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Priekules novads ir mūsu mājas, un šī 

ir vienīgā vieta uz zemes, kur varam 

pilnvērtīgi izkopt savu kultūru, valodu, 

identitāti un nodot to tālāk nākamajām 

paaudzēm. 

Valsts un novada nākotne būs atkarīga 

no tā, cik stipra ir mūsu griba. Mēs 

apzināmies sevi kā savas zemes patiesos 

saimniekus, kas prot ne tikai likt lietā un 

vairot priekšteču radītās vērtības, nodrošināt 

kultūras pēctecību, bet arī droši izmantot 

jaunās iespējas nācijas uzplaukumam un 

atrasties ekonomiski attīstītāko novadu vidū. 

2012.gadā Priekules novada dome 

turpināja strādāt pie Eiropas Savienības fondu 

finansējuma apguves savā pašvaldībā. 

Tika realizēti trīs lieli Eiropas 

Savienības struktūrfondu finansēti projekti. 

Pašā gada sākumā pēc projekta realizācijas 

tika atvērts Priekules kultūras nams. Klimata 

pārmaiņu finanšu instrumenta ietvaros tika realizēts projekts „Siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Priekules pirmsskolas izglītības 

iestādē „Dzirnaviņas””. Eiropas reģionālās attīstības fonda finansēts projekts „Aizputes, 

Vaiņodes, Uzvaras un Zviedru vārtu ielu krustojuma Priekules pilsētā”. Rezultātā ieguvām 

ne tikai „apli”, bet sakārtotas ielas posmi un jaunas autobusu pieturas. Kalētu pagastā tika 

pabeigti darbi pie Eiropas reģionālā attīstības fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 

Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā.” Bunkas pagastā aizsākās darbi pie ERAF 

finansēta projekta „Priekules novada Bunkas pagasta Bunkas ciema ūdenssaimniecības 

attīstība”. Būvniecību paredzēts beigt 2013.gada jūnijā. Pašās gada beigās iesniegts 

projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Bunkas pagasta Krotes ciemā”, 

kura realizācija varētu sākties 2013.gada otrajā pusē. 2012.gadā noslēdzās Eiropas Sociālā 

fonda finansēts projekts „Speciālista piesaiste Priekules novada pašvaldībā”, ar kura 

finansējumu algojām būvinženieri novadā. Pateicoties projektam, „Izglītības iestāžu 

informatizācija Priekules novadā”, visas novada skolas saņēma jaunus datorus un 

interaktīvās tāfeles, lai modernizētu un pilnveidotu mācību procesu.  

Bez šiem nosauktajiem projektiem arī realizēti vairāki LEADER programmas 

projekti Virgas un Kalētu pagastos, Priekules pilsētā. 

2012.gadā daudz esam paveikuši paši sava budžeta ietvaros pašvaldības mācību un 

kultūras iestāžu sakārtošanā, ielu un ceļu ikdienas uzturēšanā. Tā Priekules Mūzikas un 

mākslas skolai tika uzlikts jauns jumts, Gramzdas pagastā tika izremontēta bibliotēka, 

Virgas pamatskolā izremontētas telpas un uzsākta 3-4 gadīgu bērnu apmācība. Pirmsskolas 
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izglītības iestādei „Dzirnaviņas” rekonstruēta apkures sistēma, veikts kosmētiskais remonts 

grupiņās. Izremontētas un iekārtotas telpas Attīstības plānošanas nodaļai domes 

administratīvajā ēkā. Labiekārtota apkārtne un atjaunots materiāli tehniskais 

nodrošinājums Priekules kultūras namā. 

2012.gadā tika izstrādāta vienota atlīdzības sistēma, kuru sāksim ieviest ar 

2013.gadu. 

Vissmagākais lejupslīdes pārbaudījums iedzīvotājiem bija un ir bezdarbs, kurš 

Priekules novadā 2012.gadā bija 12 % (235 bezdarbnieki novadā). 2012.gadā 189 ilgstošie 

bezdarbnieki ir iesaistījušies projektā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” ar 

finansējumu Ls 57 019. 

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 arī ietekmēt pašvaldības kopējās 

stratēģiskās prioritātes. Ja novirzes ir nepamatotas, pašvaldības vadība savlaicīgi pieņem 

lēmumus negatīvo seku novēršanai, tādējādi samazinot budžeta neizpildes draudus. 

Priekules novada domē tiek veikta stingra kontrole par budžeta izpildes gaitu.  

2013. gadā turpināsim strādāt pie parādu piedziņas, jo tā ir „iesaldēta” nauda, ko 

varētu izmantot saimniecības sakārtošanā. Turpināsim sakārtot infrastruktūru ar Eiropas 

Savienības un pašu līdzekļiem, izbūvējot ūdensvadus Bunkas pagasta Bunkas ciemā, 

kanalizācijas sistēmu Kalētos, startēsim energoefektivitātes paaugstināšanas projektos 

Purmsātu skolā. Izglītības iestādes turpinās īstenot ES finansēto projektu, kas mazinās 

jauniešu sociālās atstumtības riskus un palīdzēs skolēniem un jauniešiem ar mācīšanās 

grūtībām. Īpašu vērību šajā gadā pievērsīsim uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumiem 

un darbam ar ģimenēm. 

 

Domes priekšsēdētāja Vija Jablonska 
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Priekules novads tika izveidots pēc 2009.gada pašvaldību vēlēšanām. Savu darbību 

tas sāka 2009.gada 1. jūlijā. Novadā tika apvienotas sekojošas pašvaldības: Priekules 

pilsēta, Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagasti. Novads atrodas Latvijas 

dienvidrietumos, Gramzdas un Kalētu pagasti robežojas ar Lietuvas Republiku. Novada 

teritorija ir 523km
2
 un uz 2012.gada 31.decembri novadā reģistrēti 6468 iedzīvotāji. 

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.  

Priekules novada domes deputāti 

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

Gražina Ķervija, Alda 

Binfelde, Inita Rubeze, Ainars 

Cīrulis, Ainars Jansons, Modris 

Baumanis. 

„Centriskā partija 

Latvijas zemnieku savienība”, 

„Jaunais laiks” - Arta Brauna, 

Gunta Jonauska, Zigrīda 

Dūduma, Tatjana Ešenvalde, 

Andris Džeriņš, Romvalds 

Astrausks. 

Partija LPP/LC- Daiga 

Egle, Vaclovs Kadaģis 

 

 

 

 

Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību nodrošina Priekules novada domes 

administrācija un pagastu pārvaldes Bunkā, Gramzdā, Kalētos un Virgā. 

Pārskats sagatavots un apstiprināts saskaņā ar likuma „ Par pašvaldībām” 

21.panta 2.punktu,72.pantu un 5.05.2010.MK noteikumiem Nr.413”Noteikumi par 

gada publiskajiem pārskatiem”. 

Gada publiskais pārskats ir domāts ikvienam Priekules novada iedzīvotājam, to kā 

izziņas materiālu var izmantot ikviens interesents. 
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Priekules novada pašvaldības budžets veidojās no pamatbudžeta un speciālā budžeta. 

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

un pašvaldību transferti (mērķdotācijas un savstarpējie norēķini).  

Pašvaldības budžeta vadības mērķis ir sadalīt pieejamos finanšu līdzekļus 

attiecīgajā saimnieciskajā gadā pašvaldību funkciju un uzdevumu izpildei atbilstoši 

pašvaldības prioritātēm.  

Priekules novada domes pamatbudžets 2012.gadā ieņēmumos bija Ls 4 192 629. 

Izdevumi Ls 4 660 981. Saņemti aizdevumi Ls 549 412, bet atmaksāti aizdevumi Ls 305 

672. Budžeta līdzekļu atlikums uz 31.12.2012 Ls 528 355. Salīdzinot ar plānoto gada 

sākumā, budžets palielinājies par Ls 325 560, piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzekļus 

projektu realizācijai un iekasējot iepriekšējo gadu parādu summas par nekustamā īpašuma 

nodokli un komunālajiem pakalpojumiem. Speciālā budžeta ieņēmumi 2012.gadā bija Ls 

125 820, izdevumi Ls 84910, naudas līdzekļu atlikums uz 31.12.2012. – Ls 48 887. 

Ziedojumi un dāvinājumi 2012.gadā saņemti Ls 2500, bet izlietoti Ls 5700, jo bija 

atlikums Ls 3200 uz 01.01.2012. Uz 2012.gada beigām atlikuma nav. 

 

Pamatbudžeta ieņēmumi  

 

2012.gadā pašvaldības pamatbudžeta 

ieņēmumi ir Ls 4192629, kas ir par Ls 

244266  mazāk nekā 2011.gadā, jo 

samazinājās Eiropas Savienības finansēto 

projektu apjoms. 

2013.gada plāns ieņēmumos ir Ls 

3468750, kas ir par Ls 723879 mazāks, jo 

mērķdotācijas pedagogu atalgojumam un 

VSAOI plānotas līdz 31.08.2013.  

 
Avots: Priekules novada domes Finanšu nodaļa 

 

Pamatbudžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem  

 

Ieņēmumu galveno daļu veido transferti, kas 2012.gadā ir Ls 2563399. No tiem Ls 

2524029 ir valsts budžeta transferti un Ls 39370 pašvaldību budžetu transferti. Ieņēmumi 

no iedzīvotāju ienākuma nodokļa sastāda Ls 1145894, nekustamā īpašuma nodoklis - Ls 

244710, nenodokļu ieņēmumi - Ls 78382 un ieņēmumi no maksas pakalpojumiem - Ls 

160244.  

2013.gadā plānots saņemt Ls 1195736 iedzīvotāju ienākuma nodokļa un Ls 225428 

īpašuma nodokļa, no kuriem Ls 20000 lati plānoti veco parādu atgūšana. Nenodokļu 

ieņēmumi salīdzinoši ir maza sadaļa – pa visu gadu plānoti Ls 18000. Maksas pakalpojumi 

2013.gadā plānoti Ls 148750. Valsts budžeta transferti Ls 18400836 lati, no kuriem Ls 

807710 ir pašvaldības budžetā saņemtā dotācija no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 

2011.g.izpilde

2012.g.izpilde

2013.g.plāns

4470386 

4660981 

4036110 
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fonda. Pašvaldību budžetu transferti ir Ls 40000. Pašvaldību budžetu transferti ir 

savstarpējie norēķini par izglītību no citām pašvaldībām. 

Attēlā parādīts salīdzinājums par 2011.gada, 2012.gada izpildēm un 2013.gada 

budžetā apstiprinātajām summām. 

 

Pamatbudžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem Ls 

 

 
 

Avots: Priekules novada domes Finanšu nodaļa 

 

 

Pamatbudžeta izdevumi  

 

 Izdevumi ir visi maksājumi no 

budžeta, izņemot parādu pamatsummas 

atmaksu. 2012.gadā pamatbudžeta 

izdevumi sastādīja Ls 4660981, kas ir par 

Ls 190595 vairāk nekā 2011.gadā. 

2012.gada izdevumi plānoti Ls 4036110. 

Attēlā parādīts salīdzinājums 2011.gada, 

2012.gada izdevumiem un 2013.gada 

izdevumu plānam.  

 

Avots: Priekules novada domes Finanšu nodaļa 

 

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām  

 

2012.gada pamatbudžeta izdevumu lielāko daļu Ls 2304299 sastāda izdevumi 

izglītībai, tas ir pedagoģiskā personāla atalgojums un skolu uzturēšanas un darbības 

Nodokļu ieņēmumi

Nenodokļu ieņēmumi

Maksas pakalpojumi

Transferti

1310119 

73744 

139661 

2913371 

1390604 

78382 

160244 

2563399 

1421164 

18000 

148750 

1880836 

2013.g.plāns 2012.g.izpilde 2011.g.izpilde

2011.g.izpilde

2012.g.izpilde

2013.g.plāns

4470386 

4660981 

4036110 
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nodrošināšanas izdevumi. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumi ir 

Ls 627630. Atpūtai un kultūrai tērēti Ls 426040. Vispārējiem vadības dienestiem tērēti Ls  

 

427405, sociālai aizsardzībai - Ls 225137, ekonomiskai darbībai - Ls 567426, veselībai - 

Ls 39847, sabiedriskai kārtībai - Ls 40124, vides aizsardzībai - Ls 3073.  Attēlā parādīts 

salīdzinājums 2011.gada, 2012.gada izpildēm un 2013.gada plānam.  

 

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām Ls 

 

 
Avots: Priekules novada domes Finanšu nodaļa 

 

 

Pamatbudžeta izdevumu sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem 

Atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai 2012.gadā atlīdzībai (atalgojums un VSAOI) 

izlietoti Ls 2045564, kas ir par Ls 15759 vairāk nekā 2011.gadā. Izdevumi atlīdzībai 

pieauguši, jo 2012.gadā atvērtas jaunas štata vietas, palielinājušies izdevumi, pamatojoties 

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

visos posteņos izdevumi 2012.gadā ir lielāki, nekā 2011.gadā, jo novada iestādēm kopumā 

apstiprināti lielāki budžeta izdevumi, lai sakārtotu savus objektus un infrastruktūru. 

 

  

Vispārējie valdības dienesti

Sabiedriskā kārtība un drošība

Ekonomiskā darbība

Vides aizsardzība

Pašvaldības teritoriju un mājokļu

apsaimniekošana

Veselība

Atpūta, kultūra un reliģija

Izglītība

Sociālā aizsardzība

494305 

45546 

464380 

789 

861004 

32982 

510298 

1835133 

225949 

427405 

40124 

567426 

3073 

627630 

39847 

426040 

2304299 

225137 

617777 

47987 

291486 

1323 

746232 

36968 

352309 

1725014 

217014 

2013.g.plāns 2012.g.izpilde 2011.g.izpilde



 
 

 

PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS PUBLISKAIS PĀRSKATS 2012 

10 

 

Pamatbudžeta izdevumu sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem Ls 

 
Avots: Priekules novada domes Finanšu nodaļa 

 

Attēlā salīdzināti 2011.gada, 2012.gada pamatbudžeta izdevumi un 2013.gada 

plānotie izdevumi  atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai. 2013.gada budžeta izdevumi 

atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai plānoti, par pamatu ņemot 2012.gada izpildi. 

Plānojot ievērots piesardzības princips, jo izdevumos plānoti tikai reāli ienākumi. Gada 

laikā tiek veikti budžeta grozījumi, kuros precizē uz gada sākumu satādītās tāmes. 

 

 

Speciālais budžets 

  

Speciālais budžets sastāv no privatizācijas fonda līdzekļiem, dabas resursu nodokļa 

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

 

 

 

 

Atlīdzība

Komandējumi

Pakalpojumu apmaksa

Materiāli, energoresursi, inventārs

Preses izdevumi

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi

Subsīdijas un dotācijas

Procentu maksājumi

Kapitālie izdevumi

Sociālie pabalsti

Transferti

1887605 

2441 

582421 

546183 

3068 

74712 

8598 

84260 

913542 

317217 

38575 

2045564 

1853 

645856 

499130 

3481 

32741 

2482 

81836 

1072242 

218678 

20491 

2108317 

5655 

649700 

498679 

3100 

8390 

8500 

111006 

376563 

226200 

0 

2013.g.plāns 2012.g.izpilde 2011.g.izpilde
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Speciālā budžeta ieņēmumi  

2012.gadā speciālā budžeta ieņēmumi 

bija Ls 125820, kas ir par Ls 12012 mazāk 

nekā 2011.gadā, jo samazinājās mērķdotācija 

ielu un ceļu uzturēšanai. 

Attēlā parādīti speciālā budžeta 

ieņēmumi, salīdzinot 2011., 2012.gadu izpildes 

un 2013.gada plānu. No attēla varam secināt, 

ka speciālā budžeta ieņēmumiem ir tendnce 

samazināties. 
Avots: Priekules novada domes Finanšu nodaļa 

 

No speciālā budžeta visiem ieņēmumiem 2012.gadā Ls 102946 ir Mērķdotācija ielu 

un ceļu uzturēšanai ( aotoceļu fonds). Ls 22416 ir saņemts dabas resursu nodoklis. Pārējie 

speciālā budžeta līdzekļi ir Ls 458, un tie ir makšķerēšanas licenču tirgošanas ieņēmumi. 

 

Speciālā budžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem Ls 

 

 
Avots: Priekules novada domes Finanšu nodaļa 

 

Speciālā budžeta izdevumi 

Speciālā budžeta izdevumi 2012.gadā ir Ls 84910, kas ir par Ls 43930 mazāk nekā 

2011.gadā. Izdevumi samazinājušies, jo veidoja uzkrājumu 2013.gadā plānotajiem 

darbiem. 

Attēlā parādīti izdevumi salīdzinot 2011., 2012.gadā tērēto un 2013.gadā plānoto.  

 

 

Dabas resursi

Autoceļu fonds

Pārējie līdzekļi

2947 

124198 

1695 

914 

83924 

72 

41502 

119691 

575 

2013.g.plāns 2012.g.izpilde 2011.g.izpilde

2011.g.izpilde

2012.g.izpilde

2013.g.plāns

137832 

125820 

112881 
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Speciālā budžeta izdevumi pa izdevumu veidiem Ls 

 

 
Avots: Priekules novada domes Finanšu nodaļa 

 

Ziedojumi un dāvinājumi 

 

Novada pašvaldība 2012.gadā ir saņēmusi ziedojumus un dāvinājumus naudā no 

juridiskām un fiziskām personām Ls 2500. No 2011.gada atlikumā neizlietotie ziedojumi 

bija Ls 3200, līdz ar to 2012.gadā izlietoti Ls 5700. Uz 2013.gada sākumu atlikuma nav. 

2012.gadā bezatlīdzības ceļā  saņemti krēsli no „Letland Vannes” . 2013.gada sākumā nav 

plānoti ieņēmumi ziedojumu un dāvinājumu budžetā.  

 

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi 

 

 Parāds uz 

pārskata gada 

sākumu 

Palielinājums 

pārskata gadā  

+ 

Samazinājums 

pārskata gadā 

- 

Atlikums 

pārskata 

perioda beigās 

Aizņēmumi Ls 1 716 424 549 412 -305 672 1 960 164 

Galvojumi Ls 135 709 0 -68 033 67 676 

Avots: Priekules novada domes Finanšu nodaļa 

 

2012.gadā novada pašvaldība saņēmusi ilgtermiņa aizņēmumus no Valsts Kases 

ELFLA un ERAF īstenoto projektu apguvei Ls 549412.  

 

 

 

 

 

Dabas resursi

Autoceļu fonds

Pārējie līdzekļi

2947 

124198 

1695 

914 

83924 

72 

41502 

119691 

575 

2013.g.plāns 2012.g.izpilde 2011.g.izpilde
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Pašvaldības saņemtie aizņēmumi 2012.gadā Ls 

 

 
Avots: Priekules novada domes Finanšu nodaļa 

 

Pašvaldības saistību apmērs (kredītu pamatsummu atmaksa un procentu 

maksājumi) pret pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām uz 31.12.2012. bija 8.13%  

2012.gadā saņemti kredīti Ls 549412, lai realizētu bērnudārza ”Dzirnaviņas” 

siltināšanas projektu, veiktu Aizputes, Vaiņodes, Uzvaras un Zviedru vārtu ielu krustojuma 

rekonstrukciju Priekules pilsētā, Priekules mūzikas un mākslas skolai uzliktu jaunu jumtu 

un rekonstruētu ūdensvadu un kanalizācijas tīklus Kalētu pagastā un Priekules pilsētā. Daļa 

no šo kredītu pamatsummām tiks dzēsta, saņemot ES fondu līdzekļus pēc projektu 

realizācijas. 

Debitori 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, debitori palielinājušies par Ls 4501.  

 Uz 

31.12.2012. 

Uz 

01.01.2012. 

Izmaiņas 

(+,-) 

Debitori kopā 169692 165191 4501 

 Pircēju un pasūtītāju 

parādi 
134570 121848 12722 

 Pārmaksātie nodokļi 12863 19492 -6629 

 Prasības pret personālu 0 58 -58 

 Pārējās prasības 22259 23793 91534 

Avots: Priekules novada domes Finanšu nodaļa 

Aizputes, 

Vaiņodes un 

Uzvaras ielu 

krustojuma 

rekonstrukcija; 

225908 

Mūzikas skolas 

jumta 

rekonstrukcija; 

25820 

Siltumnīcefekta 

gāzu emisiju 

samazināšana un 

energoefektivitāt

es 

paaugstināšana 

Priekules 

pirmsskolas 

izglītības iestādē 

„Dzirnaviņas”; 

212655 

Ūdenssaimniecīb

as attīstība 

Kalētu pagasta 

Kalētu ciemā; 

40901 

Ūdensapgādes un 

kanalizācijas 

tīklu 

rekonstrukcija un 

izbūve Priekules 

pašvaldībā; 

44128 
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Pircēju un pasūtītāju parādi–palielinājums izveidojies, jo 2012.gadā Priekules 

novada domē   izveidotie   uzkrājumi   bezcerīgiem   parādiem    palielinājušie   par  Ls 

10371. Pircēju un pasūtītāju parādi Priekules novada domei sastāda Ls 173811.12 

Pārmaksātie nodokļi - pārmaksa Ls 12863  veidojies no  PVN priekšnodokļa, kurš 

samaksāts par ūdenssaimniecības rekonstrukcijas darbiem. 

Pārējās prasības – sastāv no 2012.gadā   Priekules novada domē nesaņemtām 

summām no PFIF Ls 22070 un Nacionālās veselības dienesta Ls 189. 

 

Kreditori 

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu palielinājies par Ls 157360 

 Uz 31.12.2012. Uz 01.01.2012. Izmaiņas (+,-) 

Kreditori kopā 2610547 2453187 157360 

 Ilgtermiņa 

saistības 
1762482 1598880 163602 

 Īstermiņa saistības 848065 854307 -6242 

Avots: Priekules novada domes Finanšu nodaļa 

 

Ilgtermiņa saistības 

Ilgtermiņa aizņēmumi no Valsts kases Ls 1757440 un  Vides investīciju fonda Ls 5042. 

 

Īstermiņa saistības 

Aizņēmumi no Valsts kases Ls 192196 un Vides investīciju fonda Ls 5044. Īstermiņa 

saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem Ls 37943 

Tabulā parādīti lielākie kreditori. 
 

Summa, 

LVL 

Darījuma partneris 

5100.08 Liepājas pilsētas dome 

53.22 AS Emblēmu paklāju serviss 

357.66 SIA Gaisma 

1754.50 SIA Investīciju risinājumu birojs 

4495.59 ZS Ašmi 

111.76 Grobiņas novada dome 

4281.90 SIA Lukoil Baltija 

86.11 Vides zinātniskais birojs „BIOR” 

7024.34 SIA Kings 

2773.25 Latvijas autoceļu uzturētājs, VAS Liepājas CR 

Avots: Priekules novada domes Finanšu nodaļa 
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Priekules novada pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums divos 

iepriekšējos gados 

 

Ilgtermiņa ieguldījumi 

Nemateriālie ieguldījumi 

Nemateriālo ieguldījumu kustība attēlota tabulā. Nemateriālie ieguldījumi kopsummā 

salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu samazinājušies par Ls 3489. 

 

Uz 

pārskata 

perioda 

beigām, 

LVL 

 

Uz  

pārskata gada 

sākumu, 

LVL 

 

Izmaiņas (+,-

) 

LVL 

1. Nemateriālie ieguldījumi - kopā  3742 7231 -3489 

2. Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un 

tamlīdzīgas tiesības 
3544 5793 -2249 

3. Pārējie nemateriālie aktīvi (ieguldījumi) 198 1448 -1250 

7. Nemateriālo ieguldījumu uzkrātā 

amortizācija 
33475 30099 3376 

Avots: Priekules novada domes Finanšu nodaļa 

Pamatlīdzekļi 

Pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pamatlīdzekļu kopsumma  

palielinājusies par Ls 538837 

 

Uz pārskata 

perioda 

beigām, LVL 

Uz pārskata 

gada sākumu, 

LVL 

Izmaiņas  

(+,-) LVL 

2. Pamatlīdzekļi - kopā  12487270 11948433 538837 

1. Zeme, ēkas, būves 10939053 10211287 727766 

2. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 30441 30253 188 

3. Pārējie pamatlīdzekļi  938544 948961 -10417 

4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 

celtniecība 
280264 481788 -201524 

5.Turējumā nodotie valsts un pašvaldību 

nekustamie īpašumi 
253118 261107 -7989 

6. Bioloģiskie un pazemes aktīvi 45850 15037 30813 

8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 4497  4497 

9. Pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums 4542114 4013248 528866 

 

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

 

Pārdotas: 

1. Dzīvojamās mājas „Dzenīši -sākotnējā vērtība ls „2851,nolietojums Ls 

94,atlikušā vērtība Ls 276, pārdošanas cena Ls927, 

2. Zeme Priekules pilsētā Brīvības iela 39A –sākotnējā vērtība Ls63, 

nolietojums Ls 0,atlikusī vērtība Ls63, 

3. Dzīvoklis Liepājas ielā 11a-7 ,Priekules pilsētā –sākotnējā vērtība Ls 3032, 

nolietojums Ls 124,atlikusī vērtība Ls 2909, pārdošanas cena Ls 3772, 

4. Dzīvojamā māja,šķūnis,zeme Priekules pilsētā Zāļu iela 32- sākotnējā     

vērtība     Ls 4260,   nolietojums Ls 1831  ,    atlikusī vērtība Ls 2429, 

pārdošanas cena Ls 3550, 

5. Ēka Priekules pilsētā Aizputes ielā 16-sākotnējā vērtība Ls 2483,nolietojums 

Ls815,atlikusī vērtība Ls 1968,pārdošanas cena Ls 4700, 

6. Dzīvoklis Liepājas ielā 3-2,Priekules pilsētā- sākotnējā vērtība 

Ls491,nolietojums Ls325,atlik.vērtība Ls166,pārdošanas cena Ls 2900, 

7. Reiņu mežs Bunkā –sākotnējā vērtība Ls 6168,atlikusī vērtība Ls 

6168,pārdošanas cena Ls 18100. 

Īpašumi tiek pārdoti par summu Ls 34376, bet 2012.gadā samaksāts Ls 32716, 

summai Ls 1660 apmaksa tiks veikta 2013.gadā saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem. 

Veicot 2012.gada inventarizāciju tika novērtēts,vai nav pazīmju, kas norāda uz 

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

Zemes   platības,   salīdzinot  ar   2011.gadu,   palielinājušās    par    240.66 ha. 

No Valsts mežu dienesta saņemta nedzīvojamā māja  „Senči” sākotnējā vērtībā  Ls 13732  

un  zeme zem  ēkas  Ls 2032 vērtībā,  kopā Ls 15764, kā arī nolietojums      Ls 1212 

vērtībā. 

 

Pārējie pamatlīdzekļi 

 

      2012.gadā  ar domes lēmumiem atsavināšanai tika nodoti traktors T150K sākotnējā 

vērtība Ls 785, nolietojums Ls 785, atlikusī vērtība Ls 0 un pašgājējmašīna PEA-1 

sākotnējā vērtība Ls 1729, nolietojums 1729, atlikusī vērtība 0. Kopā ar sākotnējo vērtību 

Ls un nolietojumu Ls 2514. 

      No SIA „Virgas tehnika” bezatlīdzības ceļā saņemti 8 traktori Ls 8500 vērtībā, 

zāles pļāvējs Ls 200 vērtībā, kopā  Ls 8700 un lauksaimniecības tehnika Ls 770 vērtībā. 

      No LPPI Kultūras pārvaldes bezatlīdzības ceļā saņemta datortehnika Ls 344 

vērtībā. 
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Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība 

 

Priekules novada domē 2012.gadā tika nodoti ekspluatācijā nepabeigtās celtniecības un 

rekonstrukciju objekti: 

1. Nedzīvojamās ēkas rekonstrukcija par  

medpunktu un bibliotēku „Liepsalas”      Ls  19887.41   

2. Priekules kultūras nama rekonstrukcijas  

1. un 2. kārta       Ls 241664.93 

3. Kompleksu risinājumu siltumnīcefektu gāzu  

emisiju samazināšanu      

Priekules pirmsskolas izglītības  

iestādē „Dzirnaviņas”                                    Ls 373980.59 

4. Priekules mūzikas un mākslas skolas ēkas jumta  

vienkāršota renovācija          Ls   41730.48  

5. Kanalizācijas tīklu būvniecība Kalētu pagastā,  

Kalētu ciemā                  Ls   38452.65        

6. Aizputes, Vaiņodes, Uzvaras un Zviedru vārtu ielu 

krustojuma izbūve Priekulē       Ls 343399.00 

   Kopā       Ls 1059115.06 

Turējumā nodotie valsts un pašvaldību nekustamie īpašumi 

 

Priekules novada domē turējumā radnieciskajai kapitālsabiedrībai SIA „Priekules 

nami” nodotas dzīvojamās mājas atlikusī vērtība Ls 242072  un SIA „Priekules 

pakalpojumi” katlu māja, ūdenstorņi, attīrīšanas ierīces  atlikusī  vērtība  Ls 11046,  kopā  

atlikusī vērtība Ls 253118. 

Pārdotas turējumā nodotas ēkas, būves sākotnējā vērtība Ls 6126 nolietojums Ls 2160, 

atlikusī vērtība Ls 3966 (dzīvokļi Liepājas ielā 3-22, Liepājas ielā 11a-7 un dzīvojamā 

māja Zāļu ielā 32). 

 

Bioloģiskie un pazemes aktīvi 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, palielinājušies bioloģiskie aktīvi  par Ls 30813. 

Pamatojoties uz Valsts mežu dienesta Dienvidkurzemes virsmežniecības izziņu ”Par mežu 

zemju kadastrālo vērtību noteikšanu un mežaudžu vērtību „  datiem , domes grāmatvedības 

uzskaitē uzņemtas mežaudzes „Pie Saulains”  Ls 292.95 vērtībā, „Pagasta meži” Ls 

10249.36 vērtībā, Reiņu mežs Ls 14904.58 vērtībā, Skolas mežs Ls 1234.34 vērtībā, Judu 

grantsbedres     Ls 4253.39 vērtībā, „Pagasta mežs”(Virga) Ls 4208.31 vērtībā, Uita mežs 

Ls 3879.00 vērtībā un Gravas Ls 146.82 vērtībā.  Kopā  uzņemtas mežaudzes  Ls 39168.75  

vērtībā. Salīdzinot ar Mežu reģistra datiem, mežaudžu vērtība samazinājusies par Ls 6365 . 

2012.gadā pārdots „Reiņu mežs”  Bunkas pagastā . 
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Pašvaldības īpašumu reģistrēšana zemesgrāmatā 

 

Plānotais beigu 

termiņš 

ierakstīšanai 

zemesgrāmatā 

Īpašuma 

raksturojums 

Bilances 

(atlikusī) 

vērtība 

īpašumiem, kuri 

jāieraksta 

zemesgrāmatā 

Ls 

Bilances 

(atlikusī) 

vērtība 

īpašumiem, kuri 

ir ierakstīti 

zemesgrāmatā 

Ls 

Bilances 

(atlikusī) 

vērtība 

īpašumiem, kuri 

nav ierakstīti 

zemesgrāmatā 

Ls 

31.12.2016. Zeme 1910998 422270 1488728 

31.12.2016. Ēkas 6241834 4008315 2233519 

31.12.2016. Būves 2768698 2554255 214443 

31.12.2016. Dzīvokļi 19683 18716 967 

 KOPĀ: 10941213 7003556 3937657 

Avots: Priekules novada domes Finanšu nodaļa 

 

Priekules novada administratīvajā teritorijā esošās zemes sadalījums 

pa lietošanas veidiem 2012. gadā 

 

 
Avots: Priekules novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas dati 

 

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

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

pārējiem veidiem. 

 

Lauks.izmant. 
zemes 
57% 

Meži 
29% 

Krūmāji 
3% 

Purvi 
2% 

Zem ūdeņiem 
3% 

Zem ēkām un 
pagalmiem 

1% 

Zem ceļiem 
2% 

Pārējās 
zemes 

3% 
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Priekules novada dome ir kapitāldaļu turētāja SIA „Priekules nami”, SIA 

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

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

Priekules novada domes kapitāla vērtība un tā izmaiņas 

 

Uz  

pārskata 

perioda 

beigām 

Ls 

Uz 

pārskata 

gada 

sākumu 

Ls 

 

Izmaiņas (+,-) 

 

Ls 

    

 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi - kopā  595479 583994 11485 

Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību 

kapitālā 
556754 514305 42449 

Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā 0 900 -900 

Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 38725 38725 0 

Avansi par ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem 0 30964 -30964 

Avots: Priekules novada domes Finanšu nodaļa 

 

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, ilgtermiņa finanšu ieguldījumi palielinājušies  

par Ls 11485 

Pamatojoties uz Priekules novada domes 2011.gada 24. novembra lēmuma Nr. 21,tika 

veikts avansa pārskaitījums SIA ”Priekules slimnīca”  pamatkapitāla palielināšanai Ls 

30964 un tas tika reģistrēts LR uzņēmumu reģistrā 2012.gada 1. jūnijā ar lēmumu Nr. 6-

12/41737/2. 

Priekules novada domes kapitāla ieguldījumi kapitālsabiedrību pamatkapitālā 

Kapitālsabiedrības nosaukums 

Ieguldījums 

uz 

01.01.2012. 

(Ls) 

Izmaiņas 

+/- 

(Ls) 

Ieguldījums 

uz 

01.01.2013. 

(Ls) 

Līdzdalība 

(% no 

kopapjoma) 

SIA „Priekules nami” 35637 2721 38358 100 

SIA „Priekules pakalpojumi” 457111 20373 477484 100 

Pašvaldības SIA „Virgas tehnika” 0 20 20 100 

SIA „Priekules slimnīca” 21557 19335 40892 50.52 

SIA „Bārtavas saimnieks” 0 0 0 37.50 

SIA „RAS 30” 35350 0 35350 14.6 

SIA „Liepājas reģiona tūrisma 

informācijas birojs” 
3375 0 3375 1.80 

Avots: Priekules novada domes Finanšu nodaļa 



 
 

 

PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS PUBLISKAIS PĀRSKATS 2012 

20 

2012.gadā Priekules novada pašvaldības iestādēs strādāja vidēji 461 darbinieks, no kuriem 

314 ir sievietes, bet 147 vīrieši.. Procentuālais adalījums pa dzimumu grupām atspoguļots attēlā. 

Darbinieku sadalījums pa dzimuma grupām 

 

Avots: Priekules novada domes Finanšu nodaļa 

 

Vecākajam pašvaldībā strādājošajam darbiniekam ir 72 gadi, bet jaunākajam- 22 gadi. 

Vislielākais nodarbināto skaits ir vecumā no 50 līdz 57 gadiem.  

Analizējot strādājošos pēc nostrādāto gadiem pašvaldībā, secinām, ka lielākā daļa 

darbinieku strādā no no 5 līdz 10 gadiem. 

 

Nodarbināto sadalījums pēc nostrādātiem gadiem pašvaldībā 

 
 

Avots: Priekules novada domes Finanšu nodaļa 

 

Laika periodā no gada sākuma līdz gada beigām sagatavoti 563 rīkojumi personāla 

jautājumos. Sagatavoti, realizēti un dokumentēti 8 amatu konkursi. Gada laikā sagatavots 161 

darba līgums un vienošanās par darba līguma nosacījumu izmaiņām.  

2012.gada nogalē sagatavoti un novada domē apstiprināti noteikumi „Par Priekules novada 

pašvaldības darbinieku novērtēšanu”. 

 

sievietes 
68% 

vīrieši 
32% 

22% 

12% 

41% 

13% 

12% 

līdz 1 1 līdz 4 5 līdz 10 11 līdz 15 vairāk par 15
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2012.gadā Priekules novada dome 

nodrošināja iedzīvotājus ar informāciju par 

pašvaldībā notiekošajiem procesiem un 

pieņemtajiem lēmumiem, vienu reizi 

mēnesī izdodot informatīvo domes 

laikrakstu “Priekules Novada Ziņas” ar 

publicētiem domes lēmumiem, pašvaldības 

saistošajiem noteikumiem un nolikumiem, 

kā arī citām aktualitātēm. Laikraksts iznāk 

3500 eksemplāros uz 8 -12 lapaspusēm.  

2012. gadā sabiedrību informējām 

arī par uzņēmējdarbību Priekules novadā, 

gada beigās izveidojot jaunu rubrika 

„Novada uzņēmējs”. 

  „Priekules novada ziņās" tika 

publicēta domes oficiālā informācija par 

pašvaldības darbu un iecerēm, paziņojumi, 

konkursi, domes sēžu lēmumi, 

lēmumprojekti, pašvaldības saistošie 

noteikumi un nolikumi u.c. 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 

aicināts piedalīties tā veidošanā, ierosinot kādu saistošu tēmu, vai arī diskutējot par 

problēmām, veidojot reportāžas no dažādām pasākumu norises vietām, braucot uz intervijām. 

Informācija par Priekules novada pašvaldības darbību ir pieejama arī Priekules novada 

mājas lapā www.priekulesnovads.lv. Mājas lapā pieejama arī laikraksta “Priekules Novada 

Ziņas” elektroniskā versija. Pašvaldības mājas lapa ir būtisks mehānisms komunikācijai ar 

sabiedrību, jo tajā regulāri un savlaicīgi tiek atspoguļotas aktualitātes, kā arī reportāžas un 

foto materiāli no notikušajiem pasākumiem. Regulāri tiek atjaunota informācija par 

pašvaldības iestāžu darbību.  

Pašvaldība savā darbā augstu vērtē pastāvīgu dialogu ar sabiedrību. 2012. gadā tika 

organizētas tikšanās ar iedzīvotājiem katrā pagasta pārvaldē, kā arī Priekules pilsētā. Šajās 

sapulcēs informāciju sniedza novada vadošie speciālisti. Visplašākā iespēja tikties ar novada 

iedzīvotājiem, uzklausīt viņu viedokli par aktualitātēm novadā, kā arī skaidrot novadā 

notiekošo ir ikgadējo iedzīvotāju sapulču galvenais mērķis. 

Iedzīvotāju pārdomas un ieteikumi tiek izrunāti domes sapulcēs un, izmantojot 

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

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

domes informācijas stendā, kā arī novada mājas lapā.  
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 Viens no pašvaldības uzdevumiem ir nodrošināt novada plānošanas dokumentu 

izstrādi un ieviešanu. Attīstības plānošanas process turpinās un to paredzēts pabeigt 

2013.gadā. Pašvaldības stratēģiskos mērķus, un to sasniegšanai plānotās darbības tiek 

noteiktas Priekules novada attīstības programmā. Ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 

jaunas redakcijas spēkā stāšanos 2011.gada decembrī un 2012.gada 16.oktobra Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem” izmainīts plānošanas process. Ja atbilstoši iepriekšējam normatīvajam 

regulējumam izstrādājām Attīstības programmu, kurā ietilpa stratēģiskā daļa, tad šobrīd 

jāizstrādā stratēģija, kā patstāvīgs plānošanas dokuments. 

PRIEKULES NOVADA ATTĪSTĪBAS 

PROGRAMMA 2013.-2019. 

Visām teritoriālajām vienībām, 

izņemot Virgas pagastu jau beidzies 

iepriekšējā attīstības plāna termiņš, tāpēc 

2010.gada 29.jūnijā tika uzsākta jauna 

Priekules novada attīstības programmas 

izstrāde. Līdz šim brīdim Priekules 

novada attīstības programmas izstrādes 

vadības grupa darbojusies 14 sapulcēs. 

Sagatavota situācijas izpēte, stratēģiskā 

daļa, kurā ietvertas vidēja termiņa attīstības prioritātes un rīcības virzieni, investīciju plāns, 

īstenošanas uzraudzības kārtība. 

2011. gada sākumā notika attīstības programmas izstrādes darbnīcas un tematiskās 

darba grupas par vidi, sabiedrību, labklājību, pilsētvidi, infrastruktūru un ekonomiku visos 

novada ciemos, kurās piedalījās 45 cilvēki. 2012. gada februārī Priekules novada dome 

apstiprināja novada indikatīvo investīciju vajadzības 2014.-2020.gadam, un tās tika 

iekļautas Attīstības programmā 6.sadaļā „Stratēģijas struktūra”. Ar Attīstības programmu 

var iepazīties novada domē vai pašvaldības mājas lapā sadaļā pašvaldība. Attīstības 

programmas 2013-2019.gadam sabiedriskā apspriešana notika no 2012.gada 5.novembra 

līdz 14.decembrim. Dalībnieku skaits un teritoriālais izvietojums attēlots sekojošā tabulā.  

Kad Kur Kopā Uzņēmēji Iedzīvotāji 

03.12.2012.  Bunkas kultūras namā  11 4 7 

04.12.2012.  Virgas tradīciju namā  10  10 

04.12.2012.  Purmsātu skolā 8  8 

05.12.2012.  Kalētu pagasta pārvaldē  8  8 

06.12.2012.  Gramzdas pagasta pārvaldē 17  17 

06.12.2012.  Priekules kultūras nama mazajā zālē 16 6 9 

12.12.2012. Novada domes sēžu zālē 13 9 4 

  83 19 63 
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Svarīgākie saņemtie 

priekšlikumi attiecās uz ceļu kvalitāti, 

pierobežas sakaru iespējām, 

skolnieku pārvadājumiem un latvāņa 

izplatību, taču ceļu stāvoklis atzīts 

par visātrāk risināmo un vietējo 

attīstību ietekmējošo faktoru.  

TERITORIJAS PLĀNOJUMI 

 Ar teritorijas plānojuma 

palīdzību tiek noteiktas konkrētu 

teritoriju izmantošanas iespējas un ierobežojumi. To izstrādā atbilstoši vietējās pašvaldības 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijai, nosakot funkcionālo zonējumu, publisko infrastruktūru, 

reglamentējot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, kā arī citus teritorijas 

izmantošanas nosacījumus un aprobežojumus. Priekules novada teritoriālo vienību 

teritorijas plānojums apstiprināts ar Priekules novada domes saistošiem noteikumiem Nr. 4 

28.01.2010. protokols Nr.1 45§. Šis kopējais novada teritorijas plānojums sastāv no sešiem 

atsevišķiem iepriekšējo pašvaldību teritorijas plānojumiem. Visam novadam kopēja 

teritorijas plānojuma izstrādi paredzēts uzsākt 2014.gadā.  

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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Priekules novada dome ir 100% kapitāldaļu turētāja SIA „Priekules nami”, kas 

nodarbojas ar namu apsaimniekošanu Priekules pilsētā, SIA „Priekules pakalpojumi”, kas 

nodrošina ūdensapgādi un siltumu Priekules pilsētā un SIA „Virgas Tehnika”. SIA 

„Priekules Slimnīca” pašvaldībai pieder 53,38 %. 14.6% pieder SIA „RAS 30” un 1.8% 

SIA „Liepājas reģiona tūriska informācijas birojs”. 

 

Kapitālsabiedrību finanšu rādītāji par 2012.gadu 

 

Kapitālsabiedrība Neto 

apgrozījums, 

LVL 

 

Peļņa vai 

zaudējumi, 

LVL 

Bilances 

kopsumma, 

LVL 

SIA ”PRIEKULES NAMI” 90959 2721 45579 

SIA ”PRIEKULES 

PAKALPOJUMI” 

122622 -23755 253183 

SIA ”VIRGAS TEHNIKA” 15674 222 1374 

SIA ”PRIEKULES 

SLIMNĪCA” 

526571 -21783 492505 

SIA ”RAS 30” 0 -26 198936 

SIA”LIEPĀJAS REĢIONA 

TŪRISMA INFORMĀCIJAS 

BIROJS” 

31137 -3898 31525 

 

Tabulā parādīti 2012.gada finansiālie rādītāji šajās kapitļsabiedrībās. Dati ņemti no 

kapitālsabiedrību iesniegtajiem gada pārskatiem par 2012.gadu. 2012.gadā ar peļņu 

strādāja divas kapitālsabiedrības – SIA „Priekules nami” un SIA „Virgas tehnika”. 

2012.gada 27.decembra domes sēdē tika pieņemts lēmums par SIA „Virgas tehnika” 

darbības izbeigšanu un  likvidācijas procesa uzsākšanu.  
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Līdz 2012. gada beigām Priekules novadā reģistrēti 197 uzņēmumi, gada laikā 

reģistrēti 15 jauni uzņēmumi, t.sk., 12 sabiedrības ar ierobežotu atbildību, 2 individuālie 

komersanti un viena zemnieku saimniecība. Atbilstoši gadu iepriekš 2011. gadā novadā 

bija reģistrēti 13 un 2010. gadā – 8 jauni uzņēmumi. 

Likvidēto uzņēmumu skaits 2012. gadā bija 6. Atbilstoši 2011. gadā novadā bija 

likvidēti – 9 un 2010. gadā – 12 uzņēmumi. 

 

Priekules novadā reģistrēto un likvidēto uzņēmumu skaits 

 

 
Avots: SIA "Lursoft" datu bāzes: http://www.lursoft..lv 

 

Divi no svarīgākajiem uzņēmumu skaita dinamiku ietekmējošajiem faktoriem ir 

valsts likumdošanas un nodokļu politikas izmaiņas. 

Pēc SIA „Lursoft” informācijas 2012. gadā Priekules novadā reģistrētie uzņēmumi 

ar lielāko apgrozījumu bija SIA "Kurzemes Gaļsaimnieks", SIA "Darbiņi", SIA "Āmuļi", 

SIA "Beksagro", SIA "Flemming agro", SIA "Priekules slimnīca", SIA "Gaisma 2", 

zemnieku saimniecība "Pauguri", SIA "Ruģi", SIA "Silgme", zemnieku saimniecība 

"Rieksti-1" un SIA "Liepu aleja”. 

Novadā ir nodrošinātas vispārīgas konsultācijas par likumdošanu, Eiropas 

Savienības maksājumiem, Eiropas 

Savienības projektu naudas piesaistes 

iespējām un citām aktualitātēm gan 

lauksaimniecībā, gan 

uzņēmējdarbībā.  

2012. gads iezīmējas ar jaunu 

tradīciju veidošanos, t.i., pirmo reizi 

Priekules novadā notika „Lauku 

diena” un „Uzņēmēju diena”. 

„Lauku dienu” rīkoja novada 

graudkopības uzņēmums SIA „Ruģi” 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Reģistrēto uzņēmumu skaits 5 14 13 12 13 8 13 15

Likvidēto uzņēmumu skaits 15 12 4 9 2 12 9 6
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sadarbībā ar „Dotnuvos projektai” un SIA „Bayer”. Pasākumā piedalījās ap 200 dalībnieku 

no Kurzemes reģiona. Lauku dienas mērķis bija iepazīstināt zemkopjus ar jaunumiem 

graudu sēklu izvēlē, augu aizsardzības līdzekļiem un miglošanu, kā arī tika demonstrēta 

jaunākā tehnika. 

 

2012. gada 25. jūlijā notika 

„Uzņēmēju diena”, kurā bija 

pulcējušies apmēram 60 dalībnieku – 

lauksaimnieki, dažādu nozaru 

pašnodarbinātie un uzņēmēji.  

 

Priekules novada „Uzņēmēju diena” 

2012. gada 25. jūlijs 

 

Dienas laikā ikviens varēja iepazīties un arī 

iegādāties novada uzņēmēju produkciju, 

uzzināt par Kurzemes Biznesa inkubatora 

un "Swedbank" aktualitātēm, kā arī 

uzklausīt novada kokapstrādes uzņēmuma 

SIA "Maileks" vadītāja Ilgoņa Šteiņa 

dzīves pieredzi. 

2012. gadā sadarbībā ar SIA 

„Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 

centrs” rīkoti informatīvie semināri par 

lauksaimniekiem aktuālām tēmām, kā arī ir 

noticis biedrības „Latvijas Mazpulki” divu 

dienu izglītojošais seminārs „Mazpulcēnu 

nākotnes iespējas uzņēmējdarbībā”. 

Semināra pirmajā dienā dalībnieki 

iepazinās ar veiksmīgas uzņēmējdarbības 

priekšnosacījumiem, bet otrajā dienā 

apmeklēja novada uzņēmumus SIA 

„Maileks” un SIA „Alberta saimniecība”. 

Ar pašvaldības atbalstu novada amatniekiem un mājražotājiem 2012. gadā bija iespēja 

piedalīties Skoudas (Lietuva) svētkos un Ziemassvētku tirgos – Aizputē un Durbē. 

2012.gada augustā tika veikta Priekules novada iedzīvotāju aptauja „Priekules 

novada labākais tirgotājs 2012”. Pēc aptaujas rezultātiem par labāko tirdzniecības vietu 

tika atzīts AS „Liepājas patērētāju biedrība” Priekules veikals „TOP”, par labāko 

ēdināšanas vietu - SIA "Priekules Zviedru vārti " kafejnīca / ēdnīca "Ikars" un par labāko 

pakalpojumu sniedzēju - „Priekules daudzfunkcionālā sporta halle”. 
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Priekules novadā 2012.gada sākumā 

nodarbinātības līmenis – 11,8 % 

bezdarbnieku no darbaspējas vecumā esošiem 

iedzīvotājiem, bet gada beigās 12,3 %. 

Bezdarbnieku skaita palielināšanās par 0,5% 

galvenokārt veicinājusi no jauna reģistrēto 

bezdarbnieku skaita palielināšanās. Lai 

saņemtu dažādus atvieglojumus un pabalstus, 

nestrādājošiem obligāts nosacījums ir – 

reģistrēties Valsts nodarbinātības dienestā. 

Pozitīvi, ka bezdarbnieku skaits samazinājies 

salīdzinājumā ar 2011.gadu par 4,4%. 

Priekules pašvaldība aktīvi iesaistījās 

ESF un NVA organizētajā projektā „Algoti 

pagaidu sabiedriskie darbi”. Algoti pagaidu 

sabiedriskie darbi — aktīvais nodarbinātības 

pasākums bezdarbniekiem darba iemaņu 

iegūšanai un uzturēšanai, veicot sociāla 

labuma darbus. Pateicoties dalībai projektā, 

visā novadā sakārtotas dažādas pašvaldības 

teritorijas: ielas, celiņi, laukumi, parki, 

kapsētas, dekoratīvie stādījumi, alejas, meži, 

pašvaldības ceļu malas. Veikti remontdarbi 

pašvaldības iestādēs, daudzdzīvokļu mājas, 

sporta laukumos, atjaunotas taciņas, dažādi 

dekoratīvie elementi, lai apkārtne būtu 

sakoptāka un skaistāka. Pašvaldības ieguvumi: 

sociāli nozīmīgu darbu veikšana. Algotajos 

pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistītā 

bezdarbnieka ikmēneša atlīdzība 100 latu 

apmērā un iemaksa pensiju fondā, kā arī 

apmaksāta veselības pārbaužu veikšana. 

Pašvaldībai piesaistītais finansējums 2012.gadā - 50973,96 Ls. Pašvaldība iesaistījusies arī 

citos projektos, kas dod papildus darbavietas. Piemēram: darbu projektā’ Atbalsta 

pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar 

mācīšanās grūtībām integrācijai Priekules novada izglītības iestādēs ”, darbu uzsākuši 2 

darbinieki. Projekts „Speciālista piesaiste Priekules novada pašvaldībā” darbu ieguva 1 

speciālists. Iegūta Valsts mērķdotācija asistentam – pavadošai personai bērnam ar īpašām 

vajadzībām, lai varētu mācīties vispārizglītojošajā skolā, kā rezultātā iegūts darbs 1 

iedzīvotājam. Ilgstošiem bezdarbniekiem, kuriem ir problēmas ar alkoholu varēs ātrāk 

iesaistīties Minesotas programmā. Piedāvājums izteikts 3 bezdarbniekiem, bet šīs personas 

no piedāvājuma atteikušās. 

2011. 2012.I 2012.XII
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2012.gadā Priekules novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 53 jaundzimušie - 26 

zēni un 27 meitenes. No jaundzimušajiem - 32 bērniem noteikta paternitāte, 19 bērni 

dzimuši vecākiem esot laulībā, 2 bērni bez ieraksta par tēvu. 2012.gadā reģistrēta dzimšana 

dvīņiem. 2012.gadā jaundzimušie par 6 mazāk kā 2011.gadā. Attēlā atspoguļots 

jaundzimušo sadalījums pēc tā, kurš bērns pēc kārtas tas ir ģimenē. 

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

lielāks nekā dzimušo. 2012.gadā novadā miruši 88 iedzīvotāji: 43 sievietes un 45 vīrieši: 

68 pensijas vecumu sasnieguši, t.sk. 3 vecāki par 90 gadiem, 20 jaunāki par pensijas 

vecumu. Salīdzinājumā ar 2011.gadu miršanas fakti reģistrēti par 15 vairāk. 

2012.gadā reģistrētas 17 kāzas ( t.sk. 7 baznīcā), tas ir par 5 kāzām vairāk kā 2011. 

gadā. ( 12 pāri –pirmo reizi; 1 pāris –otro reizi; 1 pāris: līgavainis 2.reizi stājas laulībā, 

līgava 1.reizi un 1 pāris: līgava otro reizi, līgavainis 1 reizi). 2 pāri: līgava un līgavainis – 

Latvijas nepilsoņi un 1 ( līgavainis) – Ukrainas pilsonis, pārējie Latvijas pilsoņi. Pēc 

tautības: 1 – ukrainis; 3 – lietuvieši; 2 - krievi, 1 – krieviete, pārējie – latvieši. 

2012.gadā reģistrētie civilstāvokļa akti pa pagastiem un Priekules pilsētā 
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Priekules novada dzimtsarakstu nodaļa uzsāka darbu 2009. gada 14.augustā. 

Salīdzinājumam attēls par civilstāvokļa aktu reģistrāciju, laikā no 14.08.2009. – 

2012.gadam: 

 
 

2012.gadā izsniegtas atkārtotas laulības, dzimšanas un miršanas apliecības, veikti 

labojumi un papildinājumi civilstāvokļa aktu reģistros, sakarā ar laulības šķiršanu, vārda 

un uzvārda maiņu, adopciju, aizgādības tiesību atņemšanu pār bērnu, paternitātes 

noteikšanu. Iešūtas trīs ( dzimšanas, laulības, miršanas) civilstāvokļa aktu reģistra grāmatas 

par 2012.gadu.  

Dzimtsarakstu nodaļa piedalās Priekules novada kultūras pasākumā „ Ģimeņu 

dārza veidošana” ar koku stādīšanu, kur tapa Ģimeņu dārza reģistrs Nr.2, kurā vecāki 

parakstījās. Jaunā tradīcija pulcē daudz vecākus ar saviem mazuļiem. 
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Priekules novada bāriņtiesa savā darbā pamatojas uz Bāriņtiesu likumu, Bāriņtiesas 

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

novada bāriņtiesas nolikumu, kā arī citiem normatīviem aktiem. 

2012.gadā Priekules novada bāriņtiesas sastāvā strādāja bāriņtiesas priekšsēdētāja 

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

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

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

noteiktajam. 

Priekules novada bāriņtiesa attiecīgās pašvaldības teritorijā kārto aizgādnības, 

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

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

uzdevumus. 

Atbilstoši bāriņtiesas kompetencei 2012.gadā izskatīti: 

 154 juridisko un fizisko personu iesniegumi; 

 nosūtīta korespondence 407 juridiskām un fiziskām personām; 

 saņemtas 363 vēstules uz bāriņtiesas iniciatīvas dokumentiem; 

 pieņemts 48 lēmums, no tiem 2 vienpersoniskie lēmumi; 

 4 personām sniegti prasības pieteikumi tiesā par aizgādības tiesību 

atņemšanu; 

 vairakkārt pārstāvētas bērnu intereses tiesās un sniegti atzinumi tiesai. 

 2012.gadā bāriņtiesas pārraudzībā bija 149 lietas 

2012.gadā Priekules novadā bez vecāku gādības palikuši bija 30 bērni, kuru aprūpi 

un audzināšanu vecāku vietā nodrošināja ārpusģimenes aprūpe, tajā skaitā: 

 aizbildņu ģimenēs – 26 bērniem, 

 audžuģimenē – 4 bērniem. 

Pārskata gadā bāriņtiesa pieņēmusi lēmumus par bērnu aprūpes tiesību atņemšanu 7 

vecākiem un ārpusģimenes aprūpes nodrošināšanu 8 bērniem, kuri ievietoti aizbildņu 

ģimenēs. 

Pēc aprūpes tiesību atjaunošanas 4 vecākiem, ģimenēs atgriezušies 8 bērni. 

Par diviem bērniem bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par nodošanu adoptētāju aprūpē 

un par bērnu adopciju uz ārvalstīm. 

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

prasības pieteikumus par aizgādības tiesību atņemšanu. Divas prasības apmierinātas. Divas 

tiks izskatītas 2013.gadā. 

Atbilstoši Bāriņtiesu likumam, aizstāvot bērnu mantiskās intereses, bāriņtiesa 

pieņēmusi 4 lēmumus, kas saistās ar mantojuma pieņemšanu nepilngadīgā vārdā, bērnam 

piederošās mantas pārvaldīšanu, naudas noguldījumu izmantošanu. 

Bāriņtiesa, saskaņā ar tiesas lēmumu par aizgādnības nodibināšanu, ieceļ aizgādņus 

un uzrauga aizgādņa darbību aizgādņa pienākumu izpildē. Sakarā ar aizgādnības 

nodrošināšanu rīcībnespējīgām personām pieņemts 1 lēmums, par aizgādņa iecelšanu 
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mantojumam pieņemts 1 lēmums. Bāriņtiesas uzraudzībā 2012.gadā atradās 12 

rīcībnespējīgās personas un 3 aizgādņi mantai. 

Regulāri tiek informēts Priekules novada sociālais dienests par ģimenēm, kurām 

nepieciešama palīdzība bērnu aprūpē un ģimenisko attiecību veidošanā. Pārskata gadā 

bāriņtiesa informēju Sociālo dienestu par 10 ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta 

bērna attīstība un audzināšana. 

Atbilstoši Bāriņtiesu likumam 2012.gadā bāriņtiesa ir veikusi 253 apliecinājumus. 

 2012.gada 12.maijā bāriņtiesa sadarbībā ar sociālo dienestu organizēja ģimenes 

svētku pasākumu aizbildņiem un audžuģimenēm. 

 2012. gadā bāriņtiesas darbinieki apmeklēja profesionālās pilnveides kursus. 
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Sociālā dienesta juridiskais statuss un struktūra  

  Priekules novada sociālais dienests ir Priekules novada domes pārraudzībā esoša 

pašvaldības iestāde, kas izveidota, lai sniegtu sociālo palīdzību, organizētu un sniegtu 

sociālos pakalpojumus Priekules novada administratīvajā teritorijā. Sociālam dienestam ir 

savs zīmogs un veidlapa ar pilnu tās nosaukumu. 

Sociālais dienests savā darbībā ievēro Latvijas Republikas likumus, Sociālā dienesta 

nolikumu, Ministru kabineta noteikumus, Priekules novada domes saistošos noteikumus un 

lēmumus, citus normatīvos aktus. 

Sociālo dienestu vada vadītāja, kurai pakļauti astoņi sociālie darbinieki, kuri strādā ar 

klientiem. Sociālā dienesta struktūra darbā ar klientiem tiek organizēta pēc klientu 

pieprasījuma principa: 

 sociālā palīdzība; 

 darbs ar cilvēkiem ar invaliditāti; 

 darbs ar ģimenēm un bērniem; 

 darbs ar cilvēkiem, kas nonākušas atkarībās un personām, kuras atbrīvojušās no 

ieslodzījuma vietām; 

 darbs ar veciem cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. 

 

Sociālā dienesta funkcijas un kompetence 

Sociālā dienesta galvenā funkcija ir koordinēt, plānot un organizēt sociālās 

palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanu Priekules novada teritorijā dzīvojošiem 

iedzīvotājiem, lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu 

līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā. Dienesta speciālistu darbība ir vērsta uz to, lai 

panāktu un veicinātu personas sociālo problēmu praktisku risinājumu un viņu dzīves 

kvalitātes uzlabošanos, iekļaušanos sabiedrībā, spēju palīdzēt pašiem sev.  

Dienesta mērķis ir sniegt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, lai palīdzētu 

personām, ģimenēm un personu grupām noteikt, atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, 

attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmās.  

Sociālā dienesta četri no astoņiem sociāliem darbiniekiem patstāvīgi strādā  

Gramzdas, Kalētu, Virgas un Bunkas pagasta pārvaldēs. Šāda darba organizācija tiek 

pamatota ar to, ka sniedzot klientam sociālo palīdzību, netiek kavēta dokumentu aprite un 

sociālā palīdzība,  sociālie pakalpojumi tiek nodrošināti pēc iespējas savlaicīgāk un ir 

pietuvināti pagastu iedzīvotājiem. Deviņiem dienesta darbiniekiem ir 2. līmeņa augstākā 

izglītība sociālajā darbā, kas ir obligāta, veicot sociālo darbu, diviem no tiem ir maģistra 

izglītība. Lai paaugstinātu savas izglītības kvalitāti, dienesta darbinieki apmeklēja 

apmācības, kursus, seminārus, piedalījušies konferencēs. Darbinieki apmācībās kopā ir 

papildinājuši savas zināšanas 458 stundas: Uzvedības korekcijas un sociālās programmas 

izstrādāšana pašvaldībās, Bērnu tiesību aizsardzība, Cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības 

modeļu paraugu pielietošana praksē un Konference Sociālā darba izglītībai Latvijā 20 gadi.  
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Lai strādātu pēc šāda modeļa nemazinātos sociālo pakalpojumu kvalitāte, pamatojoties 

uz ”Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma”, Sociālais dienests ir uzņēmies 

funkcijas, kas saistītas ar sociālo pakalpojumu organizēšanu Priekules novadā: 

1. koordinēt novada sociālā darba speciālistu darbību; 

2. nodrošināt metodisko atbalstu novada sociālā darba speciālistiem sociālās 

palīdzības un sociālo pakalpojumu jomā; 

3. koordinēt valsts sociālās aprūpes un sociālo pakalpojumu nodrošināšanu novada 

iedzīvotājiem; 

4. veikt finanšu vadību un organizēt atgriezenisko saiti starp finanšu izlietojumu 

novada Domei un LR ministrijām. 

 

Sniegtie sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība  

Sociālais dienests piešķir gan valsts finansētos sociālos pakalpojumus, gan 

pakalpojumus, kas tiek nodrošināti no pašvaldības finanšu resursiem. 

 

Valsts finansētie pakalpojumi  

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums dzīvesvietā no prettiesiskām darbībām 

cietušiem bērniem sniegts 9 bērniem. Pakalpojuma apjoms, kad bērniem ir nepieciešama 

psiholoģiskā palīdzība, pārdzīvotas emocionālās, fiziskās vai seksuālās vardarbības 

gadījumos, pieaug. Palīdzība sniegta 2010.gadā - 7 bērniem, 2011.gadā - 4 bērniem, 

2012.gadā - 9 bērniem. Savukārt sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā tika 

nodrošināts 6 bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām. Sociālā rehabilitācija 

institūcijā ir nodrošināta krīžu centrā ģimenēm un bērniem ”Paspārne”, Zantes ģimenes 

krīzes centrā un Talsu novada krīžu centrā.  

Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā tika sniegta 1 personai, kuras 

veselības stāvokļa vai funkcionālo traucējumu dēļ nespēj dzīvot patstāvīgi. Šis 

pakalpojums nodrošināts Sociālās aprūpes centrā „Iļģi”. 

 

 Pašvaldības finansētie pakalpojumi 

2012. gadā 5 personas uzturējās SIA „Priekules slimnīca” ilgstošās aprūpes nodaļā, 

sniegto pakalpojumu summa Ls 4097, bet SIA „Rokaiži” - 14 personas, pakalpojuma 

summu Ls 10775. 

 

Ziņas par sociālās palīdzības sniegšanu no 2012. gada sākuma  

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

"Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu pašvaldībām garantētā minimālā 

ienākumu līmeņa pabalsta un dzīvokļa pabalsta izmaksām, 2012. gadā no valsts budžeta 

atmaksāti Ls 51141 sociālās palīdzības pabalstu izmaksu nodrošināšanai Priekules 

novadam. 

2012.gadā sociāliem pabalstiem izlietots Ls 157815, no kuriem garantētā minimālā 

ienākumu līmeņa, turpmāk GMI nodrošināšanai Ls 101273, dzīvokļu pabalstos Ls 17069. 

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem ar visām GMI pabalsta pilngadīgajiem 

saņēmējiem tika slēgta vienošanās par līdzdarbību, galvenokārt, veicinot aktīvu līdzdarbību 

savas situācijas uzlabošanā, kā arī iekļaušanos darba tirgū. Tomēr 12 gadījumos Priekules 
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novadā GMI pabalsts tika atteikts personām, kuras nepildīja notiektos līdzdarbības 

pienākumus. 

2012.gadā: 

 1206 personām ir bijis spēkā trūcīgās personas statuss, 

 1105 personām ir izmaksāts vismaz viens sociālais pabalsts, 

 568 personām ir izmaksāts garantētais minimālais ienākumu līmeņa 

nodrošināšanai, 

 961 personām izmaksāts dzīvokļa pabalsts, 

 381 personām izmaksāts kāds no pārējiem pašvaldības sociālās palīdzības 

pabalstiem. 

Pēc Priekules novada sociālo darbinieku ierosinājuma, Priekules novada pašvaldībā 

2012.gadā tika izstrādāti saistošie noteikumi par sociālo palīdzību trūcīgām ģimenēm 

piešķirot ēdināšanas pabalstu bērniem.  

Sociālo pakalpojumu pieejamības veicināšanai darbam ar ģimenēm un bērniem 

Priekules pilsētā darbu uzsāk vēl viens sociālais darbinieks. Lai sociālie darbinieki varētu 

plānot klienta situācijas izvērtēšanu un neveidotos klientu rindas, klientu pieņemšanai ir 

noteikts pieņemšanas laiks.  

2012.gadā ir saņemti 

ziedojumi Ls 3200 apmērā, kas 

izlietoti, lai iegādātos brilles bērniem, 

būvmateriālus remontu veikšanai 

trūcīgām ģimenēm, veļas automāts, 

mēbeles, atmaksāti ceļa izdevumi 

pieredzes apmaiņas braucienam 

Mūzikas un mākslas skolas 

audzēkņiem.  

2012.gadā ir izsniegtas 131 

Latvenergo atlaižu kartes dažādām 

iedzīvotāju grupām. Sadarbībā ar 

Zviedrijas draugu kopu „Lettlands 

Vänner” ir saņemta humānā 

palīdzība, kas izdalīta Priekules 

novada iedzīvotājiem.  

Sociālā dienesta aktivitātes 

2012. gadā  

Aizbildņu un audžuģimeņu pasākums 

Priekulē; 

Sadarbība ar reliģiskām 

organizācijām-Zupas virtuvi un 

Māmiņu skolu.  

Invalīdu, pensionāru Ziemassvētku 

pasākums Bunkas kultūras manā;  
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Sadarbība ar pansionātu SIA 

“Rokaiži”, SAC “Iļģi”, SAC”Aizvīķi”, 

SIA  

 

 

 

 

Priekules slimnīcas ilglaicīgās aprūpes 

nodaļu apciemojot novada iedzīvotājus 

svētkos.  

 

 

 

Sociālo pakalpojumu attīstībai 

Sociālām dienestam nodotas telpas 

Ķieģeļu ielā 7, Priekulē. Ēkai ir 

uzlikts jauns jumts, iekārtotas telpas 

lietota apģērba pieņemšanai un 

humānās palīdzības izsniegšanai 

iedzīvotājiem. Darbs pie telpu 

labiekārtošana turpinās. 
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Priekules novadā ir 9 izglītības iestādes: 

 Vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādes 

o Priekules vidusskola, realizē arī pedagoģiskās korekcijas programmu; 

o Gramzdas pamatskola, realizē arī speciālās izglītības programmu bērniem ar 

garīgās attīstības traucējumiem un mācīšanās traucējumiem;  

o Kalētu pamatskola, realizē arī speciālās izglītības programmu bērniem ar 

mācīšanās traucējumiem; 

o Krotes Kronvalda Ata pamatskola realizē arī speciālās izglītības programmu 

bērniem ar mācīšanās traucējumiem; 

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; 

 

Audzēkņu skaits Priekules novada vispārējās izglītības iestādēs 

2012. gada 1.septembrī 

 

Izglītības iestāde 

Līdz 5 

gadiem 

5-6 

gadīgie 

1.-9. 

klasē 

10.-12. 

klasē 

Neklātiene 

11.klase 

Kopā Tai skaitā 

Korekcijas 

programmās 

Speciālās 

izglītības 

programmās 

Priekules 

vidusskola 
- - 217 44 6 273 35 - 

PII Dzirnaviņas 65 52 - - - 117 - - 

Gramzdas 

pamatskola 
11 9 56 - - 76 - 4 

Kalētu pamatskola 20 30 90 - - 140 - 5 

Krotes Kronvalda 

Ata pamatskola 
16 22 83 - - 121 - 3 

Virgas pamatskola 13 14 69 - - 96 - - 

Purmsātu speciālā 

internātpamatskola 
- 3 83 - - 86 - 86 

Kopā novadā 125 130 381 44 6 909 35 98 
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Audzēkņu skaits Priekules novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs 

2012. gada 1.septembrī 

Izglītības iestāde Mūzikas programmas Mākslas programma Kopā 

Priekules Mūzikas un mākslas 

skola 

100 48 148 

Kalētu Mūzikas un mākslas skola 48 23 71 

 

Priekules novadā strādā izglītības metodiķis, kurš organizē pedagogu profesionālās 

meistarības pilnveidi, koordinē metodisko darbu novadā, sagatavo līgumus par pašvaldību 

savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, seko līdzi šo 

līgumu aktualizēšanai, nodrošina valsts dotāciju sadali mācību grāmatu iegādei. 

2012.gadā darbu turpina 11 novada pedagogu metodiskās apvienības: latviešu 

valodas, matemātikas, svešvalodu, dabas zinību, vēstures un sociālo zinību, sporta, 

mūzikas, vizuālās mākslas un mājturības, sākumskolas, pirmsskolas, klašu audzinātāju. 

Organizētas metodiskās dienas, mācību priekšmetu metodisko apvienību semināri, 

olimpiādes, konkursi un sporta sacensības skolēniem. 

Notiek regulāra sadarbība ar Valsts izglītības satura centru, organizējot centralizētos 

un necentralizētos valsts pārbaudes darbus, mācību priekšmetu olimpiādes. 

Novadā turpina darbu pedagoģiski medicīniskā komisija. 2012. gadā izvērtētas 20 

bērnu spējas un sniegti atzinumi par piemērotāko izglītības programmu. 

2012.gadā darbu turpināja komisija, kas izvērtēja iesniegtās interešu izglītības 

programmas un veica mērķdotācijas līdzekļu sadali. 2012./13.m.g.novadā darbojās 57 

interešu pulciņi. 

Priekules novada skolēni aktīvi iesaistās dažādās mācību priekšmetu olimpiādēs un 

ārpusstundu konkursos, sacensībās. 

Augstākie sasniegumi: Priekules 

vidusskolas skolniece Ieva Inne ieguva 

atzinību republikas mūzikas olimpiādē. 

Priekules vidusskolas sportisti Dāvis 

Pīlagers, Mārtiņš Pauzers, Toms 

Rubezis un Kārlis Rihards Tiškus 

Vaiņodes komandas sastāvā izcīnīja 

Latvijas čempiona titulu rokasbumbā, 

Priekules vidusskolas skolēnu mācību 

uzņēmums BACK PACK BACK 

ieguva vairākas godalgas 

Starptautiskajā un Nacionālajā Skolēnu 

mācību uzņēmumu festivālā. Krotes Kronvalda Ata pamatskolas 114. Mazpulks saņēma 

Sējēja balvu, savukārt absolvente Dana Andersone ieguva augstāko Mazpulku 

apbalvojumu – sudraba karotīti, bet folkloras kopas dalībnieces Ance Dreimane un Karīna 

Lagzdiņa folkloras kopu tradicionālās dziedāšanas konkursā ieguva augstāko – diždižās 

dziedātājas titulu. Kalētu pamatskola no 2011./12.m.g. lepojas ar Eko skolas Zaļo karogu, 

kas apliecina skolas nopelnus vides izglītībā un ir atzīta un prestiža vides kvalitātes zīme, 

ar ko lepojas skolas visā pasaulē. 
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2012.gadā Priekules 

novada skolēni pirmo reizi 

piedalījās Olimpiskajā 

dienā.  

 

 

 

 

 

 

Kā laba tradīcija Priekules 

novadā ir Dullā Daukas literārās 

jaunrades konkurss. 

 

 

 

 

 

 

Viena skolēna izmaksas Priekules novada vispārizglītojošās  

izglītības iestādēs 2012.gadā: 
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Priekules novada 9 izglītības iestādēs strādā 171 pedagogs, tai skaitā 21 vīrietis un 

150 sievietes, visiem pedagogiem ir atbilstoša izglītība, 5 pedagogi mācās, 15 pedagogiem 

ir maģistra grāds. 

Izvērtējot savu darba kvalitāti Eiropas Sociālā fonda projektā „Pedagogu 

konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”, 3 pedagogi 

saņēmuši apliecinājumu par 4.kvalitātes pakāpi, 46 pedagogi - par 3. kvalitātes pakāpi, 15 

pedagogi - par 2.kvalitātes pakāpi, 5 pedagogi - par 1.kvalitātes pakāpi. Pedagogu 

sadalījums pa vecuma grupām parādīts attēlā.  

 
2012.gadā tika uzsākti divi Eiropas Sociālā fonda finansēti projekti. Kalētu 

pamatskola saņēma atbalstu Ls 145 105 projekta „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu 

sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar mācīšanās grūtībām integrācijai 

Priekules novada izglītības iestādēs” īstenošanai. Šī projekta ietvaros visās novada skolās 

tiek nodrošināts psihologs, sociālais pedagogs, koriģējošās vingrošanas skolotājs, 

pedagoga palīgi, pagarinātās dienas grupas vecāko klašu skolēniem, interešu izglītības 

pulciņi (peldēšana, jauno gidu skola, orientēšanās, modernās dejas, dabas draugu pulciņš 

u.c), darba prasmju apguves kursi (kulinārija, kokapstrāde, šūšana, vecāko klašu skolēni 

apguva traktorvadīšanas prasmes u.c), Purmsātu skolā strādā fizioterapeits, visiem projektā 

iesaistītajiem bērniem ir noorganizētas ekskursijas un nometne. 2012.gada maijā tika 

aizsākta tradīcija mācību gada beigās visām skolām pulcēties mācību gada noslēguma 

pasākumā – Priekules novada skolu jaunatnes svētkos.  

Purmsātu internātpamatskola saņēma atbalstu projekta „Atbalsta pasākumu 

īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska grupu integrācijai izglītībā Purmsātu speciālā 

internātpamatskolā ” īstenošanai – Ls 79 674. Šī projekta galvenās aktivitātes ir sociālo 

prasmju veidošanas, saskarsmes prasmju attīstības un inovatīvu pasākumu izveidošana un 

darbība, skolotāja palīga amata ieviešana, izglītojamo ar speciālām vajadzībām iekļaušanas 

nodrošināšana izglītības sistēmā, darba un sadzīves prasmju apguves veicināšana, atbalsta 

pasākumu nodrošināšana jauniešiem no nabadzīgām ģimenēm. 
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Priekules novada teritorijā veselības aprūpi veic SIA „Priekules slimnīca”, četras 

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

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

Veselības aprūpes centrs Virgā strādā ģimenes ārstes vadībā. Visām veselības aprūpes 

iestādēm ir atbilstības novērtējums un līgums ar Veselības norēķina centru. Šo iestāžu 

galvenās funkcijas ir:  

1) ambulatorā slimnieku izmeklēšana un ārstēšana, vienkāršākās manipulācijas, 

nepieciešamības gadījumā nosūtīšana pie ģimenes ārsta; 

2) neatliekamā palīdzība; 

3) profilaktiskais un izglītojošais darbs; 

4) mājas aprūpe. 

Minētajām veselības aprūpes iestādēm ir svarīga loma iedzīvotāju veselības aprūpē, 

jo iedzīvotājiem ir iespējas saņemt medicīnisko palīdzību iespējami tuvu dzīvesvietai. 

Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2011.-2017. gadam veselībai visās politikās 

ir piešķirta galvenā loma. ES un Latvijas veselības aizsardzības politikas mērķi ir: 

 novērst saslimšanu; 

 popularizēt veselīgu dzīvesveidu; 

 aizsargāt cilvēkus no draudiem 

veselībai, piemēram, no 

pandēmijām. 

Uzsvars tiek likts uz katra indivīda 

atbildības paaugstināšanu par savas 

veselības saglabāšanu un uzlabošanu, jo 

ārstniecība ir tikai daļa, turklāt vairumā 

gadījumu tā ir cīņa ar sekām. 

Priekules novada pašvaldībai tas ir 

jauns izaicinājums. Tas vairāku 

pasākumu kopums, kas daļēji pašvaldībā 

jau notiek: fizisko aktivitāšu pasākumi 

(„Priekules velomaratons”, „Visi kopā tā 

kā stropā”, „Līgo turnīrs”, „Ikara svētki” 

u.c.), izglītojošie pasākumi- galvenokārt 

skolēniem un vecākiem nodarbības par 

atkarību kaitīgo ietekmi, par drošību 

sociālajos tīklos, veselīgu dzīvesveidu 

u.c. Pašvaldība ar līdzfinansējumu 

atbalsta gan iestāžu, gan biedrību 

projektus, kuri saistīti ar sabiedrības 

veselības veicināšanu: publiskās 

slidotavas, mini golfa laukuma, 

trenažieru zāļu, taku, celiņu izveidošanu, 
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slēpju, trenažieru, laivu, sporta inventāra 

iegādi. Visas novada izglītības iestādes ir 

iesaistījušās projektos „Skolas piens” un 

„Skolas auglis”.  

Paralēli ārstnieciskam darbam, ar 

profilaksi un sabiedrības izglītošanu 

veselības jautājumos nodarbojas SIA 

„Priekules slimnīca”, ģimenes ārstu 

prakses un pagastu feldšeri( ārsta palīgi). 

Visi minētie pakalpojumu sniedzēji 

nodrošina arī veselības aprūpi mājās. Šis 

pakalpojums tiek uzskatīts par pozitīvu 

piemēru veselības veicināšanas jomā. Profilakses un veselīga dzīvesveida nodrošināšanā 

un sekmēšanā iesaistās arī citas tautsaimniecības nozares. 

2012.gadā Priekules novada pašvaldība ir turpinājusi realizēt projektus saistībā ar dzeramā 

ūdens drošību un notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti Bunkas un Kalētu pagastos, kas būtiski 

var ietekmēt novada iedzīvotāju veselību. 

Lai varētu uzsākt aktīvāku darbu sabiedrības veselības jomā, ar novada domes 

priekšsēdētājas rīkojumu, tika nozīmēta kontaktpersona Sabiedrības veselības jautājumos 

Agrita Driviņa. 2012. gada oktobrī un novembrī notika šo norīkoto personu apmācība pēc 

Veselības ministrijas apstiprinātas programmas „Veselības veicināšana un veselības 

veicināšanas darba organizācija”. Mācību nobeigumā bija jāizstrādā darbs par vienu no 

novada iedzīvotāju veselības problēmām. Priekules novadā kā viena no problēmām, izpētot 

statistikas datus, tika izvirzīta jaundzimušo un bērnu veselības sliktais stāvoklis (pieaug 

jaundzimušo un bērnu skaits 3. un 4.veselības grupā). Visticamāk to ietekmē arī 

iedzīvotāju zemais izglītības līmenis, kas pēc statistikas datiem ir viens no sliktākajiem 

valstī. Ir jaunie vecāki, kuri nav pabeiguši pamatskolu, vai dažādu iemeslu dēļ nav 

turpinājuši izglītību, vai kuri 

beiguši/nepabeiguši Purmsātu speciālo 

internātpamatskolu. Secinājumus - 

turpmāk nepieciešams apzināt 

jaunos/potenciālos vecākus, kuriem būtu 

nepieciešama palīdzība, veidojot atbalsta 

grupas. Šāda būtu tikai viena no 

prioritātēm, izvirzot profilaksi un 

veselīgu dzīvesveidu kā 

pamatnosacījumus sabiedrības veselības 

saglabāšanā un uzlabošanā. 

       

 

2013. gadā jācenšas uzsākt 

konkrētas darbības sabiedrības veselības veicināšanas pasākumu kopumu ieviešanai 

novadā. 
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Priekules novada sporta dzīvi 2012. gadā organizēja un vadīja Priekules novada 

sporta metodiķis Mārtiņš Mikāls un Priekules novada sporta metodiķa palīgs Raitis 

Feldmanis, kā arī sporta metodiķi –Kalētu pagastā Ģirts Ločmelis, Bunkas pagastā Didzis 

Puters, Virgas pagastā  Aija Vainovska un Gramzdas pagastā Raitis Feldmanis. 

 

Priekules daudzfunkcionālā sporta halle. 

Lielākā daļa novada pasākumu, kas saistīti 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: pilates, basketbola treniņi (dāmām un 

kungiem), volejbols (dāmām), futbola treniņi. Hallē darbojas sporta skolas grupa handbolā, 

ir iespēja spēlēt galda tenisu un apmeklēt trenažiera zāli, kā arī ļoti aktīvi notiek futbola 

nodarbības maziem futbolistiem futbola klubā „Bandava”. 

 

Priekules novadā sarīkotie čempionāti 2012. gadā. 

Priekules novada čempionāts telpu futbolā –piedalījās 12 komandas. 

Priekules novada čempionāts basketbolā –piedalījās 5 komandas. 

Priekules novada čempionāts galda tenisā – trīs posmi, piedalījās 26 dalībnieki. 

Priekules novada čempionāts zolītē – seši posmi, piedalījās 32 dalībnieki. 

Priekules novada čempionāts komandām zolītē – trīs posmi piedalījās 5 komandas. 

Priekules novada čempionāts šahā – trīs posmi, piedalījās 10 dalībnieki. 

Priekules novada čempionāts dambretē – trīs posmi, piedalījās 12 dalībnieki. 

Priekules novada čempionāts novusā dubultspēlēs –piedalījās 16 dalībnieki. 

Priekules novada komandu čempionāts zemledus makšķerēšanā – trīs posmi, piedalījās 8 

komandas (komandā 3 dalībnieki) 

Priekules novada tempo kausa izcīņa zemledus makšķerēšanā –piedalījās 12 dalībnieki. 

Priekules novada čempionāts spiningošanā –trīs posmi, piedalījās 9 komandas. 

Priekules novada čempionāts pludiņmakšķerēšanā – trīs posmi, piedalījās 24 dalībnieki. 

Priekules novada čempionāts minifutbolā – trīs posmi, piedalījās 6 komandas. 

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

Priekules novada atklātais čempionāts svara stieņa spiešanā guļus bez ekipējuma –

piedalījās 143 dalībnieki no Talsiem, Ventspils, Liepājas, Kuldīgas, Vaiņodes, Nīcas, 

Saldus, Rīgas, Iecavas, Skodas u.c. 

Priekules novada čempionāts ielu basketbolā - pieci posmi piedalījās 7 komandas. 

 

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

sportisti. 

Priekules kauss futzālā 2012. - sešas komandas - divas Lietuvas, četras no Latvijas. 

Rūdolfa Beņķa piemiņas turnīrs novusā -49 dalībnieki. 

Lieldienu kausa izcīņa mini komandām novusā -16 komandas. 

Priekules MTB velomaratons - aptuveni 149 dalībnieki. 

Ikara kausa izcīņa komandām - Ikara svētkos - 12 komandas. 
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Baltijas reitinga turnīrs šautriņu mešanā ''Priekules kauss 2012''- 49 dalībnieki no Latvijas, 

Lietuvas. 

 

Priekules novada komandu starti. 

Basketbolisti startēja -Lejaskurzemes novadu čempionātā basketbolā, kā arī Lietuvā 

sadraudzības turnīrā –Mosēdā, kur izcīnīja 1. un 2. vietu.   

Priekules/Vaiņodes apvienotā komanda startēja Latvijas čempionātā futbolā 2. līgā 

Kurzemes zonā, izcīnot 5. vietu. 

Priekules/Vaiņodes komanda startēja Latvijas čempionātā handbolā un Lietuvas 

čempionātā handbolā veterāniem. 

Sarīkota Priekules novada sportistu balle – „Sporta laureāts 2011/2012”  
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BIBLIOTĒKAS 

Bibliotēkas strādā, lai nodrošinātu iedzīvotāju intelektuālās vajadzības un sekmētu 

mūžizglītību katras personības interesēs un nepieciešamībai. Priekules novada bibliotēkas 

ir virzienā, lai kļūtu par izglītības, 

informācijas, kultūras un sabiedriskās 

saskarsmes centriem. Tiek 

nodrošināta informācijas un 

komunikāciju tehnoloģiju attīstība un 

piedāvāta bibliotēku apmeklētājiem. 

Visās novada apdzīvotajās 

vietās ir pieejami bibliotēku 

pakalpojumi: Priekules pilsētas 

bibliotēkā, Bunkas pagasta bibliotēkā, 

Bunkas pagasta Krotes bibliotēkā, 

Bunkas pagasta Tadaiķu ciema 

bibliotēkā, Gramzdas pagasta 

Gramzdas bibliotēkā, Gramzdas pagasta bibliotēkas ārējās apkalpošanas punktā Aizvīķos, 

Kalētu bibliotēkā, Virgas pagasta Virgas bilbiotēkā, Virgas pagasta bibliotēkas ārējās 

apkalpošanas punktā Paplakā, Virgas pagasta Purmsātu bibliotēkā. Astoņas bibliotēkas 

apkalpo lasītājus bibliotēku informācijas sistēmā (BIS) - Alise 4i. Gramzdas pagasta 

bibliotēka, Virgas pagasta Purmsātu bibliotēka un Virgas pagasta bibliotēka strādā BIS - 

Alise. Kopumā 2012. gadā sakārtoti 1529 Priekules novada bibliotēku jaunieguvumi 

automatizētai izdevumu izsniegšanai un saņemšanai BIS Alise 4i Liepājas reģiona kopīgajā 

katalogā. Izveidoti ap 45 bibliogrāfiskie apraksti tiem Priekules novada bibliotēku 

iespieddarbiem, kuri nav reģiona kopkatalogā. Bibliografisko aprakstu pievienošana, 

interneta saišu un grāmatu vāka attēlu pievienošana izdevumiem. Priekšmetu, atslēgvārdu 

saraksta veidošana un pievienošana analītiskajiem aprakstiem par Priekules novadu, 

piemēram, Straujenieku pilskalns, Diždāmes parks u.c. 

Bibliotēku statistika 2012. gadā 

Bbiotēka Lasī-

tāji 

Bērni, 

jaunieši 

Grāma-

tas 

Periodi-

ka 

Apmek-

lējums 

Izsnieg-

tas 

grāmatas 

Izsnie-

gta 

periodi

ka 

Grām

atām 

Ls 

Pre-

sei 

Ls 

Pasā-

kumi 

Izstā

-des 

Tadaiķi  152 45 1510 590 2336 3430 2540 619 151 6 29 

Krote  276 122 3507 640 4784 3013 4133 753 137 26 22 

Bunka  143 43 2420 364 2345 3240 2240 611 131 18 33 

Gramzda  193 78 11533 306 5403 939 2202 500 450 9 15 

Aizvīķi  68 5 1196 1112 1341 1196 1112 137 163 3 7 

Virga  234 84 4697 220 4214 6232 2329 488 119 3 23 

Paplaka  136 35 1709 96 602 355 536 420 119  2 

Purmsāti 208 27 5008 645 1624 611 988 500 123 3 6 

Kalēti 174 87 4657 1344 2712 1169 1105 787 787 17 17 

Priekule  583 214 6553 1628 5778 5302 4958 2298 914 14 30 
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2012. gadā novada bibliotēkās norisinājās tradicionālie tematiskie pasākumi un 

izstādes. Par tradīciju kļuvušajā Valsts Kultūrkapitāla fonda projektā 

,,Bērnu/jauniešu/vecāku žūrija" piedalījās Priekules pilsētas bibliotēka (45 lasītāji), Bunkas 

pagasta Krotes bibliotēka  (50 lasītāji), Gramzdas pagasta bibliotēka (20 lasītāji), Kalētu 

pagasta bibliotēka (18 lasītāji).  

Gadskārtu ieražu svētkus, 

dzejas dienas un rakstnieku 

jubilejas atzīmē ar izstādēm un 

pasākumiem. Priekulē radošumu 

un finanses mēģināja apvienot 

pilsētas bibliotēka un kultūras 

nams, lai, piemēram, dzejas dienas 

iezīmētu spilgtāk un atmiņā 

paliekošāk: Māras Zālītes dzejas 

lasījumus un dziesmas ar 

dzejnieces vārdiem varēja 

klausīties aktrises Sigitas Jevgļevskas izpildījumā. Savukārt Kalētu pārvaldes ēkā, kur 

atrodas arī Kalētu bibliotēka, regulāri notiek mākslas darbu un dažādu kolekciju izstādes.  

2012. gadā tika restartēta sadarbības programma starp diviem pierobežu novadiem 

Latvijā un Lietuvā – Priekuli un Skodu, tostarp kultūras jomā. Pirmie kultūras un 

profesionālās apmaiņas  vizītē uz Skodu devās Priekules bibliotekāri. Tika iepazīta Skodas 

rajona pieredze, tendences, tradīcijas, materiālā bāze. Skodas bibliotēkās popularitāti 

iemantojuši lasījumi žemaišu un 

lietuviešu valodās – literārie 

vakari. Arī Priekules novadā 

arvien populārāki kļūst skolēnu 

stāstnieku konkursi.  

Lietuvas pārstāvji aicināja 

savos lasījumos piedalīties arī 

priekulniekus, jo valodu var 

baudīt, arī to nesaprotot. Tāda 

sadarbība jau notikusi starp Kalētu 

bibliotēku un Skodas centrālo 

bibliotēku. 2012. gadā Skodas 

bibliotekāri ielūgti iepazīties ar 

Priekules novada bibliotekāru 

ikdienas darba pieredzi. 
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Gramzdas bibliotēka 

2012. gadā ieguva renovētas 

telpas pagasta pārvaldes ēkā. 

Tagad tās ir plašākas, ar 

autonomu ieeju, stūrīti bērniem 

un ērtu vietu datorlietotājiem. 

Izremontētās telpas 

pievilinājušas apmeklētājus, kas 

pirms tam bibliotēku reti 

apmeklēja. Bērniem tiek 

piedāvātas aizraujošas un 

attīstošas nodarbības. Arī 

Gramzdā bieži kultūras 

piedāvājumus iedzīvotājiem 

īsteno bibliotekāre sadarbībā ar 

tautas nama vadītāju. 

 

KULTŪRAS NAMI 

2012. gadā novadā 

darbojās Priekules kultūras 

nams, Bunkas kultūras nams, 

Gramzdas tautas nams, Kalētu 

tautas nams, Virgas saieta 

nams. Visās kultūras iestādes 

norisinājušies pasākumi, kas 

plānoti gan saistībā ar 

latviskajām gadskārtu ieražām, 

gan vietējām tradīcijām un 

izklaides pasākumiem visām 

iedzīvotāju grupām. Lielākais 

izaicinājums kultūras 

darbiniekiem ir LR 

Proklamēšanas gadadienas 

svinības, kā arī saulgriežu 

tradīcijas vasarā un ziemā.  

Kopš Purmsātos iepretim 

bibliotēkai uzbūvēts interešu 

centrs, tas kļuvis par mājvietu 

aktīvākajiem purmsātniekiem, 

kas meklē kopīgas intereses. Bibliotēkas vadītāja kļuvusi par šī centra neformālo līderi 

organizējot gan filmu vakarus, dažādu galda spēļu turnīrus. Viņa spējusi iekustināt pat 

daudzus mājā sēdētājus.  
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Katrā apdzīvotajā teritorijā kopj arī tikai tur raksturīgās tradīcijas. Bunkas pagasta 

svētkus svin 4. maija deklarācijas gadadienā. Priekules un Virgas pagasta kultūras 

darbinieki tautas sēru dienās - 25. martā un 14. jūnijā represētajiem sagādā piemiņus 

brīžus, organizējot gan atceres pasākumus, gan ekskursijas. Gramzdā iedzīvināts Nakts 

Trases pasākums.  

Priekules radošo pieaugušo klubs „SASPRAUDE” nolēma aizsākt jaunu tradīciju 

Eiropas dienā – 9. maijā: „Mūsu krāsas Eiropas Savienībā”. Tās kļuva par Priekules 

mākslas dienu aizsākumu novadā, kurā līdzās priekulnieku radošajām izpausmēm var vērot 

arī profesionāla mākslinieka darbus.  

Pasākums, kas vieno novadu, jau daudzus gadus ir Priekules IKARA svētki augusta 

otrajā sestdienā. Kopīgajā svētku gājienā katrai apdzīvotai vietai ir iespēja izpausties ar sev 

raksturīgo. 2012. gada IKARA svētkos tika realizēta MĀKSLAS PARĀDE, kurā 

piedalījās visi labākie novada tautas daiļamata meistari un kolektīvi no Virgas, Paplakas, 

Priekules un Bunkas. 

 

Mākslinieciskās pašdarbības 

kolektīviem 2012. gads bijis 

pārbaudes laiks, sākot apgūt 

Dziesmu un deju svētku 

repertuāru. Novadā darbojas 

ilggadīgi šā žanra kolektīvi: 

Priekules sieviešu koris, 

Kalētu jauktais koris, jauniešu 

deju kolektīvs „Priecele”, 

Priekules amatierteātris, kā arī 

folkloras kopas Krotē un 

Gramzdā. 
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2012.gadā Priekules novada tūrisma attīstībā ir vērojama izaugsme, ko raksturo 

ienākošā tūrisma skaitlis Priekules novadā – 6112. Attaisnojās tūrisma jomai izvirzītās 

prioritātes un plānveidīgie pasākumi, kuriem attiecīgajā budžeta gadā tika plānoti un 

paredzēti finanšu līdzekļi. Kopumā gads arī bija tūrisma notikumiem, aktivitātēm un 

pasākumiem bagāts, kurā tūrisma aktivitātes notika ne tikai novada centrā, bet arī uz 

vietām pagastos. 

Nozīmīgākie notikumi  tūrisma attīstībā 2012.gadā:  

• Pavairots pirmais Priekules novada tūrisma informācijas buklets (A4 formāts- 12 

lapas) – 3000 eksemplāros. 

• Noorganizēts otrais ‘’Priekules MTB velomaratons 2012’’, kas pulcēja novadā ap 

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

Trases tika veidotas uz iepriekšējā gadā izveidoto maršrutu bāzes - 56 km 

maratons, 35km pusmaratons, arī velotūristu maršruts 24km. Pirmo reizi tika 

organizēts bērnu velomaratons, 

kurā piedalījās 22 pasākuma 

dalībnieki trīs vecuma grupās. 

• Noorganizēts velobrauciens uz/pa 

Ruņupes dabas liegumu, sakarā ar 

Dabas aizsardzības pārvaldes 100 

gadu jubileju, uzņemti Priekules 

novadā 76 riteņbraucēji no visa 

bijušā Liepājas rajona.   

• Sagatavoti un iesniegti projekti 

Lauku atbalsta dienestā Leader 

programmā - ’’Priekules novada 

senlietu krātuvju modernizācija’’ un 

Latvijas – Igaunijas pārrobežu programmā projekts, ko sagatavojām kopā ar 

Kurzemes attīstības aģentūru ‘’Riverways’’, kas paredz izveidot un ieviest jaunu 

tūrisma produktu - upju laivošanas piedāvājumu uz Priekules novada Vārtājas un 

Bārtas upēm. Projektu „Senlietu krātuvju modernizācija” neatbalstīja, bet 

Riverways ieguva finansējumu 30 tūkstoši EUR un tas tiks realizēts līdz 2015.gada 

jūnijam. 

• Izveidots un realizēts jauns tūrisma 

piedāvājums ’’Akmeņi – vissenākās 

novada vēstures liecinieki’’ novada 

ikgadējiem – Ikara svētkiem, kas 

paredzēja tūrisma informācijas 

stendu – trīs arheoloģijas 

pieminekļiem uzstādīšanu un 

maršruta izveidošanu; Septiņu 

vēsturisku objektu informācijas 

file://Riverways
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stendu uzstādīšana Virgas pagasta objektos;   

• Rosinātas Priekules velokluba aktivitātes - noorganizētas vairākas talkas, kurās 

novadā sakopti nozīmīgi dabas objekti - piecu ozolu saaugums Paplakā un Bērzu 

bļodakmens, Joguļu bedrīšakmeņi un Elekšu dobumakmens - Priekules pagastā. 

• Uzsākta sadarbība un informācijas apmaiņa ar arheoloģisko pieminekļu atbalsta 

biedrību ’’Petroglifi’’, tās vadītāju Andri Grīnbergu, kas Priekules novada 

interesentiem novadīja lekciju par kulta akmeņu tipiem, arheoloģiskajiem 

pieminekļiem un to aizsardzību, kā arī izveda praktiskā ekskursijā pa Priekules 

novada arheoloģijas pieminekļiem - 

Elekšos, Joguļos un Bērzos. 

• Savākta novada bijušo baronu muižu 

un pusmuižu datu bāze, noorganizēts 

Rundāles pils muzeja arhīva 

apmeklējums, kur iegūti daudz jauni 

materiāli par muižu vēsturi, 

ģerboņiem, baroniem un baznīcām 

kā arī novadītas divas tikšanās ar 

Latvijas Piļu un muižu asociācijas 

viceprezidentu Juri Zviedrānu. 

• Uzklausītas ienākošā tūrisma 

dalībnieku vēlmes, izveidoti tūrisma 

maršruti un piedāvājumi pa Priekules novadu, novadītas 18 ekskursijas, iesaistot 

vietējos gidus – pagastu senlietu krātuvju vadītājus. 

• Izveidojusies laba un kvalitatīva 

sadarbība ar Lejaskurzemes TIB, 

esam piedalījušies Balttour 

gadatirgū, trīs tūrisma konferencēs, 

vienā tūrisma forumā, dažādās 

apmācībās tūrisma jomas attīstībai. 

• Noorganizēta novada amatnieku, 

mājražotāju dalība gadatirgos – 

Liepājā, Durbē, Aizputē un Lietuvas 

Republikas Skodā. 

• Apsekots Aizvīķu parks, rosināts 

veidot to par lokālas nozīmes dabas 

parku, ar dendrārija elementiem, 

sāktas sarunas ar Valsts akciju 

sabiedrības „Latvijas meži” par 

parka nodošanu pašvaldības 

valdījumā. Noorganizēts Lāčplēša 

dienas pasākums Aizvīķu parkā 

11.novembrī. 

• Kopā ar novada tūrisma uzņēmējiem 

apkopotas idejas jaunu tūrisma 
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produktu veidošanai, izveidotas darba grupas, noteikta zivsaimniecības attīstības 

teritoriju stratēģija. 

• Kalētu pārvaldes iniciatīva – Leader projekta II kārtas realizēšana Meža parkā – 

„Priediens”– izveidota lapene, sēņu, dzīvnieku un augu dabas takas papildinātas ar 

jauniem objektiem - kokgriezumā veidotiem tēliem. 

• Aktīvās atpūtas biedrības rosinātas iegūt pamatlīdzekļus aktīvās atpūtas 

organizēšanai - biedrība. „Kalētu vietējās iniciatīvas grupa” un biedrība 

‘’Pārcēlājs’’ var sniegt šos pakalpojumus- kopā novadā iegādātas 20 laivas un 15 

velosipēdi.  

• Noorganizēta tūrisma ekskursija uz Lietuvas pilsētu Priekuli, nodibinot jaunus 

kontaktus. 

• Sagatavota informācija un nodrukāts jauns materiāls - Priekules novada tūrisma un 

aktīvas atpūtas objekti - Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja mājas lapas 

tūrisma maršrutos un novadu tūrisma ceļvedī septiņās valodās. 

Neizdevās 2012.gadā: 

• Piesaistīt papildus līdzekļus ‘’Zviedru vārtu’’ rekonstrukcijai; 

• noorganizēt pieredzes apmaiņas braucienus uz Igauniju un Zviedriju; 

• izveidot dabas objektu - vietējo dižkoku reģistru, sadarbībā ar Dabas aizsardzības 

pārvaldi; 

• izstrādāt dabas lieguma - Ruņupes senlejas apsaimniekošanas plānu; 

• izveidot jaunu tūrisma piedāvājumu skolām ‘’Pa novada senlietu krātuvēm!’’ 

• Realizēt projektu ‘’Priekules novada senlietu krātuvju modernizācija’’. 

 

      Secinājumi: Tūrisma joma Priekules novadā attīstās, kas pamatojas ar vietējo 

iedzīvotāju un ienākošā tūrisma vēlmi pēc aktīvās atpūtas pasākumiem. Turpmākai nozares 

attīstībai nepieciešams lielāks finansējums jaunizveidotajām tūrisma tradīcijām un tūrisma 

kā pašvaldības funkcijas realizēšanas nepieciešamība. Nepieciešama arī lielāka darba 

slodze tūrisma 

organizatoram, jo 20 

stundās nedēļā ir 

jāaptver iepriekšējā gada 

iestrādņu turpinājums, 

jāorganizē pasākumi, 

jāpiedalās aktīvās 

atpūtas popularizēšanas 

aktivitātēs, jāraksta 

projekti, jāsadarbojas ar 

uzņēmējiem, tūrisma 

operatoriem, jāvada 

grupas, jāveido maršruti, 

jāsadarbojas ar LRTIB 

un visām novada 

senlietu krātuvēm.  
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2012. gadā jau trešo reizi Priekules novadā, tika rīkots konkurss „Par sakoptu 

Priekules novadu”. Konkursa II kārtas vērtēšanas komisijas locekļi Vija Jablonska, Zigrīda 

Dūduma, Vizma Garkalne, Liene Rihtere, Andra Valuže , Gundars Venens  un komisijas 

priekšsēdētāja Arta Brauna  jūlija mēneša pirmajā nedēļā, apsekoja konkursa otrajai kārtai 

pieteiktos 39 pretendentus.  

Nominācijā viensēta ar ražošanu, tika pieteikti 7 objekti – Bunkas pagasta 

„Jaunarāji”, „Sērdieņi”, „Ķeiri”, Gramzdas pagasta „Indrāni”, „Sērdieņi”, „Arālijas”, 

Virgas pagasta Jaunā iela 5. Balvu nepiešķīra. 

Nominācijā viensēta bez ražošanas, tika 

pieteikti 6 objekti - Bunkas pagasta „Grimsti”, 

„Ģildēni”, Gramzdas pagasta „Nomales”, Priekules 

pagasta „Gūžas”, „Vārpas”, Virgas pagasta „Ūdri”. 

Balvas saņēma „Ģildēni”, Bunkas pagasts, 

īpašnieki Edīte un Ivars Vītoli. „Vārpas”, 

Priekules pagasts, īpašnieki Inese un Romalds 

Paulauski. „Nomales”, Gramzdas pagasts, 

īpašnieki Ingrīda un Tālivaldis Šefleri. 

Nominācijā individuālās mājas ciematā un 

pilsētā, tika pieteikti 8 objekti - Bunkas pagasta 

„Vēsmiņas”, „Tūjas”, Lielā iela 3, Gramzdas 

pagasta Meža iela 6, Uzvaras iela 3, Priekulē 

Paplakas iela 14, Zāļu iela 39, Galvenā iela 24. 

Balvas saņēma - Meža iela 6, Gramzda, īpašnieki 

Daiga un Ainārs Rutki. Paplakas iela 14, Priekule, 

īpašnieki Astra un Gunārs Pinkovski. Galvenā iela 

24, Priekule, īpašniece Daina Erdmane. 

 Nominācijā daudzdzīvokļu mājas, tika 

pieteikti 6 objekti - Bunkas pagasta „Liepas”, 

„Kurši”, Dzirnavu-4, Priekulē Liepājas iela 7, 

Aizputes iela 25, Uzvaras iela 6. Balvas saņēma – 

Liepājas iela 7 un Aizputes iela 25 Priekulē. 

 

Nominācijā zemnieku saimniecības, tika 

pieteikti 6 objekti - Bunkas pagasta „Saules”, 

„Santīmi”, „Mašīnisti”, Gramzdas pagasta 

„Madaras”, Kalētu pagasta „Saulītes”, Priekules 

pagasta „Pauguri”.Balvu saņēma -  „Saulītes”, 

Kalētu pagasts, īpašnieki Sprūdu un Kamņevu 

ģimenes. 
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  Nominācijā uzņēmumi, tika pieteikti 6 

objekti - Bunkas pagasta „Čiekuriņi”, „Dzelmes” un 

Bunkas kultūras nams, Gramzdas pagasta veikals 

„Dimanti”, Priekules daudzfunkcionālā sporta halle, 

SIA „Ruģi” Priekulē. Balvu saņēma -  „Čiekuriņi”, 

Krasta 4, Bunkas pagasts, īpašnieki Silvija un 

Valdemārs Santi. 

 

 

 

 

PATEICĪBAS raksts par dzirkstošo prieku 

un enerģiju, kas ieguldīta, radot skaistu ainavu un 

īpašu auru „GRIMSTU” mājas dārzā, tika piešķirts 

Bunkas pagasta Grimsti” saimniecei Mārītei 

ŠALAJEVAI;  

 

 

PATEICĪBAS raksts par ieguldīto darbu, 

radot gaumīgu, skaistu un augiem bagātu 

„SĒRDIEŅU” mājas dārzu, tika piešķirts Bunkas 

pagasta „Sērdieņi” saimniekiem Tamārai un 

Mārim NIEDOLIEM. 

 

 

Laureātus godināja valsts svētku svinīgajā pasākumā Priekules kultūras namā, 

2012. gada 16.novembrī, dāvanā pasniedzot goda plāksni un dāvanu karti 50 latu vērtībā. 
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Priekules pilsēta 

2012.gads Priekules pilsētai saimnieciskā ziņā bija ļoti ražīgs. Tika realizēti trīs 

lieli Eiropas Savienības struktūrfondu 

finansēti projekti. 

 

Pašā gada sākumā pēc projekta 

realizācijas tika atvērts Priekules kultūras 

nams. Projekts realizēts ELFLA programmas 

ietvaros. Projekta kopējās izmaksas bija Ls 

238308, no kurām ES finansējums Ls 

170684 un pašvaldības Ls 67624.  

Klimata pārmaiņu finanšu 

instrumenta ietvaros tika realizēts projekts 

„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana 

un energoefektivitātes paaugstināšana 

Priekules pirmsskolas izglītības iestādē 

„Dzirnaviņas””. Projekta kopējās izmaksas 

bija Ls 379696, no kurām ES finansējums Ls 

233769. Pašvaldības Ls 145927.  

Eiropas reģionālās attīstības fonda  

finansēts projekts „Aizputes, Vaiņodes, 

Uzvaras un Zviedru vārtu ielu krustojuma 

Priekules pilsētā”. Rezultātā ieguvām ne tikai 

„apli”, bet sakārtotas ielas posmi un jaunas 

autobusu pieturas. Projekta kopējās izmaksas 

Ls 343399, no kurām ES finansējums Ls 

166882 un valsts finansējums Ls 6765, 

pašvaldības Ls 169752. 

Bez Eiropas Savienības 

finansējuma piesaistīšanas daudz esam 

paveikuši paši sava budžeta ietvaros.  

Lielākais ieguldījums ir jauna 

jumta uzlikšana Priekules Mūzikas un 

mākslas skolai. Kopējie izdevumi Ls  

41550. Vēl skolā tika 

izremontētas otrā stāva tualetes un 

ierīkota duša Ls 5510.  

Bērnudārzā bez projekta realizācijas, tika 

veikta apkures sistēmas sakārtošana, 

kanalizācijas tīklu remonts un kosmētiskais 

remonts daļai bērnu dārza telpu par Ls 

19734. 
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Veikti nelieli kosmētiskie remonti un drenāžas sakārtošanas darbi vidusskolā Ls 

8212. Kultūras namā pašvaldība sava budžeta ietvaros veikusi apkārtnes labiekārtošanas 

darbus un nelielus kosmētiskus remontus par Ls 12599, jaunu krēslu, skaņas un gaismu 

tehnikas iegādi par Ls 14219. 

Pabeigta tehniskā projekta izstrāde 

Dzīvojamās ēkas daļas rekonstrukcijai par 

tūrisma informācijas centru Zviedru vārtu ielā 

2 par Ls 4800 Sakārtoti ēkas pamati par Ls 

2200. 

Domes ēkā Saules ielā 1 izremontētas 

telpas, kurās atrodas Attīstības plānošanas 

nodaļas darbinieki, kabineti izpilddirektoram, 

izpilddirektora vietniecei, sociālai darbiniecei, 

kā arī saremontēta galvenā ieeja domē. 

Remonta izmaksas Ls 25888. 

Redzamākie darbi pilsētas labiekārtošanā: 

 lietus ūdens drenāžas ierakšana Aizputes 

ielā 2; 

 caurtekas ierakšana Brīvības ielā un 

novadgrāvja tīrīšana 150 m garumā; 

 koku zāģēšana un apzāģēšana Tirgoņu un 

Parka ielā, Aizputes ielā pie baznīcas, 

Galvenajā un Liepājas ielās. 

 Valta birzs parka sakopšana; 

 gājēju celiņu izbūve Lībju kapos.   

 trotuāra izbūve Tirgoņu ielā (no Galvenās 

ielas līdz Kalēju ielai).   

 gājēju celiņu – trepju izbūve Aizputes 

ielā uz vidusskolu, kur tika labiekārtota 

arī teritorija ar laukakmeņiem. 

 ielu apgaismojuma rekonstrukcija pie 

Daudzdzīvokļu mājām Liepājas ielā 5, 

 trotuāra atjaunošana PII „Dzirnaviņas” 

 gājēju celiņa izveide – izbūve 71 metru 

garumā Raiņa ielā. 

 jumta nomaiņa ēkai Ķieģeļu ielā 7 

(pašvaldības līdzfinansējums Ls 2500).  

 tilta remontdarbi Dārza ielā. 

 caurtekas nomaiņa Lauku ielā. 

 pilsētas puķu dobju un apstādījumu 

veidošana un uzturēšana par Ls 3350 
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Šie ir lielākie pilsētas labiekārtošanas darbi, kuri veikti pašvaldības budžeta ietvaros un 

pašu spēkiem, galvenokārt, izmantojot „100 latu programmā” nodarbinātos. Pārējie pilsētas 

labiekārtošanas darbi ir deleģēti SIA „Priekules nami”, kuri 2012.gadā veikti par Ls 33238. 

Gada beigās tika nopirkts jauns mauriņa traktors par Ls 3331, kas nodots, lietošanā SIA 

„Priekules nami”, tai deleģēto funkciju izpildei. 

Ielu uzturēšana pilsētā. 

2012.gadā ielu uzturēšanai izlietoti Ls 70181, no kuriem Ls 15955 ir no 

mērķdotācijas ielu uzturēšanai. Pašvaldības budžeta izdevumi ir Ls 54226. Ziemas perioda 

uzturēšanas darbiem (slidamības novēršana, sniega tīrīšana) izlietoti Ls 12760, vasaras 

perioda darbiem ( šķembošana, asfaltbedrīšu remonts) Ls 45513. Lielākie izdevumi ir par 

tranzītielas (Aizputes- Uzvaras) uzturēšanu. Valsts šīs ielas uzturēšanai piešķir Ls 3000. 

2012.gadā noasfaltēta iela pie bērnudārza par Ls 9375, izveidots trotuārs uz vidusskolu par 

Ls 907 un iztrūkstošie posmi Aizputes ielā, Ķieģeļu ielā par Ls 1086. Pašu spēkiem veikta 

pilsētas ielu greiderēšana, kā arī uzvests grants ceļu seguma bojātās vietās (Parka ielā, 

Raiņa ielā, Jaunā ielā). Izmantojot būvgružus salabots segums Pumpura ielā.  
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Bunkas pagasts. 

Bunkas pagastam 2012. gada nozīmīgākais pasākums bija gatavošanās Bunkas 

ciema ūdenssaimniecības investīciju projekta īstenošanai. Finansējums šī projekta 

īstenošanai no ERAF tika saņemts jau 2011. gada februārī. Pēc tam 20 mēnešu garumā 

notika tehniskā projekta dubulta pārstrādāšana, divu iepirkumu procedūru organizēšana, ko 

izsauca tā sauktais sadārdzinājums. Tika izpildītas MK noteikumu prasības sadārdzinājuma 

gadījumos, bet tas prasīja ļoti daudz laika. Iemesls šīm problēmām bija krīze, kuras laikā 

(2010. gadā) bija jāizstrādā tehniski ekonomiskais pamatojums, pamatojoties uz kura 

datiem arī ERAF piešķīra minēto finansējumu, ar kuru 2012. gadā vairs neviena 

būvniecības firma nepiedāvāja veikt TEPā minētos darbus. Trūkstošo finansējumu 

pašvaldībai bija jāpieliek kā savu kredītu, kura saņemšanai Valsts kasē pagāja vairāk kā 

pusgads. Šis kredīts vēlāk nenoliedzami sadārdzinās iedzīvotājiem piegādātā ūdens un 

kanalizācijas aizvadīšanas izmaksas.  

2012. gada 5. oktobrī tika noslēgts līgums ar SIA „Grobiņas SPMK” par būvdarbu 

veikšanu. Līdz gada beigām tika pabeigta gandrīz puse no plānotiem būvdarbiem. Tie 

jāpabeidz 2013. gada jūnijā. 
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Gramzdas pagasts. 

Gramzdas pagasta pārvaldē darbojas 10 struktūrvienības, kultūras, izglītības, 

saimniecisko un sociālo jautājumu risināšanai tiek nodarbināti 28 darbinieki.

  Kapitāli izremontētas telpas 100 m2 platībā Gramzdas bibliotēkai - ieguldītie 

naudas līdzekļi Ls 10 000. 

Aizvīķu bibliotēkā veikti 

apkures sistēmas remontdarbi. 

Sociālais darbinieks 

pārvietots uz citām telpām, kuras 

tika kapitāli izremontētas. 

Kapitāli izremontēts un 

iekārtots Gramzdas feldšeru - 

vecmāšu punkts. 

Pārvaldes ēkai nomainīti 

otrā stāva 16 logi. 

Skolas sporta zālē 20 m
2
 

platībā nomainīta grīda, pārvietota, 

izremontēta un ierīkota garderobe. 

2012. gadā uzsākta tehniski 

ekonomiskā pamatojuma izstrāde, 

lai realizētu projektu 

„Ūdenssaimniecības attīstība 

Priekules novada Gramzdas 

pagasta Gramzdas ciemā „. 

Veikts jumta seguma 

remontēts 240 m
2
 platībā ēkai 

Miera iela 3   platībā. 

Veikts kosmētiskais 

remonts kāpņu telpai Meža iela 3. 

Mājai Miera iela 7 veikta 

skursteņu izvades apstrāde ar 

skārdu. 

Salabota apkures sistēma Miera iela 5-2. 
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Kalētu pagasts. 

 Apjomīgākais ieguldījums 

Kalētu attīstībā 2012.gadā ir projekts 

„Ūdenssaimniecības attīstība 

Priekules novada Kalētu pagasta 

Kalētu ciemā II kārta ”. Kopējās 

izmaksas Ls 46 669.19  

Šie ES līdzekļi tika izlietoti, veidojot 

jaunus kanalizācijas tīklus Kalētu 

pagasta iedzīvotājiem. Aktīvās 

atpūtas meža parku „Priediens” 

iecienījuši citu novadu iedzīvotāji, kā 

arī ciemiņi no Lietuvas. 2012.gadā 

turpinājām šī objekta pilnveidošanu 

un realizējām ES un LAD atbalstīto 

projektu „ Slēpošanas komplektu 

iegāde projekta “Kalētu muižas un 

Mežaparka ”Priediens” 

papildināšana ar jauniem objektiem 

un inventāra iegāde” (Ir iegādāti 20 

slēpju komplekti, traktoriņš + 

piekabe. 2013. gada vasarā tiks 

pievienoti jauni soli, skulptūras un 

lapene) Kopējās projekta izmaksas 

Ls 8435 Ar 2012.gadu „Priedienā 

”tika ieviesta jauna tradīcija “Mazais 

Briedēns”. 

Daudzdzīvokļu mājām, kuras maksā 

namu apsaimniekošanas maksas tiek veikti 

remontdarbi un dažādi ikdienas uzturēšanas 

darbi: 2012.gadā ir nomainītas 4 ārdurvis, 

mājām Liepu alejā 2 un 2A tika veikts jumta 

remonts un noteku sakārtošana, lai novērstu 

lietus ūdeņu nokļūšanu dzīvojamās telpās. 

Jaunu mājvietu 2012.gadā ieguvusi 

senlietu krātuve, kuras telpas tika remontētas 

un iekārtotas. Kosmētiskais remonts veikts arī 

feldšeru vecmāšu punktā.

Iespēju robežās tiek veikti pašvaldību 

ceļu uzturēšanas darbi un remonts.  

2012.gadā tika veikta Kalētu pagasta 

pašvaldības autoceļu sāngrāvju tīrīšana (rakšana) un to profila atjaunošana 860 metru 

garumā. 
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Priekules pagasts. 

2012.gadā Priekules pagasta 

Kalnenieku ciema iedzīvotāji 

piedalījās VAS „Latvijas Hipotēku un 

zemes bankas” Klientu kluba 

izsludinātajā projektu konkursā „Mēs 

paši”, kurā guva atbalstu, tādējādi no 

bankas saņēma finansējumu Ls 

397,00 apmērā. Projekta realizācijas 

gaitā, tika attīrīta teritorija - nojaukti 

padomju gados uzceltie malkas 

šķūnīši, novākti gruži blakus 

daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai 

Nākotnes ielā 10. Ierīkots volejbola 

laukums. 

Tika veikta bērnu rotaļu 

laukumu labiekārtošana Kalnenieku 

ciemā. 

Tika veikta drenāžas 

atjaunošana Lielā ielā, kanalizācijas 

rekonstrukcija Altajā, iegādāti 

materiāli Mazgramzdas kapu žoga 

uzstādīšanai. Dzīvojamai mājai 

„Saulaines” veikta 7 skursteņu 

atjaunošana. Brāļu kapos veikti 

stādījumu atjaunošanas un kopšanas 

darbi. Teritorijas appļaušanai tika 

iegādāts zāles pļāvējs. 

Pēc sabiedriskā transporta 

maršrutu slēgšanas tika atklāts jauns 

skolēnu pārvadājumu maršruts 

Priekule – Knīveri – Kalnu iela. 

Kalētu pagasta pārvaldes skolnieku 

autobuss nodrošināja Mazgramzdas 

ciema skolēnu nokļūšanu uz 

Priekules vidusskolu no rīta. Skolēnu 

maršrutos līdzi dodas pavadoņi, kuri 

uzrauga kārtību autobusā.  
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Virgas pagasts.  
2012.gadā biedrība „ROB – LANKA” 

pabeidza projektu „Prūšu ūdenskrātuves atpūtas 

komplekss pieejams visiem”. Šo projektu 

atbalstīja Eiropas Zivsaimniecības fonds, biedrība 

„Liepājas rajona partnerība” un Priekules novada 

dome. Projekta kopējais finansējums Ls 18743,45. 

Projekta īstenošanas laikā tika ierīkots 

piebraucamais ceļš un automašīnu stāvlaukums 

pie Prūšu ūdenskrātuves, ierīkots volejbola 

laukums, uzstādītas zīmes laivu ielaišanai ūdenī, 

invalīdu transporta stāvvieta, ierīkotas margas un 

laipiņas, marķētas ar īpašu krāsojumu, izgatavota 

un uzstādīta taktīlā karte ar tekstu Braila rakstā. 

2012.gada 4.septembrī Virgas pamatskolā 

atklāja jaunizveidoto 2 – 4 gadīgo 

pirmskolas bērnu apmācības grupu. 

Telpu remontdarbus veica A/S 

„Būvmeistars” par Ls 12185,65. 

Mēbeles un aprīkojumu iegādājās par 

pašvaldības budžeta līdzekļiem.  

Atjaunoja zvana torni Virgas 

kapos. 

Virgas pamatskolas ūdens 

urbumā uzstādīja atdzelžošanas iekārtu, 

lai izpildītu normatīvu prasības par 

ūdens atbilstību lietošanai. 

Virgas pamatskola saņēma Sorosa fonda – Latvija iniciatīvas „ Pārmaiņu iespējas 

skolām” atbalstu projektam „ Virgas pamatskola kā daudzfunkcionāls kopienas attīstības 

centrs” ar kopējo finansējumu EUR 19851,00. Projektu realizēs no 2013.gada 2.janvara. 

Dzīvojamā fonda uzturēšanai izlietoti Ls 3454,17 

 

 

2012.gadā 18.novembrī LR Valsts 

svētkos Virgas pagasta z/s „ Ošenieki” īpašniece 

Elga Bunka saņem valsts apbalvojumu – 

Atzinības Krusta V šķiras ordeni par 

ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā.  
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AUDIT ADVICE SIA ir starptautiskA neatkarigo gramatvedlbas
un konsultantu firmu tikla Nexia lnternational dalibnieks

Nr.3

NEATKARIGU REVIDENTU ZINOJUMS
Rrga

Priekules novada domei

7i?ojums par konsolidEto finan5u piirskatu

Mds esam veiku5i Priekules novada pa5valdrbas (turpmdk tekstd ,,Pa5valdIbd') 2012.
gada konsolid6tA finan3u parskata revrziju. Revidctais konsolidEtais 2012. gada finan5u

@rskats ietver:

. 20l2.gada 3l.decembra parskatu par Pa5valdrbas finansialo stavokli - veidlapa Nr.l
"Bilance",

. 20l2.gada parskatu par PaSvaldlbas darbrbas finansialajiem rezultatiem - veidlapa
Nr.4-3,

. Pa5valdrbas pa5u kapitala (neto aktrva) izmaiqu parskatu par 20l2.gadu - veidlapa
Nr.4-1,

. Pa5valdrbas naudas pltsmas parskatu par 20l2.gadu - veidlapa Nr.2-NP,

. konsolidEta finan5u pdrskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas Ministru
Kabineta noteikumu Nr.777 ,,Gada pdrskata sagatavo5anas kAftlba" 4.5.punkta,
gramatvedlbas uzskaites pamatprincipu aprakstu, pdrskatu skaidrojumus, t.sk.
skaidrojumus par budZeta izpildi.

Sis konsolidctais finan5u p6rskats ir sagatavots, apvienojot Pa5valdIbas struktflrvienibu
finan5u parskatus, ka noradlts konsolidEtd finan5u p6rskata pielikum5. PaSvaldibas
radniecrg6s sabiedrrbas nav konsolideti SajA konsolid6taja finan5u parskata.

\rafr b a s at b i I dT b a p ar ko n s ol i de t a .fi n an i u p ar s knt a s a g at av o i anu
Vadrba ir atbildlga par 5r konsolidcta finanBu parskata sagatavo5anu un taja sniegtas
informacijas patiesu atspogufoSanu saska4d ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.
gada lT.augusta noteikumu Nr.777 ,,Gada pdrskata sagatavo5anas kartlba" nosacrljumiem,
kd arI par tddu iek5Ejo kontroli, kddu vadlba uzskata par nepiecie5amu, lai nodro5indtu
konsolideta finan5u p6rskata, kas nesatur ne krap5anas, ne kf[du izraisrtas bttiskas
neatbilstrbas, sagatavo5anu.
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Revidentu atbildlba
Mes esam atbildlgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mDsu veikto revrz1u, izsakam par 5o
konsolideto finan5u parskatu. Mes veicam revrziju saska4a ar Starptautiskajiem revrzijas
standartiem. Sie standarti nosaka, ka mums jaievEro Ctikas prastbas un japlano un javeic
revnija ta,lai iegltu pietiekamu parliecibu par to, ka konsolid6taja finan5u parskatd nav
bUtisku neatbilstlbu.

Revrzija ietver procedtiras, kas tiek veiktas, lai iegttu revrzijas pierddr.jumus par
konsolidetaja finan5u pdrskata uzradrtajdm summdm un atklato informdciju. Procedtras
tiek izveletas, pamatojoties uz revidentu profesionalu vertejumu, ieskaitot krap5anas vai
kfudu izraisrtu bUtisku neatbilst-rbu riska novErtEjumu finan5u parskata. Veicot 5o riska
novertejumu, revidenti Llem vEra iek5Cjo kontroli, kas izveidota, lai nodroSinatu
konsolidEta finan5u parskata sagatavoSanu un taj-a sniegtas informdcijas patiesu
atspogufo5anu, ar mEr[<i noteikt apstakfiem piemerotas revlzijas proceduras, bet nevis lai
izteiktu atzinumu par kontroles efektivitati. Revrzija ietver arr pielietoto gramatvedrbas
uzskaites principu un vadrbas veikto gramatvedrbas aple5u pamatotrbas izvertejumu, kE arI
konsolideta finanSu parskata visparej a izklasta izvertejumu.

Uzskatam, ka miisu ieg[tie revrzijas pierad-rjumi ir pietiekami un atbilsto5i mfisu revidentu
atzinuma izteik5anai.

Atzinums
M[suprat, iepriek5 minetais konsolidetais'finanSu parskats sniedz patiesu un skaidru
priek5statu par Priekules novada paSvaldTbas finansialo stavokli 20l2.gada 3l.decembn,
kd arr par t6s darbTbas finan5u rezultatiem un naudas phsmam 20l2.gada, saska4S ar
Latvijas Republikas Ministru kabineta 20l0.gada i7 augusta noteikumu Nr.777 ,,Gada
parskata sagatavo5anas kartrba" nosacr.jumiem.

Zi4ojums par citu juridisko un regulejo5o prasibu izpildi

Mes esam iepazinu5ies arI ar vadTbas zi4ojumu par 2Ol}.gadu, kas aispogufots
konsolidcta gada parskata sadafa VadTbas zi,rojums - ZINO. un neesam atkldjuSi brltiskas
neatbilstrbas starp Saja vadrbas zi4ojuma un 20l2.gada konsolidetaja finanSu parskata
atspoguf oto finan5u informaciju.

SIA ,,AUDIT ADVICE",
Licence Nr.134

Marija Jansone,
Valdes locekle
ZvErinata revidente,
Sertifikdts Nr.25,

Srs ooruMENTS IR ELEKTRoNISKI pARAKSTITS aR
DROSU ELEKTRONISKO PARAKSTU I.]N SATUR LAIKA ZIMOGU

Marij a Jansone, +37 129221897
kapitals@e-liepaj a. lv
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