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Stratēģiskā daļa
Agenda 21
ETAP

1992 gada Apvienoto nāciju Vides attīstības konferences noslēguma dokuments
Eiropas komisijas apstiprinātais rekomendējošu vadlīniju dokuments „Eiropas telpiskās
attīstības perspektīva”
MVU
Mazie vidējie uzņēmumi
NAP
Nacionālās attīstības plāns
NSID
Nacionālais stratēģiskā ietvara dokuments
KRAS
Kurzemes reģiona attīstības stratēģija
LIAS
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.
LSAP
Latvijas stratēģiskās attīstības plāns 2011-2013
VPA
Vienas pieturas aģentūra
VPD
Vienotais programmdokuments
Sociālā
Naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstād uz materiālo resursu novērtēšanu
palīdzība
personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšnai
Sociālās
Pasākumu kopums, kas vērsts uz socuālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu, lai
rehabilitācijas nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā, un ietver sevī
pakalojums
pakalpojumus personas dzīvesvietā un sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcijā vai dzīvesvitā vai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā
Sociālās
Pasākumu kopums, kas vērsts uz to ersonu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir
aprūpes
objektīvas grūtības aprūpēt savi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ, un ietver sevī
pakalpojums pakalpojumus personas dzīvesvietā un ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās
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ādā Latvijā es justos labi un varētu būt radošs, te gribētu dzīvot mani bērni un nākamās paaudzes.
Latvija ir mūsu mājas, tāpēc, ka šī ir vienīgā vieta uz zemes, kur varam pilnvērtīgi izkopt savu
kultūru, valodu un identitāti un nodot tās tālāk.
Kā mēs to panāksim?
Ja vēlies sasniegt savus mērķus un veidot plausktošu Latviju – domā, iesakņojies, darbojies, izvēlies un
atbildi! Latvija ir mūsu mājas, es vēlos piedalīties. Cits manā vietā to nedarīs.
Latvijas nākotne ir skaidri pasakāma:
Cilvēks – centrā;
Vērtības – pamats;
Principi – aktīvi darbības padomi ikvienam;
Jomās un nozarēs – svaigas, ilgtspējīgas attīstības idejas;
Teritorijā – vienmērīga, līdzsvarota attīstība;
Cilvēkos – pārliecība, drošība un lepnums.
Domājot par nākotni, mēs zinām, ka tā būs labāka nekā šodiena. Pārmaiņas ir būtiska nākotnes sastāvdaļa,
nākotnes atslēgas vārds. Mums jābūt atvērtiem un gataviem pārmaiņām un jāmainās pašiem.
Latvijas nākotne būs atkarīga no tā, cik stipra ir mūsu griba. Vai mēs apzināmies sevi kā savas zemes
patiesos saimniekus, kas prot ne tikai likt lietā un vairot priekšteču radītās vērtības, nodrošināt kultūras
pēctecību, bet arī drošiizmatot jaunās iespējas nācijas uzplaukumam un ielauzties ekonomiski attīstītāko
pasaules valstu vidū?

Š
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Stratēģija ir veids, kā veicināt līdzsvarotu sociālo un ekonomisko attīstību ar mērķi palielināt
nodarbinātības iespējas un samazināt būtiskās atšķirības, sasniegt līdzsvarotu ekonomisku izaugsmi,
palielināt ekonomisko konkurētspēju, sekmēt vietējo un ārvalstu investīciju apjoma pieaugumu.
Būtiski svarīga ir pārvaldes dalība mērķtiecīgas ekonomiskās attīstības veicināšanā. Tajā ietilpst augstas
pievienotās vērtības aktivitāšu un prasmju attīstīšanai, koncentrēšanās uz loģistikas aktivitātēm, atbalsts
esošajiem, kā arī jauniem vidējiem un maziem uzņēmumiem, lauksaimniecības ražošanas modernizācija un
lauku ekonomikas dažādošana.
Līdzsvarota ekonomiskā izaugsme veicinās lauku teritorijas atjaunošanu, kā arī ekonomiskās dažādības
attīstību mazāk apdzīvotās pilsētās un lauku teritorijā.
Stratēģija nosaka rīcības virzienus prioritāšu ievērošanai un izvirzītā mērķa sasniegšanai, pamatā
izmantojot tieši SF līdzekļus. Tādēļ ir būtiski svarīgi, lai visas iesaistītās puses respektē SF galvenos
darbības principus:
Plānošana;
Subsidaritāte;
Koncentrēšana;
Papildinātība;
Partnerība;
Līdzfinansēšana;
Līdzsvarotība;
Caurredzamība.
Visos starptautiskos dokumentos akcentēta vienā ģeogrāfiskajā telpā atrodošos administratīvo veidojumu
sadarbības nepieciešamība.
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Visos izskatītajos starptautiskajos un Latvijas dokumentos atbalstīti līdzīgi telpas attīstības pamatprincipi.
Par prioritātēm izvirzīts atbalsts ilgtspējīgai attīstībai un līdzsvarotībai, un policentriskam (daudzcentru)
telpiskās struktūras modelim. Starptautiskos dokumentos prezentētie policentriskās attīstības priekšlikumi
adresēti liela mēroga telpiskām struktūrām, skatot augstākā līmeņa elementu attīstību.
Starptautisko dokumentu tiesiskais spēks ir ierobežots – prezentējošo institūciju dalībnieki (valstis,
pašvaldības) tos var izmantot kā vadlīnijas, izstrādājot savus atbilstošos dokumentus, kas skar
ģeogrāfiskās un dzīves telpas attīstību.

P

ārvalde kā produkts. Laba pārvalde ir pašvaldības pamatprodukts, īpaši, ja pašvaldība nav orientēta
uz labklājības valsts metodēm. Jēdziens „labklājības valsts” attiecas ne tikai uz sociālo jomu un
veselības aprūpi, bet arī uz izglītību, kultūru, sportu, brīvā laika organizēšanas un citiem
publiskajiem pakalpojumiem.
Neatkarīgi no tā, kādas noslieces politiķi ir pie varas nacionālajā mērogā, pašvaldībai ir tiesības
autonomās kompetenes jomā īstenot savu modeli, kas parasti veido kompromisu starp abām šīm pieejām.
No pārvaldes veiktspējas pilnveidošanas viedokļa ir svarīgi pazemināt pārvaldes efektivitāti (paaugstināt
pārvaldes produktivitāti). Tas ļauj par vienlīdzīgu finansējumu sniegt vairāk publisko labumu. Katrai
klientu grupai ir savas, īpašas prasības pret šo pašvaldības produktu. Šō īpašo prasību atklāšana ir
līdzeklis kā izveidot mārketinga stratēģiju. Valsts likumi un Ministru kabineta noteikumi pamatā ir
kavējošs faktors attīscībā uz klientu pieprasījuma apmierināšanu.
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1. ILGTSPĒJĪGA STRATĒĢIJA
r ilgtspējīgu attīstību saprot tādu attīstību, kurā tiek ievērots līdzsvars starp ekonomiku,
sabiedrību un dabu, kurā šodienas vajadzību apmierināšana nenoplicina nākamo paaudžu iespējas.
Ilgtspējīga attīstība nodrošina cilvēka dzīves kvalitāiti, veicina sabiedrības kopējo labklājību,
sabalansētu nozaru un teritorijas attīstību.. Ilgtspējīgas attīstības pamatprincipi defināti Pasaules vides un
attīstības komisijas ziņojumā „Mūsu kopīgā nākotne”1.
Ir daudz un dažādu piemēru, kuri liecina par meklējumiem ilgtspējīgas sabiedrības identitātes
formulēšanā. Ilgtspējīga sabiedrība tiek raksturota kā sabiedrība, kurā:
Iedzīvotāju veselība tiek sargāta, radot drošu, tīru un patīkamu dzīves vidi, nodrošinot veselības
pakalpojumus, kuri vērsti uz slmības cēloņu novēršanu un slimības riska mazināšanu;
Katram ir pieejama veselīga, kvalitatīva pārtika, ūdens un pajumte, kā arī siltumenerģija par
saprātīgām cenām;
Cilvēki dzīvo drošībā, nebaidoties par savu dzīvību un īpašumu;
Katram pieejamas iespējas iegūt izglītību un pilnveidot savas zināšanas un prasmes;
Katram iespējams atrast sev piemērotu darbu daudzveidīgas ekonomikas apstākļos, darba
apmaksa ir atbilstoša padarītajam darbam;
Pakalpojumi un ērtības ir pieejamas visiem un netiek sniegtas uz vides rēķina, nedz arī tikai tiem,
kam ir iespējas ar privāto transportu tās sasniegt;
Visiem sabiedrības slāniem ir iepējas piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā;
Kultūras, atpūtas un rekreācijas iespējas ir visiem un tās nav nodrošinātas uz vides izdzīvošanas
rēķina;
Dabas daudzveidība tiek cienīta un aizsargāta;

A

1

„Bruntdland Report” – The Report of Bruntdland Commision, Our Common Future, was published by Oxford University Press in 1987.
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Vietējās vajadzības, iespēju līmenī, tiek nodrošinātas uz vietas, ar vietējiem resursiem;
Resursi tiek izmantoti efektīvi un atkritumi samazināti, nodrošinot to apriti pa noslēgtu ciklu;
Piesārņojums ir samazināts līdz tādam līmenim, kas nenodara kaitējumu dabiskām sistēmām,
ieskaitot arī cilvēku veselību.
No vienas puses redzams, ka vide, ekonomika un sociālā sfēra ir nesaraujami saistītas, tādēļ nevar
paredzēt viena sektora ilgstošu uzplaukumu, ja netiek domāts arī par citiem sektoriem. No otras puses tā
ir attīstība, pa kuras mērķiem ir vienojušies iedzīvotāji.
Ilgtermiņa attīstībā svarīgi ir integrēti mērķi – izcilība, konkurētspēja, dzīves kvalitāte un citi, un tos var
labāk formulēt un sasniegt ar vērtību palīdzību.
Vērtību pieejai ir vairākas priekšrocības. Vērtības:
Veido saikni starp pagātni un nākotni;
Definē indivīda un sabiedrības uzplauksmes ideālus;
Iedvesmo cilvēkus rīcībai;
Mobilizē rīcībspēju un pārmaiņu vadību;
Veicina atvērtību un sadarbību;
Nostiprina saites starp privāto un publisko telpu;
Ļauj samērot un harmonizēt individuālās un sabiedriskās intereses;
Ir aktīvs mehānisms nākotnes veidošanā, kas izmantojams jau tagad.
Nepieciešams pievērst īpašu uzmanību pārmaiņu procesa vadības, cilvēku rīcības un iesaistīšanas
jautājumiem. Te noder vērtību pieeja, jo vērtības mobilizē rīcībspēju un pārmaiņu vadību. Vērtības ir
saistviela, kas cementē gan sabiedrību, gan politiku un pārvaldību.
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Ilgtermiņa stratēģijas ietvaros jāvienojas, kuras vērtības mums kā sabiedrībai ir vissvarīgākās un jābalsta
uz tām attīstību. Kopīgās vērtības nenozīmē, ka tiek ignorētas konkrētu indivīdu, uzņēmumu, nozaru un
teritoriju atsevišķās intereses un vērtības, gluži otrādi – kopīgās vērtības palīdz izcelties atsevišķajām,
veidot sinerģiju un sadarbību cilvēku, uzņēmumu, teritoriju starpā, tādejādi dodot pienesumu kopējā
attīstībā. Vērtības un principi veicina atvērtību un sadarbību.
Vērtības – iemiesoti ideāli
Tikumi – aktīvi principi
Vērtības+tikumi=padoms
Padoms+rīcība=attīstība
Vērtības ir noturīgas, bet arī mainās
Vērtības veidojas privātās un publiskās sfēras mijiedarbē
Katram bar būt savs vērtību modelis
Vērtības sakņojas kultūrā
Vērtības veidojas arī ikdienas dzīvēun tās ietekmē aktuālā sociālā, ekonomiskā un politiskā situācija
Vērtības ir atsaukšanās (references un pašrferences) pamats
Vērtības palīdz cilvēkiem veidot identitāti
Vērtības ietver arī konfliktu iespējamību, ja pietrūkst izpratnes un tolerances
Vērtības ir jāpamato, bet tās arī aktīvi jāveido un jāpostulē
Vērtību veidošana ir visas pilsoniskās sabiedrības uzdevums
Inteliģencei ir sevišķa atbildība kopīgo vērtību formulēšanā
Latvijas sabiedrībā pastāv gan vērtību daudzveidība, gan liels vērtību potencials, kas liekams lietā
dinamiskas un ilgtspējīgas attīstības veicināšanai. Starp tradicionālajām un modernajām vērtību
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orientācijām nav pretrunu, un arī tradicionālās vērtības, piemēram – saimnieciskums, taupīgums var
veicināt dinamisku attīstību. Latvijas ilgtspējīgā attīstībā ir jāizmanto gan tradicionālās, tautas raksturā
nostiprinātās, gan modernās, uz atvērto pasauli vērstās vērtības.
Ilgtspējīgas attīstības vērtību noteikšanā jāņem vērā pastāvošās vērtību orientācijas, attieksmes un
viedokļi. Taču ar to nepietiek! Mainīgie šī brīža vērtību priekšstati un dienaskārtības jautājumi nav
vienīgais nākotnes orientieris. Politiķiem, inteliģencei, pilsoņiem jāuzņemas drosme un atbildība aktīvi
formulēt nākotnes vērtības. Vērtības ir prāta, gribas, emociju un darbības akts.
Latvijas ilgtspējīga attīstība balstās uz piecām pamatvērtībām: cieņa, izcilība, zināšanas, iesakņotība,
bērni.
Cieņa, pašcieņa, savstarpējā cieņa ir sabiedrības pamats. Cieņu veido pilnvērtīga iesaiste
saimnieciskajā dzīvē, sabiedrībā, savu mērķu piepildījums. Cieņa iedēsta pārliecību un lepnumu par
cevi, savu valsti – es esmu varošs, prasmīgs, drošs. Cieņa izvirza ētiskus standartus ekonomikai,
politika, liek ierunāties atbildībai un sirdsapziņai. Tā atraisa cilvēku rīcībspēju, ļauj droši darboties.
Izcilība – katrs var būt izcils savā jomā – vecs vai jauns – katram ir iespējas. Izcilība sākas ar
darbīgumu un centību, to nostiprina izglītība, papildina tehnoloģija un vainago kultūra. Mums jātiecas
pēc indivīdu, uzņēmumu, novadu, visas valsts izcilības. Tikai būdami izcili, mēs nepazudīsim
globālajā pasaulē. Viss pagātnes krietnums un tikums jau ir izcils! Katrs tagadnes sasniegums ir
izcils! Šī vērtība no jauna uzpotējamaa uz nacionālā zara, audzējama un briedināma.
Zināšanas ir gan vērtība, gan līdzeklis uz mazas nācijas uzplaukumu – cik zinoši, izglītoti un radoši
būs Latvijas cilvēki un uzņēmumi, tik labi mēs dzīvosim. Zināšanas ir konkurētspējas un sabiedrības
integrācijas līdzeklis. Tikai gudra un izglītota sabiedrība spēs valdīt pār tehnoloģiju un tirgu un
nodrošināt ilgtspēju.
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Iesakņotība ir sena, bet pa jaunam interpretējama vērtība. Mums jābūt atvērtiem globalizētā pasaulē,
citādi nebūsim konkurētspējīgi, bet mums jāsaglabā iesakņotība savā zemē, tradīcijās, sabiedrībā,
kultūrā, jānosargā idnetitāte. Iesakņotība nenozimē stagnāciju, tā ir jauna iespēja ekonomikai un
sabiedrībai pasniegt savu unikalitāti globālajā pasaulē. Uzņēmumiem jāprot novērtēt izcelsmes
priekšrocības, izmantot dabas, teritorijas un kultūras resursus unikālu produktu ražošanā.
Iesakņotība un atvērtība uz daudzveidību ir globalizācijas veiksmes zelta medaļas divas puses.
Bērni – Latvijā bērnus vajag nosaukt par ilgtermiņa vērtību! Tu nevari izdomāt nekādu nākotni, ja
vispirms tu neizdomā sev bērnu! Nākotne būs tikai ilūzija ja nebūs kārtībā demogrāfija, ģimenes
politika, izglītības sistēma. Vajadzīgas kuplas ģimenes un dzimtas. Ikviens piedzimt spējīgs bērns
vajadzīgs Latvijai. Inovāciju un zināšanu sabiedrība sākas ar bērnudārzu!
Ilgtspējīgas attīstības vērtību atšifrējums
Patstāvība, neatkarība, iniciatīva, radošums,
mācīšanās, jaunveide, uzņēmība, drosme, gudrība,
atvērtība, partnerība, ražīgums, konkurētspēja

Labklājība, nodarbinātība, veselība, izglītība, drošība,
mājoklis, vide, līdzdalība, atpūta, skaistais,
pašizpausme

Zināšanas un izcilība

Dzīves kvalitāte
Bērni

Nākotne, spējas, iespējas, izglītība, audzināšana un tolerance, daudzveidība, brīvība, jaunrade, rūpes atbildība

Cieņa

Iesakņotība

Cieņa, pašcieņa, atbildība, iecietība, solidaritāte,
līdztiesība, tiesiskums, demokrātija, lepnums

Valoda, vēsture, kultūra, daba, vide, resursi, teritorija,
ģimene dzimta,kopiena, tauta, darbīgums, spīts,
neatlaidība, patriotisms, piederības sajūta, identitāte
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No vērtībām uz rīcībpolitiku

V

eidojot sasaisti starp starp vērtību pieeju un stratēģiskajiem plānošanas dokumentiem
nepieciešams ievērot:
Patiesuma princips – politiskajā komunikācijā vērtības vajag paust patiesi, neviltoti un tajā
pašā laikā darīt to viegli, radoši, izmantojot jaunas pieejas un formas. Vērtību komunikācijā vienmēr
cauri jānes vērtību saturiskā slodze. Vērtību komunikācija nedrīkst būt kārtējā PR kampaņa, kas
balstīta uz preču marketinga principiem. Sabiedrība uzreiz sapratīs, ka tas ir viltojums.
Vienkāršības princips – nevajag pārspīlēt un pārcensties, vajag vienoties par dažām kopīgām
vērtībām un principiem.
Jauns politikas stils – vērtības jāprot komunicēt citādi, pa jaunam, piedāvājot jauna politikas
dokumenta un vēstījuma stilu – politiku, kuras centrā ir cilvēks un humāns vēstījums. Arī konkrēta
rīcībpolitika var būt vēstoša.
Nepieciešami piemēri! Piemēri ir visiedarbīgākais veids, kā pierādīt sabiedrībai vērtību pieejas
izmantojamību. Cilvēki vairāk notic iedvesmojošiem un iedrošinošiem piemēriem, nevis tikai runām.
Būtiska loma būs sabiedriskajām diskusijām.
Jauniešu iesaistīšana un viņu nākotnes stratēģiju apzināšana ir ārkārtīgi svarīgs ilgtermiņa
plānošanas uzdevums.
Stratēģijai nepieciešami līderi, sabiedrotie un atbalstītāji. No sabiedrības puses pastāvēs jautājums –
Kas noticēs un kam? Tāpēc ir nepieciešama aktīva politiķu, inteliģences un Vadības grupas
sadarbība, sabiedriskās diskusijas.
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Lai izstrādātu sekmīgu, vietējai sabiedrībai pieņemamu un arī realizējamu vietējās attīstības plānu
(Attīstības programmu), nepieciešams noskaidrot, kādas vērtības šī sabiedrība uzskata par būtiskām. Mēs
to realizējām dažādos veidos:
Ar aptaujas palīdzību;
Ar pārrunām (Attīstības programmas izstrādes darbnīcām) visa novada teritorijā;
Ar mērķgrupu tikšanās.
1.1. Indikatori
ndikatorus var definēt kā parametru vai vērtību, kas dod informāciju par kādu parādību. Indikatori
parasti tiek izstrādāti specifiskam nolūkam, taču to uzdevums ir precīzi raksturot situāciju un sniegt
informāciju lēmumu pieņemējam.
Indikators ļauj lēmumu pieņēmējam un vietējai sabiedrībai izvērtēt: vai ejam uz priekšu, kur vēlējāmies
būt, vai arī stāvam uz vietas, jeb, sliktākajā gadījumā – dzīves kvalitāte krītas.
Indikatori tiek izvirzīti gan sabiedrībai kopumā,gan katram sektoram atsevišķi, tomēr tiem vienmēr ir
savstarpēja saikne. Parasti tiek notiekts plašāks/ilgtermiņa sabiedrības attīstības mērķis un skatīti sažādi
sektori, kuriem ir loma šī mērķa sasniegšanā, kā arī idnetificēti specifiski uzdevumi un jautājumi, kuru
attīstība būtu jāapraksta ar indikatoru palīdzību.
Indikatoru izstrāde ir ilgstošs un vienmēr dinamisks process, nedrīkstētu ieciklēties uz indikatoru
meklēšanu, aizmirstot par plāna ieviešanu dzīvē.

I
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1.1.1.Indikatoru raksturojums
ndikatoriem jādod pilns vides situācijas apraksts, tai pašā laikā jābūt viegli interpretējamiem un
tādiem, kas ļauj aprakstīt attīstību laikā, tiem jāatspoguļo pārmaiņas saistībā ar cilvēku veiktajām
darbībām. Izvēloties indikatoru, nepieciešams definēt sliekšņa (kritisko) vai arī sākotnējo vērtību,
attiecībā pret kuru tiek vērtētas izmaiņas.
Vides indikatoram jābūt tahniski un zinātniski pamatotam, tam jābalstās uz noteiktiem standartiem un
jābūt saistītam ar ekonomiskajiem procesiem, to prognozēšanu.
Datiem, uz ko balstās indikatori. Jābūt konkrēti izmērāmiem, pieejamiem vai iegūstamiem izmaksu
efektīvā ceļā, adekvāti dokumentētiem un regulāri atjaunojamiem, saskaņā ar pieņemtajām procedūrām.
Indikatori ir lietderīgi, ja tie parāda sasniegtos rezultātus (piemērām, svina koncentrācijas samazināšanos
ceļmalas augis) nevis pieliktās pūles problēmas risināšanā (piemēram, līdzekļus, kuri ieguldīti
piesārņojuma ar svinu samazināšanā).
Kvalitatīvi izvēlētam indikatoram jāatbilst sekojošām prasībām:
Jābūt skaidri definētam pēc vērtībām un satura;
Interesantam un sabiedrību rosinošam;
Izmērāma par pieņemamām izmaksām;
Sniedzošam adekvātu pārskatu par situāciju;
Sistēmas mērogam atbilstošam;
Ar iespējām ņemt vērā sabiedrības viedokli;
Ietverošam fizikālo informāciju;
Ar politisku nozīmi visiem politiskajā sistēmā ietvertajiem spēkiem.

I
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2. TELPISKĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA
2.1. Starptautisko telpiskās attīstības plānošanas dokumentu ietekme
iropas komisijas apstiprinātais rekomendējošu vadlīniju dokuments „Eiropas telpiskās attīstības
perspektīva”2 (ETAP) kā galvenos Eiropas telpas veidošanai izvirza šādus telpiskās attīstības
uzdevumus:
Ekonomiskā un sociālā kohēzija;
Dabas resursu un kultūras mantojuma saglabāšana;
Līdzsvarotāka Eiropas teritorijas konkurētspēja.
Lai tos varētu realizēt, noteikti telpiskās attīstības principi:
Policentriska attīstība – ETAP nozīmīgākā telpiskās attīstības koncepcija, kura vērsta uz
teritorijas izlīdzinātības (kohēzijas) – sasniegšanu, uzskatot, ka policentriskās urbānās sis’temas
ir efektīvākas, ilgtspējīgākas un vairāk noderīgas Eiropas reģionu ekonomikas un sociālās
izlīdzinātības sasniegšanai un ieteic izmantot vietēju, reģionālu, nacionālu, transnacionālu
apdzīvojuma sistēmu veidošanā;
Sadarbība (partnerattiecības) – pilsētu un lauku sadarbības nepieciešamība kā priekšnosacījums
maksimāli efektīvai esošo resursu, galvenokārt infrastruktūras, izmantošanai visos līmeņos –
vietējā, reģionālā, pārrobežu, transnacionālā;
Integrācija – dažāda infrastruktūras sistēmu savstarpēja integrēta veidošana gan vietējo un
nacionālo apdzīvojuma sitēmu līmenī, gan transnacionālā līmenī, sadarbojoties viena reģiona
valstīm vai pierobežas pašvaldībām;

E

2

ESDP, European Spatial Development Perspective, Eiropas komisijas publikācija, 1999, 19.lpp.
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Sasniedzamības paaugstināšana – balstoties galvenokārt uz sabiedriskā transporta lomas
pieaugumu visos līmeņos, no vietējā līdz transnacionālam.

Īpašu uzmanību ETAP ieteic pievērst ES porifēro reģionu attīstīšanai. ETAP ieteikumi Latvijai
jārespektē kā ES dalībvalstij.
Nozīmīgākais dokuments ilgtspējīgbas principu ieviešanā Baltijas jūras valstu reģionālajā un vides
politikā ir saskaņā ar globālo Agenda 213 un tajā ietverto aicinājumu izstrādātā Baltijas jūras reģiona
dienaskārtība 21.gadsimtam (Agenda Baltic 21). Baltic 21 satur netiešus ieteikumus plānošanas jomā,
kur galvenie ir:
Virzot ekonomisko un sociālo attīstību vienlaikus jānodrošina dabas, vides un kultūras mantojuma
aizsardzība un saglabāšana;
Plānošanas procesā jānodrošina sabiedrības iesaitīšana, savstarpējas partnerības un pakārtoības
principu respektēšana;
Jāveicina katra no reģionu apvidiem konkurētspēja ES un pasaulē, vienlaikus veicinot sociālo un
ekonomisko apstākļu izlīdzināšanos starp vairāk un mazāk veiksmīgiem apvidiem, kā arī starp
pilsētām un laukiem.
Agenda Baltic 21 prasības atbilst globālās Agenda 21 prasībām, kuras Latvija atzinusi kā ANO
dalībvalsts.
Kurzemes reģions ir Eiroreģiona „Baltica” dalībnieks. Tas apvieno 9 reģionus no 6 valstīm Baltijas
jūras DA piekrastē. 2005.gadā visi reģioni apstiprināja kopējo attīstības stratēģiju un rīcības
programmu. Stratēģija nosaka 4 prioritārās jomas:
3

1992.gada Apvienoto nāciju Vides attīstības konferences noslēguma dokuments
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Konkurētspējīga uzņēmējdarbības vide;
Transporta infrastruktūra;
Sociālie jautājumi;
Vides un enerģētikas politika;
Šīs jomas atrodas saistībā ar ES atbalstāmo politiku. Atbilstoši tam ir izstrādāta rīcības programma,
kura paredz konkrētus sadarbības projektus minētajās prioritātēs.
2.2. Nacionālās nozīmes attīstības plānošanas dokumetu ietekme
eģionālās politikas pamatnostādnes nosaka valsts reģionālo politiku turpmākajiem 10 gadiem,
definējot valsts reģionālās politikas galvenos principus, mērķus, prioritātes un rīcības virzienus.
Izvirzīti šādi mērķi:
Latvijas un tās reģionu attīstības līmeņa tuvināšana Eiropas valstu līmenim;
Latvijas un tās reģionu konkurētspējas pieaugums pārējo Eiropas Savienības reģionu vidū;
Līdzvērtīgu dzīves, darba un vides apstākļu nodrošināšana valsts iedzīvotājiem visā Latvijā, lai
sekmētu līdzsvarotu valsts teritorijas, reģionu un to daļu attīstību;
Rīgas starptautiskās konkurētspējas palielināšana
Noteikts, ka pamatnostādnēs izvirzīto mērķu sasniegšana notiks, izmantojot reģionālā fonda līdzekļus,
valsts investīcijas un budžeta līdzekļus, ES struktūrfondu līdzekļus.
NAP izvirza Latvijas izaugsmes modeli „Cilvēks pirmajā vietā” un mērķi – dzīves kvalitātes uzlabošanu.
Lai to panaktu, noteikti trīs tratēģiskie mērķi:
Cilvēkresursu saglabāšana un attīstīšana.
Zināšanu ietilpīga un konkurētspējīga ekonomika.

R
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Pievilcīga un ilgtspējīga vide dzīvei, darbam, atpūtai.
Lai sasniegtu trešo stratēģisko mērķi, ir izvirzīts līdzsvarotas attīstības scenārijs – policentriska
attīstība valsts iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanai, kas pamato valsts politku teritorijas
attīstības izlīdzinātības nodrošināšanai.
2.3. Kurzemes reģiona attīstības plānošanas dokumentu ietekme
urzemes reģiona attīstības stratēģijs (KRAS) nosaka šādas prioritātes:
Stimulēt un dažādot reģionālo ekonomiku un attīstīt ražošanu.
Pilnveidot reģiona multimodālā transporta un infrastruktūras iespējas.
Investētet cilvēkresursos un attīstīt inovāciju kultūru.
Veidot augstas kvalitātes dzīves vidi, saglabāt dabas vidi un sekmēt nomaļo teritoriju attīstību.
Katrai no tām ir noteikti mērķi un izstrādāti ieviešanas pasākumi. KRAS ir saistīta un integrēta vienotajā
programmdokumentā, kas ir pašlaik ES SF apgūšanas programmēšanas pamatdokuments. Rīcību sadaļā ir
noteikti 11 integrēti kompleksi projekti/ programmas:
1. Reģiona tūrisma potenciāla optimizēšana
2. Reģiona ekonomikas konkurētspējas palielināšana un atbilstošas policentriskas un sabalansētas
telpiskās struktūras izveide.
3. Vienota ostu un multimodālu loģistikas pakalpojumu tīkla attīstība.
4. Nodarbinātības un darbaspēka konkurences veicināšana Kurzemes reģionā.
5. Izglītības un tālākizglītības attīstība un dažādošana Kurzemes reģionā.
6. Sociālo grupu rehabilitācija un iesaiste izglītības sistēmā un darba tirgū.
7. Lauku teritoriju sasniedzamības nodrošināšana.
8. Apdzīvoto vietu telpiskās kvalitātes uzlabošana.

K
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9. Pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana lauku teritorijās.
10.
Videi draudzīga saimniekošana laukos.
11.
Vietējās iniciatīvas un sadarbības veicināšana.
Katrai no tām ir paredzēti mērķi, aktivitātes un ieviešanas indikatori.
Ir izstrādāts reģiona partnerības modelis, izstrādes stadijā ir Kurzemes reģiona struktūrfondu apguves programma
nākošajam programmēšanas periodam, kur ir identificēti lieli reģionāli integrēti projekti:
- efektīvas un integrētas transporta sistēmas attīstība, kur paredzētas ceļu būves un uzlabošana, dzelzceļa, tūrisma
infrastruktūras, ostu attīstība;

- pilsētu infrastruktūras un komunālo pakalpojumu uzlabošana, kur paredzēti pasākumi pilsētu
energoapgādes, pasažieru pārvadājumu un ūdensapgādes infrastruktūras un komunālo pakalpojumu
uzlabošanai;
- tūrisma nozares attīstība, paredzot tūrisma informācijas sistēmas, mārketinga programmu un tūrisma
speciālistu apmācību, sabiedriskās tūrisma infrastruktūras izveidi, reģiona privātuzņēmēju piedāvāto
tūrisma produktu un objektu uzlabošanu;
- reģionāla līmeņa vides kvalitātes uzlabošanas pasākumu izstrāde, paredzot lielu atkritumu un
ūdenssaimniecības projektu ieviešanu;
- atbalsts esošo uzņēmumu attīstībai;
- jaunu uzņēmumu izveide reģionā;
- lauku teritoriju attīstība, paredzot lauku ekonomikas dažādošanu un vietējo kopienu aktivitātes;
- sociālās aprūpes sistēmas pilnveidošana, paredzot infrastruktūras modernizāciju un atjaunošana;
- cilvēkresursu attīstība, paredzot pasākumus izglītības un zinātnisko pētījumu kvalitātes paaugstināšanai
un mūžizglītības sistēmas izveidei;
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- Kurzemes kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana, kvalitatīva kultūras pakalpojuma
pieejamība un laikmetīgas kultūrvides veidošana, paredzot atbalstu infrastruktūrai, kultūras aktivitātēm,
programmām, mantojuma saglabāšanai;
- veselības aprūpes kvalitātes uzlabošana, paredzot infrastruktūras, veselības pakalpojumu uzlabošanu.
Lielākā daļa no projektiem ir teritoriāli lokalizēti, daļa no tiem attiecas uz visu reģionu kopumā.
Priekules novadā atrodas Ainaviska teritorija – Vārtājas senleja.
PIELIKUMS Nr. 3 Perspektīvās un esošās tūrisma infrastruktūras un rekreācijas teritorijas Priekules novadā

2.4. Bijušā Liepājas rajona attīstības dokumentu ietekme
iepājas rajona teritorijas plānojumā noteiktas rajona attīstības intereses līdz 2014. gadam.
Nākotnē Liepājas rajona telpisko struktūru veido apdzīvotās vietas kā ekonomisko aktivitāšu
izvietošanas pamats, ostas kā rajona attīstības dzinulis, dabas elementi veido ekoloģisko tīklu,
paredzot jaunu teritoriju izveidi un attīstību, lauku teritorijas, kas telpiski un funkcionāli saistītas ar
urbānajiem un lauku centriem, infrastruktūra kā saikne starp ostām un apdzīvotām vietām. Reģionālajā
līmenī būs nozīmīga rajona specializācija tūrisma un rekreācijas, lauksaimniecības produkcijas ražošanā
un pārstrādē, mežsaimniecībā un kokapstrādē, zivsaimniecības un dabas un kultūrvēsturisko vērtību un
tranzīta attīstībā. Būtiska būs funkcionālā saikne ar Liepājas pilsētu.

L

3. KURZEMES REĢIONA PERSPEKTĪVĀ TELPISKĀ ATTĪSTĪBA
026. gadā sasniedzamā situācija
Darbība sadarbības tīklos ir pārvaldes iestāžu, uzņēmumu, cilvēku sadarbības princips, kas
aizstājis šodienas horizontālās un vertikālās lineārās saites, līdz ar to notikušas principiālas

2
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pārmaiņas kā darbībā, tā arī attīstībā. Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstības līmenis novērš
jebkurus komunikāciju un transakciju ierobežojumus, sadarbība ar neierobežotu partneru skaitu nerada
problēmas. Aktīvi izmantojot šādas iespējas, valstis, uzņēmumi, cilvēki ir savstarpēji saistīti jebkurā
darbības jomā.

Pilsētas atguvušas savas dabiskās funkcijas – pildīt apkārtējo lauku teritoriju attīstības centru funkcijas,
nodrošinot savstarpēju papildinātību, diversificētu ražošanu un pakalpojumu pieejamību.

Lauku attīstība notiek kā daudzfunkcionāls, daudzveidīgs, līdzsvarots un noturīgs process, kas ietver
nodarbinātības dažādošanu un tehnoloģisku modernizāciju, ievērojot tradīcijas, mentalitāti un novadu
atšķirības, ir orientēts uz personas attīstības iespējām (izglītība, informācijas apgāde, kultūra), lauku
sabiedrības orientāciju un motivāciju uz zināšanām.
Lauksaimniecībā dominē koncentrēta, specializēta, augstražīga un tehnoloģiski moderna agrārā industrija,
kas nodrošina valsts iedzīvotājus ar kvalitatīvu pārtiku pietiekamā daudzumā (arī no valsts un sabiedrības
drošības viedokļa), kā arī izejvielas rūpniecībai. Tajā pašā laikā lauku teritorijās ekonomika ir
diversificēta, lauksaimniecības sektoram papildinoties ar citiem nodarbes veidiem.

Atpūta, kultūra un tūrisms. Reģions ir pievilcīgs dažādu tūrisma veidu attīstībai (kūrorta zona,
kultūrtūrisms, iekšzemes tūrisma objekti, ekotūrisms, aviotūrisms, jahtu tūrisms mazajās ostās) un kļūst
arī par ārpilsētas mītnes vietu Latvijas iedzīvotāju vidusslānim. Vairākas reģiona pilsētas ir izveidojušās
par tradīcijām bagātiem un starptautiski pazīstamiem kultūras centriem.

Priekule 2013

21

Priekules novada attīstības programma
2013-2019
4. UZŅĒMĒJDARBĪBA
zņēmējdarbība ir saimnieciska darbība - ražošana vai pakalpojumu sniegšana, ko veic uzņēmējs ar
noteiktu mērķi - parasti peļņas gūšanu. Latvijas likumdošanas aktos uzņēmējdarbības vietā oficiāli
tiek lietots termins - komercdarbība, bet uzņēmēja vietā - komersants. Uzņēmējdarbības
veikšanai uzņēmēji veido uzņēmumus kā organizatoriski saimnieciskas vienības.
Uzņēmējdarbība ir viena no galvenajām Eiropas Komisijas politikas jomām. Šīs politikas pamatā ir trīs
galvenās prioritātes: uzņēmumu konkurētspēja, enerģētika un apkārtējā vide. Komisijas mērķis ir panākt
ciešāku integrētību starp šīm prioritātēm, vienlaicīgi nodrošinot uzņēmējdarbības regulēšanas stabilitāti
un prognozējamību.
Uzņēmējdarbība tiek regulēta ne tikai Latvijā un citās atsevišķās Eiropas Savienības valstīs, bet Eiropas
Savienībā kopumā kā vienots process. To nosaka virkne likumu un citi nacionālie un starptautiskie
normatīvie dokumenti, tai skaitā Eiropas komercsabiedrību likums u.c.
Katras pašvaldības veiksmīgas darbības vien no galvenajiem noteikumiem ir veiksmīga uzņēmējdarbība
tās teritorijā, kurā tiek nodarbināti pašvaldībā dzīvojošie iedzīvotāji.

U

4.1. EKONOMIKA

T

eritorijas līdzsvarota sociāli ekonomiskā attīstība veicina vienmērīgu apdzīvotību un labāku
resursu izmantošanu. Teritorijas apdzīvotība, to lietderīgi izmantojot. Tādai mazai valstij, kāda
ir Latvija, ir nacinālās drošības jautājums. Pašvaldības attīstība ir cieši saistīta ar to, cik labi
tiek risināti nacionāla un reģionāla mēroga jautājumi. Ja tie netik risināti, tad vienmēr jārēķinās, ka
valdība var iedomāties koncentrēt pakalpojumu snigšanu dažas vietās, tādejādi nodarot ļaunumu lauku
un mazpilsētu iedzīvotājiem (piemērs – veselības aprūpes organizācijas reforma). Kamēr reģioni nav
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efektīvi politiski pārstāvēti, tikmēr centrtieces tendences bīstami apdraud vairākuma pašvladību
iedzīvotājus.
Vīzija: Ekonomika ir konkurētspējīga, sabiedrība – stipra un pārliecināta. Augšupeja ir vienmērīga kā
pilsētā tā laukos, neviena sabiedrības grupa netiek atstumta no nākotnes iespējām.
Tuvākajā laikā Kurzemes reģionā, tāpat kā visā Latvijā, lauku attīstību kopumā noteiks divas tendences,
ko var nosaukt par industriālo un postindustriālo. Pirmā saistīta ar lielražošanas attīstību tirgus
vajadzībām, otrā – ar lokālo vides resursu izmantošanu bioloģiskai/ekoloģiskai lauksaimniecībai, kā arī
alternatīvo saimniekošanas veidu attīstībai.
Abos gadījumos lauku vide nedrīkst zaudēt savu vērtību kā cilvēku dzīvesvide, kā dabas un kultūras
vērtību glabātāja.
Postindustriālajai attīstībai svarīgākais priekšnosacījums ir vides/ ainavas kvalitātes, stabilitātes un
daudzveidības saglabāšana. Savukārt lauku attīstība industriālajā scenārijā ietekmē ekoloģisko situāciju,
pat neraugoties uz šīs ietekmes pieļaujamajām normām.
Kurzemes reģiona lauku telpiskā struktūra ir piemērota attīstībai pēc abiem scenārijiem, taču viena vai
otra lokalizāciju reģiona līmenī nav iespējams prognozēt.
Atrašanās vietas nosacījumi, zemes īpašnieku intereses, kā arī ES un valsts lauku attīstības politikas
nosacījumi ir tie faktori, kas kopumā ietekmēs nodarbošanās veidu un specializācijas izvēli.
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Tādēļ turpmākajā attīstības plānošanā vietējo pašvaldību līmenī vēlams definēt konkrēto lauku telpu
piemērotību vienam vai otram attīstības scenārijam. Turklāt pēc iespējas tās teritoriāli ir jānodala tā, lai
vienas vietas attīstības mērķi nenonāktu pretrunā ar citas vietas attīstības mērķiem. To nosaka
galvenokārt atšķirīgās prasības pret vidi un atšķirīgā sagaidāmā ietekme uz vidi/ ainavu.
Attiecībā uz pašvaldību darbību tirgū iespējami vairāki konkurējoši nosaukumi:
„Pašvaldības mārketings” raksturo pašvaldības darbību tirgū vispilnīgāk un vispusīgāk, jo apkopo
visus aspektus – politisko, ekonomisko, sociālo un administratīvo;
„Teritorijas mārketings” uzsver teritoriju kā produktu. Lietojot šo terminu uzsvars tiek likts uz
teritorijas pārvaldes un attīstības pilnevieidošanu, teritorijas salīdzinošo priekšrocību attīstīšanu un
trūkumu samazināšanu.
„Pilsētas marketings” – teritorijai ir valdnieks – attiecīgā mēroga vara, kura. Demokrātiskas
sistēmas gadījumā, rīkojas iedzīvotāju vārdā un labā.
Daudzās tūrismam izdevīgās valstīs būtisks resurss ir tūrisms. Latvijā tūrisma potenciālam ir vēl lielas
izaugsmes iespējas. Pašvaldībai ir svarīgs ne vien cilvēks, kas ieradies no tālienes, bet arī no kaimiņu
novada vai pilsētas iedzīvotājs. Tāpēc trešais lielais tirgus segments ir pašvaldības apmeklētāji.
Pašvaldībā, tāpat kā valstī kopumā, teritorijas kopproduktu (jaunradīto vērtību) veido lielākoties
pakalpojumi, nevis preces. Pakalpojumu „iekšējais tirgus” ir būtiski saistīts ar pašvaldības apmeklētājiem.
Lai piesaistītu apmeklētājus jāveicina viesnīcu, restorānu, izklaides vietu, muzeju, kā arī jebkuru citu
izklaides vietu attīstība, kuri spēj ieinteresēt apmeklētājus. Jānodoršina ērtas transporta stāvvietas un
ērtas komunikāciju iespējas.
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Parasti vienas pašvaldības resursi ir nepietiekami, lai piesaistītu apmeklētāju plūsmu. Tāpēc tūrisma
produktu lielākoties veido vairākas pašvaldību teritorijas kopēji. La piesaistītu apmeklētājus,
sabiedrotajām pašvaldībām kopēji jāuzvar konkurencas cīņa ar pašvaldībām, kurām ir līdzīgs piedāvājums.
Tradicionālo marketinga miksli veido pirmām kārtām pašvaldības piedāvātie produkti. Visus iespējamos
produktus nav iespējams uzskaitīt. Daļāeji tie veidojas piespiedu kārtā, pildot likumos noteiktās obligātās
funkcijas, daļēji tos nosaka konkrēto interesentu pieprasījums.
Lauku attīstība būs cieši saistīta ar lauku centru attīstību, un labvēlīgās situācijās tur veidosies jaunas
nodarbošanās iespējas un darba vietas. Tas var ietekmēt lauku apdzīvojumu divējādi: daļai iedzīvotāju var
saglabāties dzīvesvietas laukos, bet daļa – pārcelsies dzīvot ciemos – lauku centros.
Tāpat kā pašreiz, galvenās nodarbošanās iespējas būs saistītas ar lauksaimniecību, mežsaimniecību,
bioloģisko/ ekoloģisko lauksaimniecību, lauku tūrismu un atpūtas saimniecību. Jaunas attīstības iespējas
pavērsies tādu nodarbošanās veidu izvēlei kā aizsargājamo dabas objektu/ teritoriju apsaimniekošana, dabas
un kultūras mantojuma vietu apsaimniekošana un specializētā tūrisma organizēšana, medību saimniecība,
augļkopība, dīķsaimniecība un citi teritoriālās darbības veidi.
Saimniecības, kas izvēlēsies postindustriālo attīstības ceļu, lielākoties būs daudzfunkcionālas, tas ir, tajās
attīstību veicinās vairāki savstarpēji papildinoši nodarbošanās veidi.
Kurzemes reģiona telpiskās struktūras aprises arī turpmāk noteiks lauku un mežu areālu izvietojums, jeb
reģionālā pamatstruktūra. Tā funkcionāli ir saistīta ar apdzīvojuma struktūru un ceļu tīklu, bet teritoriāli
„aizpilda” platības starp apdzīvoto vietu-ceļu tīklojumu, kas ir reģiona otra telpiskā pamatstruktūra.
Telpiskās struktūras būtiskās iezīmes ir daudzfunkcionālitāte un teritoriālā diferencēšanās.
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Ja lauku attīstība turpmāk notiks pēc industriālā un postindustriālā scenārija, tad lauku areālu telpiskās
aprises mainīsies lokāli, tostarp atšķirīgi areālos ar lauksaimniecības zemju dominanci jeb agroainavās un
areālos ar mozaīkveida struktūru, kur dažādās attiecībās ir lauksaimniecības zemes un meži, kuru
izmantošana ir daudzveidīgāka.
Piemēram, uz lauksaimniecības zemju apmežošanas rēķina var izmainīties mežu īpatsvars, kā arī to telpiskās
aprises mozaīkveida telpās.
Areālos, kas būs pievilcīgi kā jaunās dzīvesvietas, palielināsies urbanizācijas ietekme. Sliktākajā variantā tas
var ietekmēt vietas vides/ ainavisko kvalitāti, kas sākotnēji bija izvēles arguments.
Arī lielo meža areālu telpu aprises mainīsies nenozīmīgi, lielākas izmaiņas var sagaidīt to iekšējā struktūrā,
jo arī mežsaimniecībā pastāv gan industriālās, gan postindustriālās attīstības tendences.
Pāri lauku un mežu telpu areāliem jau pašreizējā reģiona telpiskajā struktūrā pārklājas struktūrvienības, ko
nosaka nozīmīgi nacionālie mērķi un tos nodrošinošie tiesību akti.
Kopumā šo struktūru var saukt par īpašo mērķu struktūru, tajā ietilpst:
 Baltijas jūras un Rīgas līča piekraste, kas vienlaikus ir apakšreģions attīstības skatījumā;
 valsts pierobeža, kas arī ir apakšreģions attīstības skatījumā;
 īpaši aizsargājamās dabas un kultūrvēsturiskās teritorijas (esošās un perspektīvās (skat. attēlu 3.2.));
 ainaviski nozīmīgās telpas, kas reģiona struktūrā veido teritoriālu papildinošo tīklu esošajām īpaši
aizsargājamām teritorijām, kā arī kalpo reģiona vides ekoloģiskās kvalitātes uzturēšanai, to struktūrā kā
īpaši jutīgas teritorijas nodalāmas ezeraines un upju ielejas.
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Lauku areāli

L

auku telpas areāli, kuros dominējošā loma teritoriāli/ vizuāli un ekonomiski ir lauksaimniecībai,
Kurzemes reģionā lokalizējas šādi:
 Talsu – Valdemārpils apvidus Ziemeļkurzemē,
 Ventspils piepilsēta Ziemeļkurzemē,
 Lutriņu - Saldus apkārtne Austrumkurzemē,
 Pampāļu – Vadakstes apkārtne Austrumkurzemē,
 Cīravas – Gramzdas apvidus Rietumkurzemē.

Aptuveni šajos pat apvidos pēc A.Boruka (2004) apsvērumiem (4.14.attēls 1.sējumā), dabas apstākļu
priekšnosacījumi lauksaimniecības attīstībai ir virs vidējā valstī.
To apliecina arī vietējo pašvaldību grupējums pēc labvēlīguma pakāpes lauksaimniecības attīstībai,
(4.13.attēls 1.sējumā) kas nosaka ES atbalsta maksājumu lielumu.
Lauku telpas areāli ar mozaīkveida lauku-mežu struktūru kopumā aizņem lielākas platības, salīdzinot ar
iepriekš nosauktajām agroainavām. Tie būtībā veido reģiona lauku telpu fonu, bet tipoloģiski tie pārstāv
paugurainās augstienes, upju ielejas un tām piegulošās joslas, kā arī apvidus, kas sociālu apstākļu dēļ jau
pagājušā gadsimta 70-80tos gados palika bez iedzīvotājiem, un vietumis – pašreizējo administratīvo rajonu
nomales.
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Savukārt lauku areāli, kuros attīstīsies jaunā būvniecība un kas kļūs par mājokļu teritorijām pilsētu
iedzīvotājiem, atradīsies galvenokārt to tuvumā, ainaviski skaistākajās vietās. Tās ir potenciālas konfliktu
teritorijas, kas var rasties saistībā ar apbūvi (blīvums, veidols uc.), ar ekoloģiskajiem apstākļiem, ar
iedzīvotāju vajadzībām un attieksmi. Tādēļ rajonu un vietējo pašvaldību plānojumos šīm vietām pievēršama
īpaša uzmanība, lai novērstu konfliktu rašanos vai arī piedāvātu veidu, kā tos atrisināt.

Ainaviski nozīmīgās teritorijas

K

urzemes reģiona perspektīvajā telpiskajā struktūrā paredzētas ainaviski nozīmīgās/ vērtīgās
teritorijas, kas pārstāv Kurzemes reģiona dabas un kultūrainavas labākos paraugus, atšķiras no
citām ar daudzveidību, ainavisko pievilcību un ir būtisks reģiona turpmākās attīstības resurss.

Ainaviski vērtīgo teritoriju tīkls papildina īpaši aizsargājamo teritoriju tīklu, nodrošina tā telpisko un
ekoloģisko vienotību, kā arī kalpo reģiona vides ekoloģiskās kvalitātes uzturēšanai. Ainaviski vērtīgās
teritorijas kopā ar īpaši aizsargājamām dabas teritorijām telpiskās aprisēs veido tādu pat mezglu - līniju
sistēmu kā apdzīvojuma centri un ceļi.
Šajās teritorijās pašvaldības teritorijas plānojumos jāietver lauksaimniecībā neizmantoto zemju
apmežošanas plāns; tajā nosakāmas vietas, kurās apmežošana nav pieļaujama, kā arī vietas, kur tā ir
pieļaujama vai vēlama. Plāna ekoloģiskais un sociālais mērķis ir:

Priekule 2013

28

Priekules novada attīstības programma
2013-2019
 nepieļaut ainavas daudzveidības un estētiskās kvalitātes samazināšanos ainaviski nozīmīgajos
areālos vai teritorijās, tajā skaitā – izcilu skatu un tālo skatu zaudēšanu lauksaimniecības zemju
apmežošanas dēļ;
 veicināt neizmantoto vai mazvērtīgo lauksaimniecības zemju apmežošanu tajās vietās, kur mežs ir
nepieciešams ekoloģisko apsvērumu dēļ un pēc gadiem pildīs plānotās vides aizsardzības funkcijas.
Teritoriāli ainaviski vērtīgās teritorijas sedzas pāri lauku un mežu telpām, kā arī īpaši aizsargāto teritoriju
pašreizējām robežām, tādēļ to plānošanā turpmāk jāievēro norādītajām telpām domāto vadlīniju ieteikumi.
Turpmāk jāizstrādā ar (1) reģiona dabas un kultūras mantojuma daudzveidības saglabāšanas mērķiem un
(2) attīstības mērķiem motivēti priekšlikumi aizsargājamo un vērtīgo dabas, ainavisko un kultūrvēsturisko
teritoriju reģionālās telpiskās struktūras mērķtiecīgai veidošanai.
Ainaviski nozīmīgo/ vērtīgo teritoriju tīklā īpaša nozīme ir upju ielejām, it sevišķi – lielo upju ielejām kā
lineārām struktūrvienībām. Tās ir izcilas dabas daudzveidības krātuves, tās pilda svarīgas ekoloģiskās
funkcijas. Ielejās un gar tām gadsimtu gaitā izveidojušās izcilas kultūrainavas. Būtiski, ka upju ielejas arī
pašreiz piesaista nozīmīgas attīstības aktivitātes.
Kurzemes reģionā kā ainaviski nozīmīgas teritorijas nodalītas šādas upju ielejas ar pieupju joslām:
 Ventas ieleja un pieteku lejteču ielejas,
 Vadakstes ieleja,
 Abavas ieleja un pieteku lejteču ielejas,
 Irbes ieleja,
 Bārtas un Vārtājas ielejas,
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 Sventājas ieleja,
 Durbes un Tebras, ka arī to satekupes Sakas ieleja.
Upju ielejās un to malās jāierobežo aktivitātes, kas apdraud to dabas un ainavu daudzveidības resursus, it
sevišķi ainaviski vērtīgajās teritorijās un piepilsētās, kur var attīstīties jaunā apbūve. Jāregulē meža
stādīšana un ciršana, virszemes notece ( augsnes erozija, gravu veidošanas, piesārņojums – veicina upju
ūdens eitrofikāciju). Tie ir attīstības tendenču nosacītie papildinājumi tām normām (detalizēti normē meža
ciršanu), ko nosaka Aizsargjoslu likums.
Īpaši saudzējamas lašupes Irbe, Venta, Užava, kā arī jāpanāk sabiedrības atbalsts un līdzdalība lašu
populācijas sargāšanā un resursu uzraudzībā.
4.2. INFRASTRUKTŪRA

B

āzes infrastruktūra kā produkts. Viens no pašvaldības pamatproduktiem ir bāzes infrastruktūra,
pašvaldības īpašumā esoši:
Laukumi;
Parki;
Ceļi;
Sporta būves;
Kultūras nami un koncertzāles;
Bibliotēkas;
Skolas;
Slimnīcas;
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Kapsētas;
Sabiedrisko pakalpojumu infrastruktūra (ja tā nav privatizēta).
Bāzes infrastruktūras attīstībai ir daudz ierobežojumu un kavēkļu. Mērketinga stratēģija ir līdzeklis, kā
precīzāk fokusēt bāzes infrastruktūras atbilstību klientu pieprasījumam. Pašvaldībai ir jānodrošina
piedāvājums. Tai nav jāuztur šī infrastruktūra, taču to var darīt brīvas izvēles apstākļos.
Priekules novada teritorijā atrodas lielākie Brāļu kapi Baltijas valstīs un otri lielākie bijušās Padomju
savienības teritorijā. Šeit ir apglabāti 23 000 padomju karavīru.
Šis fakts ļauj secināt, ka Priekules novada teritorijā ir lielākais apglabāto skaits Baltijas valstīs uz 1ha
novada teritorijas.

Pierobeža

L

atvijas valsts robežas un pierobežas josla jeb pierobeža, ir attīstības plānošanas apakšreģions, tās
tiesisko statusu nosaka Latvijas Republikas valsts robežas likums (1994.). Pierobeža klājas pāri
lauku, mežu, pilsētu un lauku ciemu urbanizācijas areāliem. Pierobežu kā attīstības plānošanas
apakšreģionu vieno atrašanās pie valsts robežas, tiesību aktos noteiktie ierobežojumi, kā arī nomales
efekts.
Pašreiz pastāv pierobežas attīstības problēmu atšķirības Saldus un Liepājas rajonu robežās, un tas ir jāņem
vērā, izstrādājot attīstības plānus/ plānojumus gan administratīvajos rajonos, gan vietējās pašvaldībās vai
to grupās/ joslās (vadoties pēc līdzīgas situācijas un attīstības problēmām).
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Īpašais uzdevums pierobežā ir gar robežu ejošo ceļu ielabošana vai būvniecība, lai vietējiem iedzīvotājiem
nodrošinātu pieejamību vai arī – izkļūšanas iespējas, jeb citiem vārdiem – mazinātu nomales efektu. Ne
mazāka loma ir to ceļu un ar tiem saistīto infrastruktūras objektu attīstībai, kas pāri robežai sasaista
Latvijā un Lietuvā esošās apdzīvotās vietas vai arī kalpo par starptautiskām transporta maģistrālēm.
Pierobežas apvidos īpaša uzmanība veltāma dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma vietu identificēšanai,
sakārtošanai un saglabāšanai, jo nomales teritorijās tas ir viens no būtiskākajiem attīstības resursiem.
Pašreiz vispārējos vilcienos ir zināmi apvidi pierobežā, kur ir problemātiska sabiedriskās televīzijas un
radio uztveršana. Šī informācija precizējama konkrētās situācijās, izstrādājot vietējo pašvaldību attīstības
plānus un plānojumus. Tāpat izvērtējama arī telefona sakaru un interneta pieejamība.
Ieteicams pierobežas pašvaldībās atsevišķi vai uz sadarbības līgumu pamata paredzēt specializētu
informācijas centru izveidi, kas varētu sniegt konsultācijas par attīstības iespējām un nosacījumiem
pierobežā, tajā skaitā par tūrisma iespējām.
Pašvaldībām savstarpēji kooperējoties, tiks izstrādāti speciāli robežupju – Vadakstes, Loša, Sventājas
ieleju ainavu aizsardzības un veidošanas, dabas daudzveidības saglabāšanas, pārrobežu sadarbības, tajā
skaitā - tūrisma attīstības plāni.
Balstoties uz starpvalstu līgumiem, tiks atrisinātas pārrobežu piesārņojuma pārneses problēmas – gan
attiecībā uz Mažeiķu naftas pārstrādes uzņēmumā ietekmi, gan Ventas upē nonākošo piesārņojumu. Būtībā
tas ir viens no galvenajiem uzdevumiem, kas varētu veicināt īpaši Saldus rajona pierobežas attīstību, jo
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piesārņojuma klātbūtne/ draudi praktiski anulē labos attīstības priekšnosacījumus, kādi pastāv šajā
pierobežas posmā.
4.3. VIDE
opš 1990.gada pasaulē ir bijušas 10 no pēdējo pagājušā gadsimta kastākajām vasarām.
Arvienpieaug lieli sausuma periodi, karstuma svelmes, spēcīgas vētras ugunsgrēki, kā arī plūdi.
Klimata izmaiņu izraisītās sekas rada arvien lielāku dabas postījumos cietušo skaitu. Piemēram,
laika posmā no 2000. līdz 2004.gadam pasaulē ar laika apstākļiem saistītos postījumos cieta 1,519
moljardi iedzīvotāji, kas ir par

K

9,6% vairāk kā 20.gadsimta 80.gados. Pieaug arī pasaules ekonomikas izmaksas, ko rada biežāki un
bargāki ar laika apstākļiem saistīti dabas postījumi. Tikai 2005.gadā vien šādas izmaksas veidoja ap 180
miljardiem ASV dolāru un gandrīz sasniedza 20.gadsimta 80. gadu izmaksas. Lai gan klimata izmaiņu
sekas vairāk skārušas Āzijas un ASV iedzīvotājus, tās arvien vairāk izjūt arī Eiropas iedzīvotāji. Eiropā
turpina pieaugt plūdu un sniega vētru skaits un tās kļūst postošākas.
Arī nākotnes prognozes, attiecībā uz klimata izmaiņām, ir pesimistiskas, t.i., ja turpināsies līdzšinējā
oglekļa dioksīda (CO2) (77% no gaisa piesārņojuma) ieplūdes un uzkrāšanas pieauguma tempi atmosfērā,
tad šajā gadsimtā gaisa temperatūra var pieaugt par 5,8 celsija grādiem, kas ir 10 reizes vairāk kā
iepriekšējā gadsimtā. Šādas dramatiskas (vai krasas) izmaiņas var radīt ļoti strauju ar laika apstākļie
saistītu dabas postījumu skaita pieaugumu, kā rezultātā katastrofāli pieaugs bojāgājušo uncietušo skaits,
turklāt klimata izmaiņuradīto seku izmaksas pieaugs līdz pat 20% gadā no pasaules IKP.
Kopējais augošu koku krājas (ar mizu) daudzums akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži”
apsaimniekošanā esošajos mežos ir 331.12 miljoni kubikmetru. No tiem 143.21 miljonus kubikmetru, jeb
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43% veido priežu mežu krāja, egļu mežos krāja ir 69.28 miljoni kubikmetru (21%) un bērzu mežos- 61.87
miljoni kubikmetru (19%). Pārējo koku sugu mežos augošas koksnes daudzums ir ievērojami mazāks.
Kopējais augošu koku krājas tekošais pieaugums saskaņā ar Latvijas Valsts mežzinātnes institūta
"Silava" meža statistiskās inventarizācijas datiem ir 12 miljoni kubikmetru gadā, no kuriem visvairāk
koksnes ik gadus pieaug priežu (4.54 milj.m3), egļu (3.09 milj.m3) un bērzu (2.41 milj.m3) mežos.
Latvijā mežu platība salīdzinot ar 20.gs. sākumu ir ļoti mainījusies. Salīdzinot ar 1935. gadu – mežu
platība ir pieaugusi par 1176 tūkst. ha, jeb 40%.

Gads Mežu platība, tūkst.ha
1935
1747
1950
2189
1961
2447
1966
2569
1973
2579
1978
2722
1983
2783
1988
2758
1994
2820
2000
2888
2005
2933
2011
3211

Priekule 2013

34

Priekules novada attīstības programma
2013-2019
No visiem Latvijas mežiem valsts meži ir:






valsts meži - 1,43 milj.ha (50,2%), no kuriem:
o
LVM valdījumā esošie meži - 1,37 milj.ha (47%);
o zinātniskās izpētes meži - 10 tūkst.ha (1%);
Vides ministrijas pārziņā esošie meži:
o rezervāti, liegumi, nacionālie parki - 50 tūkst.ha (2%).
privātie meži - 1,2 milj.ha (42%);
pārējie meži - 0,22 milj.ha (7,8%).

Atbilstoši vides politikas pamatnostādnēm 2009-2015. gadam, virsmērķis ir: nodrošināt
iedzīvotājiemiespēju dzīvot tīrā un sakārtotā vidē, īstenojot ilgtspējīgu attīstību, saglabājot vides kvalitāti
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un bioloģisko daudzveidību, nodrošinot dabas resursu ilgspējīgu izmantošanu, kā arī sabiedrības
līdzdalību lēmumu pieņemšanā un informētību par vides stāvokli.
Sabiedrības viedoklis par atbildību vides jomā Vides politikas pamatnostādņu SIVN procesa laikā:
Vides problēmas, kuras pelnījušas lielāku
vērību
13%

2%

0%

13%

9%
3%
8%

4%

20%
10%

18%

Gaisa piesārņojums
Troksnis un smakas
Atkritumu apjoma pieaugums
Jūras un iekšzemes ūdeņu piesārņojums
Klimata pārmāiņas
ĢMO
Ozona slāņa noārdīšanās
Bioloģiskās daudzveidības mazināšnās
Dabas resursu izsmelšana
Katastrofas, avārijas, plūdi
Neviena no minētajām

Vides riski:
Plūdi – plūdu riskam pakļautās teritorijas;
Gaisa kvalitāte
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Starptautiskie attīstības aspekti
Sabiedriskā dimensija
Lielu uzsvaru uz vides aizsardzību
Ilgtspējīgs patēriņš un ražošana
Klimata izmaiņas
Dabas resursu aizsardzība
Ilgtspējīgas kopienas
LABSAJŪTA
Sadarbībaar uzņēmējiem
Sadarbība ar sabiedrisko sektoru
Sadarbība ar ģimenēm
Veidot reģionālās attīstības partnerības
Attīstīt novada radošo inovāciju centru
Izglītība visur ir uzlabojusies un vairo jauniešu izredzes augstākās izglītības ieguvē, bet ved viņus arī
prom no novada, īpaši spējīgos un ambiciozos. Jaunieši plāno pārcelties uz Rīgu un lielajām reģionu
pilsētām, novados vairāk domā palikt arodskolu audzēkņi.
Nākotni plānojot, iezīmējas piecas jauniešu stratēģijas:
1. Uzņēmējdarbība un infrastruktūra
2. Nodarbinātība un pakalpojumi
3. Kultūra un sabiedriskā dzīve
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4. Sports
5. Jaunie laucinieki (dzīvot laukos, strādāt pilsētā, veidot jaunus pakalpojumus, kā arī turpināt
nodarboties ar zemkopību
Lai piesaistītu jauniešus:
Vissvarīgaķais rūpēties par darba un uzņēmējdarbības iespējām
Veidot plašāku dzīves vidi
Iesaistīt jauniešus attīstības plānošanā
Iespējamā rīcība senioru aktivitātēm:
Aktīvo vecumdienu ideja un politika
Senioru organizācijas un komerckooperatīvi
5. CILVĒKSRESURSI
5.1. LABKLĀJĪBA

L

abklājība - pārticība, turība, drošas nākotnes izredzes un veiksme saimnieciskos darījumos.
Labklājības priekšnosacījumi ir katras fiziskās personas rosība, labs darbs un čaklums, uzņēmuma,
valsts saimnieciskā attīstība, sociāli ekonomiskā stabilitāte u. c.

Tirgus segmentācija. Kā jebkura publiskā sektora stratēģija, arī šī stratēģija jāveido kunga, nevis aģenta
interesēs. Kungs un arī galvenais pašvaldības klients ir pašvaldības iedzīvotājs. Līdzīgi kā partijas
marketingā pašvaldība fragmentē iedzīvotājus sīkākās grupās.
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Akcents var tikt likts gan uz bērniem, gan studentiem, gan pensionāriem, gan citām grupām. Atkarībā no
vietējiem apstākļiem un vīzijās ietvertajām ambīcijām šiem iedzīvotājiem būs vajadzīgi dažādi produkti.
Pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādātāji cīnā par noteiktu iedzīvotāju grupu piesaistīšanu savai
teritorijai. Atšķirībā no viena partijas stratēģijas, šie iedzīvotāji mazāk tiek uzlūkoti kā vēlētāji, vairāk kā
attīstības resurss.
Otra liela klientu grupa ir uzņēmēji. Attīstībai ir nepieciešami ne tikai cilvēkkapitāla, bet arī naudas
kapitāla piesaiste. Bez šim kapitāliem ambicioza attīstība nav iespējama. Uzņēmēju interešu grupas ir vēl
ambiciozākas kā iedzīvotāju. Katrai grupai ir savas specifiskas prasības. Uzņēmējs dzīvo globālā pasaulē.
Viņš neieguldīs savu kapitālu tur, kur tas nešķiet visizdevīgāk. Pats šis uzņēmējs arī nodarbojas ar
marketingu, izvēloties vietu, kur ražot un vietu, kur pārdot. Pašvaldībai jāiztur visasākā konkurence ar
kaimiņu pašvaldībam.
Nav noslēpums, ka Latvijā ir arī pašvaldības, kuras gudro, kurus uzņēmējus neielaist savā teritorijā,
aizbildinoties ar vides, plānojuma, neliela iedzīvotāju grupu viedokļa vai citām prasībām. Šādai pieejai var
būt sakars vai nu ar vērtībām (iedzīvot’ji nemaz negrib dzīvot labi, viņi dod priekšroku dzīvei klusā
nomalē ar svaigu gaisu), vai neprasmi, vai korupciju.
Attīstībai nepieciešams ne tikai cilvēkkapitāls un naudas kapitāls. Tai nereti vajadzīgs arī kultūrkapitāls.
Šo kapitālu piesaista veidojot gan publiskā sektora izglītības un kultūras iestādes, gan ar uzņēmēju
starpniecību.
Lai piesaistītu uzņēmējus nepieciešams veidot pašvaldības produktu, kas pārspēj šādu produktu, ko
piedāvā pašvaldības ar līdzīgiem priekšnosacījumiem. Īpaša nozīme ir:
Administratīvo šķēršļu samazināšanai;
Lēmumu procedūru vienkāršošanai;
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Piemērotas infrastruktūras attīstībai;
Nepieciešamā darbaspēka pieejamības veicināšanai.
5.2. PILSĒTVIDE
ašvaldības pakalpojumi kā produkts. Gandrīz visās jomās pašvaldības pakalpojumiem nav monopola,
ir atļauti arī paralēli privātie pakalpojumi. Tas attiecas uz:

P

Skolām;
Bērnudārziem;
Slimnīcām;
Siltumapgādi;
Atkritumu saimniecību;
Teātriem u.c.
Lielākā daļa pakalpojumu ir orientēti uz iedzīvotājiem, taču vairāki pakalpojumu veidi ir domāti arī
uzņēmējiem un apmeklētājiem. Pakalpojumu attīstības stratēģija ir saistīta ar to klientu grupu
pieprasījumu, kuras pašvaldība prioritāri vēlas piesaistīt.
Var rasties jautājums, kā mārketinga stratēģija saistās ar pašvaldības attīstības un teritorijas plānošanas,
citiem plānošanas dokumentiem, kas pašvaldībai jāpieņem, saistībā ar valsts likumdošanu.
Šīs plānošanas viena otru papildina. Tā teritorijas plānojums ir vienīgais oficiālais pamats būvniecībai un
atļautajai teritorijas izmantošanai. Toties mārketinga stratēģija ir precīzi fokusēts ceļš uz pašvaldības
panākumiem. Mārketinga stratēģija ietver gan publicējamo, gan ierobežotas pieejamības informāciju. Tā
var iekļaut elementus par kuriem citām pašvaldībā un ministrijām nav jāzina.
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Tādejādi mārketinga stratēģija uztver valsts politiku un likumdošanu kā ārējo vidi, kuras ietvaros saviem
spēkiem jāsasniedz iespējami labāks rezultāts.

Pilsētas atguvušas savas dabiskās funkcijas – pildīt apkārtējo lauku teritoriju attīstības centru funkcijas,
nodrošinot savstarpēju papildinātību, diversificētu ražošanu un pakalpojumu pieejamību.
Vīzijas veidošana pilsētai nav nekas jauns. Esošā attīstības plānošanas metodika paredz gan telpisku, gan
sociāli ekonomisku skatījumu nākotnē. Vienlaikus šis jautājums ir neskadrs gan Latvijai kopumā, gan
katrai pašvaldībai atsevišķi.
Pašvaldību vīziju veido tās vieta starptautiskajā un reģionālajā darba dalīšanā. Jaunus inovatīvus
produktus visbiežāk rada privātais sektors, taču tam ir nepieciešams gan valsts, gan pašvaldības atbalsts.
Īpaši tas attiecas uz talantūgu un prasmīgu cilvāku piesaisti. Šo piesaisti nodrošina ne vien komunikācija,
bet arī kultūrvide. Mūsdienu intelektuālis dzīvos pašvaldībā, kas nodrošina viņa ikdienas prasības labāko
kultūras un izklaides centru līmenī. Pasaules klases zinātnu vai tehnoloģiju nevarēs attīstīt, ja teritorijā
nebūs simpātisku krodziņu.
5.3. SABIEDRĪBA

CIK IEDZĪVOTĀJU LATVIJĀ BŪS 2050. GADĀ

T

as ir vitāli svarīgs jautājums latviešu tautai. Pēc „Eurostat” prognozēm, 2050. gadā Latvijā būs 1,6
miljoni cilvēku, no kuriem etnisko latviešu varētu būt mazāk par pusi. No tiem puse būs bērni vai
pensijas vecumā. Diemžēl vairākumam politķu nav atbildes, ko darīt, tāpēc pieņsm šo attīstību par
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nogrozāmu dabas likumu.
Šai prognozei tiek pakārtota pašvaldību reforma (samazinot administratīvo centru skaitu), veselības
reforma (koncentrējot slimnīcas dažās vietās), izglītības reforma (slēdzot vidusskolas lielā teritorijas
daļā). Ekonomiskās krīzes apstākļos tiek samazināts atbalsts jaunajām māmiņām.
Ir divi veidi kā varētu mēģināt stāvokli uzlabot.

Pirmais – aicināt palielināt dzimstību. Tas ir pretrunā ar feminisma ideoloģiju, savukārt feminisms
pakāpeniski arvien vairāk ietekmē sabiedrisko domu.
Otrais – veicināt imigrāciju, veicinot inovatīva cilvēkkapitāla piesaistīšanu. Tas ir pretrunā ar
nacionālismu, kas joprojām ir plaši pārstāvēts sabiedrībā un nostiprināts gandrīz visu politisko
partiju programmās.
Trešais – veidot ekonomikas un administrēšanas struktūru, kas balstās uz augstu produktivitāti,
samazināt aktivitātes publiskajā administrācijā un veltīt vairāk uzmanības nepieciešamākajiem
pakalpojumiem. No ekonomiskā viedokļa šis trešais risinājums ir viegli izpildāms, taču nav skaidrs,
kas nodrošinās Latvijas izolacionisma politiku globālās pārapdzīvotības apstākļos.
Šis piemērs parāda, ka izvirzīt ambiciozas vīzijas prasa lielu politisko drosmi un prasmi skaidrot
sabiedrībai grūtus jautājumus. Tāpēc daudzi politiķi izvēlas pragmatiskāku risinājumu – ignorēt problēmas
un tās nerisināt.
Ambicioza prognoze varētu būt trīs miljoni 2020.gadā un astoņi miljoni 2050.gadā.

Priekule 2013

42

Priekules novada attīstības programma
2013-2019
Ar jēdzienu sabiedrība saprot individuālu cilvēku grupu, kurai ir kopīgas sociāli politiskas saites kultūra,
radniecība, teritorija, valstiska forma vai kopīgas ekonomiskas intereses. Sabiedrība sākas no katra
indivīda.
Sociāla sabiedrība

Sociālu sabiedrību var iedalīt divos tās vēsturiskās attīstības posmos - pirmsvalsts un valstiski
organizētas sabiedrības. Šī pieeja vēstures periodizācijā balstās uz paša cilvēka faktora, tā zināšanu un
iemaņu līmeņa, tai skaitā sabiedrības sociāli strukturālā organizācijā. Šis civilizāciju evolūcijas
periodizācijas princips nav visaptverošs, tas neizslēdz citus periodizācijas kritērijus. Tomēr tas palīdz
sistematizēt būtiskas kvalitatīvas izmaiņas tās vai citas sabiedrības vēsturiskajā attīstībā.
Cilvēks, kā centrālais elements, ir vienlīdz izaugsmes mērķis un dzinējspēks. Kā sabiedrības tā indivīda
brīvā izvēlē vērtības un intereses il līdzsvarā. Sabiedrības izaugsmi nosaka indivīda tieksme uz izcilību.

Galvenās tēzes
Līdz šim attīstības plānošanā galvenokārt ir runāts par prioritātēm un interesēm. Par Latvijas
ilgtspējīgas attīstības vadmotīvu vajadzētu izvirzīt nācijas un sabiedrības pamatvērtības, uzsverot,
ka to noteikšanā būtiska ir visas sabiedrības iesaistīšanās.
Tiekšanās uz vērtībām ilgtermiņā sniedz vairāk labklājības, nekā tiekšanās pēc pašas labklājības, ka
pārticība nerada ideālus, bet ideāli spēj radīt pārticību un arī laimi.
Cilvēks ir ilgtspējīgas attīstības centrālais elements – vienlīdz izaugsmes mērķis, īstenotājs un
virzītājs, kurš vērtības iedzīvina praksē. 21.gadsimtā ir vitāli nepieciešami ideāli, uz kuriem cilvēki
spētu atsaukties, kuri tos uzrunātu un motivētu līdzdalībai.
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Ilgtspējīgu attīstību vajadzātu balstīt uz piecām pamatvērtībām: cieņa, izcilība, zināšanas,
iesakņotība, bērni, un šīs vērtības iedzīvināt ar praktisku principu palīdzību: Domā! Darbojies!
Iesakņojies! Izvēlies un atbildi! Jūti!
Piedāvātās vērtības un principi attiecināmi ne tikai uz indivīdiem, bet arī uz ģimenēm, uzņēmumiem,
novadien, nozarēm un valsti kopumā. Tie ir aktīvi rīcības padomi, kurus katrs var izmantot,
piedaloties savas un savas valsts nākotnes veidošanā.
Vērtības un principus kā vienojošus orientierus var iekļaut konkrētu jomu, nozaru, teritoriju,
uzņēmumu attīstības stratēģijās un plānošanā, tādejādi saskaņojot specifiskās intereses ar kopīgiem
mērķiem.
Pārmaiņas un pārmaiņu vadība ir nākotnes atslēgas vārds. Lai izturētu globālo konkurenci, valstīm
un cilvēkiem jāmainās. Vērtības un principi ir aktīvi pārmaiņu vadības instrumenti, kas izmantojami
jau šobrīd. Nākotne sākas tagad.
Jautājumam: „Kādu es vēlos redzēt savu Latviju, savu novadu nākotnē?”, uz kuru jāatbild gan ilgtspējīgas
attīstības vīzijai gan stratēģijai, paredzēta proaktīva pieeja. Jau uzdodot jautājumu, iespējams izlemt –
varu ietekmēt rezultātu. Ir iespējamas četras atbildes4: reaktīva pieeja (atpakaļskata spogulis) - tas
mums neder; neaktīva pieeja (plūst līdzi attīstībai) – vai mēs togribam?; pre-aktīva pieeja (gatavoties
nākotnei, mēģinot to paredzēt) – tas nepieciešams, bet ar to vēl nepietiek; proaktīva pieeja (plānot
nākotni un to veidot) – tādai jābūt mūsu rīcībai.
Ja izlemj nākotni veidot proaktīvi, tad vīzijā jāietilpina labākās šodienas vērtības un sasniegumi, un
jāveido nākotne no vīzijas atpakaļ uz šodienu.5 Tā mēs varam identificēt jau konkrētu soļus, kas veicami
4

Louis Albrechts. Is the new „strategic planning suited coping with the issuses of globalization? International Conference: Wich Future? Europe and China. Dortmund,
September 29-20.2006
5
Proaktīvās pieejas teorētiskais pamatojums ir sniegts Rassela Akofa teorijā par nākotnes plānošanas veidiem, tai skaitā atkarībā no vadītāja tipa. Russel Ackoff. Creating the
corporatu future, 1981.
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jau tagad, lai panāktu vēlamo progressu ilgtermiņā. Cilvēks un sabiedrība ir jāpārliecina, jāizglīto un
jāiedvesmo pārmaiņām un darbībai.
Latvijas Republikas Saeima apstiprinātajā dokumentā „Latvijas izaugsmes modelis: cilvēks pirmajā vietā”
un Latvijas Nacionālā attīstības plānā 2007-2013 (NAP) ir noteikti Latvijas attīstības galvenie mērķi un
uzdevumi – uz cilvēku centrēta pieeja, cilvēka dzīves kvalitātes pieaugums, uz zināšanām un inovācijām
balstīta ekonomika, zināšanu sabiedrības veidošanās, rūpes par vidi un dzīvību uz zemes. Šie mērķi atbilst
ilgtspējīgas attīstības idejām un sabiedrībā jau sāk veidoties izpratne par to, ka attīstība nozīmē ne tikai
konkurētspējīgu ekonomiku, bet arī cilvēka dzīves kvalitāti visdažādākajās tās izpausmēs6.
Līdzšinējie vērtību pētījumi liecina, ka Latvijas sabiedrībā izplatītas ir gan tradicionālās gan modernās
vērtību orientācijas un izpratnes. Vērtību analīze Latvijas sabiedrībā liecina, ka orientācija uz
tradicionālām vērtībēm – ģimeni, darbu, drošību un citām ir spēcīga gan ideālo, gan praktisko vērtību ziņā.
Atvērtība pārmaiņam, orientācija uz sasniegumiem un pašrealizāciju ir būtiskas vērtības ekonomiski
attīstītās sabiedrībās, tās sasitītas ar orientāciju uz risku, radošumu, jaunveidi, autonomiju, neatkarību,
pašizpausmi u.c. Latvijā pastāv ievērojama plaisa starp cilvēku priekšstatiem par vēlamo rīcību un
praktisko darbību šo vērtību grupā.
Orientācija uz pārticību Latvijā drīzāk saistīta ar konservarīvisma vērtībām – stabilitāti, drožumu, ko
sniedz materiālie resursi, darbs. Latvijas iedzīvotāju vērtīborientācijās dominē nevis tendence uz
veiksmīgu stratēģiju, bet priekšroka tiek dota stabilitātei.
Gados jaunākie, ekonomiski veiksmīgākie un izglītotākie ir vairāk orientēti uz vērtībām, kuras sasitītas ar
atvērtību riskam, radošumam, personiskiem sasniegumiem un pašrealizāciju7.

6

Pēc Valsts prezidenta Stratēģiskās analīzes komisijas ierosinājuma izstrādātais dzīves kvalitātes indekss ietver deviņus rādītājus – materiālo labklājību, nodarbinātību un
iespējas iesaistīties darba tirgū, veselību un sociālo drošību, izglītību un zināšanu līmeni,, fizisko drošību, mājokļa apstākļus, ģimeni, līdzdalību sabiedrības procesos un atpūtu.
7
Pārskats par tautas attīstību 2007. Rīga: latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūts
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Orientācija uz sabiedrības kopīgo labumu ir visai abstrakta. Izpalīdzība un rūpes par līdzcilvēkiem vērstas
uz samērāšauru ģimenes locekļu un draugu loku. Par savstarpējas uzticēšanās trūkumu sabiedrībā liecina
tas, ka 40% piekrīt apgalvojumam „uzņēmējdarbību ir labāk sākt vienam, bez partneriem”.
KURZEMNIEKI vēsturiski ir viensētnieki, tātad dzīvo „katrs par sevi”. Tas ir būtisks traucēklis dažādu
jaunu domu un ideju ieviešanai un īstenošanai. Nepieciešams liels un pamatīgs izskaidrošanas darbs.
E-paraksta ieviešana ikdienā Domes darbā
Atbilstoši Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2030.gadam (LIAS):
o Kvalitatīva, pievilcīga dzīves vide;
o Plašs publisko pakalpojumu klāsts;
o Valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamība pēc vienas pieturas aģentūras (VPA) principa;
o Pārraides tīkla pārklājums nodrošina stabilu, nepārtrauktu piekļuvi internetam u.c. informācijas
sistēmām;
Latvijas stratēģiskais attīstības plāns 2010-2013 (LSAP):
o Funkciju un pakalpojumu optimizācija;
o Funkciju pārskatīšana, līdzīgo funkciju optimizēšana (apvenošana);
o VPA sistēmas ieviešana pašvaldības pakalpojumu sniegšanā;
o Integrētas valsts un pašvaldību pārvaldes elektroniskās informācijas telpas veidošana,
iedzīvotāju e-prasmju pilnveidi un 100% interneta pieejamības nodrošināšana;
Dažādu iedzīvotāju grupu un pašvaldības darbinieku e-prasmju attīstība;
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PAŠVALDĪBAS ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS PĒC EKONOMISKĀS KRĪZES.

Sabiedrības uzticības atjaunošana

N

egatīvisma kampaņas iespaidā ir būtiski ierobežotas iespējas pašvaldībai izplat’ti informāciju par
„labajiem darbiem”, tiek pārmērīgi veicināts aizdomīgums un negatīva attīeksme pret valsts un
pašvaldību darbību. Vienlaikus infoemācijas pieejamība par publisko institūciju darbību ir
maksimāli jāsaglabā. Tāpēc pašvaldība attīstībai nozīmīgi trīs rīcības virzieni.
1. Sabiedrības izglītošana par aktīvas līdzdalības politikā morālo nozīmi un praktiskajām iespējām.
Pašvaldību politiķiem jāiesaistās skolēnu un studentu apmācībā, jārosina attīecīgo teorētisko un
praktisko kursu īstenošana, jādod iespēja pārbaudīt, ka pašvaldības lēmumi ir reāli ietekmējami un
tās spēj darboeties vietējo iedzīvotāju interešu grupu labā. Negatīvisms lielā mērā balstās uz
nezināšanu un neizpratni, kas veicina manipulēšanu ar sabiedrības uzskatiem. Izpratne par vietējās
politikas nozīmi, par vietējo autonomiju kā iespēju un līdzekļi labākas dzīves veidošanā ir būtiski
jāpaplašina.
2. Proporcionalitātes principa izskaidrošana un ieviešana valsts pārvaldēs un pašvaldībā, mainot
attieksmi pret valsts un pašvaldības darbiniekiem no aizdomīguma un totālas kontroles uz
uzticēšanos un vērtēšanu pēc darba rezultātiem.
3. Aktivizēties pozitīvu ziņu izplatīšanā un interešu grupu (ieinteresētās sabiedrības, nevis naidīgu
kritizētāju) iesaistīšanā līdzdarboties pozitīvajos sasniegumos.
Visi valdības pasākumi krīzes periodā apdraud pašvaldības demokrātiju, potenciāli samazinot to
iespējas kalpot vietējo iedzīvotāju interesēm. Valdības veiktie pasākumi aizskar vismaz 10 Eiropas
vietējo pašvaldību hartas paragrāfos noteiktos principus.
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Valsts pārvaldes „strukturālās reformas”
pasākums

Investīciju
pārtraukšana
publiskās
inftastruktūras objektos, izņemot daļu no
Eiropas Savienības projektiem
Atbalsta funkciju koncentrācija
Aģentūru skaita samazināšana,
apvienojot vai iekļaujot ministrijās
Atalgojuma samazināšana

tās

Pašvaldību reforma
Pasākums
Komentārs
Valsts investīciju pārtraukšana, izņemot Pārkāpj valsts pienākumu nodrošināt
daļu no Eiropas Savienības projektiem
pašvaldību ienākumiem proporcionālus
resursus
Vienošanās par finansū izlīdzināšanas Pārkāpj
saistības
uzlabot
finansū
principiem pārkāpums
autonomiju
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu Pasliktina valsts pārraudzību, mazina
ministrijas likvidācija, sadalot funkcijas pa iedzīvotāju garantijas. Samazina cerības
atlikušajām ministrijām
uz valsts līdzdalību reģionu attīstībā
Atalgojuma griestu noteikšana ne augstāk Pārkāpj
pašvaldības
personāla
kā valsts pārvaldē
severentāti,
samazina
darbinieku
Personāla
stimulēšanas
mehānismu motivāciju, līdz ar to sadārdzina
pašvadlību un padara to neefektīvu
unifikācija un iesaldēšana

Personāla
stimulēšanas
mehānismu
samazināšana ilgtermiņā un iesaldēšana
uz krīzes laiku
Civildienesta paplašināšana
Pašvaldību darbinieku iekļaušana valsts
civildienestā
Vēl
cītīgāka
interešu
konfliktu Atskaitījuma
likmes
no
iedzīvotāju
apkarošana
ienākumu nodokļa samazināšana
Veselības aprūpes koncentrācija

Vidējās un pamata izglītības koncentrācija

e-pārvaldes attīstības iesaldēšana

Reģionālās reformas iesaldēšana

Mēģinājums
restaurēt
PSRS
laiku
izpildkomiteju sistēmi
Samazina
pašvaldības
finansū
autonomiju,
palielina
finansējuma
politizāciju
Samazina
pašvaldību
pakalpojumu
pieejamību
Kavē valsts reģionu līdzsvarotu attīstību,
drauds vietējai demokrātijai.

Tāpēc nekādā gadījumā nedrīkst pieļaut krīzes laikā veicamo pārvaldes reformu ilglaicīgumu, tās
jāpārtrauc, rodoties pirmajai iespējai.
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Krīze parādīja, cik trausla ir Latvijas pašvaldību demokrātija. Kaut arī Latvija ir ratificējusi 29 Eiropas
vietējo pašvaldību hartas paragrāfus no 30, tas nepavisam nenozīmē, ka šī harta būtu kļuvusi par
valsts pārvaldes darbinieku rokasgrāmatu attīecību veidošanā ar pašvaldībām
PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMA ATTĪSTĪBA

V

iena no fundamentālām kļūdām, kas tiek īstenota kopš deviņdesmito gadu vidus, ir nihilistiskā
attieksme pret pašvadlību īpašumu. Izpratni par to, ka pašvaldības īpašums ir teritoriālās
kopienas vēsturiski uzkrātā manta, ir iespējami ātrāk jāatjauno. Lai to varētu izdarīt,
nepieciešams veikt izmaiņas virknē likumu, atzīstot, ka pašvaldības īpašumi nav obligāti jāizmanto
pašvaldības funkciju veikšanai un pašvaldības uzņēmējdarbība nav jāierobežo ar jomām, kurās
privātais sektors uzņēmējdarbību neveic.
Radās tendence nevis uzkrāt pašvaldības mantu, bet paļauties uz gadskārtējo budžetu kā vienīgo
attīstības un stabilitātes avotu. Centrālajāi birokrātijai šāda tendence šķita simpātiska, jo tā samazināja
pašvaldību patstāvību, līdz ar to it kā vairoja centrālās vadības spēku. Taču zaudētāji ir iedzīvotāji.
Lai nostiprinātu pašvaldību fifnšu autonomiju, jārada alternatīva valdības garantijām. Normāli
pašvaldībai jākļūst pašpietiekamai, neatkarīgai no centrālās valdības garantijām. Tas sasniedzams, ja
pašvaldībai pieder pietiekami lieli īpašumi. Lai šie īpašumi būtu likvīdi, tie nedrīkst būt cieši sasitīti ar
pašvald’’ibas pakalpojumu sniegšanu. Gluži otrādi – pašvaldības īpašumu rezervei jābūt tādai, lai to var
viegli pārdot..
Par pašvaldības attīstības stratēģijas sastāvdaļu jākļūst pašvaldības īpašumu attīstības programmai.
Pašvaldībai jārūpējas ne vien par savu funkciju izpildi un sekmīgu budžeta izpildi, bet arī. Turklāt – ne
mazākā mērā, par sava īpašuma tirgus vērtības pieaugumu.
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Teritorijas attīstīšanai (būvējot publisko infrastruktūru) ir nekustamo īpašumu attīstīšanas procesa
sastāvdaļa, un nav nekādas jēgas izslēgt pašvaldības no iepējām gūt labumu saviem iedzīvotājiemno
šīs līdzdalības. Šī sfēra ir arī ļoti piemērota publiskajai un privātajai partnerībai.
Eiropas Municipālo brīvību harta
Pieņemta Eiropas Municipalitāšu Ģenerālajā asamblejā
Versaļā 1953.gada 16.-18. oktobrī

5.4.MUNICIPĀLO BRĪVĪBU DEFINĪCIJA
... Municipalitātēm jābūt tiesībām radīt savus pašu resursus, balsojot par vietējiem nodokļiem, lai nosegtu
pārvaldes izmaksas un iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai nepieciešamos izdevumus...

6. STRATĒĢIJAS STRUKTŪRA
riekules novads pēc savas izveidošanas un ģeogrāfiskās atrašanās vietas atbilst pilsētu novadam un
un pierobežas pašvaldībām.

P

Vīzijas:
Pilsētu novadi atrod savas īpatnējās priekšrocības un attīsta tās, nodrošina pēctecīgu mazpilsētas
attīstību un panāk sinerģijas efektu no lauku un pilsētas aktivtātēm.
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Piejūras un pierobežas pašvaldības atrod savas īpatnējās priekšrocības saistībā ar atrašanos
pierobežā un piekrastē un attīsta tās, katra atrod savu nišu, lai kļūtu konkurētspējīga, salīdzinot ar
citu valstu piejūras un pierobežas pašvaldībām.
1. mērķis Gudra izaugsme:
Uz zināšanām un inovāciju balstītas pilsētas novada ekonomikas izveide.

i.
ii.
iii.

Inovatīvu metožu ieviešana pilsētas novada pārvaldē un pašvaldības pakalpojumu organizēšanā;
Augstākās izglītības un zinātniskās pētniecības veicināšana novadā;
Inovatīvu uzņēmējdarbības veidu veicināšana novadā, tajā skaitā, veidojot lauku un pilsētas uzņēmējdarbības klāsterus.

Uz zināšanām un inovāciju balstītas piejūras un pierobežas pašvaldības ekonomikas izveide.

i.
ii.
iii.

Inovatīvi risinājumi pakalpojumu sektora attīstībai;
Pakalpojumu un ražošana klasteru veidošana ap robežu un ostu;
Teritorijas marketinga stratēģijas izstrāde un īstenošana.

2. mērķis Ilgtspējīga izaugsme:
Attīstīt zaļu, konkurētspējīgu pilsētas novada ekonomiku, kurā resursi tiek efektīvi izmantoti;

i.
ii.
iii.

Inovatīvu metožu ieviešana pilsētas novada pārvaldē un pašvaldības pakalpojumu organizēšanā.
Augstākās izglītības un zinātniskās pētniecības veicināšana novadā.
Inovatīvu uzņēmējdarbības veidu veicināšana novadā, tajā skaitā veidojot lauku un pilsētas uzņēmējdarbības klāsterus.

Attīstīt zaļu, konkurētspējīgu piejūras un pierobežas pašvaldības ekonomiku, kurā resursi tiek
efektīvi izmantoti.

i.

Zaļās ekonomikas veicināšana pašvaldībā un tai piegulošajā akvatorijā.
1. Ražošanas teritoriju un to apkalpojošās infrastruktūras renovācija;
2. Priekules rajona bijušās administrācijas ēkas funkciju maiņa.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

ii.

iii.

Mūžizglītības programma iedzīvotāju izglītošanai par atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem.
Mūžizglītības programma iedzīvotāju izglītošanai par mājdzīvnieku turēšanas jautājumiem un to labturību.
Suņu pastaigu laukuma izbūve Priekules pilsētā.
NATURA 2000 teritoriju apsaimniekošanas programma un tās īstenošana.
Alternatīvās enerģijas ieguve un izmantošana Priekules novadā.
Dzīvnieku kapsētas izveide un sertificēšana Priekules novadā.

Pierobežas un piejūras teritoriju dzīvesvides pilnveidošana.
1. Zaļās enerģijas ieguves un patēriņa veicināšana Priekules novadā
2. Satiksmes drošības uzlabošana Priekules pilsētas Skolas ielā.
3. Priekules novada parku un aleju inventarizācija un renovācija.
4. Satiksmes drošības uzlabošana Priekules pilsētas Aizputes ielā virs Virgas upes caurtekas.
5. Autoostas būvniecība Priekules pilsētā.
6. Latvāna iznīcināšnas tratēģijas izstrāde un realizācija, zemes īpašnieku izglītošana. Mūžizglītības programma par
latvāna iedarbību uz cilvēku un tā apkarošanas iespējām.
7. Bebru invāzijas kaontrolēta ierobežošana.
Bāzes infrastruktūras sakārtošana.
1. Mazā biznesa, pakalpojumu sfērā, darbības nodrošināšana Priekules novada teritorijā.
2. Priekules novada siltumapgādes sistēmu rekonstrukcija, renovācija un izbūve.
3. Ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu darbības optimizācija un kvalitātes nodrošināšana Priekules novadā.
4. PII „Dzirnaviņas” piegulošās teritorijas labiekārtošana
5. Nepieciešamās sporta infrastruktūras izveide Priekules novada teritorjā.
6. Bērnu rotaļu laukumu uzstādīšana Priekules novada teritorijā.
7. Brīvdabas rekreācijas objektu būvniecība un renovācija.
8. Jauniešu infrastruktūras būvniecība Priekules novadā.
9. Kapličas ar saldētavu un izvadīšanas mājas būvniecība Priekulē.
10. Pansijas izvede Priekules novada iedzīvotājiem.
11. Rotaļu centru izveide Priekules novada teritorijā.
12. Gājēju infrastruktūras optimizācija un renovācija Priekules novadā.
13. Priekules novada mājokļu renovācija un siltināšana.
14. Autoveikalu lielāko pieturvietu labiekārtošana Priekules novadā.
15. Stāvvietu izbūve pie stratēģiski svarīgām iestādēm un stāvlaukuma izbūve Priekules pilsētā.
16. Priekules pilsētas apvedceļa izbūve.
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17.
18.
19.
20.
21.
22.

Priekules novada domes administratīvo ēku rekonstrukcija, renovācija un siltināšana.
Ielu un pagastu centru apgaismojuma optimizācija Priekules novadā.
Novada kultūras centra izveide Priekules pilsētā.
Brīvā laika pavadīšanas infrastruktūras izveide.
Autobusu pieturvietu aprīkošana ar būdiņām.
Higēnas centru izveidošana Priekules novadā.

iv.

Tūrisma veicināšana.
1. Tūrisma infrastuktūras pilnveidošana un dažādošana.
2. TIC izvietošana „Zviedru vārtos”.
3. Priekules novada WC tīkla izveide, renovācija, informācijas nodrošināšana par to atrašanās vietām.
4. Priekules novada vizuālās identitātes izstrāde un ieviešana.
5. Aktīvās atpūtas taku izveide un labiekārtošana Priekules novadā.
6. Priekules novada dīķu attīstības koncepcijas izstrāde un īstenošana.
7. Tūrisma infrastruktūras dažādošana Priekules novadā.
8. Tirguslaukuma – viena no tūrisma objektiem – izveide Priekules pilsētā.
9. Izstāžu infrastruktūras izveide Priekules novadā.
10. Vienota noformējuma, uz svētkiem, izveide visā Priekules novadā.
11. Mūžizglītības programma gidu apmācībai.

v.

Veselības un sociālās aprūpes uzņēmējdarbības atbalsts.
1. Mazā biznesa, pakalpojumu sfērā, darbības nodrošināšana Priekules novada teritorijā.
2. Krīžu centra izveide Priekules novada Gramzdas pamatskolā.
3. Sociālā dienesta organizēti rehabilitācijas pasākumi Priekules novadā.
4. Pilsētas galvenā laukuma, stāvlaukuma, sabiedriskā centra un gājēju ielas izbūve Priekules pilsētā.

3. mērķis Iekļaujoša izaugsme:
Attīstīt pilsētas novada ekonomiku ar augstu nodarbinātības līmeni, nodrošinot sociālo un teritoriālo kohēziju;

i.

ii.

Nodarbinātības iespēju dažādošanas programma, tajā skaitā sadarbojoties ar citām administratīvajām teritorijām.
1. Uzņēmējdarbības veicināšanas programmas izstrāde un ieviešana.
2. Satiksmes infrastruktūras pilnveidošana Priekules pilsētā (perspektīvajā ražošanas teritorijā), nomales efekta
mazināšanai.
Sociālās iekļaušanas veicināšana novada uzņēmumos un iestādēs.
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1. Sistēmas izveide sociāli izolēto cilvēku iekļaušanai sabiedrībā.
2. Rehabilitācijas pasākumu sistēma antisociālas uzvedības izskaušanai Priekules novadā.

iii.

Iekšējo (uz citām Latvijas teritorijām) un ārējo imigrantu atgriešanās veicināšana novadā.

1.
Attīstīt piejūras un pierobežas pašvaldības ekonomiku ar augstu nodarbinātības līmeni, nodrošinot sociālo un teritoriālo kohēziju.

i.
ii.
iii.

Darbaspēka nodrošināšana teritorijas attīstībai.
1. Mūžizglītības programmas darbaspēka kvalifikācijas nodrošināšanai
Sociālās iekļaušanas veicināšana pašvaldībā.
Jauno ģimeņu atbalsts.

Īstenojamie pasākumi, kurus iespējams finansēt no pašvaldības budžeta.
1. Infrastruktūra
Pasākumu komplekss autoceļa V1198 kvalitātes un trasējuma uzlabošanai;
Likumdošanas iniciatīva Aizsargjoslu likumā.
Sakaru kvalitātes un TV pārkājuma kvalitātes uzlabošana Priekules novadā.
2. Ekonomika
PVN likmes samazināšana Priekules novadā.
Ikara svētku norises laika korekcija, to piemērojot lauksaimnieku darba ciklam.
3. Sabiedrība
Sporta dzīves aktivizēšana un Priekules novada vārda popularizēšana ārpus tā robežām.
Cilvēkresuru attīstības plāna izstrāde un realizēšana.
Pasākumu sistēma mūžizglītības popularizēšanai.
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Pasta pakalpojumu optimizēšana, atbilstoši Priekules novada iedzīvotāju vajadzībām.
Priekules novada iedzīvotāju aktivizēšana un iesaiste lēmumu pieņemšanā.
Informācijas aprites sistēmas attīstības koncepcijas izstrāde un ieviešana.
4. Pilsētvide
Perspektīvās teritorijas detālplānojuma izstrādei un tā realizācijai.
o Pilsētas galvenais laukums;
o Gājēju iela;
o Stāvlaukums.
Kastaņu alejas kopšana, mīnējošo kožu iznīcināšana.
Tūrisma infrastruktūras optimizācija, veicot pārrunas ar uzņēmējiem.
5. Vide
Priekules novadā esošo dabas resursu apzināšana un to apsaimniekošanas plāna izveide un
īstenošana.
Ķīmiskā piesārņotāju identifikācija, to darbības mazināšana un pilnīga likvidācija.
Likumdošanas iniciatīva kompensāciju izmaksām bebru apkarošanai.
Likumdošanas iniciatīva atbalsta saņemšanai latvāna apkarošanai.
6. Labklājība
Sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas izstrāde.
Nodarbinātības veicināšanas programmas izstrāde.
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Pašvaldības funkciju audits un optimizācija. Novada pārvaldes struktūras un darbinieku
noslogojuma un kompetenču audits, darbības optimizācija.
Vienota noformējuma veidošana Priekules novada teritorijā.
Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu optimizācija.

S

porta attīstības stratēģija.

Būtiskākās lietas, kuras pilnveidojamas sporta dzīvē tuvākajā un tālākajā perspektīvā ir:
Esošās infrastruktūras uzturēšana;
Atrisināt nakšņošanas problēmu, lai būtu iespējams pilnīgām noslogot sporta halli,
organizējot dažādas sacensības un treniņu nometnes vairāku dienu garumā (pašreiz aktuāli ir šie
varianti, no kuriem nepieciešamz izdarīt izvēli);
o SIA „ Priekules slimnīca” bijušās infekcijas nodaļas ēkas atpirkšana un iekārtošana
nakšņošanas vajadzībām (nokļūšanai uz halli nepieciešams izbūvēt tiltiņu pār Virgas upi);
o Jaunu nakšņošanas vietu izbūve tiešā halles tuvumā (blakus esošo īpašumu tā īpašniece grib
pārdot ~10ha);
o Īpašumā Zviedru vārti 1 organizēt nakšņošanas iespējas.
Veidot vienotu sporta organizāciju visā novadā;
Jau izbūvētajam tenisa kortam uzlikt gumijoto klājumu;
Atjaunot, uzturēt un pilnveidot stadionus pie skolām;
Veidot veselības takas visā novada teritorijā;
Popularizēt slēpošanu, veidot jaunas trases, apgaismot tās, veidot jaunas slēpošanas vietas
Priekules novadā. Plānojuma izstrādes procesā tās identificēt;
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Veidot pie velokluba Priekules novada riteņbraucēju komandu ar kuru startēt dažādos velomartonos
u.c. velo sacensībās, pilnveidot velomaršrutus Priekules novadā;
Auto un motosportistiem identificēt un izveidot vietu treniņiem un sacensībām;
Āra trenažietru izvietošana novada teritorijā.

I

nfrastruktūras attīstības stratēģija.
Būtiskākās lietas, kuras pilnveidojamas Priekules novada infrastruktūrā tuvākajā un tālākajā
perspektīvā ir:
Izstrādāt stratēģiju dzīvojamo māju apsaimniekošanai (kurās mājās ieguldīt finansējumu un
tās atjaunot, kuras noārdīt);
Paaugstināt dzīvojamo telpu īres un apsaimniekošanas maksas, lai par iekrātajiem līdzekļiem būtu
iespējama ēkas uzturēt un atjaunot;
Risināt problēmu ar tukšajiem dzīvokļiem, kuriem nav sakārtotas īpašumtiesības, to īpašnieki
nedzīvo uz vietas utml. (paju dzīvokļi);
Perspektīvē risināt jautājumu par štata vietu ūdenssaimniecības procesu norises uzraudzīšanai visa
novada teritorijā;
Virgas pagasts ūdenssaimniecības sakārtošanu un uzturēšanu turpmāk veiks saviem spēkiem ar
sava budžeta iespējām;
Satiksmes infrastruktūra
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T

ransporta attīstības stratēģija.

Būtiskākās lietas, kuras pilnveidojamas Priekules novada transporta attīstībā tuvākajā un
tālākajā perspektīvā ir:
Izveidot struktūrvienību, kura veic pārvadājumus pašvaldības vajadzībām pašvaldības
teritorijā un ārpus tās;
Optimizēt pašreizējo skolēnu pārvadājumu maršrutus un laikus;
Identificēt maršrutus, kādi būtu nepieciešami novada iedzīvotāju nokļūšanai uz novada centru un
atpakaļ mājās.

K

ultūras attīstības stratēģija

Būtiskākās lietas, kuras pilnveidojamas Priekules novada kultūras dzīvē tuvākajā un tālākajā
perspektīvā ir:
Izveidot novadā vienu „ kultūras vienību” mainot pakļautību no pagastiem un novadu;
Dziesmu svētku procesa nodrošināšanai:
o Veidot kolektīvus no novada iedzīvotājiem, nevis meklēt trūkstošos dalībniekus Liepājas
kolektīvos;
o Organizēt Priekules novada skolēnu Dziesmusvētkus Priekules novada parkos;
Kultūrvēsturiskais mantojums:
o Rakstīt grāmatu par Priekules novadu;
o Izveidot vienotu novadu kultūras jomā;
o Senlietu krātuvju telpu remonts, jauno tehnoloģiju ieviešana, digitalizācija;
o Organizēt šovus, izrādes darbībā, izmantojot senās tehnoloģijas;
o Zviedru vārtos ierīkot izstāžu zāli, ekspozīcija veltīta Ikaram;
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o Priekules novada senlietu krātuvēm piedalīties muzeju nakts pasākumos, veidot
kompleksu piedāvājumu;
o Gūžas darbnīcā perspektīvē izveidot Priekules novada vēstures materiālu glabātuvi,
digitalizēt to, organizēt digitālās ekskursijas;
o Pie TIC Zviedru vārtos veidot tūrisma un mākslas centru;
o Virgas tradīciju namā veidot etnogrāfiskus šovus tūristu piesaistei;
Priekules pilsētas kultūras nama mazajā zālē izveidot kvalitatīvu kino skatīšanās iespēju,
izmantojot jaunākās tehnoloģijas;
Atjaunot kino kā mākslas žanru visā novadā;
Sporta hallē uzlabot akustiku, lai varētu organizēt lielāka mēroga pasākumus;
Aizvest cilvēkus uz pasākumiem citās novada kultūras ietādēs;
Sadarbība starp MMS un kultūras iestādēm, izmantot MMS audzēkņus kultūras
pasākumos;
Mobilā bibliotēka iedzīvotāju apkalpošanai Priekules novada attālākajās vietās.

Stratēģija ir izstrādāta, izmantojot piecu pakāpju pieeju; stratēģijas pamatā ir reģionālās prioritātes,
kurām seko mērķi, pasākumi, pasākuma mērķis, apakšmērķi un konkrēti projekti. Ir noteiktas četras
reģiona prioritātes. Katrai prioritātei ir noteikti vairāki mērķi kā prioritāšu relaizēšanas līdzeklis. Katrs
mērķis ietver pasākumu virkni. Pasākuma mērķis un apakšmērķis ir saikne starp pasākumiem un
projektiem, kas ir iekļauti rīcības daļā.
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Investīcijas īstermiņa aktivitātēm
Nepieciešamās investīcijas pakalpojumu groza
aizpildījumam
Pašvaldības pārziņā esošie pakalpojumi
Valsts parziņā esošie pakalpojumi
Nepieciešamas papildus investīcijas
Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība
Ielu, ceļu infrastruktūra
Pašvaldības ielas, ceļi u.c. infrastruktūra
Valsts ceļi
Prioritārie projekti
Pašvaldības prioritārie projekti
Valsts prioritārie projekti

4 730 702
2 364 300
8 985 044
995 000
22 775 022
5 988 006
16 787 016
162 990 044
6 500 044
156 490 000

Pavisam nepieciešamās investīcijas

20 450 4512

Priekule 2013

1 664 400
16 080 046
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Vidēja termiņa attīstības prioritātes un rīcības virzieni
1.anketa. Izvērtējums par pakalpojumu groza pašreizējo aizpildījumu un nepieciešamo investīciju
apjomu
A. Pašvaldību pārziņā (pilnībā vai daļēji) esošie
pakalpojumi

Objektu skaits,
infrastruktūras
stāvoklis,
(pašreizējais
nolietojums)

Pakalpojuma ņēmēju skaits
uz 1 pakalpojuma sniedzēju
(darbinieku)

Pieprasījums pēc
pakalpojuma pēdējo 5
gadu laikā

Prognozētais klientu skaits
turpmākajos 3 gados

nepieciešamais
finansējuma apjoms,
LVL
cilvēkresursu/pakalp
ojuma sniedzēju
algošanā un/vai
kapacitātes celšanā
nepieciešamais
finansējuma apjoms,
LVL
aprīkojuma
uzlabošanā/iegādē

nepieciešamais
finansējuma apjoms,
LVL

infrastruktūras
uzlabošanā/izveidē

Pakalpojuma, uz kura
nodrošināšanu vērsts
projekts, nosaukums
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Pašreizējais pakalpojuma nodrošinājums
2014.-2020.gadā nepieciešamie ieguldījumi (raksturs, apjoms, avots,
rezultāts)
Projekta ideja
Nr.
p.k.

KULTŪRA

Priekules novada attīstības programma
2013-2019
1

Priekules
pilsētas
bibliotēkas
ēkas
siltināšana,
labiekārtošana
un piekļuves
nodrošināšana

Kultūra

Ekas
ārsienu un
plakanā
jumta
siltināšana,
ventilācijas
ierīkošana,
apgaismoju
ma
rekonstrukc
ija,
iekštelpu
remonts.
Piekļuves
nodrošināša
nai
nepieciešam
s lifts uz
otro stāvu,
kurā atrodas
bibliotēka

2

Barona parka
renovācija un
piemērošana
kultūras
pasākumu
vajadzībām

Kultūra

infrastruktūr
as
uzlabošanā
/izveidē

160 000

80 000

Biroja
tehnika:
datori,
monitori,
printeri,
kopētājs,
skaneris,
karšu
lasītājs.

aprīkoju
ma
uzlaboša
nā/iegādē

15 000

2 000

cilvēkresurs
u/pakalpoju
ma
sniedzēju
algošanā
un/vai
kapacitātes
celšanā

Priekules
vidusskolas
darbinieki,
skolēni
un
pakalpojumu
sniedzēji

Priekule 2013

54000

16200

27579

38305

3064

7933

-

529

Bibliotēka atrodas
pagājuša gadsimta
septiņdesmitajos gados
celtā bērnudārzā ar ļoti
sliktu siltumnoturību.
Nekādi būtiski
siltumefektivitāti
paaugstinoši pasākumi nav
veikti. Šajās telpās ziemā
ir auksts, bet vasarā
karsts. Arī apgaismojums
šīs bibliotēkas telpās nav
atbilstošs noteiktajām
normām. Šo bibliotēku
apmeklē Priekules
pilsētas, Priekules pagasta
un arī apkārtējo novada
pagastu iedzīvotāji. Daļa
apmeklētāju šo iestādi
izmanto kā uzgaidāmo
telpu, lai sagaidītu savu
autobusu, jo tā ir vienīgā
Priekules centrā esoša
sabiedriska iestāde, kura
ir vaļā un kur nav kaut
kas jāpērk, lai varētu
uzturēties. Cilvēkiem šī
vieta patīk, bet tajā ir laika
apstākļiem nepiemērots
mikroklimats. Uz otro
stāvu bibliotēkas telpās
var nokļūt tikai pa trepēm.
Paredzēts izveidot aktīvās
atpūtas takas, kā arī,
attīrīt un iekārtot esošo
dabīgo amfiteātri kultūras
pasākumu norisei vasaras
periodā.
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3

4

5

Priekules
pilsētas
kultūras nama
apkārtnes
labiekārtošana,
noliktavas
būvniecība
kultūras nama
vajadzībām,
mūsdienīga
telpu
uzkopšanas
inventāra
iegāde.
Bibliobusa
iegāde un
aprīkošana
apkārtējo
pagastu
iedzīvotājiem

Kultūra

Starptautiskā
festivāla
rīkošana

Kultūra

infrastruktūr
as
uzlabošanā/i
zveidē

180 000

Biroja
tehnika:
datori,
monitori,
printeri,
kopētājs,
skaneris,
karšu
lasītājs.

2500

Pakalpojum
a sniedzēji

67200

22400

47160

983

Kultūras nama nupat
renovēta ēka, bet
nepieciešama kultūras
nama apkārtnes
sakopšana, stāvlaukuma
ierīkošana, celiņi,
apgaismojums utt. Ļoti
būtiski ir izbūvēt
noliktavas telpas, jo visas
uzglabājamās lietas patreiz
tiek turētasnepiemērotās
telpās kultūras namā, kas
apdraud gan pašdarbības
kolektīvu dalībnieku, gan
viesmākslinieku, gan
apmeklētāju drošību.

Kultūra

Autobusa
iegāde un
aprīkoša
na
ar
plauktie
m,
galdiem
un biroja
tehniku

50000

0

129600

Priekules
vidusskolas
darbinieki
un skolēni

10800

Priekule 2013

7538

-

1256

Paredzēts izveidot
aktīvās atpūtas
takas, kā arī, attīrīt
un iekārtot esošo
dabīgo amfiteātri
kultūras pasākumu
norisei vasaras
periodā.
Festivāls Priekulē
notiek periodiski ir
pa pieciem gadiem,
pārējos četrus tas
notiek Igaunijā,
Lietuvā, Baltkrievijā,
Krievijā.
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SOCIĀLĀ APRŪPE

172800

150

-

13

2

Sociālo
dzīvokļu
izveide
Priekules
novadā
(12dzīvokļi)

Sociālā
aprūpe

Infrastruktū
ras
uzlabošana

63 000

aprīkoju
ma
uzlaboša
nā/iegādē

18000

Sociālais
darbinieks
pašvaldībā
strādājošs,
piesaistītais
personāls

129600

315

-

35

Objektu skaits,
infrastruktūras
stāvoklis,
(pašreizējais
nolietojums)

Personāls

Pakalpojuma ņēmēju skaits
uz 1 pakalpojuma sniedzēju
(darbinieku)

50 000

Priekule 2013

Pašreizējais pakalpojuma nodrošinājums

Pieprasījums pēc
pakalpojuma pēdējo 5
gadu laikā

aprīkoju
ma
uzlaboša
nā/iegādē

nepieciešamais
finansējuma apjoms,
LVL

60 000

cilvēkresursu/pakalp
ojuma sniedzēju
algošanā un/vai
kapacitātes celšanā

infrastruktūr
as
uzlabošanā/i
zveidē

nepieciešamais
finansējuma apjoms,
LVL

Sociālā
aprūpe

aprīkojuma
uzlabošanā/iegādē

Mobilās
sociālās
aprūpes
brigādes
izveide
Priekules
novadā

nepieciešamais
finansējuma apjoms,
LVL

1

Prognozētais klientu skaits
turpmākajos 3 gados

2014.-2020.gadā nepieciešamie ieguldījumi (raksturs, apjoms, avots,
rezultāts)
infrastruktūras
uzlabošanā/izveidē

Projekta ideja
Pakalpojuma, uz kura
nodrošināšanu vērsts
projekts, nosaukums

Nr.
p.k.

Mobilā brigāde tiks
izveidota ar darba un
noliktavas telpām
(pašvaldībai
piedrošās telpās),
palīglīdzekļiem,
speciālo busiņu un
vieglo mašīnu. Jauns
produkts.
Sociālie dzīvokļi tiks
veidoti katrā novada
pagastā un Priekules
pilsētā, pašvaldībai
piedrošos īpašumos.
Jauns produkts.
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3

Novada dienas
centrs
cilvēkiem ar
īpašām
vajadzībām
Ģimenes
centru izveide
divās novada
vietās
Sociālo
pakalpojumu
punkta izveide
Bunkā
Dzirnavu ielā 3

Sociālā
aprūpe

Infrastruktū
ras
uzlabošana

40 000

Aprīkoju
ma
iegāde

4000

Personāls

172800

Sociālā
aprūpe

Infrastruktū
ras
uzlabošana

45 000

4000

Infrastruktū
ras
uzlabošana

100 000 +
PVN

Pašvaldībā
strādājošs
sociālais
darbinieks
Sociālais
darbinieks pašvaldībā
strādājošs,
piesaistītais
personāls

259200

Sociālā
aprūpe

aprīkoju
ma
uzlaboša
nā/iegādē
Aprīkoju
ma
iegāde

18000

6

Specializētās
darbnīcas
cilvēkiem ar
īpašām
vajadzībām

Sociālā
aprūpe

Infrastruktū
ras
uzlabošana

100 000

Aprīkoju
ma
iegāde

50000

7

Piekļuves
iespēju
uzlabošana

Sociālā
aprūpe

Infrastruktū
ras
uzlabošana

10 000

Aprīkoju
ma
iegāde

5000

Sociālais
darbinieks pašvaldībā
strādājošs,
piesaistītais
personāls
Personāls

4

5

5000

Priekule 2013

135

-

11

Dienas centrs tiks
izveidots pašvaldībai
piederošā īpašumā.

-

100

856

1190

238

216000

150

-

6

Paredzēts izveidot
pašvaldības īpašumā
esošās ēkās. Jauns
produkts.
Patreizējais objekta
nolietojums ~97.3%.
Tas atrodas
pašvaldības īpašumā.
Nepieciešama pilnīga
ēkas renovācija un
iekārtošana atbilstoši
sociālo pakalpojumu
punkta prasībām.
Paredzēts izvietot
pašvaldībai
piederošajos
īpašumos

10800

690

1150

-

600

Jaunbūvējamajos
sabiedriskos
objektos paredzēt
piekļuves iespējas,
atbilstoši
likumdošanai. Esošos
sabiedriskos
objektus piemērot
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atbilstoši
nepieciešamībai.
Uzstādīt liftus un
pacēlājus, cilvēku ar
kustību traucējumiem
izkļūšnas no
dzīvokļiem.
8

Drēbju kamera

Sociālā
aprūpe

Infrastruktū
ras
uzlabošana

29 000

Aprīkoju
ma
iegāde

1000

Personāls

86400

7500

12500

1250

9

Higēnas centri

Sociālā
aprūpe

Infrastruktū
ras
uzlabošana

20 000

Aprīkoju
ma
iegāde

3000

Pakalpojums
tiks
nodrošināts
uz
esošo
darbinieku
bāzes

108000

7950

-

442

Paredzēts izvietot
pašvaldībai
piederošajos
īpašumos
Paredzēts izveidot
pašvaldībai
piederošos
īpašumos.

IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE,
JAUNATNE, SPORTS
2014.-2020.gadā nepieciešamie ieguldījumi (raksturs, apjoms, avots,
rezultāts)

Pašreizējais pakalpojuma nodrošinājums
Objektu skaits,
infrastruktūras
stāvoklis,
(pašreizējais
nolietojums)

Pakalpojuma ņēmēju skaits
uz 1 pakalpojuma sniedzēju
(darbinieku)

Pieprasījums pēc
pakalpojuma pēdējo 5
gadu laikā

nepieciešamais
finansējuma apjoms,
LVL

cilvēkresursu/pakalp
ojuma sniedzēju
algošanā un/vai
kapacitātes celšanā

nepieciešamais
finansējuma apjoms,
LVL

aprīkojuma
uzlabošanā/iegādē

nepieciešamais
finansējuma apjoms,
LVL

infrastruktūras
uzlabošanā/izveidē

Priekule 2013

Prognozētais klientu skaits
turpmākajos 3 gados

Projekta ideja
Pakalpojuma, uz kura
nodrošināšanu vērsts
projekts, nosaukums

Nr.
p.k.
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1

Krotes
Kronvalda Ata
pamatskolas
renovācija

Izglītība
,
zinātne
jaunatn
e un
sports
Izglītība
,
zinātne
jaunatn
e un
sports

Infrastruktū
ras
uzlabošana

100
000+PVN

Infrastruktū
ras
uzlabošana

20
000+PVN

Izglītība
,
zinātne
jaunatn
e un
sports

Infrastruktū
ras
uzlabošana

Priekules
vidusskolas
iekšējo
komunikāciju
atjaunošana un
fasāžu remonts

Izglītība
,
zinātne
jaunatn
e un
sports

Internāta
izveide pie
Priekules
vidusskolas un
sporta halles

Izglītība
,
zinātne
jaunatn
e un

Darbmācības
kabineta
meitenēm
būvniecība
Krotes
Kronvalda Ata
pamatskolā
Kalētu
pamatskolas
pamatu un
avārijas izejas
renovācija

2

Pakalpojum
a sniedzēji

57600

420

610

23

Objekta nolietojums
~54.2%.
Nepieciešama skolas
ēkas fasāžu un
iekštelpu renovācija.

Personāls

28800

2340

3900

3900

Infrastruktūras objekta
nav vispār. Nodarbības
notiek telpas
piemērojot vajadzībām,
kā rezultātā cieš
apmācības kvalitāte.

30 000

Pakalpojums
tiks
nodrošināts
uz esošo
darbinieku
bāzes

4800

411

685

24

Kalētu pamatskolas
avārijas izeja sliktā
stāvoklī. Ēkas pamati
un pgrabstāvs tiek
bojāts virszemes ūdeņu
ietekmē. Nepieciešama
renovācija.

Infrastruktū
ras
uzlabošana

75 000

Pakalpojums
tiks
nodrošināts
uz
esošo
darbinieku
bāzes

24000

1040

1445

6

Infrastruktū
ras
uzlabošana

100 000

Personāls

86400

2430

-

270

Priekules vidusskolas
komunikāciju un
fasādes remonts
nepieciešams, lai
nerastos avārijas
situācija un netiktu
apdraudētas skolēnu
dzīvības.
Jauns pakalpojums,
kurš nepieciešams kā
vidusskolas skolēniem,
tā Priekules sporta
hallē rīkoto sacensību
un nometņu

Aprīkoju
ma
iegāde

Aprīkoju
ma
iegāde

2000

50000

Priekule 2013
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dalībniekiem.

sports
3

Divu novada
Mūzikas un
māksalas skolu
rekonstrukcija.
Priekules
mūzikas un
mākslas skolas
koncertzāles
remonts un
darbnīcu
izbūve skolas
pagrabā.

Izglītība
,
sports,
jaunatn
e+kultū
ra

Infrastruktū
ras
uzlabošana

200 000

Personāls

Priekule 2013

100000

716

1302

7

Priekules novadā
esošās Mūzikas un
mākslas kolas
atrodas ēkās, kurās
pēdējo 50 gadu laikā
nav veikti būtiski
atjaunošanas darbi.
Daļai no telpām tikai
kosmētiskie remonti.
Elektroinstalācija,
ūdensapgādes
sistēmas,
kanalizācijas
sistēmas,
siltumapgādes
sistēmas ir būtiski
nolietojušās. Tas
rada avārijas
iespējamību, jo šīs
sistēmas tiek visai
intensīvi darbinātas,
piemēram, keramikas
nodarbībās.
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4

PII
"Dzirnaviņas"
komunikāciju
renovācija,
apkārtnes
labiekārtošana,
stāvlaukuma
izbūve

Izglītība
,
sports,
jaunatn
e

Infrastruktū
ras
uzlabošana

180 000

Aprīkoju
ma
iegāde

5

Sporta
laukuma
izbūve Kalētu
ciemā

Izglītība
,
sports,
jaunatn
e

Infrastruktū
ras
uzlabošana

200 000

Aprīkoju
ma
iegāde

2000

Personāls

75600

306

620

5

Personāls

27000

1113

1855

371

Priekule 2013

PII "Dzirnaviņas"ēka
ir siltināta, bet vitāli
nepieciešama Lietus
ūdens, dzeramā
ūdens, kanalizācijas
un elektroinstalācijas
remonti.
nepieciešama
apkārtnes
labiekārtošana,
rotaļu laukumu
renovācija un
stāvlaukuma izbūve
pie PII. Svarīga ir arī
piebraucamā ceļa
seguma kvalitātes
būtiska uzlabošana.
Nepieciešams
renovēt Kalētu
sporta laukumu, jo
tas ir fiziski un
morāli nolietojies,
neatbilst prasībām.
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Krotes ciema
stadiona
rekonstrukcija

Aprīkoju
ma
iegāde

2000

Personāls

28800

674

Objekta nolietojums
~ 95.3%.
Nepieciešams
virszemes ūdeņu
noteces risinājums
un stadiona
virskārtas
atjaunošana,
atbilstoši prasībām.

Pašreizējais pakalpojuma nodrošinājums

2900

580

Objektu skaits,
infrastruktūras
stāvoklis,
(pašreizējais
nolietojums)

1740

3370

Pakalpojuma ņēmēju skaits
uz 1 pakalpojuma sniedzēju
(darbinieku)

Priekule 2013

25200

2022

Pieprasījums pēc
pakalpojuma pēdējo 5
gadu laikā

Personāls

nepieciešamais
finansējuma apjoms,
LVL

2000

cilvēkresursu/pakalp
ojuma sniedzēju
algošanā un/vai
kapacitātes celšanā

Aprīkoju
ma
iegāde

nepieciešamais
finansējuma apjoms,
LVL

200 000

aprīkojuma
uzlabošanā/iegādē

Infrastruktū
ras
uzlabošana

nepieciešamais
finansējuma apjoms,
LVL

Izglītība
,
sports,
jaunatn
e

200 000

2014.-2020.gadā nepieciešamie ieguldījumi (raksturs, apjoms, avots,
rezultāts)
infrastruktūras
uzlabošanā/izveidē

Sporta
laukuma
izbūve
Gramzdas
ciemā

Infrastruktū
ras
uzlabošana

Prognozētais klientu skaits
turpmākajos 3 gados

Projekta ideja
Pakalpojuma, uz kura
nodrošināšanu vērsts
projekts, nosaukums

Nr.
p.k.

Izglītība
,
sports,
jaunatn
e

Sporta laukumu
nepieciešams
renovēt, atbilstoši
mūsdienu prasībām.
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Sporta
laukuma
atjaunošana
Priekules
pilsētā pie
Mūzikas un
mākslas skolas
Priekules
stadiona pie
vidusskolas
aprīkošana ar
āra
trenažieriem

Izglītība
,
sports,
jaunatn
e

Infrastruktū
ras
uzlabošana

Izglītība
,
sports,
jaunatn
e

6

Datortehnikas
atjaunošana
visās
pašvaldības
iestādēs

7

Sporta zāles
rekonstrukcija
Gramzdas
ciemā

25 000

Aprīkoju
ma
iegāde

2300

Personāls

4800

540

900

180

Objekta nolietojums
~68.3%
nepieciešams
atjaunot laukuma
virskārtu un uzstādīt
āra trenažierus

Infrastruktū
ras
uzlabošana

Aprīkoju
ma
iegāde

15 000

Personāls

1200

1567

2610

870

Izglītība
,
zinātne
jaunatn
e un
sports

Infrastruktū
ras
uzlabošana

Aprīkoju
ma
iegāde

60 000

Personāls

1800

27 000

30 000

240

Izglītība
,
zinātne
jaunatn
e un
sports

Infrastruktū
ras
uzlabošana

Aprīkoju
ma
iegāde

2000

Personāls

10802

1140

1900

380

Stadions ir renovēts,
bet tā pilnīgas
darbības
nodrošināšanai
nepieciešami āra
trenažieri.
Iepriekšējie
novērojumi licina, ka
pēc tiem ir liels
pieprasījums
jauniešu vidū.
125 aprīkotas darba
vietas nepieciešamas
darbam un
pakalpojumu
sniegšanai, bet nav
iespējams atjaunot
no kārtējā budžeta.
Gramzdas sporta
zāles telpas neatbilst
prasībām un ir
būtiski nolietojušās.
Pie zāles
nepieciešams izbūvēt
ģērbtuves, dušas

160 000

Priekule 2013
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telpas un sporta
inventāra noliktavu.

Nr.
p.k.

Projekta ideja

Aprīkoju
ma
iegāde

15 000

Personāls

23400

2014.-2020.gadā nepieciešamie ieguldījumi (raksturs, apjoms, avots,
rezultāts)

Priekules novada
teritorijā ir izveidoti
trīs jauniešu centri,
vai vietas, kuras
tiem pielīdzināmas.
Vēl nepieciešams
izveidot un
labiekārtot septiņus
centrus.
Pašreizējais pakalpojuma nodrošinājums

170

215

34

Objektu skaits,
infrastruktūras
stāvoklis,
(pašreizējais
nolietojums)

120

26386

Pakalpojuma ņēmēju skaits
uz 1 pakalpojuma sniedzēju
(darbinieku)

Priekule 2013

2500

15832

Pieprasījums pēc
pakalpojuma pēdējo 5
gadu laikā

Personāls

nepieciešamais
finansējuma apjoms,
LVL

9 000

cilvēkresursu/pakalp
ojuma sniedzēju
algošanā un/vai
kapacitātes celšanā

Aprīkoju
ma
iegāde

nepieciešamais
finansējuma apjoms,
LVL

Infrastruktū
ras
uzlabošana

aprīkojuma
uzlabošanā/iegādē

Izglītība
,
sports,
jaunatn
e

196 000

nepieciešamais
finansējuma apjoms,
LVL

Profesionālās
ievirzes
apmācība,
sadarbībā ar
uzņēmējiem

Infrastruktū
ras
uzlabošana

infrastruktūras
uzlabošanā/izveidē

9

Izglītība
,
sports,
jaunatn
e

Prognozētais klientu skaits
turpmākajos 3 gados

Jauniešu
centra izveide
katrā novada
ciemā

Pakalpojuma, uz kura
nodrošināšanu vērsts
projekts, nosaukums

8

Jauns pakalpojums,
kura sniegšanā
paredzēts iesaistīt
uzņēmējus, lai
sagatavotu tieši
viņiem
nepieciešamos
darbinekus.
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10

Saieta vietas,
interešu
izglītības
punkta
ierīkošana
Bunkas
pagasta
Tadaiķos

Izglītība
,
zinātne,
jaunatn
e un
sports
+
sociālā
aprūpe

Infrastruktū
ras
uzlabošana

18 000

Aprīkoju
ma
iegāde

2000

Personāls

7200

11

Vietējo rīcības
grupu
nostiprināšana,
iesaistot tās
vienotā lauku
attīstības
aktivitāšu
īstenošanā.

Izglītība
,
sports,
sociālā
aprūpe,
tūrisms,
komunā
lā
saimnie
cība
u.c.

Infrastruktū
ras
uzlabošana

3000

Aprīkoju
ma
iegāde

1000

Personāls

21600

Priekule 2013

7455

5300

12425

2485

19125

3825

Patreizējais objekta
nolietojums ~72.3%.
Tas neatrodas
pašvalības īpašumā,
īpašumtiesības
nepieciešams
nokārtot. Telpas
nepieciešams
iegādāties, jo šajā
ciemā pašvaldībai
īpašumu vispār nav,
bet pakalpojumus
nepieciešams sniegt.
Šis objekts atrodas
pirmajā stāvā un pašā
ciemata centrā.
Būtiski startēt
investīciju
programmās,
nekonkurējot pašiem
ar sevi, t.i. Iesniegt
projektus par
pieejamo
finansējumu rīcībās,
ar projektiem, kas
nepieciešami
iedzīvotājiem
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1.anketa. Izvērtējums par pakalpojumu groza pašreizējo aizpildījumu un nepieciešamo investīciju apjomu
B. Valsts pārziņā (pilnībā vai daļēji) esošie
pakalpojumi
Nr.p.k.

Projekta
ideja

Pakalpoj
uma, uz
kura
nodrošin
āšanu
vērsts
projekts,
nosauku
ms

2014.-2020.gadā nepieciešamie ieguldījumi (raksturs, apjoms, avots,
rezultāts)
infrastru
ktūras
uzlabošan
ā/izveidē

nepiecie
šamais
finansēj
uma
apjoms,
LVL

aprīkojum
a
uzlabošan
ā/iegādē

nepiec
iešam
ais
finans
ējuma
apjom
s,
LVL

cilvēkresursu/
pakalpojuma
sniedzēju
algošanā
un/vai
kapacitātes
celšanā

nepieci
ešamai
s
finansē
juma
apjoms
, LVL

30000

Aprīkojum
s

60000

Speciālisti

172800

Prognoz
ētais
klientu
skaits
turpmā
kajos 3
gados

Pašreizējais pakalpojuma nodrošinājums
Pieprasījums
pēc
pakalpojuma
pēdējo 5
gadu laikā

Pakalpoj
uma
ņēmēju
skaits uz
1
pakalpoj
uma
sniedzēju
(darbinie
ku)

Objektu skaits,
infrastruktūras
stāvoklis, (pašreizējais
nolietojums)

Pakalpojums
nav bijis
pieejams

393

Pakalpojumu iespējams
izveidot uz SIA
"Priekules slimnīca"
bāzes

VESELĪBAS APRŪPE
1

Novada
nozīmes
rehabilitācija
s centra
izveide,
aprīkošana
un
nodrošināša
na ar
speciālistiem

Veselības
aprūpe

Infrastrukt
ūras
uzlabošan
ā /izveidē

Priekule 2013

1572
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2

Aptiekas
punktu
izveide pie
feldšeru
punktiem

Veselības
aprūpe

3

Feldšeru
punktiem
nodrošināt
iedzīvotāju
apkalpošanu
, feldšeriem
strādājot
pilnu slodzi.
Izveidot
dežūrārsta
štata vienību
Priekulē - kā
attīstības
centrā
Noteikt
ģimenes
ārstiem
pieņemšanas
laikus
pagastos un
likt tos
ievērot.

Veselības
aprūpe

4

5

Veselības
aprūpe

Infrastrukt
ūras
uzlabošan
ā /izveidē

50000

Aprīkojum
s tirgojamo
medikamen
tu
uzglabāšan
ai
un
tidzniecība
s
nodrošināš
nai

5000

Feldšeru
apmācība
darbam
ar
kases aparātu

500

39300

Pakalpojums
nav bijis
pieejams

393

-

Esošās slodzes
palielināšana
līdz
pilnai
katrā
FVP
neatkarīgi no
apkalpojamo
iedzīvotāju
skaita.
Speciālisti

175800
0

39300

59550

14888

Novada teritorijā ir
pieci FVP, visi izgājuši
akreditāciju.

288000

5240

59550

1310

Pakalpojumu iespējams
nodrošināt uz esošās
NMP un Priekules
slimnīcas dienas
stacionāra bāzes

13100

59550

3275

Pakalpojumu iespējams
nodrošināt uz esošo
FVP bāzes, būtiski
ieguldījumi nav
nepieciešami

Veselības
aprūpe

Priekule 2013
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1.anketa. Izvērtējums par pakalpojumu groza pašreizējo aizpildījumu un nepieciešamo investīciju apjomu
C. Pakalpojumi, kas nav pakalpojumu grozā
Nr.p.k.

Projekta
ideja

Pakalpoju
ma, uz
kura
nodrošinā
šanu
vērsts
projekts,
nosaukum
s

2014.-2020.gadā nepieciešamie ieguldījumi (raksturs, apjoms, avots,
rezultāts)
infrastru
ktūras
uzlabošan
ā/izveidē

nepiecie
šamais
finansēj
uma
apjoms,
LVL

aprīkoju
ma
uzlaboša
nā/iegād
ē

nepiecie
šamais
finansēj
uma
apjoms,
LVL

200 000

Aprīkoju
ms

60 000

cilvēkresursu/
pakalpojuma
sniedzēju
algošanā
un/vai
kapacitātes
celšanā

nepieci
ešamai
s
finansē
juma
apjoms
, LVL

Prognoz
ētais
klientu
skaits
turpmā
kajos 3
gados

Pašreizējais pakalpojuma nodrošinājums
Pieprasījums
pēc
pakalpojuma
pēdējo 5
gadu laikā

Pakalpoj
uma
ņēmēju
skaits uz
1
pakalpoj
uma
sniedzēju
(darbinie
ku)

Objektu skaits,
infrastruktūras
stāvoklis, (pašreizējais
nolietojums)

29000

829

Pēc novada izvedošanās
ir visai problemātiski
organizēt visa novada
pasākumus vasaras
periodā, jo nav
atbilstoši objekti
brīvdabas kultūras
pasākumu
organizēšanai. Novadā
esošie brīvdabas obekti
piemēroti tikai vietējo
pagastu vajadzībām un
arī tur infrastruktūra
nolietojusies.

KULTŪRA
1

Estrādes
būvniecība
Priekulē un
Kalētos

Kultūra

Estrādes
būvniecība

20500

IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE, JAUNATNE

Priekule 2013
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SPORTS
1

Rotaļu
laukuma un
iežogojuma
izbūve pie
Krotes
Kronvalda
Ata
pamatskolas

Izglītība,
zinātne
jaunatne
un sports

infrastruktū
ras
uzlabošanā
/izveidē

7000

228

-

228

Pakalpojums nav bijis
pieejams, bet ir vitāli
nepieciešams.

MĀJOKLIS
Nr.p.k.

Projekta
ideja

Pakalpoju
ma, uz
kura
nodrošinā
šanu
vērsts
projekts,
nosaukum
s

2014.-2020.gadā nepieciešamie ieguldījumi (raksturs, apjoms, avots,
rezultāts)
infrastru
ktūras
uzlabošan
ā/izveidē

nepiecie
šamais
finansēj
uma
apjoms,
LVL

aprīkoju
ma
uzlaboša
nā/iegād
ē

nepiecie
šamais
finansēj
uma
apjoms,
LVL

cilvēkresursu/
pakalpojuma
sniedzēju
algošanā
un/vai
kapacitātes
celšanā

nepieci
ešamai
s
finansē
juma
apjoms
, LVL

Prognoz
ētais
klientu
skaits
turpmā
kajos 3
gados

Pašreizējais pakalpojuma nodrošinājums
Pieprasījums
pēc
pakalpojuma
pēdējo 5
gadu laikā

1

Jumta
seguma
nomaiņa 40
mājām.

Mājokļi

infrastruktū
ras
uzlabošanā
/izveidē

292 000

Pakalpojumu
sniedzēji

117600
0

2448

2938

Pakalpoj
uma
ņēmēju
skaits uz
1
pakalpoj
uma
sniedzēju
(darbinie
ku)
245

2

Siltināt 16
daudzdzīvokļ
u mājas
(iespējamais
iedzīvotāju
līdzfinansēju
ms 30%)

Mājokļi

infrastruktū
ras
uzlabošanā
/izveidē

1 544
000

Pakalpojumu
sniedzēji

576000

980

1176

98

Priekule 2013

Objektu skaits,
infrastruktūras
stāvoklis, (pašreizējais
nolietojums)

Nepieciešams jumta
remonts un jumta
seguma nomaiņa 40
mājām
Nepieciešama
siltināšana 16
daudzdzīvokļu mājām
iespējamais iedzīvotāju
līdzfinansējums 30%
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Dzīvojamās
mājas
"Kurši",
Bunkas
pagasta
Krotē,
siltināšana,
pieslēgšana
kanalizācijas
sistēmai un
siltināšana

Mājokļi

infrastruktū
ras
uzlabošanā
/izveidē

90 000

32

53

Dzīvojamās
mājas
"Krasta iela
3", Bunkas
pagasta
Bunkas
ciemā,
siltināšana

Mājoklis

infrastruktū
ras
uzlabošanā
/izveidē

50 000

133

243

Priekule 2013

35

Daudzdzīvokļu
dzīvojamā māja būvēta
pagājušā gadsimta
otrajā pusē. Šī ēka
atrodas Krotes ciema
centrā, pašvaldības
īpašumā, tajā atrodas
dienesta dzīvokļi
skolotājiem. Tā ir
siltumnenoturīga. Līdz
šim brīdim tai ir
izsmeļamās
kanalizācijas bedres.
Krotes ciema
ūdenssaimniecības
projekta realizācijas
laikā to paredzēts
pievienot kanalizācijas
tīklam.
Ēka celta pagājušā
gadsimta beigās, tai ir
ļoti slikta
siltumnoturība. Ēka
atrodas pašvaldības
īpašumā. Privātu
dzīvokļu tajā nav.
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3

Dzīvojamās
mājas
"Lāčplēši",
Bunkas
pagasta
Bunkas
ciemā, jumta
nomaiņa un
trešā stāva
siltināšana

Mājoklis

infrastruktū
ras
uzlabošanā
/izveidē

50 000

129

258

37

Dzīvojamās
mājas
"Suvorova
31", Bunkas
pagasta
Tadaiķos,
jumta
nomaiņa un
otrā stāva
siltināšana
Virszemes
notekūdeņu
sistēmu
renovācija
Priekules
novadā

Mājoklis

infrastruktū
ras
uzlabošanā
/izveidē

40 000

32

58

8

Mājoklis

Infrastrukt
ūras
uzlabošana

50 000

15600

31200

520

Priekule 2013

Šai ēkai ļoti būtiski ir
veikt jumta nomaiņu un
trešā stāva siltināšanas
darbus, jo šis jumts bija
cietis ieprikešējās
vētrās, salabots, bet,
veicot jumta labošanu
vecais šiferis ir
sasprādzis un patreiz
trešajā stāvā ir vērojama
ūdens ietekme uz ēkas
konstrukcijām. Ēkā ir
gan pašvaldības, gan
privātie dzīvokļi.
Ēkai nepieciešams veikt
jumta nomaiņu un otrā
stāva siltināšanas
darbus. Ēkā ir gan
privātie gan pašvaldības
dzīvokļi.

Esošās viszemes
notekūdeņu sistēmas ir
aizsērējušas ar smiltīm,
kas būtiski samazina
aizvadāmā ūdens
daudzumu un palielina
tā atrašanās ilgumu uz
ielām. Daudzos
gadījumos virszemes
ūdens nokļūst
kanalizācijas sistēmā,
kā rezultātā būtiski
pasliktinās NAI
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darbības kvalitāte.
4

Siltummezgl
u
rekonstrukcij
a Priekules
pilsētā

Mājoklis

Infrastrukt
ūras
uzlabošana

126 000

aprīkoju
ma
uzlaboša
nā/iegād
ē

2100

4200

49

Nepieciešams veikt
siltummezglu
rekonstrukciju 13
Priekules pilsētas
mājās. Esošā situācijā
nav iespējams
nodrošināt apkures
sistēmas efektīvu un
sabalansētu darbību.

KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA
Nr.p.k.

1

Projekta
ideja

Pakalpoju
ma, uz
kura
nodrošinā
šanu
vērsts
projekts,
nosaukum
s

Bunkas
Komunālā
pagasta
saimniecība
Krotes ciema
ūdenssaimnie
cības attīstība

2014.-2020.gadā nepieciešamie ieguldījumi (raksturs, apjoms, avots,
rezultāts)
infrastru
ktūras
uzlabošan
ā/izveidē

nepiecie
šamais
finansēj
uma
apjoms,
LVL

aprīkoju
ma
uzlaboša
nā/iegād
ē

Infrastrukt
ūras
uzlabošana

416
244.00

Aprīkoju
ma
izmaksas
iekļautas
iepriekšē
jā skaitlī

nepiecie
šamais
finansēj
uma
apjoms,
LVL

cilvēkresursu/
pakalpojuma
sniedzēju
algošanā
un/vai
kapacitātes
celšanā

nepieci
ešamai
s
finansē
juma
apjoms
, LVL

Prognoz
ētais
klientu
skaits
turpmā
kajos 3
gados

1404

Priekule 2013

Pašreizējais pakalpojuma nodrošinājums
Pieprasījums
pēc
pakalpojuma
pēdējo 5
gadu laikā

2340

Pakalpoj
uma
ņēmēju
skaits uz
1
pakalpoj
uma
sniedzēju
(darbinie
ku)
67

Objektu skaits,
infrastruktūras
stāvoklis, (pašreizējais
nolietojums)

Krotes ciema dzeramā
ūdens kvalitāte ir slikta,
notiek dažādas avārijas,
kas liecina par augsto
trašu nolietošanās
pakāpi. Šajā ciemā
atrodas skola.

80

Priekules novada attīstības programma
2013-2019
Kalētu
Komunālā
pagasta NAI saimniecība
un
kanalizācijas
sistēmas
attīstība

Infrastrukt
ūras
uzlabošana

300 000

708

944

236

Komunālā
saimniecība

Infrastrukt
ūras
uzlabošana

11 000

540

1080

64

Komunālā
saimniecība

Infrastrukt
ūras
uzlabošana

2 689
800

2712

4520

53

Priekules
pagasta
Saulaines
ciema
ūdensapgāde
s sistēmas
pievienošana
Priekules
pilsētas
sistēmai,
400m
Ūdenssaimni
ecības tīklu
un
sacilpojumu
izveide visā
Priekules
pilsētā un
visa
kanalizācijas
sistēma ar
apstiprināto
aglomerācija
s pārklājumu

Priekule 2013

Kanalizācijas sistēma
Kalētu ciemā ir fiziski
un morāli novecojusi,
notiek regulāri plīsumi,
kas prasa būtiskus
ieguldījumus.
Racionālāk izbūvēt
jaunu sistēmu un
uztaisīt jaunu NAI.
Tiek uzlabota
ūdensapgādespakalpoju
ma kvalitāte Saulaines
ciemā. Nodrošināts
pastāvīgs spiediens un
atdzelžots dzeramais
ūdens.

Priekules pilsētā
nepieciešams veikt
ūdensvada
sacilpojumus, jo
patreizējā situācijā nav
iespējams visiem
patērētājiem, īpaši tiem,
kuri atrodas
ūdensapgādes zaru
galos, nodrošināt
pietiekamu ūdens
spiedienu. Pēc šī
pasākuma veikšanas,
spiediens ūdensapgādes
tīklos uzlabosies un
izlīdzināsies. Šajā
projektā iekļauta
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2

3

Ielu
uzturēšanas
tehnikas
(mazgabarīta
traktora ar
aprīkojumu)
iegāde un
ekspluatācija
Kapličas ar
saldētavu
būvniecība
Priekules
pilsētā

Ceļu,
ietvju
7.2km
uzturēšana

Komunālā
saimniecīb
a

aprīkoju
ma
uzlaboša
nā/iegād
ē

Infrastrukt
ūras
uzlabošana

500 000

25 000

Personāls

57600

15000

30000

417

Personāls

57600

288

400

160

Priekule 2013

ūdenssaimniecības
attīstības ilgtermiņa
programma ar
paplašināšanu uz
Saulaines ciematu,
Liepu ielas rajonu un
sacilpošanu kā arī visa
kanailzācijas sistēma ar
apstiprināto
aglomerācijas
pārklājumu: teritorija,
ko ietver Raiņa, Skolas,
Ganību, Ķieģeļu,
Brīvības, Aizputes,
Baznīcas ielas, Ceriņu
un Liepu ielu rajona
pieslēgšana, Smilšu
iela, Saulaines rajons
Šis pakalpojums netiek
nodrošināts atbilstošā
kvalitātē. Ar
patreizējiem resursiem
tas nav iespējams.

Priekules pilsētā esošā
kapliča ir celta pagājušā
gadsimta otrajā pusē.
Tā ir bez saldētavas, ir
morāli un fiziski
novecojusi, praktiski
vairs nespēj pildīt savas
funkcijas un lai
izmantotu kapličas
pakalpojumus,
nepieciešams iet caur
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ražošanas un tehniskās
apbūves teritorijām.
4

Dzīvnieku
kapsētas
izveide
Priekules
novadā

Komunālā
saimniecīb
a

Nr.p.k.

Projekta
ideja

Pakalpoju
ma, uz
kura
nodrošinā
šanu
vērsts
projekts,
nosaukum
s

Infrastrukt
ūras
uzlabošana

30 000

1690

-

563

Šāda infrastruktūras
objekta novada
teritorijā patreiz nav.
Arī kaimiņu novados
tāda nav. Plānojam
piesaistīt klientus ne
vien no sava novada,
bet arī no kaimiņu
novadiem.

TŪRISMS

1

Pirmo
Zviedru vārtu
Latvijā
rekonstrukcij
a

Tūrisms

2014.-2020.gadā nepieciešamie ieguldījumi (raksturs, apjoms, avots,
rezultāts)
infrastru
ktūras
uzlabošan
ā/izveidē

nepiecie
šamais
finansēj
uma
apjoms,
LVL

Infrastrukt
ūras
uzlabošana

160 000

aprīkoju
ma
uzlaboša
nā/iegād
ē

nepiecie
šamais
finansēj
uma
apjoms,
LVL

cilvēkresursu/
pakalpojuma
sniedzēju
algošanā
un/vai
kapacitātes
celšanā

nepieci
ešamai
s
finansē
juma
apjoms
, LVL

Personāls

115200

Priekule 2013

Prognoz
ētais
klientu
skaits
turpmā
kajos 3
gados

28800

Pašreizējais pakalpojuma nodrošinājums
Pieprasījums
pēc
pakalpojuma
pēdējo 5
gadu laikā

32000

Pakalpoj
uma
ņēmēju
skaits uz
1
pakalpoj
uma
sniedzēju
(darbinie
ku)
7273

Objektu skaits,
infrastruktūras
stāvoklis, (pašreizējais
nolietojums)

Viens no
ievērojamākajiem
tūrisma objektiem
Priekules pilsētā ir
Latvijā pirmie Zviedru
vārti. Katru vasaru šeit
notiek izstādes.
Ierodas apmeklētāji no
Lietuvas, Igaunijas,
Somijas, Zviedrijas,
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2

3

Priekules
novada
muzeja
izveide Gūža
darbnīcās
Lauku
tūrisma
attīstības
veicināšana
Priekules
novadā

Tūrisms

Infrastrukt
ūras
uzlabošana

120 000

Tūrisms

Infrastrukt
ūras
uzlabošana

15000

Aprīkoju
ma
uzlaboša
na,
iegāde

3000

Personāls

57600

Personāls

108000

Priekule 2013

28800

31200

-

2909

32000

16000

Austrālijas, Kanādas.
Telpu stāvoklis
apmeklētājiem nav
atbilstošs. Telpas nav
remontētas 60 gadus.
Nav elektrība un pārējās
komunikācijasIzstrādāts
rekonstrukcijas
tehniskais projekts. Ēkā
paredzēts iekārtot
tūrisma biroj u un
izstāžu telpas.
Jauns piedāvājums
tūrisma tirgū

Vēlamies izveidot TIC
Zviedru vārtos un veikt
virkni pasākumu lauku
tūrisma aktivizēšanai
novadā. Lauku tūrisms
ar nkšņošanas iespējām
līdz šim Priekules
novadā praktiski nav
attīstīts. Pārsvarā ir tikai
ekskursanti, kuri
caurbraucot apskata
Zviedru vārtus un citus
apskates objektus.
Mūsu uzdevums ir
panākt, lai viņi uzturas
šeit pēc iespējas ilgāk
un arī nakšņo, bet šis ir
vājākais posms šajā
ķēdē, jo nakšņošanai
patreiz ir tikai viena
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viesu māja ar
neapmierinošu servisa
līmeni.
4

Virgas
muižas
kompleksa
atjaunošana

Tūrisms

Infrastrukt
ūras
uzlabošana

150 000

5

Amatniecības
veicināšana
Priekules
novadā

Tūrisms

Infrastrukt
ūras
uzlabošanā
/izveidē

7000

6

Piebraucamā
ceļa izbūve
uz Dāmas
pilskalnu un
objekta
sakārtošana
kultūrtūrisma
veicināšnai

Tūrisms

Infrastrukt
ūras
uzlabošana

17 000

Aprīkoju
ma
uzlaboša
na,
iegāde

10000

Konsultanti

Priekule 2013

4000

28800

20000

3636

24000

36000

348

120

-

120

Daļā kompleksa atrodas
Virgas pamatskola, bet
vēl daudzas ēkas
nepieciešams atjaunot,
lai tās būtu savā
sākotnējā izskatā un
būtu tūristiem
pievilcīgas.
Priekules novada
teritorijā ir daudz
dažādu amatnieku, tikai
viņi nav apvienoti un
nestrādā peļņas gūšanai,
bet pārsvarā tikai savam
vaļaspriekam un
izstādēm. Nepieciešams
izveidot infrastruktūru
visā novada teritorijā,
kur amatnieki cavus
darbus varētu ne tikai
izstādīt, bet arī pārdot.
Nepieciešamas
konsultācijas, lai tas
notiktu bez
pārpratumiem.
Jauns piedāvājums
tūrisma tirgū. Īpašs
pilskalns ar orģinālu
pagalmu un
aizsargobjektu
izvietojumu.
Piebraucamā ceļa
izbūve (ap150m) uz
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Dāmas pilskalnu (Kuršu
pilskalns) un objekta
sakārtošana
kultūrtūrisma
veicināšnai

Priekule 2013

86

Priekules novada attīstības programma
2013-2019
2.anketa: Izvērtējums par uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstībai nepieciešamo finansējumu pašvaldībās
Projektu idejas un investīciju apjoms, kas ir nepieciešams
investoru piesaistei ar vismaz 1 milj. investīcijām 2014.2020.gadam (prioritārā secībā)
Nr.p.k

Projekta
ideja
(nosaukums)

Projekta īss apraksts

1

P-106 un V1189 novada
mobilitātei

2

P-106 un P114 tranzītam

Nepieciešams
uzņēmējdarbības
nodrošināšanai un
darbaspēka mobilitātei.
Ceļus P-106 un P-114
sakārtot tranzīta
vajadzībām no Lietuvas
un Liepājas ostu. Šiem
ceļiem nepieciešams
atjaunos asfaltu. Patreiz
uz Liepājas ostu no
Lietuvas kravas virzās pa
V-1218, kas būtiski
pasliktina tā stāvokli, jo
nav paredzēts tik lielām
slodzēm

Projekta
īstenotājs
(pašvaldīb
a,
pašvaldība
s iestāde,
PPP)

Pašvaldībai
nepieciešamo
investīciju
apjoms, LVL

Valsts

Valsts

580 000

Objektu, kuros
plānots veikt
ieguldījumus,
īpašumtiesības

Sagaidāmie rezultāti, ieguvumi
Izveidot
ās
darbavi
etas,
skaits

Saglabā
tās
darbavi
etas,
skaits

Piesaistītās
privātās
investīcijas,
LVL

Izdevumu
samazinājums
pašvaldības
budžetā

Valsts

55

120

2 000 000

28440

125 000

Valsts

25

60

1 000 000

33840

20 000

Priekule 2013

Nodokļu
ieņēmumu
pieaugums
pašvaldības
budžetā
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Nr.p.k

3

Projekta
ideja
(nosaukums)

Projekta īss apraksts

Uzņēmējiem
draudzīgs
LATVENER
GO "Sadales
tīkli"

Būtiski pārskatīt
LATVENERGO sniegto
pakalpojumu izmaksas,
īpašumtiesības uz
iekārtām, kuras tiek
būvētas par pasūtītāju
līdzekļiem. Vietās, kur
plānota ražošanas
attīstība ierīkot sadales
tīklus un transformatorus
ar lielāku jaudu.
Rekonstruējot tīklus un
transformatorus
neuzstādīt iekārtas ar
mazāku jaudu.

Projekta
īstenotājs
(pašvaldīb
a,
pašvaldība
s iestāde,
PPP)

Pašvaldībai
nepieciešamo
investīciju
apjoms, LVL

Objektu, kuros
plānots veikt
ieguldījumus,
īpašumtiesības

Pašvaldība

100 000

Sadales tīkli

Priekule 2013

Sagaidāmie rezultāti, ieguvumi
Izveidot
ās
darbavi
etas,
skaits

Saglabā
tās
darbavi
etas,
skaits

Piesaistītās
privātās
investīcijas,
LVL

Izdevumu
samazinājums
pašvaldības
budžetā

200

30

25 000

100 000

Nodokļu
ieņēmumu
pieaugums
pašvaldības
budžetā
9000
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Nr.p.k

4

Projekta
ideja
(nosaukums)

Projekta īss apraksts

Diferencētas
nodokļu
likmes
pierobežas
teritorijās uz
10 gadiem

Lai laukos veicinātu
uzņēmējdarbību un lauki
turpinātu pastāvēt,
nepieciešams ieviest
pazeminātu PVN un
ienākumu nodokli.
Reģionu attīstības
centros, nodokļi var būt
daudz lielāki, bet lauku
teritorijās - izteikti
mazāki. Tas veicinās
laukos vēl esošo
uzņēmēju izdzīvošanas
iespējas un jaunu
uzņēmumu veidošanu
lauku teritorijās.

Projekta
īstenotājs
(pašvaldīb
a,
pašvaldība
s iestāde,
PPP)

Pašvaldībai
nepieciešamo
investīciju
apjoms, LVL

Objektu, kuros
plānots veikt
ieguldījumus,
īpašumtiesības

Valsts

Priekule 2013

Sagaidāmie rezultāti, ieguvumi
Izveidot
ās
darbavi
etas,
skaits

Saglabā
tās
darbavi
etas,
skaits

Piesaistītās
privātās
investīcijas,
LVL

Izdevumu
samazinājums
pašvaldības
budžetā

100

500

2 000 000

40 000

Nodokļu
ieņēmumu
pieaugums
pašvaldības
budžetā

70 000
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Nr.p.k

Projekta
ideja
(nosaukums)

Projekta īss apraksts

5

Paplašināt
mobilos
sakarus
pierobežā

6

Vienādas
kvalitātes un
cenas
internetu visā
Latvijā!

Nodrošināt Latvijas
mobilo sakaru operatoru
sniegtos pakalpojumus
arī pierobežā.
Uzņēmējam, atrodoties
savā uzņēmumā Latvijā,
bieži jāizmanto Lietuvas
mobilo operatoru snigtie
pakalpojumi, jo tie ir
pieejami, bet Latvijas
pakalpojumi nav. Tas
būtiski sadārdzina sakaru
izmaksas. (Pierobežas
zonā Latvijas mobilo
sakaru operatoriem zonas
nav, bet lietuviešu
operatori ar to ļoti labi
nopelna, jo zonu
nodrošina - zvans no
ārzemēm, atrodoties savā
uzņēmumā Latvijā!)
Pieejamais internets
salīdzinot ar pilsētām,
ļoti lēns un dārgs.

Projekta
īstenotājs
(pašvaldīb
a,
pašvaldība
s iestāde,
PPP)

Pašvaldībai
nepieciešamo
investīciju
apjoms, LVL

Objektu, kuros
plānots veikt
ieguldījumus,
īpašumtiesības

Sagaidāmie rezultāti, ieguvumi
Izveidot
ās
darbavi
etas,
skaits

Saglabā
tās
darbavi
etas,
skaits

Piesaistītās
privātās
investīcijas,
LVL

Izdevumu
samazinājums
pašvaldības
budžetā

Nodokļu
ieņēmumu
pieaugums
pašvaldības
budžetā

Valsts un
Satiksmes
ministrija

Mobilo sakaru
pakalpojumu
sniedzēji.

20

15

30 000

2 000

1800

Valsts un
Satiksmes
ministrija

Interneta
pakalpojuma
sniedzēji

50

20

100 000

20 000

1 000

Priekule 2013
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Nr.p.k

Projekta
ideja
(nosaukums)

Projekta īss apraksts

7

Jauniešu
darbs pie
uzņēmējiem.

8

Īsie kursi
nepieciešamā
s profesijās.

9

Dienesta
dzīvokļi

Dažādu birokrātisku
šķēršļu dēļ uzņēmēji
nevēlās par darbiniekiem
ņemt jauniešus. Uzzinot
dažnedažādās prasības,
uzņēmēji no šīs iespējas
atsakās. Nepieciešams
finansējums jauniešu
darba vietu radīšanai un
apmācībai, lai novērstu
emigrāciju un uzlabotu
jauniešu iekļaušanos
darba tirgū.
Organizēt uz vietas,
izmatojot esošo skolu
bāzi, kursus, kuros
iespējams iemācītes
traktorista specialitāti,
strādāt ar trimmeri,
motorzāģi, kā arī iegūt
atbilstošus dokumentus
pēc apmācību procesa
beigšanas.
Atrast piemērotas mājas
un ierīkot tajās dienesta
dzīvokļus darbiniekiem.
Šiem dzīvokļiem jābūt ar
maksimāli iespējamo

Projekta
īstenotājs
(pašvaldīb
a,
pašvaldība
s iestāde,
PPP)

Pašvaldībai
nepieciešamo
investīciju
apjoms, LVL

Objektu, kuros
plānots veikt
ieguldījumus,
īpašumtiesības

Sagaidāmie rezultāti, ieguvumi

PPP

100 000

pašvaldība

25 000

pašvaldības

30

Pašvaldība

150 000

Pašvaldības

50

Izveidot
ās
darbavi
etas,
skaits

Saglabā
tās
darbavi
etas,
skaits

Piesaistītās
privātās
investīcijas,
LVL

Izdevumu
samazinājums
pašvaldības
budžetā

100 000

10 000

140 000

30

50 000

10 000

30 000

30

50 000

20 000

50 000

200

Priekule 2013
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komforta līmeni un labā
vietā, lai darbinieki
varētu strādāt ar
maksimālo atdevi,
neuztraucoties par
dažādām nebūšanām
mājās.

3.anketa: Izvērtējums par veicamajiem ieguldījumiem valsts ceļu rekonstruēšanā/izbūvē, kas
ved no lauku teritorijas (pagasti, ciemi) uz novada līmeņa vai reģionālā līmeņa attīstības
centru, kā arī nacionālas, reģionālas un novadu nozīmes centru ielu rekonstruēšanā
Nr.p.k.

Rekonstruējamais/izbūvējamais
ceļa/ielas posms, tā garums (km)

1

P114 Priekule - Lietuvas robeža
(Plūdoņi) 2.5km

2

Bunka - Krote 6.5 km;

Ceļa/ielas stāvoklis (norādīt, ir vai
nav avārijas stāvoklī, balstoties uz
datiem, kas pieejami:
http://www.lvceli.lv/LV/?i=661), īss
ceļa raksturojums
Novada centra tranzītielas
rekonstrukcija

Ceļam nav greiderējamās virskārtas
Ceļš savieno nomali ar pagasta centru,
lai nokļūtu uz novada centru
pakalpojumu saņemšanai vai uz darba
vietu.

Nepieciešamo
ieguldījumu raksturs
(grants seguma/asfalta
seguma
rekonstrukcija/izbūve)

Nepieciešamais
investīciju apjoms,
milj. LVL

Asfalta seguma
atjaunošana, ietvju
izbūve, apgaismojuma,
litusūdens kanalizācijas
un satiksmes drošības
infrastuktūras izbūve
Grants seguma
atjaunošana, nomaļu
atjaunošana, caurteku
izbūve

688000

275200

195000

30000

Priekule 2013

Pielietotās vidējās
izmaksas uz 1 km,
LVL
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Nr.p.k.

Rekonstruējamais/izbūvējamais
ceļa/ielas posms, tā garums (km)

3

Tiltu remonti

Ceļa/ielas stāvoklis (norādīt, ir vai
nav avārijas stāvoklī, balstoties uz
datiem, kas pieejami:
http://www.lvceli.lv/LV/?i=661), īss
ceļa raksturojums

Nepieciešamo
ieguldījumu raksturs
(grants seguma/asfalta
seguma
rekonstrukcija/izbūve)

Nepieciešamais
investīciju apjoms,
milj. LVL

24 tiltu remonti

144 000

Pielietotās vidējās
izmaksas uz 1 km,
LVL

4

Priekules pilsētas Dzirnavu ielas
asfaltēšana no autoceļa V1212
Priekule - Vaiņode līdz PII
"Dzirnaviņas" 0.5km

Nepieciešams uzlabot ceļa drošību, jo
pa to uz bērnudārzu tiek vesti bērni.

Asfalta seguma izbūve

150 000

6000
300000

5

Skolas iela 0.4km

Būtiski nepieciešams uzlabot
satiksmes drošību, jo pa to uz Mūzikas
un mākslas skolu dodas tās audzēkņi.

Asfalta seguma izbūve

120 000

300000

7

Bunkas ciema Krasta iela, Kalna iela
Lielā iela 1.5km;

Asfalts praktiski sabrucis

Asfalta seguma
atjaunošana

252 000

168000

8

Kalētu centrs 4720m²

Asfalts praktiski sabrucis

79 296

168000

9

Krotes centra ielas Veikals, skola,
ciema robeža asfaltēšana 0.6km;

Intensīva kustība, ļoti slikts ceļa
stāvoklis.

Asfalta seguma
atjaunošana
Asfalta seguma izbūve

180 000

300000

10

Tadaiķu ciema ielas 0.7km;

Asfalts praktiski sabrucis

117 600

168000

11

Raiņa - Dārza - Smilšu 2.300km;

Asfalts praktiski sabrucis. Šī ir iela pa
kuru novada centrā nokļūst iedzīvotāji
no Priekules pagasta.

386 400

168000

Asfalta seguma
atjaunošana
Asfalta seguma
atjaunošana

Priekule 2013
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Nr.p.k.

Rekonstruējamais/izbūvējamais
ceļa/ielas posms, tā garums (km)

Ceļa/ielas stāvoklis (norādīt, ir vai
nav avārijas stāvoklī, balstoties uz
datiem, kas pieejami:
http://www.lvceli.lv/LV/?i=661), īss
ceļa raksturojums

Nepieciešamo
ieguldījumu raksturs
(grants seguma/asfalta
seguma
rekonstrukcija/izbūve)

Nepieciešamais
investīciju apjoms,
milj. LVL

Pielietotās vidējās
izmaksas uz 1 km,
LVL

12

Baznīcas iela 0.420km;

Asfalts praktiski sabrucis Ielas galā
izvietotas raošanas teritorijas

Asfalta seguma
atjaunošana

70 560

168000

13

Asfalts praktiski sabrucis

Asfalta seguma
atjaunošana

252 000

168000

14

Asfalta seguma atjaunošana Darza ielā
Purmsātos un Virgā "Dzirnavu ceļš"
1.5km
Kalēti - Zeltkalni 9.3km;

279 000

30000

15

Virgas pagastā Kīru ceļš 3.6km

Grants seguma
atjaunošana, nomaļu
atjaunošana, caurteku
izbūve
Grants seguma
atjaunošana, nomaļu
atjaunošana, caurteku
izbūve
Asfalta seguma
atjaunošana

108 000

30000

252 000

168000

Grants seguma
atjaunošana, nomaļu
atjaunošana, caurteku
izbūve
Grants seguma
atjaunošana, nomaļu
atjaunošana, caurteku
izbūve

78 900

30000

36 600

30000

Ceļam nav greiderējamās virskārtas

Ceļam nav greiderējamās virskārtas

16

Galvenā iela 1.5km;

Asfalts praktiski sabrucis. Pa šo ielu
novada centrā nokļūst iedzīvotāji

17

Starppagastu ceļa Mežniecība - Zeidaki
atjaunošana 2.630 km

Ceļam nav greiderējamās virskārtas

18

Brīvības ielas turpinājums no Ganību
ielas virzienā uz autotrasi 1.220km.

Ceļam nav greiderējamās virskārtas

Priekule 2013
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Nr.p.k.

19

20

Rekonstruējamais/izbūvējamais
ceļa/ielas posms, tā garums (km)

Tirgoņu iela 1.100km;

Ceļa atjaunošana Krotē no 6446C004
uz 6446B015 0.135km;

Ceļa/ielas stāvoklis (norādīt, ir vai
nav avārijas stāvoklī, balstoties uz
datiem, kas pieejami:
http://www.lvceli.lv/LV/?i=661), īss
ceļa raksturojums
Asfalts praktiski sabrucis. Iela ved uz
novada centru, kur iedzīvotājiem
svarīgi nokļūt pakalpojumu
saņemšanai un nodarbinātībai.
Ceļam nav greiderējamās virskārtas

21

Tilta pār Vārtāju izbūve

Tilta pielietojums būtiski atkarīgs no tā
nestspējas. Uzņēmējiem vajadzētu, lai
to varētu izmantot savām vajadzībām.
Ja tā nestspēja būtu pieteikama, tad
tilts būtu nepieciešams Latvijas valsts
mežu vajadzībām - koksnes izvešanai
no meža, intensīvās lopkopības
teritoriju apkalpošanai kā arī
tūrismam. Iespējams daudz ātrāk
nokļūt Kalvenes ZOO

22

Starppagastu ceļa Zeidaki - Vārtāja
izbūve 1.400km

Ceļš perspektīvē nepieciešams
intensīvās lopkopības teritoriju
apkalpošanai kā arī tūrismam.
Iespējams daudz ātrāk nokļūt Kalvenes
ZOO

Nepieciešamo
ieguldījumu raksturs
(grants seguma/asfalta
seguma
rekonstrukcija/izbūve)
Asfalta seguma
atjaunošana

Nepieciešamais
investīciju apjoms,
milj. LVL

Pielietotās vidējās
izmaksas uz 1 km,
LVL

184 800

168000

Grants seguma
atjaunošana, nomaļu
atjaunošana, caurteku
izbūve
Tilta būvniecība

4 050

30000

150 000

150000

Grants seguma izbūve

79 800

57000

Priekule 2013
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Nr.p.k.

23

Rekonstruējamais/izbūvējamais
ceļa/ielas posms, tā garums (km)

Mežniecības ceļš ( paredzēts Bunkas
pagasta plānojumā) 2.130km

24
Uz SIA "MAILEKS" ražotni 0.97km
25
Uz Aizvīķu pansionātu 0.5km

26
27

Saulaines ciemā Lauku, Ozolu, Bērzu
ielas, 1.5km;
Altajs - Priekule 3.560km;

28
Uz SIA Artis JP" tehnikas novietni
1.6km

Ceļa/ielas stāvoklis (norādīt, ir vai
nav avārijas stāvoklī, balstoties uz
datiem, kas pieejami:
http://www.lvceli.lv/LV/?i=661), īss
ceļa raksturojums

Nepieciešamo
ieguldījumu raksturs
(grants seguma/asfalta
seguma
rekonstrukcija/izbūve)

Ceļš nepieciešams Latvijas valsts mežu
vajadzībām - koksnes izvešanai no
meža, intensīvās lopkopības teritoriju
apkalpošanai kā arī tūrismam.
Iespējams daudz ātrāk nokļūt Kalvenes
ZOO
Ceļam ir nepietiekama kravnesība, to
nepieciešams būtiski palielināt.

Grants seguma izbūve

Ceļa posms nav avārijas stāvoklī, bet ir
vienīgais ceļa posms, kurš nav
asfaltēts ceļā uz Aizvīķu pansionātu.
Šis ceļa posms "rindā" uz asfalta izbūvi
ir jau ļoti sen.

Asfalta seguma izbūve

Cimatā vēlamas asfaltētas ielas

Asfalta seguma izbūve

Nepieciešamais
investīciju apjoms,
milj. LVL

121 000

Asfalta seguma izbūve

Pielietotās vidējās
izmaksas uz 1 km,
LVL

56807.51

300000
291 000

300000
150 000

300000
450 000

Ceļam nav greiderējamās virskārtas

Ceļam ir nepietiekama kravnesība, to
nepieciešams būtiski palielināt.

Grants seguma
atjaunošana, nomaļu
atjaunošana, caurteku
izbūve
Asfalta seguma izbūve

Priekule 2013

160 000

44943.82

480 000

300000

96

Priekules novada attīstības programma
2013-2019
Nr.p.k.

Rekonstruējamais/izbūvējamais
ceļa/ielas posms, tā garums (km)

Ceļa/ielas stāvoklis (norādīt, ir vai
nav avārijas stāvoklī, balstoties uz
datiem, kas pieejami:
http://www.lvceli.lv/LV/?i=661), īss
ceļa raksturojums

Nepieciešamo
ieguldījumu raksturs
(grants seguma/asfalta
seguma
rekonstrukcija/izbūve)

Nepieciešamais
investīciju apjoms,
milj. LVL

Pielietotās vidējās
izmaksas uz 1 km,
LVL

29

Ceļš uz Judu kapiem 1.950km;

Ceļam nav greiderējamās virskārtas.
Ceļš ved no Priekules pagasta nomeles
uz novada centru.

Grants seguma
atjaunošana, nomaļu
atjaunošana, caurteku
izbūve

39 000

20000

30

Mazgramzdā Liepu ielas asfaltēšana
1.5km;

Asfalts praktiski sabrucis

Asfalta seguma
atjaunošana

252 000

168000

31

Kalnenieku centra ielas asfaltēšana
0.5km

Asfalts praktiski sabrucis

Asfalta seguma
atjaunošana

84 000

168000

Grants seguma
atjaunošana, nomaļu
atjaunošana, caurteku
izbūve

153 000

30000

32

Aizkrastu ceļš 5.1km

Ceļam nav greiderējamās virskārtas

Priekule 2013
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3.anketa: Izvērtējums par veicamajiem ieguldījumiem valsts ceļu rekonstruēšanā/izbūvē, kas
ved no lauku teritorijas (pagasti, ciemi) uz novada līmeņa vai reģionālā līmeņa attīstības
centru, kā arī nacionālas, reģionālas un novadu nozīmes centru ielu rekonstruēšanā
Rekonstruējamais/izbūvējamais
ceļa/ielas posms, tā garums (km)

Ceļa/ielas stāvoklis (norādīt, ir vai
nav avārijas stāvoklī, balstoties uz
datiem, kas pieejami:
http://www.lvceli.lv/LV/?i=661), īss
ceļa raksturojums

Nepieciešamo
ieguldījumu raksturs
(grants seguma/asfalta
seguma
rekonstrukcija/izbūve)

Nepieciešamais
investīciju apjoms,
milj. LVL

1

P106 Ezere - Embūte - Grobiņa posmā
Knīveri - Gavieze 8.5km

Veikt meliorācijas
pasākumus, profilēšanu
un atjaunot asfalta
virskārtu.

1530000

180000

2

V1198 Ilmāja - Priekule 15.3km

Posmā Knīveri - Gavieze steidzami
nepieciešams veikt asfalta
rekonstrukciju, posms avārijas
stāvoklī. Ļoti nozīmīgs ceļš no
Priekules novada uz Liepāju, kas
nodrošina uzņēmējdarbību, darba
vietas un pakalpojumus.
No Priekules novada uz Rīgu un Liepāju
ceļš nav avārijas stāvoklī, bet tiek
nepietiekami labi uzturēts. Pie
palielināta nokrišņu daudzuma, ziemā
un pavasarī tas nav izbraucams un tad
ir avārijas stāvoklis. Ceļa asfaltēšana ir
būtiski nepieciešama Priekules novada
mobilitātes uzlabošanai, jo par 47.9 km
samazinās attālumu no Priekules līdz
Rīgai un reģiona centram - Kuldīgai.

Veikt ceļa profila
uzlabošanu trīs posmos
un asfalta seguma
izbūvi.

3 418 632

223440

Nr.p.k.

Priekule 2013

Pielietotās vidējās
izmaksas uz 1 km,
LVL
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Nr.p.k.

Rekonstruējamais/izbūvējamais
ceļa/ielas posms, tā garums (km)

Ceļa/ielas stāvoklis (norādīt, ir vai
nav avārijas stāvoklī, balstoties uz
datiem, kas pieejami:
http://www.lvceli.lv/LV/?i=661), īss
ceļa raksturojums

Nepieciešamo
ieguldījumu raksturs
(grants seguma/asfalta
seguma
rekonstrukcija/izbūve)

Nepieciešamais
investīciju apjoms,
milj. LVL

Pielietotās vidējās
izmaksas uz 1 km,
LVL

3

V1211 Priekule - Purmsāti - Kalēti
12.5km

Ceļā posms nav avārijas stāvoklī, bet
nepieciešams būtisks ceļa seguma
kvalitātes uzlabojums, ceļš nozīmīgs
Kalētu un Virgas pagastu savienošanai
ar novada centru.

Nepieciešama asfalta
seguma izbūve

2 793 000

223440

4

V1206 Durbe - Tadaiķi - Bunka Priekule posmā no Priekules līdz P106
3.636km

3.636km avārijas stāvoklī. Ceļš ved no
bunkas pagasta uz novada centru.

Jāpalielina nestspēja
(grants)

109 080

30000

5

V1210 Priekule - Paplaka - Virga
posmā cauri Paplakas centram
1.747km

Ceļa posms ir avārijas stāvoklī. Asfalts
praktiski sabrucis, ceļu izmanto
uzņēmējdarbības veikšanai un
pakalpojumu saņemšanai novada
centrā

Nepieciešama asfalta
seguma atjaunošana

293 496

168000

6

V1218 Bārta - Kalēti - Gramzda posmā
Kalēti - Gramzda 8.0km

Ceļš ir avārijas stāvoklī. Nozīmīgs
uzņēmējdarbībai un pagasta
savienošanai ar novada centru. Uz šī
ceļa ir vieta, kurai nepieciešams veikt
pārbūvi.

Nepieciešama asfalta
seguma izbūve

1 787 520

223440

7

P114 Priekule - Lietuvas robeža
(Plūdoņi) 22.77 km

Lielākā ceļa daļa ir avārijas stāvoklī.
Ceļš ved no Lietuvas caur Gramzdas
pagastu uz novada centru

Nepieciešama asfalta
seguma atjaunošana

3 825 360

168000

Priekule 2013
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Nr.p.k.

Rekonstruējamais/izbūvējamais
ceļa/ielas posms, tā garums (km)

Ceļa/ielas stāvoklis (norādīt, ir vai
nav avārijas stāvoklī, balstoties uz
datiem, kas pieejami:
http://www.lvceli.lv/LV/?i=661), īss
ceļa raksturojums

Nepieciešamo
ieguldījumu raksturs
(grants seguma/asfalta
seguma
rekonstrukcija/izbūve)

Nepieciešamais
investīciju apjoms,
milj. LVL

Pielietotās vidējās
izmaksas uz 1 km,
LVL

8

V1208 Bunka - Paplaka - Mazkalēti,
posma garums 3.255km

Ceļa posms ir avārijas stāvoklī. Asfalts
praktiski sabrucis, ceļu izmanto
uzņēmējdarbības veikšanai,
pārvadājamo kravu apjoms būtiski
pieaug.

Nepieciešama asfalta
seguma atjaunošana

546 840

168000

9

V1214 Aizvīķi - Gramzda 10.2km

Ceļa posms nav avārijas stāvoklī, bet
savieno Aizvīķu ciematu un tajā esošo
pansionātu ar novada centru.
Nav avārijas stāvoklī, bet netiek
pienācīgi uzturēts. Nepieciešama
nestspējas uzlabošana un profilēšana.

Nepieciešama asfalta
seguma izbūve

2 279 088

223440

Jāpalielina nestspēja
(grants)

204 000

30000

10

V1216 Krogzemji - Purmsāti 6.8km

Priekule 2013

100

Priekules novada attīstības programma
2013-2019
4.anketa. Pašvaldības īstenojamie
prioritārie projekti
Nr.p.
k.

1.

2.

3.

Projekta ideja
(nosaukums)

Finansējuma
apjoms, LVL

Plānotais/vēl
amais
finansējuma
avots

Ieguldījumu
teritorija

Projektu sastarpējā sasaiste,
ja ir

Mobilās sociālās
aprūpes brigādes
izveide Priekules
novadā
Pirmo Zviedru
vārtu Latvijā
rekonstrukcija

110 000

ESF

Priekules novads

160 000

ERAF

Priekules novads

Sociālo dzīvokļu
izveide Priekules
novadā
(12dzīvokļi)

63 000

ESF

Priekules novads

Sakārtojot ceļu infrastruktūru
un radot sociālās aprūpes
mobilo brigādi uzlabosies
pakalpojuma sniegšanas iespēja
Tūrisma centrs un izstāžu zāles
uzlabos uzņēmējdarbības
iespējas tūrisma un ar to
saistīto pakalpojumu sfērā.
Saistīts ar ceļu infrastruktūras
sakārtošanu
Uzlabota sociālo pakalpojumu
sniegšanas kvalitāte. Samazina
sociālās aprūpes mobilās
brigādes braucienu attālumu
,rada kompaktu pakalpojumu.

Priekule 2013

Sagaidāmie rezultāti, ieguvumi
Izv
eid
otās
dar
bav
ieta
s,
skai
ts
3

Sagl
abāt
ās
darb
aviet
as,
skait
s

Piesai
stītās
privā
tās
invest
īcijas,
LVL

1

1

60 000

2

3

10 000

1

Izdevu
mu
samaz
ināju
ms
pašval
dības
budžet
ā
10 000

Nodokļu
ieņēmumu
pieaugums
pašvaldības
budžetā

4 000

100 000

7 000

3 000
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
Nr.p.
k.

4.

5.
6.

7

Projekta ideja
(nosaukums)

Priekules pilsētas
bibliotēkas ēkas
siltināšana,
labiekārtošana un
piekļuves
nodrošināšana
(lifts)
Jumtu nomaiņa 40
daudzdzīvokļu
mājām
Siltināt 16
daudzdzīvokļu
mājas
(iespējamais
iedzīvotāju
līdzfinansējums
30%)
Estrādes
būvniecība
Priekulē

Finansējuma
apjoms, LVL

Plānotais/vēl
amais
finansējuma
avots

Ieguldījumu
teritorija

Projektu sastarpējā sasaiste,
ja ir

175 000

ERAF

Priekules novads

Iestāde rada labvēlīgu vidi
personības izaugsmei un
nodarbinātības attīstībai.

292 000

KF

Priekules novads

1 544 000

KPFI

Priekules novads

Uzlabojas dzīves vide,
nostiprina darba spējas un
ekonomē līdzekļus
Uzlabojas dzīves vide,
nostiprina darba spējas un
ekonomē līdzekļus

130 000

ERAF

Priekules novads

Pēc novada izvedošanās ir
problemātiski organizēt novada
pasākumus vasaras periodā, jo
nav atbilstoši objekti brīvdabas
kultūras pasākumu
organizēšanai.

Priekule 2013

Sagaidāmie rezultāti, ieguvumi
Nodokļu
ieņēmumu
pieaugums
pašvaldības
budžetā

20 000

Izdevu
mu
samaz
ināju
ms
pašval
dības
budžet
ā
17 000

20

100 000

10 000

26 000

10

30

300 000

30 000

10 000

3

15

20 000

Izv
eid
otās
dar
bav
ieta
s,
skai
ts
10

Sagl
abāt
ās
darb
aviet
as,
skait
s
3

8

Piesai
stītās
privā
tās
invest
īcijas,
LVL

6 000

10 000
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
Nr.p.
k.

Projekta ideja
(nosaukums)

Finansējuma
apjoms, LVL

Plānotais/vēl
amais
finansējuma
avots

Ieguldījumu
teritorija

Projektu sastarpējā sasaiste,
ja ir

8

Bunkas pagasta
Krotes ciema
ūdenssaimniecība
s attīstība

416 244

KF

Priekules novads

9

Kalētu pagasta
NAI un
kanalizācijas
sistēmas attīstība
Ūdenssaimniecība
s tīklu un
sacilpojumu
izveide visā
Priekules pilsētā
un visa
kanalizācijas
sistēma ar
apstiprināto
aglomerācijas
pārklājumu

300 000

KF

Priekules novads

2 689 800

KF

Priekules novads

10

Krotes ciema dzeramā ūdens
kvalitāte ir slikta, notiek
dažādas avārijas, kas liecina
par augsto trašu nolietošanās
pakāpi. Šajā ciemā atrodas
skola.
Nepieciešams izbūvēt jaunas
kanalizācijas trases, lai radītu
priekšnoteikumus
uzņēmējdarbības attīstībai
Šajā projektā iekļauta
ūdenssaimniecības attīstības
ilgtermiņa programma ar
paplašināšanu uz Saulaines
ciematu, Liepu ielas rajonu un
sacilpošanu kā arī visa
kanailzācijas sistēma ar
apstiprināto aglomerācijas
pārklājumu

Priekule 2013

Sagaidāmie rezultāti, ieguvumi
Nodokļu
ieņēmumu
pieaugums
pašvaldības
budžetā

20 000

Izdevu
mu
samaz
ināju
ms
pašval
dības
budžet
ā
20 000

1

10 000

15 000

4 000

60

10 000

2 000

20 000

Izv
eid
otās
dar
bav
ieta
s,
skai
ts
12

Sagl
abāt
ās
darb
aviet
as,
skait
s
1

15

30

Piesai
stītās
privā
tās
invest
īcijas,
LVL

4 000
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
Nr.p.
k.

11
12

13

Projekta ideja
(nosaukums)

Finansējuma
apjoms, LVL

Plānotais/vēl
amais
finansējuma
avots

Ieguldījumu
teritorija

Projektu sastarpējā sasaiste,
ja ir

Sagaidāmie rezultāti, ieguvumi
Izv
eid
otās
dar
bav
ieta
s,
skai
ts

Sagl
abāt
ās
darb
aviet
as,
skait
s

18

Krotes Kronvalda
Ata pamatskolas
renovācija
Internāta izveide
pie Priekules
vidusskolas un
sporta halles

100 000

ERAF

Priekules novads

Objekta nolietojums 54.2%.
Nepieciešama skolas ēkas
fasāžu un iekštelpu renovācija.

3

110 000

ERAF

Priekules novads

4

Divu novada
Mūzikas un
māksalas skolu
rekonstrukcija.
Priekules mūzikas
un mākslas skolas
koncertzāles
remonts un
darbnīcu izbūve
skolas pagrabā.

200 000

ERAF

Priekules novads

Pakalpojums nepieciešams
vidusskolas skolēniem, lai
nebūtu jāpārceļās dzīvot
citur, kur skola būtu tuvāk
un Priekules sporta hallē
rīkoto sacensību un
nometņu dalībniekiem.
Iestādes nodrošina
kvalitatīvu izglītību un
saturīgu brīvā laika
pavadīšanu, tas rada iespēju
vecākiem neraizēties par
bērniem un strādāt. Attīstās
nodarbinātība

Priekule 2013

10

22

Piesai
stītās
privā
tās
invest
īcijas,
LVL

Izdevu
mu
samaz
ināju
ms
pašval
dības
budžet
ā

Nodokļu
ieņēmumu
pieaugums
pašvaldības
budžetā

10 000

20 000

3 000

30 000

18 000

8 000

6 000

6 000

14 000
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
Nr.p.
k.

Projekta ideja
(nosaukums)

14

PII "Dzirnaviņas"
komunikāciju
renovācija,
apkārtnes
labiekārtošana,
stāvlaukuma
izbūve

15

Kalētu
pamatskolas
pamatu un
avārijas izejas
renovācija

Finansējuma
apjoms, LVL

Plānotais/vēl
amais
finansējuma
avots

Ieguldījumu
teritorija

Projektu sastarpējā sasaiste,
ja ir

180 000

ERAF

Priekules novads

30 000

ERAF

Priekules novads

Sagaidāmie rezultāti, ieguvumi
Sagl
abāt
ās
darb
aviet
as,
skait
s

Iestāde nodrošinabērnu
audzināšanu un
pieskatīšanu no 2 g. vecuma
līdz 6 g. vecumam. Tas rada
iespēju vecākiem
neraizēties par bērniem un
strādāt. Attīstās
nodarbinātība.

15

26

2 000

3 000

16 000

Kalētu pamatskolas avārijas
izeja sliktā stāvoklī. Ēkas
pamati un pgrabstāvs tiek
bojāts virszemes ūdeņu
ietekmē. Nepieciešama
renovācija.

1

17

2 000

2 000

4 000

Priekule 2013

Piesai
stītās
privā
tās
invest
īcijas,
LVL

Izdevu
mu
samaz
ināju
ms
pašval
dības
budžet
ā

Nodokļu
ieņēmumu
pieaugums
pašvaldības
budžetā

Izv
eid
otās
dar
bav
ieta
s,
skai
ts
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
4.anketa. Valsts nodrošināmie
prioritārie projekti
Nr.p.
k.

Projekta ideja
(nosaukums)

Finansējuma
apjoms, LVL

Plānotais/vēla
mais
finansējuma
avots

Ieguldījumu
teritorija

Projektu sastarpējā
sasaiste, ja ir

Sagaidāmie rezultāti, ieguvumi
Izveid
otās
darba
vietas
,
skaits

Saglab
ātās
darba
vietas,
skaits

Piesaistīt
ās
privātās
investīcij
as, LVL

Izdevu
mu
samazi
nājums
pašvald
ības
budžet
ā

Nodokļu
ieņēmumu
pieaugums
pašvaldības
budžetā

1.

P106 Ezere - Embūte
- Grobiņa posmā
Knīveri - Gavieze,
8.5km (avārijas
stāvoklī)

1 528 000

ERAF

Priekules
novads,
Grobiņas
novads

Pakalpojumu pieejamība
Liepājā un
uzņēmējdarbības
funkcionēšana no
Novada uz Liepāju.

55

150

2 000 000

28440

125 000

2.

V1198 Ilmāja Priekule 15.3km
(Rudenī, ziemā un
pavasarī avārijas
stāvoklī)

3 419 000

ERAF

Priekules
novads

Pakalpojumu pieejamība
Rīgā, Kurzemes reģiona
centrā un sasaiste ar
valsts galveno autoceļu
Liepāja Rīga
uzņēmējdarbības
nodrošināšanai

30

100

1 500 000

15 000

90 000

3.

Uzņēmējiem
draudzīgs
LATVENERGO
"Sadales tīkli"

100 000

ERAF

Priekules
novads

Uzlabo uzņēmējdarbībai
nepieciešamo
infrastruktūru, nodrošina
ražošanas attīstību
novadā

200

30

80 000

Priekule 2013

150 000
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
Nr.p.
k.

4.

Projekta ideja
(nosaukums)

Diferencētas nodokļu
likmes pierobežas
teritorijās uz 10
gadiem

Finansējuma
apjoms, LVL

Plānotais/vēla
mais
finansējuma
avots

Ieguldījumu
teritorija

Priekules
novads

Projektu sastarpējā
sasaiste, ja ir

Lai laukos veicinātu
uzņēmējdarbību un lauki
turpinātu pastāvēt,
nepieciešams ieviest
pazeminātu PVN un
ienākumu nodokli.
Reģionu attīstības
centros, nodokļi var būt
daudz lielāki, bet lauku
teritorijās - izteikti
mazāki. Tas veicinās
laukos vēl esošo
uzņēmēju izdzīvošanas
iespējas un jaunu
uzņēmumu veidošanu
lauku teritorijās.

Priekule 2013

Sagaidāmie rezultāti, ieguvumi
Izveid
otās
darba
vietas
,
skaits

Saglab
ātās
darba
vietas,
skaits

100

500

Piesaistīt
ās
privātās
investīcij
as, LVL

2 00 00

Izdevu
mu
samazi
nājums
pašvald
ības
budžet
ā

40 000

Nodokļu
ieņēmumu
pieaugums
pašvaldības
budžetā

70 000
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
Nr.p.
k.

Projekta ideja
(nosaukums)

Finansējuma
apjoms, LVL

Plānotais/vēla
mais
finansējuma
avots

Ieguldījumu
teritorija

Projektu sastarpējā
sasaiste, ja ir

Sagaidāmie rezultāti, ieguvumi

Izveid
otās
darba
vietas
,
skaits

5

Novada nozīmes
rehabilitācijas centra
izveide, aprīkošana
un nodrošināšana ar
speciālistiem

6

Dienesta dzīvokļi

90 000

ESF

Priekules
novads

Rehabilitācijas centrs
nodrošina nodarbināto
darba spēju
saglabāšanos un
ražošanas attīstību

6

150 000

ESF/ KPFI

Priekules
novads

Piemērotās mājas
ierīkot dienesta
dzīvokļus darbiniekiem.
Šiem dzīvokļiem jābūt
ar maksimāli iespējamo
komforta līmeni un labā
vietā, lai darbinieki
varētu strādāt ar
maksimālo atdevi,
neuztraucoties par
dažādām nebūšanām
mājās.

50

Priekule 2013

Saglab
ātās
darba
vietas,
skaits

30

Piesaistīt
ās
privātās
investīcij
as, LVL

Izdevu
mu
samazi
nājums
pašvald
ības
budžet
ā

Nodokļu
ieņēmumu
pieaugums
pašvaldības
budžetā

25 000

10 000

8 000

50 000

20 000

50 000
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
Nr.p.
k.

Projekta ideja
(nosaukums)

Finansējuma
apjoms, LVL

Plānotais/vēla
mais
finansējuma
avots

Ieguldījumu
teritorija

8

V1206 Durbe Tadaiķi - Bunka Priekule posmā no
Priekules līdz P106
3.636km

611 000

ERAF

Priekules
novads

9

V1210 Priekule Paplaka - Virga
posmā cauri
Paplakas centram
1.747km

293 000

ERAF

Priekules
novads

10

P114 Priekule Lietuvas robeža
(Plūdoņi) 22.777 km

3 827 000

ERAF

Priekules
novads

Projektu sastarpējā
sasaiste, ja ir

Ceļam nepieciešama
nestspējas palielināšana,
profilēšana un grāvju
tīrīšana. Tas nodrošinātu
uzņēmējdarbības
attīstību un pagasta
iedzīvotāju nokļūšanu uz
novada centru.
Ceļam nepieciešama
nestspējas palielināšana,
profilēšana un grāvju
tīrīšana. Tas nodrošinātu
uzņēmējdarbības
attīstību un pagasta
iedzīvotāju nokļūšanu uz
novada centru. Paplakā
atrodas "Kurzemes
gaļsaimnieks", kas
nodarbina 200
strādājošos.
Ceļš nozīmīgs
uzņēmējdarbībai ar
virzienu uz Lietuvu un
Eiropu

Priekule 2013

Sagaidāmie rezultāti, ieguvumi
Piesaistīt
ās
privātās
investīcij
as, LVL

Izdevu
mu
samazi
nājums
pašvald
ības
budžet
ā

Nodokļu
ieņēmumu
pieaugums
pašvaldības
budžetā

Izveid
otās
darba
vietas
,
skaits

Saglab
ātās
darba
vietas,
skaits

10

115

60 000

10 000

12 000

30

40

400 000

12 000

80 000

20

25

60 000

10 000

60 000
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
Nr.p.
k.

11
12

13
14

Projekta ideja
(nosaukums)

Aptiekas punktu
izveide pie feldšeru
punktiem
V1208 Bunka Paplaka - Mazkalēti,
posma garums
3.255km
V1214 Aizvīķi Gramzda 10.2km
V1216 Krogzemji Purmsāti 6.8km

Finansējuma
apjoms, LVL

Plānotais/vēla
mais
finansējuma
avots

Ieguldījumu
teritorija

55 000

ESF

Priekules
novads

547 000

ERAF

Priekules
novads

2 052 000

ERAF

Priekules
novads

184 000

ERAF

Priekules
novads

Projektu sastarpējā
sasaiste, ja ir

Sagaidāmie rezultāti, ieguvumi
Piesaistīt
ās
privātās
investīcij
as, LVL

Izdevu
mu
samazi
nājums
pašvald
ības
budžet
ā

Nodokļu
ieņēmumu
pieaugums
pašvaldības
budžetā

Izveid
otās
darba
vietas
,
skaits

Saglab
ātās
darba
vietas,
skaits

Uzlabo pakalpojumu
pieejamību
iedzīvotājiem
Uzlabo pakalpojumu
pieejamību
iedzīvotājiem

2

6

20 000

5

6

10 000

1000

5 000

savieno Aizvīķu ciematu
un tajā esošo pansionātu
ar novada centru.
Savieno divus ciematus
un novada centru

5

4

20 000

1000

6 000

3

4

5 000

1000

3 000

12 000

Rīcības un investīciju plāns


o
o
o
o
o

Ne mazāk kā 3 gadu periodam

Plānotās darbības un to izpildes termiņi
Investīciju projekti, to finansējuma apjoms un avoti
Plānoto darbību rezultāti
Īstenošanas periods
Atbildīgie par rīcības un investīciju plāna īstenošanu

Priekule 2013
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019

ĪSTERMIŅA AKTIVITĀTES
Likumdošanas aktivitātes, pārrunas
Plānotās darbības
Panākt valsts autoceļa P 106 Ezere – Embūte – Grobiņa seguma kvalitātes būtisku
uzlabojumu posmā Knīveri – Gavieze (13,2km kopgarumā)
Panākt autoceļa
V 1198 Priekule – Ilmāja statusa maiņu no C uzturēšanas klases uz B uzturēšanas klasi
(15,349 km)
Likumdošanas izmaiņu veikšana, lai būtu iespējams siltināt arī pašvaldībai piederošas
ēkas.
Rosināt izmaiņas likumdošanā par latvāna apkarošanu.
Veikt likumdošanas iniciatīvu, samazināt PVN likmi īpašu atbalstāmajās teritorijās;
Ceļu kvalitāte, kuri iet caur mežiem vai gar mežiem ir ļoti slikta; Rosināt izmaiņas
Aizsargjoslu likumā, lai koki būtu ne tuvāk kā koka garuma attālumā no ceļa. Tas būtiski
samazinātu satiksmes traucējumus arī vētru laikā, kad ar kokiem tiek aizšķērsotas
brauktuves, EPL;
Likumdošanas aktivitātes (ierosināt veikt izmaiņas likumdošanas aktos par bebru
medībām (medniekiem paredzēt kompensācijas, jo izdevumi ir lieli);
Ar veikalu (īpaši TOP) īpašniekiem veikt pārrunas par veikalu apkārtnes sakārtošanu,
panākta situācijas uzlabošanās;
Ne visās sabiedriskās ēdināšanas iestādēs tiek nodrošināta atbilstoša kvalitāte (ēdiena
un telpu (tās ir vizuāli nepievilcīgas);
Sabiedriskās ēdināšanas iestādes darbojas tikai darba dienās, nepietiekami ilgi; Aicināt

Priekule 2013

Izpildes
termiņi
20132015
20132015

Priekules novada
domes priekšsēdētājs
Priekules novada
domes priekšsēdētājs

20132015
20132015
20132015
20132015

Priekules novada
domes priekšsēdētājs
Priekules novada
domes priekšsēdētājs
Priekules novada
domes priekšsēdētājs
Priekules novada
domes priekšsēdētājs

20132015
2013

Priekules novada
domes priekšsēdētājs
Priekules novada
domes priekšsēdētājs
Priekules novada
domes priekšsēdētājs

20132014

Atbildīgais

111

Priekules novada attīstības programma
2013-2019
Plānotās darbības
uzņēmējus uz sarunām, kuru mērķis ir uzlabot sabiedriskajā ēdināšanā sniegto
pakalpojumu kvalitāti, cenu un tā saņemšanas iespējas pēc darba laika, vakaros un
brīvdienās...
Pilsētā vajadzīgs stāvlaukums, kafejnīcas, tualete ar darba laiku vismaz līdz 22.00,
vasaras sezonās – āra kafejnīcas; Veikt pārrunas ar uzņēmējiem, paredzot siltās
sezonas laikā iespēju sabiedriskās ēdināšanas iestādēm strādāt ilgāk (pārmaiņus)
Būtiska problēma iedzīvotājiem, arī pašvaldībai ir nevienmērīgs strāvas stiprums (tā
„raustās”) kā rezultātā no ierindas iziet (sadeg) sadzīves tehnika, TV u.c. iekārtas. Tie
ir visai būtiski monopolista nevērības dēļ radušies zaudējumi katrā mājsaimniecībā.
Monopolista attieksme pret elektrības patērētājiem ir nepieņemama. Veikt pārrunas ar
Latvenergo par sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu. Visus datorus apgādāt ar
UPS. Iegādāties un uzstādīt sertificētus sprieguma mērītājus ar esošās situācijas
fiksēšanas iespējām, lai varētu pierādīt sniegtā pakalpojuma „kvalitāti”. Gatavot
dokumentāciju prasības iesniegšanai tiesā.
Bijusī Priekules pienotavas ēka netiek atbilstoši apsaimniekota, tā būvēta no silikāta
ķieģeliem, kuri sāk drupt un krist uz blakusesošās ietves, tā apdraudot pilsētas
iedzīvotājus un viesus. Šis objekts ir vizuāli nepievilcīgs un degradē pilsētvidi. Tam
apkārt visi objekti ir sakārtoti vai patreiz tiek sakārtoti, pie tam – tā ir pilsētas galvenā
iela. Šis objekts degradē pilsētvidi. Izstrādāt vai aktualizēt esošos noteikumus par
īpašuma apsaimniekošanu ar prasībām, kuras jāievēro jebkuram nekustamā īpašumam.
Paredzēt atbilstošus sodus par to nepildīšanu. Patreizējo pienotavas īpašnieku (par
saimnieku to nevar saukt) iepazīstināt ar šiem noteikumiem un viņa īpašumu – kā to
redz pilsētas iedzīvotāji un viesi, kuri brauc ar autobusiem. Iepazīstināt viņu arī ar to, kā
šis objekts degradē pilsētas koptēlu. Ja nekas lietas labā netiek darīts – sagatavot
atbilstošus dokumentus un uzlikt naudassodus.

Priekule 2013
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Būtiskas problēmas sagādā pasta infrastruktūra, daudzās vietās ir noņemtas pasta
kastes, bet iedzīvotāji vēstules tomēr vēl raksta. Veikt pārrunas ar „Latvijas pastu” par
tā darbības optimizēšanu un iedzīvotāju apkalpošanas kvalitātes uzlabošanu.
Ja cilvēks ir nokļuvis līdz Liepājas slimnīcai, apārstēts un tiek izrakstīts – viņam nav
nekāda skaidrība kā nokļūt mājās pašam (Uz kurieni braukt? Ar ko braukt? Vai ir nauda
līdz? Vai pietiks?) Pie tam personāla attieksme Liepājas slimnīcā pret klientiem varētu
būt daudz labāka. Problēmas sagādā iespēja nokļūt pie ārstiem uz Rīgu, īpaši, ja nevar
braukt ar autobusu, jo ilgstoša sēdēšana ne visiem ir iespējama, tad vēl pārvietošanās
pa pilsētu...
Nav nodrošināta pieejamība Liepājas slimnīcai – ceļš ar NMP no Priekules uz Liepāju –
nāves ceļš. Brigādes vadītāja vienīgā cerība, ka klientam no nežēlīgās kratīšanās pa
bezceļiem neuznāks lēkme; Slimnīcā izveidot vismaz vienu specializētu nodaļu
(piemēram, tuberkulozes, kura atkal turpina savu uzvaras gājienu) Jau novada teritorijā
vien būtu pietiekami daudz klientu, kuri labprātāk brauktu ārstēties uz Priekuli, jo tā ir
tuvāk mājām...
Noziegumi pret cilvēkiem uz ielas samazinās, bet šī negatīvā enerģija ieiet mājokļos un
kļūst par vardarbību mājās. Šajos antisociālas uzvedības rezultātā notiekošajos
noziegumos policija neiejaucas – tātad noziegumu skaits pēc atskaitēm samazinās un
varmākas var turpināt savu uzvaras gājienu, justies lieli un vareni, jo viņiem par to
nekas nebūs. Veikt likumdošanas iniciatīvu cīņai pret vardarbību ģimenē, to uzskatīt par
policijas prioritāti. Fakta konstatēšanas gadījumā, uz krīzes centru ves nevis varmākas
upurus, bet pašu varmāku, paralēli strādājot ar upuriem mājās...
Vismaz reizi mēnesī ģimenes ārsti ierodas pagastos, lai pieņemtu savus klientus.
Veikt pārrunas ar ģimenes ārstiem, lai viņi izbrauktu pie savie klientiem uz pagastiem
vismaz vienu reizi mēnesī;
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Nepietiekošs sakaru un TV pārklājums Priekules novada teritorijā (faksu kvalitāte
neapmierinoša);
Informēt pakalpojumu sniedzējus par nepietiekošo sakaru un TV pārklājuma kvalitāti un
meklēt risinājumus šai problēmai;

Izpildes
termiņi
2013

Atbildīgais
Priekules novada
domes priekšsēdētājs

Aptaujas, izpētes, stratēģijas
Plānotās darbības

Izmaksas

Izpildes
termiņi

Atbildīgais

Ražošanai piemēroto objektu apzināšana, esošās situācijas izpēte (esošā infrastruktūra,
tuvumā esošais darbaspēks, tā kvalifikācija)

100

20132015

Veikt izpētes darbu „Ikara skoliņas” izveides iespējām uz Priekules vidusskolas bāzes.
Izstrādāt „Ikara skoliņas”izveides stratēģiju.

3000

20132015

Teritoriju un infrastruktūras attīstība augstas pievienotās vērtības nozaru darbībai.
Atlasīt un apkopot informāciju par vietām un to izmantošanas iespējām, izvirzīt
prioritārās vietas un tām nepieciešamos ieguldījumus

1000

20132015

Priekules novada
domes
priekšsēdētājs
Priekules novada
domes
priekšsēdētājs
Priekules novada
domes
priekšsēdētājs

UZŅĒMĒJDARBĪBA, NODARBINĀTĪBA
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Izmaksas

Veicināt novada uzņēmēju partnerattiecību veidošanos ar uzņēmējdarbības atbalsta un
marketinga struktūrām.
Izstrādāt uzņēmēju partnerattiecību veidošanas un marketinga stimulēšanas
programmu.
Atbalsta sistēma Priekules novada jaunajiem uzņēmējiem.
Atbalsta sistēmas izstrāde.

500

Izpildes
termiņi
20132015

1000

20132015

„Spalvu spodrināšana” skolām. Priekules novada skolu attīstības stratēģijas izstrāde.

1000

20132015

Motivācijas sistēma skolniekiem. Sistēmas izstrāde.

4000

20132015

Vadības apmācība un motivācijas sistēma. Sistēmas izstrāde.

4000

20132015

Stipendiju sistēma nozīmīgu profesiju speciālistu (novadam nepieciešamu) radīšanai.
Nolikuma izstrāde.

10000

20132015

Novada izglītības iestāžu tīkla modelis. Analizēt esošo situāciju, modelēt perspektīvo
izglītības iestāžu tīkla attīstības iespējas.

2000

20132015

Izpētīt tirgus pieprasījumu, izveidot programmu.

1000

20132015
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Izmaksas

Izpildes
termiņi

Atbildīgais

Nav izstrādāta sociālo pakalpojumu attīstības koncepcija. Izpētīt esošo situāciju un
izstrādāt sociālo pakalpojumu attīstības koncepciju;

1000

20132015

Nav izstrādāta nodarbinātības veicināšanas programma, kā rezultātā nav skaidrība par
novada rītdienu; Veikt pilnīgu iedzīvotāju aptauju par nodarbinātības un migrācijas
tēmām, izstrādāt nodarbinātības veicināšanas programmu.
Veikt esošās situācijas analīzi, lai noskaidrotu optimālo vietu pilsētas galvenā laukuma,
tirgus laukuma, autoostas, sabiedriskā centra un gājēju ielas izveidei. Pēc vietas
izvēles veikt projektēšanas darbus, būvdarbus sadalot kārtās. Īpašumtiesību
nostiprināšana. Vietējo ražotāju tirdzniecības veicināšana.
Daļā novada teritorijas nav ziņojumu dēļi, lai iedzīvotāji varētu iegūt sev nepieciešamo
aktuālāko informāciju; Kopā ar pagastu pārvaldniekiem izanalizēt, kurās vietās būtu
nepieciešami ziņojumu dēļi, tos izgatavot un uzstādīt.
Veikt iedzīvotāju aptauju par vienota noformējuma izveidi Priekules novada teritorijā
(no kāda materiāla, kādiem burtiem kurā pagastā un pilsētā) Pēc aptaujas rezultātiem
izstrādāt noteikumus noformējuma izgatavošanai, pēc tiem arī izgatavot visus
mājvārdus utml.
Izstrādāt attīstības koncepciju par pilsētas dīķsaimniecību. Veikt izpēti par
ūdensapmaiņu Priekules pilsētas dīķos, analizēt esošo situāciju, kuros dīķos iespējams
uzstādīt strūklakas, kuru atstāt gulbjiem. Kādas strūklakas kurā dīķī izskatās vislabāk.

1000

20132015

10000

20132015

Priekules novada
domes
priekšsēdētājs
Priekules novada
domes
priekšsēdētājs
Priekules novada
domes
priekšsēdētājs

3000

20132015

Priekules novada
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500

20132015

Priekules novada
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CILVĒKRESURSI

Priekule 2013

116

Priekules novada attīstības programma
2013-2019
Plānotās darbības

Izmaksas

Nepieciešams atrast pielietojumu bijušajai Priekules vidusskolas internāta ēkai, kura
būvēta kā valsts pārvaldes iestāde, līdz ar to tās pielietojums ir visai ierobežots. Veikt
pilsētas un novada iedzīvotāju aptauju pa to, ko viņi vēlas redzēt kādreizējā Priekules
vidusskolas internāta ēkā.
Pilsētā vajadzīgs stāvlaukums. Atrast optimāli piemēroto vietu, izstrādāt projektu un
veikt nepieciešamos būvadrbus.

100

Izpildes
termiņi
20132015

Atbildīgais
Priekules novada
domes
priekšsēdētājs

70000

20132015

-

20132015

1000

20132015

Priekules novada
domes
priekšsēdētājs

Priekules novada specifisko tūrisma pakešu aktualizācija. Patreizējo specifisko
tūrisma pakešu apzināšana un analīze, tirgus izpēte, piedāvāto pakešu aktualizācija.

1000

20132015

Veikt esošās situācijas analīzi, izstrādāt attīstības koncepciju ceļojošajām izstādēm un
veikt nepieciešamos darbus infrastruktūras izveidei, šī darba veikšanai piesaistot
izstāžu kuratoru. Sākt ceļojošo izstāžu izveidošanu un izvietošanu pagastos.

7000

20132015

Priekules novada
domes
priekšsēdētājs
Priekules novada
domes
priekšsēdētājs

Nepieciešami būtiski uzlabojumi Priekules novada informācijas aprites sistēmā. Nav
jūtama avīzes attīstība. Mājaslapā grūti orientēties un atrast vajadzīgo informāciju,
informācijas meklētājs nestrādā. Informācija ir novecojusi. Iespējams atrast viskautko
par neko; Izstrādāt avīzes un mājaslapas attīstības koncepciju. Veikt esošās situācijas
un sistēmas analīzi un izdarīt secinājumus, tos iekļaujot koncepcijā. Veikt uzlabojumus
avīzes un mājaslapas saturā.
Būtiska problēma ir dzērāju atrašanās esošajās pieturās. Veikt esošās situācijas
analīzi, sadarbībā ar policiju, nodrošināt to, ka pieturās neatrodas iereibušas personas.

Priekules novada
domes
priekšsēdētājs
Priekules novada
domes
priekšsēdētājs

TŪRISMS

Priekule 2013

117

Priekules novada attīstības programma
2013-2019
Plānotās darbības
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Jaunu tūristu
piesaistes objektu izbūve Priekules novadā.
*) estrāde Priekules pilsētā;
*) Jauniešu infrastruktūra (meža kaķis, piedzīvojumu trases, peintbols utml.)
*) atpūtai ar bērniem;
*) atpūtai ar dzīvniekiem;
*) aktīvai atpūtai (makšķerēšana, golfs, u.c.)
*) skatu torņu izbūve vizuāli vērtīgo ainavu skatpunktos;
*) rekreācijas teritorijas;
Jaunu tūristu piesaistes objektu izbūves stratēģijas izstrāde un īstenošana.
Kultūrvēsturisko objektu atjaunošana un labiekārtošana. Kultūrvēsturisko objektu
atjaunošanas un labiekārtošanas stratēģijas izstrāde un tās īstenošana.

200000

100000

20132015

Kemperu parku izveide Priekules novada teritorijā.
Priekules muzeja veidošana
Gūžas darbnīcā izveidot novada vēstures materiālu krātuvi, pirmajā stāvā smēde, kur
notiek paraugdemonstrējumi utml., kafejnīca. Veikt esošās situācijas analīzi un atrast
kemperu parku izveidei optimālākās vietas. Iespēju robežās izveidot vismaz vienu
kemperu parku)
Veicināt ekotūrisma attīstību Priekules novadā. Izstrādāt ekotūrisma attīstības
stratēģiju, īstenot to.

300000

20132015

10000

20132015

5000

20132015

Attīstīt jauniešu atpūtas un zinību nometņu tīklu. Apzināt vietas, kurās iespējams
organizēt nometnes. Izveidot nometņu attīstības stratēģiju, īstenot to.
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Izmaksas

Izpildes
termiņi

Atbildīgais

Novada kultūras centra izveide. Veikt esošās situācijas izpēti, konstatēt iedzīvotāju
skaita izmaiņu tendences, veikt analīzi par kultūras centra izveides nepieciešamību.
TP izstādes gaitā identificēt perspektīvā kultūras centra atrašanās vietu.
Brīvā laika pavadīšanas infrastruktūras attīstība. Veikt esošās situācijas izpēti,
iedzīvotāju un viesu aptauju par brīvā laika pavadīšanas infrastruktūras
nepieciešamību. Īstrādāt brīvā laika pavadīšanas infrastruktūras pavadīšanas
koncepciju, to sadalot kārtās. Veikt pirmajā kārtā paredzētos darbus.
Bunkas pag. Krotē īpašas telpas vairs neparedzēt – izmantot esošās;
Bunkā iekārtot telpu Dzirnavu 3, Kalētu pag. Telpas ir iekārtotas, nepieciešams
jauniešu centra vadītājs. Virgas pag. – Rotaļu laukums Paplakā pie daudzdzīvokļu
mājām 2015.
Identificēt objektus, kurus iespējams iznomāt biedrībām (piem., inventāra glabāšanai
klusajā periodā)

200

20132015

30000

20132015

Priekules novada
domes
priekšsēdētājs
Priekules novada
domes
priekšsēdētājs

-

20132015

30000

20132015

15000

20132015

BRĪVĀ LAIKA INFRASTRUKTŪRA

Infrastruktūras izveide piekļuves nodrošināšanai. Veikt esošās gājēju infrastruktūras
analīzi (ievērojot prasības, kuras nepieciešamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem),
uz tās pamata izstrādāt attīstības koncepciju, sadalot plānotos darbus kārtās. Izstrādāt
pirmajā kārtā veicamo darbu projektu un veikt būvdarbus.
Saturīga brīvā laika pavadīšanas nodrošināšana bērniem (rotaļu laukumi, nometnes,
rotaļu istabas, pasākumi ģimenēm ar bērniem invalīdiem) Atjaunot sporta laukumua
pagastos, ciemos pēc nepieciešamības. Esošās situācijas analīze un aptimālo objektu
atrašanās vietu identificēšana. Prioritāšu izstrāde. Pirmās kārtas darbu veikšana,
esošās infrastruktūras uzturēšana.
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identificēšana,
infrastruktūras
zonas identificēšana, iestrāde

100

20132015

Priekules novada
domes
priekšsēdētājs

Veikt izpēti par citu alternatīvās enerģijas avotu izmantošanas iespējām Priekules
novadā.

500

20132015

Priekules novada
domes
priekšsēdētājs
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20132015

Priekules novada
domes
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SOCIĀLĀ INFRASTRUKTŪRA, SOCIĀLIE PAKALPOJUMI un SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA
Infrastruktūras izveide piekļuves nodrošināšanai. Esošās situācijas analīze, objektu
identificēšana, nepieciešamās infrastruktūras izveide piekļuves nodrošināšanai valsts
un pašvaldības iestādēm.
Rīcības programmas specifiskām sociālā riska grupām. (Degradēto personu integrācija
sabiedrībā). Riska grupu identificēšana un programmu izstrāde.
MĀJOKĻI
Privātmāju
sektora
perspektīvā
zonējuma
nodrošināšana. Perspektīvā privātmāju sektora
plānojumā.
ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA

VIDES PIESĀRŅOJUMS
Izstrādāt un ieviest novada ūdens apsaimniekošanas stratēģiju:
*) gruntsūdeņu piesārņojuma novēršana. Tamponējamie urbumi:
Bunkas pagasts
BUNKA (Kalneneiki) 2012
KROTE (Centra urbums) 2013
Kalētu pagasts – tamponējamu urbumu nav

Priekule 2013
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Izmaksas

Izstrādāt uzņēmējdarbības veicināšanas programmu, to balstot uz uzņēmēju, esošo un
potenciālo darbinieku
aptaujām. Veikt pasākumus uzņēmējdarbības veicināšanas
programmas īstenošanai;
KLIMATA PĀRMAIŅAS

500

Novērojamas klimata izmaiņas ar karstām vasarām un aukstām ziemām, kas ietekmē
cilvēku labsajūtu.
Identificēt vietās, kurās izveidojama infrastruktūra klimata ietekmes mazināšanai.
Izstrādāt projektus un veikt pirmās kārtas būvdarbus.
VIDE

30000

20132015

Priekules novada
domes
priekšsēdētājs

Apzināt novadā esošos dabas resursus (mikroliegumi, dižkoki, vizuāli vērtīgāsi
ainavas, dižakmeņi, grants krājumi utt.) un to izmantošanas iespējas. Dabas
aizsardzības pārvaldei rakstisku pieprasījumu par to, kas Priekules novadā tiek
sargāts; objektus atzīmēt kartē;
Identificēt stārķu ligzdošanas vietas, iesaistot skolēnus;
Apzināt un kartēt novada teritorijā esošos mikroliegumus (informācijas izplatīšanu
ierobežot);
Dižkokus un dižakmeņus identificēt un sakārtot tiem piekļuves iespējas.
Identificēt vietas, kurās iespējams būvēt skatu torņus.
Apzināt novadā esošos vides degradētājus: Ķīmiskā piesārņojuma veicēji;
Apsekot agroķīmijas teritoriju; Identificēt neapsaimniekotās fermas, noskaidrot
objektu ietekmi uz vidi, veikt pārrunas ar īpašniekiem objektu sakārtošanai;
Apzināt novadā esošos vides degradētājus:
Bebri
Apzināt un kartēt bebru degradētās teritorijas;

3000

20132015

Priekules novada
domes
priekšsēdētājs

100

20132015

2000

20132015

Priekules novada
domes
priekšsēdētājs
Priekules novada
domes
priekšsēdētājs

Priekule 2013

Izpildes
termiņi
20132015

Atbildīgais
Priekules novada
domes
priekšsēdētājs
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Izmaksas

Izpildes
termiņi

Atbildīgais

500

20132015

Organizēt kapacitātes celšanas kursus par uzņēmējdarbības dažādošanas iespējām.
Sadarbībā ar pārvaldēm, apzināt potenciālo auditoriju, noskaidrot patreizējo situāciju.
Uzaicināt atbilstošus mācību spēkus
Mūžizglītības programmas darbaspēka apmācībai, motivācijai, uzņēmējdarbības
uzsākšanai un kooperācijas veicināšanai (profesionālā orientācija)
1. NVA un speciāli veidotas programmas
2. Pieredzes apmaiņas perspektīvos uzņēmumos, tikšanās ar darbiniekiem.
Alternatīvās aktivitātes lauku attīstībai. Esošās situācijas izpēte un attīstības
stratēģijas izstrāde un īstenošana. Iedzīvotāju izglītošana.

3000

20132015

4000

20132015

Priekules novada
domes
priekšsēdētājs
Priekules novada
domes
priekšsēdētājs
Priekules novada
domes
priekšsēdētājs

3000

20132015

Netradicionālās lauksaimniecības attīstība Priekules novadā. Esošās situācijas analīze,
attīstības stratēģijas izstrāde un īstenošana. Pieredzes apmaiņas braucieni.

3000

20132015

Attīstīt uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstīšanai nepieciešamās iemaņas novada
iedzīvotājiem un organizēt informatīvos pasākumus mazo un vidējo uzņēmumu
iniciatīvu popularizēšanai.
Uzņēmējdarbības uzsākšanas dokumentācijas sagatavošanas apmācības un pieredzes
apmaiņas

1000

20132015

UZŅĒMĒJDARBĪBA, NODARBINĀTĪBA
Programma uzņēmēju informēšanai un izglītošanai par IT iespējām

Priekule 2013

Priekules novada
domes
priekšsēdētājs
Priekules novada
domes
priekšsēdētājs
Priekules novada
domes
priekšsēdētājs
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Izpildes
termiņi
20132015

Iztrādāt programmu un uzsākt biznesa inkubatora izveidi Priekules novadā.
Biznesa atbalsta centra periodiskas darbības/attālināti pakalpojumi un konsultācijas.)

1000

Organizēt mūžizglītības apmācību programmas svešvalodās, darbam ar sarežģītām
iekārtām, darbam ar IT, u.c. tā veicinot iedzīvotāju konkurētspēju darba tirgū un
iespēju uzņēmējiem nodarbināt kvalificētu darbaspēku.
Mūžizglītības programmas darbaspēka apmācībai, motivācijai, uzņēmējdarbības
uzsākšanai un kooperācijas veicināšanai (profesionālā orientācija). Apzināt
nepieciešamās programmas, izveidot un veikt apmācību divās programmās.
Priekules novadā ir vēsturisks pamats, bet nav neviena tehniska interešu izglītības
iespēja ar profesionālu ievirzi. „Ikara skoliņas” izveide un darbība (aviācijas pamati,
metālapstrādes pamati)
Novadā strādājošo pirmsskolas grupu auklīšu izglītošana. Apmācība.

1000

20132015

1000

20132015

50000

20132015

3000

20132015

Izveidot apmācību centru, veicinot pārapmācību un kvalifikācijas iegūšanu. Izvēlēties
apmācību centra vietu. Organizēt novada mēroga apmācību centru un tā darbību.

1000

20132015

Būtiska ir problēma ar būšanu kopā vienā novadā, jo nav spēja pieņemt, ka var būt arī
citādāki cilvēki ar citu domāšanu un uzskatiem. Pareiza ir tikai viena atbilde. Un, pats
svarīgakais, ka tik kādam nav kas vairāk, jo ātrāk visu nonivelēs pēc atpalikušākā jo tā
ir labāk - ka tik kas nenotiek... Bail no savas ēnas... saskarsmes problēmas... Apgūt
jau esošo pieredzi savās mājās, iepazīties ar kaimiņu pieredzi, sākt mācīties un
attīstīties...

-

20132015

Priekule 2013

Atbildīgais
Priekules novada
domes
priekšsēdētājs
Priekules novada
domes
priekšsēdētājs
Priekules novada
domes
priekšsēdētājs
Priekules novada
domes
priekšsēdētājs
Priekules novada
domes
priekšsēdētājs
Priekules novada
domes
priekšsēdētājs
Priekules novada
domes
priekšsēdētājs
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Daudzi novada iedzīvotāji, patreizējā situācijā ir iedzīti pilnīgā bezcerībā, viņi neredz
iespēju tikt no bezcerības ārā, tāpēc viņiem nav vēlēšanās mainīt savu dzīvi. Būtiska ir
mūžizglītības loma ne vien profesionālajā ziņā, bet arī redzesloka palašināšanai.
Ceram,ka Priekules novadā tomēr tiks atjaunota mūžizglītības kustība... Pēc
teritoriālās reformas Priekules novadā mūžizglītība ir likvidēta. Izstrādāt mūžizglītības
attīstības koncepciju, to pamatojot uz jau esošiem resursiem un prognozējot to
attīstību. Atjaunot mūžizglītības kustību Priekules novadā. Mūžizglītības sistēmā
iesaistīt pēc iespējas vairāk novadā esošo iestāžu un uzņēmumu (piem. Slimnīcu,
maizes ceptuvi, utt.); Domei organizēt projektu pieteikumu konkursus novadā
esošajām biedrībām mūžizglītības jautājumu risināšanai.
Patreiz sabiedrības iesaiste lēmumu pieņemšanā Priekules novadā praktiski nenotiek;
Veidot (no apakšas) iniciatīvas grupas, kurām aktuāla lēmumu apspriešana pirms
pieņemšanas. Tādas grupas veidojamas katrā apdzīvotajā vietā (ciemā). Veikt
aktīvākās iedzīvotāju daļas izglītošanu, organizēt tikšanās ar dažādiem politiķiem un
citiem cilvēkiem;
Pedagogi, kuri vairs nestrādā skolās, pārkvalificējušies un veiksmīgi iekļāvušies darba
tirgū;
Veikt esošās situācijas izpēti. Uzņēmējdarbības veicināšanas programmas ietvaros
izstrādāt pedagogu pārkvalifikācijas iespēju stratēģiju. Pārkavlificēt pedagogus
uzņēmējdarbībai un apkalpojošajai sfērai nepieciešamajās specialitātēs.
TŪRISMS

5000

Priekule 2013

Izpildes
termiņi
20132015

Atbildīgais
Priekules novada
domes
priekšsēdētājs

1000

20132015

Priekules novada
domes
priekšsēdētājs

1000

20132015

Priekules novada
domes
priekšsēdētājs
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Priekules novada gidu apmācība. Arī svešvalodu apguve. Potenciālo gidu apzināšana
(ietverot pilnīgi visas vecuma grupas – īpaši jauniešus un pensionārus). Potenciālo
gidu apmācība, arī svešvalodā – īpaši lietuviešu, jo prognozējams lielākais tūristu
pieplūdums.
Veicināt lauku viesnīcu (viesu māju) izveidi visa novada teritorijā. Veikt esošās
situācijas analīzi. Mūžizglītības pasākumi uzņēmējdarbības dažādošanā. Un alternatīvās
aktivitātes lauku attīstībai. Attīstīt lauku viesnīcu (viesu māju) ķēdi Priekules novada
teritorijā.
Attīstīt apmetņu vietu un jauniešu viesnīcu tīklu Priekules novadā. Veikt esošās
situācijas analīzi. Mūžizglītības pasākumi uzņēmējdarbības dažādošanā. Un alternatīvās
aktivitātes lauku attīstībai.
Priekules novadā attīstīt pasažieru transporta un zirgu pajūgu izjādes tūrismam
nepieciešamo infrastruktūru. Veikt esošās situācijas analīzi. Mūžizglītības pasākumi
uzņēmējdarbības dažādošanā. Un alternatīvās aktivitātes lauku attīstībai.
Organizēt Priekules novada tūrisma seminārus un tūrisma speciālistu kapacitātes
celšanas pasākumus. Veikt esošās situācijas analīzi, apzināt tūrismā nodarbinātos kā
arī perspektīvos šī tirgus dalībniekus, veikt anketēšanu, izveidot interešu grupas,
organizēt apmācības.
Izglītot uzņēmējus finanšu piesaistīšanai tūrismam.

3000

Priekule 2013

Izpildes
termiņi
20132015

Atbildīgais
Priekules novada
domes
priekšsēdētājs

500

20132015

Priekules novada
domes
priekšsēdētājs

500

20132015

500

20132015

500

20132015

Priekules novada
domes
priekšsēdētājs
Priekules novada
domes
priekšsēdētājs
Priekules novada
domes
priekšsēdētājs

500

20132015

Priekules novada
domes
priekšsēdētājs
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Izpildes
termiņi

Atbildīgais

Latvāna apkarošana Priekules novada teritorijā. Izglītot novada iedzīvotājus par
latvāna ietekmi uz cilvēka organismu, pirmo palīdzību, ja cilvēks nonācis saskarē ar
latvāni utml. Apzināt visas Priekules novada teritorijā ar latvāni piesārņotās
teritorijas. Rosināt izmaiņas likumdošanā par latvāna apkarošanu.
ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA

500

20132015

Priekules novada
domes
priekšsēdētājs

Alternatīvā enerģijas ieguves veicināšana. Veikt izglītojošo darbu ar HESu
īpašniekiem, lai ūdens līmeni, piemērotu zivju populācijas vairošanai, nevis tās
apzinātai iznīcināšnai;
VIDE

500

20132015

Priekules novada
domes
priekšsēdētājs

Iedzīvotāju izglītošana par aktuālām vides problēmām:
Atkritumu apsaimniekošana; Veikt esošās situācijas analīzi: VAI VISAS MĀJAS IR
NOSLĒGUŠAS LĪGUMU PAR ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU?
Veikt iedzīvotāju izglītošanas pasākumus par atkritumu apsaimniekošanas
nepieciešamību un izstrādāto tehnoloģiju...
Izstrādāt atkritumu apsaimniekošanas nolikumu, kurā paredzēti sodi par to, ka nav
līguma un par to, ka savus mājas atkritumus izmet citos (pašvaldības) konteineros.
Uzstādīt pašvalības konteineriem novērošanas sistēmas...
Iedzīvotāju izglītošana par aktuālām vides problēmām:
Suņu turēšanas noteikumi; Suņu problēmu risināšana (to identificēšanas iespējamība,
saimnieku izglītošana, represīvas sistēmas izstrāde)

500

20132015

Priekules novada
domes
priekšsēdētājs

500

20132015

Priekules novada
domes
priekšsēdētājs

DABAS RESURSI

Priekule 2013
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Izpildes
termiņi

Atbildīgais

Atbalsta personāla piesaiste skolās. 2012/2013.m.g. 1 likme (sociālais
pedagogs)

200000

20142015

Veicināt jaunu apmācības metožu ieviešanu, izmantojot tehnoloģijas.
Nodrošināt infrastruktūru, materiālo bāzi, pasniedzēju kvalifikāciju,
iegādāties metodiskos materiālus.
Prakses vietas.

10000

20142015

Priekules novada domes
priekšsēdētājs, Izglītības
metodiķis
Priekules novada domes
priekšsēdētājs

1000

20142015
20142015
20142015

Priekules novada domes
priekšsēdētājs
Priekules novada domes
priekšsēdētājs
Priekules novada domes
priekšsēdētājs

UZŅĒMĒJDARBĪBA, NODARBINĀTĪBA

Stimulēt prakses vadītājus, mazināt birokrātiju.

5000

Dīķu zivsaimniecības popularizēšana un attīstība Priekules novadā. Esošās
situācijas apzināšana, iekļaušanās LEADER (zivsaimniecības) programmās.
CILVĒKRESURSI

2000

Priekule 2013
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Iedzīvotājiem rodas iespaids, ka pašvaldībā nodarbojas ar lietām, kuras
neietilpst tās funkcijās (piemēram, telpu uzkopšana, datortehnikas
uzturēšana, grāmatvedība utml.), tās štati ir mākslīgi uzpūsti kā rezultātā
algas ir ļoti zemas un uzņēmējdarbība nekādi netiek veicināta; Veikt
pašvaldības funkciju auditu, analizējot jomas, kuras pašvaldībai jāveic un
kuras ne. Tās nodalīt. Veicināt uzņēmējdarbību, pērkot pakalpojumus
jomās, kuras pašvaldībai nav jāveic atbilstoši likumdošanai. Palielināt
strādājošo darba algas par 10%.
Priekules novadā profesijas, kuras atceras un novērtē ir pedagogi, kultūras
darbinieki un sociālie darbinieki. Tas rada aizvainojumu daudziem
darbiniekiem, kuri dienu dienā veic savus pienākumus, lai dažādas lietas
novada domes un pārvalžu darbā notiktu bez aizķeršanās un viss būtu
kārtībā. Viņi jūtas nenovērtēti.
Atbilstoši
Starptautiskās
Administrācijas
profesionāļu
asociācijas
pieņemtajam, administrācijas profesionāļu diena tiek svinēta katra aprīļa
pēdējā trešdienā. Novada ietvaros tiek izvēlēta diena, kad tiek atzīmēti visi
tehniskie darbinieki. Šie pasākumi notiek sistemātiski katru gadu.
http://www.iaap-hq.org/events/apw
PILSĒTVIDE

-

Priekules novada domes un apkārtnes infrastruktūras sakārtošana. Novada
domes un apkārtnes infrastruktūras uzlabošanas projektēšanas un
būvniecības darbi.
Pakalpojumu klāsta dažādošana un pieejamības nodrošināšana. Jaunu,
nozīmīgu pakalpojumu sniegšanai piemērotu telpu rezervēšana.

Priekule 2013

Izpildes
termiņi
20142015

Atbildīgais
Priekules novada domes
priekšsēdētājs

1500

20132015

Priekules novada domes
priekšsēdētājs, Izpilddirektors

70000

2014

Priekules novada domes
priekšsēdētājs, Izpilddirektors

2000

20142015

Izpilddirektors
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Satiksmes
infrastruktūras
attīstīšana
pakalpojumu
pieejamības
veicināšanai. Ielu (kuru) ietvju, stāvlaukumu, apgaismojuma attīstība
Palielināt saikni starp lauksaimniecības ražotājiem un patērētājiem.
Izveidot veikalu – prezentācijas telpu, Priekules novadā ražotās
produkcijas prezentēšanai.
Būtiski nepieciešams izvietot vairāk soliņu pa visu pilsētu (tā iespējams
veidot aktīvās atpūtas takas) un to tiešā tuvumā arī atkritumu konteinerus,
tā veicinot tīrākas pilsētvides saglabāšanu;
Palielināt soliņu skaitu cilvēku pulcēšanas vietās (to tiešā tuvumā arī
atkritumu konteinerus)
Dīķos nepieciešams izvietot tiem pēc izmēra atbilstošas strūklakas un tos
apsaimniekot visu gadu (ziemas periodā, kad tie aizsaluši, vismaz vienu
vajadzētu iekārtot kā publisko slidotavu (ar apgaismojumu, mūziku un
soliņiem gar malu);
Nepieciešams izveidot vienotu noformējumu uz svētkiem visā novada
teritorijā; Izsludināt konkursu svētku noformējumu koncepciju izstrādei.
Paredzēt telpas noformējumu glabāšanai. Iespēju robežās izgatavot svētku
noformējumu un to uzstādīt visā novada teritorijā.
VESELĪBAS APRŪPE

70000

SIA „Priekules slimnīca”
1. Energoefektīvas katlumājas būvniecība;
2. Alternatīvo enerģijas resursu (saules enerģijas) izmantošana ūdens
sildīšanai (iespēju robežās, īpaši vasaras periodā)
3. Pieslēgšanās koģenerācijas stacijai

Priekule 2013

1000

Izpildes
termiņi
20142015
20142015

Atbildīgais
Izpilddirektors
Priekules novada domes
priekšsēdētājs,

5000

20142015

Izpilddirektors

80000

20142015

Izpilddirektors

80000

20142015

Priekules novada domes
priekšsēdētājs, Izpilddirektors

180000

20142015

Priekules novada domes
priekšsēdētājs, Izpilddirektors
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Zobārstniecības pakalpojumi

1000

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi;

3000

Fizikālās terapijas pakalpojumi;

5000

Ilglaicīgās sociālās aprūpes nodrošināšana.

3000

Dienas stacionāra pakalpojumi.

1000

Ambulatorie specializētie pakalpojumi.

3000

Izpildes
termiņi
20142015
20142015
20142015
20142015
20142015
20142015
20142015

Atbildīgais
Priekules novada domes
priekšsēdētājs,
Priekules novada domes
priekšsēdētājs,
Priekules novada domes
priekšsēdētājs,
Priekules novada domes
priekšsēdētājs,
Priekules novada domes
priekšsēdētājs,
Priekules novada domes
priekšsēdētājs,
Priekules novada domes
priekšsēdētājs,

Novada nozīmes rehabilitācijas centra izveide, aprīkošana un
nodrošināšana ar speciālistiem. (uz SIA „Priekules slimnīca” bāzes)
Rehabilitācijas centra izvede.
Novada teritorijā esošo 5 feldšerpunktu modernizācija. Feldšerpunktu
remonti.
TŪRISMS

10000

10000

20142015

Izpilddirektors

Renovēt arhitektūras pieminekli – Zviedru vārtus. Tajā iekārtot TIC, Zv.v.
vēstures ekspozīciju un izstāžu zāli. Tūrisma infrastruktūras pilnveidošana
un attīstība Priekules novadā. Renovēt arhitektūras pieminekli – Zviedru
vārtus. Patreizējās tūrisma infrastruktūras analīze, TIC izveide, attīstības
stratēģijas izstrāde un īstenošana.

200000

20142015

Priekules novada domes
priekšsēdētājs, Izpilddirektors

Priekule 2013
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WC esošās situācijas optimizācija, piekļuves iespējas sabiedriskajās vietās,
12000
informācija par to atrašanas vietā.
Ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Priekules novadā.
1000000
Melnā seguma īpatsvara palielināšana Priekules novada apsaimniekošanā
esošajiem ceļiem.
Senlietu krātuvju telpu remonti
50000
Sadarbība ar novada NVO, atbalsta pasākumi tūrisma organizēšanā,
piesaistot struktūrfondu finansējumu
Trīs leģendu par Priekules Ikaru vizualizēšana, Ikara lidojuma maršruta
70000
izveide.
Aktīvā tūrisma – drezīnu maršruta izveide Priekule – Paplakas stacija.
Pilnveidot velomaršrutu tīklu Priekules novadā. Apzināt un izvērtēt
30000
Priekules novadā esošos, velomaršrutos vēl neiesaistītos tūrisma apskates
objektus, nepieciešamības gadījumos, veikt apkārtnes labiekārtošanu,
iespēju robežās tos iesasitīt jaunos velomaršrutos. Iespēju robežās,
nodrošināt velomaršrutu ceļu infrastruktūras atbilstošu kopšanu.
Attīstīt veloceliņu tīklu. Veicināt pārrobežu tūrismu, ne vien starp kaimiņu
30000
novadiem, bet arī valstīm. Nodrošināt pietiekamu informatīvo materiālu
izplatīšanu, ne vien Latvijā, bet arī Lietuvā. Veikt iebraukušo tūristu
anketēšanu.
Attīstīt pārrobežu sadarbību dabas tūrisma veicināšanai iekšzemē. Tūrisma 100000
pakalpojumu infrastruktūra (naktsmītnes, sabiedriskā tualete, kemperu
parks).
Velonomas organizēšana.
13000

Priekule 2013

Izpildes
termiņi
20132015
20132015

Atbildīgais
Izpilddirektors
Izpilddirektors

20132015

Izpilddirektors

20132015

Izpilddirektors, Tūrisma
organizators

20132015

Izpilddirektors, Tūrisma
organizators

20132015

Tūrisma organizators

20142015

Tūrisma organizators

2014

Izpilddirektors, Tūrisma
organizators
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Izpildes
termiņi

Atbildīgais

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu sakārtošana atbilstoši
likumdošanas prasībām, Bunkas ciems, Krotes ciems, Kalētu ciems (NAI).

1500000

20132015

Rotaļu centru izveide. Atrast piemērotas telpas rotaļu centru izveidei katrā
Priekules novada pagastā.
Centru apgaismojuma optimizācija. Esošās situācijas izpēte, nepieciešamās
dokumetācijas sagatavošana un būvdarbu veikšana.
Slēgtu pieturvietu izbūve autobusu pieturās. Esošās situācijas analīze.
Pieturvietu, kurām nepieciešamas slēgtas pieturas identificēšana,
dokumentācijas sagatavošana, pieturvietu uzstādīšana.
Higēnas centru izveide novada apdzīvotajās vietās. Higēnas centru
ierīkošana novada apdzīvotajās vietās, kurās iedzīvotāju skaits lielāks par
200.
Kapličas ar saldētavu un izvadīšanas mājas būvniecība. Kapliču būvniecība
vai renovācija pagastu kapsētās, pēc nepieciešamības. Kapličas vietas
izvēle Priekules pilsētā, detālplānojuma izstrāde, projekta izstrāde.
BRĪVĀ LAIKA INFRASTRUKTŪRA

21000

18000

20132015
20132015
2014

Priekules novada domes
priekšsēdētājs, Izpilddirektors,
Pārvalžu vadītāji
Izpilddirektors, Pārvalžu
vadītāji
Izpilddirektors, Pārvalžu
vadītāji
Izpilddirektors, Pārvalžu
vadītāji

9000

2014

Izpilddirektors, Pārvalžu
vadītāji

530000

20142016

Priekules novada domes
priekšsēdētājs, Izpilddirektors,
Pārvalžu vadītāji

1000

2015

Izpilddirektors, Virgas pagasta
pārvaldes vadītājs

180000

2015

Izpilddirektors, Priekules
kultūras nama direktors

INFRASTRUKTŪRA

Materiālās bāzes nodrošināšana sporta aktivitātēm. Virgas pag. Līdz
2015.g. Brīvā laika centrā: basketbola grozu pagalmā, galda spēļu
komplektus, 3 dažādus trenažierus.
Kino zāles iekārtošana Priekules pilsētas kultūras nama mazajā zālē.

Priekule 2013

150000
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Sporta infrastruktūras izveide visā Priekules novada teritorijā. (pie visām
vispārizglītojošām skolām sporta zāle, sporta laukums vai stadions utml.,
pie visām vispārizglītojošām skolām izveidot nepieciešamo infrastruktūru;
Peldvietu izveide Priekules novadā. Sakopt esošās rekreācijas teritorijas;
Akustikas uzlabošana Priekules sporta hallē
Gumijotā klājuma ieklāšana tenisa kortiem

20000

Izpildes
termiņi
2015

12000
120000
10000

2014
2014
2014

Izpilddirektors
Izpilddirektors
Izpilddirektors, sporta
organizators

120000

20132015

Izpilddirektors, sociālais
dienests

100000

20132015
20132015

Izpilddirektors, sociālais
dienests
Izpilddirektors, sociālais
dienests

20132014
20132014

Izpilddirektors, sociālais
dienests
Izpilddirektors, sociālais
dienests

20132014

Izpilddirektors, sociālais
dienests

SOCIĀLĀ INFRASTRUKTŪRA, SOCIĀLIE PAKALPOJUMI un SOCIĀLĀ
PALĪDZĪBA
Pusceļa māja. Telpu izveide un speciālistu piesaiste skolēnu (pēc Purmsātu
speciālās skolas beigšanas) integrācijai sabiedrībā. Mājas darbības
nodrošināšana.
Pansijas iekārtošana (esošās telpās). Telpu atrašana pansijas iekārtošanai,
projekta izstrāde.
Krīžu centra izveide novadā (Gramzdā vai citur). Esošo telpu pārplānošana
funkciju nodrošināšanai, būvdarbu veikšana, centra iekārtošana,
nodrošināšana ar speciālistiem un darbība.
Mājās aprūpētāju dienesta izveide. Apzināt jau strādājošos mājās
aprūpētājus. Dot iespēju apgūt papildus nepieciešanās zināšanas.
Auklīšu dienesta izveide. Apzināt esošās, jau strādājošās auklītes. Dot
iespēju apgūt papildus nepieciešanās zināšanas, izveidot dienestu, piedāvāt
auklīšu pakalpojumus
Dienas centra izveide Priekules novadā. Dienas centra izveide.

Priekule 2013

50000

20000
20000

80000

Atbildīgais
Izpilddirektors, skolu direktori
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Telpas sociālo pakalpojumu nodrošināšanai, Bunkas pag.
Virgas pag., Gramzdas pag.
MĀJOKĻI

300000

Jumta seguma nomaiņa 40 mājām Priekulē. Tehnisko projektu izstrāde.
Daļas jumtu segumu nomaiņa
Siltumapgādes sistēmu renovācija, rekonstrukcija, optimizācija. Identificēt
esošās problēmas, iespēju robežas tās risināt, piesaistot finansējumu.
*) Priekules pilsētas Liepājas ielas un Uzvaras ielas mikrorajonu apkures
sistēmas renovācija un optimizācija;
*) Apkures trases un katlu mājas būvniecība Bunkas pagasta Bunkas ciemā
Ēku siltināšana, jumtu remonti, esošās infrastruktūras uzlabošana 20
mājām Priekules novadā. Likumdošanas izmaiņu veikšana, lai būtu
iespējams siltināt arī pašvaldībai piederošas ēkas.
Kārtot dokumentāciju daudzdzīvokļu māju siltināšanas projektu prasību
apmierināšanai (zemesgrāmatas, inventarizācijas utml.) Bunkas pag.
„Lāčplēši” – jumta nomaiņa, skursteņu rekonstrukcija (2013-2015); Kalētu
pag. Liepu aleja 3 siltināt; Virgas pag.
„Purenes” (30 dz.) Sakārtot dzīvošanai 1 ieeju (2015.-10.dz.) (varbūt kā
sociālo āju) „Sarmas” – 2015. jumta remonts (varbūt kā sociālo āju).
DABAS RESURSI

300000

Priekule 2013

30000

210000

Izpildes
termiņi
20132015

Atbildīgais
Izpilddirektors, sociālais
dienests

20132015
20132015

Izpilddirektors, namu
apsaimniekotāji
Izpilddirektors, namu
apsaimniekotāji

20132015

Izpilddirektors, namu
apsaimniekotāji
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Veco parku renovācija. Barona Parka renovācija un piemērošana kultūras
pasākumu vajadzībām. Priekules novada teritorijā esoša veco parku
inventarizācija un projektu izstrāde to sakārtošanai;
*) Aizvīķu parks
*) Kalētu priediens
*) Krotes parks,
*) Priekules parks...
Apstādījumu un instalāciju renovācija un ierīkošana, nodrošinot bioloģisko
daudzveidību. Apstādījumu ierīkošanas plānu izstrāde;
Ģimeņu dārza ierīkošanas turpināšana;
SAIMNIECISKĀ KĀRTĀ VEICAMIE DARBI

100000

7000

20132015

Priekules novada domes
priekšsēdētājs, Izpilddirektors,
apstādījumu speciālists

Sadarbībā ar pagastu pārvaldēm, iekārtot telpas, kurās iespējams saņemt
sadzīves pakalpojumus, pēc tam organizēt pakalpojumu sniegšanu;
Veikt zemesgrāmatā neierakstīto, domes apsaimniekošanā vai valdījumā
esošo īpašumu analīzi, sakārtojot tos prioritārā secībā, priekšroku dodot
īpašumiem uz kuriem atrodas dzīvojamās mājas. Veikt visas nepieciešamās
darbības šo īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā.
Ikara svētkus ieplānot vienu nedēļu ātrāk – jūlija pēdējā nedēļas nogalē.

12000

2014

12000

20132015

Izpilddirektors, Pārvalžu
vadītāji
Nekustamā īpašuma speciālists

Priekule 2013

Izpildes
termiņi
20132015

Atbildīgais
Priekules novada domes
priekšsēdētājs, Izpilddirektors

Kultūras darba organizators
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Katru gadu, pēc sezonas beigām, organizēt Priekules novadā esošās un
izmantotās lauksaimniecības tehnikas skati, dažādas konsultācijas un
mācības kā arī atpūtas pasākums lielākajiem uzņēmējiem. Apzināt
pasākuma dalībniekus, izveidot organizatoru grupu, kurā piedalās zemnieki
vai viņu ģimenes locekļi no katra pagasta. Tiek apzinātas aktuālākās
tēmas, par kurām nepieciešama apmācība, organizēti tehnikas skates
dalībnieki, piesasitīti speciālisti, kuri var sniegt nepieciešamās zināšanas.
Pasākuma garums iespējams vienā dienā, vai divās (atkarībā no mācību
tēmu apjoma). Pēdējās dienas vakarā rīkojams atpūtas vakars.
Kooperējoties lielākajiem piena ražotājiem ir izveidots piena pirmapstrādes
punkts. Sadarbībā ar novada lielākajiem piena ražotājiem veikt izpēti par
piena pirmapstrādes punkta nepieciešamību. Pozitīva iznākuma gadījumā
izstrādāt tā attīstības modeli.
Siltumnīcu komplekss pie koģenerācijas stacijas, nodrošina darbu vismaz
astoņiem Priekules novada iedzīvotājiem. Nodrošināt nepieciešamo
atbalstu koģenerācijas staciju uzbūvēšanai Priekules novada teritorijā un
veicināt siltuma piegādes nodrošināšanu patērētājiem.
Novada mājaslapā izveidots šķirklis ar nosaukumu: „Man vajag, es varu...”,
kurš būtiski atvieglo iedzīvotājiem ikdienas problēmu atrisināšanu; Novada
mājaslapā izveidots šķirklis ar nosaukumu: „Man vajag, es varu...”;
Paplašināt un labiekārtot Priekules pilsētā esošo bērnudārzu „Dzirnaviņas”
un tam piegulošās teritorijas (iela, stāvlaukums, ietve, apgaismojums utt.),
sakārtot bērnudārza īpašumtiesības. Sakārtot bērnudārza „Dzirnaviņas”
īpašumtiesības un veikt tam piegulošās teritorijas labiekārtošanas darbus;

3000

Priekule 2013

Izpildes
termiņi
20132015

Atbildīgais
Priekules novada domes
priekšsēdētājs, Izpilddirektors

150000

20132014

Lauku attīstības konsultants,
lauksaimniecības konsultanti

100000

20142015

Lauku attīstības konsultants,
lauksaimniecības konsultanti

100

2013

Izpilddirektors

10000

20132015

Priekules novada domes
priekšsēdētājs, Izpilddirektors,
Nekustamā īpaūma speciālists
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Priekules novada domes sēdes, komiteju sēdes u.c. sapulces nav
piemērotas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, šajā gadījumā ar dzirdes
problēmām, gan skaņas skaļuma ziņā gan deputātu runas kultūras ziņā.
Uzstādīta sapulču telpas apskaņošanas sistēma, kura tiek lietota katrā
sapulcē. Veikti runas kultūras un audzinošie pasākumi, lai uzlabotu sapulču
kultūru.
Patreizējā situācijā liela problēma ir komunālās saimniecības darbības
sistēmas trūkums. Katra pārvalde darbojas pēc savām iespējām un
saprašanas, Priekules pilsētai ir savs SIA, kurš par citiem neko negrib
dzirdēt, atskaites jānodod visiem kopā (kā novadam), bet nodod katra
struktūrvienība atsevišķi, radot nesaprašanos utml.
Izveidot komunālo saimniecību koordinājošu struktūrvienību, apzināt esošo
situāciju novadā.
Priekules novadā ir situācija, ka pēc ūdenssaimniecības projektu
pabeigšanas iedzīvotāji nevar saņemt centralizēto ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmu pakalpojumu dzīvoklī, jo dzīvo ēkās, kuras atrodas
domes īpašumā vai valdījumā un viņiem nav tiesiska pamata pieslēgties
blakus esošajām trasēm un šo pakalpojumu saņemt. Pieslēgt ūdensapgādes
un kanalizācijas sistēmās domes īpašumā vai valdījumā esošās dzīvojamās
mājas, kuras atrodas līdz 30m no izbūvētajām trasēm.
Visa Priekules novada teritorija ir pilna ar veciem, nevajadzīgiem, vidi
degradējošiem telefona stabiem. Tie būtiski apgrūtina zemes apstrādi, un
rada bīstamas situācijas. Informēt zemes īpašniekus par veicamajām
darbībām, lai atbrīvotu savus zemes īpašumus no vecajiem telefonu
stabiem.

3000

Priekule 2013

Izpildes
termiņi
20132014

Atbildīgais
Priekules novada domes
priekšsēdētājs

7000

20132015

Priekules novada domes
priekšsēdētājs, Izpilddirektors

5000

20132014

Izpilddirektors

-

2013

Izpilddirektors
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Priekules novadā strauji samazinās LIZ īpatsvars, kas samazina
lauksaimnieku iespējas saražot vairāk produkcijas (īpaši tās ir teritorijas,
kuras ir pašvaldības valdījumā, pārraudzībā). Šis fakts apdraud novada
specializācijas esamību – lauksaimniecība, bet vairāk rosina domāt par
specializāciju – krūmu audzēšana.
Tiek apzinātas aizaugošās teritorijas, slēgti līgumi par pašvaldības
teritoriju atgriešanu lauksaimnieciskajai darbībai ar privātpersonām vai
uzņēmējiem.
Straujāk palielināt zemes nodokli LIZ, kuras tiek apaudzētas ar mežiem,
platībās, kuras tam nav paredzētas atbilstoši TP.
Tiek veikta likumdošanas iniciatīva par platību maksājumu samazinājumu
vai pilnīgu noņemšanu LIZ, kuras tiek apaudzētas ar mežiem, platībās,
kuras tam nav paredzētas atbilstoši TP.
NATURA 2000 teritorijas un to apsaimniekošana. Aktualizēt NATURA
2000 teritorijas Priekules novadā:
Ruņupes liegums- kas tiek atļauts, kas ne;
Blažģa ezers zaudējis savu sākotnējo būtību – kokvardes izplatījušās lielā
attālumā no tā, varbūt nepieciešams noņemt NATURA 2000 statusu;
Priekules pilsētā pie slimnīcas ir kastaņu aleja, kura pavasaros ir vizuāli
pievilcīga, bet kastaņiem ir uzbrukušas mīnējošās kodes, kuras vasaras
laikā sadēj kastaņu lapās oliņas. Tās kļūst pleķainas un nokrūt zemē, lai
pārziemotu. Lapas nepieciešams savākt un kompostēt, lai neizplatītos.
Veikt darbinieku izglītošanu par kastaņus piemeklējušo kaiti un tās
apkarošanas iespējām. Cītīgi kopt kastaņu aleju, lai mīnējošās kodes
iznīcnātu pilnībā

3000

Priekule 2013

Izpildes
termiņi
20132015

Atbildīgais
Priekules novada domes
priekšsēdētājs, Izpilddirektors

12000

20132014

Priekules novada domes
priekšsēdētājs, Izpilddirektors

300

20132015

Izpilddirektors
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Priekules novada attīstības stratēģija finansējuma piesaistei
1. Stimulēt un dažādot ekonomiku un attīstīt ražošanu.
(Prioritāte)
1.1.Attīstīta infrastruktūra uzņēmējdarbībai.
(Mērķis) 5 232 000 LVL
3.līmenis

4.līmenis

5.līmenis

Vidēja termiņa
aktivitātes

Pasākums
1.Uzņēmējdarbības
prasībām
atbilstošas vides
pieejamības
nodrošināšana

Rīcības
1. Noteikt
piemērotas
vietas
uzņēmējdarbības
attīstībai,
veicināt mobilitāti
un piesaistīt tām
uzņēmējus.

Projekti
1.1.Tukšo,
ražošanai
piemēroto,
objektu
sakārtošana
uzņēmējdarbības
veikšanai.

Ražošanai piemērotāko
objektu sakārtošana
uzņēmējdarbības
veikšanai, investoru
piesaiste

Priekule 2013

Ilgtermiņa
aktivitātes
Investoru
piesaiste

Atbildīgais par Izmaksas
realizāciju
Priekules
5000000
novada domes
priekšsēdētājs
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3.līmenis
Pasākums

2.Ražošanas un
pakalpojumu
sektora
optimizācijas
veicināšana.

4.līmenis

5.līmenis

Vidēja termiņa
aktivitātes

Rīcības
2. Sagatavot
stratēģisko
investīciju vietu
reģistru dažādos
līmeņos.

Projekti
2.1.Investīciju
reģistru izveide

3. Piesaistīt
partnerus un
finanšu avotus un
radīt apstākļus
pakāpeniskai šo
teritoriju attīstībai.

3.1. Partneru
piesaiste

1.Pārorientēties
uz preču
ražošanu ar
lielāku pievienoto
vērtību
tradicionālajos
attīstības
sektoros.

1.Mūžizglītības
programmas
darbaspēka
apmācībai,
motivācijai,
uzņēmējdarbības
uzsākšanai un
kooperācijas
veicināšanai
(profesionālā
orientācija)

Ilgtermiņa
aktivitātes

Atbildīgais par Izmaksas
realizāciju

Reģistru izmantošana
investoru piesaistei

Reģistru
izmantošana
investoru
piesaistei

Priekules
15000
novada domes
priekšsēdētājs

Mūžizglītības pasākumi
uzņēmējdarbības
veicināšanai

Mūžizglītības
pasākumi
uzņēmējdarbības
veicināšanai

Priekules
20000
novada domes
priekšsēdētājs

1.1.Mūžizglītības
programmas darbaspēka
motivācijai, apmācībai
(profesionālā
orientācija).

1.1.Mūžizglītības
programmas
darbaspēka
motivācijai,
apmācībai
(profesionālā
orientācija).

Priekules
5000
novada domes
priekšsēdētājs

3.2. Finansējuma
piesaiste

1.2.Mūžizglītības
programmas
uzņēmējdarbības
uzsākšanai un
kooperācijas
veicināšanai

Priekule 2013

1.2.Mūžizglītības
programmas
uzņēmējdarbības
uzsākšanai un
kooperācijas
veicināšanai

140

Priekules novada attīstības programma
2013-2019
3.līmenis
Pasākums

3.Vietējo
uzņēmumu
konkurētspējas
paaugstināšana

4.līmenis

5.līmenis

Vidēja termiņa
aktivitātes

Rīcības
2.Jaunu
tehnoloģiju
ieviešana.

Projekti
1. Skolas
programmas

1.Palielināt
moderno
tehnoloģiju
izmantošanu
vietējos
uzņēmumos,
veicinot
inovatīvu un
konkurējošu
uzņēmumu izveidi
un attīstību

1.1.Mūžizglītības
programmas
darbaspēka
apmācībai,
motivācijai,
uzņēmējdarbības
uzsākšanai un
kooperācijas
veicināšanai
(profesionālā
orientācija)

Izveidot „Ikara skoliņu”
Priekules novadā,
piesaistot mācību
spēkus, izstrādājot
daļēju virtuālo apmācību
iespēju.
1.1.1.Mūžizglītības
programmas darbaspēka
apmācībai,
motivācijai,(profesionālā
orientācija)

Ilgtermiņa
aktivitātes

Atbildīgais par Izmaksas
realizāciju

Turpināt “Ikara
skoliņas”
darbību un
pilveidot to.

Priekules
vidusskolas
direktors

100000

Mūžizglītības
programmu
turpināšana

Priekules
20000
novada domes
priekšsēdētājs

1.1.2.Mūžizglītības
programmas
uzņēmējdarbības
uzsākšanai un
kooperācijas
veicināšanai
(profesionālā
orientācija)

Priekule 2013
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
3.līmenis

4.līmenis

5.līmenis

Pasākums

Rīcības

Projekti
1.2. Izmantot IT,
lai veicinātu
informācijas
apmaiņu un
savstarpējo
sadarbību.
1.3. Paaugstināt
zināšanu līmeni
par
uzņēmējdarbības
attīstības
iespējām un
veicināt
savstarpējās
sadarbības /
partnerības
attīstību.

Vidēja termiņa
aktivitātes

Ilgtermiņa
aktivitātes

1.2.1.Mūžizglītības
programma IT apguvei
un pielietošanai ikdienas
vajadzībām.

Mūžizglītības
programma IT
apguvei un
pielietošanai
ikdienas
vajadzībām.
Mūžizglītības
programma par
uzņēmējdarbības
attīstības
iespējām un
sadarbības /
partnerības
priekšrocībām.

1.3.1.Mūžizglītības
programma par
uzņēmējdarbības
attīstības iespējām un
sadarbības / partnerības
priekšrocībām.

Priekule 2013

Atbildīgais par Izmaksas
realizāciju
Priekules
10000
novada domes
priekšsēdētājs

Priekules
9000
novada domes
priekšsēdētājs
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
3.līmenis

4.līmenis

5.līmenis

Pasākums
4.Uzņēmējdarbības
(t.sk. MVU)
attīstības
veicināšana un
labvēlīgas vides
radīšana

Rīcības
1. Veicināt MVU
veidošanos,
atbalstīt to
attīstību un
veicināt
partnerattiecību
veidošanos starp
sabiedrisko un
privāto sektoru.

Projekti
1.1.Mūžizglītības
programmas
darbaspēka
apmācībai,
motivācijai,
uzņēmējdarbības
uzsākšanai un
kooperācijas
veicināšanai
(profesionālā
orientācija)

Vidēja termiņa
aktivitātes

Ilgtermiņa
aktivitātes

* Mūžizglītības
programmas darbaspēka
apmācībai, motivācijai,
uzņēmējdarbības
uzsākšanai.

* Mūžizglītības
programmas
darbaspēka
apmācībai,
motivācijai,
uzņēmējdarbības
uzsākšanai.

* Mūžizglītības
programmas
uzņēmējdarbības
uzsākšanai un
kooperācijas
veicināšanai

Priekule 2013

Atbildīgais par Izmaksas
realizāciju
Priekules
8000
novada domes
priekšsēdētājs

* Mūžizglītības
programmas
uzņēmējdarbības
uzsākšanai un
kooperācijas
veicināšanai
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
3.līmenis

4.līmenis

5.līmenis

Vidēja termiņa
aktivitātes

Pasākums

Rīcības

Projekti
1.2.Attīstīt
uzņēmējdarbības
uzsākšanai un
attīstīšanai
nepieciešamās
iemaņas novada
iedzīvotājiem un
organizēt
informatīvos
pasākumus mazo
un vidējo
uzņēmumu
iniciatīvu
popularizēšanai.
1.3. Iztrādāt
programmu un
uzsākt biznesa
inkubatora
izveidi Priekules
novadā.

*Organizēt informatīvos
pasākumus mazo un vidējo
uzņēmumu iniciatīvu
popularizēšanai
* Attīstīt uzņēmējdarbības
uzsākšanai un attīstīšanai
nepieciešamās iemaņas
novada iedzīvotājiem.

Biznesa atbalsta centra
filiāles regulāra,
pieprasījumam atbilstoša
darbība

Priekule 2013

Ilgtermiņa
aktivitātes
* Organizēt
informatīvos
pasākumus mazo
un vidējo
uzņēmumu
iniciatīvu
popularizēšanai.

Atbildīgais par Izmaksas
realizāciju
Priekules
5000
novada domes
priekšsēdētājs

* Attīstīt
uzņēmējdarbības
uzsākšanai un
attīstīšanai
nepieciešamās
iemaņas novada
iedzīvotājiem.

Biznesa
inkubators mazo
un jauno
uzņēmumu
pakalpojumu
nodrošināšanai

Priekules
20000
novada domes
priekšsēdētājs
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
3.līmenis

4.līmenis

5.līmenis

Vidēja termiņa
aktivitātes

Pasākums

Rīcības
2. Veicināt
partnerattiecības
starp privāto un
sabiedrisko
sektoru.

Projekti
2.1.Organizēt
pasākumus,
kuros piedalās
privātā un
sabiedriskā
sektora pārstāvji

Turpināt pasākumu
organizēšanu

Priekule 2013

Ilgtermiņa
aktivitātes
Turpināt
pasākumu
organizēšanu

Atbildīgais par Izmaksas
realizāciju
Priekules
20000
novada domes
priekšsēdētājs
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
1.2.Labvēlīga vide investīcijām.
(Mērķis) 45 000 LVL
3.līmenis

4.līmenis

5.līmenis

Pasākums
1.Investīciju
piesaistīšana
augstas
pievienotās
vērtības nozarēs

Rīcības
1. Radīt
apstākļus
novada
pievilcības
palielināšanai
ārvalstu
investoriem
augstas
pievienotās
vērtības
sektoros.

Projekti
Teritoriju un
infrastruktūras
attīstība augstas
pievienotās
vērtības nozaru
darbībai.

2.Stimulēt
partnerattiecības
starp
uzņēmējdarbības
atbalsta un
marketinga
struktūrām.

2.1.Veicināt
novada uzņēmēju
partnerattiecību
veidošanos ar
uzņēmējdarbības
atbalsta un
marketinga
struktūrām.

Vidēja termiņa
aktivitātes

Ilgtermiņa
aktivitātes

Atbildīgais par
realizāciju

Izmaksas

1.Realizēt
investīciju
projektus
prioritāro vietu
un tām
nepieciešamās
infrastruktūras
attīstībā

1.Turpināt
mārketinga
aktivitātes

Priekules
novada domes
priekšsēdētājs

10000

Priekules
novada domes
priekšsēdētājs

8000

2.Uzturēt
sagatavoto
infrastruktūru

2.Veikt
mārketinga
aktivitātes
Realizēt
uzņēmēju
partnerattiecību
veidošanas un
marketinga
stimulēšanas
programmu

Priekule 2013

Turpināt
uzsāktās
aktivitātes
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
3.līmenis

4.līmenis

5.līmenis

Pasākums

Rīcības
3. Uzturēt datu
bāzi par
potenciālajām
investīciju
vietām,
iespējām, kā arī
uzņēmējdarbībai
piemēroto
platību un telpu
pieejamību.

Projekti
* Izvērtēt
uzņēmējdarbības
atbalsta
mehānisma
kvalitāti un
apjomu un
noteikt iespējas
to uzlabošanai.

Vidēja termiņa
aktivitātes

Ilgtermiņa
aktivitātes

Atbildīgais par
realizāciju

Izmaksas

Izveidotās
informatīvās
datubāzes
uzturēšana un
regulāra
aktualizācija

Izveidotās
informatīvās
datubāzes
uzturēšana un
regulāra
aktualizācija

Priekules
novada domes
priekšsēdētājs

5000

Priekule 2013
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
3.līmenis

4.līmenis

5.līmenis

Pasākums

Rīcības

Projekti
*Izvērtēt
uzņēmējdarbības
atbalsta
mehānismus un
pakalpojumu
darbību un
noteikt to
pilnveidošanas
iespējas.
*Nodrošināt
pārskatāmu
profesionālās
informācijas
pieejamību
mikro, mazajiem
un vidējiem
uzņēmumiem.

Vidēja termiņa
aktivitātes

Priekule 2013

Ilgtermiņa
aktivitātes

Atbildīgais par
realizāciju

Izmaksas
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
3.līmenis

4.līmenis

5.līmenis

Pasākums

Rīcības

Projekti

Vidēja termiņa
aktivitātes

Ilgtermiņa
aktivitātes

Atbildīgais par
realizāciju

Izmaksas

*Atbalstīt
uzņēmēju
līdzdalību
izstādēs
(vietējās,
starptautiskajās)
2.Finanšu
atbalsta
pieejmības
nodrošināšana
uzņēmējdarbībai

1. Attīstīt
finanšu
pieejamību
uzņēmējiem, kā
arī vietējās
iniciatīvas.

1.1. Finanšu
pieejamības
informācijas
kapmaņas un
konsultācijas

Finanšu
pieejamības
informācijas
kapmaņas un
konsultācijas

Finanšu
pieejamības
informācijas
kapmaņas un
konsultācijas

Priekules
novada domes
priekšsēdētājs

3000

2.Izveidot
atbalsta sistēmu
mehānismu
jauno uzņēmēju
atbalstam.

2.1. Atbalsta
sistēma
Priekules
novada
jaunajiem
uzņēmējiem.

Atbalsta
sistēmas darbība

Atbalsta
sistēmas darbība

Priekules
novada domes
priekšsēdētājs

5000

Priekule 2013
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
3.līmenis

4.līmenis

5.līmenis

Pasākums
3.Pakalpojumu
sektora
attīstīšana un
produkcijas ar
augstu
pievienoto
vērtību
ražošanas
veicināšana

Rīcības
1. Veicināt
mikro, mazo un
vidējo
uzņēmumu
attīstību
loģistikas un
pakalpojumu
sektoros un
aizstāt zemas
pievienotās
vērtības
ražošanas
aktivitātes ar
augstas
pievienotās
vērtības
ražošanas
procesu.

Projekti
1.1.Ražotāju un
piegādātāju
sadarbības
attīstība

Vidēja termiņa
aktivitātes

Ilgtermiņa
aktivitātes

Atbildīgais par
realizāciju

Izmaksas

Ražotāju un
piegādātāju
sadarbības
attīstība

Ražotāju un
piegādātāju
sadarbības
attīstība

Priekules
novada domes
priekšsēdētājs

5000

Priekule 2013
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
3.līmenis

4.līmenis

5.līmenis

Pasākums

Rīcības

Projekti
1.2. Augstas
pievienotās
vērtības
produkcijas
noieta tirgu un
tiešu kontaktu
dibināšana

Vidēja termiņa
aktivitātes

Ilgtermiņa
aktivitātes

Atbildīgais par
realizāciju

Izmaksas

Augstas
pievienotās
vērtības
produkcijas
noieta tirgu un
tiešu kontaktu
dibināšana

Augstas
pievienotās
vērtības
produkcijas
noieta tirgu un
tiešu kontaktu
dibināšana

Priekules
novada domes
priekšsēdētājs

10000

1.3.Līdzsvarota telpiskā struktūra, novada teritorijas ekonomiskajai attīstībai.
(Mērķis) 3 467 000 LVL
3.līmenis

4.līmenis

5.līmenis

Pasākums
1.Apdzīvoto vietu
lomas
nostiprināšana

Rīcības
1. Radīt
apstākļus, kuros
potenciālie
attīstības centri
spēj nodrošināt
sociālās un
ekonomiskās
attīstības

Projekti
1.1. Pilsētas
laukuma izbūve.

1.2. Gājēju ielas
izbūve.

Vidēja termiņa
aktivitātes

Ilgtermiņa
aktivitātes

Atbildīgais par
realizāciju

Izmaksas

Laukuma
projektēšanas
un būvniecības
darbi.
Gājēju ielas
projektēšana un
būvniecības
darbi.

Laukuma
uzturēšana

Priekules
novada domes
priekšsēdētājs

500000

Gājēju ielas
uzturēšana

Priekules
novada domes
priekšsēdētājs

500000

Priekule 2013
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
3.līmenis

4.līmenis

5.līmenis

Pasākums

Rīcības
iespējas,
sekmējot
līdzsvarotu
attīstību.

Projekti
1.3. Priekules
novada domes
apkārtnes
infrastruktūras
sakārtošana.
1.4. Pakalpojumu
klāsta dažādošana
un pieejamības
nodrošināšana

1.5. Satiksmes
infrastruktūras
attīstīšana
pakalpojumu
pieejamības
veicināšanai.

Vidēja termiņa
aktivitātes

Ilgtermiņa
aktivitātes

Atbildīgais par
realizāciju

Izmaksas

Domes un tās
apkārtnes
uzturēšana.

Domes un tās
apkārtnes
uzturēšana.

Priekules
novada domes
priekšsēdētājs

80000

Iespējamo
pakalpojumu
apzināšana un
pieejamības
aktivizēšana.
Vēl
nepieciešamo
pakalpojumu
identificēšana.

Nepieciešamo
pakalpojumu
sniedzēju
apzināšana un
piesaistīšana
pakalpojumu
sniegšanai.

Priekules
novada domes
priekšsēdētājs

6000

Identificēt
attīstāmos
posmus un sākt
šo posmu
attīstību

Attīstīas
turpināšana

Priekules
novada domes
priekšsēdētājs

1000000

Priekule 2013
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
3.līmenis

4.līmenis

5.līmenis

Pasākums

Rīcības
2. Izstrādāt
vietējā līmeņa
nodarbinātības
un ekonomiskās
attīstības
stratēģijas
atbilstoši
attiecīgas
teritorijas
stiprajām pusēm

Projekti
2.1. Rosināt
vietējos uzņēmējus
pašiem apmācīt
darbiniekus
specialitātes,
kuras viņiem
nepieciešamas. Šo
pakalpojumu
piedāvāt arī citiem
uzņēmējiem.

3. Izstrādāt
stratēģiju agrāko
industriālo un
militāro
teritoriju
atjaunošanai.

3.1. Priekules
novadā esošo
agrāko industriālo
un militāro
teritoriju
atjaunošanas un
rekultivācijas
stratēģijas
izstrāde.

Vidēja termiņa
aktivitātes

Ilgtermiņa
aktivitātes

Atbildīgais par
realizāciju

Izmaksas

Sadarbības
starp
uzņēmējiem un
darbiniekiem
turpināšana

Sadarbības
starp
uzņēmējiem un
darbiniekiem
turpināšana

Priekules
novada domes
priekšsēdētājs

8000

Izstrādātās
stratēģijas
īstenošana.

Izstrādātās
stratēģijas
īstenošana.

Priekules
novada domes
priekšsēdētājs

1000000

Priekule 2013
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
3.līmenis

4.līmenis

5.līmenis

Pasākums

Rīcības
4. Veikt izpēti,
izstrādāt
stratēģiju par
jauniešu
nodarbinātības
palielināšanas
iespējām lauku
apvidos un
pilsētā un uzsākt
tās īstenošanu.

Projekti
4.1. Priekules
novada jauniešu
nodarbinātības
palielināšanas
stratēģija.

2.1. Palielināt
ekonomisko
iespēju dažādību
lauku apvidu
iedzīvotājiem.

2.Ekonomikas
dažādošana,
nodarbinātības
iespēju
paplašināšana un
ienākumu

Vidēja termiņa
aktivitātes

Ilgtermiņa
aktivitātes

Atbildīgais par
realizāciju

Izmaksas

Izstrādātās
stratēģijas
īstenošana

Izstrādātās
stratēģijas
īstenošana

Priekules
novada domes
priekšsēdētājs

10000

4.2. Veidot
sadarbību starp
Priekules novada
uzņēmējiem un
jauniešiem,
veicinot viņu
tālāku apmācību.

Sadarbības
turpināšana

Sadarbības
turpināšana

Priekules
novada domes
priekšsēdētājs

3000

1.1.Izbūvēt
Priekules pilsētā
tirgus laukumu un
veicināt apkārtējo
ražotāju tirgošanos
tur.

Izbūvētā tirgus
laikuma
uzturēšana,
vietējo ražotāju
tirdzniecības
veicināšana.

Izbūvētā tirgus
laikuma
uzturēšana,
vietējo ražotāju
tirdzniecības
veicināšana.

Priekules
novada domes
priekšsēdētājs

10000

Priekule 2013
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
3.līmenis

4.līmenis

5.līmenis

Vidēja termiņa
aktivitātes

Pasākums
palielināšana lauku
apvidos

Rīcības

Projekti
1.2.Organizēt
kapacitātes
celšanas kursus
par
uzņēmējdarbības
dažādošanas
iespējām.
1.3. Palielināt
saikni starp
lauksaimniecības
ražotājiem un
patērētājiem

Atbildīgais par
realizāciju

Izmaksas

Turpināt iesākto Turpināt
darbu
iesākto darbu

Priekules
novada domes
priekšsēdētājs

6000

Turpināt iesākto
darbu, turpināt
apzināt
uzņēmējus,
kurus uzaicināt
piedalīties šajā
projektā.

Priekules
novada domes
priekšsēdētāja

5000

Priekule 2013

Ilgtermiņa
aktivitātes

Turpināt
iesākto darbu,
turpināt apzināt
uzņēmējus,
kurus uzaicināt
piedalīties šajā
projektā.
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
3.līmenis
Pasākums

4.līmenis

Rīcības
2.2. Stimulēt
alternatīvas
aktivitātes, lai
atbalstītu lauku
attīstību (atpūta,
tūrisms, kultūras
tūrisms,
nodarbinātība
ārpus
saimniecības)
3.Lauksaimniecības, 3.1. Palielināt
mežsaimniecības un augstākas
kokapstrādes, kā
pievienotās
arī zivsaimniecības vērtības

5.līmenis

Vidēja termiņa
aktivitātes

Ilgtermiņa
aktivitātes

Atbildīgais par
realizāciju

Izmaksas

Izstrādātās
stratēģijas
īstenošana,
iedzīvotāju
izglītošana

Izstrādātās
stratēģijas
īstenošana,
iedzīvotāju
izglītošana

Priekules
novada domes
priekšsēdētāja

8000

1.1.Netradicionālās Izstrādātās
lauksaimniecības
stratēģijas
attīstība Priekules īstenošana
novadā.

Izstrādātās
stratēģijas
īstenošana

Priekules
novada domes
priekšsēdētāja

8000

Projekti
2.1. Alternatīvās
aktivitātes lauku
attīstībai

Priekule 2013
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
3.līmenis

4.līmenis

5.līmenis

Vidēja termiņa
aktivitātes

Ilgtermiņa
aktivitātes

Atbildīgais par
realizāciju

Izmaksas

Pasākums
sektora
pilnveidošana,
palielinot saražotās
produkcijas
pievienoto vērtību

Rīcības
aktivitātes
lauksaimniecībā,
zivsaimniecībā,
mežsaimniecībā,
kokapstrādē un
pārtikas
produktu
ražosanā.

Projekti
1.2. Veicināt
netradicionālās
lauksaimniecības
attīstību un
lauksaimniecības
ražošanas
intensifikāciju un
specializāciju jomās,
kurās Priekules
novada zemnieki var
būt konkurētspējīgi.

Izstrādātās
stratēģijas
īstenošana

Izstrādātās
stratēģijas
īstenošana

Priekules
novada domes
priekšsēdētājs

8000

2. Attīstīt zivju
audzētavas
(zivju dīķu
saimniecības) un
zivju pārstrādi

2.1. Dīķu
zivsaimniecības
popularizēšana un
attīstība Priekules
novadā.

Darba
turpināšana

Darba
turpināšana

Priekules
novada domes
priekšsēdētājs

5000

Ja no jūras drīz zivis vairs nebūs, tad
tirgus niša būs brīva...

Priekule 2013

157

Priekules novada attīstības programma
2013-2019
3.līmenis

4.līmenis

5.līmenis

Pasākums

Rīcības

Projekti
2.2.
Zivsaimniecības
piedāvājuma
veidošana
sadarbībā ar
novada dīķu un
ezeru īpašniekiem
(Tūrisms)
2.3. Saldūdens
zivju pārstrādes
ceha darbība
Priekules novadā

Vidēja termiņa
aktivitātes

Ilgtermiņa
aktivitātes

Atbildīgais par
realizāciju

Izmaksas

Darba
turpināšana

Darba
turpināšana

Priekules
novada domes
priekšsēdētājs

10000

Saldūdens zivju
pārstrādes ceha
izveide un
darbība, tirgus
nišas
iekarošana.

Saldūdens zivju
pārstrādes ceha
darbība

Priekules
novada domes
priekšsēdētājs

3000000

Priekule 2013
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
1.4.Veselības aprūpes maksas pakalpojumu attīstība.
2 740 000 LVL
3.līmenis

4.līmenis

5.līmenis

Pasākums
1. Vietējās
veselības
aprūpes iestādes
– SIA „Priekules
slimnīca”
konkurētspējas
paaugstināšana

Rīcības
1. Efektīva
energoresursu
izmantošana

Projekti
1.1.
Energoefektīvas
katlumājas
būvniecība;

1.2.Alternatīvo
enerģijas resursu
(saules enerģijas)
izmantošana ūdens
sildīšanai (iespēju
robežās, īpaši
vasaras periodā)
Pieslēgšanās
koģenerācijas
stacijai

Vidēja termiņa
aktivitātes

Ilgtermiņa
aktivitātes

Atbildīgais par
realizāciju

Izmaksas

Koģenerācijas
stacijaas siltuma
izmantošana

Koģenerācijas
stacijaas siltuma
izmantošana

Priekules
novada domes
priekšsēdētājs

1800000

Saules resursu
izmantošana
slimnīcas
darbības
nodrošināšanai

Saules resursu
izmantošana
slimnīcas
darbības
nodrošināšanai

Priekule 2013
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
3.līmenis

4.līmenis

5.līmenis

Vidēja termiņa
aktivitātes

Ilgtermiņa
aktivitātes

Atbildīgais par
realizāciju

Izmaksas

Pasākums

Rīcības
2. Ārstniecības
pakalpojumu
nodrošināšana.

Projekti
2.1.
Zobārstniecības
pakalpojumi;

Zobārstniecības
pakalpojumu
nodrošināšana

Zobārstniecības
pakalpojumu
nodrošināšana

Priekules
novada domes
priekšsēdētājs

800000

Operatīvās
ķirurģijas
pakalpojumu
nodrošināšana;

Operatīvās
ķirurģijas
pakalpojumu
nodrošināšana;

2.3.
Ultrasonogrāfijas
pakalpojumi,

Ultrasonogrāfijas
pakalpojumu

Ultrasonogrāfijas
pakalpojumu

doplerosonogrāfijas
pakalpojumi un citi
rentgenoloģiskie
izmeklējumi

doplerosonogrāfijasdoplerosonogrāfijas
pakalpojumu ,
pakalpojumu ,
rentgenoloģisko
rentgenoloģisko
izmeklējumu,
izmeklējumu,

2.4. Ginekoloģijas
pakalpojumi;

Ginekoloģijas
pakalpojumu,
Dzemdniecības
pakalpojumu
nodrošināšana

2.2. Operatīvās
ķirurģijas
pakalpojumi;

2.5. Dzemdniecības
pakalpojumi.

Priekule 2013

Ginekoloģijas
pakalpojumu,
Dzemdniecības
pakalpojumu
nodrošināšana
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
3.līmenis

4.līmenis

5.līmenis

Pasākums

Rīcības
3.Rehabilitācijas
pakalpojumu
nodrošināšana.

Projekti
3.1. Sociālās
rehabilitācijas
pakalpojumi;

3.2. Fizikālās
terapijas
pakalpojumi;

3.3. Rehabilitācijas
pakalpojumu
nodaļa.
4. Sociālās
aprūpes
pakalpojumu
nodrošināšana.

4.1. Ilglaicīgās
sociālās aprūpes
nodrošināšana;
4.2. Maksas
sociālās aprūpes
nodrošināšana
paaugstināta
komforta
apstākļos;

Vidēja termiņa
aktivitātes

Ilgtermiņa
aktivitātes

Atbildīgais par
realizāciju

Izmaksas

Rehabilitācijas
pakalpojumu
nodaļas
uzturēšana.

Rehabilitācijas
pakalpojumu
nodaļas
uzturēšana.

Priekules
novada domes
priekšsēdētājs

80000

Fizikālās
terapijas
pakalpojumu
nodrošināšana

Fizikālās
terapijas
pakalpojumu
nodrošināšana

Sociālās
rehabilitācijas
pakalpojumu
nodrošināšana

Sociālās
rehabilitācijas
pakalpojumu
nodrošināšana

Maksas sociālās
aprūpes
nodrošināšana
paaugstināta
komforta
apstākļos.

Maksas sociālās
aprūpes
nodrošināšana
paaugstināta
komforta
apstākļos.

Priekules
novada domes
priekšsēdētājs

50000

Priekule 2013
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
3.līmenis

4.līmenis

5.līmenis

Pasākums

Rīcības
5. Citi
iespējamie
pakalpojumi.

Projekti
5.1. Dienas
stacionāra
pakalpojumi;
5.2. Ambulatorie
specializētie
pakalpojumi.

Vidēja termiņa
aktivitātes

Ilgtermiņa
aktivitātes

Atbildīgais par
realizāciju

Dienas stacionāra Dienas stacionāra Priekules
pakalpojum
pakalpojum
novada domes
priekšsēdētājs
attīstība.
attīstība.
Ambulatoro
specializēto
pakalpojumu
attīstība

Izmaksas

10000

Ambulatoro
specializēto
pakalpojumu
attīstība

1.5. Labvēlīga vide tūrisma attīstībai.
(Mērķis) 12 309 000 LVL
3.līmenis

4.līmenis

5.līmenis

Pasākums
1.Tūrisma
infrastruktūras
tālāka
attīstīšana un

Rīcības
1. Rast iespēju
attīstīt plaša
mēroga tūrisma
infrastruktūras

Projekti
1.1. Priekules
novada specifisko
tūrisma pakešu
aktualizācija

Vidēja termiņa
aktivitātes
Tirgus izpēte,
piedāvāto pakešu
aktualizācija

Priekule 2013

Ilgtermiņa aktivitātes Atbildīgais par
realizāciju
Tirgus izpēte,
piedāvāto pakešu
aktualizācija

Novada
tūrisma
organizatore

Izmaksas

10000
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
3.līmenis

4.līmenis

5.līmenis

Pasākums
dažādošana un
tūrisma
pakalpojumu
pieejamības
pilnveidošana

Rīcības
projektus un
veicināt vietēja
mēroga
pasākumu
īstenošanu
specifiskām
mērķgrupām.
2.Izstrādāt
specifiskas
tūrisma paketes
(sezonai,
nedēļas nogalei,
pa tematiem,
pēc transporta
veida, utml.)
Vienots tūrisma
piedāvājums
Priekules
novadā

Projekti
1.2. Tūrisma
infrastruktūras
pilnveidošana un
attīstība Priekules
novadā.

2.1. Priekules
novada gidu
apmācība. Arī
svešvalodu apguve

Vidēja termiņa
aktivitātes

Ilgtermiņa aktivitātes Atbildīgais par
realizāciju

Izmaksas

Tūrisma
infrastruktūras
stratēģijas
īstenošana

Tūrisma
infrastruktūras
stratēģijas
īstenošana

Novada
tūrisma
organizatore

100000

Gidu apmācība.

Gidu apmācība.

Novada
tūrisma
organizatore

9000

Priekule 2013
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
3.līmenis

4.līmenis

5.līmenis

Pasākums

Rīcības

Projekti
2.2. Kultūrvēsturisko
objektu atjaunošana
un labiekārtošana.
*) Smaižu baznīca
Gramzdas pagastā;

Vidēja termiņa
aktivitātes

Ilgtermiņa aktivitātes Atbildīgais par
realizāciju

Izmaksas

Kultūrvēsturisko
objektu
atjaunošanas un
labiekārtošanas
stratēģijas
īstenošana.

Kultūrvēsturisko
Novada
objektu atjaunošanas tūrisma
organizatore
un labiekārtošanas
stratēģijas
īstenošana

500000

Priekule 2013
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
3.līmenis

4.līmenis

5.līmenis

Pasākums

Rīcības

Projekti
2.3. Ceļu
infrastruktūras
kvalitātes uzlabošana
Priekules novadā.

Vidēja termiņa
aktivitātes

Ilgtermiņa aktivitātes Atbildīgais par
realizāciju

Izmaksas

P 114 Priekule –
Lietuvas robeža
(Plūdoņi);

Melnā seguma
īpatsvara
palielināšana
Priekules novada
apsaimniekošanā
esošajiem ceļiem

5000000

V 1206 Durbe –
Tadaiķi – Bunka
– Priekule;

Priekules
novada domes
priekšsēdētāja

V 1212 Priekule
– Vaiņode
kvalitātes
uzlabošana.
Melnā seguma
īpatsvara
palielināšana
Priekules novada
domes
apsaimniekošanā
esošajiem
ceļiem.

Priekule 2013
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
3.līmenis

4.līmenis

5.līmenis

Vidēja termiņa
aktivitātes

Ilgtermiņa aktivitātes Atbildīgais par
realizāciju

Izmaksas

Pasākums

Rīcības

Projekti
2.4. Kemperu parku
izveide Priekules
novada teritorijā.

Izveidot
kemperu parku
tīklu visā novada
teritorijā.

Kemperu parka tīkla
palašināšana

Novada
tūrisma
organizatore

20000

2.5.Priekules muzeja
veidošana

Muzeja
ekspozīcijas
papildināšana

Muzeja telpu
Novada
kosmētiskais
tūrisma
remonts,ekspozīcijas organizatore
papildināšana

20000

2.6. Gūžas darbnīcā
izveidot novada
vēstures materiālu
krātuvi, pirmajā stāvā
smēde, kur notiek
paraugdemonstrējumi
utml., kafejnīca (iedz.
Sapulces)

Telpu
piemērošana
paredzētajām
vajadzībām un to
uzturēšana,
pasākumu
organizēšana

Telpu uzturēšana,
pasākumu
organizēšana

300000

Priekule 2013

Priekules
novada domes
priekšsēdētāja
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
3.līmenis

4.līmenis

5.līmenis

Vidēja termiņa
aktivitātes

Ilgtermiņa aktivitātes Atbildīgais par
realizāciju

Izmaksas

Pasākums

Rīcības

Projekti
2.7.Senlietu krātuvju
telpu remonti

Senlietu krātuvju
uzturēšana

Senlietu krātuvju
uzturēšana

Priekules
novada domes
priekšsēdētājs

20000

2.8.Trīs leģendu par
Priekules Ikaru
vizualizēšana, Ikara
lidojuma maršruta
izveide.

Koncepcijas
izstrāde un
realizēšana.
Vizualizācijas
uzturēšana.

Vizualizācijas
uzturēšana.

Novada
tūrisma
organizatore

100 000

2.9.Aktīvā tūrisma –
drezīnu maršruta
izveide Priekule –
Paplakas stacija.

Iespējamo
alternatīvu
izvērtēšana un
realizācija,
uzturēšana

Pārvietošanās
iespēju uzturēšana

Priekules
novada domes
priekšsēdētājs

30000

Sadarbība ar novada
NVO, atbalsta
pasākumi tūrisma
organizēšanā,
piesaistot
struktūrfondu
finansējumu

Priekule 2013
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
3.līmenis

4.līmenis

5.līmenis

Pasākums

Rīcības

Projekti

3. Attīstīt
veloceliņu tīklu.

8

Vidēja termiņa
aktivitātes

Ilgtermiņa aktivitātes Atbildīgais par
realizāciju

Izmaksas

2.10.Tūrisma
infrastruktūras
izveidošana un
uzlabošana visos
novada pagastos un
Priekules pilsētā

Tūrisma
infrastruktūras
izveidošana un
uzlabošana visos
novada pagastos
un Priekules
pilsētā

Tūrisma
infrastruktūras
izveidošana un
uzlabošana visos
novada pagastos un
Priekules pilsētā

Novada tūrisma
organizatore

500 000

2.11.Renovēt
arhitektūras pieminekli
– Zviedru vārtus. Tajā
iekārtot TIC, Zv.v.8
vēstures ekspozīciju
un izstāžu zāles

Tajā iekārtot TIC,
Zv.v. vēstures
ekspozīciju

TIC uzturēšama

Priekules
novada domes
priekšsēdētājs

300000

2.12.Jauns aktualizēts
tūrisma buklets,
tūrisma informācijas
karte.
2.13.Vēstures burtnīcu
(grāmatas) par Priekuli
izdošana

Atkārtots,
pilnveidots
izevums

Aktualizēts izdevums

Novada tūrisma
organizatore

10000

Izdevuma izveides
turpināšana un
izdošana.

Izdevuma izveides
turpināšana un
izdošana.

Novada tūrisma
organizatore

25000

2.14. Pilnveidot
velomaršrutu tīklu
Priekules novadā.

Apzināt un izvērtēt
Priekules novadā
esošos,

Meklēt jaunas
sadarbības iespējas,
veidojot pārnovadu

Novada tūrisma
organizatore

18000

Zviedru vārti

Priekule 2013

168

Priekules novada attīstības programma
2013-2019
3.līmenis

4.līmenis

5.līmenis

Pasākums

Rīcības

Projekti

Vidēja termiņa
aktivitātes

Ilgtermiņa aktivitātes Atbildīgais par
realizāciju

velomaršrutos vēl
neiesaistītos
tūrisma apskates
objektus,
nepieciešamības
gadījumos, veikt
apkārtnes
labiekārtošanu,
iespēju robežās
tos iesasitīt jaunos
velomaršrutos.
Iespēju robežās,
nodrošināt
velomaršrutu ceļu
infrastruktūras
atbilstošu
kopšanu.

velomaršrutus.

Priekule 2013

Izmaksas

Nodrošināt
velomaršrutu ceļu
infrastruktūras
atbilstošu kopšanu.
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
3.līmenis

4.līmenis

5.līmenis

Pasākums

Rīcības
4. Attīstīt
pārrobežu
sadarbību dabas
tūrisma
veicināšanai
iekšzemē.

Projekti
4.1. Veicināt
pārrobežu tūrismu,
ne vien starp kaimiņu
novadiem, bet arī
valstīm.

4.2. Veicināt lauku
viesnīcu (viesu māju)
izveidi visa novada
teritorijā.

Vidēja termiņa
aktivitātes

Ilgtermiņa aktivitātes Atbildīgais par
realizāciju

Izmaksas

Nodrošināt
pietiekamu
informatīvo
materiālu
izplatīšanu, ne
vien Latvijā, bet
arī Lietuvā.
Veikt iebraukušo
tūristu
anketēšanu.

Nodrošināt
pietiekamu
informatīvo
materiālu
izplatīšanu, ne vien
Latvijā, bet arī
Lietuvā.

Novada
tūrisma
organizatore

8000

Veikt esošās
situācijas analīzi.

Mūžizglītības
pasākumi
uzņēmējdarbības
dažādošanā. Un
alternatīvās
aktivitātes lauku
attīstībai.

Novada
tūrisma
organizatore

8000

Mūžizglītības
pasākumi
uzņēmējdarbības
dažādošanā. Un
alternatīvās
aktivitātes lauku
attīstībai.

Priekule 2013
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
3.līmenis

4.līmenis

5.līmenis

Pasākums

Rīcības

Projekti
4.3. Tūrisma
pakalpojumu
infrastruktūra
(naktsmītnes,
sabiedriskā tualete,
kemperu parks)

4.4. Attīstīt lauku
viesnīcu (viesu māju)
ķēdi Priekules
novada teritorijā.

Vidēja termiņa
aktivitātes

Ilgtermiņa aktivitātes Atbildīgais par
realizāciju

Izmaksas

Identificēt
mērķauditoriju.
Mūžizglītības
pasākumi
uzņēmējdarbības
dažādošanā. Un
alternatīvās
aktivitātes lauku
attīstībai.

Mūžizglītības
pasākumi
uzņēmējdarbības
dažādošanā. Un
alternatīvās
aktivitātes lauku
attīstībai.

Novada
tūrisma
organizatore

8000

Mūžizglītības
pasākumi
uzņēmējdarbības
dažādošanā. Un
alternatīvās
aktivitātes lauku
attīstībai.

Mūžizglītības
pasākumi
uzņēmējdarbības
dažādošanā. Un
alternatīvās
aktivitātes lauku
attīstībai.

Novada
tūrisma
organizatore

3000

Priekule 2013
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
3.līmenis

4.līmenis

5.līmenis

Pasākums

Rīcības

Projekti
4.5. Attīstīt apmetņu
vietu un jauniešu
viesnīcu tīklu
Priekules novadā.

Vidēja termiņa
aktivitātes

Ilgtermiņa aktivitātes Atbildīgais par
realizāciju

Izmaksas

Veikt esošās
situācijas analīzi.

Mūžizglītības
pasākumi
uzņēmējdarbības
dažādošanā. Un
alternatīvās
aktivitātes lauku
attīstībai.

Novada
tūrisma
organizatore

4000

Mūžizglītības
pasākumi
uzņēmējdarbības
dažādošanā. Un
alternatīvās
aktivitātes lauku
attīstībai.

Novada
tūrisma
organizatore

2000

Nomas punktu
uzturēšana

Priekules
novada domes
priekšsēdētāja

35000

Mūžizglītības
pasākumi
uzņēmējdarbības
dažādošanā. Un
alternatīvās
aktivitātes lauku
attīstībai.

4.6. Priekules
novadā attīstīt
pasažieru transporta
un zirgu pajūgu
izjādes tūrismam
nepieciešamo
infrastruktūru.

Veikt esošās
situācijas analīzi.

4.7.Velonomas
organizēšana

Nomas punktu
uzturēšana

Mūžizglītības
pasākumi
uzņēmējdarbības
dažādošanā. Un
alternatīvās
aktivitātes lauku
attīstībai.

Priekule 2013
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
3.līmenis

4.līmenis

5.līmenis

Vidēja termiņa
aktivitātes

Ilgtermiņa aktivitātes Atbildīgais par
realizāciju

Izmaksas

Pasākums

Rīcības

Projekti
4.8. Veicināt
ekotūrisma attīstību
Priekules novadā.

Izstrādāt
ekotūrisma
attīstības
stratēģiju,
īstenot to.

Aktualizēt un īstenot Novada
ekotūrisma attīstības tūrisma
stratēģiju.
organizatore

12000

4.9.Ūdenstūrisma
piedāvājuma
izveidošana Vārtājas,
Virgas, Bārtas upēs

Izveidotās
infrastruktūras
uzturēšana un
pilnveide.

Izveidotās
infrastruktūras
uzturēšana un
pilnveide.

30000

4.10. Organizēt
Priekules novada
tūrisma seminārus un
tūrisma speciālistu
kapacitātes celšanas
pasākumus.

Veikt esošās
situācijas analīzi,
apzināt tūrismā
nodarbinātos kā
arī perspektīvos šī
tirgus dalībniekus,
veikt anketēšanu,
izveidot interešu
grupas, organizēt
apmācības.

Organizēt apmācības Novada
un kapacitātes
tūrisma
celšanas pasākumus. organizatore

6000

4.11.Izglītot
uzņēmējus finanšu
piesaistīšanai
tūrismam.

Apmācību
organizēšana.

Apmācību
organizēšana.

8000

Priekule 2013

Novada
tūrisma
organizatore

Novada
tūrisma
organizatore
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
3.līmenis

4.līmenis

5.līmenis

Pasākums

Rīcības

Projekti
4.12. Attīstīt jauniešu Apzināt vietas,
atpūtas un zinību
kurās iespējams
nometņu tīklu.
organizēt
nometnes.
Izveidot nometņu
attīstības
stratēģiju,
īstenot to.

2.Tūrisma
pakalpojumu
kvalitātes
uzlabošana un
novada tēla
veidošana

1.Radīt
apstākļus
tūrisma
pakalpojumu
kvalitātes
paaugstināšanai,
fiziskās un
informācijas
pieejamības
uzlabošanai
potenciālajiem
patērētājiem.

Vidēja termiņa
aktivitātes

Ilgtermiņa aktivitātes Atbildīgais par
realizāciju

Izmaksas

Īstenot izveidoto
nometņu attīstības
stratēģiju, aktualizēt
to.

Priekules
novada domes
priekšsēdētāja

5000

1.1. Tūrisma
pakalpojuma
kvalitātes
paaugstināšana

Mūžizglītības
pasākumi

Mūžizglītības
pasākumi

Novada
tūrisma
organizatore

10000

1.2. Tūrisma
informācijas
pieejamības
uzlabošana
potenciālajiem
patērētājiem

Informatīvo
stendu
izgatavošana un
uzstādīšana
novada teritorijā

Informatīvo stendu
uzturēšana

Novada
tūrisma
organizatore

10000

Priekule 2013
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
3.līmenis

4.līmenis

5.līmenis

Pasākums

Rīcības
2.Identificēt
izaugsmes
sektorus un
tirgus nišas
tūrisma sektorā.

Projekti
2.1.Veikt situācijas
izpēti , identificēt
izaugsmes sektorus
un tirgus nišas
tūrisma sektorā.

3. Ieviest
mārketinga
shēmas, lai
uzlabotu
maršrutu
veidošanu,
mārketingu,
rezervācijas
iespējas.
1.Veicināt
sadarbību starp
tūrisma sektoru
un vietējiem
piegādātājiem,

3.1. Marketings
maršrutu izveidei

3.Tūrisma
nozares
ieguldījuma
palielināšana
novada

Vidēja termiņa
aktivitātes

Ilgtermiņa aktivitātes Atbildīgais par
realizāciju

Izmaksas

Izstrādāt un sākt
ieviest stratēģiju
izaugsmes
sektoru
pilnveidošanai un
tirgus nišu
ieņemšanai.

Ieviest stratēģiju
izaugsmes sektoru
pilnveidošanai un
tirgus nišu
ieņemšanai.

Novada
tūrisma
organizatore

15000

Sistēmas izveide
un ieviešana

Sistēmas uzturēšana

Novada
tūrisma
organizatore

10000

Novada
tūrisma
organizatore

5000

Sistēmas uzturēšana
3.2. Marketings
rezervācijas
iespējām

Sistēmas izveide
un ieviešana

1.1. Sadarbības tīkla
izveide

Izpēte
sadarbības tīkla
izvedei un tā
izveide

Priekule 2013

Sadarbības tīkla
uzturēšana
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
3.līmenis

4.līmenis

5.līmenis

Vidēja termiņa
aktivitātes

Ilgtermiņa aktivitātes Atbildīgais par
realizāciju

Izmaksas

Pasākums
ekonomikā un
tūrisma
sezonas
pagarināšana

Rīcības
nodrošināt
pašvaldības
iesaistīšanu
tūrisma attīstībā
un atpūtas
projektu
izstrādē, pētīt
tūrisma sezonas
pagarināšanas
iespējas.

Projekti
1.2. Atpūtas projektu
izstrāde

Atpūtas projektu
tirgus izpēte un
stratēģijas
izstrāde,
ieviešana

Atpūtas projektu
ieviešana un
realizācija

Novada
tūrisma
organizatore

30 000

1.3. Tūrisma sezonas Tūrisma sezonas
pagarināšanas
pagarināšanas
iespējas
iespēju izpēte un
stratēģijas
izstrāde

Stratēģijas ieviešana

Novada
tūrisma
organizatore

30 000

2. Paplašināt
vietējo piegāžu
ķēdi, veicinot
sadarbību starp
vietējiem
piegādātājiem
un uzņēmējiem
tūrisma sektorā.

2.1. Degustāciju
sistēmas izveide

Organizēt
degustācijas

Novada
tūrisma
organizatore

3 000

Apzināt
iepējamos
degustāciju
dalībniekus,
izstrādāt sistēmu
to organizēšanai,
organizēt
degustācijas

Priekule 2013
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
3.līmenis

4.līmenis

5.līmenis

Pasākums

Rīcības
3. Attīstīt
uzņēmējdarbības
atbalsta tīklu.

Projekti
Tūrisma
uzņēmējdarbības
atbalsta tīklu
attīstība.

Vidēja termiņa
aktivitātes

Ilgtermiņa aktivitātes Atbildīgais par
realizāciju

Izmaksas

Problēmu
identificēšana un
risinājumu
meklēšana.

Atbalsta tīkla
dabības
nodrošināšana

Novada
tūrisma
organizatore

8000

Ieviest stratēģiju
tūrisma sezonas
pagarināšanai.

Priekules
novada domes
priekšsēdētājs

20000

Atbalsta tīkla
izveide

4. Izstrādāt
stratēģiju
tūrisma sezonas
pagarināšanai.

Izstrādāt stratēģiju
tūrisma sezonas
pagarināšanai.

Veikt izpēti par
iespējamajām
sezonas
pagarināšanas
aktivitātēm,
izstrādāt
stratēģiju, ieviest
to

Priekule 2013
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
3.līmenis

4.līmenis

5.līmenis

Pasākums

Rīcības
5. Nodrošināt
sabiedrības
ieguldījumu un
atbalstu
nelieliem
tūrisma
projektiem un
atpūtas un
sporta
pasākumiem,
palielinot
novada
iedzīvotāju
ieguvumus no
tūrisma sektora.

Projekti
5.1. Projektu
konkursu
organizēšana
nelieliem tūrisma un
sporta projektiem

Vidēja termiņa
aktivitātes

Ilgtermiņa aktivitātes Atbildīgais par
realizāciju

Izmaksas

Projektu konkursa
nolikuma izstrāde,
konkursu
organizēšana

Projektu konkursu
organizēšana

50000

Priekule 2013

Attīstības
plānošanas
nodaļas
vadītājs
Novada
tūrisma
organizatore
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
3.līmenis

4.līmenis

5.līmenis

Pasākums

Rīcības
6. Pētījums un
stratēģijas
izstrāde tūrisma
„klusajam”
periodam un
tirgus „nišām”
ar labu sezonālu
izklaidi
(konferences,
aktīvas
brīvdienas
(pārgājieni,
mekšķerēšana,
medības, golfs,
riteņbraukšana,
kultūras
tūrisms).

Projekti
6.1. Pētījums par
pieprasījuma un
piedāvājuma
iespējām tūrisma
“klusajā” periodā
Priekules novadā.

Vidēja termiņa
aktivitātes

Ilgtermiņa aktivitātes Atbildīgais par
realizāciju

Izmaksas

Pētījuma
veikšana un
stratēģijas
izstrāde.
Stratēģijas
ieviešana

Stratēģijas ieviešana

7000

Priekule 2013

Novada
tūrisma
organizatore
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
3.līmenis

4.līmenis

5.līmenis

Pasākums

Rīcības

Projekti
6.2. Stratēģijas
izstrāde “klusā”
perioda
piedāvājumiem

Vidēja termiņa
aktivitātes

Ilgtermiņa aktivitātes Atbildīgais par
realizāciju

Izmaksas

Atbilstoši
izstrādātajai
stratēģijai, sastādīt
pasākumu
programmu un
nodrošināt to
norisi.

Atbilstoši izstrādātajai
stratēģijai, sastādīt
pasākumu programmu
un nodrošināt to
norisi.

50000

Priekule 2013

Novada
tūrisma
organizatore
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019

2. Investēt cilvēkresursos un attīstīt inovāciju kultūru.
(Prioritāte)
2.1.Laba izglītība un konkurētspēja.
(Mērķis)
Pasākums

Rīcības

Projekti

Vidēja termiņa
aktivitātes
Veikt apmācību
divās programmās,
veikt esošās
situācijas analīzi

1.Izglītības
pieejamības
nodrošināšana,
pilnveidojot
apmācību kvalitāti

1.Noteikt
novada
darbaspēka
kvalifikācijas
uzlabošanas
iespējas, attīstot uz
cilvēkresursu
izaugsmi
vērstu
izglītības
un
apmācību sistēmu.

1.1.
Mūžizglītības
programmas
darbaspēka
apmācībai,
motivācijai,
uzņēmējdarbības
uzsākšanai un
kooperācijas
veicināšanai
(profesionālā
orientācija).
1.2. Novadā
Apmācība+ auklīšu
strādājošo
dienesta izveide
pirmsskolas
grupu auklīšu
izglītošana

Priekule 2013

1 504 000 LVL
Ilgtermiņa aktivtātes Atbildīgais par
realizāciju
Veikt apmācību
Izglītības
četrās programmās metodiķe

Izmaksas

Apmācība + auklīšu
dienests

3 000

PII
“Dzirnaviņas”
vadītāja

10 000
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
Pasākums

Rīcības

Projekti

Vidēja termiņa
aktivitātes
1.3. Atbalsta
7 likmes (sociālais
personāla
pedagogs, asistents,
piesaiste skolās pedagoga palīgs)
1.4.
Izveidot Paplašināt apmācību
apmācību
centra piedāvājumu
centru, veicinot un darbības loku
pārapmācību un starpnovadu
kvalifikācijas
mērogā.
iegūšanu.
1.5. Veicināt
jaunu apmācības
metožu
ieviešanu,
izmantojot
tehnoloģijas.

2. Uzlabot vadības 2.1. „Spalvu
un marketinga
spodrināšana”
aktivitātes
skolām
izglītības
un
apmācību iestādēs.
2.2. Motivācijas
sistēma
skolniekiem

Izmaksas

Izveidot mācību
grupas un sākt
apmācības procesu

Ilgtermiņa aktivtātes Atbildīgais par
realizāciju
7 likmes (sociālais
Izglītības
pedagogs asistents, metodiķe
pedagoga palīgs)
Paplašināt apmācību Izglītības
centra piedāvājumu metodiķe
un darbības loku
ne vien
starpnovadu, bet arī
starptautiskā
mērogā.
Turpināt grupu
Izglītības
veidošanu un
metodiķe
apmācības procesu

Specializēto klašu
izveide vidusskolā

Specializēto klašu
uzturēšana

Priekules
vidusskolas
direktors

50000

Sistēmas ieviešana

Sistēmas
uzturēšana

Priekules
vidusskolas
direktors

5000

Priekule 2013

700 000

20 000

70 000
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
Pasākums

Rīcības

Projekti
2.3.Vadības
apmācība un
motivācijas
sistēma
2.4. Stipendiju
sistēma
nozīmīgu
profesiju
speciālistu
(novadam
nepieciešamu)
radīšanai
1.1. Novada
esošās izglītības iestāžu
un tīkla modelis

2.Izglītības 1.Izstrādāt
infrastruktūras stratēģiju
attīstīšana izglītības
apmācību
infrastruktūras
uzlabošanai
un
modernizēšanai.

Vidēja termiņa
aktivitātes
Sistēmas ieviešana

Ilgtermiņa aktivtātes Atbildīgais par
realizāciju
Sistēmas
Priekules
uzturēšana
novada domes
priekšsēdētājs

Izmaksas

Sistēmas ieviešana

Sistēmas
uzturēšana

Priekules
novada domes
priekšsēdētājs

50000

Optimālākā izvēlētā
varianta ieviešana
un realizēšana

Optimālā varianta
uzturēšana un
pilnveide

Priekules
novada domes
priekšsēdētājs,
Izglītības
metodiķe

30000

Priekule 2013

5000
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
Pasākums

Rīcības

Projekti

Vidēja termiņa
aktivitātes
Darba tirgus
pētījumi.
Izglītības stratēģijas
izstrāde sasaistei ar
darba tirgu.

Ilgtermiņa aktivtātes Atbildīgais par
realizāciju
Stratēģijas
Priekules
realizācija
novada domes
priekšsēdētājs,
Izglītības
metodiķe

1.2.Izstrādāt
novada
izglītības
attīstības
programmu,
paredzot
izglītības
sistēmas
sasaisti
ar
darba
tirgus
tendencēm.
1.3. Izveidot
Apzināt iespējamo
Uzturēt un pilveidt
tālmācības
pieprasījumu,
tālmācības
iespējas novadā izveidot tālmācības
programmas
programmas, ieviest
tās.

Priekule 2013

Priekules
novada domes
priekšsēdētājs,
Izglītības
metodiķe

Izmaksas
25000

75000
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
Pasākums

Rīcības
2.Izstrādāt
un
ieviest
izglītības
infrastruktūras
modernizācijas
programmu(uzlabot
esošo izglītības un
apmācību
iestāžu
mācību
vidi
un
paaugstināt
energoefektivitāti)

Projekti

Vidēja termiņa
aktivitātes
2.1.Paplašināt
Veikt esošās
un labiekārtot
situācijas analīzi
Priekules pilsētā projektēšanas
esošo
darbus bērnudārza
bērnudārzu
paplašināšanai,
„Dzirnaviņas”,
pirmās kārtas
bērnudārza
būvdarbus.
īpašumtiesību
sakārtošana.

Ilgtermiņa aktivtātes Atbildīgais par
realizāciju
Veikt otrās kārtas
Priekules
būvdarbus
novada domes
bērnudārza
priekšsēdētājs,
paplašināšanai

Izmaksas
375600

2.2.Klašu, grupu
telpu, koridoru,
kāpņu, u.c.,
kosmētiskie
remonti.

Izstrādāt kosmētisko Īstenot izstrādāto
remontu grafiku,
grafiku
īstenot to.

Izglītības
iestāžu vadītāji

100 000

2.3. Zaļo klašu
izveide un
pilnveidošana

Klašu izveide pie
visām mācību
iestādēm

Klašu uzturēšana

Izglītības
iestāžu vadītāji

60 000

2.4. Fasāžu
remonti

Fasāžu remontu
grafika izveide un tā
īstenošana

Izstrādātā grafika
īstenošana

Izglītības
iestāžu vadītāji

360000

Priekule 2013
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
Pasākums

Rīcības

Projekti

Vidēja termiņa
aktivitātes
2.5. Pieejamības Būvdarbu veikšana
nodrošināšana
pieejamības
nodrošināšanai

Ilgtermiņa aktivtātes Atbildīgais par
realizāciju
Būvju uzturēšana
Izglītības
iestāžu vadītāji

Izmaksas

2.6. Mācību
tehnisko
līdzekļu
atjaunošana

Esošo mācību
tehnisko līdzekļu
inventarizācija,
grafika izstrāde
līdzekļu
atjaunošanai,
īstenošana

Īstrādātā grafika
īstenošana un
aktualizācija

Izglītības
iestāžu vadītāji

15 000

2.7.
Informātikas
kabinetu
aprīkojuma
nomaiņa

Informātikas
kabinetu aprīkojuma
maiņa

Informātikas
Izglītības
kabinetu aprīkojuma iestāžu vadītāji
maiņa

120000

2.8. Mēbeļu
iegāde un
nomaiņa

Mēbeļu nomaiņa

Mēbeļu nomaiņa

23 000

Priekule 2013

Izglītības
iestāžu vadītāji

72 000
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
Pasākums

Rīcības

Projekti

Vidēja termiņa
aktivitātes
Priekšlikumu
izstrāde apmācību
procesa pilnveidei

Ilgtermiņa aktivtātes Atbildīgais par
realizāciju
Priekules novada
Priekšlikumu
domes
izstrāde apmācību
priekšsēdētājs
procesa pilnveidei

3.Izstrādāt
un
ieviest
apmācību
infrastrukltūras
attīstības
programmu (attīstīt
modernu apmācību
struktūru,
lai
uzlabotu apmācību
kvalitāti

3.1. Darba
tirgus izpēte

3.2.Prakšu
centru izveide
pie uzņēmējiem

Sadarbība ar
uzņēmējiem

Sadarbība ar
uzņēmējiem

Priekules novada
domes
priekšsēdētājs

1000

3.3. Stipendiju
programmas
izveide, lai
nodrošinātu
novada iestādes
ar vajadzīgiem
speciālistiem.

Stipendiju
programmas
nolikuma izstrāde.
Novada iestādēm
nepieciešamo
speciālistu
kartotēkas izveide
(iekļaujot arī
termiņus).
Perspektīvo
stipendiātu
meklēšana

Novada iestāžu
nodrošināšana ar
nepieciešamajiem
speciālistiem Priekules novada
iedzīvotājiem

Priekules novada
domes
priekšsēdētājs

250 000

Priekule 2013

Izmaksas
3000
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
Pasākums

Rīcības

Projekti
3.4.Teorētisko
zināšanu
pielietojums
praksē

3.5.Mācību
procesa
modernizācija

Vidēja termiņa
aktivitātes
Apmācību
programmu izstrāde,
sadabībā ar
uzņēmējiem, to
ieviešana

Ilgtermiņa aktivtātes Atbildīgais par
realizāciju
Apmācību
Priekules novada
programmu
domes
ieviešana un
priekšsēdētājs
modernizācija

Jaunāko tehnoloģiju,
kuras iespējams
pielietot apmācību
procesā,
Identificēšana un
apmācību
programmas
izstrāde šo
tehnoloģiju
vajadzībām,
apmācību procesa
sākšana.

Apmācību procesa
turpinājums,
jauninājumu
ieviešana procesā

Priekule 2013

Priekules novada
domes
priekšsēdētājs

Izmaksas

50 000

30 000
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2013-2019
Pasākums

Rīcības

Projekti
3.6.Motivācijas
sistēma
uzņēmējiem

3.Darbaspēka
kvalifikācijas
atbilstības
sistēmas
nodrošināšana,
ņemot vērā
novada attīstības
vajadzības

1.
Stiprināt
izglītības
/
apmācību
iestāžu
un
uzņēmēju
sadarbību, ieviest
ar uzņēmējdarbību
saistītu
apmācību
visā
izglītības
sistēmā.

Vidēja termiņa
aktivitātes
Dialoga veidošana
ar uzņēmējiem.
Motivācijas
sistēmas
izveidošana, lai pie
uzņēmējiem tiktu
nodrbināti jaunieši.
Jauniešu
nodarbināšana pie
uzņēmējiem pēc
apmācību beigām.

1.1. Ieviest
praktiskās
pieredzes
apmaiņas
programmas.

Sadarbībā ar
uzņēmējiem izveidot
skolēniem
praktiskās
pieredzes apmaiņas
programmas.
1.2. Nodrošināt
Izveidot fakultatīvu
uzņēmējdarbības pie vidusskolas
pamatu
uzņēmējdarbības
apmācību
pamatos.
pamatskolās.

Priekule 2013

Ilgtermiņa aktivtātes Atbildīgais par
realizāciju
Priekules novada
Jauniešu
domes
nodarbināšana pie
priekšsēdētājs
uzņēmējiem pēc
apmācību beigām.

Sadarbībā ar
uzņēmējiem uzturēt
skolēniem
praktiskās
pieredzes apmaiņas
programmas.
Nodrošināt
fakultatīvu pie
vidusskolas
uzņēmējdarbības
pamatos.

Izmaksas
5000

Priekules novada
domes
priekšsēdētāja

7000

Priekules novada
domes
priekšsēdētāja,
Izglītības
metodiķe

10000
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2013-2019
Pasākums

Rīcības

Projekti

1.3. Ieviest
mazā biznesa
vasaras skolas.
1.4. Stimulēt
noteiktam
mērķim
paredzētu
apmācību kursu
attīstību.
2.
Iesaistīt 2.1.Bērnu
uzņēmumus/
pieskatīšanas
uzņēmējus
pakalpojumi.
apmācību
programmas
sagatavošanā.

2.2.Skolotāju
pieredzes
apmaiņas
braucieni

Vidēja termiņa
aktivitātes
Organizēt mazā
biznesa vasaras
skolu.
Organizēt dažādām
biznesa vajadzībām
piemērotus mācību
kursus

Ilgtermiņa aktivtātes Atbildīgais par
realizāciju
Priekules novada
Organizēt mazā
domes
biznesa vasaras
priekšsēdētāja
skolu.
Priekules novada
Organizēt dažādām
biznesa vajadzībām domes
priekšsēdētāja
piemērotus mācību
kursus

Bērnu pieskatīšanas
stratēģijas izstrāde.
Alternatīvā
pakalpojuma
attīstības
koncepcijas
izstrāde. Aukļu
dienesta izveide un
darbība
Mūžizglītības
pasākumu
kompleksa izstrāde
Priekules novada
pedagogiem, tā
īstenošana

Aukļu dienesta
darbība un
pilnveide

Priekules novada
domes
priekšsēdētāja

16000

Mūžizglītības
pasākumu
kompleksa
aktualizācija,
pilnveide un
īstenošana

Priekules novada
domes
priekšsēdētāja

8000

Priekule 2013

Izmaksas
25000

3000
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2013-2019
Pasākums

Rīcības

Projekti
2.3.Izglītojošais
darbs ar
jauniešiem un
jaunajiem
vecākiem

2.4.Apzināt
novadā ģimenēs
strādājošās
auklītes, viņu
izglītošana.

4.Cilvēkresursu
kapacitātes
paaugstināšana
sabiedriskajā
sektorā

1.
Paaugstināt
kompetenci darbam
ar IT izmantošanu
un
ar
projektu
sagatavošanu
un
ieviešanu saistītos
jautājumos.

1.1. Īstenot
sabiedriskā
sektora IT
apmācību
programmu

Vidēja termiņa
aktivitātes
Izveidot iespēju
jauniešiem un
jaunajiem vecākiem
saņemt sev
nepieciešamo
informāciju
neformālā vidē

Ilgtermiņa aktivtātes Atbildīgais par
realizāciju
Priekules novada
Izveidot iespēju
domes
jauniešiem un
jaunajiem vecākiem priekšsēdētāja
saņemt sev
nepieciešamo
informāciju
neformālā vidē, to
pilnveidot.
Priekules novada
Apzināt novada
Apzināt novada
domes
teritorijā strādājošās teritorijā
auklītes, organizēt
strādājošās auklītes, priekšsēdētājs,
PII “Dzirnaviņas”
apmācības viņu
organizēt
vadītāja
kvalifikācijas
apmācības viņu
uzlabošanai.
kvalifikācijas
uzlabošanai.
Organizēt IT
Organizēt IT
Priekules
apmācības
apmācības
novada domes
priekšsēdētājs

Priekule 2013

Izmaksas
10000

6000

3000
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2013-2019
Pasākums

Rīcības

Projekti

Vidēja termiņa
aktivitātes
1. 2. Ieviest
Organizēt
sabiedriskā
uzņēmējdarbības
sektora
apmācību
uzņēmējdarbības programmu
apmācību
programmu.
1.3. Sabiedrības Veicināt sabiedrības
iesaiste lēmumu iesaisti lēmumu
pieņemšanā
pieņemšanā
1.4. Sekmēt IT
Jauna aprīkojuma
ieviešanu
iegāde un personāla
pakalpojumu
apmācība IT
sniegšanā
pakalpojumu
sabiedriskajā
sniegšanai
sektorā,
uzlabojot to
kvalitāti un
ātrumu.
1.5. Nodrošināt
Veikt bibliotekāru
IT pakalpojumu apmācību
un to
komunikācijai ar
izmantošanas
sabiedrību.
pieejamību
sabiedrībā.

Priekule 2013

Ilgtermiņa aktivtātes Atbildīgais par
realizāciju
Organizēt
Priekules
uzņēmējdarbības
novada domes
apmācību
priekšsēdētājs
programmu

Izmaksas

Veicināt
sabiedrības iesaisti
lēmumu pieņemšanā
Jauna aprīkojuma
iegāde un personāla
apmācība IT
pakalpojumu
sniegšanai

Priekules
novada domes
priekšsēdētājs
Priekules
novada domes
priekšsēdētāja

2000

Veikt bibliotekāru
apmācību
komunikācijai ar
sabiedrību.

Priekules
novada domes
priekšsēdētāja

2000

8000

10000
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2013-2019
Pasākums

Rīcības

Projekti

Vidēja termiņa
aktivitātes
Organizēt projektu
vadības kursus
iedzīvotājiem, kuri
vēlas nodarboties ar
uzņēmējdarbību

1.6.
Mūžizglītības
pasākumi
cilvēkresursu
kapacitātes
celšanā projektu
vadības
jautājumos
1.7. Pieredzes
Pieredzes apmaiņas
apmaiņas
braucienu
braucieni
organizēšana
esošajiem un
topošajiem novada
uzņēmējiem.

Priekule 2013

Ilgtermiņa aktivtātes Atbildīgais par
realizāciju
Organizēt projektu
Priekules
vadības kursus
novada domes
iedzīvotājiem, kuri
priekšsēdētāja
vēlas nodarboties
ar uzņēmējdarbību

Izmaksas

Pieredzes apmaiņas
braucienu
organizēšana
esošajiem un
topošajiem novada
uzņēmējiem.

6000

Priekules
novada domes
priekšsēdētāja

10000
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2013-2019
2.2.Izglītoti, inovatīvi cilvēkresursi.
(Mērķis)
Pasākums
1.Informācijas
un
komunikāciju
tehnoloģiju
sniegto iespēju
izmantošana
(e-prasmes)

Rīcības

Projekti

Vidēja termiņa
aktivtātes
1.
Palielināt 1.1. Publiskās
Publiskās pieejas
informācijas
un pieejas
interneta punktu
komunikāciju
interneta
attīstība, tehnikas un
tehnoloģiju
punktu attīstība, programmatūras
izmantošanu novadā. tehnikas un
atjaunošana,
programmatūras saderības pakotne
atjaunošana,
saderības
pakotne.
o Pārklājuma
Pārrunu veikšana ar
uzlabošana
pakalpojumu
Priekules
sniedzējiem
novada
teritorijā
(mobilie sakari,
internets, TV?)
2. Attīstīt
2.1. E-paraksta E-paraksta ieguves
informācijas
ieviešana
iespēju vienkāršošana
sabiedrību novadā.
novada iedzīvotājiem

Priekule 2013

8000 LVL
Ilgtermiņa
aktivitātes
Publiskās pieejas
interneta punktu
attīstība, tehnikas
un
programmatūras
atjaunošana,
saderības pakotne

Atbildīgais

Izmaksas

Priekules
novada domes
priekšsēdētājs

8000

Priekules
novada domes
priekšsēdētājs

Priekules
novada domes
priekšsēdētājs
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2013-2019
2.3. Konkurētspējīgs darbaspēks, augsts nodarbinātības līmenis.
(Mērķis)
Pasākums

Rīcības

Projekti

1.Bezdarbnieku
skaita
samazināšana,
veicinot
bezdarbnieku
iekļaušanos darba
tirgū un samazināt
restrukturizācijas
negatīvo ietekmi.

1. Organizēt aktīvus
darba tirgus
veicināšanas
pasākumus(apmācības,
motivācijas kampaņas).
2. Sekmēt darbaspēka
mobilitāti novada
ietvaros.

Bezdarbnieku
apmācības un
prasmju ieguves
programma.

29 000 LVL

Vidēja termiņa
aktivtātes
Programmas
izstrāde un
ieviešana.

Ilgtermiņa
aktivitātes
Programmas
ieviešana un
optimizācija

Atbildīgais

Izmaksas

Priekules
novada domes
priekšsēdētājs

8000

2.1. Ceļu
stāvokļa
uzlabošana.

Veikt pārrunas
būtiskai finanšu
līdzekļu
palielināšanai
ceļiem

Veikt pārrunas
būtiskai finanšu
līdzekļu
palielināšanai
ceļiem

Priekules
novada domes
priekšsēdētājs

2.2. Pārvadātāja
nodrošināšana
(analizēt
struktūru,
optimizēt
pārvadājumus),
nodrošināt
novada nozīmes
pārvadājumus

Struktūras
analīze,
pārvadājumu
optimizācija

Pašvaldības
aģentūras vai
SIA izveide
pārvadājumu
nodrošināšanai

Priekules
novada domes
priekšsēdētājs

Priekule 2013

3000
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2013-2019
Pasākums

Rīcības

2.Darbaspēka
kompetences
paaugstināšana,
piemērojot to darba
tirgus vajadzībām.

1.
Stiprināt
sociālo
partnerību.
(pieredzējušie apmāca
nepieredzējušos)

2. Veicināt mūsdienīgu
un
elastīgu
nodarbinātības
formu
attīstību.

Projekti

Vidēja termiņa
aktivtātes
1.1. Prakses
Sadarbībā ar
vietas
uzņēmējiem
veidot prakses
vietas, kurās
nodarbināt
praktikantus
1.2. Stimulēt
Sadarbībā ar
prakses
NVA ieinteresēt
vadītājus, mazināt prakses
birokrātiju caur
vadītājus
NVA
nodarboties ar
praktikantiem
2.1. Apmācības,
Apmācības par
informācijas
marketingu un
sniegšana;
reklāmu.

Priekule 2013

Ilgtermiņa
aktivitātes
Sadarbībā ar
uzņēmējiem
veidot prakses
vietas, kurās
nodarbināt
praktikantus
Sadarbībā ar
NVA ieinteresēt
prakses
vadītājus
nodarboties ar
praktikantiem
Mājražotāju
ieinteresēšana
savas
produkcijas
reklamēšanā un
izplatīšanā caur
degustācijām

Atbildīgais

Izmaksas

Priekules
novada domes
priekšsēdētājs

3000

Priekules
novada domes
priekšsēdētājs

3000

Priekules
novada domes
priekšsēdētājs

2000
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2013-2019
Pasākums

Rīcības

Projekti
2.2. Marketings,
reklāma

2.3. Mājražotāju
darbības
veicināšana
(degustācijas)

3.Sociālās
atstumtības
samazināšana un
vienādu iespēju
nodrošināšana

1. Sekmēt sociālo riska 1.1. Aktivizēt
grupu integrāciju darba brīvprātīgo darbu
tirgū
(brīvprātīgo
darbs).

Vidēja termiņa
aktivtātes
Apmācības par
marketingu un
reklāmu.

Brīvprātīgā
darba
popularizēšana

Ilgtermiņa
aktivitātes
Mājražotāju
ieinteresēšana
savas
produkcijas
reklamēšanā un
izplatīšanā caur
degustācijām
Mājražotāju
ieinteresēšana
savas
produkcijas
reklamēšanā un
izplatīšanā caur
degustācijām
Brīvprātīgā
darba
popularizēšana

Brīvprātīgo
nodarbināšana

Brīvprātīgo
nodarbināšana

Apmācības par
marketingu un
reklāmu.

Priekule 2013

Atbildīgais

Izmaksas

Priekules
novada domes
priekšsēdētājs

Priekules
novada domes
priekšsēdētājs

Priekules
novada domes
priekšsēdētāja

2000
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2013-2019
Pasākums

Rīcības

Projekti

2. Veicināt iedzīvotāju 2.1. Izveidot un
reintegrāciju
darba attīstīt
tirgū.
nodarbinātības
centru (Prasmju
skola).

Vidēja termiņa
aktivtātes
Izstrādāt
iedzīvotāju
reintegrācijas
darba tirgū
koncepciju, sākt
tās ieviešanu.

Ilgtermiņa
aktivitātes
Izveidot Prasmju
skolu, kurā
apgūt jaunas
iemaņas un
atcerēties jau
apgūtās.

Atbildīgais

Izmaksas

Priekules
novada domes
priekšsēdētāja

8000

3. Veidot augstas Kvalitātes dzīves vidi, saglabāt dabas vidi un sekmēt nomaļo teritoriju
attīstību.
(Prioritāte)
3.1. Apdzīvoto vietu un lauku teritoriju dzīvotspēja.
(Mērķis)
Pasākums

Rīcības

Projekti

1.Pakalpojumu
līmeņa
un
kvalitātes
paaugstināšana
atbilstoši
apdzīvotās
vietas
lielumam
un
lomai

1. Nepieciešamā 1.1. Priekules
infrastruktūra
centra izveide.
visu
līmeņu
centos.

Vidēja termiņa
aktivtātes
pilsētas Veikt
pirmās
kārtas būvdarbus.

Priekule 2013

9 078 000 LVL

Ilgtermiņa
aktivitātes
Veikt
pārējos
paredzētos
būvdarbus.

Atbildīgais

Izmaksas

Priekules
1000000
novada domes
priekšsēdētājs
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2013-2019
Pasākums

Rīcības
2.
Nodrošināt
centra
līmenim
atbilstošus
pakalpojumus
visu
līmeņu
centros (sistēmas
veidošana).

Projekti

Vidēja termiņa
aktivtātes
2.1. Veselības aprūpe
Nodrošināt
ģimenes
ārstu
pieņemšanas
pagastu
feldšerpunktos.
2.2.Ūdensapgādes
un Gramzdas ciemā
kanalizācijas
sistēmu
sakārtošana
atbilstoši
likumdošanas prasībām.

Ilgtermiņa
aktivitātes
Nodrošināt
ģimenes
ārstu
pieņemšanas
pagastu
feldšerpunktos.

2.3.Rotaļu centru izveide. Izveidot
rotaļu
centrus
bērnu
pieskatīšanai
katrā pagastā.

Uzturēt
rotaļu
centrus
bērnu
pieskatīšanai
katrā pagastā, ja
ir
pietiekama
noslodze.
Izbūvēto
apgaismojumu
uzturēšana

2.4.Centru apgaismojuma Izbūvēto
optimizācija.
apgaismojumu
uzturēšana

Priekule 2013

Atbildīgais

Izmaksas

Priekules
10000
novada domes
priekšsēdētājs

Priekules
400000
novada domes
priekšsēdētājs
Gramzdas
pagasta
pārvaldes
vadītājs
Priekules
60000
novada domes
priekšsēdētājs
pagastu
pārvalžu
vadītāji
Priekules
50000
novada domes
priekšsēdētājs
pagastu
pārvalžu
vadītāji
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2013-2019
Pasākums

Rīcības

Projekti

Vidēja termiņa
aktivtātes
2.5. Slēgtu pieturvietu Izbūvēto
slēgto
izbūve autobusu pieturās. autobusu
pieturvietu
uzturēšana

2.6. Pilnveidot esošo
jaunatnes
centru
materiāli tehnisko bāzi un
aprīkojumu
jaunu
pakalpojumu
attīstībai.
Labiekārtot
jauniešu
centru iekšējo un ārējo
vidi.
2.7. Kapliču būvniecība
vai renovācija pagastu
kapsētās,
pēc
nepieciešamības

Ilgtermiņa
Atbildīgais
Izmaksas
aktivitātes
Izbūvēto
slēgto Priekules
10000
autobusu
novada domes
pieturvietu
priekšsēdētājs
uzturēšana
pagastu
pārvalžu
vadītāji

Jauniešu
centru Jauniešu
centru
izveide,
iekārtošana,
iekārtošana,
uzturēšana.
uzturēšana,
pēc
nepieciešamības.

Priekules
60000
novada domes
priekšsēdētājs
pagastu
pārvalžu
vadītāji

Kapličas
ar Kapliču
saldētavu
un uzturēšana
izvadīšanas mājas
būvniecība
Priekules pilsētā.
Kapliču
renovācija,
pēc
nepieciešamības,
novada pagastos.

Priekules
1500000
novada domes
priekšsēdētājs
pagastu
pārvalžu
vadītāji

Priekule 2013
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2013-2019
Pasākums

Rīcības

Projekti
2.8. Pansijas iekārtošana
(esošās telpās).

Vidēja termiņa
aktivtātes
Pansijas
ierīkošana
un
uzturēšana
Otrās
kārtas
darbu
veikšana,
esošās
infrastruktūras
uzturēšana.

Ilgtermiņa
aktivitātes
Pansijas
uzturēšana.

Izmaksas

Priekules
100000
novada domes
priekšsēdētājs
Trešās
kārtas Priekules
80000
darbu
veikšana, novada domes
esošās
priekšsēdētājs
infrastruktūras
uzturēšana.

2.9. Saturīga brīvā laika
pavadīšanas
nodrošināšana
bērniem
(rotaļu
laukumi,
nometnes, rotaļu istabas,
pasākumi ģimenēm ar
bērniem
invalīdiem)
Atjaunot sporta laukumua
pagastos, ciemos pēc
nepieciešamības.
2.10.Krīžu centra izveide Centra uzturēšana Centra
novadā (Gramzdā vai un
darbinieku uzturēšana
citur).
algošana.
darbinieku
algošana.

Priekule 2013

Atbildīgais

Priekules
180000
un novada domes
priekšsēdētājs
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2013-2019
Pasākums

Rīcības

Projekti
2.11. Mājās aprūpētāju
dienesta izveide

2.12.
Dienas
centra
izveide Priekules novadā
2.13.
Telpas
sociālo
pakalpojumu
nodrošināšanai

2.Veicināt
augstas
kvalitātes
mājokļu
radīšanu

1. Privātā sektora
un
iedzīvotāju
pašiniciatīva
būvēt
un
rekonstruēt
dzīvojamās mājas.

1.1. Privātmāju sektora
perspektīvā
zonējuma
identificēšana,
infrastruktūras
nodrošināšana

Vidēja termiņa
aktivtātes
Piesaistīt jaunus
mājās
aprūpētājus. Dot
iespēju
apgūt
papildus
nepieciešanās
zināšanas.
Dienas
centra
uzturēšana
Esošās situācijas
analīze, attīstības
stratēģijas
izstrāde,
tās
īstenošana
Sektora
nodrošināšana ar
infrastruktūras
pieslēguma
iespējām.
Minimāli
nepieciešamo
pakalpojumu
nodrošināšana.

Priekule 2013

Ilgtermiņa
aktivitātes
Piesaistīt jaunus
mājās
aprūpētājus. Dot
iespēju
apgūt
papildus
nepieciešanās
zināšanas.
Dienas
centra
uzturēšana
Stratēģijas
īstenošana, telpas
Priekulē, dienesta
paplašināšanai

Atbildīgais

Izmaksas

Minimāli
nepieciešamo
pakalpojumu
nodrošināšana.

100000
Priekules
novada domes
priekšsēdētājs

Priekules
80000
novada domes
priekšsēdētājs

Sociālais
dienests
Sociālais
dienests

100 000
300 000
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
Pasākums

Rīcības

Projekti

2.
Nodrošināt
atbilstošas
kvalitātes mājokļu
pietiekamu
piedāvājumu
dažadām
mērķgrupām,
stimulējot
dzīvojamo
ēku
apdzīvotību.

2.1.Uzlabot
augsta
blīvuma
dzīvojamās
apbūves
vidi
(daudzdzīvokļu
ēkas,
u.c.).

3.Uzlabot
energoefektivitāti
dzīvojamos
namos.

3.1.Siltumapgādes
sistēmu
renovācija,
rekonstrukcija,
optimizācija.

Vidēja termiņa
aktivtātes
Izstradāt augsta
blīvuma
dzīvojamās
apbūves teritoriju
labiekārtošanas
projektus,
tos
saskaņojot
ar
iedzīvotājiem

Ilgtermiņa
aktivitātes
Īstenot
izstrādātos
saskaņotos
projektus

Priekules pilsētas Sistēmu
Liepājas ielas un uzturēšana
Uzvaras
ielas
mikrorajonu
apkures sistēmas
renovācija
un
optimizācija;
Apkures
trases
un katlu mājas
būvniecība
Bunkas
pagasta
Bunkas ciemā;

Priekule 2013

Atbildīgais

Izmaksas

Priekules
100000
un novada domes
priekšsēdētāja

Izpilddirektors, 210000
Komunālais
dienests
vai
tam
pielīdzināmi
darbinieki
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
Pasākums

Rīcības

Projekti
3.2.Alternatīvu
siltumapgādes
lietošana.

Vidēja termiņa
aktivtātes
Koģenerācijas
sistēmu stacijas piegādātā
siltuma
patērēšana
Priekules pilsētas
Liepājas
ielas
mikrorajonā

Priekule 2013

Ilgtermiņa
aktivitātes
Sistēmas
uzturēšana

Atbildīgais

Izmaksas

Izpilddirektors, 3000
Komunālais
dienests
vai
tam
pielīdzināmi
darbinieki
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
Pasākums

Rīcības

Projekti

Vidēja termiņa
aktivtātes
3.3.
Ēku
siltināšana, Sagatavot
jumtu remonti, esošās projektu
infrastruktūras
pieteikumus
un
uzlabošana 20 mājām siltināt 10% no
Priekules novadā
novada
daudzdzīvokļu
mājām
Bunkas pag.
„Kurši”
–
siltināšana,
kanalizācijas
un
apkures
rekonstrukcija.
(2014-2016)
„Krasta
3”
siltināšana
(pēc
2014)
Kalētu pag.
Liepu aleja 2, 2a
siltināt.
3.Pieejas
1.
Izstrādāt 1.1.Infrastruktūras
Tehniskā projekta
nodrošināšana sociālo
izveide piekļuves
izstrāde un
augstas
pakalpojumu
nodrošināšanai.
būvdarbi
kvalitātes
attīstības
prioritārajos
veselības
un programmu.
objektos

Priekule 2013

Ilgtermiņa
aktivitātes
Turpināt
daudzdzīvokļu
māju renovācijas
un
siltināšanas
darbus.
Sakārtot
dzīvošanai 1 ieeju
Virgas
pagasta
“Purenēs”
(2018.- 10.dz.)
Siltināšana, logu
nomaiņa (2018.)
„Gaismas”
Jumta remonts
(2018).

Atbildīgais

Izmaksas

Būvdarbi

Izpilddirektors, 121000
Sociālais
dienests

Izpilddirektors, 3350000
Komunālais
dienests
vai
tam
pielīdzināmi
darbinieki
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
Pasākums

Rīcības

sociālajiem
pakalpojumiem

1.2. Rīcības programmas
specifiskām sociālā riska
grupām.
(Degradēto
personu
integrācija
sabiedrībā)
1.3.Pusceļa māja
Mājas
darbības
nodrošināšana.
2.
Palielināt 2.1. Sociālo pakalpojumu Iegādāties
un
primārās
sniegšanai Kalētu pag.
uzturēt
sociālo
veselības aprūpes „Brūzis” iegādāties
pakalpojumu
pakalpojumu
un telpas 1. stāvā un tās
sniegšanai telpas
sociālo
iekārtot.
Kalētu pagastā
pakalpojumu
apjomu
un
uzlabot kvalitāti.

4.Kultūras
iestāžu
pakalpojumu
kvalitāte
un
dažādības
veicināšana, un

1.
Nodrošināt
kultūras iestāžu
infrastruktūras
sakārtošanu
un
attīstību.

Projekti

Vidēja termiņa
aktivtātes
Izstrādāto
programmu
ieviešana
un
realizācija

1.1.
Infrastruktūras
izveide
piekļuves
nodrošināšanai. (pandusi,
lifti,
pēc
nepieciešamības)

Turpināt
nepieciešamās
infrastruktūras
izbūvi un esošās
uzturēšanu

Priekule 2013

Ilgtermiņa
aktivitātes
Programmu
ieviešana
realizācija

Atbildīgais
Sociālais
un dienests

Mājas
darbības
nodrošināšana.
Iegādāties
un
uzturēt
sociālo
pakalpojumu
sniegšanai telpas
Kalētu pagastā

Sociālais
dienests
Sociālais
dienests

Turpināt
Izpilddirektors
nepieciešamās
infrastruktūras
izbūvi un esošās
uzturēšanu

Izmaksas
30000

300000
50 000

30000
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
Pasākums
kultūras
identitātes
nostiprināšana

Rīcības

Projekti
1.2.
Novada
centra izveide.

kultūras

1.3.
Brīvā
laika
pavadīšanas
infrastruktūras attīstība.
1.3.1.
Bērnu
rotaļu
laukumi;
1.3.2. Attīstīt jauniešu
centrus
Priekules
novadā.
1.3.3.
Sporta
(smagatlētikas,
trenažieri)
zāles
paplašināšana
Bunkas
ciemā
1.3.4. Priekules novada
pagastos;

Vidēja termiņa
aktivtātes
Pētījuma pozitīva
iznākuma
gadījumā,
veikt
nepieciešamās
procedūras
un
dokumetācijas
sagatavošanu.
Veikt otrajā kārtā
paredzētos
darbus brīvā laika
pavadīšanas
infrastruktūras
pilnveidošanai;

Priekule 2013

Ilgtermiņa
Atbildīgais
aktivitātes
Uzbūvēt, renovēt, Izpilddirektors
rekonstruēt
Priekules novada
kultūras centru.

Izmaksas
1000000

Veikt koncepcijas Priekules
60000
aktualizāciju
novada domes
Rotaļu
laukums priekšsēdētājs
Paplakā
pie
„Purenēm”, ja tā
būs
apdzīvota
2018.
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
Pasākums

Rīcības

Projekti
1.4.1.
Izstāžu
zāles
izveidošana pie Priekules
TIC un pagastos;

Vidēja termiņa
aktivtātes
Turpināt ceļojošo
izstāžu
izveidošanu
un
izvietošanu
pagastos, rosināt
iedzīvotājus jaunu
kolekciju
veidošanai.
Ekspozīcijas
izveide
un
demonstrējumi

1.4.2. Senlietu krātuves
iekārtošana
Gūžas
darbnīcā,
smēdes
ierīkošana
paraugdemonstrējumiem.
(Priekules
Ikars
pēc
specialitātes bija kalējs)
1.4.3. Brīvdabas kultūras Organizēt
pasākumu piedāvājumi
kultūras
pasākumus
brīvdabā,
atbilstoši
apstākļiem

Priekule 2013

Ilgtermiņa
aktivitātes
Turpināt ceļojošo
izstāžu
izveidošanu
un
izvietošanu
pagastos, rosināt
iedzīvotājus jaunu
kolekciju
veidošanai.
Ekspozīcijas
izveide
un
demonstrējumi,
uzturēšana

Organizēt
kultūras
pasākumus
brīvdabā,
laika atbilstoši
apstākļiem

Atbildīgais

Izmaksas

Priekules
20000
novada domes
priekšsēdētāja

Priekules
10000
novada domes
priekšsēdētājs

Priekules
5000
novada domes
priekšsēdētājs
laika
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
Pasākums

Rīcības

Projekti

5.Sporta
un
atpūtas
pakalpojumu
pieejamības
nodrošināšana

1. Apzināt sporta
un atpūtas iespēju
pašreizējo
piedāvājumu
un
noteikt veidus tā
uzlabošanai.

1.1.
Apzināt
aktīvās
atpūtas iepējas Priekules
novadā

1.2. Pilnveidot
atpūtas iespējas

aktīvās

Vidēja termiņa
aktivtātes
Izstrādāt
sporta
un aktīvās atpūtas
attīstības
stratēģiju, īstenot
to.
Izstrādāt
sporta
un aktīvās atpūtas
attīstības
stratēģiju, īstenot
to.
Uzlabot
infrastuktūru
sporta iestādēs.

2.
Nodrošināt 2.1. Identificēt esošo
sporta
iestāžu situāciju sporta iestādēs.
infrastruktūras
sakārtošanu
un
tālāku attīstību
2.2.Izstrādāt
Uzlabot
infrastuktūras
infrastuktūru
uzlabošanas
sporta iestādēs.
nepieciešamības
pamatojumu un grafiku

Priekule 2013

Ilgtermiņa
aktivitātes
Īstenot sporta un
aktīvās
atpūtas
attīstības
stratēģiju,
aktualizēt to.
Īstenot sporta un
aktīvās
atpūtas
attīstības
stratēģiju,
aktualizēt to.
Uzturēt izveidoto
infrastruktūru

Atbildīgais

Izmaksas

Priekules
3000
novada domes
priekšsēdētājs

Priekules
novada domes
priekšsēdētājs

Priekules
2000000
novada domes
priekšsēdētājs

Uzturēt izveidoto Priekules
infrastruktūru
novada domes
priekšsēdētājs
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
Pasākums

Rīcības

3.
Sekmēt
reģionālu,
nacionālu
un
starptautisku
sporta pasākumu
norisi Priekules
novadā
un
piedalīties tajos.

Projekti

Vidēja termiņa
aktivtātes
Pie
visām
vispārizglītojošām
skolām
uzturēt
nepieciešamo
infrastruktūru;

2.3.
Sporta
infrastruktūras
izveide
visā Priekules novada
teritorijā.
(pie
visām
vispārizglītojošām skolām
sporta
zāle,
sporta
laukums vai stadions
utml., pie sporta halles
baseins, perspektīvē arī
golfa laukums)
2.4. Materiālās bāzes Izvietot
āra
nodrošināšana
sporta trenažierus
aktivitātēm.
aktīvākajās
jauniešu
pulcēšanās vietās
3.1.Infrastruktūras
Infrastruktūras
izveide
reģionālu, izveide
un
nacionālu
un uzturēšana.
starptautisku
sporta
pasākumu
norises
nodrošināšanai Priekules
novadā

Priekule 2013

Ilgtermiņa
aktivitātes
Pie
visām
vispārizglītojošām
skolām
uzturēt
nepieciešamo
infrastruktūru;

Atbildīgais

Izmaksas

Uzturēt
āra
trenažierus
aktīvākajās
jauniešu
pulcēšanās vietās
Infrastruktūras
izveide
un
uzturēšana.

Priekules
20000
novada domes
priekšsēdētāja

Priekules
novada domes
priekšsēdētājs

Priekules
1000000
novada domes
priekšsēdētājs
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
Pasākums

Rīcības

Projekti

Vidēja termiņa
aktivtātes
3.2. Marketinga sistēmas Marketinga
izstrāde
aktivitāšu
veikšana
4.
Izstrādāt 4.1.Novada
sporta Novada
sporta
novada
sporta attīstības
stratēģijas attīstības
attīstības
izstrāde
stratēģijas
stratēģiju.
izstrāde
un
ieviešana

Ilgtermiņa
aktivitātes
Marketinga
aktivitāšu
veikšana
Novada
sporta
attīstības
stratēģijas
ieviešana
un
aktualizācija

Atbildīgais

5. Veicināt sporta
un atpūtas klubu
organizāciju
un
sadarbību.

Speciālistu
piesaiste
individuālo
programmu
sagatavošanai

Speciālistu
piesaiste
individuālo
programmu
sagatavošanai

Priekules
10000
novada domes
priekšsēdētājs

Iespējamo trašu
nospraušana
un
labiekārtošana.
Iedzīvotāju
informēšana.

Jaunu
maršrutu Priekules
16000
izveide.
novada domes
Iedzīvotāju
priekšsēdētājs
informēšana.

5.1. Speciālistu piesaiste
(individuālo programmu
sagatavošanai,
piem.,
trenažieru
zālē)
un
trenera
pakalpojuma
sniegšanai.
5.2. Aktīvās atpūtas taku
un atpūtas vietu izveide.

Priekule 2013

Izmaksas

Priekules
novada domes
priekšsēdētājs
Priekules
30000
novada domes
priekšsēdētājs
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
Pasākums

Rīcības

Projekti
5.3. Peldvietu izveide
Priekules novadā.
(skatīt PIELIKUMS Nr. 3
Perspektīvās un esošās
tūrisma infrastruktūras un
rekreācijas
teritorijas
Priekules novadā)

Vidēja termiņa
aktivtātes
Labiekārtot
un
sakopt
novada
teritorijā
10
peldvietas, attīstīt
rekreācijas
teritorijas.

Ilgtermiņa
Atbildīgais
Izmaksas
aktivitātes
Uzturēt sakoptās Priekules
30000
teritorijas.
novada domes
priekšsēdētāja

(Ctrl+klikšķis – atvērt saiti)

3.2. Ilgtspējīga, daudzveidīga dabas vide un resursi.
(Mērķis)
Pasākums

Rīcības

Projekti

Vidēja termiņa
aktivtātes

1.Dabas resursu
ilgtspējīga
izmantošana un
vides
apsaimniekošana

1.
Izstrādāt
un 1.1. Noteikt dabas
īstenot
vides zonas telpiskajā
izglītības,
plānojumā.
saglabāšanas
un
apsaimniekošanas
programmu.

Priekule 2013

Ilgtermiņa
aktivitātes

2 6888 00 LVL
Atbildīgais

Izmaksas

Priekules
7000
novada domes
priekšsēdētājs
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2013-2019
Pasākums

Rīcības

Projekti
1.2.Zinātniskie
pētījumi:
*) dabas dzīles;
*) NATURA 2000;
*) dzīvnieku un
augu valsts.

1.3.Izglītības
projekti
*) izstrādāt un
ieviest vides
izglītības
programmu.
*) caur mēdijiem;
*) kampaņas un
pasākumi;
*) Izveidot
ekoskolas;

Vidēja termiņa
aktivtātes
Veikt pētījumus
par dabas un
dzīvnieku valsti
Priekules novada
teritorijā, izstrādāt
priekšlikumus par
vides turpmāko
apsaimniekošanu,
uzturēšanu un
izmantošanu
Izstrādāt un ieviest
vides izglītības
programmu,
Izglītot novada
skolēnus par vides
jautājumiem,
organizēt
kampaņas, izveidot
ekoskolas

Priekule 2013

Ilgtermiņa
aktivitātes
Vides
apsaimniekošana,
uzturēšana un
izmantošana
atbilstoši
sniegtajiem
priekšlikumiem

Atbildīgais

Izmaksas

Priekules novadā
visas ekoskolas

Priekules
60000
novada domes
priekšsēdētājs

Priekules
30000
novada domes
priekšsēdētājs
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2013-2019
Pasākums

Rīcības

Projekti

2. Veikt paplašinātu 2.1. Iezīmēt dabā
dabisko
struktūru vizuāli vērtīgās
izpēti un informēt ainavas
sabiedrību par vides,
dabas un ainavas
aizsardzības
jautājumiem.
3.
Nodrošināt
bioloģiskās
daudzveidības
saglabāšanu un īpaši
aizsargājamo
teritoriju
videi
draudzīgu
apsaimniekošanu.

3.1.Dambju, slūžu
nostiprināšana
novada
ūdenskrātuvēs
(sieti zivju mazuļu
pasargāšanai)
floras un faunas
saglabāšana

Vidēja termiņa
aktivtātes
Izstrādāt
koncpeciju vizuāli
vērtīgo ainavu
iezīmēšanai dabā,
izstrādāt projektu,
iezīmēt dabā vizuāli
vērtīgās ainavas

Ilgtermiņa
aktivitātes
Uzturēt dabā
iezīmēto vizuāli
vērtīgoa ainavu
infrastruktūru

Atbildīgais

Nolikuma par
bioloģisko
daudzveidību
izstrādāšana.
Zemes īpašnieku
informēšana par
nepieciešamajiem
pasākumiem, kuri
veicami bioloģiskās
daudzveidības
saglabāšanā,
uzraudzība.

Zemes īpašnieku
informēšana par
nepieciešamajiem
pasākumiem, kuri
veicami
bioloģiskās
daudzveidības
saglabāšanā,
uzraudzība.

Priekules
6000
novada domes
priekšsēdētājs

Priekule 2013

Izmaksas

Priekules
30000
novada domes
priekšsēdētājs
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2013-2019
Pasākums

Rīcības

Projekti

Vidēja termiņa
aktivtātes

3.2.Latvāna
apkarošana
Priekules novada
teritorijā.

Ilgtermiņa
aktivitātes
Veikt administrējošu Likumdošanas
pasākumu kompleksu aktivitātes
(ar zemes
(ierosināt veikt
īpašniekiem), lai visu izmaiņas
latvāni, kā zaļo
likumdošanā par
masu, no
latvāna
piesārņotajām
piesārņotajām
teritorijām varētu
teritorijām
nodot koģenerācijas
(paredzēt iespēju
stacijai.
saņemt atbalstu
Likumdošanas
aktivitātes (ierosināt cīņai ar latvāni, ja
veikt izmaiņas
vispār tas ir
likumdošanā par
konstatēts
latvāna
attiecīgajā zemes
piesārņotajām
gabalā – nepieļaut
teritorijām (paredzēt
tā tālāku
iespēju saņemt
izplatīšanos,
atbalstu cīņai ar
paredzēt kontroles
latvāni, ja vispār tas
mehānismu);
ir konstatēts

Atbildīgais

Izmaksas

Priekules
novada domes 2000
priekšsēdētājs

attiecīgajā zemes
gabalā – nepieļaut tā
tālāku izplatīšanos,
paredzēt kontroles
mehānismu);

Priekule 2013
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2013-2019
Pasākums

Rīcības

Projekti
3.3. Reto augu un
dzīvnieku
aizsardzības
pasākumi.

3.4. Teritorijas
apsaimniekošanas
plāni NATURA
2000 un to
īstenošana

Vidēja termiņa
aktivtātes
Izstrādāt nolikumu
reto augu un
dzīvnieku
aizsardzībai.
Iepazīstināt ar to
zemju īpašniekus,
kuru teritorijā tie
sastopami. Veikt
nolikuma
ievērošanas
uzraudzību.
NATURA 2000
teritoriju
apsaimniekošanas
plānu izstrāde
apsaimniekošanas
plānu realizācija

Priekule 2013

Ilgtermiņa
aktivitātes
Veikt nolikuma
ievērošanas
uzraudzību.

Atbildīgais

Izmaksas

Apsaimniekošanas
plānu realizācija

Priekules
10000
novada domes
priekšsēdētājs

Priekules
3000
novada domes
priekšsēdētājs
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2013-2019
Pasākums

Rīcības

Projekti

4.Zemes kvalitātes
uzlabošana,
meliorācijas sistēmu
uzturēšanas
veicināšana
un
pārraudzība

4.1. Meliorācijas
sistēmu kopšanas
pasākumu
komplekss.

4.2. Ar mežu
apaugošās LIZ
platību
samazināšana

5.Vides
kvalitātes 5.1.Veco parku
saglabāšana
renovācija.
sabiedrības
vajadzību

Vidēja termiņa
aktivtātes
Veikt novada LIZ
apsekošanu,
identificējot
meliorācijas
bojājumus un ar
mežu apaugošas
LIZ. Izstrādāt
pasākumu
kompleksu
identificēto
problēmu
atrisināšanai.
Zemes īpašniekus
informēt par
konstatēto situāciju
un uzdot termiņu
tās novērsšanai.
Ja noteiktajā
termiņā netiek
situācija sakārtota,
ziņot LAD
Novada teritorijā
esošo parku
sakārtošana un
uzturēšana;

Priekule 2013

Ilgtermiņa
aktivitātes
Veikt periodisku
novada LIZ
apsekošanu un
zemes īpašnieku
informēšanu

Atbildīgais

Izmaksas

Priekules
4000
novada domes
priekšsēdētājs

Ja noteiktajā
termiņā netiek
situācija sakārtota,
ziņot LAD

Novada teritorijā
esošo parku
uzturēšana

Priekules
60000
novada domes
priekšsēdētājs
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2013-2019
Pasākums

Rīcības

Projekti

nodrošināšanai

5.2. Apstādījumu
un instalāciju
renovācija un
ierīkošana,
nodrošinot
bioloģisko
daudzveidību.
5.3. Suņu pastaigu
laukumu izbūve

5.4. Rotaļu
laukumu smilšu
kastu aprīkošana
ar vākiem.

Vidēja termiņa
Ilgtermiņa
aktivtātes
aktivitātes
*) Aizvīķu parks perspektīvē pārņemams
*) Kalētu priediens
*) Krotes parks,
*) Priekules parks.
Apstādījumu
Apstādījumu
ierīkošanas plāna ierīkošanas plāna
realizācija
un realizācija.
aktualizācija

Suņu
pastaigu
laukuma izbūve un
uzturēšana
Priekules pilsētā.
Iedzīvotāju
informēšana par to.
Rotaļu
laukumu
smilšu
kastu
aprīkošana
ar
vākiem.

Priekule 2013

Atbildīgais

Izmaksas

no valsts,

Priekules
30000
novada domes
priekšsēdētājs

Suņu
pastaigu Priekules
15000
laukuma
novada domes
uzturēšana
priekšsēdētājs
Priekules pilsētā.

Priekules
3000
novada domes
priekšsēdētājs
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2013-2019
Pasākums

Rīcības

Projekti
5.5. Suņu
labturības
noteikumu izstrāde
un popularizēšana

Vidēja termiņa
aktivtātes
Suņu
īpašnieku
izglītošana
par
izstrādātajiem suņu
turēšanas
noteikumiem.
To
ievērošanas
kontrole.

Priekule 2013

Ilgtermiņa
aktivitātes
Suņu
turēšanas
noteikumu
To
ievērošanas
kontrole.

Atbildīgais

Izmaksas

Priekules
3000
novada domes
priekšsēdētājs
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2013-2019
Pasākums

Rīcības

Projekti

2.Atjaunojamās
enerģijas
ražošana un
izmantošana

1. Noteikt iespējas 1.1.Alternatīvā
tālākai atjaunojamo enerģijas ieguves
energoresursu
veicināšana.
ražošanas
un
izmantošanas
attīstībai novadā.

Vidēja termiņa
aktivtātes
Dot
iespēju
izveidot
2
biogāzes ražotnes
novada teritorijā;
Paplašināt
vēja
parkus
novada
teritorijā (līdz 3);
Veikt izpēti par
citu
alternatīvās
enerģijas
avotu
izmantošanas
iespējām Priekules
novadā;
Plānojumā paredzēt
iespēju dzīvojamo
māju īpašniekiem
uzstādīt
alternatīvās
enerģijas ieguves
iekārtas.

Priekule 2013

Ilgtermiņa
aktivitātes
Veicināt
citu
alternatīvās
enerģijas ražotņu
izveidošanu
Priekules novadā.

Atbildīgais

Izmaksas

Priekules
5000
novada domes
priekšsēdētājs
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2013-2019
Pasākums

Rīcības

Projekti

2.
Veicināt
energoekonomijas
pasākumu
īstenošanu
pašvaldības
teritorijā.

2.1. Ēku
siltināšana,
siltumtīklu
energoekonomijas
palielināšana.

2.2.Atbalsts pasīvo
un
energoekonomisko
ēku būvniecībai.
3.
Izstrādāt
un
ieviest
energosistēmas un
atjaunojamo
energoresursu
ražošanas
un
izmantošanas
attīstības projektus.

3.1. Izstrādāt
energosistēmas un
atjaunojamo
energoresursu
ražošanas un
izmantošanas
attīstības
projektus.

Vidēja termiņa
aktivtātes
Vismaz 20 ēkām
novadā
veikt
energoauditu.
Veikt vismaz 5 ēku
siltināšanu.

Ilgtermiņa
aktivitātes
Vismaz 20 ēkām
novadā
veikt
energoauditu.
Veikt vismaz 5
ēku siltināšanu.

Izstrādāt nolikumu
Atbalsta sistēmai
pasīvo
un
energoekonomisko
ēku būvniecībai.
Izstrādāt
energosistēmas un
atjaunojamo
energoresursu
ražošanas
un
izmantošanas
attīstības
projektus.

Ieviest izstrādāto Priekules
20000
nolikumu
novada domes
priekšsēdētājs

Priekule 2013

Atbildīgais

Izmaksas

Priekules
novada domes 1016000
priekšsēdētājs

Ieviest
Priekules
100000
energosistēmas un novada domes
atjaunojamo
priekšsēdētājs
energoresursu
ražošanas
un
izmantošanas
attīstības
projektus.
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2013-2019
Pasākums

3.Vides
piesārņojuma
samazināšana

Rīcības

Projekti

Vidēja termiņa
aktivtātes
3.2. Ieviest
Izstrādāt
energosistēmas un energosistēmas un
atjaunojamo
atjaunojamo
energoresursu
energoresursu
ražošanas un
ražošanas
un
izmantošanas
izmantošanas
attīstības
attīstības
projektus.
projektus.
1.Sakārtot atkritumu 1.1.
Informēt Informēt
apsaimniekošanu un sabiedrību
par sabiedrību
par
pārstrādi,
ūdens atkritumu
atkritumu
attīrīšanas sistēmās pārstrādes
un pārstrādes
un
un vides pārvaldi.
atkārtotas
atkārtotas
izmantošanas
izmantošanas
nozīmīgumu.
nozīmīgumu.

Priekule 2013

Ilgtermiņa
aktivitātes
Ieviest
energosistēmas un
atjaunojamo
energoresursu
ražošanas
un
izmantošanas
attīstības
projektus.
Informēt
sabiedrību
par
atkritumu
pārstrādes
un
atkārtotas
izmantošanas
nozīmīgumu.

Atbildīgais

Izmaksas

Priekules
novada domes
priekšsēdētājs

Priekules
800
novada domes
priekšsēdētājs

222

Priekules novada attīstības programma
2013-2019
Pasākums

Rīcības

Projekti

Vidēja termiņa
aktivtātes
1.2. Izveidot dalīto Veikt
atkritumu
izskaidrojošo
vākšanas sistēmu.
darbu
starp
iedzīvotājiem par
dalītās atkritumu
apsaimniekošanas
sistēmas
priekšrocībām.
Veikt pārrunas ar
atkritumu
apsaimniekotāju
par
dalītās
atkritumu
apsaimniekošanas
sistēmas
nepieciešamību.
Ieviest
dalīto
atkritumu
apsaimniekošanas
sistēmu.
Veikt
sistēmas darbības
uzraudzību.

Priekule 2013

Ilgtermiņa
aktivitātes
Veikt
sistēmas
darbības
uzraudzību.

Atbildīgais

Izmaksas

Priekules
120000
novada domes
priekšsēdētājs
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2013-2019
Pasākums

Rīcības

Projekti

Vidēja termiņa
aktivtātes
1.3. Izstrādāt un Izstrādāt un ieviest
ieviest
novada novada ūdens
ūdens
apsaimniekošanas
apsaimniekošanas stratēģiju.
stratēģiju.
1.4.
Ateju Jaunu
tualešu
aizvietošana
ar būvniecība
un
tualetēm,
jaunu uzturēšana,
tualešu būvniecība, informācijas zīmju
informācija par to izvietošana par to
atrašanās vietām.
atrašanās vietām.
(sakopta teritorija)
2. Palielināt videi 2.1.
Veloceliņu Veloceliņu
draudzīgā transporta izbūve
attīstības shēmas
izmantošanas
izstrāde.
Pirmās
īpatsvaru.(veloceliņi,
kārtas
būvdarbu
velonoma,
veikšana.
velosipēdu
novietnes.

Priekule 2013

Ilgtermiņa
aktivitātes
Veikt
stratēģijas
ieviešanas
uzraudzību

Atbildīgais

Izmaksas

Tualešu
uzturēšana,

Priekules
30000
novada domes
priekšsēdētājs

Priekules
20000
novada domes
priekšsēdētājs

Pārējo
būvdarbu Priekules
100000
veikšana, shēmas novada domes
aktualizācija
priekšsēdētājs
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2013-2019
Pasākums

Rīcības

3. Veicināt videi
draudzīgu
un
energoefektīvu
tehnoloģiju
un
prakses ieviešanu.

Projekti

Vidēja termiņa
aktivtātes
2.2.
Alternatīvā Alternatīvā
transporta
transporta
apkalpošanas
apkalpošanas
staciju izveide
staciju atrašanās
vietu izvēle

3.1. Veicināt videi
draudzīgu
un
energoefektīvu
tehnoloģiju
un
prakses ieviešanu.

Informēt
iedzīvotājus
par
videi draudzīgu un
energoefektīvu
tehnoloģiju
un
prakses ieviešanu.

4. Lauksaimnieciskā 4.1.
Ķīmiskā
un
ražošanas piesārņojuma
piesārņojuma
samazināšana
samazināšana
(ierobežošana)

Lauksaimnieku
informēšana
par
ķīmiskā
piesārņojuma
ietekmi
uz
apkārtējo vidi

Priekule 2013

Ilgtermiņa
aktivitātes
Elektromobīļu
uzlādes
stacijas
būvniecība.
Citu
alternatīvā
transporta
apkalpošanas
stacijas būvniecība
Informēt
iedzīvotājus
par
videi draudzīgu un
energoefektīvu
tehnoloģiju
un
prakses
ieviešanu.
Lauksaimnieku
informēšana par
ķīmiskā
piesārņojuma
ietekmi
uz
apkārtējo vidi

Atbildīgais

Izmaksas

Priekules
1000000
novada domes
priekšsēdētājs

Priekules
3000
novada domes
priekšsēdētājs

Priekules
1000
novada domes
priekšsēdētājs
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2013-2019
Pasākums

Rīcības

Projekti

Vidēja termiņa
Ilgtermiņa
aktivtātes
aktivitātes
4.2.
Smaku Lauksaimnieku
Lauksaimnieku
samazināšana
informēšana
par informēšana par
(max.
smaku
smaku
ierobežošana)
piesārņojuma
piesārņojuma
ietekmi
uz ietekmi
uz
apkārtējo vidi un apkārtējo vidi un
cilvēkiem
cilvēkiem
4.Videi draudzīgu 1.
Paaugstināt 1.1.
Vides Mazpulku kustības Mazpulku
lauksaimnieciskās sabiedrības
izglītības
aktualizēšana
un kustības
produkcijas
informētību
par integrēšana
popularizēšana
aktualizēšana un
ražošanas metožu ekoloģiski
vispārizglītojošās
popularizēšana
attīstīšana
draudzīgas
skolās (mazpulki)
lauksaimniecības
potenciālu un noteikt
sektora
attīstības
iespējas.
2.Atbalstīt
2.1.Novada
Pieredzes
Pieredzes
bioloģiskās
nozīmes pasākumi apmaiņa,
apmaiņa,
lauksaimniecības un bioloģiskās
degustācijas u.c. degustācijas u.c.
dārzkopības
lauksaimniecības
Bioloģiskās
Bioloģiskās
attīstību.
(nē produkcijas
lauksaimniecības
lauksaimniecības
modificētiem
popularizēšanai.
popularizēšanas
popularizēšanas
organismiem)
pasākumi
pasākumi

Priekule 2013

Atbildīgais

Izmaksas

Priekules
1000
novada domes
priekšsēdētājs

Priekules
5000
novada domes
priekšsēdētājs

Priekules
2000
novada domes
priekšsēdētājs
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Pasākums

Rīcības

Projekti

Vidēja termiņa
Ilgtermiņa
aktivtātes
aktivitātes
2.2. Ārpus novada Pieredzes
Pieredzes
organizēto
apmaiņa,
apmaiņa,
pasākumu
degustācijas u.c. degustācijas u.c.
apmeklējumi
un Bioloģiskās
Bioloģiskās
piedalīšanās tajos.
lauksaimniecības
lauksaimniecības
popularizēšanas
popularizēšanas
pasākumi
ārpus pasākumi
ārpus
novada.
novada.

Priekule 2013

Atbildīgais

Izmaksas

Priekules
2000
novada domes
priekšsēdētājs
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2013-2019
3.3. Samazināt nomales negatīvo ietekmi un sekmēt teritorijas attīstības izlīdzināšanos, uzlabot
sasniedzamību.
(Mērķis)
5 250 000 LVL
Pasākums

Rīcības

Projekti

1.Transporta
infrastruktūras
tīkla uzlabošana un
sociālekonomisko
pakalpojumu
pieejamības
nodrošināšana

1. Uzlabot

1.1. Valsts ceļi
1.2. Dzelzceļš
3.anketa: Izvērtējums par
veicamajiem ieguldījumiem
valsts ceļu
rekonstruēšanā/izbūvē, kas
ved no lauku teritorijas
(pagasti, ciemi) uz novada
līmeņa vai reģionālā līmeņa
attīstības centru, kā arī
nacionālas, reģionālas un
novadu nozīmes centru
ielu rekonstruēšanā

ceļu
infrastruktūru
novada
savienošanai
ar valsts
nozīmes
ceļiem:

Vidēja termiņa
aktivitātes

Ilgtermiņa
aktivitātes

Atbildīgais

Izmaksas

(Ctrl+klikšķis – atvērt saiti)

Priekule 2013
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Pasākums

Rīcības

Projekti

Vidēja termiņa
aktivitātes

2. Uzlabot
novada nomaļo
teritoriju
transporta
tīklu
kvalitatīvu
savienojumu
ar novada
centru.

2.1. Pašvaldības ceļi
3.anketa: Izvērtējums par
veicamajiem ieguldījumiem
valsts ceļu
rekonstruēšanā/izbūvē, kas
ved no lauku teritorijas
(pagasti, ciemi) uz novada
līmeņa vai reģionālā līmeņa
attīstības centru, kā arī
nacionālas, reģionālas un
novadu nozīmes centru
ielu rekonstruēšanā

Ilgtermiņa
aktivitātes

Atbildīgais

Izmaksas

(Ctrl+klikšķis – atvērt saiti)

Priekule 2013
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2013-2019
Pasākums

Rīcības
3. Uzlabot un
attīstīt
pakalpojumu
pieejamību
vietējos
centros.

Projekti

Vidēja termiņa
aktivitātes
3.1. Saglabāt un attīstīt
Saglabāt un
izglītības, kultūras,
attīstīt izglītības,
sociālās aprūpes, veselības kultūras, sociālās
aprūpes un sabiedriskā
aprūpes,
transporta pakalpojumus
veselības
centros.
aprūpes un
sabiedriskā
transporta
pakalpojumus
centros.

Kalētu pagasta pārvaldes Kalētu
pagasta
jumta nomaiņa
pārvaldes jumta
nomaiņa

Priekule 2013

Ilgtermiņa
aktivitātes
Saglabāt un
attīstīt
izglītības,
kultūras,
sociālās
aprūpes,
veselības
aprūpes un
sabiedriskā
transporta
pakalpojumus
centros.

Atbildīgais

Izmaksas

Priekules
novada domes
priekšsēdētājs

60000

Priekules
novada domes
priekšsēdētājs,
Kalētu pagasta
pārvaldes
vadītājs

40000
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Pasākums

Rīcības

Projekti

4. Mobilitātes
pakalpojumi.

4.1.
Bijušā
Priekules
pilsētas garnizona ielu
kvalitātes,
esošās
infrastruktūras uzlabošana
un
nomales
efekta
mazināšana,
perspektīvo
ražošanas
teritoriju
izvedošanai.

Vidēja termiņa
aktivitātes
Veikt
projektēšānas
darbus
infrastruktūras
uzlabošanai
Priekules pilsētas
garnizona
teritorijā,
paredzot
savienojumu
ar
pilsētu
kā
Galvenās
ielas
turpinājumu.
Veikt
pirmās
kārtas būvdarbus.

Priekule 2013

Ilgtermiņa
aktivitātes
Veikt
pārējos
plānotos
būvdarbus.

Atbildīgais

Izmaksas

Priekules
2000000
novada domes
priekšsēdētājs,
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Pasākums

Rīcības

Projekti

Vidēja termiņa
aktivitātes
4.2.Priekules
pilsētas Ja nepieciešams,
apvedceļa izbūve.
veikt trasējuma
korekcijas
apvedceļam,
to
iestrādāt novada
plānojumā.

Stāvlaukuma
Priekules pilsētā.

izbūve Stāvlaukuma
projektēšana un
būvniecība

Priekule 2013

Ilgtermiņa
aktivitātes
Veikt
projektēšanas
darbus
apvedceļa
būvniecībai un
būvēt
atvedceļu
ap
Priekuli,
pilnveidot
nepieciešamo
infrastruktūru
Stāvlaukuma
uzturēšana

Atbildīgais

Izmaksas

Priekules
3000000
novada domes
priekšsēdētājs

Priekules
150000
novada domes
priekšsēdētājs
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Plānošanas perodā sasniedzamie rādītāji
Ekonomika
Indikators

Patreizējā Īstermiņā
(šajā
situācija
sasaukumā)

Ražošanai
piemērotas
teritorijas
Kvalificēts
darbaspēks
Sadzīves
pakalpojumi
PVN likmes
samazināšana
Priekules novada
uzņēmējiem
Siltumtrases tīklu
paplašināšana
Priekules pilsētā

Ražošanas objekti

23

Bezdarba līmenis

16,2

Sadzīves
pakalpojumu punktu
skaits
Samazinājums par
% punktiem

3

Paplašināti
siltumtrases tīkli
(km)

Vidējā
termiņā

Ilgtermiņā

(nākošajā
sasaukumā)

22

20

18

2

0

0,8

1,8

3,5

Priekule 2013

Tendence

233

Priekules novada attīstības programma
2013-2019
Indikators

Patreizējā Īstermiņā
(šajā
situācija
sasaukumā)

Mūžizglītības
programmu izveidi
pieaugušajiem

Svešvalodu
zināšanas
Priekules
vidusskolas un
sporta halles
pieslēgšana Uzvaras
ielas mikrorajona
apkures sistēmai
Uzņēmējdarbības
veicināšanas
programma
Siltummaiņas tīklu
rekonstrukcija
daudzdzīvokļu mājās
ar centrālo apkuri

Vidējā
termiņā

Ilgtermiņā

(nākošajā
sasaukumā)

Pieaugušie, kuri
apmeklē
mūžizglītības
programmu
apmācības
Svešvalodu kursu
apmeklētāji
Pieslēguma izbūve

0

30

50

90

0

12

24

48

0

1

Programmas
izstrāde un
ieviešana
Rekonstruēto
siltummaiņas tīklu
skaits

0

1

0

5

Priekule 2013

Tendence

12

234

Priekules novada attīstības programma
2013-2019
Indikators

Patreizējā Īstermiņā
(šajā
situācija
sasaukumā)

Siltumapgādes
sistēmas risinājums
Liepājas ielas
mikrorajonā
Ikara svētku norises
laiks
Pedagogu
pārkvalifikācija par
sociālajiem
darbiniekiem un
mājas aprūpētājiem
Piena pirmapstrādes
punkta izveidi
Priekules novadā

Katlu nomaiņa
Koģenerācijas
stacijas
pakalpojums
Mainīts no augusta
sākuma un jūlija
beigām
Pārkvalificētiem
pedagogi, kuri
strādā par
sociālajiem
darbiniekiem vai
mājas aprūpētājiem
Izveidoti piena
pirmapstrādes
punkti

0

Vidējā
termiņā

Ilgtermiņā

Tendence

(nākošajā
sasaukumā)

1

0

1

0

1

0

3

0

1

Priekule 2013

1

10
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
Indikators

Patreizējā Īstermiņā
(šajā
situācija
sasaukumā)

Mājaslapā šķirklis ar
nosaukumu, „Man
vajag, es varu...”
Ģimenes ārstu
pieņemšanas
izbraukumos novada
pagastos

Ievietoto
sludinājumu skaits

0

1

Ģimenes ārstu
skaits, kuri strādā
pagastos

0

2

Vidējā
termiņā

Ilgtermiņā

Tendence

(nākošajā
sasaukumā)

Infrastruktūra
Indikators

Valsts ceļu neapmierinoša
kvalitāte

Patreizējā
situācija

Atjaunots ceļa segums

Īstermiņā
(šajā
sasaukumā)

Vidējā
termiņā

Ilgtermiņā Tendence

(nākošajā
sasaukumā)

0

Priekule 2013
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
Indikators

Novada ceļu kvalitātes
uzlabojumi

Ūdenssaimniecības sistēmu
renovācija
Tūrisma infrastruktūras
attīstība

PII „Dzirnaviņas” renovācija
un paplašināšna

Patreizējā
situācija

Īstermiņā
(šajā
sasaukumā)

Vidējā
termiņā

Ilgtermiņā Tendence

(nākošajā
sasaukumā)

Ceļu virsējās kārtas
stāvokļa uzlabošana
Ceļa renovācija
(izskalojumu u.c.
remonts)
Tiltu un caurteku
remonts

0

3,0 km

10,0 km

30,0 km

0

12 vietas

4 vietas

2 vietas

0

5

17

32

Būtiski uzlabota dzeramā
ūdens kvalitāte un
notekūdeņu attīrīšana
Jauni tūrisma objekti

3

9

0

3

10

14

TIC izveide Priekules
novadā
PII audzēkņu skaits

0

1

107

110

Priekule 2013

115
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
Indikators

Pie visām novada skolām
izveidot nepieciešamo sporta
infrastruktūru
Krīžu centra izveide

Bērņu rotaļu laukumu izveide
novada teritorijā
Noasfaltēt ielu uz Mūzikas
un mākslas skolu (izveidot to
pat ielu, kurā iespējama
divvirzienu kustība
Novada teritorijā esošo
parku inventarizācija un
sakārtošana

Patreizējā
situācija

Īstermiņā
(šajā
sasaukumā)

Pilnībā izveidota sporta
infrastruktūra

1

3

Izveidots Krīžu centrs
daļā Gramzdas
pamatskolas
Izbūvēti bērnu rotaļu
laukumi
Uzlabots ielas seguma
stāvoklis un tās platums

0

1

3

5

0

0,5 km

Inventarizēti parki
Izstrādāti parku
atjaunošanas projekti
Atjaunoti parki

0

Vidējā
termiņā

Ilgtermiņā Tendence

(nākošajā
sasaukumā)

1

0
0

Priekule 2013

1
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
Indikators

Patreizējā
situācija

Estrādes būvniecība
Sakārtotas rekreācijas
Priekules pilsētā un pārējo,
teritorijas ne vien
novada teritorijā esošo
pieaugušo, bet arī
brīvdabas atpūtas objektu
jauniešu vajadzībām
renovācija
Jauniešu infrastruktūras
Sakārtotas rekreācijas
izveide (meža kaķis,
teritorijas ne vien
piedzīvojumu trases,
pieaugušo, bet arī
peintbols utt.
jauniešu vajadzībām
Kapličas ar saldētavu un
Uzbūvēta kapliča ar
izvadīšanas mājas būvniecība saldētavu un izvadīšanas
Priekulē
māju
Nepietiekošs sakaru un TV
Būtiski uzlabota sakaru
pārklājums Priekules novada
kvalitāte
teritorijā (faksu kvalitāte
neapmierinoša)

Īstermiņā
(šajā
sasaukumā)

Vidējā
termiņā
(nākošajā
sasaukumā)

0

1

6

0

2

2

0

1

0

1

Priekule 2013

Ilgtermiņā Tendence

239

Priekules novada attīstības programma
2013-2019
Indikators

Ateju aizvietošana ar
tualetēm

Patreizējā
situācija

Novada teritorijā ir
pieteikama informācija
par WC atrašanās vietām
un piekļuves iespējām.
Tās ir vizuāli pievilcīgas
Esošās telpas piemērot
Izveidota pansija
pansijas vajadzībām
Priekules novada
iedzīvotājiem.
Izveidot rotaļu centrus bērnu
Izveidoti rotaļu centri
pieskatīšanai katrā pagastā
visā novada teritorijā

Īstermiņā
(šajā
sasaukumā)

1

11

0

1

1

3

Priekule 2013

Vidējā
termiņā

Ilgtermiņā Tendence

(nākošajā
sasaukumā)
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
Labklājība
Indikators

Patreizējā Īstermiņā
(šajā
situācija
sasaukumā)

Nav pietiekama infrastruktūra
piekļuves nodrošināšanai
sabiedriskajās iestādēs un
uzbraukšanai uz ietvēm
Nav skaidra sociālo
pakalpojumu attīstības
koncepcija
Nav izstrādāta nodarbinātības
veicināšanas programma

Priekules novadā ir liels
īpatsvars ir vidējas un sliktas
kvalitātes mājokļu.

Uzlabota piekļuve
sabiedriskajām
iestādēm un
pārvietošanās pa
ietvēm
Izstrādāta sociālo
pakalpojumu attīstības
koncepcija,
tā tiek realizēta
Izstrādāta
nodarbinātības
veicināšanas
programma
tā tiek realizēta
Renovēti un siltināti
mājokļi

Vidējā
termiņā

Ilgtermiņā Tendence

(nākošajā
sasaukumā)

0

0

0
0

0
0

Priekule 2013
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
Indikators

Patreizējā Īstermiņā
(šajā
situācija
sasaukumā)

Iedzīvotājiem rodas iespaids,
ka pašvaldībā nodarbojas ar
lietām, kuras neietilpst tās
funkcijās, tās štati ir mākslīgi
uzpūsti kā rezultātā algas ir
ļoti zemas un uzņēmējdarbība
nekādi netiek veicināta;

Daļā novada teritorijas nav
ziņojumu dēļi, lai iedzīvotāji
varētu iegūt sev nepieciešamo
aktuālāko informāciju

Vidējā
termiņā
(nākošajā
sasaukumā)

Izveidotas SIA vai I/U,
kuras pārņem no
pašvaldības funkcijas,
kuras tai nav jāveic
(atbilstoši likumam)

0

1

1

Nodotas funkcijas
privātajiem uzņēmējiem

0

1

1

Pārvaldes efektivitātes
uzlabošana
Ziņojumu dēļu
daudzums novada
teritorijā

0
27

Priekule 2013

Ilgtermiņā Tendence

3
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
Indikators

Patreizējā Īstermiņā
(šajā
situācija
sasaukumā)

Ne visās sabiedriskās
ēdināšanas iestādēs tiek
nodrošināta atbilstoša kvalitāte
(ēdiena un telpu (tās ir vizuāli
nepievilcīgas);
Sabiedriskās ēdināšanas
iestādes darbojas tikai darba
dienās, nepietiekami ilgi
Bunkas centrā esošais
miniTOP lietus laikā nav
sasniedzams, eksterjers ir
vizuāli nepievilcīgs
Autoveikalu apmeklēšanas
iespējas lietus laikā
Vienota noformējuma izveide
novada teritorijā

Sabiedriskās
ēdināšanas iestādes
darbojas visu nedēļu

0

Tajās ir labas
kvalitātes pārtika

2

Tās ir vizuāli
pievilcīgas
Pasākumi situācijas
uzlabošanai

1

Izbūvētas nojumes

0

Koncpcijas izstrāde
Noformējuma izveide
un uzstādīšana

0

Vidējā
termiņā

Ilgtermiņā Tendence

(nākošajā
sasaukumā)

0

Priekule 2013
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
Indikators

Patreizējā Īstermiņā
(šajā
situācija
sasaukumā)

Problēma ar būšanu kopā vienā
novadā
Daudzi novada iedzīvotāji
neredz iespēju tikt no
bezcerības ārā, tāpēc viņiem
nav vēlēšanās mainīt savu
dzīvi.
Problēma ir nevienmērīgs
strāvas stiprums un
monopolista attieksme pret
elektrības patērētājiem

Nenovīdības
izskaušana
Mūžizglītības
pasākumos iesaistītie
iedzīvotāji

Alternatīvas
elektroenerģijas
pašreizējam
piegādātājam

Vidējā
termiņā

Ilgtermiņā Tendence

(nākošajā
sasaukumā)

0
1%

16%

0

Priekule 2013
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
Pilsētvide
Indikators

Patreizējā Īstermiņā
(šajā
situācija
sasaukumā)

Priekule ir pilsēta ar
migrējošu centru
Esošās situācijas
uzlabošana garnizona
teritorijā

Daudz neapsaimniekotu,
vizuāli nepievilcīgu īpašumu
Ar smago autotransportu
noslogota pilsētas
maģistrālā iela

Izveidots pilsētas
galvenais laukums
Izveidota gājēju iela
Uzlabota iela kvalitāte
Izveidotas ražotnes
Savienots ar Galveno ielu

Samazinās vizuāli
nepievilcīgo īpašumu
skaits
Izveidots apvedceļš
Priekules pilsētai

0

1

0
0

1

Vidējā
termiņā
(nākošajā
sasaukumā)

1

0

2

0

1

4%

0

Priekule 2013

Ilgtermiņā Tendence

3%

2%

1%

1
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
Indikators

Patreizējā Īstermiņā
(šajā
situācija
sasaukumā)

Novada domes apkārtne ir
vizuāli nepievilcīga, īpaši
stāvlaukums pie tās

Sakārtots un paplašināts
stāvlaukums pie Novada
domes
Alternatīvas stāvlaukumam
(lai tas nebūtu pārāk liels)

Lai novada teritorijā būtu
Izveidotas vienādas formas
kāds vienojošs elements, ir
un vienādu augu dobes
priekšlikums, katrā novada
Izveidotas apstādījumu
pagastā un Priekules pilsētā
kopšanas sistēmas
izveidot vienādas formas un
Izvietotas mazās
vienādu augu dobes un
arhitektoniskās formas
mazās arhitektoniskās
formas (katrā vienu, vieta pēc pārvaldes izvēles) kā
arī izveidot sistēmas
apstādījumu kopšanai

0

Vidējā
termiņā
(nākošajā
sasaukumā)

1

0
0

5

1
7

0

15

7

0

Priekule 2013

Ilgtermiņā Tendence

5

7
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
Indikators

Patreizējā Īstermiņā
(šajā
situācija
sasaukumā)

Izvietot vairāk soliņu pa
visu pilsētu (tā iespējams
veidot aktīvās atpūtas
takas) un to tiešā tuvumā arī
miskastes, tā veicinot
tīrākas pilsētvides
saglabāšanu
Dīķos nepieciešams izvietot
tiem pēc izmēra atbilstošas
strūklakas un tos
apsaimniekot visu gadu
(ziemas periodā, kad tie
aizsaluši, vismaz vienu
vajadzētu iekārtot kā
publisko slidotavu (ar
apgaismojumu, mūziku un
soliņiem gar malu);

Izvietoti soliņi un
miskastes

Vidējā
termiņā

Ilgtermiņā Tendence

(nākošajā
sasaukumā)

0

4

7

10

Izveidotas aktīvās atpūtas
takas

0

1

2

4

Uzstādītas strūklakas

0

2

5

Izveidota publiskā
slidotava

0

1

Priekule 2013
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
Indikators

Patreizējā Īstermiņā
(šajā
situācija
sasaukumā)

Esošā ielu apgaismojuma
pilveide

Atrast mājai uz Paplakas un
Aizputes ielu krustojuma
citu pielietojumu

Bijusī Priekules pienotavas
ēka ir vizuāli nepievilcīga un
degradē pilsētvidi. Tai
apkārt visi objekti ir
sakārtoti vai patreiz tiek
sakārtoti, pie tam – tā ir
pilsētas galvenā iela.

Esošās situācijas analīze
Papildus nepieciešamā
apgaismojuma uzstādīšana
Mājā uz Paplakas un
Aizputes ielu krustojuma
izvietota novada vēstures
materiālu krātuve,
pirmajā stāvā smēde, kurā
notiek
paraugdemonstrējumi un
kafejnīca;
Priekules pienotavas ēkā
izveidots novada kultūras
centrs vai cits, tai
piemērots sabiedrisks
objekts

Vidējā
termiņā
(nākošajā
sasaukumā)

0

17

4

0
0

7

10
1

0

1

0
0

1

Priekule 2013

Ilgtermiņā Tendence

4

1
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
Indikators

Patreizējā Īstermiņā
(šajā
situācija
sasaukumā)

Priekules kultūras nams ir
par mazu, lai veiktu savas
funkcijas kā galvenā
Priekules novada kultūras
iestāde.

Nepieciešams atrast
pielietojumu bijušajai
Priekules vidusskolas
internāta ēkai, kura būvēta
kā valsts pārvaldes iestāde,
līdz ar to tās pielietojums ir
visai ierobežots.

Patreizējā kultūras nama
ēkā notiek galvenokārt
mēģinājumi dažādiem
pašdarbības kolektīviem
un pārējās telpas tiek
izmantotas dažādām
biedrībām
Bijušajā
Priekules
vidusskolas internāta ēkā
ir izvietotas... (atbilstoši
aptaujas rezultātiem).

0

0

Priekule 2013

1

Vidējā
termiņā

Ilgtermiņā Tendence

(nākošajā
sasaukumā)

1

1

1
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
Indikators

Patreizējā Īstermiņā
(šajā
situācija
sasaukumā)

Priekules pilsētā pie
slimnīcas ir kastaņu aleja.
Tiem ir uzbrukušas
mīnējošās kodes, kuras
vasaras laikā sadēj kastaņu
lapās oliņas. Tās kļūst
pleķainas un nokrūt zemē,
lai pārziemotu. Lapas
nepieciešams savākt un
kompostēt, lai kodes
neizplatītos.
Patreiz pilsētā esošais
tirguslaukums ir vizuāli
nepievilcīgs. Zeme uz kuras
tas atrodas nepieder domei.
Tātad nav pamatojuma
finansējuma piesaistei šī
laukuma renovācijai

Veiktie pasākumi kastaņu
glābšanai no mīnējošajām
kodēm

0

1

Piemērotas vietas atrašana
un iegāde tirguslaukuma
izveidei.
Projekta
izstrāde
tirguslaukuma izveidei
Tirguslaukuma izveide

0

1

0

1

0

1

Priekule 2013

Vidējā
termiņā

Ilgtermiņā Tendence

(nākošajā
sasaukumā)

1

1
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
Indikators

Patreizējā Īstermiņā
(šajā
situācija
sasaukumā)

Pilsētas teritorija ir diezgan
liels bruģēts laukums, kurš
netiek izmantots
Autobusu pietura ar tualeti
vai autoosta ir vitāli
nepieciešama, jo cilvēkiem
patreiz ir visai ierobežotas
kur gaidīt autobusu, bet
tranzītpasažieriem tualetes
nav pieejamas.
Uz Aizputes ielas pie Virgas
upes caurtekas
nepieciešams izvietot
barjeras, jo ielas augstums
pret upes līmeni ir visai
ievērojams, iespējams tajā
iekrist vai iebraukt. Šajā
posmā nepieciešama arī
esošā apgaismojuma
rekonstrukcija.

Laukums tiek izmantots
pilsētas vajadzībām

0

Pilsētā
uzbūvēta
labiekārtota autoosta

0

Labiekārtots
ielas posms

0

norādītais

Priekule 2013

Vidējā
termiņā

Ilgtermiņā Tendence

(nākošajā
sasaukumā)

1

1

1
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
Indikators

Patreizējā Īstermiņā
(šajā
situācija
sasaukumā)

Pilsētā vajadzīgs
stāvlaukums, kafejnīcas, ar
darba laiku vismaz līdz
22.00, tualete, vasaras
sezonās – āra kafejnīcas

Koriģēts kafejnīcu darba
laiks
Organizētas āra kafejnīcas
vasaras periodā
Informācija par tualešu
pieejmību

0

3

0

2

1

3

Vidējā
termiņā

Ilgtermiņā Tendence

(nākošajā
sasaukumā)

Sabiedrība
Indikators

Patreizējā Īstermiņā
(šajā
situācija
sasaukumā)

Nav pietiekama brīvā
laika pavadīšanas
infrastruktūra
Nepieciešama izstāžu
infrastruktūra visā
novada teritorijā

Izveidoti objekti brīvā laika
pavadīšanai

7

10

Izveidota izstāžu
infrastruktūra

1

12

Priekule 2013

Vidējā
termiņā

Ilgtermiņā Tendence

(nākošajā
sasaukumā)

5
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Priekules novada attīstības programma
2013-2019
Indikators

Patreizējā Īstermiņā
(šajā
situācija
sasaukumā)

Nepieciešams organizēt
pasākumus, kuri iznes
Priekules vārdu ārpus
tās robežām
Novada teritorijā ir
sociāli izolēti cilvēki,
kuri nespēj iziet no
saviem mitekļiem un
piedalīties sabiedrības
dzīvē, sportot
Novadā nav
cilvēkresursu attīstības
plāna, kurā būtu skaidri
konstatēta esošā
situācija un prognozētas
attīstības perspektīves
Pēc teritoriālās reformas
Priekules novadā
mūžizglītība ir likvidēta

Vidējā
termiņā

Ilgtermiņā Tendence

(nākošajā
sasaukumā)

Organizēti pasākumi, kuri
iznes Priekules vārdu ārpus
tās robežām

0

3

10

15

Radīta iespēja sociāli
izolētajiem cilvēkiem
piedalīties sabiedrības dzīvē

0

7

5

10

Izstrādāts cilvēkresursu
attīstības plāns

0

1

Priekules novadā izveidotas
mūžizglītības programmas
dažādām interesēm

0

1
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Indikators

Patreizējā Īstermiņā
(šajā
situācija
sasaukumā)

Problēmas sagādā pasta
Palielināt pasta kastu skaitu
infrastruktūra, daudzās
novada teritorijā (sadarbīvā
vietās ir noņemtas pasta
ar Latvijas pastu, veicot
kastes, bet iedzīvotāji
esošās situācijas analīzi)
vēstules tomēr vēl
raksta.
Autobusu pieturvietās
Uzbūvētās slēgtas autobusu
nepieciešams uzbūvēt
pieturas
slēgtas nojumes, lai
iespējams gaidīt
Esošās autobusu pieturas
autobusu arī lietus,
sniega un vēja laikā
(katrā pieturvietā vismaz
vienu)
Sabiedrības iesaiste
Sabiedrības iesaistes lēmumu
lēmumu pieņemšanā
pieņemšanā palielinājums
Priekules novadā
praktiski nenotiek

0

1

0

6

8

8

0

3

Priekule 2013

Vidējā
termiņā

Ilgtermiņā Tendence

(nākošajā
sasaukumā)
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Indikators

Patreizējā Īstermiņā
(šajā
situācija
sasaukumā)

Nepieciešams izveidot
vienotu noformējumu uz
svētkiem visā novada
teritorijā
Noziegumi pret
cilvēkiem uz ielas
samazinās, bet šī
negatīvā enerģija ieiet
mājokļos un kļūst par
vardarbību mājās.
Uzlabojumi Priekules
novada informācijas
aprites sistēmā

Izveidots vienots
noformējums uz svētkiem visā
novadā

0

Vidējā
termiņā

Ilgtermiņā Tendence

(nākošajā
sasaukumā)

1

Nav
Novada
teritorijā
nav
konstatēts
neviens informācija
vardarbības ģimenē gadījums.

0

Priekules novada avīze un
mājaslapa ir saturiska un
izglīto savus lasītājus

0

1

1

1

0

1

1

1

Priekules novada avīzei un
mājaslapai
ir
izstrādātas
attīstības koncepcijas
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Indikators

Patreizējā Īstermiņā
(šajā
situācija
sasaukumā)

Mājaslapā
iespējams
ātri
atrast nepieciešamo, spēkā
esošo informāciju

0

1

Novada mājaslapā ir atrodama
informācija gan par novadā
esošajiem tūrisma objektiem
un to, ko tur var DARĪT, gan
nakšņošanas
un
atpūtas
iespējām ( ar bērniem, bez
bērniem, ar suņiem, bez
suņiem utt.) gan sabiedriskās
ēdināšanas
sniegtajiem
pakalpojumiem.

1

2

Atrodama informācija par
visām
Priekules
novadā
reģistrētajām biedrībām, to
organizētajiem pasākumiem

0

30

Priekule 2013

Vidējā
termiņā

Ilgtermiņā Tendence

(nākošajā
sasaukumā)

3
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Indikators

Patreizējā Īstermiņā
(šajā
situācija
sasaukumā)

Vidējā
termiņā

Ilgtermiņā Tendence

(nākošajā
sasaukumā)

Visa aktuālā informācija par
domi un pārvaldēm
Mājaslapā
informācijas
regulāri tiek aktualizēta
Uzlabota personāla attieksme
pret klientiem

Iedzīvotāju
neapmierinātība ar
Liepājas slimnīcā sniegto
pakalpojumu paketi
Uzlabota klientu informēšanas
sistēma
Uzlabota ceļa kvalitāte

Problēmas sagādā
Izstrādāta sistēma, iedzīvotāju
iespēja nokļūt pie
nokļūšanai pie ārstiem Rīgā
ārstiem uz Rīgu, īpaši, ja
nevar braukt ar
autobusu

Priekule 2013
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0

0
0
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Indikators

Patreizējā Īstermiņā
(šajā
situācija
sasaukumā)

Problēma ir dzērāju
atrašanās esošajās
pieturās.
Novada iedzīvotājiem
nepieciešamie
pakalpojumi: pirts vai
duša, veļas mazgāšanas
iespējas

Vidējā
termiņā

Ilgtermiņā Tendence

(nākošajā
sasaukumā)

Pieturvietās
neatrodas
iereibušas personas

23

Pirts vai duša

1

Veļas mazgāšanas iespējas
1

Vide
Apzināt novadā esošos
dabas resursus un to
izmantošanas iespējas

Indikators

Patreizējā situācija

Mikroliegumu, dižkoku,
dižakmeņu iekļaušana
tūrisma apritē
Grants, kūdras, u.c.
novadā esošo resursu
izmantošana novada
attīstībai

2

Priekule 2013

Tendence

1
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Apzināt novadā esošos
vides degradētājus

Iedzīvotāju izglītošana par
aktuālām vide problēmām

Ķīmiskā piesārņojuma
veicēji;

0

Latvānis

18 parceles

Bebri
Atkritumu
apsaimniekošana

600
1250

Suņu turēšanas noteikumi

xx

Rekreācijas retitorijas

Latvāna iedarbība uz
cilvēku un kā ar to cīnīties
Teritoriju
apsaimniekošana
Peldvietu ierīkošana un
apsaimniekošana
Teritoriju ierīkošana

Mājokļi

Teritoriju
apsaimniekošana
Siltināti un renovēti

NATURA 2000 teritorijas
Peldvietas

Priekule 2013

54
2
0
0

0
0

259

Priekules novada attīstības programma
2013-2019
Alternatīvā enerģija

Biogāzes ražotnes

0

Vēja parki

1

Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība
1. ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS UZRAUDZĪBAS PROCESS UN AKTUALIZĀCIJA
Kad briest kādas pārmaiņas, vienmēr spriediet, komunicējiet loģiski un sagaidiet atgriezenisko saiti – ko
cilvēki saka, domā, sagaida, kā vērtē notiekošo.9
1.1. Atbildīgā institūcija un sadarbības partneri
Priekules novada Attīstības programmas uzraudzības institūcija ir Priekules novada dome, savukārt
Priekules novada domes Attīstības plānošanas nodaļa atbildīga par Attīstības programmas izpildes
nodrošināšanu, ieviešot vietēja līmeņa projektus un veicot savlaicīgu Attīstības programmas aktualizāciju.
Vietējā līmeņa proejktu ieviešanas nodrošināšanā var tikt iesaistīti dažādi sociālie partneri – biedrības un
nodibinājumi, izglītības iestādes, kā arī privātais sektors.
1.2. Attīstības programmas uzraudzības organizācija, vadība un atbildība

9

http://www.bwater.com/Uploads/FileManager/Principles/Bridgewater-Associates-Ray-Dalio-Principles.pdf
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Priekules novada dome apstiprina Attīstības programmas progresa pārskatus un pieņem lēmumus par
grozījumiem un Attīstības programmas aktualizāciju.
Attīstības programmas uzraudzības procesu vada Uzraudzības komiteja, bet ikdienas darbu īsteno
Priekules novada domes Attīstības plānošanas nodaļa.
Uzraudzības komitejas sastāvā ieteicams iekļaut Priekules novada domes deputātus, administrācijas
pārstāvjus un novada pagastu pārvalžu vadītājus.
Priekules novada Attīstības programmas uzraudzības komiteju vada Attīstības nodaļas vadītājs.
Priekules novada Attīstības programmas uzraudzības komiteju apstiprina Priekules novada dome.
Priekules novada domes Attīstības plānošanas nodaļa ir atbildīga par Attīstības programmas progresa
pārskata sagatavošanu, kas tiek izstrādāts katru gadu līdz Priekules novada domes publiskā pārskata
apstiprināšanas brīdim, par iepriekšējā gadā sasniegtiem rezultātiem, kas tiek izvērtēti pēc izmaiņām Attīstības
programmā noteiktajos rādītājos, atbilstoši publicētajiem datiem, kas pieejami Centrālās statistikas pārvaldē un
citos oficiālos informācijas un datu turētājos. Attīstības programmas ieviešanas progresa pārskatā jāietver
novada sociālekonomisskās situācijas raksturojums ar galvenajiem attīstību raksturojošiem rādītājiem,
novērtējums par īstermiņa prioritāšu un projektu rezultātu sasniegšanu, kā arī jāatspoguļo ietekmes rādītāju
izmaiņas un to novērtējums. Bez tam Attīstības programmas progresa pārskatā jāsniedz izvērtējums par
cēloņiem un iespējamajām sekām, kuras radījušas izmaiņas un ārējie apstākļi Attīstības programmas ieviešanas
gaitā.
Projekti, kuri tiek īstenoti Attīstības programmas ietvaros, tiek iekļauti Priekules novada Attīstības
programmas pielikumā „Priekules novada plānotie un īstenošanā esošie vietējie projekti”, sākotnēji novērtējot
to atbilstību Attīstības programmas īstermiņa un ilgtermiņa prioritātēm, kā arī sagaidāmo ieguldījumu Attīstības
programmas ietekmes rādītāju sasniegšanā. Projektu sākotnējo rādītāju novērtējumu veic Priekules novada
domes Attīstības plānošanas nodaļa vai tās piesaistīti neatkarīgi eksperti. Lēmumu par projekta iekļaušanu
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Attīstības programmā pieņem Priekules novada dome. Priekules novada Attīstības programmas pielikums
„Priekules novada plānotie un īstenošanā esošie vietējie projekti”tiek aktualizēts ne biežāk kā reizi ceturksnī,
bet ne retāk kā reizi gadā.
1.3. Attīstības programmas ieviešanas Progresa pārskata izstrāde
Vienu reizi gadā tiek veikta Priekules novada Attīstības programmas analīze, ārējo un iekšējo attīstību
ietekmējošo faktoru vērtēšana un sagatavots Progresa pārskats.
Progresa pārskats sniedz īsu esošās situācijas izvērtējumu par Priekules novada Attīstības programmas
izpildi. Progresa pārskatā ir apkopoti un izvērtēti sasniegtie rezultāti, kā arī sniegta analīze par izmaiņām
Attīstības programmā noteiktajos ietekmes rādītājos atbilstoši publicētajiem datiem, kas pieejami Centrālās
statistikas pārvaldē un citos oficiālos informācijas un datu turētājos.
Priekules novada domes Attīstības plānošanas nodaļa Progresa pārskatu sagatavo reizi gadā līdz publiskā
pārskata apstiprināšanas brīdim.
Progresa pārskats ir pamats, lai Uzraudzības komiteka lemtu par Priekules novada Attštības programmas
aktualizāciju vai grozījumiem tajā. Progresa pārskats ir pamats Priekules novada attīstības programmas
prioritāro rīcību noteikšanai kārtējam gadam.
Progresa pārskatu pēc tā saskaņošanas ar Uzraudzības komiteju iesniedz apstiprināšanai Priekules
novada domei.
1.4. Attīstības programmas aktualizācija un grozījumi
Priekules novada Attīstības programmas priekšlikumus par grozījumiem un aktualizāciju sagatavošanu
veic Priekules novada domes Attīstības plānošanas nodaļa, pamatojoties uz novērošanas, kontroles,
informācijas un analīzes rezultātiem, kā arī iesniegajiem priekšlikumiem no pagastu pārvaldēm, valsts
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institūcijām un socāliem sadarbības partneriem.
Sagatavotos priekšlikumus ar Uzraudzības komitejas ieteikumu nodod apspriešanai un saskaņošanai
Priekules novada domei.
1.5. Attīstības programmas ietekmes rādītāju sistēma
Lai novērtētu Priekules novada Attīstības programmas ieviešanas gaitu un plānoto izdevumu un
investīciju ietekmi uz pārmaiņām teritorijā, izveidota ietekmes rādītāju sistēma. Rādītāju sistēmaveidota uz
publiski pieejamo statisitisko datu bāzes pamata, neparedzot primāro papildus datu vākšanu un apkopošanu,
tādejādi mazinot nepieciešamo administratīvo resursu apjomu Priekules novada Attīstības programmas
ieviešanas uzraudzībai un novērtēšanai.
Vienlaikus šie rādītāji ir vēlamā attīstības scenārija definējums. Attīstības programmas ietvaros
īstenotajiem projektiem jānodrošina tiešs vai netiešs ieguldījums šo rādītāju sasniegšanā.Attīstības scenārija
pamatā ir pieņēmums, ka iedzīvotāju skaitam būs negatīva ilgtermiņa pieauguma tendence. Tiek pieņemts, ka
pašvaldību un valsts īstenotā politika būs saskaņotas un savstarpēji papildinošas, kā arī tiks veiktas strukturālas
reformas gan nacionālā, gan reģionālā, gan vietējā līmenī.
Attīstības programmas ietekmes rādītāju sistēmmu nepieciešams paplidināt ar rezultāta rādītājiem, par
pamatu ņemot plānotos un īstenošanas stadijā esošos projektus. Rezultātu rādītāju sistēma jāpapildina katru
gadu, sagatavojot Progres pārskatu.
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Ietekmes rādītājs

2010

Tendence

Mērķis 2018

Novada attīstības indekss

-0,87410

-0,830

Iedzīvotāju skaits

6629

Samazinās par 5%
Samazinājums kopš
1998.gada par 6,7%
Vēlams bezdarba līmeņa
samazinājums
Salīdzinot ar 2010.gadu,
pieaugums par 23%

Bezdarba līmenis
(procentos)
Bērnu skaits pirmsskolas
izglītības programmā
Vidējais bērnu skaits
pirmsskolas izglītības
programmā
Skolēnu skaits novada
skolās
Vidējais skolēnu skaits
skolā
Zemnieku saimniecību
skaits
VMU skaits

10

16,2
215
43
534
107
326
115

Salīdzinot ar 2010.gadu,
pieaugums par 23%
Salīdzinot ar 2010. gadu
pieaugums par 20%
Salīdzinot ar 2010. gadu
pieaugums par 20%
Salīdzinot ar 2010.gadu,
samazinās par 10%
Salīdzinot ar 2010.gadu,
palielinās par 3%

6232
12,0
264
53
640
128
293
118

Atbilstoši 25.05.2010. MK not. Nr.482 pielikumam Nr.2
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PIELIKUM
PIELIKUMS Nr. 2 Priekules aglomerācijā remontājamie ceļi
PIELIKUMS Nr. 3 Perspektīvās un esošās tūrisma infrastruktūras un rekreācijas teritorijas Priekules novadā
PIELIKUMS Nr. 4 Upju posmi Priekules novadā, uz kurām zivju aizsardzības nolūkā aizliegts būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju
aizsprostus un veidot jebkādus mehāniskus šķēršļus
(Ctrl+klikšķis – atvērt saiti)
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PIELIKUMS Nr. 1 Remontējamie ceļi Priekules novadā

Priekule 2013

266

Priekules novada attīstības programma
2013-2019
PIELIKUMS Nr. 2 Priekules aglomerācijā remontājamie ceļi
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PIELIKUMS Nr. 3 Perspektīvās un esošās tūrisma infrastruktūras un rekreācijas teritorijas Priekules novadā
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PIELIKUMS Nr. 4 Upju posmi Priekules novadā, uz kurām zivju aizsardzības nolūkā aizliegts būvēt un atjaunot
hidroelektrostaciju aizsprostus un veidot jebkādus mehāniskus šķēršļus
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