 
reģistrēta LR 
Kultūras ministrijas 
Bibliotēku reģistrā 
(Nr. BLB1899).  
28.08.2014. 
“Priekules novada 
Bunkas pagasta 
Tadaiķu ciema 
bibliotēkas 
nolikums”. 

1 darbinieks. 
Bibliotēkas 
krājumā 3029 
grāmatas. 

   

27. Struktūrvienība 
Gramzdas 
pagasta 
Gramzdas 

19 651,00 dotācija 
no vispārējiem 
ieņēmumiem. 

Bibliotēka ir 
pašvaldības 
izveidota 

1 kopīgs 
bibliotēkas 
vadītājs, 1 

   



bibliotēka, 
90010124904, 
Skolas iela 3, 
Gramzda, 
Gramzdas pag., 
LV-3487 

datubāzes veidošanā; 
24.5. nodrošina 
nacionālās kultūras 
bagātību apzināšanu un 
saglabāšanu, 
novadpētniecības 
literatūras un citu 
apkopoto 
novadpētniecības 
materiālu 
popularizēšanu; 
24.6. rūpēties par 
informācijas un 
komunikāciju 
tehnoloģiju ieviešanu un 
attīstību Bibliotēkā, 
nodrošināt Bibliotēkas 
lietotājiem datoru, 
interneta un 
vispārpieejamo 
elektronisko 
informācijas resursu 
izmantošanu bez 
maksas; 
24.7. veic Bibliotēkas 
darba procesus atbilstoši 
bibliotēku nozares 
nacionālo standartu 
prasībām; 
24.8. sniedz 
nepieciešamo 
profesionālo un 
statistisko informāciju 
Liepājas CZB, Priekules 
novada pašvaldībai un 
citām institūcijām pēc 

struktūrvienība, kas 
21.05.1998. 
“Bibliotēku likumā” 
noteiktā kārtībā 
reģistrēta LR 
Kultūras ministrijas 
Bibliotēku reģistrā 
(2004. gada 5. 
janvāris - BLB0392).  
26.03.2015. 
“Priekules novada 
Gramzdas pagasta 
Gramzdas 
bibliotēkas 
nolikums”. 

apkopējs tikai 
Gramzdas 
bibliotēkā. 
Bibliotēkas 
krājumā 5188 
grāmatas. 

28. Struktūrvienība 

Gramzdas 
pagasta 
bibliotēkas ārējās 
apkalpošanas 
punkts, 
90009195276, 
“Pagastnams”, 
Aizvīķi, 
Gramzdas pag., 
LV-3487 

   

29. Struktūrvienība 

Kalētu bibliotēka, 
90009195384, 
Liepu aleja 6, 
Kalēti, Kalētu 
pag., LV-3484  

18 304,00 dotācija 
no vispārējiem 
ieņēmumiem. 

Bibliotēka ir 
pašvaldības 
izveidota 
struktūrvienība, kas 
21.05.1998. 
“Bibliotēku likumā” 
noteiktā kārtībā 
reģistrēta LR 
Kultūras ministrijas 
Bibliotēku reģistrā 
(2004. gada 6. 
janvāris - BLB0395).  
28.08.2014. 
“Priekules novada 
Kalētu pagasta 
bibliotēkas 
nolikums”. 

1 darbinieks. 
Bibliotēkas 
krājumā 4781 
grāmata. 

   

30. Struktūrvienība 
Priekules pilsētas 
bibliotēka, 
90009195399, 

25 888,00 dotācija 
no vispārējiem 
ieņēmumiem. 

Bibliotēka ir 
pašvaldības 
izveidota 

2 darbinieki. 
Bibliotēkas 
krājumā 9825 

   



Saules iela 1, 
Priekule, LV-
3434 

pieprasījuma saskaņā ar 
likumu "Par valsts 
statistiku”. 
24.9. organizē 
Bibliotēku, literatūru un 
lasīšanu popularizējošus 
pasākumus - izstādes, 
literārus un tematiskus 
pasākumus; 
24.10. organizē darbu ar 
bērniem un jauniešiem 
atbilstoši vecuma 
posmiem; 
24.11. sadarboties ar 
citām Priekules novada 
un republikas 
bibliotēkām, iekļauties 
starpbibliotēku 
abonementa sistēmā. 
Darbības teritorija: 
Katrā novada pagastā un 
Priekules pilsētā.  

struktūrvienība, kas 
21.05.1998. 
“Bibliotēku likumā” 
noteiktā kārtībā 
reģistrēta LR 
Kultūras ministrijas 
Bibliotēku reģistrā 
(nr.BLB0377).  
28.08.2014. 
“Priekules novada 
Priekules pilsētas 
bibliotēkas 
nolikums”. 

grāmatas.  

31. Struktūrvienība 

Virgas pagasta 
Purmsātu 
bibliotēka, 
90009195327, 
Dārza iela 8, 
Purmsāti, Virgas 
pag., LV-3485 

19 174,00 dotācija 
no vispārējiem 
ieņēmumiem. 

Bibliotēka ir 
pašvaldības 
izveidota 
struktūrvienība, kas 
21.05.1998. 
“Bibliotēku likumā” 
noteiktā kārtībā 
reģistrēta LR 
Kultūras ministrijas 
Bibliotēku reģistrā 
(2004. gada 07. 
janvāris - BLB0412).  
30.04.2015. 
“Priekules novada 
Virgas pagasta 
Purmsātu 
bibliotēkas 
nolikums”. 

2 darbinieki. 
Bibliotēkas 
krājumā 2718 
grāmatas. 

   

32. Struktūrvienība 

Virgas pagasta 
Virgas bibliotēka, 
90009195312, 
“Liepsalas”,  
Virga, Virgas pag., 

17 770,00 dotācija 
no vispārējiem 
ieņēmumiem. 

Bibliotēka ir 
pašvaldības 
izveidota 
struktūrvienība, kas 
21.05.1998. 

1 kopīgs 
darbinieks. 2021. 
gadā paredzēts 
Paplakas 
bibliotēku pārcelt  

   



LV-3433 “Bibliotēku likumā” 
noteiktā kārtībā 
reģistrēta LR 
Kultūras ministrijas 
Bibliotēku reģistrā 
(2004. gada 07. 
janvāris - BLB0411).  
28.05.2015. 
“Priekules novada 
Virgas pagasta 
Virgas bibliotēkas 
nolikums”. 

uz Virgu, tādējādi 
2021. gada 
pavasarī vai 
vasarā Virgas 
pagastā paliktu 
divas bibliotēkas – 
Virgā un 
Purmsātos. 
Bibliotēkas 
krājumā 4258 
grāmatas. 

33.  Struktūrvienība 

Virgas pagasta 
bibliotēkas ārējās 
apkalpošanas 
punkts, 
90009195261, 
“Pagastmāja, 
Paplaka, Virgas 
pag., LV-3433 

   

34. Struktūrvienība 

Bunkas kultūras 
nams, 
90009195280, 
“Bunkas kultūras 
nams”, Bunka, 
Bunkas pag., LV-
3446 

34.1. organizē, koordinē 
un nodrošina 
amatiermākslas 
kolektīvu darbību, 
iesaista tos vietējās, 
reģionālās, valsts un 
starptautiskās kultūras 
norisēs, rūpējas par 
kolektīvu māksliniecisko 
izaugsmi; 
34.2. sagatavo un 
koordinē galveno 
kultūras norišu 
kalendāru kultūras 
namā, iesniedz to 
kultūras vadītājam, 
plāno savas iestādes 
budžetā; 
34.5. organizē un 
koordinē profesionālās 
mākslas pieejamību 
novada iedzīvotājiem;  
34.6. organizē valsts un 

52 020,00 dotācija 
no vispārējiem 
ieņēmumiem. Priekules novada 

kultūras, tautas un 
tradīciju nami ir 
pašvaldības 
izveidotas 
struktūrvienības, 
kas pakļautas 
Priekules novada 
pašvaldības 
Kultūras nodaļai un 
darbojas uz 
29.01.2015. 
´Priekules novada 
pašvaldības kultūras 
nodaļas nolikuma” 
pamata. 

5 darbinieki. 3 
mākslinieciskie 
kolektīvi.  

   

35.  Struktūrvienība 

Gramzdas tautas 
nams, 
90010124891, 
Skolas iela 5, 
Gramzda, 
Gramzdas pag., 
LV-3486  

36 879,00 dotācija 
no vispārējiem 
ieņēmumiem. 

2 darbinieki. 1 
mākslinieciskais 
kolektīvs. 

   

36.  Struktūrvienība 

Kalētu tautas 
nams, 
90009195308, 
Liepu aleja 4, 
Kalēti, Kalētu 
pag., LV-3484 

23 368,00 dotācija 
no vispārējiem 
ieņēmumiem. 

2 darbinieki. 
Šobrīd nav aktīva 
mākslinieciskā 
kolektīva, iepriekš 
darbojās 1 
mākslinieciskais 
kolektīvs. 

   

37. Struktūrvienība 
Priekules pilsētas 
kultūras nams, 

105 741,00 
dotācija no 

13 darbinieki. 8 
mākslinieciskie 

   



90000033373, 
Peldu iela 1, 
Priekule, LV-
3434 

novada svētku, 
kultūrvēsturisko un 
tradicionālo svētku 
norises; 
34.7. organizē koncertus, 
izrādes un izstādes, 
veicina kultūras vērtību 
saglabāšu, izplatību un 
pieejamību novada 
iedzīvotājiem; 
34.8. organizē atpūtas un 
izklaides pasākumus visu 
vecumu iedzīvotājiem; 
34.9. sniedz 
konsultācijas, ieteikumus 
un citu palīdzību 
ieinteresētajām 
personām un 
institūcijām konkrētu 
kultūras problēmu 
risināšanā; 
34.10. pārvalda kultūras 
nama valdījumā nodoto 
mantu un to racionālu 
apsaimniekošanu.  
Darbības teritorija: Katrā 
novada pagastā un 
Priekules pilsētā. 

vispārējiem 
ieņēmumiem. 

kolektīvi.  

38. Struktūrvienība 

Virgas tradīciju 
nams, 
90009195257, 
“Tradīciju nams”, 
Virga, Virgas pag., 
LV-3433 

38 037,00 dotācija 
no vispārējiem 
ieņēmumiem. 

4 darbinieki. 2 
mākslinieciskie 
kolektīvi.  

   

39. Struktūrvienība 

Priekules 
daudzfunkcionālā 
sporta halle, 
90009195204, 
Aizputes iela 1A, 
Priekule, LV-
3434 

39.1. veic izglītojošo 
darbu Priekules 
vidusskolas sporta 
nodarbībās;  
39.2. organizē valsts, 
novada, pagastu un 
Priekules vidusskolas ar 
sportu saistītos 

175 259,00, no 
tiem 5560 EUR no 
Lauku atbalsta 
dienesta LEADER 
projekta 
realizācijai, 
pārējais 169 699 
EUR dotācija no 

Priekules novada 
pašvaldības 
izveidota 
struktūrvienība, kas 
02.11.2009. 
reģistrēta LR Valsts 
ieņēmuma dienesta 
Nodokļu maksātāja 

12 darbinieki. No 
tiem 3 sporta 
organizatori 
Priekules novada 
pagastos, izņemot 
Virgu.   

   



pasākumus;  
39.3. organizē ar sportu 
saistītus informatīvus un 
izglītojošus pasākumus; 
39.4. sniedz 
konsultācijas, ieteikumus 
un citu palīdzību 
ieinteresētajām 
personām un 
institūcijām konkrētu 
sporta pasākumu 
organizēšanā;  
39.5. rosina sabiedrības 
interesi par sportu un 
veicina tās sportiskās 
vajadzības;  
39.6. veicina jebkura 
iedzīvotāja iespēju sevi 
attīstīt fiziski, un piedāvā 
dažādas sportiskās 
aktivitātes, dažādos 
sporta veidos; 
39.7. veic saimniecisko 
darbību apstiprinātā 
budžeta ietvaros, 
sniedzot telpu īres un 
citus maksas 
pakalpojumus, ko 
apstiprinājusi Priekules 
novada pašvaldība. 
Darbības teritorija: 
Priekules novads. 

vispārējiem 
ieņēmumiem. 

struktūrvienību 
reģistrā. 
Reģistrācijas 
apliecības Nr.  
ST0326651. 

40.  Kapitālsabiedrība 

SIA “Priekules 
nami”, 
42103020465, 
Ķieģeļu iela 2A, 

40.1. nekustamā 
īpašuma pārvaldīšana 
par atlīdzību vai uz 
līguma pamata; 

1880188, no tiem 
122266,00 
apsaimniekošanas 
nauda un īres 

Priekules novada 
pašvaldības dibināta 
kapitālsabiedrība un 
informācija par tās 

100% Priekules 
novada 
pašvaldības 
kapitālsabiedrība.  

   



Priekule, LV-
3434 

40.2. ūdens ieguve, 
attīrīšana un apgāde; 
40.3. notekūdeņu 
savākšana un attīrīšana; 
40.4. siltumapgāde; 
40.5. operācijas ar 
nekustamo īpašumu; 
40.6. pilsētsaimniecības 
infrastruktūras objektu 
būvniecība. Avots: 
Lursoft. 
Darbības teritorija: 
Priekules pilsēta un 
pagasts, Virgas pagasts 

peļņas daļa;  
145046eur 
Priekules novada 
pašvaldības 
dotācija 
deleģēšanas 
līgumam; 1318782 
eur KF Projekts 
“Ūdensaimniecības 
pakalpojumu 
attīstība  
Priekules 
aglomerācijā, 
2.kārta”, pārējais 
294094 eur fizisko 
personu 
maksājumi. 

esību ir publiski 
pieejama. 
Sākotnējais 
uzņēmuma 
reģistrācijas 
datums: 01.10.1998. 
Reorganizācijas 
rezultātā 
21.03.2014. 
apvienota ar SIA 
“Priekules 
pakalpojumi”.  
Avots: Uzņēmuma 
reģistrs. 

41.  Kapitālsabiedrība 

SIA “Priekules 
slimnīca”, 
40003218218, 
Aizputes iela 5, 
Priekule, LV-
3434 

41.1. pārējā darbība 
veselības aizsardzības 
jomā; 
41.2. Slimnīcu darbība. 
Avots: Lursoft. 
Darbības teritorija: 
Priekules novads, arī 
apkārtējie novadi. 

1336774,00, no 
tiem NVD 
820773,00EUR, 
ISASRC 
500311,00EUR, 
Priekules novada 
pašvaldība 
15690,00 EUR. 

Priekules novada 
pašvaldības dibināta 
kapitālsabiedrība un 
informācija par tās 
esību ir publiski 
pieejama. 
26.09.1994. 
Reģistrācija 
Komercreģistrā 
15.11.2004. 
Statūti 

Priekules novada 
pašvaldībai pieder 
56,62% kapitāla 
daļas. Pēc ATR 
uzņēmums būs 
Dienvidkurzemes 
novada 
pašvaldības 100% 
kapitālsabiedrība. 

   

42.  Kapitālsabiedrība 

SIA “RAS 30”, 
42103022818, 
Graudu iela 27, 
Liepāja, LV-3401 

42.1. Atkritumu apstrāde 
un izvietošana (izņemot 
bīstamos atkritumus); 
42.2. Atkritumu 
savākšana (izņemot 
bīstamos atkritumus). 
Avots: Lursoft. 

 

Informācija par 
uzņēmuma esību ir 
publiski pieejama. 
Sākotnējais 
uzņēmuma 
reģistrācijas 
datums: 30.12.1999. 
Priekules novada 

Darbinieku skaits 
01.01.21.   93 
 11.02.21.  99 
Teritoriālā 
reforma 
kapitālsabiedrības 
darbību varētu 
neietekmēt. 

   



pašvaldība ir 
kapitāla daļu 
turētāja no 
27.05.2016. 
Avots: Uzņēmuma 
reģistrs. 

Priekules novada 
pašvaldībai pieder 
48021 kapitāla 
daļas jeb 16,94%. 
Pēc ATR 
uzņēmums būs 
Dienvidkurzemes 
novada 
pašvaldības 100% 
kapitālsabiedrība.  

43.  Kapitālsabiedrība 

SIA “Liepājas 
reģiona tūrisma 
informācijas 
birojs”, 
40003302839, 
Rožu laukums 
5/6, Liepāja, LV-
3401 

Citi rezervēšanas 
pakalpojumi un ar tiem 
saistītas darbības. Avots: 
Lursoft. 

 

Informācija par 
uzņēmuma esību ir 
publiski pieejama. 
Sākotnējais 
uzņēmuma 
reģistrācijas 
datums: 24.07.1996. 
Priekules novada 
pašvaldība ir 
kapitāla daļu 
turētāja no 
04.09.2015. 
Avots: Uzņēmuma 
reģistrs.  

Priekules novada 
pašvaldībai pieder 
1,8% kapitāla 
daļas. Ir noslēgts 
deleģēšanas 
līgums tūrisma 
jomā.  

   

Apstiprināts ar Priekules novada domes 2021.gada 25. februāra lēmumu Nr. 105. 

 

Domes priekšsēdētājs Vija Jablonska     

 (vārds, uzvārds)  (paraksts*)  (datums*) 
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