
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 
Reģistrācijas Nr. 90000031601, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434, tālrunis 63461006 

e-pasts: dome@priekulesnovads.lv 

      

 

SĒDES  PROTOKOLS 

 

Nr.10 

Priekules novadā              

2019.gada 5.jūlijā                                       

 

Sēde sasaukta plkst. 9:00 

Sēdi atklāj plkst. 9:00 

 

Sēdi vada –   domes priekšsēdētāja                                                              Vija Jablonska 

Protokolē –  pašvaldības sekretāre      Daiga Tilgale 

                 

Piedalās – 

Deputāti:  Vija Jablonska, Malda Andersone, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Ruta Balode, 

Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Gatis Volkevičš (2.-6.jaut), Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa 

 

Sēdē nepiedalās- deputāts Ainars Cīrulis (aizņemts darbā), deputāte Gražina Ķervija (aizņemta 

darbā),  deputāts Vaclovs Kadaģis (nav informējis), deputāts Toms Šteins (nav informējis), 

deputāte Tatjana Ešenvalde (aizņemta darbā). 

 

Sēdē piedalās -  izpilddirektors Andris Razma, juriste Ināra Avotiņa, galvenās grāmatvedes 

v.i.Laura Garkalne, attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Una Ržepicka, Bunkas pagasta 

pārvaldes vadītāja Patricija Andersone, sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Dundure 

 

Darba kārtība: 

1. Par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2019.gadam grozīju-

miem. 

2. Par piedalīšanos biedrības ‘’Liepājas rajona partnerība’’ izsludinātajā LEADER pro-

grammas projektu konkursā ar projektu ‘’Teritorijas daļējs labiekārtojums, gadskārtu 

godu un tautas tradīciju rituālu laukums Krotē, Bunkas pagastā, Priekules novadā’’ un 

līdzfinansējuma piešķiršana. 

3. Par dalību Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmā ar projektu ‘’Zaļās infrastruktūtas 

attīstība kā veiksmīgas pārrobežu sadarbības atslēga’’. 

4. Par dalību Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmā ar projektu ‘’Kultūtras objektu sa-

glabāšana un pielāgošana mūsdienu vajadzībām’’. 

5. Par nekustamā īpašuma (zemes) Liepājas iela 11B, Priekulē iegādi Priekules novada 

pašvaldības īpašumā. 

6. Par saistošo noteikumu Nr.5/19 ‘’Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2019.gada 

saistošajos noteikumos Nr.2/19 ‘’Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2019.ga-

dam’’’’apstiprināšanu. 

 

 



Darba kārtības apstiprināšana 

 Atklāti balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska, Malda Andersone, Inese Meļķe, Vizma 

Garkalne, Ruta Balode, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa) 

PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

apstiprināt darba kārtību. 

 

1. 

Par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2019. gadam 

grozījumiem  

(lēmums Nr.355) 

Ziņo:V.Jablonska 

  

 Nepieciešams veikt grozījumus Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu 

sarakstā 2019. gadam, pašvaldības iestādei “Priekules feldšeru punkts”,  iekļaujot tajā jaunu 

amata vietu “Apkopējs” (profesiju klasifikatora kods 9112 01) ar  2019. gada 01. jūliju. 

Grozījums skatīt 1. pielikumā.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 28.08.2018. 

Ministru kabineta noteikumu Nr. 555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un 

samaksas kārtība” 153.2. punktu, atklāti balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska,  Vizma Garkalne, 

Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta 

Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 

 pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 

2019. gadam grozījumiem. 
 

 

Sēžu zālē ienāk deputāts Gatis Volkevičs (plkst.9:07). 

 

 

2. 

Par piedalīšanos biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā LEADER 

programmas projektu konkursā ar projektu “Teritorijas daļējs labiekārtojums, 

gadskārtu godu un tautas tradīciju rituālu laukums Krotē, Bunkas pagastā, Priekules 

novadā’’ un līdzfinansējuma piešķiršanu 

(lēmums Nr.356) 

 

Ziņo: U. Ržepicka 

Projektā paredzēts izbūvēt gadskārtu godu un tautas tradīciju rituālu laukumu ar divām 

ugunskura vietām Bunkas pagasta Krotē. Jau vairāk nekā 25 gadus Bunkas pagastā aktīvi 

darbojas folkloras kopa ‘’Traistēni’’, kas kopj un godā ceļ mūsu tautas nemateriālo kultūras 

mantojumu. Folkloras kopas mājvieta ir Krote, līdz ar to plašākie un nozīmīgākie pasākumi 

notiek Krotē un šeit ir izvēlēta vieta šī laukuma izveidošanai.  

Projekta budžetā plānotas būvniecības izmaksas 20357.50 euro, autoruzraudzībai 

1017.88 euro, būvuzraudzībai 2035.75 euro, publicitātes izmaksām 80.00 euro. Visas summas 

ir ar PVN. 

Atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš 

Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Gatis 

Volkevičs); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 



pieņemt lēmumu par piedalīšanos biedrības “Liepājas rajona partnerība” 

izsludinātajā LEADER programmas projektu konkursā ar projektu “Teritorijas daļējs 

labiekārtojums, gadskārtu godu un tautas tradīciju rituālu laukums Krotē, Bunkas 

pagastā, Priekules novadā’’ un līdzfinansējuma piešķiršanu. 

 

 

3. 

Par dalību Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmā ar projektu “Zaļās infrastruktūras 

attīstība kā veiksmīgas pārrobežu sadarbības atslēga” 

(lēmums Nr.357) 

 

Ziņo: U. Ržepicka 

 

 Priekules novada pašvaldībai sadarbībā ar partneri Pluņģes rajona pašvaldību Lietuvā 

(Administration of Plunge district municipality) ir iespēja saņemt finansējumu no Interreg V-A 

Latvijas Lietuvas pārrobežu programmas 2014.-2020.gadam 3.prioritātē “Sociālā integrācija” 

(“Social inclusion as a precondition to territorial development”) iesniedzot projektu “Zaļās 

infrastruktūras attīstība kā veiksmīgas pārrobežu sadarbības atslēga’’. 

 Priekules pilsētā paredzēts labiekārtot skolas parka teritoriju, tajā paplašinot esošo taku 

tīklojumu ar jaunām takām un uzlabojot esošo kvalitāti. Projekta rezultātā tiktu izbūvētas 881 

m garas, 2 m platas un 976 m garas, 1,5m platas takas un izvietoti arī 5 atpūtas soliņi. Teritoriju 

iespēju robežās izmanto pilsētas iedzīvotāji un viesi. Realizējot projektu, tiktu uzlaboti parka 

izmantošanas apstākļi un iedzīvotājiem tas kļūtu vēl pievilcīgāks sava brīvā laika pavadīšanai, 

pastaigājoties vai sportojot. 

 Projekta pieteikuma kopējais budžets ir 235 294,12 EUR no kā 85% ir ERAF (Eiropas 

reģionālās attīstības fonds) finansējums, kas sastāda 200 000 EUR un 15% noteiktais 

pašvaldību līdzfinansējums, kas sastāda 35 294,12 EUR, tajā skaitā katras valsts dotācija. 

 

Atklāti balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska,  Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš 

Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Ruta Balode, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs); 

PRET -  nav; ATTURAS -  1 deputāts (Inese Meļķe); Priekules novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 

 pieņemt lēmumu par dalību Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmā ar projektu 

“Zaļās infrastruktūras attīstība kā veiksmīgas pārrobežu sadarbības atslēga’’. 

 

 

 

4. 

Par dalību Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmā ar projektu “Kultūras objektu 

saglabāšana un pielāgošana mūsdienu vajadzībām” 

(lēmums Nr.358) 

Ziņo: U. Ržepicka 

 

Priekules novada pašvaldībai sadarbībā ar partneri Pluņģes rajona pašvaldību Lietuvā 

(Administration of Plunge district municipality) ir iespēja saņemt finansējumu no Interreg V-A 

Latvijas Lietuvas pārrobežu programmas 2014.-2020.gadam 1.prioritātē “Ilgtspējīga un tīra 

vide” (“Sustainable and clean environment through cooperation”) iesniedzot projektu “Kultūras 

objektu saglabāšana un pielāgošana mūsdienu vajadzībām” (Preservation and adaptation of 

cultural objects to contemporary needs). 

Projekta galvenās aktivitātes paredzētas abās valstīs, Priekulē tā būs kultūrvēsturiskā 

objekta „Zviedru vārti“ renovācija un Pluņģē tiks renovēta M.Oginska muižas kompleksa veļas 



mazgātavas ēka. Papildus minētajām aktivitātēm notiks dažādi kultūru un tūrismu veicinoši 

pasākumi abās pašvaldībās, kā rezultātā tiks veicināta tūrisma attīstība abās pusēs.  

Atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš 

Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Gatis 

Volkevičs); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 pieņemt lēmumu par dalību Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmā ar projektu 

“Kultūras objektu saglabāšana un pielāgošana mūsdienu vajadzībām’’. 

 

 

 

5. 

Par nekustamā īpašuma (zemes) Liepājas iela 11B, Priekulē iegādi Priekules novada 

pašvaldības īpašumā 

(lēmums Nr.359) 

 

Ziņo: V.Jablonska 

 

Nekustamais īpašums Liepājas iela 11B, Priekule, kadastra Nr.6415 001 0091, 

nepieciešams pašvaldībai ēku un inženierbūves uzturēšanai. 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu -pildot savas 

funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un 

nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas 

privāttiesiska rakstura darbības; 21.panta pirmās daļas 17. punktu- lemt par pašvaldības 

nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas 

iegūšanu pašvaldības īpašumā, atklāti balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska,  Vizma Garkalne, 

Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Ruta Balode, Inita 

Rubeze, Gatis Volkevičs); PRET -  1 deputāts (Inese Meļķe); ATTURAS -  nav; Priekules 

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma (zemes) Liepājas iela 11B, Priekulē 

iegādi Priekules novada pašvaldības īpašumā. 

 

 

6. 

Par saistošo noteikumu Nr.5/19 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 

2019.gada 28. februāra saistošajos noteikumos Nr.2/19 „Par Priekules novada 

pašvaldības budžetu 2019.gadam”’’ apstiprināšanu 

(lēmums Nr.360) 

 

Ziņo: L.Garkalne 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. daļas 2. punktu, 

46.pantu, Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot PAR – 10 

(Vija Jablonska,  Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda 

Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs); PRET -  nav; 

ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 pieņemt lēmumu par saistošo noteikumu Nr.5/19 „Grozījumi Priekules novada 

pašvaldības 2019.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.2/19 „Par Priekules novada 

pašvaldības budžetu 2019.gadam’’’’ apstiprināšanu. 

 

 



Protokola pielikumā: lēmumi Nr.355 līdz  Nr.360 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 10:00 

 

 

Sēdes vadītāja                               V.Jablonska 

 

 

Sēdes protokolētāja          D.Tilgale 

 


