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PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2010.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

Cienījamie Priekules novada 
pašvaldības publiskā pārskata lasītāji! 

2010.gads Priekules novadā pēc reformas ir bijis stabilizācijas un Eiropas 
projektu apguves gads. Strādājot novadā 
vienotā komandā ar visām pārvaldēm, ir 
izdevies kāpināt novada infrastruktūras 
sakārtošanas tempu. 

Esam pārliecināti, ka Eiropas 
Savienības līdzekļu piesaiste „krīžu" laikā ir 
visefektīvākais veids kā sakārtot 
iedzīvotājiem nepieciešamos objektus, 
skolas, bērnudārzus, kultūras namus, rotaļu 
un sporta laukumus, ceļus, lai motivētu 
iedzīvotājus palikt dzīvot laukos. Mūsu 
novadā tie ir - Gramzdā kultūras nams, kuru 
ikdienā izmanto arī skolas bērni, Kalētos 
tautas nams, bērnu rotaļu laukums, jaunatnes 
centrs, Virgas pagastā brīvā laika 
pavadīšanas centrs, Purmsātos bērnu rotaļu 
laukums, Prūšu ūdenskrātuves sakārtošana 
un labiekārtošana, Bunkas pagastā jauna 
bibliotēka Krotē, ūdensvads un attīrīšanas 

iekārtas Tadaiķos, Priekulē rekonstruēts ielu apgaismojums. Iegādāti 3 autobusi 
skolēnu pārvadāšanai. Darbs pie Eiropas projektu apguves turpinās. 

Ekonomiskās lejupslīdes vissmagākais pārbaudījums iedzīvotājiem ir bijis 
bezdarbs. Priekules novadā 2010.gadā bezdarbs bija 17,3%. Iztikšanu cilvēkiem deva 
Nodarbinātības valsts aģentūras projekts „Apmācība darba iemaņu iegūšanai un 
uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība". Projektā tika iesaistīti 380 bezdarbnieki, 
kuri strādāja pagastu un pilsētas labiekārtošanas darbos. 

Arī mūsu novada budžeta apjoms 2010.gadā samazinājās par aptuveni vienas 
pārvaldes gada budžetu. Sabalansēt finanses bija iespējams pateicoties nopietnai 
līdzekļu plānošanai un izlietojuma kontrolei, nosakot, ka nauda vispirms jāsaplāno 
skolu un citu infrastruktūras objektu darbības nodrošināšanai kā arī iedzīvotāju 
sociālās aizsardzības sfērai. Lai veiksmīgāk risinātu sociālās problēmas, notiek laba 
sadarbība starp reliģiskajām un nevalstiskajām organizācijām humānās palīdzības 
sniegšanā, pārtikas paku un ziedojumu dalīšanā novada trūcīgajiem iedzīvotājiem. 

2010.gadā ir notikušas 21 Priekules novada domes sēdes, izskatīti 608 
jautājumi, apstiprināti 2 nolikumi un 18 saistošie noteikumi. 

Esam sākuši veidot mūsu novada tradīcijas - kopīgus visu pagastu pārvalžu 
un pilsētas pasākumus, kuri ļauj ļaudīm iepazīties, tuvināties un saliedēties. 

Mūsu atslēgas vārdi ir „darbs komandā". 

Priekules novada domes priekšsēdētāja Vija Jablonska 
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Ziņas par pašvaldību 

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 km2 

Iedzīvotāju skaits 6518 
Vidējais darbinieku skaits 471 

1. Priekules novada domes 
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 
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Priekules novada domes deputāti 

Vija Jablonska „Tautas partija", apvienība „Tēvzemei un brīvībai"/ LNNK 
Agrita Driviņa „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" 
Tatj ana Ešenvalde „Centriskā partija Latvijas zemnieku savienība", „Jaunais 

laiks" 
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. Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no 
pašvaldības deputātiem ievēl: 

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 Kalētu pagasta bāriņtiesa; 
5.5. Priekules novada sociālais dienests; 
5.6. Priekules vidusskola; 
5.7. Gramzdas pamatskola; 
5.8. Virgas pamatskola; 
5.9. Krotes Kronvalda Ata pamatskola; 
5.10. Kalētu pamatskola; 
5.11. Purmsātu speciālā internātpamatskola; 
5.12 Pirmsskolas izglītības iestāde „Dzirnaviņas"; 

5 



PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2010.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

5.13. Priekules mūzikas un mākslas skola; 
5.14. Kalētu mūzikas un mākslas skola; 
5.15. Priekules daudzfunkcionālā sporta halle; 
5.16. Bunkas pagasta pārvalde; 
5.17. Gramzdas pagasta pārvalde; 
5.18. Kalētu pagasta pārvalde; 
5.19. 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; 
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"; 
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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. 

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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Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti 

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 

2010.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi sastādīja Ls 4 034 850.00 
Ieņēmumu galveno daļu veido transferti, kas ir Ls 2 584 759.00 . No tiem Ls 
2 555 535.00 ir valsts budžeta transferti un Ls 29 224.00 pašvaldību budžetu 
transferti. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa sastāda Ls 1 083 498.00, 
nekustamā īpašuma nodoklis Ls 182 857.00, nenodokļu ieņēmumi Ls 36 323.00 un 
ieņēmumi no maksas pakalpojumiem Ls 147 413.00. 

2011.gada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti Ls 3 056 759, sadalījums pa 
ieņēmumu veidiem ir ļoti līdzīgs 2010.gada budžetam. 

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 

Izdevumi ir visi maksājumi no budžeta, izņemot parādu pamatsummas atmaksu. 
2010.gadā pamatbudžeta izdevumi sastādīja Ls 3 716 794.00. 

Pamatbudžeta izdevumu lielāko daļu Ls 1 792 222.00 sastāda izdevumi izglītībai, 
tas ir pedagoģiskā personāla atalgojums un skolu uzturēšanas un darbības 
nodrošināšanas izdevumi. Novadā ir daudz kultūras un sporta iestādes, tad 
likumsakarīgi ir Ls 304 444.00 lielie izdevumi kultūrai. Pašvaldības teritoriju un 
mājokļu apsaimniekošanas izdevumi ir Ls 521 885.00 . Vispārējiem vadības 
dienestiem tērēti Ls 503 169.00. Sociālai aizsardzībai Ls 188 868.00, ekonomiskai 
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darbībai Ls 333 527.00, Veselībai Ls 32 665.00, 
Vides aizsardzībai Ls 1926.00. 

Sabiedriskai kārtībai Ls 38 088.00, 

2010.gada pamatbudžeta izdevumu sadalījums pa EKK 

2010.gadā Ls 1 437 804 vai 40% no pamatbudžeta izdevumiem ir 
atalgojumiem. Pa 15-12% no kopējiem izdevumiem sastāda kapitālie izdevumi un 
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saimnieciskie izdevumi, pakalpojumu apmaksas. Sociālajos pabalstos izmaksāti Ls 
279 649.00, tai skaitā Ls 144 063 ir nodarbinātības pabalsti. 
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Speciālais budžets 

Speciālais budžets sastāv no privatizācijas fonda līdzekļiem, dabas resursu 
nodokļa ieņēmumiem, autoceļu (ielu) fonda līdzekļiem un pārējiem speciālā budžeta 
līdzekļiem. Ieņēmumu struktūra. 

Parejie līdzekļi 
Dabas resursi 

2% 

2010.gadā speciālā budžeta ieņēmumi bija Ls 116 392.00, no kuriem Ls 
103 090.00 ir autoceļu fonda ieņēmumi. 
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Speciālā budžeta izdevumi 2010.gadā ir Ls 128 840.00. Attēlā salīdzinājums 
ar 2011.gada plānu. 

Ziedojumi un dāvinājumi 

Novada pašvaldība ir saņēmusi ziedojumus un dāvinājumus naudā no 
juridiskām un fiziskām personām Ls 7578.00, no kuriem izlietoti Ls 5987.00. 
Neizlietotie dāvinājumi paredzēts izlietot 2011.gada laikā. paredzēts izlietot 
2010.gadā. 

Natūrā saņemti ziedojumi Ls 246204.00, kas ir jaunie skolēnu autobusi, 
kopējā saņemto ziedojumu summa ir 253782.00. 

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi 

Parāds uz 
pārskata gada 

sākumu 

Saņemts 
pārskata gadā 

Atmaksāts 
pārskata gadā 

Atlikums 
pārskata 

perioda beigās 
Aizņēmumi Ls 1 513 067 286 443 191 884 1 607 626 

2010.gadā novada pašvaldība saņēmusi ilgtermiņa aizņēmumus no Valsts 
Kases ELAF un ERAF īstenoto projektu apguvei Ls 286 443. 
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Brīvā laika 
pavadīšanas 

centrs 

nama 
rekonstrukcija 

14805 

2010.gadā novada pašvaldība galvojusi SIA „Priekules slimnīca" Ls 80 832.00 
Pašvaldības saistību apjoms % no pamatbudžeta ieņēmumiem uz 
31.12.2010. ir 6.47 % 

Priekules novada domes kapitala vērtība un ta izmaiņas 
2010.gada pārskata pašvaldības bilances kopsumma ir Ls 12 424 797. Salīdzinot 

ar iepriekšējo pārskata periodu bilances kopsumma palielinājusies par Ls 1879753. 
1. Ilgtermiņa ieguldījumi 

Visi nemateriālie aktīvi ir atspoguļoti bilancē, amortizācija tiek aprēķināta 
atbilstoši noteiktajam derīgās lietošanas laikam. Uzkrātais amortizācijas apjoms uz 
31.12.2010. ir 26028Ls. 

Inventarizācijā tika konstatēts, ka visas datorprogrammas ir licenzētas. Veicot 
inventarizāciju, neuzskaitītās programmas netika atrastas, kā arī programmu 
iztrūkums netika konstatēts. 

Nemateriālie ieguldījumi kopsummā salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu 
samazinājušies par Ls 1598. 

AKTĪVS 

Uz 
pārskata 
perioda 
beigām 

Uz pārskata gada 
sākumu 

Izmaiņas 
(+,-) 

1 2 4 5 6 

1. Nemateriālie ieguldījumi - kopā 11927 13525 -1598 
2. Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes 
un tamlīdzīgas tiesības 9153 11006 -1853 

3. Pārējie nemateriālie aktīvi (ieguldījumi) 2774 2519 255 
4. Nemateriālo ieguldījumu uzkrātā 
amortizācija 26028 24174 1854 
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Pamatlīdzekļi 

Pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pamatlīdzekļu kopsumma 
palielinājusies par Ls 1414896. 

AKTĪVS 
Uz pārskata 

perioda 
beigām 

Uz parskata 
gada sākumu 

Izmaiņas 
(+,-) 

1 4 5 6 

2. Pamatlīdzekļi - kopā 10899426 9484530 1414896 

1. Zeme, ēkas, būves 9170976 8459237 711739 
2. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 36013 41920 -5907 
3. Pārējie pamatlīdzekļi 864169 538619 325550 

4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto 
celtniecība 532890 429717 103173 

5.Turējamā nodotie valsts un pašvaldību 
nekustamie īpašumi 267323 x 267323 

6. Bioloģiskie un pazemes aktīvi 15037 15037 0 

7. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 13018 0 13018 
8. Pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums 3483743 2983154 500589 

Zeme, ēkas, būves 

Pamatojoties uz 2009.gada 15.decembra Ministra kabineta noteikumiem Nr. 
1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedību",197.punktu veikta zemes 
pārvērtēšana pēc stāvokļa uz 2010.gada 1.novembri.Zemes kadastrālā vērtība ir 
lielāka nekā uzskaites vērtība par Ls 1231219. 

No Privatizācijas aģentūras bez atlīdzības tika saņemtas dzīvojamās mājas: 
• Liepājas iela 11b , Ls 26485.20 

• Raiņa iela 18, Ls 12003.88. 

Kopā Ls 38489.08 
Tika pārdotas dzīvojamās ēkas-sākotnējā vērtība Ls 8499,nolietojums Ls 3355 

un zeme sākotnējā vērtība Ls 120. 
Veicot 2010.gada inventarizāciju tika novērtēts, vai nav pazīmju, kas norāda 

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

Veicot gada inventarizāciju, salīdzinot datus ar valsts zemes dienestu, 
konstatēts, ka Bunkas pagasta teritorijā ceļu vērtība ir mazāka par Ls 125595. 

Pārējie pamatlīdzekļi 

No Valsts reģionālās attīstības aģentūras saņemti divi autobusi skolēnu 
pārvadāšanai Mercedes-Benz Ls 273559.46, tai skaitā pašvaldības līdzfinansējums 
Ls 27355.95 un Valsts reģionālās attīstības aģentūras līdzekļi Ls 246203.51 No 
Liepājas rajona padomes 3.01.2010. saņemta vieglā medicīniskā automašīna VW-
LT28, sākotnējā vērtība Ls 26346.22, nolietojums 9440.76. 

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība 
2010.gadā tika pabeigta nepabeigtā celtniecība, rekonstrukcija un nodotas 

ekspluatācijā ēkas un būves: 
1. Ielu apgaismojums Bunkas pagasta Tadaiķu ciemā Ls 36539.00 
2. Ūdenssaimniecības rekonstrukcija 
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Bunkas pagasta Tadaiķu ciemā 
3. Virgas muižas saimniecības ēka par sporta zāli 
4. Virgas tradīciju nams 
5. Brīvā laika pavadīšanas centrs 

Kopā 

Ls145555.05 
Ls 85746.92 
Ls 13472.97 
Ls 46979.22 
Ls328293.16 

Turējumā nodotie valsts un pašvaldību nekustamie īpašumi 

Turējumā radnieciskajai kapitālsabiedrībai SIA „Priekules nami „ nodotas 
dzīvojamās mājas atlikusī vērtība Ls 255897 un SIA „Priekules pakalpojumi" katlu 
māja,ūdenstorņi,attīrīšanas ierīces atlikusī vērtība Ls 11426,kopā Ls 267323. 

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 

Avansi par pamatlīdzekļu iegādi tika pārskaitīti: 
1. Valsts reģionālās attīstības aģentūrai Ls 8086.43 par skolēnu autobusu 

iegādi Kalētos. 
2. AS „Būvmeistars" Ls 4931.66 par Gramzdas kultūras nama 

rekonstrukciju. 
Kopā Ls 13018.09 

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 
samazinājušies par Ls 27808. 

AKTĪVS 
Uz pārskata 

perioda 
beigām 

Uz pārskata 
gada 

sākumu 
Izmaiņas (+,-) 

1 4 5 6 
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi -

kopā 
589847 617655 -27808 

1. Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību 
kapitālā 513481 203602 309879 

2. Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību 
kapitālā 900 900 0 

3. Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 38725 38725 0 
4. Avansi par ilgtermiņa finanšu 
ieguldījumiem 36741 374428 -337687 
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Līdzdalība radniecisko kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu pārskats 

Nr.p. 
k. 

Kapitālsabie-
drības 
nosaukums 

Ieguldījuma 
uzskaites 
vērtībauz 
31.12.2009 

Pārvērtēts 
2010.gadā 
( +,-) 

Citas 
Izmai-ņas 
(+,-) 

Ieguldījuma 
uzskaites 
vērtība uz 
31.12.2010. 

1. SIA"Priekules 
nami" 

31695 2926 34621 

2. SIA"Priekules 
pakalpojumi 

115839 -45696 374428 444571 

3. SIA"Virgas 
tehnika" 

2023 -1506 517 

4. SIA"Priekules 
slimnīca" 

54045 -20273 33772 

Kopā 203602 -64549 374428 513481 

Pēc domes lēmuma Nr. 20 no 2010.gada 14.decembris,1§,tika veikts avansa 
pārskaitījums SIA "Priekules pakalpojumi" pamatkapitāla palielināšanai Ls 36741. 

Debitori 
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, debitori samazinājušies par Ls 7364. 

AKTĪVS 
Uz pārskata 

perioda 
beigām 

Uz parskata 
gada sākumu Izmaiņas (+,-) 

1 4 5 6 
Debitori- kopā 143394 150758 -7364 
1. Pircēju un pasūtītāju parādi 89847 125129 -35282 
2. Pārmaksātie nodokļi 28042 16707 11335 
3. Prasības pret personālu 361 361 
4. Pārējās prasības 25144 8922 16222 

Pircēju un pasūtītāju parādi - samazinājums izveidojies, jo 2010.gadā izveidoti 
uzkrājumi bezcerīgiem parādiem Ls 34629, 2009.gadā Ls 320. 

Pircēju un pasūtītāju parādi sastāv no : komunālie pakalpojumi no 
iedzīvotājiem Ls 27249,telpu noma Ls 1335, zemes noma Ls 2822, savstarpējie 
norēķini par izglītību Ls 207, nekustamā īpašuma nodoklis par zemi Ls 42661 un 
ēkām Ls 3071,prasības par nesamaksāto iedzīvotāju ienākuma nodkokli Ls 12077, 
pārējie parādi Ls 35054,t.sk. lielākie parādnieki: SIA „Kurzemes gaļsaimnieks" Ls 
601 ( elektrība,dabas resursu nodoklis), SIA "LATA CMD „ Ls 8957 ( 
nepabeigtie darbi Purmsāti internātskolā), LR Labklājības ministrija Ls 5304 ( GMI 
par dec.), SIA"Marko B" Ls 12188 ( pārdots nekustamais īpašums), Nodarbinātības 
valsts aģentūra Ls 845 ( stipendiātiem) , SIA „Paplakas kautuve VPK „ Ls 3793 ( 
dabas resursu nodoklis par dabas piesārņošanu) , Veselības norēķinu centrs Ls 984 ( 
ambulatorie pakalpojumi) . 

Pārmaksātie nodokļi - pārmaksa Ls 28042 veidojušies galvenokārt no PVN 
priekšnodokļa, kurš samaksāts par ūdenssaimniecības rekonstrukcijas darbiem. 
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Pārējās prasības - sastāv no 2010.gadā nesaņemtās PFIF summas Ls 25144 

Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem 

Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem salīdzinot 
ar iepriekšējo gadu ir palielinājušies par Ls 1786 

AKTĪVS 
Uz pārskata 

perioda 
beigām 

Uz parskata 
gada sākumu 

Izmaiņas 
(+,-) 

1 4 5 6 
Nākamo periodu izdevumi un avansi par 
pakalpojumiem un projektiem - kopā 4453 2667 1786 

2. Nākamo periodu izdevumi un avansi par 
pakalpojumiem 4453 2667 1786 

Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem - avanss Valsts 
Zemes dienestam par mērniecības darbiem Ls 59.20, avanss Latvijas valsts arhīvu 
ģenerāldirekcijai par arhīva izziņām Ls 22.52, laikraksti 2011.gadam Ls 2500.89, 
automašīnu apdrošināšana 2011.g. Ls 137.88, likumu izmaiņas 2011.g. Ls 75.90, 
programmas HORIZONS apkalpošana 2011.g. 1127.72, programmas DocLogix 
apkalpšana 2011.g. 382.67, Latvijas novusa federācijai biedru nauda par 2011.gadu 
Ls 146.00 

Naudas līdzekļi 

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu naudas līdzekļi ir palielinājušies 
par Ls 508229. Naudas līdzekļi tiek glabāti Valsts kasē, AS „Latvijas Krājbanka" ,AS 
„Swedbank". 

AKTĪVS 

Pi
ez

īm
es

 
N

r. 

Uz pārskata 
perioda 
beigām 

Uz pārskata 
gada sākumu 

Izmaiņas 
(+,-) 

1 2 4 5 6 
Naudas līdzekļi - kopā 2.6. 738249 230020 508229 
1. Kase 2.6.1. 6199 1744 4455 
2. Norēķinu konti Valsts kasē vai kredītiestādēs 2.6.2. 732050 228276 503774 
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Kreditori 

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu palielinājies par Ls 633704. 

PASĪVS Uz pārskata 
perioda beigām 

Uz parskata 
gada sākumu 

Izmaiņas 
(+,-) 

1 4 5 6 
Kreditori - kopā 2421534 1787830 633704 
Ilgtermiņa saistības 1517331 1440387 76944 
Ilgtermiņa aizņēmumi 1509605 1410880 98725 
Pārējās ilgtermiņa saistības 7726 29507 -21781 
Īstermiņa saistības 904203 347443 556760 
īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu 
īstermiņa dala 82295 62464 19831 

Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un 
darbuzņēmējiem 43337 57599 -14262 

Uzkrātās saistības 128879 90871 38008 
Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot 
nodokļus) 69865 40978 28887 

Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 64653 31624 33029 
Pārējās īstermiņa saistības 8000 10216 -2216 
Nākamo periodu ieņēmumi 507174 53691 453483 

Ilgtermiņa aizņēmumi 
Ilgtermiņa aizņēmumi no Valsts kases Ls 1494475 un Vides investīciju fonda Ls 

15130. 
Pārējās ilgtermiņa saistības 
Ilgtermiņa finanšu līzinga saistības automašīnām Ls 7726. 
Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa 
Aizņēmumi no Valsts kases Ls 77151 un Vides investīciju fonda Ls 5044. 

Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem lielākie kreditori: 
Summa Darījuma partneris 
248.40 SIA Gandat Serviss 
252.39 SIA Priekules Zviedru Vārti 
287.83 SIA Būvmeistars Tirdzniecība 
300.00 Jānis Burģis 
351.21 SIA SD Autocentrs 
352.32 I K . Virja AK 
382.67 SIA Lattelecom Technology 
397.20 Rucavas novada dome 
487.71 SIA Priekules pakalpojumi 
682.63 SIA DEPO DIY 
1064.39 AS Būvmeistars 
1980.53 SIA Priekules nami 
2891.69 SIA Aizputes ceļinieks 
3253.15 SIA Kings 
4352.50 SIA ELSANA 
5592.33 SIA Latvijas Statoil 
6187.54 Latvijas autoceļu uzturētājs, VAS Liepājas CR 
14739.18 SIA Grobiņas SPMK 
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Uzkrātās saistības 

Summa Darījuma apraksts 
423.50 Jurista pakalpojumi decembrī , bet Edgara Štāla rēķins 2011.g. janvārī 
11399.51 Elektrība par dec. , bet VAS Latvenergo rēķins 2011.g.janvārī 
30.56 Mobilie sakari par decembri, bet LMT rēķins 2011 .g. janvārī 
10882.34 Autoceļu attīrīšana no sniega decembrī, bet Z/s „Ašmi" rēķins 2011.g. 

janvārī 
21460.28 Uzkrātas saistības procentu maksāj.un apkalpošanas maksai par 

aizņēmumiem no Valsts kases 
67765.66 Uzkrātas saistības norēķiniem ar darbiniekiem 
16216.93 Uzkrātas saistības norēķiniem par nodokļiem un sociālās 

apdrošināšanas maksājumiem 
128878.78 Kopā 

Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 

Nodokļa veids Atlikums uz 
31.12.2009. 

LVL 

Aprēķināts 
2010.gadā 

LVL 

Samaksāts 
2010.gadā 

LVL 

Atlikums 
31.12.2010. 

LVL 
Sociālās apdrošināšanas 
iemaksas 

19989 490350 470074 40265 

Iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis 

10535 276255 263868 22922 

Dabas resursu nodoklis 1100 3639 3273 1466 

Kopā: 31624 770244 737215 64653 

Nākamajā gadā plānojam pabeigt iesāktos projektus un iesaistīties Eiropas 
Savienības projektos, turpināt sakārtot iestāžu tīklu. 

Lai sekmētu racionālu finanšu līdzekļu izlietojumu Priekules novada domes 
Finanšu nodaļā tiek ieviesta finanšu un grāmatvedības iekšējās kontroles sistēma, kas 
ietver metodes un paņēmienus, kurus izmanto, lai kontrolētu iestādes mantas 
saglabāšanu, saimniecisko darījumu atbilstību normatīvo aktu prasībām, iestādes 
nolikumam un iekšējās kārtības noteikumiem, kā arī lai nodrošinātu grāmatvedības 
sniegtās informācijas savlaicīgumu un pareizību. Veicot pastiprinātu kontroli par 
pašvaldības budžeta izlietojumu, ir iespējams nodrošināt pašvaldības pamatfunkciju 
minimālo izpildi un Eiropas Savienības struktūrfondu apguvi. Dažreiz ekonomisko 
vai citu faktoru izmaiņu ietekmē pašvaldības faktiskie darbības rezultāti var pamatoti 
atšķirties no plānotajiem. Tas var ne tikai izraisīt nepieciešamību koriģēt izstrādāto 
budžetu, bet var arī ietekmēt pašvaldības kopējās stratēģiskās prioritātes. Ja novirzes 
ir nepamatotas, pašvaldības vadība savlaikus pieņem lēmumus negatīvo seku 
novēršanai, tādējādi samazinot budžeta neizpildes draudus. 

2011.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. 

Kopumā, strādājot veiksmīgas Finanšu vadības apstākļos, pašvaldība 
tuvināsies svarīgāko mērķu sasniegšanai un paaugstinās funkciju un uzdevumu 
izpildes nodrošināšanas efektivitāti - sakārtos pašvaldības iekšējo vidi, samazinās 
izdevumus, palielinās ieņēmumu 
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Personāls 

Ekonomiskās situācijas iespaidā ir mainījusies situācija arī darba tirgū - šobrīd 
darbinieki novērtē stabilitāti, zina un izmanto izaugsmes iespējas. Paradoksāli, taču 
darbinieku organizācijā spēj noturēt ne vien labas attiecības ar paša tiešo vadītāju, bet 
arī kolēģu uzmundrinājumi, pozitīvā attieksme un ticība rezultātam - pat tad, ja 
dažreiz darba apstākļi neatbilst darbinieka vēlmēm. 

Priekules novada 10 izglītības iestādēs strādā 163 pedagogi. Priecē arī tāds 
fakts, ka vecumā līdz 30 gadiem ir 18 pedagogi. Pedagogu pulciņā ir 22 vīrieši un 141 
sieviete. 142 pedagogi ir ar augstāko izglītību, 15 pedagogiem ir maģistra grāds, bet 6 
vēl turpina iegūt augstāko izglītību. 

Vēl studē Maģisttra grāds 
4% 9% 

Novada pašvaldības iestādēs strādā 308 darbinieki - 167 ir sievietes un 141 
vīrietis. 

Notikusi neliela darbinieku mainība. Darba attiecības šajā periodā izbeigtas ar 
36 darbiniekiem, bet pieņemti 43 darbinieki, gan to vietā ar kuriem tika izbeigtas 
darba attiecības, gan sakarā ar to, ka gada laikā radās nepieciešamība pēc jaunām 
darba vietām. 



PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2010.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

Komunikācija ar sabiedrību 

2010.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 notikumiem un nolikumiem, kā 
arī citām aktualitātēm. Laikraksts iznāk 3500 eksemplāros uz 4-8 lappusēm. „Priekules 
novada ziņās" tika publicēta domes oficiālā informācija par pašvaldības darbu un 
iecerēm, paziņojumi, konkursi, domes sēžu lēmumi un lēmumprojekti. Laikraksts 
iepazīstināja savus lasītājus ar domes priekšsēdētājas, priekšsēdētājas vietnieku, 
izpilddirektora un domes speciālistu viedokļiem un darba atskaitēm, kā arī ar pasākumu 
kalendāru novadā un tā iestādēs. Lai laikraksts būtu interesants, iestāžu vadītāji, kā arī 
ikviens novada iedzīvotājs tika aicināti piedalīties tā veidošanā, ierosinot kādu saistošu 
tēmu, vai arī diskutējot par problēmām. 

Informācija par Priekules novada pašvaldības darbību ir pieejama arī Priekules 
novada interneta mājas lapā http://www.priekulesnovads.lv, kas tika izveidota 
2009.gadā. Mājas lapā iespējams uzzināt novada domes deputātu pieņemšanas laikus un 
pašvaldības darbinieku kontaktinformāciju. Šeit lasāmi domes lēmumi, paziņojumi un 
izsludinātie konkursi, viss par pašvaldības iestādēm, kā arī laikraksta „Priekules novada 
ziņas" elektroniskā versija. 

Saistošie un citi noteikumi un nolikumi ir apkopoti vienos vākos un brīvi 
pieejami jebkuram interesentam domes telpās. 

Lai veicinātu iedzīvotāju informētību par pašvaldības darbu, Priekules novada 
dome sadarbojas ar Liepājas pilsētas un novada presi. 

Visas novada 
domes un komiteju sēdes 
ir atklātas un par tām 
iedzīvotāji iepriekš tiek 
informēti domes 
informācijas stendā. 

Lai veicinātu 
informācijas apmaiņu 
starp iedzīvotājiem un 
domes vadību, domes 
priekšsēdētāja organizē 
iedzīvotāju sapulces 
katrā pagasta pārvaldē un 
pilsētā divas reizes gadā, 
kurās piedalās un sniedz 
informāciju visi novada 
vadošie speciālisti. 

ū 
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Priekules novada plānošanas dokumenti 

Pašvaldības uzdevums ir nodrošināt plānošanas dokumentu izstrādi un 
darbību. Pašvaldības stratēģisko mērķi un tā sasniegšanai plānotās darbības tiek 
noteiktas Attīstības programmā. Savukārt konkrētu teritoriju izmantošanu un dažādas 
iespējas un ierobežojumus nosaka Teritorijas plānojumos. 

1. Priekules novada attīstības programma 2012.-2018. gadam. 

Pēc 2009. gada 1. jūlija teritoriāli administratīvās reformas, kā rezultātā tika 
apvienotas sešas iepriekšējās pašvaldības, ir ļoti dažāda situācija ar plānošanas 
dokumentiem. Priekules pilsētas attīstības programma 1999-2010 gadam 
Bunkas pagasta teritorijas attīstības programma 2000-2012 
Gramzdas pagasta teritorijas attīstības programma 2000-2012 
Kalētu pagasta teritorijas attīstības programma 1997-2009 
Priekules pagasta attīstības programma 2000-2012 
Virgas pagasta attīstības programma 2006-2018 

Dažām teritoriālajām vienībām, kā Priekules pilsētai un Kalētu pagastam jau 
beidzies attīstības plāna termiņš. Arī pārējo programmu darbības laiks tuvu beigām, 
pie tam stratēģijas balstītas tikai uz lokālām iespējām. Lai izmantotu kopējos resursus 
un radītu efektīvu novada stratēģiju, tiek izstrādāta visam novadam kopēja attīstības 
programma. 

Priekules novada Attīstības programmas izstrāde uzsākta 29.06.2010. 
pieņemot domes lēmumu par Priekules novada attīstības programma 2010.-2017. 
gadam izstrādes uzsākšanu un vadības grupas apstiprināšanu. Savukārt 26.08.2010. 
dome apstiprinājusi darba uzdevumu un 27.09.2010. tika sasaukta pirmā vadības 
grupas sapulce. Praktiskais darbs sācies ar esošās situācijas apraksta sagatavošanu, 
kas projekta gaitā tiks lietots teritorijas iespēju noteikšanai. Šī darba veikšanai 
nepieciešams apstrādāt milzīgu informācijas daudzumu, no tā atlasot būtiskās un 
derīgās lietas. Sākotnēji veikta iedzīvotāju aptauja ar drukātām un elektroniski 
aizpildāmām anketām. Saņemtas un apstrādātas 84 aptaujas anketas. No pagājušā 
gada novembra līdz šā gada janvāra beigām notikušas 13 teritoriālās darba grupas, 
kurās piedalījušies 267 interesenti, kā arī saņemti 26 rakstiski ierosinājumi. Šā gada 
februārī notika 6 tematiskās darba grupas, kurās darbojās 45 dalībnieki. Līdz maija 
beigām ir sagatavota Esošās situācijas apraksta 1. redakcija. Veikta esošās situācijas 
analīze vides, sabiedrības, labklājības, pilsētvides, infrastruktūras un ekonomikas 
sadaļām. Norit darbs pie stratēģiskās daļas izstrādes. 

Sakarā ar iedzīvotāju interesi un sniegtajiem ierosinājumiem, attīstības 
programmu plānots apstiprināt 2012. gadā. Līdz ar to 28.04.2011. domes sēdē 
pieņemts lēmums (protokols nr.7) 6.§ izmainīt programmas darbības gadus un noteikt 
tās nosaukumu: „Priekules novada attīstības programma 2012.-2018. gadam." 

2. Priekules novada teritorijas plānojums 

Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojums apstiprināts ar Priekules 
novada domes saistošiem noteikumiem Nr. 4 28.01.2010. protokols Nr.1 45§. Šis 
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kopējais novada teritorijas plānojums sastāv no sešiem atsevišķiem iepriekšējo 
pašvaldību teritorijas plānojumiem: 

a. Bunkas pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi, kas apstiprināti ar Bunkas pagasta 
padomes 16.08.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.5. 

b. Gramzdas pagasta teritorijas plānojuma2007.-2019. gadam grafiskā daļa 
un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kas apstiprināti ar 
Gramzdas pagasta padomes 19.09.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.5. 

c. Kalētu pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi, kas apstiprināti ar Kalētu pagasta 
padomes 05.12.2006.. saistošajiem noteikumiem Nr.5. 

d. Priekules pilsētas teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi, kas apstiprināti ar Priekules pilsētas 
domes 21.06.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.5. 

e. Virgas pagasta teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam grafiskā daļa un 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kas apstiprināti ar Virgas 
pagasta padomes 28.03.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.3. 

f. Priekules pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi, kas apstiprināti ar Priekules novada 
domes 29.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.13. 

Pēdējo divu gadu laikā noticis darbs pie Priekules pagasta teritorijas plānojuma 
un Gramzdas pagasta teritorijas plānojuma 2007. - 2019. gadam grozījumu izstrādes. 

Priekules novadā ietilpstošā Gramzdas pagasta teritorijas plānojuma 2007. -
2019. gadam grozījumu izstrāde uzsākta 17.09.2008. Priekules novada dome 
28.01.2010. protokols Nr.1 46§ nolēma pilnveidot Priekules novada Gramzdas 
pagasta teritorijas plānojuma 2007. - 2019. gadam grozījumu pirmo redakciju 
atbilstoši institūciju atzinumiem, sabiedriskās apspriešanas rezultātiem un sagatavot 
gala redakciju. Pirmās redakcijas apspriešanas laikā saņemti 4 fizisko un juridisko 
personu priekšlikumi, kas iestrādāti galīgajā redakcijā. No 27.12.2010. līdz 
18.01.2011. notika Priekules novada Gramzdas pagasta teritorijas plānojuma 2007. -
2019. gadam grozījumu pilnveidotās (galīgās) redakcijas sabiedriskā apspriešana. 
Ierosinājumi grozījumiem nav saņemti. 24.02.2011. sēdē (protokols nr.3) 3.§ 
Apstiprināti 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.-2021.gads grozījumi" (protokola nr.9; 2.§): 

Priekules pagasta padomes 27.03.2009. sēdē Nr.3.,13.§. pieņemts lēmums par 
Priekules pagasta teritorijas plānojuma nodošanu pilnveidošanai. 
15.04.2009.Priekules pagasta padomes lēmums par plānojuma pilnveidotās (galīgās) 
redakcijas sabiedrisko apspriešanu. 27.08.2009. Priekules novada domes lēmums par 
galīgās redakcijas sabiedriskās apspriešanas termiņa pagarināšanu un atkārtotu galīgās 
redakcijas sabiedrisko apspriešanu. 29.12.2009. sēdes Nr. 17, 45.§. lēmums par 
saistošo noteikumu Nr.13. „Priekules novada Priekules pagasta plānojuma grafiskā 
daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2009.- 2021.gads" 
apstiprināšanu. 
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Galvenie uzdevumi un pasākumi 2011.gadā 

2011.gadā paredzēts realizēt vairākus lielus projektus: 
• Satiksmes drošības uzlabojumu veikšanai uzsākts realizēt ERAF projektu 

„Aizputes, Vaiņodes, Uzvaras un Zviedru vārtu ielu krustojuma rekonstrukcija 
Priekules pilsētā". 

• Priekules pilsētas bērnudārzam „Dzirnaviņas" paredzēts veikt siltināšanas 
darbus Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētam projektam 
„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes 
paaugstināšana Priekules pirmsskolas izglītības iestādē „Dzirnaviņas"". 

• Jāpabeidz darbi un ekspluatācijā jānodod stadions pie Priekules vidusskolas, 
kas tapa ELFLA atbalstīta projekta „Rekreācijas vides uzlabošana Priekules 
pašvaldības pievilcības veicināšanā" ietvaros. 

• Priekules pilsētas kultūras nama rekonstrukcija. Finansējums saņemts no 

• Kalētu pagastā tiek rekonstruēta ūdenssaimniecības sistēma Kalētu un Ozolu 
ciemos. Finansētājs - ERAF. 

• Ūdenssaimniecības attīstības projekts Bunkas pagasta Bunkas ciemā. 
• ERAF projekts „Purmsātu speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un 

aprīkojuma uzlabošana" 

Bez lielajiem projektiem budžetā paredzēti līdzekļi vairāku mazāku un pašu 
finansētu projektu realizācijai. Priekules pilsētā trotuāra renovācijai no maizes 
ceptuves uz kultūras namu, apgaismojuma izbūvei bērnu rotaļu laukumā, parkā un 
lielākai apgaismojuma rekonstrukcijai Tirgoņu, Parka, Zāļu, Galvenajā, Raiņa un 
Uguns ielās. Tūrisma informācijas centra un izstāžu zāles vajadzībām paredzēts 
rekonstruēt ēku Zviedru vārtos, līdz rudenim jāizstrādā tehniskais projekts. Gājēju 
ērtībām tiks izveidoti gājēju celiņi uz Dārza ielas dzīvojamo rajonu un sakārtots ielu 
apgaismojums. Pašvaldība plāno izveidot gājēju celiņu Lībju kapsētā un uzlikt žogu 
jaunajai kapsētas daļai. Aktīva darbība norisināsies arī novada pagastos. Bunkas 
pagastā bez ūdenssaimniecības projekta plānoti divi projekti kultūras objektu 
sakārtošanā - Bunkas kultūras nama skatuves un palīgtelpu rekonstrukcija un 
bibliotēkas telpu remonts. Krotes pamatskolā paredzēts atvērt rotaļu grupu 3 un 4 
gadīgiem bērniem. Kalētu pagastā - parka „Priediens" labiekārtošana. Virgas pagasts 
aktīvi iesaistīsies novada biedrību projektos, kuru ietvaros labiekārtos Prūšu 
ūdenskrātuves apkārtni un papildinās infrastruktūru. Gramzdas pagastā pašā gada 
sākumā noslēgsies kultūras nama rekonstrukcijas projekts. 2011.gads Gramzdā būs 
dzīvojamā fonda sakārtošanas gads. Purmsātu speciālā internātpamatskolā turpināsies 
renovācijas darbi, izremontēs un modernizēs skolas internātu. Cerams, ka 2011.gadā 
noslēgsies informatizācijas projekts novada skolās. Ar 2011.gada jūniju paredzēts 
pieņemt darbā būvinženieri novadā, kas būs ESF finansēts projekts uz diviem gadiem 
„Speciālista piesaiste Priekules novada pašvaldībā". Pašvaldība budžetā paredzējusi 
arī atbalstīt ar līdzfinansējumu novada biedrības un nodibinājumus ES fondu finansētu 
projektu realizācijai. 2011.gadā paredzēts pievērst lielāku uzmanību pilsētas un 
pagastu vizuālajam tēlam. 

Kultūras jomā 2011.gada martā notiks 10. grāmatu svētki. Par tradīciju ir 
kļuvuši Ikara svētki, kas notiks 2011.gada 13.augustā. 

ELFLA. 
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Priekules pilsēta 

2010.gads Priekules pilsētā pagāja realizējot iesāktos projektus un veicot 
priekšdarbus jaunajiem 2011.gada projektiem. 

Pašā gada nogalē ekspluatācijā nodeva apgaismojumu. Šis bija ELFLA 
projekts „Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Priekules pilsētā." Projekta kopējās 
izmaksas bija Ls 46 909.40. Ielu apgaismojuma rekonstrukcija, vienā trešdaļā no 
pilsētas teritorijas, nodrošinās vienmērīgu izgaismojumu un elektrības ekonomiju. 

Visa gada garumā 
darbi ritēja pie ELFLA 
projekta „Rekreācijas vides 
uzlabošana Priekules 
pašvaldības pievilcības 
veicināšanā." Projekta 
rezultātā tiek izbūvēts lielais 
stadions, basketbola laukums, 
tenisa korti. Darbi tiks 
pabeigti 2011.gada pavasari. 

2010.gada 
rudenī tika nopirkta 
smagā automašīna -
pašizgāzējs ar 
manipulatoru, lai pašu 
spēkiem uzturētu un 
remontētu pilsētas 
ielas, izbūvētu gājēju 
celiņus. 

25 



PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2010.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

2010.gada laikā tika veikti priekšdarbi, lai 2011.gadā tiktu piesaistīts ES 
finansējums mūsu infrastruktūras sakārtošanā. Procesā ir divi projekti: 

• Aizputes, Vaiņodes, Uzvaras un Zviedru vārtu ielu krustojuma 
rekonstrukcija Priekules pilsētā 

• Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes 
paaugstināšana Priekules pirmsskolas izglītības iestādē „Dzirnaviņas" 

Priekules bibliotēka 
Priekules pilsētas bibliotēka ir likumā noteiktajā kārtībā reģistrēta Priekules 

novada pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas patstāvīga iestāde, kuras 
darbības mērķis ir ikviena iedzīvotāja bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informacionālā 
apkalpošana. 

Bibliotēkas darbības stratēģija ir uz lietotāju orientēta un nodrošina iespēju 
ikvienam pilsētas un apkārtējo pagastu iedzīvotājam paaugstināt savu intelektuālo 
vērtību: iegūt izglītību, pārkvalificēties, papildināt zināšanas visā dzīves laikā, 
atbilstoši sabiedrības un personības interesēm un vajadzībām. 

Bibliotēkā pašreiz strādā divi darbinieki - bibliotēkas vadītāja un bibliotekāre. 
Bibliotēkas darbalaiks ir pietiekošs, lai būtu apmierināti visu paaudžu lasītāji, gan 
strādājošie, gan studējošie, gan visi pārējie. 

Priekules pilsētas bibliotēkas krājumā ir 6996 vienības ( uz 01.01.2011.) 
Intensīvi turpinājies novecojušo un nolietoto iespieddarbu norakstīšanas darbs. 
Krājums tiek papildināts ar jaunieguvumiem no pašvaldības līdzekļiem, 
dāvinājumiem un piedaloties projektos. Uz gada sākumu bibliotēkas fondos bija 6374 
vienības no tām 1950 bērnu grāmatas un 300 preses izdevumi. 2010.gadā bibliotēkas 
fondos ir iekļauts mantojums no Priekules pagasta bibliotēkas, t.i., 595 eksemplāri par 
2515 latiem. Ir iepirktas 300 jaunas grāmatas par 1615 latiem. Rēķinot uz lasītāju 
skaitu, tas gan ir visai maz. Pārējais pagasta krājums ir pievienots novada 
bibliotēkām, nevajadzīgās - norakstītas. Gandrīz viss grāmatu fonds ir pievienots 
elektroniskajam kopkatalogam. Lasītāju reģistrēšana notiek elektroniski, tāpat arī 
grāmatu izsniegšana. Notiek arī periodikas izsniegšana elektroniski. 

Bibliotēkas pakalpojumi ir bezmaksas, izņemot printēšanu, kopēšanu un faksa 
nosūtīšanu pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības apstiprinātajiem 
izcenojumiem. 

Bibliotēkas apmeklētāju lielāko daļu sastāda jaunieši - studenti un skolēni, otra 
lielākā grupa ir pensionāri un dažādās nozarēs strādājošie. Skolēnu skaits pēdējos 
gados ir pieaudzis, pateicoties jaunajām tehnoloģijām un bezmaksas interneta 
pieslēgumam. Pamatskolēni piedalās arī Bērnu žūrijā un ar to saistītajos pasākumos. 
Bibliotēka jau astoto gadu piedalās Bērnu žūrijā. Visciešākā sadarbība Priekules 
pilsētas bibliotēkai ir ar Kalētu un Krotes bibliotēku. Kopā ar kalētniekiem svinējām 
Bērnu žūrijas noslēgumu. 

Ja iepriekšējā gadā lasītāju skaits bija 590, tad šajā gadā ir jau 700. Gandrīz 
puse no tiem ir bērni un jaunieši vecumā līdz 18 gadiem. Protams, jauniešiem vairāk 
nepieciešams internets un tā iespējas. 

Kopā ar pieaugušo izstādi tika organizēts dzejas pasākums Zviedru vārtos, 
piedaloties Šteinbergu ģimenei ar savu dzeju un U.Fridrihsons ar dziesmām... Kopīgi 
novadā svinējām kultūras darbinieku svētkus, tika apbalvoti čaklākie lasītāji un 
kultūras darbinieki, piedalījās Helikons. Bibliotēka iesaistās represēto piemiņas 
pasākumos, valsts svētku svinību pasākumos, pilsētas svētkos, dzejas dienās u.c. 
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Kultūras nams. 
Priekules kultūras nams 2010. gadā joprojām darbojās kā viens pilsētas 

sabiedriskās un kultūras dzīves centriem. Veiksmīgi izveidojusies sadarbība ar 
daudzfunkcionālās sporta halles vadību, kura neliedz gada vērienīgākos pasākumus 
rīkot plašajā sporta zālē. 

Veiksmīgi darbojās un ārpus kultūras nama koncertēja sekojoši pašdarbības 
kolektīvi: 

• Sieviešu koris „Priekule", diriģente Gunta Vite, kormeistare Skaidra Klasiņa 
• Drāmas kopa, režisore Ināra Kalnarāja; 
• Jauniešu drāmas studija, režisore Ināra Kalnarāja; 
• Tautisko deju kolektīvs „Priecele", vadītāja Inguna Zēģelniece 
• Eiropas deju kopa „Valceris", vadītāja Inguna Zēģelniece 
• Senioru vok.ans. „Zilais lakatiņš", vadītāja Skaidra Klasiņa 
• Lauku kapella, vadītājs Edmunds Važa 
• Biedrība „Zilais lakatiņš", prezidente Anita Kuduma 

Regulāri un aktīvi darbojas no 120 pašdarbnieki un biedrības biedri. Kolektīvi 
labā mākslinieciskā līmenī apguva sezonas repertuāru un piedalījās visās novada, 
kurzemes reģiona un republikas rīkotajās skatēs un svētkos. Plaši tika izvērsta 
koncertdarbība, tādejādi nesot Priekules vārdu ārpus novada robežām. Tālākie 
braucieni bija Eiropas deju kopai „Valceris" uz Valku, kur piedalījās vērienīgā 
starpvalstu festivālā, kurā kopumā piedalījās 54 deju kopas. Sieviešu koris dziedāja 
Dobelē, Ezerē. Drāmas kopa rādīja izrādes Aizputē, Liepājā un Rīgā. Dejotāji 
piedalījās Kurzemes deju svētkos Liepājā. Lauku kapelas vīri veiksmīgi iekļāvās 
Kazdangas pūtēju orķestra sastāvā un koncertējot apbraukāja visu Kurzemi. 

Patīkamas pārmaiņas, k/n ikdienā ieviesa senioru biedrības „Zilais lakatiņš" 
izstrādātais un atbalstītais LEADER iniciatīvas projekts „Pulkā eimu, pulkā teku, 
pulkā jauka dzīvošana." Projekts tika pilnībā realizēts un k/n tika skaisti atremontētas 
3 telpas, iegādātas mēbeles, biroja tehnika, fotokamera, 20 nūju komplekti fiziskām 
aktivitātēm, 26 koncerttērpi un 26 pāri koncertu apavi. 

Projekta kopējās izmaksas bija Ls 8585. K/n telpas nu vizuāli izskatās 
mūsdienīgākas , estētiskākas- tādas ko varam ar prieku rādīt arī citiem. 

2010.gadā 
sāksies kultūras nama 
rekonstrukcija, kuras 
rezultātā nams iegūs 
jaunu jumtu, 'fasādi, 
un iekštelpu remontu. 
Projektu atbalsta 
ELFLA. 
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Priekules mūzikas un mākslas skola 

Priekules Mūzikas un mākslas skolā mācījās 142 audzēkņi: 92 - mūzikas 
izglītības programmās, 50 - mākslas izglītības programmā (dati uz 01.09.2010.). 
Skola īsteno 15 licencētas profesionālās ievirzes izglītības programmas: 

• Taustiņinstrumentu spēle - klavierspēle, akordeona spēle; 
• Stīgu instrumentu spēle - vijoļspēle, ģitāras spēle; 
• Pūšaminstrumentu spēle - flautas, klarnetes, saksofona, obojas, mežraga, 

trompetes, eifonija, tubas spēle; 
• Sitaminstrumentu spēle; 
• Vokālā mūzika - kora klase; 
• Vizuāli plastiskā māksla. 

2010./2011.mācību gadā atbalstītas 4 interešu izglītības programmas: mākslas 
studija, zvanu spēle, koris, vokālais ansamblis „Puķu bērni". 

Skolā strādā 14 pedagogi un 4 tehniskie darbinieki. Pedagogu darba apmaksai tiek 
saņemta mērķdotācija no LR Kultūras ministrijas, kā arī ar 2010.gada 1.septembri tiek 
piesaistīts pašvaldības finansējums. 2010.gadā skolotāji ir iesaistījušies ESF projektā 
„Profesionālās kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība"( 2010.-2012.). 

2010.gadā skolu absolvēja 11 audzēkņi - 8 mūzikas izglītības programmās, 3 -
mākslas programmā. Sallija Taučus turpina mācības Ventspils mūzikas vidusskolā. 

Audzēkņi startējuši konkursos - Valsts konkursā Pūšaminstrumentu spēlē, 
konkursā „ Jaunais pianists", bērnu vizuālās mākslas konkursā „Latvijas upes un 
ezeri", karikatūru konkursā „Melnais kaķis" 

Tika rīkotas izstādes un koncerti, kuros piedalījās skolas audzēkņi un pedagogi: 
• Izstāde „Kopija" Priekules hallē; 
• Apgleznošanas un muzicēšanas akcija „Nāc un piedalies!" pie veikala „Vita" 

Priekulē; 
• Koncerti Skodas Mākslu skolā, Eiropas dienā Skodā, koncerts Priekules ev.lut. 

baznīcā Priekules vidusskolas draudzības festivāla dalībniekiem, atvērto 
durvju diena PII „Dzirnaviņas"bērniem, 

• Ziemassvētku ieskaņas koncerts Priekules ev.lut baznīcā, Adventes tirdziņš 
Priekules kultūras namā, labdarības koncerts Purmsātu 
spec.internātpamatskolā, ziemassvētku koncerts Priekules novada domē. 

Priekules novada domes apstiprinātais vecāku līdzfinansējums ir Ls 6.-
mēnesī, (2010.gadā - 5622,-) kas izlietots mācību materiālu iegādei mākslas 
nodaļas darbam, mācību grāmatu, mūzikas instrumentu un inventāra remontam, 
klavieru skaņošanai, audzēkņu apbalvošanai, pasākumu organizēšanai, 
datortehnikas uzturēšanai, jauna mūzikas instrumenta (obojas) iegādei, daļējai 
pedagogu darba apmaksai. 
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Priekules pagasts 

2010.gadā Priekules pagastā paveikts: 
• Kalnenieku ciema notekūdens drenāžas ierīkošana, novadgrāvju atjaunošana; 
• Mazgramzdas ciema satiksmes drošības uzlabošana - ielu apgaismojuma 

ierīkošana (14 apgaismes stabi) - Celtnieku un Liepu ielās; 
• Pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 

- krūmu apauguma noņemšana; 
- grants seguma atjaunošana; 
- sāngrāvju atjaunošana autoceļos - Mazgramzda - Ozolbunči, Audari -

Zeidaki, Kalnenieki - Altajs, Altajs - Mucenieki, Ezeres c. -
Dobeļdīķis, Priekule - Mazgramzda, Tiltnieki - Judu kapi, Mucenieki 
- Ordanga. 

• Priekules pagasta 5 kapsētu - Judu, Mazgramzdas, Stervēnu, Nodegu un Elku 
kopšanas darbi - sauso koku izzāģēšana, lapu grābšana; 

• Komunālajā un dzīvokļu saimniecībā - noslēgti 136 ūdens lietošanas līgumi, 
58 līgumi par sadzīves atkritumu izvešanu; atjaunoti skursteņi dzīvojamai 
mājai Nākotnes iela 8, „Lielās Gobas". 

• Brāļu kapu rekonstrukcijas darbi - dzelzsbetona plākšņu savākšana. 

2011.gadā plānotie darbi: 
• Saulaines ciema dzeramā ūdens rekonstrukcijas darbi; 
• Bērnu rotaļu laukumu Kalneniekos un Mazgramzdā renovācija; 
• Pašvaldības dzīvojamo māju rekonstrukcijas darbi - jumtu segumu, skursteņu, 

vējdēļu, koru remonts; 
• Pašvaldības dzīvojamo māju „Mucenieki" un „Lielās Gobas" maģistrālo ūdens 

vadu nomaiņa; 
• Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Kalneniekos; 
• Rudzīšu un Daļģu tilta seguma remontdarbi un atj aunošana; 

2010.gadā tika 
atjaunoti Priekules 
Brāļu kapi, kas ir 
vieni no lielākajiem 
Baltijā. 
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Bunkas pagasts 

2010. gadā Bunkas pagastā pirmo reizi tika realizēts ūdenssaimniecības 
rekonstrukcijas projekts. Šoreiz Tadaiķu ciemā. Gada pēdējās dienās notika tā 
oficiāla nodošana ekspluatācijā. Projekts izmaksāja vismaz 3 reizes mazāk kā bija 
plānots. Saņemts jauns autobuss skolēnu pārvadāšanai. Līdz ar to vairs nepastāv 
problēma ar skolēnu transportu. 

Nomainīti trīs centrālapkures katli. Katlumājās vienam katlam ir trīs gadi, 
pārējie - jauni, kuros tuvākajos 8- 10 gados nebūs jāiegulda līdzekļi. Tāpat tika 
izbūvēta avārijas izeja un kāpnes no otrā stāva Krotes skolas ēdnīcas ēkai, kā arī 
izremontēta viena klase. Tam nauda netika ņemta no pamatbudžeta. 

i 

Sakarā ar reformu un aizgājušo laiku kopš TEP un tehniskā projekta 
izstrādes, notiek TEP un tehniskā projekta „Ūdenssaimniecības rekonstrukcijas 
1. kārta Bunkas pagasta Bunkas ciemā" aktualizācija. Ir izstrādāts tehniskais 
projekts „Krotes ciema sporta laukuma rekonstrukcijai", bet pašreiz pieejamais 
finansējums tam ir nepietiekošs. 

Ļoti daudz pagasta sakoptībā devusi stipendiātu programma. Ceļmalās 
palikuši krūmi tikai divu, trīs mēnešu darbam. Sakopti pagasta 5 kapi, grants 
karjers. Kapu un karjeras tālākai kopšanai vajag papildus līdzekļus. 6 stipendiāti 
strādāja par kurinātājiem, 2 par apkopējām. Tas pārvaldes budžetā deva ap 
14000,00 Ls ekonomiju. 

30 



PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2010.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

Gramzdas pagasts 

2010.gads Gramzdas pagastam bija ļoti rosīgs. Lielākie veikumi bija: 

• Esam pabeiguši skolas katlumājas remontu . 
• Atremontēts skolas vestibils, par materiāliem izdots Ls 3000,-
• Mājokļu un komunālai saimniecībai esam iztērējuši Ls 24 000,-
• Atjaunots jumts mājai Miera iela 2 600 m2 platībā, 
• Daļēji atjaunots jumts pagasta piederošai ēkai Aizvīķos 50 m2, 
• Salabots jumts saimniecības ēkai „Liepas „ Aizvīķos, 
• Atjaunots jumts vienam korpusam bijušajai bērnudārza ēkai 170 m2, 
• Atjaunots jumts garāžai 80 m 2, 
• Veikts kosmētiskai remonts kāpņu telpās Miera iela 4 un Uzvaras iela 4 ,kopā 

izremontētas piecas kāpņu telpas , 
• Nākošam gadam ir palikušas vēl remontējamas deviņas kāpņu telpas , 
• Izstrādātas tāmes daudzīvokļu mājām , noteksistēmas maiņai Miera iela 

2,4,5,7, par kopējo summu Ls 9944,33 
• Ir izstrādāta tāme daudzīvokļu ēkai „Liepas" Aizvīķos jumta seguma 

nomaiņai par kopējo summu Ls 11887,20 
• Esam uzsākuši kluba remontu, kuru plānojam nodot ekspluatācijā 15. februārī 

2011. gadā, 
• Kopējais 2010 . gada budžets Ls 192652,-, plānojam gadu pabeigt ar nelielu 

budžeta atlikumu, 
• Darāmie darbi 2011. gadā ir skolas sporta zāles remonts, mājokļu uzturēšana 

un remonts, labiekārtošanas darbi. 
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Kalētu pagasts 

Sociālajā centrā izremontēta krīzes istaba un ierīkota apkure. 
Kalētu pamatskolā: 

• izremontēta, nosiltināta 1.klase un ierīkots apgaismojums 
• 2.klasē nomainīti radiatori 
• Vienā no Kalētu pamatskolas telpām veikts kapitālais remonts ,kā rezultātā tā 

pārveidota par koncertzāli. 
• pamatskolas priekšā labiekārtots laukums- izveidotas apmales 140 m garumā 

un lietus ūdens teknes 70 m garumā gar skolas pamatiem 
• izveidots rozārijs skolas priekšā 
• izveidoti 2 ielu basketbola laukumi un 2 pludmales volejbola laukumi pie 

skolas 
• kāpnēm uz otro stāvu ,atbilstoši ugunsdzēsības prasībām nomainītas koka 

detaļas pret ugunsdrošām. 

Mazajā skolā nomainīts apkures katls, nojauktas vecās un izgatavotas, un 
uzstādītas jaunas nojumes ārdurvīm. 

Sagatavots laukums rotaļlaukuma aprīkojuma uzstādīšanai (grunts izvešana, 
grants un oļu atvešana un izlīdzināšana, apmaļu izveidošana, laukuma kopējā platība 
400m3). 

Kalētu FVP zobārstniecības kabinetam izremontēta telpa, nomainīti radiatori 
un logs. 

Izveidots iežogots laukums daudzdzīvokļu māju atkritumu tvertnēm. 
Sagatavotas skolas pagraba telpas un izveidots Jauniešu centrs 
Veikta Kalētu tautas nama rekonstrukcija 
Nomainīti logi Kalētu bibliotēkā 
Sagatavota un savesta šķūņos 700m3malka 

Priekules novada Kalētu bāriņtiesa 

Bāriņtiesa 2010.gadā darbojusies saskaņā ar Bāriņtiesu likumā un citos 
normatīvajos aktos uzskaitītajiem pienākumiem. 

Bērnu un rīcībnespējīgas personas personisko un mantisko interešu aizstāvības 
nolūkā : 

• veiktas ikgadējās regulāras un ārkārtas bērnu un rīcībnespējīgas personas 
dzīves apstākļu pārbaudes aizbildnībā esošu bērnu ģimenēs, 
audžuģimenēs un aizgādņu ģimenēs- kopskaitā 36 reizes, piedaloties 
vismaz 2 bāriņtiesu locekļiem; 

• fiksētas sarunas ar bērniem, aizbildņiem, audžuvecākiem, aizgādni un 
citām personām bērnu tiesību nodrošināšanā 86 reizes; 

• vākti materiāli un sagatavoti dokumenti prasībai, kas iesniegta tiesā par 
aizgādības tiesību atņemšanu vienam vecākam; 
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• pārstāvētas viena audžuģimenē ievietota bērna intereses Liepājas 
bāriņtiesā; 

• sagatavoti nepieciešamie dokumenti un pieprasītasapliecības sociālo 
garantiju nodrošināšanai Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā 6 bērniem 
un arī pilndadību sasniegušam jaunietim, kurš turpina mācības; 

• izsniegtas 6 pilnvaras šo apliecību saņemšanai Priekules domes 
darbiniekiem, jo apliecības pieprasījumu var veikt pa pastu, bet saņemt 
tās var tikai personīgi ar pilnvaru ; 

• saņemti un apstiprināti 14 aizbildņu norēķini par aizbildnības pārvaldību 
2009.gadā un 1 aizgādnes norēķins par aizgādības pārvaldību 2009.gadā; 

• saņemts un apstiprināts 1 aizbildņa galīgais norēķins par aizbildnības 
pārvaldību, aizbilstamajam sasniedzot pilngadību; 

• pieņemts un apstiprināts 1 nepilngadīgā mantas aizbildņa gada norēķins 
par bērna mantas pārvaldīšanu, 

• 2 audžuģimenēs uzņemti 3 bērni no mūsu pašu novada (Priekules un 
Virgas pagastiem). 

Bāriņtiesa ir sadarbojusies ar citām bāriņtiesām, sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem 
dienestiem un policijas iestādēm bērnu tiesību un interešu aizstāvībā. Šī sadarbība 
notikusi gan rakstveidā, gan telefoniski, gan personiski tiekoties. 

Šajā sakarā līdz 01.12.2010. 
• nosūtīti vairāk kā 70 dokumenti uz dažādām iestādēm, 
• saņemta dažāda veida korespondence no juridiskām un fiziskām 

personām vairāk par 125; 
• saņemti iesniegumi un priekšlikumi- 10. 

2010.gadā bāriņtiesā notikušas 6 sēdes, bet to tematika ļoti dažāda, tāpat kā 
iepriekšējos gados. 

Bāriņtiesa savu pienākumu izpildē sadarbojusies ar daudzām iestādēm un 
personām, bet visciešākā sadarbība, protams, ir ar Priekules Sociālā dienesta mūsu 
pagasta sociālo darbinieci Ivetu Lohansku - risinām jautājumus, savstarpēji 
konsultējoties un sadarbojoties, atbilstoši bērnu labākajām interesēm. 

Laba sadarbība mūs saista arī ar Priekules novada bāriņtiesu, Liepājas pilsētas 
bāriņtiesu, jo mūs vieno kopējas lietas un kopīgi risināmi jautājumi bērnu interešu 
aizstāvībā un viņu dzīves uzlabošanā. 

Pašlaik vislielāko spriedzi kopā ar sociālo darbinieci izjūtam darbā ar 
vairākām sociālā riska ģimenēm mūsu pagastā, kurās aug bērni un kuru vajadzības, 
sevišķi garīgās vajadzības, vecāki neizprot un uzskata sociālās darbinieces prasības 
par pārspīlētām. Sociālā darbiniece spiesta pildīt faktiski „ mammas" lomu 
pieaugušiem cilvēkiem (vecākiem), kuri sociālās prasmes tā arī nav apguvuši un 
kuriem vajadzīga nepārtraukta kontrole un palīdzība ikdienas problēmu risināšanā. 

Lielākajai daļai vecāku nepieciešama zināšanu papildināšana, lai spētu izprast 
savu bērnu rīcības cēloņus un paredzēt viņu turpmāko rīcību problēmsituācijās. 
Diemžēl atzīt savas nepietiekamās zināšanas spēj tikai paši aktīvākie vecāki, 
vairākumam šķiet, ka zināšanas un prasmes bērnu audzināšanā pāriet no paaudzes uz 
paaudzi un ka šajā jomā īpaši nekas nemainās. Tāpēc šajā vecāku izglītošanas darbā 
iesaistījusies arī Kalētu bāriņtiesa. 

2010.gadā notikuši 2 tradicionālie pasākumi bērniem kopā aizbildņiem un 
vecākiem: 
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• 21.01.2010. bērni kopā ar aizbildņiem, aizgādni un audžuvecākiem 
piedalījās ikgadējos šo ģimeņu svētkos, kurus materiāli atbalstīja 3 dāsnas 
ģimenes: Rūta un Jānis Jānaiši, Sigita un Virgīnijs Karbauski un Irēna un 
Pēteris Indrieki. Vairāk pār šo pasākumu stāstīju Priekules novada avīzes 
februāra numurā; 

• 01.06.2010. Bērnu aizsardzības dienā ar Kalētu pagasta pārvaldes 
atbalstu tika organizēti Bērnu svētki.To plašo aktivitāšu klāstu bez 
bāriņtiesas locekļiem palīdzēja organizēt gan pagasta pārvaldes darbinieki, 
gan pedagogi, gan sabiedrisko darbu strādnieki un vienkārši aktīvi pagasta 
cilvēki. Atsaucība no sabiedrības puses liecina to, ka šādi svētki 
nepieciešami ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem, kuri domā par 
saviem bērniem, viņu garīgajām vajadzībām un kuri saprot, ka laiks, 
pavadīts kopā ar saviem bērniem, rada viņos drošības, piederības sajūtu un 
pašvērtības paaugstināšanos.Tikai šādi bērni var izaugt par atbildīgiem un 
krietniem valsts pilsoņiem, patriotiem. 

• Tāpēc bāriņtiesas darbs kopā ar pamatskolas, mākslas un mūzikas skolas, 
kā arī citu pagasta kultūras iestāžu darbu nodrošina mūsu - Kalētu 
sabiedrības - pilnvērtīgāku audzināšanu. Mēs jau ilgus gadus esam bijuši 
kā vienota komanda un ļoti ceru, ka arī turpmāk mums atļaus to darīt. 
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Virgas pagasts 

2010.gadā pabeidza divus projektus programmā „Pamatpakalpojumi 
iedzīvotājiem un ekonomikai", kur finansējumu piešķīra Lauku atbalsta dienests: 

• „Iekārtu iegāde bērnu rotaļu laukumiem pie Virgas pamatskolas", ko nodeva 
ekspluatācijā oktobra mēnesī; 

• „Saimniecības ēkas rekonstrukcija par brīvā laika pavadīšanas centru Dārza 
ielā 8, Purmsātos", ko nodeva ekspluatācijā novembrī. 

Pagasta 
pārvalde atbalsta 
biedrības „Zviedru 
draugu kopa" 
rīkotās aktivitātes. 
Biedrība piedalījās 

Ziemeļkurzemes 
NVO centra 
projektā par 

biedrību 
izvērtēšanu, kā arī 
2 biedrības biedri 

piedalījās 
apmācību 

seminārā par 
biedrību darba 
organizēšanu. 
Biedrība „Zviedru 

draugu kopa" 2010.gada 1.oktobrī uzsāka projektu „Jauniešu darba prakse", ko 
finansiāli atbalsta Nodarbinātības valsts aģentūra ( NVA). Projekts turpinās arī 
2011.gadā, praksē ir 2 jaunieši, apgūst projektu vadības un sekretāra specialitātes. 

2010.gadā Virgas pagastā reģistrēta biedrība „ROB - LANKA", kas 
sagatavoja un iesniedza konkursam projektu „Prūšu ūdenskrātuves teritorijas 
labiekārtošana tūrisma pakalpojumu dažādošanai Priekules novadā". Projektu 
atbalstīja Eiropas Zivsaimniecības fonds, biedrība „Liepājas rajona partnerība" un 
Priekules novada dome. Projekta realizēšanu uzsāka 2010.gada oktobrī, tas tiks 
pabeigts līdz 2011.gada 1 .oktobrim. 

Virgas pagastā realizē arī nodarbinātības programmu un pašvaldībā regulāri 
tiek nodarbināti strādnieki, kuri saņem stipendiju ( 1 0 0 latnieki). Galvenie darbi 
2010.gadā: teritorijas zaļās zonas uzturēšana kārtībā, zāles pļaušana, puķu stādu 
audzēšana un izstādīšana pie pārvaldes iestādēm, Virgas skolas teritorijas sakopšana, 
3 kapsētu uzturēšana kārtībā, laboja pašvaldības dzīvojamo māju, remontēja 
dzīvokļus, uzcēla malkas šķūni pie Virgas tradīciju nama, sazāģēja, saskaldīja un 
sakrāva malku visām pārvaldes iestādēm. 

Pagasta iedzīvotājiem tika organizēti tradicionālie kultūras pasākumi: 
barikāžu atceres pasākums, represēto piemiņas dienas 25.03. un 14.06., pensionāru 
pēcpusdiena, Lieldienas, Jāņu ielīgošana, Sakoptāko sētu apbalvošana, gada 
ekskursija, piedalīšanās novada basketbola turnīrā, konkursā „Dziesma manam 
novadam", valsts svētku jubilejas svinības. Lielās talkas laikā ne tikai sakopa 
teritoriju, bet pie represēto piemiņas akmens iestādīja bērzu birztalu. 
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Pašvaldības kapitālsabiedrību darbība 

SIA „Priekules nami" 
Pašvaldības uzņēmums "Priekules nami" dibināts 1998.gada 1.oktobrī LR Uzņēmumu 

reģistrā ar reģistrācijas Nr. 210302046, pamatojoties uz Priekules pilsētas Domes lēmumu 
Nr.140 no 1998.gada 22.septembra, ar pamatkapitālu Ls 2381,68 un pamatdarbību - Priekules 
pilsētas dzīvojamo un nedzīvojamo namu apsaimniekošana. 
Ar 2000.gada 20.jūlija Priekules pilsētas Domes sēdes protokola Nr. 8 paragrāfs Nr. 2 

pieņemts lēmums pašvaldības uzņēmumu reorganizēt kā bezpeļņas organizāciju. 
Ar 2003.gada 16.oktobra Priekules pilsētas Domes sēdes protokola Nr.13 paragrāfu Nr. 16 
nolemts pašvaldības uzņēmumu bezpeļņas organizāciju "Priekules nami" reorganizēt kā 
pašvaldības uzņēmumu "Priekules nami". 
Ar 2003.gada 20.novembra Priekules pilsētas Domes sēdes protokola Nr.14 paragrāfu Nr. 1 
nolemts pašvaldības uzņēmumu "Priekules nami" pārveidot kapitālsabiedrībā "Priekules 
nami". Ar 2003.gada 10.decembra Priekules pilsētas Domes sēdes protokola Nr.15 paragrāfu 
Nr. 18 apstiprināts SIA "Priekules nami" pamatkapitāls Ls 2100,- un uzdots SIA "Priekules 
nami" ierakstīt Komercreģistrā. 2004.gada 8.janvārī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
"Priekules nami" ierakstīta Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas numuru: 42103020465 
2006.gada 11.aprīlī LR UR Komercreģistrā Jānis Kaucis reģistrēts kā Sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību "Priekules nami" valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt uzņēmumu atsevišķi un 
vienlaicīgi izdarītas 
Ar Priekules pilsētas domes 2007.gada 22.novembra sēdes protokolu Nr.13; 8 §, apstiprinātas 
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Priekules nami" pamatkapitāla izmaiņas. Ar LR Tieslietu 
Ministrijas UR 2008.gada 25.janvāra Lēmumu Nr. 15-10/159610/1 reģistrēti dibināšanas 
dokumentu grozījumi un ierakstīts Komercreģistrā pamatkapitāls 2981 LVL. Lēmums stājas 
spēkā 2008.gada 25.janvārī. izmaiņas Statūtos. 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Priekules nami" ir veidota ar mērķi veikt Priekules pilsētas 
pašvaldības īpašumu, namu un to apkārtnes apsaimniekošanu un pilsētas zaļās zonas 
uzturēšanu kārtībā. Ar 2007.gadu Priekules pilsētas Dome deleģējusi uzņēmumam veikt 
pilsētas ielu, trotuāru un pārejās pilsētas teritorijas sakopšanas, labiekārtošanas un kārtībā 
uzturēšanas darbus. Uzņēmums pilda starpnieka funkcijas sadzīves atkritumu apsaimniekošanā 
starp iedzīvotājiem un SIA „EKO Kurzeme". 
Kapitālsabiedrību pārvalda dalībnieks, dalībnieku sapulce un valdes loceklis. Dalībnieku 
sapulces funkcijas pilda kapitāla daļu turētāja pārstāvis. Valdes loceklis ir sabiedrības 
izpildinstitūcija, kurš, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi, vada un pārstāv 
sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Priekules nami". 

2010.gada peļņa ir Ls 2925.96, neto apgrozījums ir Ls 83243.20. 
SIA „Priekules nami" vispārējais rentabilitātes koeficients pārskata gadā 0.07. Peļņas 
koeficients ir.0.08. Saistību īpatsvars bilancē ir 0.06. Tie ir pozitīvi rādītāji, lai Sabiedrība ar 
ierobežotu atbildību "Priekules nami" var turpināt sekmīgi darbību un to paplašināt. SIA 
"Priekules nami" finansiālais stāvoklis ir stabils. Uzņēmumā ievēro piesardzīgu likviditātes 
riska vadību un vadība uzskata, ka SIA "Priekules nami" būs pietiekami naudas resursi, lai 
nebūtu apdraudēta likviditāte. 
SIA „Priekules nami" apsaimniekošanā ir 56 dzīvojamās mājas. Vispārējais dzīvojamā fonda 
stāvoklis ir apmierinošs, ko uzturam sistemātiski apsekojot ēku norobežojošās konstrukcijas 
un, nepieciešamības gadījumā, veicot remontdarbus. Slikts dzīvojamā fonda stāvoklis ir koka 
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un „baraku" tipa mājās, no kurām daudzas savu laiku ir nokalpojušas. Obligāts un darbietilpīgs 
ugunsdrošības prasību pasākums ir dūmvadu un dūmkanālu ikgadējie tīrīšanas darbi, dūmvadu 
remonti (MK Noteikumi Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi"). Otrs apjomīgākais darbs ir lietus 
notekūdens cauruļu tīrīšana, remonti vai jaunu uzstādīšana, lai saudzētu ēku būvelementus no 
vides faktoru kaitīgās iedarbības. Turpinās ikdienas darbs pie ēku būvelementu apsekošanas, 
steidzamu remontu veikšanas, ārkārtas situācijās un kārtējie remonti un restaurācijas darbi. 
2010.gadā apjomīgākie darbi bija: Liepājas ielā 7 ventilācijas skursteņu remonts un jumta 
segumu nomaiņa 735 m2 platībā par kopējo summu Ls 4247,80; dūmvadu pārmūrēšana un 
jumta remonts par kopējo summu Ls 3644,61 Aizputes ielā 25; bēniņu siltināšana 1.kārta 570 
m2 platībā par kopējo summu Ls 3185,05 Uzvaras ielā 6; dūmvadu pārmūrēšana un jumta 
remonts par kopējo summu Ls 2127,76 Aizputes ielā 3; lietus ūdens noteksistēmu izveide, 
lietus apmaļu betonēšana, kāpņu telpu jumtiņu renovācija par kopējo summu Ls 2021.32 
Ganību ielā 3. 
SIA "Priekules nami" 2010.gadā vidēji strādāja 16 darbinieki. 
Sabiedrības peļņu Ls 2925.96 ir priekšlikums atstāt uzņēmuma attīstībai - nesadalītu 

SIA „Priekules slimnīca" 
Priekules slimnīca apkalpo Priekules, Vaiņodes, Durbes, Grobiņas Rucavas 

novadu iedzīvotājus. Bieži slimnīcā ārstējas pacienti no Saldus un Liepājas pilsētas. 
Priekules slimnīcā darbojās arī īslaicīgās veselības un sociālās aprūpes nodaļa uz 25 

gultam (IVSAN) , bet ar 1.07.2010.g. sociālā nodaļa ir slēgta, 10 darbinieki ir 
atbrīvoti no darba. 

Ar 1.07.2010.g. Priekules neatliekamās palīdzības brigādes pievienotas 
Vienotam Neatliekamās Palīdzības Dienestam. 

Slimnīcā pirms reorganizācijas strādāja 145 darbinieki, pēcreformas- 74 
darbinieki. 

Priekules slimnīcā strādā dienas stacionārs, traumpunkts (visu diennakti), 
poliklīnikā pacientus pieņem 4 ģimenes ārsti, ķirurgs, ginekologs, dzemdību 

speciālists, endokrinologs, radiologs diagnosts, psihiatrs, okulists, otolaringologs, 
zobārsts, ka arī pacientiem ir iespēja veikt diagnostiskās izmeklējumus: endoskopiju, 
elektrokardiogrāfiju, ultrasonogrāfiju, spirogrāfiju, doplerogrāfiju, rentgena 
izmeklējumus, datortomogrāfiju. 

SIA „Priekules slimnīca"sadarbībā ar Klaipēdas reģiona slimnīcas Skodas 
filiāli, Možaiku slimnīcu un SIA „Saldus medicīnas centru" 2010.gadā īstenoja 
Latvijas - Lietuvas pārrobežu programmas projektu „Progresīvu sabiedrisko veselības 
aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana Lietuvas - Latvijas pierobežas 
teritorijā". Kopējā summa 218216,08 EUR: 

SIA „Priekules slimnīca" 2010 -2011.g. realizē projektu "Ambulatorās 
veselības aprūpes infrastruktūras efektivitātes paaugstināšana SIA „Priekules 
slimnīca" kas tiek īstenots ERAF aktivitātes 3.1.5.1.2. „Veselības aprūpes centru 
attīstība" ietvaros. Realizējot projektu tika sitināta, rekonstruēta poliklīnikas ēka, 
ierīkots lifts, labiekārtotas telpas, iegādāta aparatūra. Projekta kopējās izmaksas Ls 
432585,80 

SIA Priekules slimnīca finansējums 2010.g.: 
• No Veselības norēķinu centra par ambulatoriem pakalpojumiem un 

zobārstniecību kopā - 360499,71 LVL 
• Par NMP sniegšanu līdz 1.07.2010.g. 102522,00LVL 
• Par IVSAN darbu līdz 1.07.2010.g. -32409.27LVL 
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• Maksas pakalpojumi, telpu noma pacientu nodeva - 133019.21LVL 

SIA „Priekules slimnīca" darba radītāji par 2010.g.: 
• Dienas stacionārā ārstējas 1288. pacienti; 
• Maksas stacionārā ārstējas 269. pacienti; 
• Notika 33 dzemdības par maksu, jo nav līgums ar Veselības norēķinu centru; 
• Operācijas kopā - 1593, 
• Ambulatori apmeklējumi pie speciālistiem 13397, no tiem bērni - 1216; 
• Onkocitoloģiski izmaklēto sieviešu skaits - 1379; 
• Fizikālās terapijas procedūru skaits - 2566; 
• Endoskopijas (fibrogastroskopijas un kolonoskopijas) -248; 
• Laboratorijas analīzes - 41235; 
• Elektrokardiogrammas - 3242; 
• RTG izmeklējumi -7246; 
• Ultraskaņas diagnostika - 1222; 
• Doplerogrāfija - 202; 
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Dzimtsarakstu nodala j 

Novadā dzimtsarakstu nodaļa strādājusi 1 gadu un 9 mēnešus. Šis vēl nav 
laiks , lai vērtētu padarīto un sekmīgāk plānotu turpmāk veicamos darbus. Diemžēl uz 
dzimtsarakstu nodaļu šo plānošanu var attiecināt tikai daļēji. Varu organizēt un domāt 
par dažādām laulību jubilejām, par kāzu ceremonijām, par dokumentu savlaicīgu un 
precīzu sakārtošanu un izsniegšanu iedzīvotājiem, bet viss pārējais notiek neatkarīgi 
no manis. 
Priekules novada dzimtsarakstu nodaļā 2010.gadā reģistrētas 49 dzimšanas -
piedzimuši : 25 puisīši un 24 meitenītes ( 31 bērniņam noteikta paternitāte, 14 
bērniņi dzimuši vecākiem esot laulībā, 4 bērniņi bez ieraksta par tēvu) ; 18 - pirmais 
bērns ģimenē; 15 - otrais bērns ģimenē; 6 - trešais bērns ģimenē; 5 - ceturtais bērns 
ģimenē; 2 - piektais bērns ģimenē; 2 - sestais bērns ģimenē; 1 - septītais bērns 
ģimenē. 

Diemžēl arī Priekules novadā tāpat kā republikā kopumā mirušo skaits 
joprojām ir krietni lielāks nekā dzimušo. 2010.gadā novadā miruši 76 iedzīvotāji: 37 
sievietes un 39 vīrieši. ( 61 pensijas vecumu sasnieguši, t.sk. 11 vecāki par 90 gadiem, 
15 jaunāki. 

2010.gadā tika reģistrētas 15 kāzas ( t.sk. 2 baznīcā) ( stājās laulībā 12 pāri -
pirmo reizi; 1 pāris -o t ro reizi; 2 pāri: līgavainis 2.reizi , līgava 1.reizi). Bez tam 
2010.gadā Priekules novada dzimtsarakstu nodaļā bērni pieteica savu vecāku Zelta 
kāzu gadadienu un Sudrabkāzu gadadienu! 

Tāpat tika izsniegtas atkārtotas laulības, dzimšanas un miršanas apliecības, 
tika veikti labojumi un papildinājumi civilstāvokļa aktu reģistros: sakarā ar laulības 
šķiršanu, uzvārda maiņu, aizgādības tiesību atņemšanu pār bērnu, paternitātes 
noteikšanu, personas kodu . 

Strādāju ar 
2 programmām: 
ZZ Dati un 
Krāslavas 
„Promis". Vēl 
joprojām vadu 
programmās 
informāciju, no 
tām dzimtsarakstu 
nodaļām, kuras ar 
programmām 
nestrādāja. 
Republikā 
dzimtsarakstu 
nodaļas strādā ar 
15 programmām 
un tuvākajā laikā 
paredzēts ieviest vienotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas sistēmas 
darbības uzsākšanu civilstāvokļa aktu reģistrācijas jomā. 

Iekasēta valsts nodeva Ls 125,-
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Bāriņtiesa j 

Priekules novada bāriņtiesa izveidota 2009.gada 17.jūlijā, kurā apvienotas 
Priekules pilsētas, Priekules pagasta, Gramzdas pagasta, Virgas pagasta un Bunkas 
pagasta bāriņtiesas. 

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. 

2010.gadā Priekules novada bāriņtiesas sastāvā strādāja bāriņtiesas 
priekšsēdētāja, priekšsēdētājas vietniece, pieci bāriņtiesas locekļi. 

2010.gadā tika izskatītas un pieņemti lēmumi šādās lietās: 
• Par bērnu aprūpes tiesību atņemšanu - 9 lietas; 
• Par bērnu aprūpes tiesību atjaunošanu - 14 lietas; 
• Par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu - 7 lietas; 
• Par atlaišanu no aizbildņa pienākumu pildīšanas - 3 lietas; 
• Par atļaujas došanu nedēļas nogalēs un svētku dienās uzņemt ģimenē bērnus -

3 lietas; 
• Par bērna izņemšanu no aizbildņa ģimenes un aizbildņa atstādināšanu no 

pienākumu pildīšanas - 2 lietas; 
• Pār bērna uzturēšanās izbeigšanu audžuģimenē - 1 lieta; 
• Par bērna atgriešanu aizbildņa ģimenē - 1 lieta; 
• Par bērna ievietošanu audžuģimenē - 3 lietas; 
• Par bērna nodošanu citas personas aprūpē - 3 lietas; 
• Par bērna šķiršanu no pusbrāļiem un pusmāsas adopcijas gadījumā - 1 lieta; 
• Par atļauju došanu rīkoties ar nepilngadīgā mantu - 4 lietas; 
• Par izdevumu atlīdzināšanu aizgādnim saistībā ar pienākumu pildīšanu -

1lieta; 
• Par atļaujas došanu nepilngadīgo bērnu vārdā pieņemt un pārvaldīt mantojumu 

- 2 lietas; 
• Par norēķinu kontu atvēršanu uz nepilngadīgo bērnu vārda - 1lieta; 
• Par atļaujas došanu rīkoties ar rīcībnespējīgās personas mantu - 6 lietas; 
• Par aizgādņa iecelšanu mantojumam - 2 lietas; 
• Par aizgādņa iecelšanu rīcībnespējīgai personai -1 lieta; 
• par aizgādņa atlaišanu no pienākumu pildīšanas - 3 lietas; 
• Par ģimenes valsts pabalsta izmaksas pārtraukšanu un piešķiršanu personai 

kura audzina bērnu - 3 lietas; 
• Par atzinuma sniegšanu tiesai par saskarsmes tiesību izmantošanu - 1lieta; 
• Par atzinuma sniegšanu personai par spēju pienācīgi aprūpēs nepilngadīgu 

bērnu - 2 lietas; 
• Par personas atbilstību aizbildņa pienākumu pildīšanai - 1lieta; 
• Par prasības pieteikuma sniegšanu tiesā par paternitātes pieņēmuma 

apstrīdēšanu - 3 lietas; 
Bāriņtiesa sadarbojas ar Priekules novada sociālo dienestu, policijas 

darbiniekiem, izglītības un medicīnas institūcijām, tiesām, bāriņtiesām, arhīvu un 
citām institūcijām, kas saistītas ar likumā noteikto funkciju izpildi. 

2010.gadā bāriņtiesā ir veiktas 233 notariālās darbības. 
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Sociālais dienests 

Sociālā dienestā strādā 7 sociālā darba speciālisti. Trīs sociāliem darbiniekiem 
ir augstākā izglītība sociālā darbā. Viens darbinieks ir ieguvis maģistra grādu sociālā 
darbā. Viens darbinieks mācās maģistrantūrā. Divi sociālie darbinieki iegūs sociālā 
darba speciālista izglītību 2011 . gada pavasarī. 
2010. gadā sociālie darba speciālisti piedalījušies: 
• Informatīvais seminārs- Jauna pieeja sociālo pakalpojumu sniedzēju novērtēšanā. 
• Informatīvais seminārs- Sociālā likumdošana 
• Informatīvais seminārs- Bērna seksuālā izmantošana dzīvē un internetā. 
• Konference Sociālā darba attīstības virzieni 2012-2017 
• Apmācība SOOP programmas lietošanai. 

Kopējās izmaksas Ls 40,00 

Sociālais darbs 
• SPO- 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 iedzīvotājiem 

(EK pakas, "Paēdušai Latvijai" 
• 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 katru otro ceturtdienu 
• 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 SOOP programmu 
• Rehabilitācijas plāna izstrāde un realizēšana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 

Sadarbība ar Bērnu fondu 
Pamatojoties uz 2009.gada 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 
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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 2010 gadā saņēmuši 6 bērni. 
Bērnu Fonds par psihologu sniegtajiem pakalpojumiem samaksājis Ls 600. 

LATVENERGO akcija 
2010. saņemtas 365 atlaižu kartes. 
2010. gadā trūcīgām ģimenēm un personām izsniegtas 315 atlaižu kartes. 
Atlikums izsniegšanai 2011 gadam -50 atlaižu kartes. 

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 2010 gadā no valsts budžeta atmaksāti Ls 
51141 sociālās palīdzības pabalstu izmaksu nodrošināšanai Priekules novadam. 

SIA „Rokaiži" uz 2010. gada 31. decembri atrodas 9 Priekules novada iedzīvotāji. 
Pakalpojumu cena 2010. gadā Ls1261 

Saņemtie ziedojumi 
2010. gadā saņemti Ls 670 
Ziedotā nauda izlietota Priekules novada iedzīvotājiem: 
-Atmaksātas mācības mūzikas un mākslas skolās 
-Iegādāti būvmateriāli 
-Iegādātas 2 veļas mazgājamās mašīnas 
-Iegādāta1 apkures krāsniņa 

Saņemta humānā palīdzība 
Saņemta humānā palīdzība- apavi, apģērbs, higiēnas preces no biedrības „Pārcēlājs" 
Saņemta humānā palīdzība-apģērbi, apavi, mēbeles, krāsas, higiēnas preces no 
Zviedrijas. 
Humāno palīdzību saņēmuši un turpina saņemt Priekules novada iedzīvotāji. 

Sociālā dienesta aktivitātes 2010. gadā 
• Invalīdu, pensionāru Lieldienu pasākums 
• Pansionātu "Rokaiži", 

SAC "Iļģi", SAC"Aizvīķi"apmeklējums Jāņos un Ziemassvētkos, 
• Bērnu invalīdu Ziemassvētku pasākums 
• Grobiņas novada domes izbraukuma sēde Priekules novada SD 
• Pieredzes apmaiņa Aizputes SD 
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Izglītība 

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 
o 

Audzēkņu skaits Priekules novada vispārējās izglītības iestādēs 2010. gada 
1.septembrī 

1.-9. 10.-12. T.sk. 

Izglītības iestāde 
Līdz 5 
gadiem 

5-6 
gadīgie 

klasē klasē speciālās 
izglītības 

programmās 
Priekules vidusskola 235 79 
PII Dzirnaviņas 43 63 
Gramzdas pamatskola 10 59 1 
Kalētu pamatskola 17 34 72 4 
Krotes Kronvalda Ata pamatskola 19 88 
Virgas pamatskola 13 80 
Purmsātu speciālā 
internātpamatskola 

103 103 

Audzēkņu skaits Priekules novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs 2010. 
gada 1.septembrī 

Izglītības iestāde Mūzikas 
programmas 

Mākslas 
programmas 

Kopā 

Priekules Mūzikas 
un mākslas skola 

40 24 64 

Kalētu Mūzikas un 
mākslas skola 

92 50 142 
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Ar 2010.gada augustu Priekules novadā strādā izglītības metodiķis. Organizēta 
pedagogu profesionālās meistarības pilnveide, koordinēts un nodrošināts metodiskais 
darbs novadā Darbu uzsākušas 11 novada pedagogu metodiskās apvienības: latviešu 
valodas, matemātikas, svešvalodu, dabaszinību, vēstures un sociālo zinību, sporta, 
mūzikas, vizuālās mākslas un mājturības, sākumskolas, pirmsskolas, klašu 
audzinātāju. Organizētas metodiskās dienas, mācību priekšmetu metodisko apvienību 
semināri, olimpiādes un konkursi skolēniem. 

Notiek regulāra sadarbība ar Valsts izglītības satura centru, organizējot 
centralizētos un necentralizētos valsts pārbaudes darbus, mācību priekšmetu 
olimpiādes. 

Novadā turpina darbu pedagoģiski medicīniskā komisija. 2010. gadā izvērtētas 
17 bērnu spējas un sniegti atzinumi par piemērotāko izglītības programmu. 

2010.gadā izstrādāta jauna Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju 
Priekules novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā 
nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu, vispārējās pamatizglītības un 
vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai. 

2010.gadā darbu turpināja komisija, kas izvērtēja iesniegtās interešu izglītības 
programmas un veica mērķdotācijas līdzekļu sadali. 2010./11.m.g.novadā darbojās 57 
interešu pulciņi. 

Viena skolēna izmaksas Priekules novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs 
2010.gadā: 

Priekules vidusskolai - LVL 23,90 
Gramzdas pamatskolai LVL 60, 75 
Kalētu pamatskolai LVL 52,70 
Kalētu pamatskolas pirmsskolas grupas - LVL 80,27 
Krotes Kronvalda Ata pamatskolai - LVL 46,68 
Virgas pamatskolai - LVL 60,40 
Priekules pirmsskolas izglītības iestāde „Dzirnaviņas" - LVL 56,79 
Kalētu pamatskolas pirmsskolas grupas - LVL 80,27 
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Tūrisms 

2010.gadā attaisnojās sākotnēji uzstādītais mērķis - nepieciešamība pēc 
tūrisma nozares plānveidīgas attīstības t.i. katram gadam izvirzot prioritātes un 
pasākumus, kuriem attiecīgi budžeta gadā paredzot finanšu līdzekļus. Kopumā gads 
bija tūrisma notikumiem un pasākumiem bagāts, kurā tūrisma aktivitātes notika ne 
tikai novada centrā, bet arī uz vietām novada pagastos. 

Nozīmīgākās aktivitātes tūrisma attīstībā 2010.gadā: 

• Izveidota novada tūrisma pakalpojumu sniedzēju datu bāzi; 
• Savākti un apkopoti visu Priekules novada tūrisma objektu apraksti un 

nedaudzas senās fotogrāfijas; 
• Nodibināti labi kontakti ar nedaudzajiem tūrisma uzņēmējiem novadā un 

apkārtnē un izveidojusies kvalitatīva sadarbība ar Lejaskurzemes TIB; 
• Noorganizēta Lielā talka un atklāta jauna, tūristiem pievilcīga vieta Gramzdas 

pagasta - Smaižu baznīcas teritorija; 
• Noorganizēta jauno tūrisma ceļvežu - gidu skola - novadītas trīs nodarbības, 

piesaistīti tūrisma eksperti, izveidota novada tūrisma jomas atbalsta grupa; 
• Savākti materiāli un uzsākta Priekules pilsētas senlietu krātuves veidošana, 

kuras patreizējā atrašanās vieta ir Priekules Mūzikas un mākslas skola; 
• Nodrošināta neliela darba samaksu visiem novada senlietu krātuvju 

darbiniekiem; 
• Noorganizēta Pirmā Priekules novada diena Liepājā, Rožu laukumā, kas 

kopumā TAVA (Tūrisma valsts aģentūrā) tika novērtēta kā Kurzemes novadu 
tūrisma nozares labākā inovācija 2010.gadā; 

• Uzsākta Priekules Zviedru vārtu tehniskā ekspertīze ēkas iekštelpu 
renovācijai, ar laiku to veidojot par Priekules TIC; 

• Atklāts Pirmais velotūrisma maršruts Priekule - Mazgramzda - Smaiži -
Aizvīķu parks - Gramzda - Priekule sadarbībā ar SIA " J D tehnika", kas veic 
velonomu un sniedz tehnisko palīdzību; 

• Apkopotas idejas jaunu tūrisma produktu veidošanai; 
• Gada pārsteigums tūrismā - Kalētu pārvaldes iniciatīva - tūrisma objektu 

norāžu izgatavošana un izvietošana Meža parkā - Priediens; 
• Sagatavota informācija un nodrukāts materiāls - Priekules novada tūrisma un 

aktīvas atpūtas objekti - Liepājas reģiona TIB mājas lapā un novadu bukletā 
trīs valodās.. 
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Sports 

Priekules novada sporta dzīvi 2010. gadā organizēja un vadīja Priekules 
novada sporta metodiķis Mārtiņš Mikāls un Priekules novada sporta metodiķa 
vietnieks Arnis Kvietkauskis līdz 28. oktobrim, kā arī sporta metodiķi -Kalētu 
pagastā Ģirts Ločmelis, Bunkas pagastā Dita Putere līdz 2010. gada 25. oktobrim no 
25 .oktobra darbu turpina Didzis Puters , Virgas pagastā Aija Vainovska un no 4. 
augusta Gramzdas pagastā Raitis Feldmanis. 

Priekules daudzfunkcionālā sporta halle. 

Lielākā daļa novada pasākumi, kas saistīt ar novada sporta dzīvi norisinās Priekules 
daudzfunkcionālajā sporta hallē, tādējādi lielākā daļa sporta budžeta naudas tiek 
izlietota halles uzturēšanā un sporta pasākumu rīkošanā. 
Sporta halles piedāvātās aktivitātes: 

Aerobiakas nodarbības, Pilates, Basketbola treniņi(dāmām un kungiem), 
Volējbols(dāmām), futbola treniņi, kā arī darbojas sportaskolas grupa hantbolā, notiek 
novusa treniņi, ir iespēja spēlēt galda tenisu un apmeklēt trenažiera zāli. 
Kā ari notiek futbola nodarbības maziem futbolistiem futbola klubā „Bandava". 
Tādējādi uzskatu ka ir radīta iespēja katrai interesentu grupai iespēja nodarboties ar 
sportu, kas arī būtu mūsu viens no mērķiem pie kura tika strādāts šinī gadā un pie 
kura tiks strādāts arī turpmāk. 

Sporta halles ienākumi 2010. gadā. 

Kopējie ienākumi -6832 Ls 
No tiem 2794 Ls sastāda īre par palīgtelpām(kafenīcas „Ikars", frizētavas „Saulīte", 
„Swedbank" reklāmas izvietošana, un citu telpu īre. 
No tiem 4038 Ls sastāda tieši sportuzāles īres ienākumi -lielās zāles īres, airobikas 
zāles tenis inventāra noma(1204 Ls) un lielākā daļa no šiem ienākumiem sastāda 
maksa par trenažieru zāles apmeklējumiem-2834 Ls. 

Ieskats Priekules daudzfunkcionālajā sporta hallē un novadā sarīkotajos 
sporta pasākumos. 

Sadarbībā ar biedrību Lejaskurzemes sports sarīkota -Lejaskurzemes novadu 
veterāna sporta diena, kur pavisam piedalījās 226 sporta veterāmi, kas pavisam 
sacentās 9 sporta veidos. 

Priekules novada atklātais čempionāts svarstieņa spiešanā guļus 2010. Uz kuru 
bija ieradies WPC-WPO Latvijas prezidenta Raivo Čaps, šajās sacensībās tika laboti 3 
Latvijas rekordi svarastieņa spiešanā guļus, sacensībās pavisam piedalījās 96 
dalībnieki no Saldus, Ventspils, Kuldīgas, Dobeles, Liepājas, Nīcas novada, Vaiņodes 
novada un Skodas. 

Sadarbojoties šautriņu mešanas klubam „Priekule" un Latvijas Darts 
organizācijai sarīkots Latvijas un Baltijas reitinga turnīrs „Priekules Kauss 2010" -
sautriņu mešanā. 
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„Ikara svētku sporta spēles 2010", kur ikviens Priekules novada iedzīvotājs 
un tā viesis varēja mēroties spēkiem piecās dažādās sporta disciplīnās -Strītbolā, 
Stafetē, Desu stiepšanā, Stafetē „Adrenalīna kalns", Spilvenu kaujās. Sporta svētkos 
piedalījās pavisam astoņas komandas. 

Priekules kauss hantbolā veterāniem 2010.-piedalījās seša komandas no 
Latvijas un Lietuvas. 

Priekules novada čempionāti 2010. gadā.(pavisam kopā 16) 

Priekules novada čempionāts telpu futbolā 2010 -piedalījās 10 komandas. 
Priekules novada čempionāts basketbolā futbolā 2010 -piedalījās 5 komandas. 
Priekules novada čempionāts galda tenisā 2010 - trīs posmi, piedalījās 26 dalībnieki. 
Priekules novada čempionāts zolītē 2010 - seši posmi ,piedalījās 36 dalībnieki. 
Priekules novada čempionāts komandām zolītē -piedalījās 6 komandas. 
Priekules novada čempionāts šahā 2010 -tr is posmi, piedalījās 8 dalībnieki. 
Priekules novada čempionāts dambretē 2010 - trīs posmi, piedalījās 16 dalībnieki. 
Priekules novada čempionāts telpu futbolā 2010 -piedalījās 10 komandas. 
Priekules novada čempionāts novusā dubūltspēlēs 2010 -piedalījās 12 dalībnieki. 
Priekules novada čempionāts novusā 2010 - divi posmi, piedalījās 17 dalībnieki. 
Priekules novada komandu čempionāts zemledus makšķerēšanā 2010 - trīs posmi, 
piedalījās 11 komandas(komandā 3 dalībnieki) 
Priekules novada tempo kausa izcīņa zemledus makšķerēšanā 2010 -piedalījās 14 
dalībnieki. 
Priekules novada čempionāts spiningošanā 2010 - t r īs posmi, piedalījās 16 komandas. 
Priekules novada čempionāts pludiņmakšķerēšanā 2010 -piedalījās 12 dalībnieki. 
Priekules novada čempionāts pludmales volējbolā 2010 -divi posmi, piedalījās 14 
komandas. 
Priekules novada čempionāts minifutbolā 2010 - divi posmi, piedalījās 9 komandas. 
Priekules novada čempionāts šautriņu mešanā 2010. - t r īs posmi, piedalījās 48 
dalībnieki. 
Priekules novada atklātais čempionāts svarastieņa spiešanā guļus bez ekipējuma 2010 
-piedalījās 93 dalībnieki. 
Priekules novada čempionāts pokerā 2010 - t r īs posmi, piedalījās 43 dalībnieki. 

Priekules novusa kluba starti 2010. gadā. 

Priekules novusa klubs ar labiem panākumiem startēja Latvijas Republikas novusa 
čempionātā 2.līgā izcīnot otro vietu, kas dod tiesības 2011.gadā startēt 1.līgā.(piecos 
posmos) 

Lejaskurzemes novadu komandu čempionātā piedalījās divas Priekules 
novadu komandas. Priekule - 1 izcīnija trešo vietu, bet Priekule - 2 izcīnija ceturto 
vietu. 

Lieldienu kausa izcīņa minikomandām novusā - 8 dalībnieki (Turnīrs 
norisinājās Priekules daudzfunkcionālajā sporta hallē). 
Individuālie turnīri: 

2010. gadā individuālajā Latvijas čempionātā novusā pavisam dalību uzsāka 
septiņi Priekules novada pārstāvji, vislabāk veicās un līdz pusfinālam aizcīnījās 
M.Isakovs. 

ZS "Vai rogi" kausa izcīņā piedalījās 20 dalībnieki , no Priekules novada 
pārstāvjiem vislabāk veicās A.Zīlītim -3. Vieta, M.Isakovam -4. vieta. 
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Lejaskurzemes novadu dubūltspēļu čempionātā vīriešiem - novadu parstāvēja 
10 dalībnieki, vislabāk veicās H.Ulmanim/R.Lakstīgalam-3.vieta. 

Rūda Beņķa piemiņas turnīrs- piedalījās 18 dalībnieki, Priekules novadu 
pārstāvēja 6 dalībnieki vislabāk veicās M.Iskovam -2.vieta (Turnīrs norisinājās 
Priekulē) 

Lejaskurzemes novada kausa izcīņa vīriešiem - novadu pārstāvēja 4 dalībnieki 
, vislabāk veicās A.Trankalim - 2.vieta. 

Jaungada kausa izcīņa novusā vīriešiem 2010 - 26 dalībnieki, Priekules 
novadu pārstāvēja 7 dalībnieki, vislabāk veicās Gundaram Auzniekam -1. vieta. 

Šautriņu mešanas kluba „PRIEKULE" starti 2010. gadā. 

Veiksmīgu 2010. gada šautriņu mešanas sezonu ir aizvadījuši šautriņu 
mešanas kluba „Priekule" šautriņu metēji, panākumus gūstot gan vietēja, gan 
starptautiska mēroga turnīros. Šis gads klubam bija īpašs jubilejas gads, jo klubam 
tika svinēta arī 10 gadu jubileja. 

Ar spraigām cīņām trīs posmu garumā noslēdzās 2010. gada Priekules 
novada atklātais čempionāts, kopā pulcējot 11 dāmas un 40 kungus no tuvākiem un 
tālākiem Latvijas novadiem, kā arī šautriņu metējus no Lietuvas un Krievijas. 

Ne mazāk interesanta izvērtās arī 2010. gada Kalētu Darts Līgas sezona, 
kurā par uzvarētāju kļuva priekulnieks Aigars Strēlis, uzreiz aiz sevis atstājot Kalētu 
šautriņu metējus - Andri Ziemeli un Gunti Ziemeli. Kopumā Kalētu Darts Līgas 
posmos šogad piedalījās 38 šautriņu metēji no Bārtas, Durbes, Kalētiem, Kapsēdes, 
Liepājas, Ozolmuižas, Priekules, Rēzeknes, Vaiņodes un Lietuvas. 

11. un 12. septembrī Priekules daudzfunkcionālajā sporta hallē norisinājās 
gada vērienīgākās šautriņu mešanas sacensības Priekulē - Latvijas un Baltijas 
reitinga turnīrs „Priekules Kauss 2010". Dāmu konkurencē nepārspēta palika 
Biruta Skvirecka no Bauskas, kura finālā pārspēja Vitu Grebsku no Jēkabpils, bet 
trešo vietu ieņēma Areta Kovaļevska no Bauskas un Avelīna Lāce no Vecpiebalgas. 
Kungu konkurencē jau ceturto gadu pēc kārtas Priekulē triumfēja lietuvietis Arūnas 
Čiplys, kurš finālā pārspēja citu lietuvieti Tomasu Šaki, savukārt trešo vietu izcīnīja 
divi priekulnieki - Madars Razma un Aigars Strēlis. Kopumā uz turnīru šogad ieradās 
15 dāmas un 45 kungi no Latvijas un Lietuvas. 

Veiksmīgi ŠMK „Priekule" tika pārstāvēts 2010. gada Baltijas atklātajā 
komandu kausā Lietuvā, kura kopvērtējumā ŠMK "Priekule" I komanda sasniedza 
vēsturisku 4. vietu (7. vieta dāmu un 3. vieta kungu konkurencē), ŠMK "Priekule" II 
ieguva 7. vietu (5. vieta kungu konkurencē), bet ŠMK "Priekule" III ierindojās 19. 
vietā (13. vieta kungu konkurencē). Kopumā turnīrā piedalījās 24 komandas no 
Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Nīderlandes. 

Arī Latvijas, Lietuvas un Baltijas reitinga turnīros šī sezona kluba šautriņu 
metējiem ir bijusi gana ražīga, godalgotas vietas izcīnot teju katrās sacensībās! Kungu 
konkurencē veiksmīgākie šosezon bija divi priekulnieki - Madars Razma un Aigars 
Strēlis. M. Razma triumfēja Bauskā un Saulkrastos, izcīnīja 2. vietu Jēkabpilī un 
Jonavā, kā arī ieguva 3. vietu Priekulē un „LDO Kausā" Rīgā, savukārt A. Strēlis 
izcīnīja 2. vietu Bauskā un Klaipēdā, kā arī 3. vietu Jēkabpilī, Cēsīs, Priekulē un 
Mažeiķos. 

Panākumi nav izpalikuši arī aizvadītajos WDF pasaules reitinga turnīros 
Baltijas valstīs un Polijā, no kuriem mājās pārvestas ir trīs 3. vietas! Priekulnieks 
Madars Razma izcīnīja divas 3. vietas turnīros Lietuvā - „Kauņas Open 2010" un 
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„Lietuvas Open 2010", kā arī izcīnīja augsto 5. vietu „Igaunijas Open 2010" 
sacensībās Tallinā. Jāatzīmē, ka vēl pie WDF pasaules reitinga punktiem šogad ir ticis 
arī priekulnieks Aigars Strēlis, kalētnieks Andris Ziemelis. 

Sezonu šogad noslēdza Latvijas čempionāts, kurā individuāli par 2010. gada 
Latvijas čempionu kļuva priekulnieks Madars Razma, bet pārī ar Aigaru Strēli tika 
izcīnīts arī čempiona tituls pāru sacensībās. 

Priekules novada svarcelšanas komandas starti 2010. gadā. 

Baltijas valstu čempionātā svara stieņu spiešanā guļus izcīnīta 2.vieta 
komandu vērtējumā, Lejaskurzemes novadu čempionātā spiešanā guļus 1.vieta 
komandu vērtējumā,Latvijas čempionātā svarstieņu spiešanā guļus 3.vieta komandu 
vērtējumā, 
Priekules novada atklātajā čempionātā 2010 svarstieņa spiešanā guļus izcīnīta 2. vieta 
komandu vērtējumā, Skodas rajona čempionātā svarastieņa spiešanā guļus 2010 - 4. 
vieta komandu vērtējumā, Liepājas čempionātā pauerliftingā 2010 - 2. vieta komandu 
vērtējumā, Liepājas fitnesa centra Olymps atklātaijā čempionātā 2010 svaru stieņa 
spiešanā guļus bez ekipējuma - 1. vieta komandu vērtējumā. 

Kā viens no izcilākajiem panākumiem 2010. gadā ir mūsu novadnieka 
svarcēlāja Arta Šteina izcīnītais Pasaules čempionāta tituls svarastieņa spiešanā guļus 
WPC-WPO versijā, jauniešiem svara kategorijā līdz 75 kg, kas norisinājās 1.-7. 
novembra Somijas pilsētā Mikelli. 
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Par sakoptu Priekules novadu 

2010.gadā Priekules novada dome apstiprināja nolikumu konkursam „Par 
sakoptu Priekules novadu" . Konkurss tika organizēts divās kārtās, sešās nominācijās 
- individuālā māja ciematā un pilsētā, viensētas ar un bez ražošanas, daudzdzīvokļu 
mājas, zemnieku saimniecības, uzņēmumi un iestādes. 
Kopā četrās dienās tika apskatīti 40 konkursa otrajai kārtai izvirzītie pretendenti. Lai 
komisijai vērtēšana būtu raitāka, tika izstrādāti vērtēšanas kritēriji. 

Konkursa komisija bija patīkami pārsteigta par to lielo darbu, ko novada 
iedzīvotāji ir ieguldījuši savu māju, sētu sakārtošanā un teritoriju labiekārtošanā. 
Par konkursa „Par sakoptu Priekules novadu 2010" laureātiem kļuva: 

Individuālās mājas ciematā „Pīlādži" (Virgas pagasts, Paplaka) īpašnieki 
Ilze un Aigars Jansoni; 

Individuālā mājas Galvenā iela 15 (Priekule) īpašnieki Irēna un Pēteris 
Indrieki; Viensētas ar ražošanu „Apes" (Ozoli, Kalētu pagasts) īpašnieki Sigita un 
Virgīnijs Karbauski; 

Viensētas bez ražošanas „Plostnieki" (Bunkas pagasts) īpašnieki Biruta un 
Maris Rubeži; 

Viensēta bez ražošanas „Rudzīši" (Priekules pagasts) īpašnieki Ruta 
Sokolova un Andris Boks; 

Daudzdzīvokļu māja Skolas iela 6 (Gramzda); 
Zemnieku saimniecība „Vējotnes" (Purmsāti, Virgas pagasts) - īpašnieki 

Aida un Miķelis Rogas; 
Iestāde Virgas pamatskola - skolas direktore Aija Vainovska. 
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Ziņojums par finanšu pārskatu 
Mēs esam veikuši Priekules novada pašvaldības (turpmāk tekstā „Pašvaldība") 2010.gada konsolidētā finanšu pārskata, kas 
atspoguļots no5.1īdz 61.lappusei 1.sējumā un no 1 .līdz 141.lappusei 2.sējumā, revīziju. Revidētais finanšu pārskats ietver 
2010.gada 31.decembra pārskatu par iestādes finansiālo stāvokli - veidlapa Nr. 1 "Bilance", 2010.gada pārskatu par darbības 
finansiālajiem rezultātiem - veidlapa Nr.4-3, pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu - veidlapa Nr.4-1, naudas plūsmas 
pārskatu - veidlapa Nr.2-NP, finanšu pārskatu pielikumus, kas noteikti LR Ministru Kabineta noteikumu Nr.777 „Gada 
pārskata sagatavošanas kārtība" 4.5.punktā, grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu, pārskatu skaidrojumus, t.sk. 
skaidrojumus par budžeta izpildi. 

Šis konsolidētais finanšu pārskats ir sagatavots, apvienojot Pašvaldības struktūrvienību finanšu pārskatus, kā norādīts finanšu 
pārskata pielikumā. Pašvaldības radniecīgās sabiedrības nav konsolidētas šajā finanšu pārskatā. 

Vadības atbildība par konsolidētā_ finanšu pārskata sagatavošanu 
Vadība ir atbildīga par šī konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu 
saskaņā ar 2010.gada 17.augusta LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr.777 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība". Šī 
atbildība ietver tādu iekšējās kontroles izveidošanu, ieviešanu un uzturēšanu, kas nodrošina finanšu pārskatu, kas nesatur ne 
krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības, sagatavošanu un patiesu atspoguļojumu, piemērotas grāmatvedības 
politikas izvēli un lietošanu, kā arī apstākļiem atbilstošu grāmatvedības aplēšu sagatavošanu. 

Revidenta atbildība 
Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šo finanšu pārskatu. Mēs veicām 
revīziju saskaņā ar Latvijā atzītajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums jāievēro ētikas 
prasības un jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskatos nav būtisku neatbilstību. 

Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai gūtu revīzijas pierādījumus par finanšu pārskatā uzrādīto summu un atklātās 
informācijas pamatotību. Procedūras tiek izvēlētas, pamatojoties uz revidenta profesionālu vērtējumu, ieskaitot krāpšanas vai 
kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību riska novērtējumu finanšu pārskatā. Veicot šo riska novērtējumu, revidents ņem vērā 
iekšējo kontroli, kas izveidota, lai nodrošinātu finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu 
atspoguļošanu, ar mērķi noteikt apstākļiem piemērotas revīzijas procedūras, bet nevis lai izteiktu atzinumu par kontroles 
efektivitāti. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības uzskaites principu un nozīmīgu uzņēmuma vadības izdarīto 
pieņēmumu pamatotības, kā arī finanšu pārskatā sniegtās informācijas vispārēju izvērtējumu. 

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 
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Uzskatam, ka iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši musu revīzijas atzinuma izteikšanai. 

Atzinums 
Mūsuprāt, iepriekš minētais konsolidētais finanšu pārskats sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Priekules novada 
Pašvaldības finansiālo stāvokli 2010.gada 31 .decembrī, kā arī par tās finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2010.gadā 
saskaņā ar 2010.gada 17.augusta LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr.777 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība". 

Ziņojums par vadības ziņojuma atbilstību 

Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2010.gadu, kas atspoguļots no l.līdz 4.1appusei 1.sējumā gada pārskata 
sadaļā Vadības ziņojums - Z1NO, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un 2010.gada 
finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju. 

SIA „AUDIT ADVICE", 
zvērinātu revidentu komercsabiedr 
licence Nr. 134 

Marija Jansone, 
atbildīgā zvērināta revidente. 
sertifikāts Nr.25, 

Rīga, Latvija 201 l.gada 
28.aprīlī. 
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