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Priekules novada pašvaldība 

par prioritāti 2011.gadā 

uzskatīja Eiropas Savienības 

projektu apgūšanu, tādējādi 

sakārtojot infrastruktūru.  

Priekules pilsētā izbūvēts 

stadions, basketbola laukums un 

tenisa korti projekta 

„Rekreācijas vides uzlabošana 

Priekules pašvaldības 

pievilcības veicināšanā” ietvaros 

par kopējo summu Ls 

179915,59 Rekonstruēts un labiekārtots Priekules kultūras nams par Ls 241 664,93. Veikti 

sagatavošanas darbi projektiem „Aizputes, Vaiņodes, Uzvaras un Zviedru vārtu ielu 

krustojuma rekonstrukcija” un „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un 

energoefektivitātes paaugstināšana Priekules pirmskolas izglītības iestādē „Dzirnaviņas”, 

kuru būvniecība sāksies 2012.gada martā. 

Bunkas pagastā realizēts projekts „Bunkas kultūras nama skatuves un palīgtelpu 

rekonstrukcija ” par Ls 44 677,73. Izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums un 

tehniskais projekts ERAF atbalstītajam projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Priekules 

novada Bunkas pagasta Bunkas ciemā. Pašās gada beigās ERAF iesniegts projekts 

„Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Bunkas pagasta Krotes ciemā”. 

Kalētu pagastā realizēti divi ūdenssaimniecības projekti: „Ūdenssaimniecības attīstība 

Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā” par Ls 297663,00 un „Ūdenssaimniecības 

attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Ozolu ciemā” par Ls 86158,00.  

2011.gadā pabeigts darbs pie projekta Purmsātu speciālās internātpamatskolas 

infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana– Ls 101 124,74 

Virgas pagastā sakārtotas atbilstoši visām prasībās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 

Purmsātos un Paplakā.  

Saimnieciskā kārtā sakārtotas ietves un celiņi Priekulē un Kalētu pagastā. 

2011.gadā veicām ieguldījumu Ls 30 964,97 SIA „Priekules slimnīca” pamatkapitāla 

palielināšanai, lai nodrošinātu dažādu pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem un atvieglotu 

kredīta atmaksu Eiropas Savienības, Valsts un SIA Priekules slimnīcas finansētā ēkas 

siltināšanas projektā. 

Vissmagākais lejupslīdes pārbaudījums iedzīvotājiem bija un ir bezdarbs, kas 

Priekules novadā 2011.gadā bija 11,8% (495 bezdarbnieki novadā), 592 novada iedzīvotāji 

saņēma 100,00 vēlāk 80,00 latu pabalstu iesaistoties ES finansētajā projektā „Apmācība 
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darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība”. 2012.gadā 37 

ilgstošie bezdarbnieki ir iesaistījušies pagaidu algoto darbu projektā. 

2012.gads būs finansiāli sarežģīts, tādēļ tiks veikta ļoti stingra kontrole par budžeta 

izpildes gaitu, jo nav izslēgts, ka būs jāveic budžeta izmaiņas atkarībā no izpildes faktiskā 

stāvokļa. Šajā gadā strādāsim pie parādu piedziņas, jo tā ir „iesaldēta” nauda, ko varētu 

izmantot saimniecības sakārtošanā. Turpināsim sakārtot infrastruktūru ar Eiropas 

Savienības un pašu līdzekļiem, realizējot projektu „Aizputes, Vaiņodes, Uzvaras un 

Zviedru vārtu ielu krustojuma rekonstrukcija Priekules pilsētā”, nosiltinot pirmsskolas 

izglītības iestādi „Dzirnaviņas” Priekulē, nomainot jumtu Priekules Mūzikas un mākslas 

skolai, izbūvējot ūdensvadus Bunkas pagasta Bunkas ciemā un kanalizācijas sistēmu 

Kalētos.  

Izglītības iestādes īstenos ES finansēto projektu, kas mazinās jauniešu sociālās 

atstumtības riskus un palīdzēs skolēniem un jauniešiem ar mācīšanās grūtībām. Noslēgsies 

projekts „Izglītības iestāžu informatizācija Priekules novada izglītības iestādēs”, kura 

rezultātā pie jauniem datoriem, multimediju iekārtām tiks Priekules vidusskola, Krotes, 

Kalētu, Gramzdas un Virgas pamatskolas.  

Cilvēkresursu jautājumus skatīsim, izvērtējot darba samaksas jautājumu. Īpašu 

vērību šajā gadā pievērsīsim uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumiem un darbam ar 

ģimenēm. 

Lai mūsu vienotajai komandai veicas īstenot nospraustos mērķus! 

 

Priekules novada domes priekšsēdētāja Vija Jablonska 



PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2011.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

 

 5 

 

Priekules novada dome 

Reģ.Nr.90000031601 

Saules iela 1, Priekule 

LV – 3434, Latvija 

Tālrunis: 63461006 

Fakss: 63497937, 63461391 

e-pasts: dome@priekulesnovads.lv 

 

Domes priekšsēdētāja  

VIJA JABLONSKA  

 

Teritorijas lielums 523 km
2
 

Iedzīvotāju skaits 6629 

Vidējais darbinieku skaits 458  

 

Zvērināts revidents 

SIA “AUDIT ADVICE”    

Brīvības 40-48, Rīga, LV-1050 

Komercdarbības licence Nr.134 

Zvērināta revidente Marija Jansone 

Sertifikāts Nr.25  
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1. Priekules novada pašvaldības teritorijai ir šāds iedalījums: 

1.1. Priekules pilsēta; 

1.2. Bunkas pagasts; 

1.3. Gramzdas pagasts; 

1.4. Kalētu pagasts; 

1.5. Virgas pagasts; 

1.6. Priekules pagasts. 

 

2. Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – 

dome, kas pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par 

autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina 

pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un 

izpilda pašvaldības budžetu. Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par 

pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.  

 

3. Novada dome sastāv no 15 deputātiem: 

 „TAUTAS PARTIJA”, APVIENĪBA „TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI”/ LNNK  

7 vietas; 

 PARTIJA „LPP/LC” 

2 vietas; 

 „CENTRISKĀ PARTIJA LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, „JAUNAIS 

LAIKS” 

6 vietas. 

Priekules novada domes deputāti 

Vija Jablonska „Tautas partija”, apvienība „Tēvzemei un brīvībai”/ LNNK 

Gražina Ķervija „Tautas partija”, apvienība „Tēvzemei un brīvībai”/ LNNK 

Alda Binfelde „Tautas partija”, apvienība „Tēvzemei un brīvībai”/ LNNK 

Inita Rubeze „Tautas partija”, apvienība „Tēvzemei un brīvībai”/ LNNK 

Ainars Cīrulis „Tautas partija”, apvienība „Tēvzemei un brīvībai”/ LNNK 

Ainars Jansons „Tautas partija”, apvienība „Tēvzemei un brīvībai”/ LNNK 

Modris Baumanis „Tautas partija”, apvienība „Tēvzemei un brīvībai”/ LNNK 

Arta Brauna „Centriskā partija Latvijas zemnieku savienība”, „Jaunais laiks” 

Gunta Jonauska „Centriskā partija Latvijas zemnieku savienība”, „Jaunais laiks” 

Zigrīda Dūduma „Centriskā partija Latvijas zemnieku savienība”, „Jaunais laiks” 

Tatjana Ešenvalde „Centriskā partija Latvijas zemnieku savienība”, „Jaunais laiks” 
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Andris Džeriņš „Centriskā partija Latvijas zemnieku savienība”, „Jaunais laiks” 

Romvalds 

Astrausks 

„Centriskā partija Latvijas zemnieku savienība”, „Jaunais laiks” 

Daiga Egle Partija LPP/LC 

Vaclovs Kadaģis Partija LPP/LC 

 

4.Dome savas darbības nodrošināšanai un domes lēmumprojektu izstrādāšanai ievēlējusi 

četras komitejas: 

4.1. finanšu komiteju 9 locekļu sastāvā; 

4.2. veselības un sociālo jautājumu komiteju 7 locekļu sastāvā; 

4.3. tautsaimniecības un attīstības komiteju 7 locekļu sastāvā; 

4.4. izglītības, kultūras un sporta komiteju 7 locekļu sastāvā; 

 

5. Novada dome ir izveidojusi šādas iestādes: 

 5.1. Priekules novada domes administrācija (turpmāk – pašvaldības administrācija); 

5.2. Priekules novada dzimtsarakstu nodaļa; 

5.3. Priekules novada bāriņtiesa; 

5.4. Priekules novada sociālais dienests; 

5.5. Priekules vidusskola; 

5.6. Gramzdas pamatskola; 

5.7. Virgas pamatskola; 

5.8. Krotes  Kronvalda Ata pamatskola; 

5.9. Kalētu pamatskola; 

5.10. Purmsātu speciālā internātpamatskola; 

5.11 Pirmsskolas izglītības iestāde „Dzirnaviņas”; 

5.12. Priekules Mūzikas un mākslas skola; 

5.13. Kalētu Mūzikas un mākslas skola; 

5.14. Priekules daudzfunkcionālā sporta halle; 

5.15. Bunkas pagasta pārvalde; 

5.16. Gramzdas pagasta pārvalde; 

5.17. Kalētu pagasta pārvalde; 

5.18. Virgas pagasta pārvalde; 

 

6. Novada domes struktūrvienības: 

6.1. Virgas tradīciju nams; 

6.2. Virgas pagasta bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts; 

6.3. Gramzdas pagasta bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts; 

6.4. Bunkas kultūras nams; 

6.5. Priekules pilsētas kultūras nams; 

6.6. Gramzdas tautas nams; 

6.7. Kalētu tautas nams; 
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6.8. Virgas pagasta Virgas bibliotēka; 

6.9. Virgas pagasta Purmsātu bibliotēka; 

6.10. Bunkas pagasta Bunkas bibliotēka; 

6.11. Bunkas pagasta Krotes bibliotēka; 

6.12. Bunkas pagasta Tadaiķu bibliotēka; 

6.13. Gramzdas pagasta Gramzdas bibliotēka; 

6.14. Kalētu bibliotēka; 

6.15. Priekules pilsētas bibliotēka; 

6.16. Kalētu pagasta feldšeru –vecmāšu punkts; 

6.17. Virgas veselības aprūpes centrs; 

6.18. Gramzdas feldšeru punkts; 

6.19. Aizvīķu feldšeru punkts; 

6.20. Bunkas feldšeru punkts. 

 

7. Priekules novada domes administrācija (turpmāk pašvaldības administrācija) ir 

pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba 

organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, un tā sastāv no: 

7.1. attīstības plānošanas nodaļas; 

7.2. finanšu nodaļas; 

7.3. kancelejas. 

 

Pašvaldības administrācija darbojas uz domes apstiprināta nolikuma pamata. 

Administrācijas struktūrvienības darbojas, pamatojoties uz administrācijas nolikumu un 

administrācijas struktūrvienību nolikumiem, ja dome tādus ir apstiprinājusi. 

 

8. Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās: 

8.1. SIA „ Priekules nami”; 

8.2.SIA „ Priekules pakalpojumi”; 

8.3. SIA „Priekules slimnīca”; 

8.4. SIA „RAS 30”; 

8.5. SIA „Virgas tehnika”. 

 

   9. Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās  un nodibinājumos: 

 9.1. biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”; 

9.2. biedrībā „Liepājas rajona partnerība”; 

9.3. Liepājas reģiona novadu būvvalde. 

 

10. Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību nodrošina Priekules novada domes 

administrācija un šādas pagastu pārvaldes: 

 10.1. Bunkas pagasta pārvalde; 

 10.2. Gramzdas pagasta pārvalde; 

 10.3. Kalētu pagasta pārvalde; 

 10.4. Virgas pagasta pārvalde. 
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11. Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un attiecīgās 

pašvaldības iedzīvotājiem ir izveidojusi komisijas: 

11.1. novada vēlēšanu komisija; 

11.2. Bunkas pagasta iecirkņa vēlēšanu komisija; 

11.3. Gramzdas pagasta iecirkņa vēlēšanu komisija; 

11.4. Kalētu pagasta iecirkņa vēlēšanu komisija; 

11.5. Priekules pilsētas iecirkņa vēlēšanu komisija; 

11.6. Virgas iecirkņa vēlēšanu komisija; 

11.7. administratīvā komisija; 

11.8. administratīvo aktu strīdu komisija; 

11.9. ārkārtējo situāciju operatīvā komisija; 

11.10. iepirkumu komisija; 

11.11. novada zemes komisija; 

11.12. pedagoģiski – medicīniskā komisija; 

11.13. komisija mērķdotāciju sadalei interešu izglītības programmām; 

11.14. pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisija.  
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Priekules novada pašvaldības budžets veidojās no pamatbudžeta un speciālā budžeta. 

Pamatbudžetu veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi, maksas pakalpojumi, valsts 

un pašvaldību transferti (mērķdotācijas un savstarpējie norēķini).  

Pašvaldības budžeta vadības mērķis ir sadalīt pieejamos finanšu līdzekļus attiecīgajā 

saimnieciskajā gadā pašvaldību funkciju un uzdevumu izpildei atbilstoši pašvaldības 

prioritātēm. 

 

Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 

 

 
Avots: Priekules novada domes Finanšu nodaļa 

 

2011.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi sastādīja Ls 4 436 895,00, kas ir par 

Ls 402 045,00 vairāk nekā 2010.gadā. Ieņēmumu galveno daļu veido transferti, kas ir Ls 

2 913 370,00. No tiem Ls 2 875 911,00 ir valsts budžeta transferti un Ls 37 460,00 

pašvaldību budžetu transferti. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa sastāda Ls 

1 091 895,00, nekustamā īpašuma nodoklis - Ls 218 224,00, nenodokļu ieņēmumi - Ls 74 

017 un ieņēmumi no maksas pakalpojumiem - Ls 139 388,00.  

 

0 1000000 2000000 3000000

Nodokļu ieņēmumi

Nenodokļu ieņēmumi

Maksas pakalpojumi

Transferti
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147413 
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139388 

2913371 

2011.g.izpilde 2010.g.izpilde
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Pamatbudžeta ieņēmumi 2012.gadā plānoti 3 272 499,00 lati. Šajā gadā plānots 

saņemt 1 073 193,00 lati iedzīvotāju ienākuma nodokļa un 221386,00 latus īpašuma 

nodokļus, no kuriem 12 000,00 lati plānoti veco parādu atgūšana.  

Nenodokļu ieņēmumi salīdzinoši ir maza sadaļa – pa visu gadu plānoti 25 550 lati. 

Maksas pakalpojumi 2012.gadā plānoti 136 644 lati. Ieņēmumi par nomu un īri plānoti 

25 974 lati, ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem 68 470 lati, par 

pārējiem maksas pakalpojumiem 5000 latu. 

Valsts budžeta transferti 1 775 726 lati, no kuriem 810 199 lati ir pašvaldības 

budžetā saņemtā dotācija no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda. Novada izglītības 

iestāžu pedagogu algām un VSAOI 549 155 lati, Purmsātu speciālās internātpamatskolas 

uzturēšanas izdevumiem 157 080 lati. Mērķdotācijas pedagogiem ir šobrīd plānotas līdz 

31.08.2012. No Labklājības ministrijas plānots saņemt 60 000 latus GMI pabalsts daļējai 

finansēšanai. ES fondu finansēto projektu realizācijai gada sākumā plānoti 52 004 lati.  

Pašvaldību budžetu transferti ir savstarpējie norēķini par izglītību no citām 

pašvaldībām, šogad plānoti 40 000 lati. 

 

2012.gada budžeta ieņēmumu salīdzinājums ar 2011.gada budžeta izpildi. 

 

 
 

Avots: Priekules novada domes Finanšu nodaļa 

 

 

No attēlā redzamā varam secināt, ka 2012.gada budžeta ieņēmumi ir plānoti kā 

iepriekšējā gada izpilde. Transferti 2011.gada beigās gan bija par 1 976 645 latiem vairāk, 

nekā plānots šobrīd. Tas izskaidrojams ar to, ka gada sākumā vēl nevaram plānot visas 

summas, ko saņemsim ES fondu finansēto projektu realizācijai un pedagogu mērķdotācija 

šobrīd plānota līdz 31.08.2012. 

0 1000000 2000000 3000000

Nodokļu ieņēmumi

Nenodokļu ieņēmumi

Maksas pakalpojumi

Transferti

1310119 

74017 

139388 

2913371 

1294579 

25550 

136644 

1815726 

2012.g.plāns 2011.g.izpilde



PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2011.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

 

 12 

 

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 

 

Izdevumi ir visi maksājumi no budžeta, izņemot parādu pamatsummas atmaksu. 

2010.gadā pamatbudžeta izdevumi sastādīja Ls 4 470 386, kas ir par Ls 753 592 vairāk 

nekā 2010.gadā.  

Pamatbudžeta izdevumu lielāko daļu Ls 1 835 133,00 sastāda izdevumi izglītībai, tas 

ir pedagoģiskā personāla atalgojums un skolu uzturēšanas un darbības nodrošināšanas 

izdevumi. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumi ir Ls 861 004,00. 

Izdevumi palielinājušies dažādu ūdenssaimniecības projektu realizācijas rezultātā. Atpūtai 

un kultūrai tērēti Ls 510 298,00. Vispārējiem vadības dienestiem tērēti Ls 494 305,00, 

sociālai aizsardzībai - Ls 225 949,00, ekonomiskai darbībai - Ls 464 380,00, veselībai - Ls 

32982,00, sabiedriskai kārtībai - Ls 45546,00, vides aizsardzībai - Ls 789,00.  

 

 

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām  

2010.gadā un 2011.gadā 

 
 

Avots: Priekules novada domes Finanšu nodaļa 

 

Pamatbudžeta izdevumi 2012.gadā plānoti 3 959 118 lati. Attēlā parādīts izdevumu 

sadalījums atbilstoši funkcionālajām kategorijām, salīdzinot ar 2011.gada izpildi. 
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2012.gada pamatbudžeta izdevumu sadalījums atbilstoši funkcionālajām 

kategorijām, salīdzinot ar 2011.gada izpildi 

 

 
 

Avots: Priekules novada domes Finanšu nodaļa 

 

Kā redzams, tad šā gada budžets ir plānots iepriekšējā gada izpildes robežās.  

 

 

Pamatbudžeta izdevumu sadalījums pa EKK 

 

Atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai 2011.gadā atlīdzībai (atalgojums un VSAOI) 

izlietoti 1 887 605 lati, kas ir par 109 868 latiem vairāk nekā 2010.gadā. Izdevumi 

atlīdzībai pieauguši, jo 2011.gadā atvērtas jaunas štata vietas, palielinājušies izdevumi,  

 

pamatojoties uz darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma pamata. Kopumā analizējot, 

redzam, ka visos posteņos izdevumi 2011.gadā ir lielāki, nekā 2010.gadā, jo novada 
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iestādēm kopumā apstiprināti lielāki budžeta izdevumi, lai sakārtotu savus objektus un 

infrastruktūru. 

  

2011.gada un 2010.gada pamatbudžeta izdevumu sadalījums pa ekonomiskās 

klasifikācijas kodiem  

 
Avots: Priekules novada domes Finanšu nodaļa 

 

Attēlā salīdzināti 2010.gada un 2011.gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši 

ekonomiskajai klasifikācijai.  

 

 

2012.gada budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai plānoti, par 

pamatu ņemot 2011.gada izpildi. 2012.gadā izdevumi plānoti 3 959 118 lati, kas ir par 

511 268 latiem mazāk nekā 2011.gada izpilde. Plānojot ievērots piesardzības princips, jo 

izdevumos plānoti tikai reāli ienākumi. Gada laikā tiek veikti budžeta grozījumi, kuros 

precizē tāmes uz gada sākumu. 
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2012.gada budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai salīdzinot ar 

2011.gada izpildi 

 
 

Avots: Priekules novada domes Finanšu nodaļa 

 

 

2012.gada budžetā pamatbudžeta ieņēmumi ir 3 272 499 lati, bet izdevumi plānoti 

3 959 118 lati, kredītu atmaksai plānoti 118 482 lati. Ieņēmumu deficīts tiek segts no 

naudas līdzekļu atlikuma uz 01.01.2012., kas bija 797 094 lati un plānotā kredīta Priekules 

mūzikas un mākslas skolas remontam 45 000 latu. 2012.gadā nesadalīti palika 36 993 lati, 

kurus pēc nepieciešamības var plānot izdevumos gada laikā. 

 

 

Speciālais budžets 

  

Speciālais budžets sastāv no privatizācijas fonda līdzekļiem, dabas resursu nodokļa 

ieņēmumiem, autoceļu (ielu) fonda līdzekļiem un pārējiem speciālā budžeta līdzekļiem.  

2011.gadā speciālā budžeta ieņēmumi bija 137 832 lati, kas ir par 21 440 latiem 

vairāk nekā 2010.gadā. Palielinājās dabas resursu nodokļa ieņēmumi. 

Attēlā parādīti speciālā budžeta ieņēmumi, salīdzinot 2010., 2011.gadu izpildes un 

2012.gada plānu.  
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Speciālā budžeta ieņēmumi  

 

  
Avots: Priekules novada domes Finanšu nodaļa 

 

Speciālā budžeta ieņēmumi 2012.gadā plānoti 96 796 lati, no kuriem 81 346 ir 

mērķdotācija pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanai, 15 000 latu plānoti kā dabas resursu 

nodokļa ieņēmumi un 450 lati plānoti kā maksas pakalpojumi. 

 

Speciālā budžeta ieņēmumu struktūra 

 

 

 
Avots: Priekules novada domes Finanšu nodaļa 

 

0 40000 80000 120000

Nodokļu ieņēmumi

Nenodokļu ieņēmumi

Maksas pakalpojumi

Transferti

10885 

1820 

597 

103090 

15937 

976 

618 

120301 

15000 

0 

450 

81346 

2012.g.plāns 2011.g.izpilde 2010.g.izpilde

Dabas resursi 
16% 

Autoceļu 
fonds 
84% 

Pārējie 
līdzekļi 

0% 



PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2011.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

 

 17 

Speciālā budžeta izdevumi 2011.gadā ir 170 619 lati, kas ir par 41 779 latiem 

vairāk nekā 2010.gadā. Izdevumi palielinājušies, jo 2011.gadā tika tērēti 2010.gada 

budžeta līdzekļu atlikumi. 

Attēlā parādīti izdevumi 2010., 2011.gadā un 2012.gada plāns.  

 

Speciālā budžeta izdevumi 

 
Avots: Priekules novada domes Finanšu nodaļa 

 

 

Speciālā budžeta izdevumi ir 104 773 lati. 89 131 lats plānots izlietot ielu un ceļu 

uzturēšanai, 15 000 latu - vides aizsardzībai un 642 latus - neparedzētiem gadījumiem.  

Izdevumu pārsniegumu finansē no budžeta līdzekļu atlikuma gada sākumā, kas bija 

7977 lati. 

 

Ziedojumi un dāvinājumi 

 

Novada pašvaldība 2011.gadā ir saņēmusi ziedojumus un dāvinājumus naudā no 

juridiskām un fiziskām personām Ls 4279,00, no kuriem izlietoti Ls 5040,00. Neizlietotie 

dāvinājumi paredzēti izlietot 2012.gada laikā. 2011.gadā izlietots arī 2010.gada atlikums. 

Natūrā saņemti ziedojumi Ls 4169,00, no kuriem 81 lats ir grāmatās, 1228 lati - 

malkā un 2861 lats - elektrības norēķinu kartēs. 

2012.gada sākumā nav plānoti ieņēmumi ziedojumu un dāvinājumu budžetā. 

Izdevumi plānoti 3200 lati, kas ir atlikums no 2011.gada decembrī saņemtajiem 

dāvinājumiem.  

 

  

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000

Dabas resursi

Autoceļu fonds

Pārējie līdzekļi

2947 

124198 

1695 

15937 

120301 

1594 

15000 

81346 

450 

2012.g.plāns 2011.g.izpilde 2010.g.izpilde



PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2011.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

 

 18 

 

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi 

 

 Parāds uz 

pārskata gada 

sākumu 

Saņemts 

pārskata gadā 

Atmaksāts 

pārskata gadā 

Atlikums 

pārskata 

perioda beigās 

Aizņēmumi Ls 1 607 626 458 687 349 889 1 716 424 

Avots: Priekules novada domes Finanšu nodaļa 

 

2011.gadā novada pašvaldība saņēmusi ilgtermiņa aizņēmumus no Valsts Kases 

ELFLA un ERAF īstenoto projektu apguvei Ls 458 687.  

 

Pašvaldības saņemtie aizņēmumi 2011.gadā 

 

 
Avots: Priekules novada domes Finanšu nodaļa 

 

Pašvaldības saistību apmērs (kredītu pamatsummu atmaksa un procentu 

maksājumi) pret pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām uz 01.01.2012. bija 

5,92%. 2012.gadā plānots ņemt kredītus 804 912 latu apmērā, lai realizētu bērnudārza 

”Dzirnaviņas” siltināšanas projektu, veiktu Aizputes, Vaiņodes, Uzvaras un Zviedru vārtu 

ielu krustojuma rekonstrukciju Priekules pilsētā, Priekules mūzikas un mākslas skolai 

uzliktu jaunu jumtu un rekonstruētu ūdensvadu un kanalizācijas tīklus Bunkas pagasta 

Bunkas ciemā. Daļa no šo kredītu pamatsummām tiktu dzēsta, saņemot ES fondu līdzekļus 

pēc projektu realizācijas. 
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Debitori 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, debitori palielinājušies par Ls 21797.  

 Uz 31.12.2011. Uz 01.01.2011. Izmaiņas (+,-) 

Debitori kopā 165191 143394 21797 

 Pircēju un 

pasūtītāju parādi 

121848 89847 32001 

 Pārmaksātie 

nodokļi 

19492 28042 -8550 

 Prasības pret 

personālu 

58 361 -303 

 Pārējās prasības 23793 25144 -1351 

Avots: Priekules novada domes Finanšu nodaļa 

 

Pircēju un pasūtītāju parādi –palielinājums izveidojies, jo 2011.gadā Priekules 

novada domē izveidoti uzkrājumi bezcerīgiem parādiem Ls 89200, 2010.gadā Ls 34629. 

Pircēju un pasūtītāju parādi Priekules novada domē: komunālie pakalpojumi no 

iedzīvotājiem Ls 29026, telpu noma Ls 1240, zemes noma Ls 4039, savstarpējie norēķini 

par izglītību Ls 239, nekustamā īpašuma nodoklis par zemi Ls 61971 un ēkām Ls 6640, 

prasības par nesamaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli Ls 13199, pārējie parādi Ls 39756, 

t.sk. lielākie parādnieki: SIA „Kurzemes gaļsaimnieks” Ls 4067 (elektrība, dabas resursu 

nodoklis), SIA ”LATA CMD” Ls 8957 (nepabeigtie darbi Purmsātu speciālajā 

internātpamatskolā), LR Labklājības ministrija Ls 6140 (GMI par decembri), SIA ”Marko 

B” Ls 12188 (pārdots nekustamais īpašums), prasības par īpašumu pirkšanu Ls1293. 

Pārmaksātie nodokļi - pārmaksa Ls 19492 veidojusies no PVN priekšnodokļa, kurš 

samaksāts par ūdenssaimniecības rekonstrukcijas darbiem. 

Pārējās prasības – sastāv no 2011.gadā nesaņemtās dotācijas no pašvaldību finanšu 

izlīdzināšanas fonda par  summu Ls 23793. 

 

Kreditori 

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu kreditori palielinājušies par Ls 

31 654. 

 Uz 31.12.2011. Uz 01.01.2011. Izmaiņas (+,-) 

Kreditori kopā 2 453 187 2 421 534 31 653 

 Ilgtermiņa 

saistības 

1 598 880 1 517 331 81 549 

 Īstermiņa saistības 854307 904203 -49896 

Avots: Priekules novada domes Finanšu nodaļa 
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Ilgtermiņa saistības 

Ilgtermiņa aizņēmumi no Valsts kases Ls 1587753 un Vides investīciju fonda Ls 

10086. Ilgtermiņa finanšu līzinga saistības automašīnām Ls 1041. 

 

Īstermiņa saistības 

Aizņēmumi no Valsts kases Ls 105814 un Vides investīciju fonda Ls 5044. Īstermiņa 

saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem ir 82 288 lati, kas ir par 38 951 latu vairāk 

kā 2010.gadā. Tabulā parādīti lielākie kreditori. 
 

Summa, 

LVL 

Darījuma partneris 

50,11 AS Emblēmu Paklāju serviss 

80,42 SIA Nordia 

230,78 Balta AAS 

133,74 SIA Eden Spring Latvija 

597,00 SIA Ekspress serviss 

73,20 SIA Liepu aleja 

93,25 ASIA Dimanti 2 

3860,66 SIA Lukoil Baltija 

55,51 SIA Neolibre Solutions 

134,50 SIA Priekules slimnīca 

2830,40 SIA Profin  

1793,40 ZS Rieksti-1 

3657,56 SIA RKP 

3167,51 SUA Studio 7 

241,80 Vides zinātniskais institūts „BIOR” 

142,00 SIA Semora 

61828,48 AS Būvmeistars 

771,93 SIA Priekules nami 

6109,47 SIA Kings 

1530,49 VAS Latvijas autoceļu uzturētājs, Liepājas CR  

Avots: Priekules novada domes Finanšu nodaļa 

 

 

2011.gads bija finansiāli sarežģīts, tādēļ tika veikta ļoti stingra kontrole par budžeta 

izpildes gaitu, jo bija jāveic budžeta izmaiņas atkarībā no izpildes faktiskā stāvokļa. Šajā 

gadā turpināsim strādāt pie parādu piedziņas, jo tā ir „iesaldēta” nauda, ko varētu izmantot 

saimniecības sakārtošanā. 
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Priekules novada pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums divos 

iepriekšējos gados 

 

 

Ilgtermiņa ieguldījumi 

Nemateriālie ieguldījumi 

Nemateriālo ieguldījumu kustība attēlota tabulā. Nemateriālie ieguldījumi kopsummā, 

salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, samazinājušies par Ls 4696. 

 

Uz 

pārskata 

perioda 

beigām, 

LVL 

 

Uz  

pārskata gada 

sākumu, 

LVL 

 

Izmaiņas 

(+,-) 

LVL 

1. Nemateriālie ieguldījumi - kopā  7231 11927 -4696 

1. Attīstības pasākumi un programmas    

2. Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes 

un tamlīdzīgas tiesības 
5783 9153 -3370 

3. Pārējie nemateriālie aktīvi (ieguldījumi) 1448 2774 -1326 

7. Nemateriālo ieguldījumu uzkrātā 

amortizācija 
30099 26028 4071 

Avots: Priekules novada domes Finanšu nodaļa 

 

Pamatlīdzekļi 

Pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pamatlīdzekļu kopsumma 

palielinājusies par Ls 1049007.  

 

Uz pārskata 

perioda beigām, 

LVL 

Uz pārskata 

gada sākumu, 

LVL 

Izmaiņas  

(+,-) LVL 

2. Pamatlīdzekļi - kopā  11948433 10899426 1049007 

1. Zeme, ēkas, būves 10211287 9170976 1040311 

2. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 30253 36013 -5760 

3. Pārējie pamatlīdzekļi  948961 864169 84792 

4. Pamatlīdzekļu izveidošana un 

nepabeigtā celtniecība 
481788 532890 -51102 

5.Turējumā nodotie valsts un pašvaldību 

nekustamie īpašumi 
261107 267323 -6216 

6. Bioloģiskie un pazemes aktīvi 15037 15037 0 

7. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos 

pamatlīdzekļos 
0 0 0 

8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 0 13018 -13018 

9. Pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums 4013248 3483743 529505 

 

Avots: Priekules novada domes Finanšu nodaļa 
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Zeme, ēkas, būves 

 

Pārdotas: 

1. dzīvojamās mājas Nākotnes ielā 7-2 un „Vējotnes” - sākotnējā vērtība Ls 913, 

nolietojums Ls 204, atlikušā vērtība Ls 709, 

2. nedzīvojamā ēka mehāniskās darbnīcas Bunkā – sākotnējā vērtība Ls 106, 

nolietojums Ls 20, atlikusī vērtība Ls 86, 

3. zeme zem ēkas Baznīcas ielā 24, Priekules pilsētā – sākotnējā vērtība Ls 996, 

atlikusī vērtība Ls 996, 

4. pārējā zeme „Vējotnes” - sākotnējā vērtība Ls 1466, atlikusī vērtība Ls 1466. 

 

2011.gadā pašvaldības īpašumi tiek pārdoti par summu Ls 10410, bet 2011.gadā 

samaksāts Ls 4095, summas Ls 6315 apmaksa tiks veikta 2012.gadā saskaņā ar 

noslēgtajiem līgumiem. 

Veicot 2011.gada inventarizāciju, tika novērtēts, vai nav pazīmju, kas norāda uz 

ilgtermiņa ieguldījumu vērtības būtisku samazinājumu, un konstatēts, ka šādu pazīmju nav. 

Priekules novada domē, veicot gada inventarizāciju, salīdzinot datus ar Valsts zemes 

dienestu, konstatēts, ka jāņem uzskaitē zeme, ēkas, būves par Ls 624615,00, t.sk. ceļi Ls 

297293, nedzīvojamās ēkas Ls 68899 (šķūņi, garāžas, pagrabi), dzīvojamās ēkas Ls 

179190, zeme Ls 68758, inženierbūves Ls 9677 (ūdens attīrīšanas stacija Ls 1817, tīrā 

ūdens rezervuārs Ls 7210, ūdenstornis Ls 650), transportlīdzeklis Ls 500 (traktors), 

datortehnika Ls 298. 

Salīdzinot ar 2010.gadu, zemes platības 2011.gadā samazinājušās par 414,98 ha, jo 

tika ieskaitītas koplietošanas zemēs, kuras nav pašvaldības īpašumā 

 

Pārējie pamatlīdzekļi 

 

No Valsts reģionālās attīstības aģentūras bezatlīdzības ceļā saņemts skolēnu autobuss 

BMC Ls 72778 ( veidlapa Nr.5,7a bez atlīdzības saņemts). 

No Latviešu valodas aģentūras saņemti bibliotēkas fondi (grāmatas) Ls 2152,00 un 

dāvinājumā grāmatas Ls 81,00, kopā Ls 2233,00. 

 

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība 

 

Priekules novada domē 2011.gadā tika pabeigta nepabeigtā celtniecība, rekonstrukcija 

un nodotas ekspluatācijā šādas ēkas un būves: 

1. Bunkas kultūras nama skatuves rekonstrukcija   Ls 44677,82 

2. Kalētu tautas nama rekonstrukcija     Ls 18659,75 

3. Gramzdas kultūras nama rekonstrukcija    Ls 27744,96 

4. Purmsātu speciālās internātpamatskolas rekonstrukcija  Ls 101124,74   

5. Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Priekules pilsētā   Ls 47395,53 

6. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu sistēmas rekonstrukcija 

 Kalnenieku ciemā       Ls 42574,41 
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7. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu sistēmas  

rekonstrukcija Mazgramzdā      Ls 41704,49 

8. Ūdens atdzelžošanas stacijas rekonstrukcija Ozolu ciemā  Ls 53785,50 

9. Ūdens atdzelžošanas stacijas rekonstrukcija Kalētu ciemā  Ls 257630,13 

10. Aktīvās atpūtas taka „Priediens” Kalētos    Ls 12060,00 

11. Priekules stadiona rekonstrukcija     Ls 177816,12 

12. Ielu apgaismojums Mazgramzdā     Ls 40257,55 

 

Turējumā nodotie valsts un pašvaldību nekustamie īpašumi 

 

Priekules novada domē turējumā radnieciskajai kapitālsabiedrībai SIA „Priekules 

nami” nodotas dzīvojamās mājas atlikusī vērtība Ls 249871 un SIA „Priekules 

pakalpojumi” katlu māja, ūdenstorņi, attīrīšanas ierīces atlikusī vērtība Ls 11236, kopā Ls 

261107. 

 

Pašvaldības īpašumu reģistrēšana zemesgrāmatā 

 

Plānotais beigu 

termiņš 

ierakstīšanai 

zemesgrāmatā 

Īpašuma 

raksturojums 

Bilances 

(atlikusī) 

vērtība 

īpašumiem, kuri 

jāieraksta 

zemesgrāmatā 

Ls 

Bilances 

(atlikusī) 

vērtība 

īpašumiem, kuri 

ir ierakstīti 

zemesgrāmatā 

Ls 

Bilances 

(atlikusī) 

vērtība 

īpašumiem, kuri 

nav ierakstīti 

zemesgrāmatā 

Ls 

31.12.2016. Zeme 1 821 286 441 888 1 379 398 

31.12.2016. Ēkas 5 618 733 5 315 278 303 455 

31.12.2016. Būves 2 739 110 336 047 2 403 063 

31.12.2016. Dzīvokļi 32 158 26 076 6 082 

 KOPĀ: 10 211 287 6 119 289 4 091 998 

Avots: Priekules novada domes Finanšu nodaļa 
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Priekules novada administratīvajā teritorijā esošās zemes sadalījums  

pa lietošanas veidiem 2011.gadā 

 

 

 

 
Avots: Priekules novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas dati 

 

No attēla mēs redzam, ka Priekules novada administratīvajā teritorijā 57 % no 

kopējās zemes aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 29% ir meži. Tikai 14% atliek 

pārējiem veidiem. 
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Priekules novada domes kapitāla vērtība un tā izmaiņas 
 

Priekules novada dome ir kapitāldaļu turētāja SIA „Priekules nami”, SIA „Priekules 

pakalpojumi”, SIA „Virgas tehnika”, SIA „Priekules slimnīca”, SIA „Bārtavas saimnieks”, 

SIA „RAS 30” un SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”.  

 

 

Uz  

pārskata 

perioda 

beigām 

Ls 

Uz 

pārskata 

gada 

sākumu 

Ls 

 

Izmaiņas (+,-) 

 

Ls 

    

 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi - kopā  583994 589847 -5853 

Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību 

kapitālā 
514305 513481 824 

Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā 0 900 -900 

Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 38725 38725 0 

Avansi par ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem 30964 36741 -5777 

Avots: Priekules novada domes Finanšu nodaļa 

 

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 2011.gadā 

samazinājušies par Ls 5852. 

 

Kapitāla ieguldījums kapitālsabiedrību pamatkapitālā 

Kapitālsabiedrības 

nosaukums 

Ieguldījums 

uz 

31.12.2010. 

(Ls) 

Izmaiņas 

(+,-) 

( Ls) 

Ieguldījums 

uz 

31.12.2011. 

(Ls) 

% no 

kopapjoma 

SIA ”Priekules nami” 34621 1016 35637 100 

SIA ”Priekules 

pakalpojumi 

444571 12540 457111 100 

SIA ”Virgas 

tehnika” 

517 -517 0 100 

SIA ”Priekules slimnīca” 33772 -12215 21557 50.52 

SIA ”Bārtavas 

saimnieks” 

900 -900 0 37.5 

SIA”RAS-30” 35350 0 35350 14.6 

SIA ”Liepājas reģiona 

tūrisma informācijas 

birojs” 

3375 0 3375 1.8 

 Avots: Priekules novada domes Finanšu nodaļa 

 

Pēc Priekules novada domes 2011.gada 24.novembra lēmuma Nr.21 tika veikts 

avansa pārskaitījums SIA ”Priekules slimnīca” pamatkapitāla palielināšanai Ls 30964. 
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Kadri, darbinieks, līdzstrādnieks, personāls… Šodien jēdziena personāla vadīšana 

vietā modernāk skan vārds cilvēku resursu vadīšana. No vienas puses tā ir kā vārdu spēle: 

runa jau ir par vienu un to pašu – cilvēku darbā. Bet varam arī ielikt katrā vārdā stipri citu 

saturu. Pēc cilvēku resursu teorijas, izdevumi personālam nav vis vienkārši izmaksas, bet 

ilgtermiņa investīcijas – ieguldot cilvēkos, tiek paaugstināta visas organizācijas resursu 

vērtība. Šodien efektīvi strādā tās organizācijas, kurās strādā ieinteresētas radošas 

personības. 

2011.gadā Priekules novada pašvaldības iestādēs strādāja 453 darbinieki (ieskaitot 

pedagogus). 

Priekules novada domē, tas ir, novada administrācijā, dzimtsarakstu nodaļā, 

bāriņtiesā, sociālajā dienestā, daudzfunkcionālajā sporta hallē, kultūras namā, senlietu 

krātuvē, pirmsskolas izglītības iestādē „Dzirnaviņas”, Priekules vidusskolā, pilsētas 

bibliotēkā, mūzikas un mākslas skolā 2011.gada sākumā bija 110 amata vietas, neskaitot 

pedagogus. Šajās struktūrvienībās gada laikā tika izveidotas 6 jaunas štata vietas. Viena no 

tām ir 100% Eiropas Sociālā fonda finansētā būvinženiera  amata vieta, projekta 

„Speciālistu piesaiste pašvaldībās” ietvaros. Uz šo amatu notika konkurss. 2011.gada 

beigās jau bija 116 amata vietas. 

 Kalētu pagasta pārvaldē gada sākumā 42 amata vietas, gada beigās 48 amata vietas, 

 Virgas pagasta pārvaldē gada sākumā 41 amata vieta, gada beigās 42 amata vietas, 

 Bunkas pagasta pārvaldē gada sākumā 43 amata vietas, gada beigās 44 amata 

vietas, 

 Gramzdas pagasta pārvaldē gada sākumā 29 amata vietas, gada beigās 29 amata 

vietas. 

Pašvaldības darbinieki uzlaboja savu profesionālo kvalifikāciju. Katram tika dota 

iespēja apmeklēt kursus vai seminārus, atbilstoši darba nepieciešamībai. Sevišķu uzmanību 

kvalifikācijas paaugstināšanai veltījuši sociālā dienesta darbinieki un iepirkumu komisijas 

locekļi. Vairāki novada domes struktūrvienību vadītāji un darbinieki turpina studijas, lai 

iegūtu augstāko izglītību. 
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2011.gadā Priekules novada dome turpināja nodrošināt iedzīvotājus ar informāciju 

par pašvaldībā notiekošajiem procesiem un pieņemtajiem lēmumiem, vienu reizi mēnesī 

izdodot informatīvo domes laikrakstu “Priekules Novada Ziņas” ar publicētiem domes 

lēmumiem, pašvaldības saistošajiem noteikumiem un nolikumiem, kā arī citām 

aktualitātēm. Laikraksts iznāk 3500 eksemplāros uz 4 – 8 lapaspusēm. 

2011. gadā sabiedrību informējām arī par uzņēmējdarbību Priekules novadā. Ir 

tapusi jauna rubrika „Novada jaunietis”. Laikrakstā tiek publicēti domes speciālistu 

viedokļi par dažādiem sabiedrībai aktuāliem jautājumiem, kā arī mēneša pasākumu 

kalendārs. 

Laikraksta veidošanā tiek iesaistīta arī sabiedrība, visbiežāk veidojot reportāžas no 

dažādām pasākumu norises vietām.  

Informācija par Priekules novada pašvaldības darbību ir pieejama arī Priekules 

novada mājas lapā www.priekulesnovads.lv. Mājas lapā pieejama laikraksta “Priekules 

Novada Ziņas” elektroniskā versija. Pašvaldības mājas lapa ir būtisks mehānisms 

komunikācijai ar sabiedrību, jo tajā regulāri un savlaicīgi tiek atspoguļotas aktualitātes, kā 

arī foto materiāli no notikušajiem pasākumiem. Regulāri tiek atjaunota informācija par 

pašvaldības iestāžu darbību.  

Pašvaldība savā darbā augstu vērtē pastāvīgu dialogu ar sabiedrību, kas ir ļoti 

būtisks. Tādēļ 2011. gadā tika organizētas tikšanās ar iedzīvotājiem katrā pagasta pārvaldē, 

kā arī Priekules pilsētā. Šajās sapulcēs informāciju sniedz novada vadošie speciālisti. 

Visplašākā iespēja tikties ar novada iedzīvotājiem, uzklausīt viņu viedokli par aktualitātēm 

novadā, kā arī skaidrot novadā notiekošo ir ikgadējo iedzīvotāju sapulču galvenais mērķis..  

Iedzīvotāju pārdomas un ieteikumi tiek izrunāti domes sapulcēs un, izmantojot 

“Priekules Novada Ziņas”, tiek sniegtas arī atbildes uz aktuālākajiem jautājumiem.  

Visas novada domes un komiteju sēdes ir atklātas, un par tām iedzīvotāji tiek 

iepriekš informēti domes informācijas stendā, kā arī novada mājas lapā. 

2011. gadā tika organizētas vairākas tikšanās ar NVO pārstāvjiem, lai diskutētu par 

NVO darbību, tās iespēju nodrošināšanu, kā arī pašvaldības atbalstu NVO dalībai dažādos 

ES projektos. Regulāri tiek uzklausīti NVO vadītāji par aktuālākajām problēmām NVO 

darbībā un kopā meklēti risinājumi to novēršanai. 

  Priekules novada pašvaldība piedalās dažādos novada iestāžu pasākumos, kā arī 

atbalsta to organizēšanu. Aktīvi iesaistās kultūras tradīciju popularizēšanā.  
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Novada attīstības programmas izstrāde  

 

2011.gadā turpinājās darbs pie „Priekules novada attīstības programma 2012.-

2018.gadam.” izstrādes. Šajā gadā notika vairākas darbnīcas, kurās pulcējās novada 

iedzīvotāji. Šādas darbnīcas tika organizētas: 

 Priekules pilsētas iedzīvotājiem; 

 Gramzdas pagasta iedzīvotājiem; 

 Kalētu pagasta iedzīvotājiem; 

 Virgas pagasta iedzīvotājiem; 

 Virgas pagasta Purmsātu ciema iedzīvotājiem; 

 Gramzdas pagasta Aizvīķu ciema iedzīvotājiem; 

 Priekules vidusskolniekiem un pedagogiem; 

 

Tematiskās darba grupas pulcēja interesentus vides, sabiedrības, labklājības, 

pilsētvides, infrastruktūras un ekonomikas jautājumu risināšanas meklējumiem nākotnē. 

Notikušas 8 Priekules novada attīstības programmas izstrādes vadības grupas sapulces. 

Izstrādāta Priekules novada Attīstības programmas I daļa TERITORIJAS 

VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS ar 28 pielikumiem 

Daļēji izstrādāta ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA ar 15 pielikumiem. 

Attīstības programmu plānots pabeigt 2012.gadā. 

 

Gramzdas pagasta teritorijas plānojuma grozījumi 

 

Tika pilnveidota Priekules novada Gramzdas pagasta teritorijas plānojuma 2007. - 2019. 

gadam grozījumu pirmā redakcija atbilstoši institūciju atzinumiem, sabiedriskās 

apspriešanas rezultātiem un sagatavota gala redakcija.  

 No 2010.gada 27.decembra līdz 2011.gada 18.janvārim notika Priekules novada 

Gramzdas pagasta teritorijas plānojuma 2007.-2019.gadam grozījumu pilnveidotās 

(galīgās) redakcijas sabiedriskā apspriešana. Ierosinājumi grozījumiem netika saņemti. 

2011.gada 24.februāra domes sēdē (protokols Nr.3, 3.§) Apstiprināta Priekules novada 

Gramzdas pagasta teritorijas plānojuma 2007.-2019.gadam grozījumu galīgā redakcija. 

 Priekules novada domes sēdē 2011.gada 3.jūnijā pieņemti saistošie noteikumi Nr.3 

„Priekules novada Gramzdas pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi 2009.-2019.gads, grozījumi" (protokola Nr.9, 2.§), 

līdz ar to pabeigts darbs pie Gramzdas pagasta teritorijas plānojuma 2007.-2019.gadam 

grozījumu izstrādes. 
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Investīciju projekti 2011.gadā 

 

 Pabeigti darbi basketbola un tenisa laukumu ierīkošanai, un apsēts futbola laukums 

ar zāli projektā „Rekreācijas vides uzlabošana Priekules pašvaldības pievilcības 

veicināšanā”. Projekts pabeigts jūnijā un tā kopējās izmaksas 148690,57 LVL. 

 

 Turpinās projekts „Purmsātu speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un 

aprīkojuma uzlabošana”. Pēc jaunas iepirkumu procedūras izsludināšanas tiek 

novērstas iepriekšējā būvuzņēmēja pieļautās kļūdas un darbi pabeigti par kopējo 

summu 980392 LVL.  

 Pabeigta Gramzdas kultūras nama rekonstrukcija. Kopējās izmaksas 25781,86 

LVL. 

 Priekules kultūras nama rekonstrukcijas darbi veikti par 341878,25 LVL. 

 Kalētu tautas nama rekonstrukcija veikta par 29012,72 LVL. 

 Aktīvās atpūtas taku izveide Kalētu mežaparkā „Priediens” izmaksāja 12060 LVL. 

 Projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Ozolu 

ciemā” pabeigts, ieguldot 86158,00 LVL. 

 Projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu 

ciemā” par kopējo summu 297663 LVL tiek turpināts 2012.gadā. 

 Bunkas kultūras nama skatuves un palīgtelpu rekonstrukcija veikta par 44677,83 

LVL. 

 Izglītības iestāžu informatizācijas projektam Izglītības un zinātnes ministrija 

2011.gadā organizē iepirkumu procedūras. Pārsūdzību dēļ projekts turpinās 

2012.gadā. Kopējā vērtība 40508,68 LVL. 
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 Projektā „Speciālista piesaiste Priekules novada pašvaldībā” darbu uzsāk 

būvinženieris. Projekts turpināsies līdz 2012.gada beigām. Kopējās izmaksas 18500 

LVL. 

 Projektam „Priekules novada Bunkas pagasta Bunkas ciema ūdenssaimniecības 

attīstība” 2011.gadā sagatavots tehniskais projekts un saņemts apstiprinājums 

investīciju pieprasījumam. Projektu plānots realizēt 2012.gadā par 229 607,72 

LVL. 

 Satiksmes drošības 

uzlabošanas projekts “Aizputes, 

Vaiņodes, Uzvaras un Zviedru 

vārtu ielu krustojuma 

rekonstrukcija Priekules pilsētā” 

uzsākts 2010.gadā ar skiču projekta 

sagatavošanu. 2011.gadā tapis 

tehniskais projekts un veikti 

iepirkumi. Projekta tehniskā 

realizācija plānota 2012.gadā. 

Būvdarbu kopējā vērtība 345635.29 

LVL.  

 

 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana 

Priekules pirmsskolas izglītības iestādē "Dzirnaviņas"” 375404.77 LVL. 
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Kapitālsabiedrību, kurās Priekules novada dome ir kapitāla daļu turētāja,  

finanšu rādītāji par 2011.gadu. 

 

Kapitālsabiedrība Neto 

apgrozījums, 

LVL 

 

Peļņa vai 

zaudējumi, 

LVL 

Bilances 

kopsumma, 

LVL 

SIA ”PRIEKULES NAMI” 87 953 +1016 38 375 

SIA ”PRIEKULES 

PAKALPOJUMI” 

121 936 -24 201 2 651 486 

SIA ”VIRGAS TEHNIKA” 16 072 -719 1513 

SIA ”PRIEKULES 

SLIMNĪCA” 

541 747 -24 179 619 009 

SIA ”RAS 30”  -55 198 962 

SIA”LIEPĀJAS REĢIONA 

TŪRISMA 

INFORMĀCIJAS BIROJS” 

28 528 38 32 024 

SIA ”BĀRTAVAS 

SAIMNIEKS” 

Apstiprināts 26.01.2012. 

0 39422 0 

Avots: Priekules novada domes Finanšu nodaļa 
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Priekules novada dzimtsarakstu nodaļā 2011.gadā reģistrēti 59 jaundzimušie, tas ir 

par 10 jaundzimušajiem vairāk kā 2010.gadā. 33 meitenes un 26 zēni: (30 bērniņiem 

noteikta paternitāte, 25 bērniņi dzimuši vecākiem esot laulībā, 4 bērniņi bez ieraksta par 

tēvu); 17 – pirmais bērns ģimenē; 26 – otrais bērns ģimenē; 8 – trešais bērns ģimenē; 3 – 

ceturtais bērns ģimenē; 2 – piektais bērns ģimenē; 1 – sestais bērns ģimenē; 1- septītais 

bērns ģimenē, 1 –astotais bērns ģimenē). 

Diemžēl arī Priekules novadā, tāpat kā republikā kopumā mirušo skaits joprojām ir 

lielāks nekā dzimušo. 2011.gadā Priekules novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 73 

miršanas fakti: no tiem 30 sievietes un 43 vīrieši. (55 pensijas vecumu sasnieguši, 18 

jaunāki). 

 

Mirušo un dzimušo izmaiņas 2009., 2010. un 2011.gadā. 

 

 
Avots: Priekules novada Dzimtsarakstu nodaļa 

 

 

2011.gadā tika reģistrētas 12 laulības reģistrācijas, tai skaitā 4 baznīcā. Desmit kāzu 

pāri laulībā stājās pirmo reizi un divi kāzu pāri – otro reizi. 
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Noslēgto laulību skaits 2009., 2010. un 2011.gadā 

 

 
Avots: Priekules novada Dzimtsarakstu nodaļa 

 

2011.gadā Priekules novada dzimtsarakstu nodaļā tika godināti divi Zelta pāri, kuri 

laulībā pavadījuši 50 gadus un viens Smaragda pāris, kuri laulībā pavadījuši 55 gadus. 

Izsniegtas atkārtotas laulības, dzimšanas un miršanas apliecības. Sagatavoti 

dokumenti vārda un uzvārda maiņai. Veikti labojumi un papildinājumi civilstāvokļa aktu 

reģistros: sakarā ar laulības šķiršanu, uzvārda maiņu, aizgādības tiesību atņemšanu pār 

bērnu, paternitātes noteikšanu, personas kodu.  

Dzimtsarakstu nodaļa strādā ar 2 programmām: ZZ Dati un Krāslavas „Promis”. 

Republikā ievieš vienotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas sistēmu jeb 

saīsinājumā CARIS. Viens darbinieks saņēmis sertifikātu „Civilstāvokļa aktu reģistra 

informācijas sistēmas datu administrators”.  

Ar 2011.gadu 1.jūniju novadā ir jauna tradīcija Ģimeņu dārza izveidošana ar koku 

stādīšanu. Dēlu vecāki stādīja ozolu, meitu vecāki – liepu. Tapa arī Ģimeņu dārza reģistrs 

Nr.1, kurā vecāki parakstījās, tika nofotografēti kopā ar bērniņu un izsniegts foto rāmītis ar 

fotogrāfiju.  
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Priekules novada bāriņtiesa savā darbā pamatojas uz Bāriņtiesu likumu, Bāriņtiesas 

darbības noteikumiem, Bērnu tiesības aizsardzības likumu, LR Civillikumu, Priekules 

novada bāriņtiesas nolikumu, kā arī citiem normatīviem aktiem. 

2011.gadā Priekules novada bāriņtiesas sastāvā strādāja bāriņtiesas priekšsēdētāja 

un priekšsēdētājas vietniece uz pilnu darba slodzi, Bunkas pagastā, Gramzdas pagastā, 

Virgas pagastā, Kalētu pagastā - bāriņtiesas locekļi uz pus darba slodzi, divas bāriņtiesas 

locekles - 20 stundas mēnesī. Visu darbinieku izglītība bijusi atbilstoša Bāriņtiesu likumā 

noteiktajam. 

Priekules novada bāriņtiesa attiecīgās pašvaldības teritorijā kārto aizgādnības, 

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

jautājumus, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus normatīvajos aktos noteiktos 

uzdevumus. 

Atbilstoši bāriņtiesas kompetencei 2011.gadā: 

 izskatīti 117 juridisko un fizisko personu iesniegumi; 

 nosūtīta korespondence 456 juridiskām un fiziskām personām; 

 saņemta 474 vēstules uz bāriņtiesas iniciatīvas dokumentiem; 

 pieņemts 71 lēmums, no tiem 4 vienpersoniskie lēmumi; 

 2 personām sniegti prasības pieteikumi tiesā par aizgādības tiesību 

atņemšanu; 

 vairakkārt pārstāvētas bērnu intereses tiesās un sniegti atzinumi tiesai. 

 2011.bāriņtiesas pārraudzībā bija 129 lietas. 

2011.gadā Priekules novadā bez vecāku gādības palikuši 30 bērni, kuru aprūpi un 

audzināšanu vecāku vietā nodrošināja ārpusģimenes aprūpe, tajā skaitā: 

 aizbildņu ģimenēs – 28 bērniem, 

 audžuģimenē – 2 bērniem. 

Pārskata gadā bāriņtiesa pieņēmusi lēmumus par bērnu aprūpes tiesību atņemšanu 6 

vecākiem, par ārpusģimenes aprūpes nodrošināšanu 3 bērniem, kuri ievietoti aizbildņu 

ģimenēs. Pēc aprūpes tiesību atjaunošanas vecākiem, ģimenēs atgriezušies 5 bērni. Divos 

gadījumos, sakarā ar ilgstošu vecāku bezrūpību, bāriņtiesa iesniegusi tiesā prasības 

pieteikumus par aizgādības tiesību atņemšanu, abas prasības apmierinātas. 

Atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajam, pēc informācijas par 

iespējamo vardarbību ģimenē pret bērniem, sniegta informācija valsts policijai (trīs 

gadījumi), uzsākts  1 kriminālprocess. 

Atbilstoši Bāriņtiesu likumam, aizstāvot bērnu mantiskās intereses, bāriņtiesa 

pieņēmusi 7 lēmumus, kas saistās ar mantojuma pieņemšanu nepilngadīgā vārdā, bērnam 

piederošās mantas pārvaldīšanu, naudas noguldījumu izmantošanu. 
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Bāriņtiesa saskaņā ar tiesas lēmumu par aizgādnības nodibināšanu ieceļ aizgādņus 

un uzrauga aizgādņa darbību aizgādņa pienākumu izpildē. Sakarā ar aizgādnības 

nodrošināšanu rīcībnespējīgām personām pieņemts 1 lēmums, par atļaujas došanu 

aizgādnim rīkoties ar rīcībnespējīgas personas mantu pieņemti 4 lēmumi. Bāriņtiesas 

uzraudzībā 2011.gadā atradās 13 rīcībnespējīgās personas un 3 aizgādņi mantai. 

Bāriņtiesa, aizstāvot bērna intereses sniegusi 2 prasības pieteikumus tiesā par 

paternitātes pieņēmuma apstrīdēšanu un par tēva ieraksta atzīšanu par spēkā neesošu. Abas 

prasības apmierinātas, bioloģiskie vecāki noteikuši paternitāti. 

Regulāri tiek informēts sociālais dienests par ģimenēm, kurām nepieciešama 

palīdzība bērnu aprūpē un ģimenisko attiecību veidošanā. Pārskata gadā bāriņtiesa 

informēju Sociālo dienestu par 9 ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna 

attīstība un audzināšana. 

Atbilstoši Bāriņtiesu likumam 2011.gadā bāriņtiesa ir veikusi 237 apliecinājumus. 
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2011.gadā Priekules novads aktīvi iesaistījās Eiropas Sociālā fonda (ESF) un 

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) organizētajā projektā „Darba praktizēšanas 

pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai”  

Priekules novadā no vidēji 700 reģistrētiem bezdarbniekiem projektā tika iesaistīti 

592 bezdarbnieki, kas nenoliedzami uzlaboja šo cilvēku materiālo stāvokli, viņu sadzīves 

apstākļus, kā arī bija iespēja atjaunot un apgūt jaunas darba prasmes. Ieguvēja ir arī 

pašvaldība, jo tika sakārtoti un labiekārtoti parki, celiņi, kapu teritorijas, sporta laukumi, 

iestāžu apkārtne, atbrīvotas pašvaldības ceļu ceļmalas no krūmu apauguma, sagatavota 

malka vairāk kā 2000 m
3
. Gramzdas un Kalētu pagastos, sadarbībā ar robežsardzi, sakopta 

valsts robeža. Veikti uzkopšanas darbi un remontdarbi skolās, bērnudārzos un citās 

pašvaldības telpās. Daži bezdarbnieki veica palīgdarbus sociālo darbinieku vadībā. Darba 

praktizēšanā ar stipendiju saņemtais finansējums ir Ls 189 099,73, kas izlietoti darbu 

veikšanai sabiedrības labā. 

Izdevumu sadalījums pa lietošanas mērķiem 2011.gadā 

 

Avots: Priekules novada Finanšu nodaļa 

No kopējās summas 73% jeb 137 471 lats izmaksāts bezdarbnieku stipendijās, 13% 

jeb 24 112 lati tērēti inventāra iegādei. Projekta administrēšanas izdevumi sastāda 8% no 

kopējām izmaksām, un tas ir 15 861 lats, transporta izdevumiem 6%, kas ir 11 614 lati. 

Bezdarbnieka 
stipendija 

73% 

Darba vadība 
8% 

Inventāra iegāde 
13% 

Transporta 
izdevumi 

6% 

Veselības 
apdrošināšana 

0% 
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Lai veicinātu iedzīvotāju aktivitāti, Priekules novada dome 2011.gadu pasludināja 

„Par veselīga dzīvesveida popularizēšanas gadu”, kura laikā notika vairāki pasākumi. 

                                                                                     

Pasākumi Priekules novadā veselīga dzīvesveida veicināšanai 

Pasākuma nosaukums, norises vieta Laiks Dalībnieku 

skaits 

Ģimeņu aktīvās atpūtas sporta diena "Visi kopā tā kā stropā" 

Priekulē 

29.05.2011. 
200-350 

Bērnu aizsardzības dienai veltīts ģimeņu pasākums "Krāsainās 

vasaras vārtos" Kalētos. Atraktīvi sportisks pasākums. 

01.06.2011. 
100 

"Priekules velomaratons 2011 (MTB)"  07.05.2011. Ap 250 

dalībnieku 

"Līgo turnīrs" Kalētos dažāda veida sporta spēles 

(makšķerēšana, pludmales volejbols, basketbols, rīta futbols) 

23.-24.jūnijā 
100 

"Ikara svētki" Priekulē. Svētku laikā sadaļa- sportiskās 

aktivitātes (bērniem, ģimenēm…), izglītojoši pasākumi. 

13.08.2011. 
3500 

"Ziemassvētku jampadracis" Atraktīvas, sportiskas 

aktivitātes ar radošām darbnīcām, sniega "priekiem" 

Decembrī 
200- 300 

Gramzdas un Kalētu skolas piedalās LAD projektā "Skolas 

auglis" un visās skolās dažādi izglītojoši pasākumi par 

veselīgu dzīvesveidu 

Mācību gads 

160 

"Internets tā nav spēle, tā ir TAVA dzīve" piedalās Kalētu 

bibliotēka ar pasākumu ciklu "Sprīdītis interneta pasaulē" par 

drošu interneta vidi.  

24.01.-

08.02.11. 50 

Priekules novada domē darbojas "Veselīga uztura skola" Visu gadu 75 

"Sirds veselības kabinets"  SIA " Priekules slimnīca " Visu gadu  

Grāmatu svētkos "Mobilais veselības aprūpes centrs"- saruna 

ar jauniešiem par veselīgu dzīvesveidu. 

18.03.11. 
120 

Izglītojošais darbs visās veselības aprūpes iestādēs: SIA 

Priekules slimnīca”, feldšeru punktos novada pagastos. 

Visu gadu 
 

 

Priekules novada teritorijā veselības aprūpi veic SIA „Priekules slimnīca”, četras 

ģimenes ārstu prakses un 5 feldšeru punkti: Gramzdā, Aizvīķos, Bunkā, Kalētos un Virgā. 

Visos feldšeru punktos strādā sertificēti feldšeri, kuri apkalpo savu pagastu iedzīvotājus. 

Veselības aprūpes centrs Virgā strādā ģimenes ārstes vadībā. Visām veselības aprūpes 
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iestādēm ir atbilstības novērtējums un līgums ar Veselības norēķina centru. Šo iestāžu 

galvenās funkcijas ir:  

1) ambulatorā slimnieku izmeklēšana un ārstēšana, vienkāršākās manipulācijas, 

nepieciešamības gadījumā nosūtīšana pie ģimenes ārsta; 

2) neatliekamā palīdzība; 

3) profilaktiskais un izglītojošais darbs; 

4) mājas aprūpe. 

Minētajām veselības aprūpes iestādēm ir svarīga loma iedzīvotāju veselības aprūpē, 

jo iedzīvotājiem ir iespējas saņemt medicīnisko palīdzību iespējami tuvu dzīvesvietai. 

Tādēļ novada pašvaldība 2011.gadā finansiāli atbalstījusi SIA „Priekules slimnīca”, 

palielinot tās pamatkapitālu par 30 964 Ls un finansējusi feldšeru punktu darbību ar Ls 

32982 lielu summu. 

 

2011.gada 3.maijā Virgas pagasta Veselības aprūpes centra ambulatorā medicīnas 

māsa Sarmīte Eidinta saņēmusi valsts apbalvojumu – Atzinības Krusta I pakāpes (zelta) 

goda zīmi.  
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Priekules novada sporta 

dzīvi 2011.gadā organizēja un 

vadīja Priekules novada sporta 

metodiķis Mārtiņš Mikāls un 

Priekules novada sporta metodiķa 

palīgs un Gramzdas pagasta sporta 

metodiķis Raitis Feldmanis, kā arī 

Priekules novada pagastu sporta 

organizatori –Ģirts Ločmelis 

(Kalētu pagastā), Didzis Puters 

(Bunkas pagastā) un Aija 

Vainovska (Virgas pagastā).  

 

Priekules daudzfunkcionālā sporta halle. 

Lielākā daļa novada sporta pasākumi norisinās Priekules daudzfunkcionālajā sporta hallē, 

tādējādi lielākā daļa sporta budžeta naudas tiek izlietota halles uzturēšanā un sporta 

pasākumu rīkošanā. 

Sporta halles piedāvātās aktivitātes:  

pilates;  

basketbola treniņi (dāmām un kungiem); 

volejbols (dāmām);  

futbola treniņi; 

sporta skolas grupa handbolā un vieglatlētikā; 

novusa treniņi; 

ikvienam iespēja spēlēt galda tenisu; 

ikvienam iespēja apmeklēt trenažiera zāli; 

futbola klubā „Bandava” nodarbības maziem futbolistiem. 

 

Sporta darba organizatoru mērķis 2011.gadā un turpmāk ir rast iespēju ikkatrai 

interesentu grupai nodarboties ar sportu. 

 

Priekules novadā rīkotie čempionāti 2011.gadā: 

Priekules novada čempionāts telpu futbolā – piedalījās 10 komandas. 

Priekules novada čempionāts basketbolā – piedalījās 5 komandas. 

Priekules novada čempionāts galda tenisā – trīs posmi, piedalījās 33 dalībnieki. 

Priekules novada čempionāts zolītē – seši posmi, piedalījās 42 dalībnieki. 

Priekules novada čempionāts komandām zolītē – trīs posmi, piedalījās 7 komandas. 
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Priekules novada čempionāts šahā – trīs posmi, piedalījās 8 dalībnieki. 

Priekules novada čempionāts dambretē – trīs posmi, piedalījās 16 dalībnieki. 

Priekules novada čempionāts novusā dubultspēlēs – piedalījās 12 dalībnieki. 

Priekules novada čempionāts novusā – divi posmi, piedalījās 17 dalībnieki. 

Priekules novada komandu čempionāts zemledus makšķerēšanā – trīs posmi, piedalījās 11 

komandas (komandā 3 dalībnieki) 

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

Priekules novada čempionāts spiningošanā – trīs posmi, piedalījās 16 komandas. 

Priekules novada čempionāts pludiņmakšķerēšanā – trīs posmos piedalījās 16 dalībnieki. 

Priekules novada čempionāts pludmales volejbolā – piedalījās 6 komandas. 

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

Priekules novada čempionāts šautriņu mešanā – trīs posmi, piedalījās 48 dalībnieki. 

Priekules novada atklātais čempionāts svara stieņa spiešanā guļus bez ekipējuma – 

piedalījās 165 dalībnieki no Talsiem, Ventspils, Liepājas, Kuldīgas, Vaiņodes, Nīcas, 

Saldus, Rīgas, Iecavas u.c. 

Priekules novada čempionāts ielu basketbolā 2011- pieci posmi. 

 

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

sportisti: 

SIA „Priekules Zviedru vārtu” kauss basketbolā veterāniem 2011 - 5 komandas (no 

Lietuvas un Latvijas); 

Latvijas komandu čempionāts novusā 1.līga- divas sacensības Priekulē; 

Bērnu futbola turnīrs U-2001 „Priekules Ikara kauss”; 

Priekules kauss futzālā 2011 - sešas komandas (divas no Lietuvas, četras no Latvijas); 

Rūdolfa Beņķa piemiņas turnīrs novusā; 

Lieldienu kausa izcīņa mini komandām novusā -16 komandas;  

MTB Velomaratons - aptuveni 100 dalībnieki; 

Ikara kausa izcīņa komandām - Ikara svētkos - 7 komandas; 

Baltijas reitinga turnīrs šautriņu mešanā ''Priekules kauss 2011''- aptuveni 60 dalībnieki no 

Latvijas, Lietuvas. 

 

Priekules novada komandu starti. 

 

Priekules novusa klubs ar labiem panākumiem startēja Latvijas Republikas novusa 

čempionātā 1.līgā, izcīnot piekto vietu 

Priekules novada Svarcēlāji veiksmīgi startējuši divos Latvijas kausa posmos, abos 

izcīnot otro vietu komandu vērtējumā - Liepājas atklātajā čempionātā spiešanā guļus un 

Skodas atklātajā čempionātā spiešanā guļus. 

Trīs dalībnieki startēja Eiropas čempionātā svara stieņa spiešanā guļus WPC-WPO 

versijā, izcīnot divas pirmās un vienu otro vietu. 

 Priekules futbola komanda piedalījās Lejaskurzemes čempionātā minifutbolā -

izcīnot ceturto vietu (čempionāts norisinājās divos posmos pa sabraukumiem vakaros pa 

divām spēlēm (divus mēnešus divreiz nedēļā)). 
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Basketbolisti startēja Lejaskurzemes novadu čempionātā basketbolā un Lietuvā 

sadraudzības turnīrā –Mosēdē, kur izcīnīja 3 vietu. 

 

 

 

Vasarā norisinājās divas sporta nometnes - Liepājas sporta skolas vieglatlētikas 

nometne (42 dalībnieki) un Liepājas sporta skolas basketbolistu nometne (26 dalībnieki).  
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Tautas, lietišķi dekoratīvās, mākslinieciskās pašdarbības, kā arī izklaides iespējas 

tiek nodrošinātas Priekules kultūras namā, Bunkas kultūras namā, Kalētu tautas namā, 

Gramzdas tautas namā un Virgas tradīciju namā.  

Interesentiem apskatei tiek piedāvātas senlietu krātuvju ekspozīcijas Gramzdā, 

Kalētos, Krotē, Purmsātu speciālajā internātpamatskolā, Tadaiķu ciema privātajā senlietu 

krātuvē „Ģildēni”, Virgas pamatskolā un Priekules pilsētā. 

Novada visās novada apdzīvotajās vietās ir pieejami bibliotēku pakalpojumi: 

Priekules pilsētas bibliotēkā, Bunkas pagasta Bunkas bibliotēkā, Bunkas pagasta Krotes 

bibliotēkā, Bunkas pagasta Tadaiķu bibliotēkā, Gramzdas pagasta Gramzdas bibliotēkā, 

Gramzdas pagasta bibliotēkas ārējās apkalpošanas punktā Aizvīķos, Kalētu bibliotēkā, 

Virgas pagasta Virgas bibliotēkā, Virgas pagasta bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts 

Paplakā, Virgas pagasta Purmsātu bibliotēkā.  

 

BIBLIOTĒKU stratēģija paredz paaugstināt ikviena iedzīvotāja intelektuālo vērtību, 

sekmējot mūžizglītību atbilstoši katras personības interesēm un nepieciešamībai. Līdz ar to 

bibliotēkas arī Priekules novadā kļuvušas par izglītības, informācijas, kultūras un 

sabiedriskās saskarsmes centriem. Tās nodrošina informācijas un komunikāciju tehnoloģiju 

attīstību un piedāvā šos pakalpojumus ikvienam apmeklētājam. 

 

Priekules pilsētas bibliotēkas fondā 2011.gadā fiksētas 6996 vienības, no tām - 

2193 bērnu grāmatas un 560 preses izdevumi. Iegādātas 332 jaunas grāmatas par 1677 

latiem. Puse no Priekules pilsētas bibliotēkas apmeklētājiem ir studenti un skolēni, otra 

lielākā grupa - seniori un dažādās nozarēs strādājošie. Bibliotēkas lietotāju skaits 

2011.gadā nedaudz samazinājies, tomēr palielinājies izsniegto vienību skaits. Budžeta 

līdzekļi nodrošina pamatfunkciju veikšanu un nelielu attīstību. Papildus finansējums 

nepieciešams programmatūras nodrošinājumam. Lai atvieglotu darbu karstajās vasaras 

dienās un radītu komfortablus apstākļus apmeklētājiem, uzstādīts gaisa kondicionieris.  

 

Par grandiozāko 2011.gada notikumu uzskatāms novadu 10.Grāmatu svētki, kas 

notika Priekules pilsētas vidusskolā – vēsturiskajā barona Korfa pilī. Šajos svētkos 

norisinājās pasākumi visām vecuma grupām - pieaugušajiem, jauniešiem un bērniem. 

Ieguvums no šiem svētkiem - 51 jauna grāmata 165 latu vērtībā. 
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Liela interese bija pie izdevniecību grāmatu galdiem 10.Grāmatu svētkos 

 Priekulē 2011. gadā. 

 

Bunkas bibliotēkai līdzekļi grāmatu iegādei un periodikas abonēšanai 2011.gadā 

palielinājušies, tomēr vēl ir nepietiekami. Iegādātas 113 grāmatas, abonēti 6 žurnāli, 

nopirkts svītrkodu skeneris, kas atvieglo bibliotekāra darbu. Apmeklējumu kopskaits - 

2311, tajā skaitā bērni un pusaudži uz bibliotēku nākuši 1438 reizes. Izsniegtas 2874 

grāmatas, bērniem - 391. Lasītājiem piedāvā praktiskas IT konsultācijas. Organizētas 22 

izstādes un 8 tematiskie pasākumi. Turpinās iesāktais darbs pie novadpētniecības materiālu 

apkopošanas par Bunkas sadzīvi, ievērojamajiem cilvēkiem un nozīmīgajām vietām.  

No 2011.gada 1.septembra Bunkas pagasta Krotes Kronvalda Ata pamatskolas 

bibliotēkas daiļliteratūras fonds pārvietots Krotes bibliotēkas telpās. Apmeklētājiem 

radītas labākas iespējas daiļliteratūras izvēlē. No ietaupītajiem bibliotēkas budžeta 

līdzekļiem, par 840 Ls vairāk atvēlēts grāmatu iegādei. Nozīmīgi, ka no 1.septembra 

bibliotēka atvērta 40 stundas nedēļā. Lasošie bērni un jaunieši – 121, literatūras izsniegumi 

- 1447, apmeklējumu skaits – 1716. Aktivizēta sadarbība ar skolu. Bibliotēkā notiek gan 

mācību stundas, gan ārpusskolas pasākumi. Bērniem radītas papildu iespējas pavadīt brīvo 

laiku. Astoto gadu bibliotēka piedalās lasīšanas veicināšanas pasākumu programmā „Bērnu 

žūrijā”. Interese liela – darbojušies 43 grāmatu eksperti. 

Krotē kultūras centra funkcijas uzņēmusies bibliotēka, pārtopot izglītības, 

informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centrā. Te sanāk Krotes iedzīvotāju 

sapulces, dažādu biedrību (novadpētniecības, mednieku, pensionāru) sanāksmes. Tikšanās 
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ar Saeimas un pašvaldības deputātiem. Šeit regulāri viesojās mācītājs Gints Kronbergs, 

kuru aicina krotenieki, jo Bunkas pagastā nav baznīcas. 

Katru pavasari notiek piemiņas pasākumi ievērojamiem novadniekiem. Ata 

Kronvalda piemiņai - izstādes, valodas stunda, bet dzejnieka Alfrēda Krūkļa piemiņu 

atdzīvina skolas folkloras kopa, kas regulāri piedalās Bunkas pagasta pasākumos. 

Dzejnieka 90 gadu jubilejas atceres brīdī, pie dzejnieka mājvietas un apdzejotās mežābeles 

notika pasākums „…un mežābele maijā zied…”. 

Novadpētniecības darbi tiek veikti, sadarbojoties ar biedrības „Vārtava” 

dalībniekiem, pensionāru biedrību „Mežābele”, biedrību „Saulespuķes” un pagasta 

jauniešu biedrību. 

Atsevišķā bibliotēkas telpā iekārtojusies Krotes Senlietu krātuve. 

 

Bunkas pagasta Tadaiķu ciema bibliotēka ir jauna, tāpēc arī grāmatu fonds nav 

liels - 1981 vienība. 2011.gadā iegādātas 118 grāmatas, bibliotēka atvērta trīs reizes nedēļā. 

Kopumā reģistrējies 141 bibliotēkas lietotājs, izsniegtas 5334 vienības, apmeklējumu 

skaits – 2485. Grāmatu iegādei izlietoti Ls 764, presei - Ls 111. Bērniem organizēts Apriķu 

Rūķu muzeja apmeklējums, kā arī Riežupes smilšu alu un Kuldīgas apskate. Mazākajiem 

lasītājiem reizi mēnesī bibliotēkā notiek pasaku pēcpusdiena. 

2011.gadā turpinājās veiksmīgi iesāktais darbs pie cilvēku atmiņu un Tadaiķu 

ciema vēstures apkopojuma. Apzinātas kultūrvēsturiskās vietas. Iegūta karte, kurā iezīmēta 

Tadaiķu muižas atrašanās vieta. Foto materiālu klāsts ir plašs. To izmantojuši arī ciema 

iedzīvotāji savu personīgo dokumentu papildināšanai.  

 

Paplakas bibliotēkā lasītāju pulkam 2011.gadā pievienojušies deviņi lasītāji un 

kopumā reģistrēti 130, no kuriem jaunieši – 30. Apmeklējumu skaits - 1655. Lasītāji pēc 

grāmatām un žurnāliem nākuši  889 reizes. Virtuālie apmeklējumi - 766 reizes. Lasīšanai 

uz mājām izsniegtas 279  grāmatas un 610 seriālu izdevumi. Dubultojies lasošo bērnu 

skaits. Pārskata periodā nopirktas 80 jaunas grāmatas 378 Ls vērtībā. 

 

Kalētu bibliotēka lasītājiem atvērta katru darba dienu 8.30 – 17.00.  Lietotāju 

skaits - 174, izsniegtas - 5266 grāmatas, apmeklējumu skaits – 3169.  Jaunieši – 93, 

apmeklējumu skaits - 2481. Elektroniskās informācijas iespējas izmantojuši galvenokārt 

maznodrošinātie iedzīvotāji un tie, kuri dzīvo tālāk no centra un pagaidām nav spējuši 

izmantot Lattelekom jaunākos sakaru pakalpojumus. 2011. gadā īstenots apmācību kurss 

ikvienam interesentam - „Pirmais klikšķis”. Sešas nodarbības apmeklēja 8 interesenti. 

Arī 2011. gadā turpinājās materiālu apkopošana par Kalētu pagastu un tā iedzīvotājiem. 

  

Vēl Priekules novadā darbojas bibliotēkas Virgā, Gramzdā un Aizvīķos. 
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KULTŪRAS NAMI 

 

Pārskata perioda laikā renovācijas darbi norisinājās Priekules un Gramzdas 

kultūras namos. Līdz ar to organizētie pasākumi uz laiku tika pārcelti citās vietās – 

Priekules sporta hallē un Priekules vidusskolā. Kopumā Priekules kultūras nams 2011.gadā 

realizēja 13 koncertus, 2 leļļu teātra izrādes, 5 diskotēkas, 6 balles un deju vakarus, 4 

tematiskos pasākumus un 4 lekcijas, 2 izstādes. Sešus izbraukuma koncertus realizēja 

pensionāru biedrība „Zilais lakatiņš”, bet kultūras nama mākslinieciskie kolektīvi devušies 

9 izbraukumos. 

 

Renovētais kultūras nams pēc atvēršanas ir mūsdienīgi aprīkots un atbilst visām tehniskām 

un mākslinieciskām prasībām 

 

Priekules kultūras namā darbu turpina 8 mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi:  

Drāmas kopa, sieviešu koris „Priekule”, senioru jauktais vokālais ansamblis „Zilais 

lakatiņš”, jauniešu tautisko deju kolektīvs „Priecele”, senioru Eiropas deju kopa 

„Valceris”, bērnu tautisko deju kolektīvs „Priecelīte”, muzikāli teatrāla deju studija 

„Ķiņķēziņi”, rok-grupa „Mana teritorija”. Kultūras namā darbojas pensionāru biedrība 

”Zilais lakatiņš” un interešu grupas - rokdarbnieces, nūjotājas, čaklo saimnieču ķēķis. 

Mājvietu renovētajā namā radusi arī radošo priekulnieku apvienība „Saspraude”. 

 

Kalētu tautas namā skatītāju ērtībām ir zāle ar 160 vietām, skatuve, vestibils un 

aktieru telpa. Pagasta pārvalde nodarbina kultūras darba organizatoru, divus kolektīvu 

vadītājus, koncertmeistaru un vienu tehnisko darbinieku. Kalētos ir trīs pašdarbības 

kolektīvi: jauktais koris „Kalēti”, vīru un sieviešu vokālais ansamblis. Visi kolektīvi 

piedalās reģionālajās un valsts organizētajās skatēs, apgūst Dziesmu svētku koprepertuāru. 

Kalētos atzīmē un svin gadskārtējos ieražu svētkus - Lieldienas, Līgo, Miķeļdienu, 
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Mārtiņdienu, Ziemassvētkus, Jauno gadu, Meteņus u.c. kā arī Latvijas Republikas 

valstiskos un tradīciju svētkus. 2011.gadā iedibināta Adventes ieskaņas koncertu tradīcija 

dziedošajām kalētnieku ģimenēm. Sadarbībā ar pagasta bibliotēku noris ikgadējās Dzejas 

dienas. Pagasta konferenču zālē iekārtotas un apskatāmas profesionālo mākslinieku S. 

Drulles, E. Eleres, N. Matvejevas, V. Bulava, Dz. Šmites darbu izstādes. 

 

Bunkas Kultūras namā darbojas dramatiskā kopa, folkloras kopa, floristikas 

grupa, kā arī kristīgās muzicēšanas ansamblis. Pārskata periodā, nepārtraucot kultūras 

aktivitātes, veikts skatuves remonts, iegādāts jauns skatuves priekškars, skaņas aparatūra 

un skatuves izgaismošanas iekārta. Izremontēta aktieru telpa un palīgtelpa. Iegādāti 160 

jauni krēsli. 2011.gadā notikuši 4 profesionālu mākslinieku koncerti, 8 mākslinieciskās 

pašdarbības koncerti, 3 amatierteātru izrādes, 10 atpūtas vakari, 8 kino seansi, 6 tematiskās 

pēcpusdienas, trīs reizes viesojies cirks, sportam veltīts viens pasākums, organizētas 7 

izbraukuma izrādes, 10 tradicionālie pasākumi un valsts svētku sarīkojums 18. novembrī.  

 

Iegādātā skatuves apgaismojuma un skaņas aparatūra Bunkas kultūras namā paver 

plašākas iespējas pasākumu īstenošanā. 

 Dažādi kultūras un izklaides pasākumi notikuši arī Gramzdas un Virgas pagastu 

kultūras iestādēs. Virgas pagasts 2011.gadā lielu vērību pievērsa materiāli tehniskās bāzes 

nostiprināšanai un telpu sakārtošanai gan Tradīciju namā, gan Brīvā laika pavadīšanas 

centrā Purmsātos. 
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Par sakoptu Priekules novadu - 2011 

 

Jau otro gadu Priekules novadā tika rīkots konkurss „Par sakoptu Priekules 

novadu”. 

2011.gadā laika periodā no 22.augusta – 26.augustam Priekules novada konkursa 

„Par sakoptu Priekules novadu” otrās kārtas vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja Arta 

Brauna, locekles Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Vizma Garkalne, Egita Ziņģe, 

pieaicinātās ekspertes Liene Rihtere un Guna Remese devās vērtēt Gramzdas, Kalētu, 

Bunkas, Virgas, Priekules pagasta un Priekules pilsētas otrajai kārtai pieteiktos 30 

pretendentus. 

Nominācijā viensēta ar ražošanu tika pieteikti 3 objekti - Bunkas pagasta „Mežiņi” 

un „Ķeri”, Priekules pagasta „Padambji”. 

Nominācijā viensēta bez ražošanu tika pieteikti 5 objekti - Bunkas pagasta 

„Sērdieņi” un „Grimsti”, Kalētu pagasta „Brieži”, Virgas pagasta „Vecdzintari” un 

„Kaspari”. 

Nominācijā individuālās mājas ciematā un pilsētā 10 objekti - Bunkas pagasta 

„Vēsmiņas”, Gramzdas pagasta Uzvaras iela 3 un Uzvaras iela 4 , Priekules pilsētas Parka 

iela 6, Raiņa iela 39, Paplakas iela 14, Baznīcas iela 12, Virgas pagasta „Liesmas”, 

„Kalnsētas” un „Kraujas”. 

Nominācijā daudzdzīvokļu mājas 5 objekti - Priekules pilsētā Uzvaras iela 6, 

Aizputes iela 25, Priekules pagasta  Graudu iela 1, Bunkas pagasta „Kurši” un Lielā iela 10 

(„Spīdolas”)  

Nominācijā zemnieku saimniecības Bunkas pagasta „Lielie Zviedri”, Kalētu 

pagasta „Apšenieki”.  

Nominācijā iestādes un apkalpojošās sfēras objekti tika 5 pretendenti - Priekules 

sporta halle, SIA „Prometejs”, Galvenā iela 9, Priekulē, Bunkas kultūras nams, Krotes 

Kronvalda Ata pamatskola, viesu nams „Mūsmājas”, Priekulē.  

Diemžēl konkursa komisija šogad nolēma laureātu titulu nepiešķirt daudzdzīvokļu 

māju, zemnieku saimniecību nominācijā, jo, apkopojot vērtēšanas tabulās iegūtos punktus 

no izvirzītajiem pretendentiem, nebija izteikta līdera, kā arī šogad netika pieteikts neviens 

uzņēmums.  
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Par 2011.gada konkursa „Par sakoptu Priekules novadu” laureātiem tika nominēti: 

 

Nominācijā - viensēta ar ražošanu - „Mežiņi”, Bunkas pagasts, īpašnieki Monika 

un Nikolajs Kaņevski.  

 

 
 

Nominācijā - viensēta bez ražošanas - „Vecdzintari”, Virgas pagasts, īpašnieki 

Ināra Pūpola un Gunārs Gudriķis. 
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Nominācijā - viensēta bez ražošanas - „Brieži”, Kalētu pagasts, īpašnieki Rūta 

Jānaite, Aigars, Raitis un Kristīne Feldmaņi. 

 

 
 

Nominācijā - individuālās mājas ciematā, pilsētā - Parka iela 6, Priekule, īpašnieki 

Biruta un Jānis Mileri;  
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Nominācijā - individuālās mājas ciematā, pilsētā - Raiņa iela 39, Priekule, 

īpašnieki Gražina un Raimonds Ķerviji 

 

 
 

Konkursa laureāti tika godināti 18.novembra svinīgajā pasākumā, kurš notika 

Priekules spora hallē, dāvanā pasniedzot goda plāksni un dāvanu karti 50 latu vērtībā. 
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  2011.gadā attaisnojās tūrisma jomai izvirzītās prioritātes un plānveidīgie pasākumi, 

kuriem attiecīgajā budžeta gadā pašvaldība paredzēja finanšu līdzekļus. Priekules novada 

domes deputāti 2011.gada tūrisma aktivitātēm izvirzīja zināmu mērķi – 2011.gadu 

pasludinot par veselīga dzīvesveida un aktīvās atpūtas popularizēšanas gadu. Kopumā gads 

arī bija tūrisma notikumiem, aktivitātēm un pasākumiem bagāts, kurā tūrisma aktivitātes 

notika ne tikai novada centrā, bet arī pagastos. 

Nozīmīgākie notikumi  tūrisma attīstībā 2011.gadā:  

 Izdots pirmais Priekules novada tūrisma informācijas buklets (A4 formāts- 12 

lapas) – 2500 eksemplāros; 

 Noorganizēts Pirmais ”Priekules MTB velomaratons 2011”, kas pulcēja novadā ap 

100 velobraucēju, gan profesionāļu, gan amatieru no daudziem Latvijas novadiem. 

Trases tika veidotas uz iepriekšējā gadā izveidoto maršrutu bāzes - 54 km 

maratons, 32 km pusmaratons, arī velotūristiem 26 km; 

 Izveidots un realizēts jauns tūrisma piedāvājums – Lielā Priekules ekskursija -  

novada ikgadējiem Ikara svētkiem, kā arī novadītas divas Lielās Priekules vēstures 

izpētes ekskursijas; 

 Nodibināta jauna nevalstiska organizācija – Priekules veloklubs: 

 Nodibināti labi kontakti ar kaimiņiem Lietuvas Republikā Skuodas rajonā, 

piedalījāmies ar kultūras un tūrisma piedāvājuma programmu Lielajā Skuodas 

rudens gadatirgū; 

 Noorganizēta Lielā talka un atklāta jauna, tūristiem pievilcīga vieta Ruņupes dabas 

liegums, izveidoti divi skatu laukumi; 

 Noorganizēta seno bilžu un vēstures materiālu vākšana un apkopošana kopā ar 

priekulnieku, mākslas zinātnieku, LR Mākslas akadēmijas profesoru Ojāru Spārīti; 

 Akciju un uzaicinājumu veidā savākti daudz sadzīves priekšmeti, vēstures 

materiāli, ar ko lieliski papildināta Priekules pilsētas senlietu krātuve - Priekules 

Mūzikas un mākslas skolā; 

 Izveidoti ekskursiju maršruti un tūrisma piedāvājumi uz vietām  novada pagastos, 

kurus veidojuši un vadījuši novada sešu senlietu krātuvju darbinieki; 

 izveidojusies kvalitatīva sadarbība ar Lejaskurzemes TIB, esam piedalījušies 

Balttour gadatirgū, divās tūrisma konferencēs, vienā tūrisma forumā, dažādās 

apmācībās tūrisma jomas attīstībai; 

 Noorganizēta novada amatnieku, mājražotāju dalība un novada pašdarbības 

kolektīvu programma Līvas ciema gadatirgū Liepājā 2011.gada 20.maijā; 

 izgatavots Priekules Zviedru vārtu tehniskais projekts ēkas renovācijai, saskaņā ar 

LR Valsts pieminekļu aizsardzības inspekciju, Priekules TIC veidošanai; 

 Atklāti divi jauni velotūrisma maršruti: 1) Priekule – Gramzda – Kalēti – Purmsāti 

– Priekule; 2)Priekule – Purmsāti – Cāļu ciems – Trekņu muižas teritorija – Bišu 
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karjers – Dārznieki - Priekule parks – Gramzda – Priekule sadarbībā ar Priekules 

veloklubu un SIA ”JD tehnika”; 

 Kopā ar novada tūrisma uzņēmējiem apkopotas idejas jaunu tūrisma produktu 

veidošanai, izveidotas darba grupas, noteikta zivsaimniecības attīstības teritoriju 

stratēģija; 

 Gada pārsteigums tūrismā – jauns tūrisma piedāvājums! - Kalētu pārvaldes 

iniciatīva – Leader projekta realizēšana Meža parkā – ”Priediens” – izveidots bērnu 

rotaļu laukums, Priekule miniatūrā, džungļu – šķēršļu pārvarēšanas trases, sēņu, 

dzīvnieku un augu  dabas takas ar kokgriezumā veidotiem tēliem; 

 Sagatavota informācija un nodrukāts jauns materiāls - Priekules novada tūrisma un 

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

novadu tūrisma ceļvedī trīs valodās. 

 

Neizdevās 2011.gadā: 

 Piesaistīt papildus līdzekļus ”Zviedru vārtu” rekonstrukcijai; 

 Savākt un apkopot informāciju par Priekules novada bijušajām un esošajam 

muižām; 

 Noorganizēt pieredzes apmaiņas braucienus uz Igauniju un Zviedriju; 

 Izveidot dabas objektu - vietējo dižkoku reģistru, izveidot dabas maršrutus; 

 Izveidot jaunu tūrisma piedāvājumu skolām ”Braucam pa savu novadu!” 

 

 Secinājumi: 

Tūrisma joma 

Priekules novadā 

attīstās, kas pamatojas 

uz vietējo iedzīvotāju 

vēlmi pēc aktīvās 

atpūtas pasākumiem, 

kā arī ienākošā tūrisma 

plūsmas palielināšanās. 

Turpmākai nozares 

attīstībai nepieciešams 

lielāks finansējums un 

tūrisma kā pašvaldības 

funkcijas realizēšanas 

nepieciešamība.  
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Priekules novadā ir 9 izglītības iestādes: 

 Vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādes 

o Priekules  vidusskola; 

o Gramzdas pamatskola, realizē arī speciālās izglītības programmu bērniem ar 

garīgās attīstības traucējumiem;  

o Kalētu pamatskola, realizē arī speciālās izglītības programmu bērniem ar 

mācīšanās traucējumiem; 

o Krotes Kronvalda Ata pamatskola; 

o Virgas pamatskola; 

 Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes 

o Priekules PII “Dzirnaviņas”; 

o Visas pamatskolas realizē pirmsskolas programmas; 

 Speciālās pamatizglītības iestādes 

o Purmsātu speciālā internātpamatskola; 

 Profesionālās ievirzes izglītības iestādes 

o Kalētu mūzikas un mākslas skola; 

o Priekules mūzikas un mākslas skola.  

 

 

 

 

Krotes 

Kronvalda Ata 

pamatskola. 

Skolas 

direktore pie 

jaunajām 

avārijas 

trepēm.  
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Audzēkņu skaits Priekules novada vispārējās izglītības iestādēs 2011. gada 

1.septembrī 

Izglītības iestāde 

Līdz 5 

gadiem 

5-6 

gadīgie 

1.-9. 

klasē 

10.-

12. 

klasē 

Neklātiene 

10.klase 

Kopā Tai skaitā 

Korekcijas 

programmās 

Speciālās 

izglītības 

programmās 

Priekules 

vidusskola - - 

219 57 13 289 21 - 

PII Dzirnaviņas 45 52  - - 97 - - 

Gramzdas 

pamatskola 7 13 

59 - - 79 - 3 

Kalētu pamatskola 23 30 83 - - 136 - 4 

Krotes Kronvalda 

Ata pamatskola 21 19 

82 - - 122 - 5 

Virgas pamatskola - 15 74 - - 89 - - 

Purmsātu speciālā 

internātpamatskola - 1 

102 - - 103 - 103 

Kopā novadā 96 130 619 57 13 915 21 115 

 

Audzēkņu skaits Priekules novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs 2010. gada 

1.septembrī 

Izglītības iestāde Mūzikas 

programmas 

Mākslas 

programmas 

Kopā 

Priekules Mūzikas 

un mākslas skola 

95 49 144 

Kalētu Mūzikas un 

mākslas skola 

48 24 72 

 

Priekules novada izglītības 

metodiķis organizē pedagogu 

profesionālās meistarības pilnveidi, 

koordinē metodisko darbu novadā. Darbu 

turpina 11 novada pedagogu metodiskās 

apvienības: latviešu valodas, 

matemātikas, svešvalodu, dabas zinību, 

vēstures un sociālo zinību, sporta, 

mūzikas, vizuālās mākslas un mājturības, 

sākumskolas, pirmsskolas, klašu 

audzinātāju. Organizētas metodiskās 

dienas, mācību priekšmetu metodisko apvienību semināri, olimpiādes, konkursi un sporta 

sacensības skolēniem. 

Notiek regulāra sadarbība ar Valsts izglītības satura centru, organizējot centralizētos 

un necentralizētos valsts pārbaudes darbus, mācību priekšmetu olimpiādes. 
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2011.gadā Priekules vidusskolas skolēni Draudzīgā aicinājuma skolu reitingā par 

centralizēto eksāmenu rezultātiem ieņēma 20.vietu starp lauku vidusskolām, bet izaugsmes 

kategorijā 2.vietu starp visām Latvijas skolām. 

 

 
Priekules vidusskolas kolektīvs balvu saņemšanas brīdī 

 

Novadā turpina darbu pedagoģiski medicīniskā komisija. 2011. gadā izvērtētas 18 

bērnu spējas un sniegti atzinumi par piemērotāko izglītības programmu. 

2011. gadā darbu turpināja komisija, kas izvērtēja iesniegtās interešu izglītības 

programmas un veica mērķdotācijas līdzekļu sadali. 2011./12.m.g. novadā darbojās 50 

interešu pulciņi. 

Izglītības metodiķis sagatavo līgumus par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par 

izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, seko līdzi šo līgumu aktualizēšanai, 

nodrošina valsts dotāciju sadali mācību grāmatu iegādei. 

Viena skolēna izmaksas Priekules novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs 

2011.gadā: 

Priekules vidusskolai – LVL 28,39; 

Gramzdas pamatskolai - LVL 68,36; 

Kalētu pamatskolai - LVL 41,62; 

Kalētu pamatskolas pirmsskolas grupas – LVL 63,25; 

Krotes Kronvalda Ata pamatskolai – LVL 55,63; 

Virgas pamatskolai – LVL 61,31; 

Priekules pirmsskolas izglītības iestāde „Dzirnaviņas” – LVL 62,59; 

Kalētu pamatskolas pirmsskolas grupas – LVL 80,27. 
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Priekules novada 9 izglītības iestādēs strādā 165 pedagogi, tai skaitā 20 vīrieši un 

145 sievietes.  

 

Pedagogu vecums Priekules novada izglītības iestādēs uz 01.09.2011. 

 
Avots: Priekules novada dome 

 

No 146 vispārējās izglītības iestrādājošajiem pedagogiem 141 ir augstākā 

pedagoģiskā izglītība, 4 to vēl apgūst. 15 pedagogiem ir maģistra grāds. 
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   Sociālais dienests 

 

    Sociālā dienestā strādā 8 sociālā darba speciālisti. Septiņiem sociāliem darbiniekiem ir 

augstākā izglītība sociālā darbā. Diviem darbiniekiem ir maģistra grāds sociālā darbā. 

Viens darbinieks iegūs sociālā darbinieka izglītību 2013.gada pavasarī. Ar 2011.gada maija 

mēnesi Gramzdas pagasta pārvaldē strādā jauns sociālais darbinieks.  

 

2011.gadā sociālā darba speciālisti piedalījušies: 

 informatīvajā seminārā- Jauna pieeja sociālo pakalpojumu sniedzēju novērtēšanā; 

 informatīvajā seminārā- Sociālā likumdošana; 

 kursos- Atkarība un līdzatkartība; 

 kursos-Bērnu tiesību aizsardzība; 

 sadarbībā ar Vaiņodes novada Sociālo dienestu - Sociālā rehabilitācija cilvēkiem ar 

garīgās attīstības traucējumiem; 

 seminārā – Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes 

pakalpojumu attīstība reģionos; 

 10 sesijās supervīzijā ( nodarbības darbinieku izdegšanas sindroma mazināšanai) 

 

Sociālais darbs 

 

2011.gadā, veicot sociālo darbu, no jauna ir izveidotas 699 klientu lietas ar 1632 

iesaistītām personām. Galvenie pienākumi sociālajā darbā ir: 

 Sociālās palīdzības organizēšana - pabalsti, sociālā palīdzība visplašākajā nozīmē 

un ar tiem saistītās darbības; 

 Apsekošanas dzīvesvietā; 

 Vardarbības gadījumi- konstatēšana, dokumentācijas kārtošana rehabilitācijai; 

 Konsultēšana, pārrunas, informēšana; 

 Rūpes par tehnisko palīglīdzekļu nodrošinājumu novada iedzīvotājiem; 

 Klientu sagatavošana dzīvei aprūpes institūcijā, dokumentācijas kārtošana, 

pavadoņa funkcija un turpmākie apmeklējumi institūcijā; 

 Pārtikas paku atvešana no novada centra un izdale trūcīgajiem novada 

iedzīvotājiem sadarbībā ar Sarkano Krustu; 

 Elektrības dāvanu karšu izdale; 

 Atbalsta grupas pensionāriem vadīšana u.c. pasākumi dažādām iedzīvotāju grupām; 

 Psihologa konsultāciju nodrošinājums bērniem invalīdiem un viņu vecākiem;  

 Piedalīšanās Sociālā dienesta sēdēs divas reizes mēnesī; 
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 Mājas aprūpes organizēšana, kontrole, aprūpējamo apmeklējumi; 

 Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu apmeklējumi (arī citos novados); 

 Sociālo gadījumu vadīšana; 

 Sadarbība ar sabiedriskajām un nevalstiskajām, reliģiskām organizācijām; 

 Ikmēneša atskaišu sagatavošana, iesniegšana; 

 Pabalstu aprēķināšana; 

 Darbs ar SOP programmu; 

 Rehabilitācijas plāna izstrāde un realizēšana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.; 

 

   Sadarbība ar Bērnu fondu 

 

Pamatojoties uz 2009.gadā starp Latvijas Republikas Labklājības ministriju un 

Bērnu fondu noslēgto valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu, sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu sniegšanas bērniem, kuri cietuši no vardarbības, veikšanas līgumu valsts 

vārdā iepērk sociālās rehabilitācijas pakalpojumus dzīvesvietā bērniem, kuri cietuši no 

noziedzīga nodarījuma, ekspluatācijas, seksuālas izmantošanas, vardarbības vai jebkādas 

citas nelikumīgas, cietsirdīgas vai cieņu aizskarošas darbības un apņemas to apmaksāt. No 

prettiesiskām darbībām cietušo bērnu sociālo rehabilitāciju viņu dzīvesvietā sniedz 

psihologs, psihoterapeits vai sociālais darbinieks, kas ir apguvis mācību programmu no 

vardarbības cietušo bērnu rehabilitācijai un ieguvis attiecīgu sertifikātu. Rehabilitāciju 

2011.gadā saņēmuši 4 bērni. Bērnu Fonds par psihologu sniegtajiem pakalpojumiem 

samaksājis Ls 400. 

 

LATVENERGO akcija 

 

2011.gadā trūcīgām ģimenēm un personām izsniegta 31 atlaižu karte. 

Atlikums izsniegšanai 2012.gadam - 19 atlaižu kartes.  

 

Ziņas par sociālās palīdzības sniegšanu no 2011.gada sākuma  

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1251 

„Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu pašvaldībām garantētā minimālā 

ienākumu līmeņa pabalsta un dzīvokļa pabalsta izmaksām”, 2011.gadā no valsts budžeta 

atmaksāti Ls 62512 sociālās palīdzības pabalstu izmaksu nodrošināšanai Priekules 

novadam. 

 1250 personām 2011.gadā ir bijis spēkā trūcīgās personas statuss. 

 921 personai ir izmaksāts vismaz viens sociālais pabalsts. 

 535 personām ir izmaksāts garantētais minimālais ienākumu līmeņa 

nodrošināšanai. 

 740 personām izmaksāts dzīvokļa pabalsts. 

 249 personām izmaksāts kāds no pārējiem pašvaldības sociālās palīdzības 

pabalstiem. 
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Sociālā dienesta aktivitātes 2011.gadā  

 

 Invalīdu, pensionāru Ziemassvētku pasākums sadarbībā ar Sarkano Krustu un 

Priekules slimnīcu. 

 Sadarbība ar pansionātu SIA “Rokaiži”, SAC “Iļģi”, SAC ”Aizvīķi”, Priekules 

ilglaicīgās aprūpes nodaļu. 

 Pieredzes apmaiņa Zviedrijas organizācijā „Letland Vanner”.  

 Sadarbībā ar TOP veikalu tīklu, labdarības akcijas realizēšana. 

 Sadarbībā ar Vaiņodes internātpamatskolu, novada 16 bērni piedalās vasaras 

nometnē. 

 Saņemta humānā palīdzība no Priekules novada iedzīvotājiem un Zviedrijas –

apavi, apģērbs, higiēnas preces, mēbeles saņēmuši un turpina saņemt Priekules 

novada iedzīvotāji.  

Novada Sociālajam dienestam jau vairāku gadu garumā ir sadarbība ar Zviedrijas 

palīdzības organizāciju „Lettlands Wanner”. Draugu uzaicināti, mūsu sociālie darbinieki 

viesojās Zviedrijā. 
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DOME 

 Domes zālē veikts remonts, pielāgojot to domes sēžu un dzimtsarakstu nodaļas 

vajadzībām – ceremonijām. Kopējās remonta izmaksas Ls 15717, inventāra un 

aprīkojuma izmaksas – Ls 8500. 

 Uzstādīts jauns apkures katls par Ls 2922. 

IELU UZTURĒŠANA 

 Ielu uzturēšanai 2011.gadā iztērēti Ls -57897, no kuriem Ls 18892 - ziemas 

periodā, par Ls 39005 veikta ielu šķembošana, bedrīšu remonts, greiderēšana. No 

kopējiem ielu uzturēšanas izdevumiem Ls 12564 ir līdzekļi no valsts mērķdotācijas 

ielu un ceļu uzturēšanai, Ls  45333 - no pašvaldības budžeta. 

 Uzstādīta gājēju barjera Aizputes ielā par Ls 937. 

 Trotuāra un jauna tiltiņa izbūve uz Kultūras namu un trotuārs uz vidusskolu 

(bruģītis) par Ls 8471. 

 Iegādātas un uzstādītas ceļa zīmes „Priekules novads” uz galvenajiem autoceļiem 

par Ls 1435. 

 Nopirkts autogreideris par Ls 51935. Tā iegādei ņemts kredīts Valsts Kasē uz 6 

gadiem. 

 Veikti izpētes un sagatavošanas darbi tranzītielas rekonstrukcijas projektam par Ls 

1316. Šobrīd šis projekts apturēts.  

 Veikta iepirkuma procedūra, un noslēgts līgums par Aizputes, Vaiņodes, Uzvaras 

un Zviedru vārtu ielu krustojuma rekonstrukcijas būvdarbu veikšanu. Būvdarbi 

sāksies 2012.gadā. Paredzamās izmaksas Ls 345 635,29. 

PILSĒTAS SAIMNIECĪBA 

 Veikta gājēju celiņu izbūve no lietotajām Brāļu kapu betona plāksnēm uz 

garnizonu, uz vidusskolu gar tornīti, Lībju kapos, laukumā pie kapličas. 

Labiekārtošanas darbos iztērēti Ls 9993.  

 Veikta trotuāra izbūve Ķieģeļu ielā par Ls 2990. 

 Lībju kapos – ierīkots jauns žogs par Ls 3936. 

 Pilsētas noformējumam svētkos, apstādījumiem un apzaļumošanai izlietoti Ls 3200. 

 Izstrādāts tehniskais projekts Zviedru vārtu ēkas rekonstrukcijai par Ls 6119, no 

kuriem Ls 5019 tiks apmaksāti no 2012.gada budžeta. 

 Kravas automašīnai ar manipulatoram iegādāta sniega lāpsta par Ls 2856. 
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SPORTA HALLE 

 Līniju atjaunošanai zālē izlietoti Ls 2343. 

 Iegādāts sporta inventārs par Ls 1560. 

 Iegādāts pašgājējs traktors stadiona un teritorijas appļaušanai par Ls 3549. 

BIBLIOTĒKA 

 Uzstādīti kondicionieri par Ls 999. 

 Iegādātas jaunas grāmatas par Ls 1716. 

 Pasūtīti preses izdevumi par Ls 911. 

KULTŪRAS NAMS 

 Pabeigta kultūras nama rekonstrukcija. Kopējās izmaksas Ls 241665. 

 Ierīkota ugunsdrošības signalizācija par Ls 998. 

 Iegādāts inventārs – aizkari, tērpi, galdi par Ls 2177. 

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE „DZIRNAVIŅAS” 

 Veikta iepirkuma procedūra siltināšanas projekta uzsākšanai. Būvdarbi tiks uzsākti 

2012.gada martā, kopējās plānotās izmaksas Ls 379 695,77. 

 Izremontētas telpas jaunas grupiņas atvēršanai par Ls 3000. 

VIDUSSKOLA 

 Realizēts stadiona, basketbola laukuma un tenisa kortu izbūves projekts. Projekta 

kopējās izmaksas Ls 177816. 

 Skolas telpu remontos izlietoti Ls 18239. 

 Ugunsdrošības un signalizācijas uzstādīšanai izlietoti Ls 952. 

MŪZIKAS SKOLA 

 Veikts skolas vestibila remonts un citu telpu remonts par Ls 3200. 

 Iegādāti mācību materiāli un inventārs par Ls 3100. 
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2011. gadā Bunkas pagasta pārvaldes prioritāte bija ūdenssaimniecības attīstības 

projekti.  

Gada sākumā tika saņemts ERAF atbalsts Bunkas ciema ūdenssaimniecības 

attīstības projektam. Pavasarī un vasarā tika izstrādāts tehniskais projekts, rudenī 

izsludināts iepirkums, kas bija jāizbeidz bez rezultāta sadārdzinājuma dēļ. Faktiski 

sadārdzinājums bija ne tikai firmu piedāvājumos pret tehnisko projektu, bet arī tehniskā 

projekta tāmē pret Tehniski- ekonomiskajā pamatojumā (TEP) apstiprinātajām izmaksām. 

TEP izstrādē bija jāņem vērā iepriekšējā gada jeb krīzes cenas, bet 2011.gadā cenas strauji 

auga. Atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Ūdens 

būvju komisijas (ŪBK) noteiktai rīcībai sadārdzinājuma/ izmaksu pieauguma gadījumā 

ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektos tika pārstrādāts TEP ar domu 

nedaudz samazināt būvdarbu apjomu, un atlikušiem darbiem samazināt būvdarbu izmaksas 

Atbilstoši tika pārstrādāts arī tehniskais projekts.  

2011.gadā tika izstrādāts TEP arī Krotes ciemam un iesniegts investīciju projekts 

ERAF, bet cerība uz pozitīvu rezultātu ir maza, jo Kurzemes pašvaldības ir bijušas aktīvas 

un savu finansējuma kvotu ir jau iztērējušas. 

2011.gadā izstrādāts un realizēts Bunkas kultūras nama skatuves un palīgtelpu 

rekonstrukcijas projekts, piesaistot ELFLA līdzekļus. Nerealizējās Bunkas bibliotēkas 

rekonstrukcijas projekts, ko izstrādāja Bibliotēku atbalsta biedrība.  

 2011.gadā remontēta un pašu spēkiem pārbūvēta skola, lai uz visu dienu varētu 

mācīties 3 un 4 gadīgie bērni. Ar 1.septembri darbu uzsāka sākumskola. Pagājušajā gadā 

četri skolotāji pabeidza mentoru kursus. Tagad Krotes skolā strādā 9 mentori.  

Pagājušajā gadā pagasta pārvalde pārņēma divu sev piederošu un divu paju 

daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu. Iedzīvotāji apzinīgi sāka maksāt apsaimniekošanas 

maksu, bet par iekasēto naudu pārvalde vienai ēkai veica jumta remontu. 

Kā jau gadu iepriekš, pagasta pārvalde nodarbināja līdz 40 bezdarbniekus. Ar 

saviem autobusiem veda ne tikai sava pagasta skolniekus un iedzīvotājus, bet sniedza šo 

pakalpojumu citām Priekules novada iestādēm, nobraucot vismaz 2 reizes vairāk kilometru 

kā gadu iepriekš.  
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2011.gadā, piesaistot Eiropas Savienības finansējumu, ir veikts remonts Gramzdas 

tautas namam par 36 tūkstošiem latu. 

Lielākie darbi dzīvokļu saimniecībā: 

 Ēkai Miera ielā 3 atjaunots jumta segums 700 m
2
 platībā. 

 Mājai Skolas ielā 6 izremontētas 2 kāpņu telpas. 

 Mājai Miera ielā 2 izremontētas 2 kāpņu telpas. 

 Mājai Miera ielā 5 veikts remonts 3 kāpņu telpām. 

 Mājai Miera ielā 7 veikts remonts 2 kāpņu telpām. 

 Atjaunots jumta segums Skolas iela 3 (pārvaldes ēka) 242 m
2
 platībā. 
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Kalētu pagasta pārvalde aktīvi piedalās dažādos projektos, tā izmantojot iespēju 

piesaistīt papildus finanšu līdzekļus savai attīstībai. Apjomīgs finansējums piesaistīts, 

realizējot projektus ūdenssaimniecības attīstībai. Pateicoties realizēti 2 projekti : 

1.Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā; 

2. Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu Ozolu 

ciemā. 

VARAM (Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas) izsludinātajā 

konkursā „Radošākā pašvaldība” kā ļoti veiksmīgu atzina LAD un „Lieder” atbalstīto 

projektu „Aktīvās atpūtas taku izveide Kalētu mažaparkā „Priediens””, mazo novadu grupā 

piešķirot 3.vietu. Lai uzlabotu infrastruktūru Kalētu pagastā, projektu realizācijā aktīvi 

iesaistījusies biedrība „Kalētu vietējā iniciatīvas grupa”. 2011.gadā biedrība realizējusi 2  

projektus („Ūdenstūrisma attīstība Bārtas upes baseinā” un „Fitnesa zāles aprīkojuma 

iegāde un skolas ēkas pagrabstāva telpu vienkāršotā rekonstrukcija par dušas – tualetes 

telpām”). Pagasta pārvalde aktīvi iesaistījās ESF un NVA  piedāvātajā  nodarbinātības 

projektā  „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu 

iegūšanai un uzturēšanai”, vidēji  ik mēnesi nodarbinot  30 bezdarbniekus. Pateicoties šim 

projektam tika labiekārtota pagasta teritorija, veikti remontdarbi, sagatavota malka iestāžu 

vajadzībām, attīrītas pagasta ceļmalas no krūmu apauguma, atjaunota taka uz parku, kā arī 

veikti citi sabiedrībai derīgi darbi. 

Kalētu pagasta pārvaldē ir sekojošas iestādes un struktūrvienības: Kalētu 

pamatskola, Kalētu mūzikas un mākslas skola, Kalētu pagasta pārvalde, Kalētu tautas 

nams, Kalētu bibliotēka, Kalētu pagasta feldšeru–vecmāšu punkts, senlietu krātuve. Vēl 

pārvaldē strādā lauksaimniecības konsultants, zemeslietu, bāriņtiesas un sociālā dienesta 

speciālisti  

Kalētu pamatskolā 2010./2011.mācību gadā mācījās 74 skolēni: 3-no Bārtas, 8-no Virgas, 

7-no Gramzdas un 56-no Kalētu pagastiem. 

Skolā tiek īstenotas 3 mācību programmas: 

1) pirmsskolas izglītības programma; 

2) pamatizglītības programma; 

3) speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem. 

Ar iedzīvotāju palīdzību ir uzsākta rozārija izveide pie Kalētu pamatskolas, kas ir daļa no 

Kalētu vēstures. 

         2011.gadā Kalētu Mūzikas un mākslas skolā mācījās 68 audzēkņi – 15 audzēkņi no 

Bārtas pagasta, 8 no Gramzdas pagasta, 2 audzēkņi no Virgas pagasta un 43 no Kalētu 

pagasta. 

Kalētu tautas nams atrodas pamatskolas ēkā (bijušā barona Noldes pilī) ar 

atsevišķu ieeju. Tautas namā ir  zāle 160 vietām, skatuve, vestibils un aktieru telpa. Pagasta 
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pārvaldē strādā algots tautas nama vadītājs, divi pulciņa vadītāji, koncertmeistars un viens 

tehniskais darbinieks (apkopēja uz 0,4 likmi). 

Turpinot iesāktās tradīcijas, tautas namā darbojas 3 pašdarbības kolektīvi: 

 jauktais koris „Kalēti”, 

 vīru vokālais ansamblis, 

 sieviešu vokālais ansamblis. 

Visi minētie kolektīvi regulāri piedalās ansambļu un koru organizētajās skatēs, kā 

arī Lielajos Dziesmu svētkos Rīgā un ikgadējos Kurzemes novada rīkotajos Dziesmu 

svētkos. Par tradīciju ir kļuvis vokālo ansambļu sadziedāšanās pasākums Kalētos „Lai 

dziesmiņa aizvijās pār trejiem novadiem”. 

Katru gadu tiek atzīmēti un svinēti gadskārtu svētki (Lieldienas, Līgo svētki, 

Miķeļdiena, Mārtiņdiena, Ziemassvētki, Jaunais gads ,Meteņi), kā arī pārējie tradicionālie 

svētki-18.novembris,māmiņdiena,bērnu svētki .Tiek organizēti dažādi atpūtas un izklaides 

pasākumi, izstādes, kino seansi, amatiermākslas kolektīvu koncerti un atceres dienas. 

Jau 17gadus  pēc kārtas tiek organizēts  sakoptāko sētu konkurss ”Skaista mana 

tēva sēta „.Skaistāk sakopto sētu saimniekiem  balvā  piešķir pieredzes apmaiņas 

ekskursiju uz dažādām Latvijas pilsētām un  novadiem. Pagasta iedzīvotājiem piedāvājam 

un organizējam braucienus  uz teātra izrādēm un koncertiem Liepājā. 

  2011.gadā pagasta konferenču zālē bija apskatāmas piecas profesionālo 

mākslinieku darbu izstādes (S.Drulles. E.Eleres. N.Matvejevas, V.Bulava, Dz.Šmites), kā 

arī divas vietējo rokdarbnieču darbu izstādes ar nosaukumu „Mans vaļasprieks „ 

Marta mēnesī tautas namā, ar izrādi „Ģimenes svinības „viesojās amatierteātra 

kolektīvs no Durbes ,bet oktobrī Liepājas Metalurga kultūras pils teātra kolektīvs ar izrādi 

„Trīnes grēki”. Rudenī Kalētu tautas namā tika organizēts visa novada Skolotāju dienai 

veltīts pasākums. Tika iedibināta tradīcija, sniegt Adventes koncertu ,piedaloties Kalētu 

dziedošajām ģimenēm. Sadarbībā ar bibliotēkas vadītāju tiek organizēti ikgadējie Dzejas 

dienas pasākumi. 2011.gadā uz ceļa Kalēti-Skoda tika svinīgi atklāta novada robežzīme.  

          2011.gadā tika uzsākts senlietu krātuves remonts, lai iegūtu plašākas telpas, kur 

izvietot eksponātus un sistematizētu vēsturiskos materiālus par Kalētu pagastu. 

2012. gadā plānots realizēt jaunas kanalizācijas tiklu izbūvi 831 m garumā, iesniegt 

pieteikumus vairākiem projektiem. Ļoti nepieciešama jauna 20 – vietīga autobusa iegāde 

skolēnu pārvadājumiem. 
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2011.gadā paveikts: 

 

 Iekšpagalma rekonstrukcijas darbi pie dzīvojamām mājām Nākotnes iela 8 un 10, 

Kalnenieku ciemā; 

 Saulaines ciema dzeramā ūdens rekonstrukcija – t.sk. spiedkatla un frekvenču 

pārveidotāja uzstādīšana, urbuma un maģistrālo ūdens vadu tīrīšana, skalošana; 

 Pašvaldības dzīvojamo māju „Mucenieki” maģistrālo ūdens vadu nomaiņa, 2 

ārdurvju nomaiņa; 

 Pašvaldības dzīvojamo mājas „Lielās Gobas” 2 skursteņu rekonstrukcija, jumtu 

seguma, vējdēļu, koru remonts, 1 ārdurvju nomaiņa; 

 Pašvaldības dzīvojamo mājas Kalnu ielā 1 – 2 logu, „Audari” dzīv. Nr. 8 – 2 logu 

izgatavošana un „Mucenieki” dz. Nr. 3 – 1 istabas loga nomaiņa. 

 Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Kalneniekos; 

 Daļģu tilta rekonstrukcija – asfaltēšana; 

 Rudzīšu tilta remontdarbi; 

 Veikta Priekules Brāļu kapu rekonstrukcija; 

 

2012.gadā plānotie darbi: 

 Teritorijas sakopšanas darbi – soliņu, atkritumu urnu uzstādīšana, šķūņu nojaukšana 

Kalneniekos; 

 Bērnu rotaļu laukumu Kalneniekos un Mazgramzdā atjaunošanas darbi; 

 Drenāžas atjaunošana Lielā ielā; 

 Sāngrāvju atjaunošana Celtnieku ielā, Mazgramzdā; 

 Mazgramzdas kapu žoga uzstādīšana; 

 Brāļu kapu stādījumu kopšanas darbi – stādījumu atjaunošana, bērzu alejas 

kopšana, tehniskās bāzes atjaunošana – mauriņa traktora un zāles pļāvēja  iegāde; 

 Turpinās darbu pie komunālo pakalpojuma sniegšanas un komunālo maksājumu 

iekasēšanas uzlabošanas; 
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2011.gadā biedrība „ROB – LANKA” pabeidza projektu „Prūšu ūdenskrātuves 

teritorijas labiekārtošana tūrisma pakalpojumu dažādošanai Priekules novadā” un saņēma 

atbalstu otram projektam „Prūšu ūdenskrātuves teritorija pieejama visiem”. Šos projektus 

atbalstīja Eiropas Zivsaimniecības fonds, biedrība „Liepājas rajona partnerība” un 

Priekules novada dome. Abu projektu kopējais finansējums LVL 33234,30. Otrais projekts 

jāpabeidz līdz 2012.gada 31.augustam. 2011.gada 4.jūnijā Priekules novada ļaudīm bija 

projekta atklāšanas svētki. 

2011.gada laikā tika veikti Prūšu ūdenskrātuves slūžu remontdarbi. Jūlijā 

ūdenskrātuvē ielaida 3000 zandartu mazuļus. 

2011.gadā līdz 30.novembrim turpinājās biedrības „Zviedru draugu kopa” uzsāktais 

projekts „Jauniešu darba prakse”, kur 2 jaunieši apguva projektu vadītāja asistenta un 

sekretāra specialitātes. Projekta laikā jaunieši sagatavoja un 1., 2. jūlijā novadīja Priekules 

novada jauniešu sanāksmi, kur notika diskusija „Kafija ar politiķiem”, ko vadīja Vilis 

Brūveris. Tika izveidota jauniešu koordinatoru grupa pagastu pārvaldēs, identificētas 

galvenās problēmas un izstrādāti uzdevumi turpmākam periodam, notika sporta sacensības, 

atpūta pie Prūšu ūdenskrātuves un iepazīšanās ar jauniešu centriem Virgas un Kalētu 

pagastos.  

Oktobrī un novembrī Purmsātu jauniešu grupa realizēja projektu „Brīvā laika 

pavadīšanas centra teritorijas labiekārtošana”, ko atbalstīja Latvijas Hipotēku un zemes 

bankas klientu klubs „Mēs paši” un Priekules novada dome, kopā LVL 356,00. 

2011.gadā siltināja Virgas pamatskolas gala sienu sākumskolas klasei un 

izremontēja telpas zīmēšanas kabinetam, lai uzlabotu mācību apstākļus skolēniem. 

Dzīvojamā fonda uzturēšanai izlietoti LVL 4395,36.  

2011.gada 3.maijā Virgas pagasta Veselības aprūpes centra ambulatorā medicīnas 

māsa Sarmīte Eidinta saņem valsts apbalvojumu – Atzinības Krusta I pakāpes (zelta) goda 

zīmi.  

Septembrī notika Tautas daiļamata meistares Veltas Jeroņinas grāmatas 

„Putnudārza cimdi” prezentācijas svētki. Grāmatā publicēti  Lejaskurzemes rokdarbnieču 

un Veltas Jeroņinas pašas radītie cimdu raksti. 
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Uzskatam, ka musu iegutie revrzijas pierad-rjumi ir pietiekami un atbilstosi mDsu revidentu
atzinuma iaeik5anai.

Atzinums
Mlsuprat, iepriek5 linltai,s finanSu parskats sniedz patiesu un skaidru priekistatu par
PRIEKULES NOVADA PASVALDIBAS finansialo. stavokli 2011.gada31.decembri. ka arT par
tas darbTbas finaniu rezultatiem un naudas plusmam 2011.gada, sasla4a ar Lanijas Republikas
Ministru kabineta 20l0.gada lT.augusta noteikumu NT.ZZZ ,,Gada parskata sagatar-o5anas
kartrba" nosacrJ umiem.

Zi4ojums par citu juridisko un regul€jo5o praslbu izpildi

Mes esam iepazinu5ies arT ar vadTbas zirlojumu par 2011.gadu, kas atspoguJots gada parskata
sadala Vadlbas zir,rojums - ZINO, un neesam atklaju5i butiikas neatbilsiTb; starp*saja radTbas
zi4ojuma un 2011.gada finansu parskata atspoguloto finansu informdciju.
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