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Priekules novada pašvaldības saistības, kuras saistītas ar administratīvo teritoriju robežu grozīšanu vai sadalīšanu 
 

II. Eiropas Savienības fondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības projekti 

 

1. Projekti, kuru īstenošana pabeigta pēdējo piecu gadu laikā 

1. tabula  

Nr. 
p. 
k. 

Konstatējumu daļa Lēmumu daļa 

projekta nosaukums un mērķis, līguma 
noslēgšanas datums, numurs un 

līgumslēdzēja institūcija 

projekta 
īstenošanas 

termiņš  
(no–līdz) 

finansējums (euro) Pēcuzraudzības periods, 
kurā pašvaldība 

uzņēmusies ar projekta 
īstenošanas līgumu 

projektā radīto vērtību 
uzturēšanu/saglabāšanu 

(dd.mm.gg.) 

cita būtiska 
informācija 

plānotais 
nodošanas 

datums 
(dd.mm.gg.) 

__________ 
pašvaldībai 

nododamā 
doku-

mentācija 

cita 
būtiska 

informācija 

no finanšu 
instru-
menta 

no valsts 
budžeta 

no pašvaldības 
līdzfinansējuma 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai (ELFLA)     

1. 

Projekts: “Velo statīva ar jumtiņu 
iegāde- jaunās paaudzes velo 
kultūras uzlabošanai” 

Mērķis: Velo kultūras uzlabošana 
iegādājoties velo statīvu ar jumtiņu un 
videonovērošanas kameru, tādējādi 
nodrošinot 
drošu un pareizu velo novietošanu 

03.07.2020.-
30.10.2020. 

3328,01  1792,01 

Projekta uzraudzības 
periods sākās no 
projekta pabeigšanas, 
ilgst 5 PILNUS 
KALENDĀROS gadus no 
pirmā noslēgtā gada pēc 
pēdējā maksājuma 
pieprasījuma 

    

https://likumi.lv/wwwraksti/2020/219/BILDES/N_671/P3.DOCX


sabiedrisko aktivitāšu laikā pieguļošajā 
teritorijā. 

Nr.20-02-AL13-A019.2203-000009 

Līgums netiek slēgts. 

Biedrība “Liepājas rajona partnerība”, 
Lauku atbalsta dienests (LAD). 

iesniegšanas Dienestā 
un ilgst līdz 2025.gada 
31.decembrim. 

2. 

Projekts: “Aprīkojuma iegāde 
mobilās brīvdabas kultūrtelpas 
nodrošināšanai Virgas pagasta 
iedzīvotāju kultūras un citu 
sabiedrisko aktivitāšu 
nodrošināšanai” 

Mērķis: Izveidot mobilo brīvdabas 
kultūrtelpu Virgas pagastā. 

Nr.20-02-AL13-A019.2203-000008 

Līgums netiek slēgts. 

Biedrība “Liepājas rajona partnerība”, 
Lauku atbalsta dienests (LAD). 

06.08.2020.-
15.10.2020. 

8525,78  4590,81 

Projekta uzraudzības 
periods sākās no 
projekta pabeigšanas, 
ilgst 5 PILNUS 
KALENDĀROS gadus no 
pirmā noslēgtā gada pēc 
pēdējā maksājuma 
pieprasījuma 
iesniegšanas Dienestā 
un ilgst līdz 2025.gada 
31.decembrim. 

    

3. 

Projekts: ”Aprīkojuma iegāde Bunkas 
kultūras namam iedzīvotāju 
sabiedrisko aktivitāšu 
nodrošināšanai un jaunu 
pakalpojumu veidošanai” 

Mērķis: Nodrošināt Bunkas kultūras 
namu ar atbilstošu, efektīvu 
informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju infrastruktūru, lai veicinātu 
vietējo iedzīvotāju kultūras kapitāla 
paaugstināšanu, nodrošinot organizēto 
pasākumu, aktivitāšu un nodarbību 
kvalitatīvu un mūsdienīgu noformējuma 
veidošanu, prezentāciju un filmu 

19.06.2020.-
30.12.2020. 

10582,62  5698,34 

Projekta uzraudzības 
periods sākās no 
projekta pabeigšanas, 
ilgst 5 PILNUS 
KALENDĀROS gadus no 
pirmā noslēgtā gada pēc 
pēdējā maksājuma 
pieprasījuma 
iesniegšanas Dienestā 
un ilgst līdz 2025.gada 
31.decembrim. 

    



demonstrēšanu, tādējādi 
paplašinot aktivitāšu piedāvājumu 
klāstu. 

Nr.20-02-AL13-A019.2203-000007 

Līgums netiek slēgts. 

Biedrība “Liepājas rajona partnerība”, 
Lauku atbalsta dienests (LAD). 

4. 

Projekts: “Piekļuves nodrošināšana 
sociāliem un veselības 
pakalpojumiem pierobežā - Kalētu 
pagastā” 

Mērķis: Nodrošināt visām sociālām 
grupām pieejamus, kvalitatīvus un 
sasniedzamus sociālos un veselības 
aprūpes 
pakalpojumus - tā palielinot lauku 
iedzīvotāju drošumspēju un vietas 
potenciālu pierobežā. 

Nr.19-02-AL13-A019.2203-000008 

Līgums netiek slēgts. 

Biedrība “Liepājas rajona partnerība”, 
Lauku atbalsta dienests (LAD). 

02.12.2019.-
31.07.2020. 

34000,00  73579,38 

uzraudzības periods 
sākās no projekta 
pabeigšanas, ilgst piecus 
PILNUS KALENDĀROS 
gadus no pirmā noslēgtā 
gada pēc pēdējā 
maksājuma 
pieprasījuma 
iesniegšanas Dienestā 
un beidzas 31.12.2025. 

    

5. 

Projekts: “Teritorijas daļējs 
labiekārtojums, gadskārtu godu un 
tautas tradīciju rituālu laukums 
Krotē, Bunkas pagastā, Priekules 
novadā” 

Mērķis: Nemateriālā kultūras 
mantojuma saglabāšana - gadskārtu 
godu un tautas tradīciju rituālu laukuma 
izbūve Krotē, Bunkas pagastā 
nacionālās identitātes veidošanai un 

17.10.2019.-
30.09.2020. 

13812,02  7437,25 

Projekta uzraudzības 
periods sākās no 
projekta pabeigšanas, 
ilgst piecus PILNUS 
KALENDĀROS gadus no 
pirmā noslēgtā gada pēc 
pēdējā maksājuma 
pieprasījuma 
iesniegšanas Dienestā 
un beidzas 31.12.2025. 

    



uzturēšanai, veicinot kvalitatīvas, 
pievilcīgas dzīves un darba vides 
attīstību. 

Nr.19-02-AL13-A019.2203-000007 

Līgums netiek slēgts. 

Biedrība “Liepājas rajona partnerība”, 
Lauku atbalsta dienests (LAD). 

6. 

Projekts: “Priekules novada lauku 
grants ceļu pārbūve 
uzņēmējdarbības attīstībai” 

Mērķis: Veikt pašvaldības grants ceļu 
pārbūvi uzņēmējdarbības attīstībai”. 

Nr.18-02-A00702-000035 

Līgums netiek slēgts. 

Lauku atbalsta dienests (LAD). 

28.05.2018.-
31.12.2018. 

1599999,99  232194,55  

Projekta uzraudzības 
periods sākas no 
projekta pabeigšanas, 
ilgst piecus gadus no 
pirmā noslēgtā gada pēc 
pēdējā maksājuma 
pieprasījuma 
iesniegšanas Dienestā 
un beidzas 31.12.2023. 

    

7. 

Projekts: “Publiskās infrastruktūras 
pilnveidošana Priekules pilsētas 
potenciāla attīstībai” 

Mērķis: Sakārtot un radīt publisko 
infrastruktūru Priekules pilsētas 
potenciāla attīstībai, izveidojot ielu 
tirdzniecības laukumu ar nojumi, 
stāvlaukumu un sabiedrisko tualeti, 
radot iespēju novada zemniekiem, 
mājražotājiem un citiem uzņēmējiem 
realizēt savu produkciju tuvāk pircējam 
un pilsētas iedzīvotājiem un viesiem 
iegādāties vietējo uzņēmēju ražojumus 
mūsdienām piemērotos apstākļos 
visiem pieejamā (arī personām ar 
īpašajām vajadzībām) labiekārtotā ielu 

01.08.2016.-
30.08.2017. 

45000,00  67089,36 

Projekta uzraudzības 
periods sākas no 
projekta pabeigšanas, 
ilgst piecus gadus no 
pirmā noslēgtā gada pēc 
pēdējā maksājuma 
pieprasījuma 
iesniegšanas Dienestā 
un beidzas 30.08.2022. 

Ielu 
tirdzniecības 
laukums 
atrodas uz 
nomātas 
zemes. 
Zemes 
nomas 
līgums 
Nr.2.3.3/1, 
18.05.2016., 
spēkā līdz 
18.05.2026., 
jālemj, ko 
darīs 
nākotnē. 

   



tirdzniecības laukumā. 

Nr.16-02-AL13-A019.2202-000005 

Līgums netiek slēgts. 

Biedrība “Liepājas rajona partnerība”, 
Lauku atbalsta dienests (LAD). 

8. 

Projekts: “Priekules novada “Ģimeņu 
dārza” labiekārtošanas 1.kārta” 

Mērķis: Veikt Priekules novada “Ģimeņu 
dārza” teritorijas labiekārtošanas 
darbus, veicinot īpašas vietas radīšanu 
Priekules novadā un izveidojot brīvi 
pieejamu brīvā laika pavadīšanas 
infrastruktūru vietējiem iedzīvotājiem 
un ikvienam Priekules apmeklētājam 
(t.sk. tūristiem). 

Nr.16-02-AL13-A019.2202-000002 

Līgums netiek slēgts. 

Biedrība “Liepājas rajona partnerība”, 
Lauku atbalsta dienests (LAD). 

08.08.2016.-
31.12.2017. 

34972,93  181373,76 

Projekta uzraudzības 
periods sākas no 
projekta pabeigšanas, 
ilgst piecus gadus no 
pirmā noslēgtā gada pēc 
pēdējā maksājuma 
pieprasījuma 
iesniegšanas Dienestā 
un beidzas 31.12.2022. 

    

9. 

Projekts “Skaņas un gaismas iekārtu 
kompleksa iegāde kultūras 
pasākumu nodrošināšanai Priekules 
novadā” 

Mērķis: Iegādāties skaņas un gaismas 
iekārtu kompleksu Priekules kultūras 
nama materiālās bāzes papildināšanai, 
lai varētu kvalitatīvi un mūsdienīgi 
realizēt kultūras produktu piedāvājumu 
Priekules novadā, ar kuru palīdzību tiks 
radīti jauni izglītojoši un brīvā laika 
pavadīšanas kultūras pasākumi un 
veicināta sabiedrības iesaistīšanās 

01.08.2016.-
31.07.2017. 

18000,00  2000,00 

Projekta uzraudzības 
periods sākas no 
projekta pabeigšanas, 
ilgst piecus gadus no 
pirmā noslēgtā gada pēc 
pēdējā maksājuma 
pieprasījuma 
iesniegšanas Dienestā 
un beidzas 30.07.2022. 

    



Priekules novada kultūras dzīves 
bagātināšanā. 

Nr.16-02-AL13-A019.2201-000002 

Līgums netiek slēgts. 

Biedrība “Liepājas rajona partnerība”, 
Lauku atbalsta dienests (LAD). 

10. 

Projekts: “Atklāta tenisa laukuma 
seguma uzstādīšana (ieklāšana) un 
tenisa bumbiņu padošanas mašīnas 
ar bumbiņām iegāde” 

Mērķis: Veikt atklāta tenisa laukuma 
sakārtošanu uzstādot (ieklājot) 
mūsdienu prasībām atbilstošu un drošu 
cieto segumu, kā arī iegādāties tenisa 
bumbiņu padošanas mašīnu ar 
bumbiņām, piedāvājot jaunu sporta 
aktivitāti ikvienam aktīva sporta un 
vienkārši aktīvas, veselīgas atpūtas 
cienītājam. 

Nr. 16-02-AL13-A019.2201-000001 

Līgums netiek slēgts. 

Biedrība “Liepājas rajona partnerība”, 
Lauku atbalsta dienests (LAD). 

26.09.2016.-
01.08.2017. 

17538.75  1948.75 

Projekta uzraudzības 
periods sākas no 
projekta pabeigšanas, 
ilgst piecus gadus no 
pirmā noslēgtā gada pēc 
pēdējā maksājuma 
pieprasījuma 
iesniegšanas Dienestā 
un beidzas 01.08.2022. 

    

11. 

Projekts: “Krotes un Kalētu tautas 
tērpi- etnogrāfijas pētījuma 
turpinājums Priekules novadā” 

Mērķis: Izgatavot divus- Krotes un 
Kalētu tautastērpus pilnā komplektācijā, 
kuri kalpos par nozīmīgu kultūras 
mantojuma- muzeja priekšmetiem 
Krotes un Kalētu senlietu krātuvēs. 

08.08.2014.-
01.02.2015. 

3433,05  381,45 

5 gadi pēc pēdējā 
maksājuma veikšanas. 
Slēgts. 
 

    



Nr. 14-02-LL09-L413203-000006 

Līgums netiek slēgts. 

Biedrība “Liepājas rajona partnerība”, 
Lauku atbalsta dienests (LAD). 

12. 

Projekts “Iz sentēvu lādes Dziesmu 

kalnā” 

Mērķis: Iegādāties Krotes tautas tērpus 

Bunkas pagasta folkloras kopai 

“Traistēni”. 

Nr.14-02-LL09-L413203-000003 

Līgums netiek slēgts. 

Biedrība “Liepājas rajona partnerība”, 

Lauku atbalsta dienests (LAD). 

19.06.2014.-

15.05.2015. 
1313,85  145,98 

5 gadi pēc pēdējā 

maksājuma veikšanas. 

Slēgts. 

 

    

13. 

Projekts “Infrastruktūras uzlabošana 

brīvā laika pavadīšanai Priekulē” 

Mērķis: Jebkura vecuma iedzīvotāju brīvā 

laika pavadīšanas iespēju uzlabošana un 

esošo teritoriju labiekārtošana Priekulē, 

uzstādot bērnu rotaļu un atpūtas elementus 

(Dārza ielā 18 un Ganību ielā 3), kā arī 

uzstādot āra trenažierus (Aizputes ielā 1). 

Nr.14-02-LL09-L413201-000028 

Līgums netiek slēgts. 

Biedrība “Liepājas rajona partnerība”, 

Lauku atbalsta dienests (LAD). 

06.03.2015.-

31.05.2015. 
8738,09  970,91 

5 gadi pēc pēdējā 

maksājuma veikšanas. 

Slēgts. 

 

Pēc projekta 

iesniegšanas 

mainījās 

apstākļu un 

atpūtas 

elementus 

uzstādīja 

nevis mērķi 

norādītajos 

objektos, bet 

gan Dzirnavu 

ielā 4 un 

Krasta ielā 3, 

Bunkā, 

Bunkas 

pagastā. 

Izmaiņas 

projektā 

akceptētas. 

   



II. Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)     

1. 

Projekts: “Video novērošanas 
kameru uzstādīšana, veicinot 
drošības pasākumus Latvijā un 
Lietuvā” (Installation of video 
security surveillance cameras for 
ensuring safety in towns of Latvia 
and Lithuania), (VIDEOGUARD) 

LLI-258 

Partnerības līgums Nr.LLI-258, 
21.06.2018. 

Kurzemes plānošanas reģions. 

01.06.2018.-
30.11.2019. 

27644,43 1 626,14 3252,29 04.09.2025. 
Projekta 
partneris. 

   

2. 

Projekts: “Kapacitātes un saiknes 
stiprināšana starp pašvaldību 
administrācijām un vietējām 
kopienām, lai uzlabotu dzīves 
apstākļus un sociālo dzīvi lauku 
rajonos Kuliai (LT) un Kalēti (LV)” 
(Capacity building and links 
strengthening between municipal 
administrations and local 
communities in order to improve 
living conditions and social life in 
rural areas of Kuliai (LT) and Kaleti 
(LV)), (Sports activities) 

Mērķis: Izveidot aktīvās atpūtas 
laukumu Priekules novada Kalētu 
pagasta Kalētu ciemā un rekonstruēt 
stadionu Pluņģes 
pašvaldības Kuliai ciemā. Tādējādi 
iedzīvotājiem būs iespēja nodarboties ar 
aktīvu un veselīgu dzīvesveidu ne tikai 

15.03.2018.- 
14.09.2019. 

199999,93 
Priekules 
novadam- 
98933,20 

Priekules 
novadam-
5 819,60 

35294,11 
Priekules 
novadam-
11639,21 

10.03.2025. 

Projekta 
vadošais 
partneris, 
pavisam divi 
partneri. 

   



sava pagasta robežās, bet arī pāri 
robežai. Sadarbojoties abām 
pašvaldībām projekts nodrošinās aktīvu 
un veselīgu dzīvesveidu dažādām 
sabiedrības grupām. Kalētu un Kuliai 
pagastos šobrīd ir nepietiekamas aktīva 
brīvā laika pavadīšanas iespējas, jo nav 
nepieciešamās infrastruktūras, tādēļ 
nepieciešams izbūvēt aktīvās 
atpūtas/sporta laukumus un organizēt 
daudzveidīgus pasākumus. 

Nr.361 
 
Vadošā partnera subsidēšanas līgums 
Nr.LLI-361, 12.04.2018. 

Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija (VARAM). 

3. 

Projekts: “Publisko interneta pieejas 
punktu attīstība Priekules novadā” 

Mērķis: Paaugstināt piekļuves iespējas 
plašākām sabiedrības grupām Priekules 
novadā, izveidojot 10 jaunus publisko 
interneta pieejas punktus un 
pilnveidojot 10 esošos publiskos 
interneta pieejas punktus, kas 
nodrošinās piekļuvi publiskās pārvaldes 
un komercsabiedrību piedāvātajiem 
elektroniskajiem pakalpojumiem un 
informācijai, lai veicinātu iedzīvotāju 
iekļaušanos sabiedrības sociālajos, 
ekonomiskajos un kultūras procesos un 
uzlabotu viņu dzīves kvalitāti, 
nodrošinot piekļuves iespējas visās 
sešās novada teritoriālajās vienībās. 

11.11.2014.-
30.06.2015. 

31574,22 1114,38 4457,54 
5 gadi no noslēguma 
maksājuma veikšanas. 
17.08.2020. 

    



Nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/031 

Vienošanās Nr. 
3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/031/062, 
11.11.2014. 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra 
(VRAA). 

4. 

Projekts: “Ūdenstūrisma kā dabas un 
aktīvā tūrisma komponentes 
attīstība Latvijā un Igaunijā” 
(Development of water tourism as 
nature and active tourism 
component in Latvia and Estonia), 
(Riverways) 

Mērķis: Sakārtot ūdenstūrisma jomu 
Kurzemes reģionā- pilnveidojot 
infrastruktūru, tīrot upes un radot 
jaunus ūdenstūrisma produktus, kā arī 
veicot mārketinga aktivitātes 
ūdenstūrisma un aktīvā/dabas tūrisma 
popularizēšanai. 

Nr.EU43385 

Partnerības līgums, 28.02.2013. 

Kurzemes plānošanas reģions. 

15.01.2013.-
14.06.2015. 

24464,62 1473,77 3537,06 
5 gadi pēc projekta 
ieviešanas beigām. 
20.07.2015. 

Vieni no 
projekta 
partneriem. 

   

III. ERASMUS+     

1. 

Projekts: “EUROPE des ARTS – 
EUROPE des CORPS” 
 
Mērķis: veidot sadarbību starp dažādu 
valstu skolēniem un skolotajiem, radīt 
skolēnos interesi par kultūru, apgūt 
mūzikas instrumentu spēli, iesaistīties 

01.09.2017.- 
31.08.2020. 

38245,00    

    



kolektīvā muzicēšanā, dziedāšanā, 
dejošanā u.c. aktivitātēs. 
 
Līgums Nr. 2017-1-FR01-KA219-
037166_2 
 
Valsts izglītības attīstības aģentūra 

2. 

Projekts: Mācību mobilitāte 
 
Mērķis: piedāvāt skolu pedagoģiskajam 
personālam profesionālās pilnveides 
iespējas ārvalstīs, uzlabojot un dažādot 
skolu pedagoģiskā personāla 
metodiskās zināšanas un prasmes un 
veidojot plašāku izpratni par izglītības 
sistēmām Eiropā. 
 
Līgums Nr. 2017-1-LV01-KA101-
035306 
 
Valsts izglītības attīstības aģentūra 

26.06.2017. 
– 
25.09.2018. 

6306,00    

    

3.  

Projekts: "Priekules vidusskolas 
pedagoģiskā personāla kvalifikācijas 
līmeņa uzlabošana" 
 
Mērķis: veidot izpratni par mūziku, 
mākslu, deju, teātri, kustību Eiropas 
kontekstā; attīstīt prasmes sadarboties 
ar citu Eiropas valstu skolēniem; 
iepazīties ar dalībvalstu 
kultūrvēsturisko mantojumu. 
 

Līguma Nr. NR. 2018-1-LV01-KA101-
046830 
 

03.09.2018- 
02.09.2019. 
 

9710,00    

    



Valsts izglītības attīstības aģentūra 

4. 

Projekts: “Numeracy@English” 
 
Mērķis: gūt pieredzi un mācīties par 
dažādu galda spēļu izmantošanu 
matemātikas apguvē. 
 
Līguma Nr. 2015-1-PI01-KA219-
012948_5, 05.10.2015. 
 
Valsts izglītības attīstības aģentūra 

01.09.2015. 
– 
31.08.2018. 

38515,00    

    

 

Projekts: Mācību mobilitāte 
 
Mērķis: piedāvāt skolu pedagoģiskajam 
personālam profesionālās pilnveides 
iespējas ārvalstīs, uzlabojot un dažādot 
skolu pedagoģiskā personāla 
metodiskās zināšanas un prasmes un 
veidojot plašāku izpratni par izglītības 
sistēmām Eiropā. 
 
Līgums Nr. 2015-1-LV01-KA101-
013146 
 
Valsts izglītības attīstības aģentūra 

31.12.2015. 
– 
30.12.2016. 

5117,00    

    

 

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

 

Domes priekšsēdētājs Vija Jablonska     

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

 

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


