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Pašvaldības domes priekšsēdētājas uzruna 

2014. gads Priekules novadā aizvadīts spraigā darbā, nodrošinot pakalpojumus 

iedzīvotājiem pagasta pārvaldēs, administrācijā, rūpējoties par papildus finansējuma piesaisti, lai 

attīstītu un uzlabotu infrastruktūru, lai iedzīvotājus iesaistītu aktīvā izglītošanās procesā, sporta 

un atpūtas iespēju izmantošanā.  

Šajā gadā kopīgiem spēkiem paveiktais Priekules novadā ir ieguldījums mūsu nākotnē. 

Viena no mūsu novada attīstības prioritātēm ir izglītība. Tāpat kā iepriekšējos gadus liels darbs 

un līdzekļi ieguldīti novada izglītības iestādēs.  

 

 

 

 

 

Pērn pabeigts projekts „Priekules novada 

Vārtājas un Bārtas upju sakārtošana laivošanas 

maršrutu izveide”, kura rezultātā ir iegūta sakārtota vide un atpūtas vietas, rasta iespēja tūrisma 

attīstībai novadā.      

Visiem novada pašvaldības transportlīdzekļiem uzstādītas GPS iekārtas. 

2014. gadā Priekules pilsētā pievienojām SIA “Priekules pakalpojumi” SIA “Priekules 

nami”, lai ekonomētu un racionāli izmantotu iedzīvotāju maksātās naudas par īri un 

komunālajiem pakalpojumiem. Tas arī samazinātu administratīvos izdevumus. 

Lielu uzmanību pievērsām inventarizācijām, lai pārbaudītu īpašumu esamību pašvaldībā. 

Svarīgs ekonomiskās un vietējās uzņēmējdarbības faktors ir Valsts reģionālās un vietējās 

nozīmes autoceļi, to kvalitāte. No gada uz gadu ceļu kvalitāte ievērojami pasliktinās jo 

samazinās atvēlētais finansējums. 

Pašvaldība, nodrošinot iedzīvotājus ar saviem pakalpojumiem, ir lielākā nodokļu 

maksātāja. Neatsveramu ieguldījumu iedzīvotāju aktivizēšanā, izglītošanā, objektu saglabāšanā 

un apkārtējās dzīves vides uzlabošanā dod novada 53 sabiedriskās organizācijas, no kurām 11 

aktīvi piedalās dažādu projektu realizēšanā. LEADER programma ir viena no tām, ar kuras 

palīdzību un finansiālu atbalstu tiek realizēti mazi, bet teritorijai un iedzīvotājiem nozīmīgi ideju 

projekti. Iepriecina, ka veidojas vēl arvien jaunas aktīvas biedrības ar savām idejām. Lai sveiktu 

aktīvākos, 2014.gada noslēgumā tika organizēts pirmais novada NVO forums. 
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Priekules novada pirmā NVO foruma dalībnieki 

 

Pārskata periodā pašvaldības darbībā nav notikušas ievērojamas pārmaiņas, un novada 

iestāžu darbība saglabājusies līdzšinējā darbībā, kas nodrošina iedzīvotājiem pakalpojumus 

iespējami tuvāk viņu dzīvesvietai.  

Nozīmīgu lomu pašvaldības darbā ieņem kvalitatīva iedzīvotāju apkalpošana, kā arī 

sniegto pakalpojumu uzlabošana. Tiks regulāri pilnveidots darbs pie pašvaldības publisko 

dokumentu (pašvaldības domes lēmumu, saistošo noteikumu u.c.) datu bāzes izveidošanas 

pašvaldības interneta mājas lapā www.priekulesnovads.lv. 

 Mērķtiecīgi īstenojot iepriekš minētos pasākumus, pašvaldība tiecas padarīt Priekules 

novadu par vietu, kur labi dzīvot, mācīties, strādāt, un pavadīt vecumdienas ikvienam novada 

iedzīvotājam.  

 Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Vija Jablonska  

http://www.priekulesnovads.lv/
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Ziņas par pašvaldību 

Priekules novada pašvaldība 

Reģ.Nr.90000031601 

Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, 

Latvija, LV-3434 

Tālrunis +371 634 61006 

Fakss + 371 634 97937 

Vidējais darbinieku skaits 461 

e-pasts: dome@priekulesnovads.lv 

www.priekulesnovads.lv 

 

 

 

 

Novada pašvaldības administrācijas ēka

Priekules novada pašvaldības teritorijas (~523 km
2
) iedalījums: Priekules pilsēta kā 

novada  administratīvais centrs (5,4 km
2
), Bunkas pagasts  (~111 km

2
), Gramzdas pagasts (~85 

km
2
), Kalētu pagasts (~80 km

2
), Virgas pagasts (~86 km

2
), un  Priekules pagasts (~153 km

2
). 

 

 

Bunkas pagasta pārvalde

Gramzdas pagasta pārvalde 

Kalētu pagasta pārvalde

 

Virgas pagasta pārvalde

Priekules novada pašvaldība darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”. Priekules 

novada pašvaldības un Priekules novada pašvaldības domes darbību nosaka Priekules novada 

mailto:dome@priekulesnovads.lv
http://www.priekulesnovads.lv/
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pašvaldības 2013.gada 25.jūlija saistošie noteikumi Nr.7 „Priekules novada pašvaldības 

nolikums”. 

Priekules novada pašvaldības dome (turpmāk – dome) pieņem lēmumus, nosaka 

pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu 

īstenošanu un par kārtību, kādā tiek nodrošināta pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju 

un pārvaldes uzdevumu izpilde, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. 

Dome ir izveidojusi šādas iestādes: 

Priekules novada pašvaldības administrācija (turpmāk administrācija); 

Priekules novada dzimtsarakstu nodaļa; 

Priekules novada bāriņtiesa; 

Priekules novada sociālais dienests; 

Priekules vidusskola; 

Gramzdas pamatskola; 

Virgas pamatskola; 

Krotes Kronvalda Ata pamatskola; 

Kalētu pamatskola; 

Purmsātu speciāla internātpamatskola; 

Pirmsskolas izglītības iestāde “Dzirnaviņas”; 

Priekules mūzikas un mākslas skola; 

Kalētu mūzikas un mākslas skola; 

Priekules daudzfunkcionālā sporta halle; 

Bunkas pagasta pārvalde; 

Gramzdas pagasta pārvalde; 

Kalētu pagasta pārvalde; 

Virgas pagasta pārvalde. 

Pašvaldības struktūrvienības: 

Aizvīķu feldšeru punkts; 

Bunkas feldšeru punkts; 

Gramzdas feldšeru punkts; 

Kalētu pagasta feldšeru- vecmāšu punkts; 

Virgas veselības aprūpes centrs; 

Bunkas pagasta Bunkas bibliotēka; 

Bunkas pagasta Krotes bibliotēka; 

Bunkas pagasta Tadaiķu bibliotēka; 

Gramzdas pagasta Gramzdas bibliotēka; 
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Gramzdas pagasta bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts; 

Kalētu bibliotēka; 

Priekules pilsētas bibliotēka; 

Virgas pagasta Purmsātu bibliotēka; 

Virgas pagasta Virgas bibliotēka; 

Virgas pagasta bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts; 

Bunkas kultūras nams; 

Gramzdas tautas nams; 

Kalētu tautas nams; 

Priekules pilsētas kultūras nams; 

Virgas tradīciju nams. 

 Administrācija nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi un pašvaldības sniegto 

pakalpojumu pieejamību, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Tā sastāv no 

norādītajām iestādēm un struktūrvienībām, kā arī no šādām nodaļām: 

Attīstības plānošanas nodaļas; 

Finanšu nodaļas; 

Lietvedības nodaļas. 

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās: 

SIA “Priekules nami”; 

SIA “Priekules slimnīca”; 

SIA “RAS 30”; 

SIA “Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”. 

 Pašvaldība ir dalībnieks ar citām pašvaldībām kopīgi izveidotajā iestādē- Liepājas 

reģiona novadu būvvalde. 
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Iedzīvotāji 

Priekules novadā iedzīvotāju skaits tāpat kā visā Latvijā samazinās. Iedzīvotāju 

nacionālais sastāvs Priekules novadā ir diezgan plaši pārstāvēts: latvieši, lietuvieši, krievi, 

ukraiņi, baltkrievi u.c. Daudzu tautību pārstāvji (igauņi, poļi, dāņi, gargauzi, vācieši, armēņi, 

moldāvi u.c.) gan ir tik nelielā skaitā, ka nesastāda pat procenta desmito daļu. 

 

Iedzīvotāju skaits Priekules novadā no 2009.-2014.gadam 

 

 

Priekules novada iedzīvotāju nacionālais sastāvs 

 

 Priekules novada iedzīvotāju vecuma struktūra  
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Priekules novada pašvaldības finanšu resursi 

Priekules novada pašvaldības budžets veidojas no pamatbudžeta, speciālā budžeta un 

ziedojumu un dāvinājumu budžeta. 2014.gadā pašvaldības budžeta ieņēmumi bija EUR 6 493 

305, izdevumi EUR 6 812 330. 

Pašvaldības budžets 

  2013.gada izpilde 

EUR 

2014.gada izpilde 

EUR 

2015.gada plāns 

EUR 

IEŅĒMUMI       

Pamatbudžeta ieņēmumi 6 168 650 6 237 616 5 480 675 

Speciālā budžeta ieņēmumi 197 157 255 689 263 447 

Līdzekļu atlikums uz gada 

sākumu pamatbudžetā 

751 781 719 442 539 109 

Līdzekļu atlikums uz gada 

sākumu speciālajā budžetā 

69 561 111 517 146 939 

Kredītlīdzekļu piesaiste 217 482 435 965 431 830 

Kopā 7 404 631 7 760 230 6 862 000 

IZDEVUMI      

Pamatbudžeta izdevumi 6 009 468 6 592 062 6 178 042 

Speciālā budžeta izdevumi 155 200 220 268 354 759 

Aizdevumu atmaksa 409 004 193 067 255 878 

Ieguldījums pašvaldības SIA 

pamatkapitālā 

 68 785 17 694 

 

Līdzekļu atlikums uz gada 

beigām pamatbudžetā 

719 442 539 109 0 

Līdzekļu atlikums uz gada 

beigām speciālajā budžetā 

111 517 146 939 55 627 

Kopā  7 404 631 7 760 230 6 862 000 

 

Pamatbudžets 

Pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi, maksas 

pakalpojumi un transferti. 2014.gadā pamatbudžeta ieņēmumi sastāda EUR 6 237 616, kas ir par 

EUR 71466 vairāk salīdzinot ar 2013.gadu.  

2015.gadā ieņēmumi prognozēti ievērojot piesardzības principu, un tie ir 87.86 % apmērā 

no 2014.gada izpildes vai par EUR 756941 mazāki.  
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Pamatbudžeta ieņēmumi 

  

2013.gada 

izpilde 

2014.gada 

izpilde 

`+/-

salīdzinot 

ar 

2013.gadu  

2014/2013 
2015.gada 

plāns 

EUR EUR EUR % EUR 

Nodokļu 

ieņēmumi 
2260911 2364016 103105 104,56 2356524 

Ienākuma 

nodoklis 
1858239 1938004 79765 104,29 1939422 

Īpašuma 

nodokļi 
402671 426012 23341 105,80 417102 

Nenodokļu 

ieņēmumi 
175671 61754 -113917 35,15 45948 

Maksas 

pakalpojumi un citi 

pašu ieņēmumi 

248542 255238 6696 102,69 226443 

Transferti 3481026 3556608 75582 102,17 2851760 

Valsts budžeta 

transferti 
3422594 3497818 75224 102,20 2793760 

Pašvaldību 

budžetu transferti 
58432 58790 358 100,61 58000 

KOPĀ 6166150 6237616 71466 101,16 5480675 

 

Kopējā pamatbudžeta ieņēmumu prognoze izpildīta par 99.84%. Jāatzīmē, ka 2014.gadā 

apstiprinātais pamatbudžeta plāns tika grozīts, gada laikā palielinot pamatbudžeta ieņēmumus 

par EUR 184 386. 

Priekules novada pašvaldības pamatbudžetā 38% no kopējiem ieņēmumiem veido 

nodokļu ieņēmumi, 1% - nenodokļu ieņēmumi, 57% - transferti mērķdotāciju un dotāciju veidā 

no valsts budžeta un ES struktūrfondiem un maksas pakalpojumu ieņēmumi - 4%. 
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Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2014.gadā (%) 

Nodokļu ieņēmumi 

  

2013.gada 

izpilde 

2014.gada 

izpilde 

`+/-

salīdzinot 

ar 

2013.gadu  

2014/2013 
2015.gada 

plāns 

EUR EUR EUR % EUR 

Nodokļu ieņēmumi 2260911 2364016 103105 104,56 2356524 

Ienākuma nodoklis 1858239 1938004 79765 104,29 1939422 

Īpašuma nodokļi 402671 426012 23341 105,80 417102 

 

Nodokļu ieņēmumus veido ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā 

īpašuma nodokļa par zemi, ēkām un būvēm, un mājokļiem. No visa kopējā ieņēmumu apjoma 

nodokļu ieņēmumi sastāda 38%.  

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 

No nodokļu ieņēmumiem 82% sastāda ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, kas 

savukārt ir 30% no kopējiem ieņēmumiem.  

Nekustamā īpašuma nodokļi 

No kopējā nodokļu ieņēmumu apjoma 18% ir nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi. 

Nekustamā īpašuma nodokli iekasējam par zemi, ēkām un būvēm, un mājokļiem. 2014.gadā 

nekustamā īpašuma nodokļi ir iekasēti par EUR 23341 vairāk nekā 2013.gadā.  

 Nodokļu ieņēmumu struktūra 2014.gadā (%) 

Nodokļu 
ieņēmumi 

38% 

Nenodokļu 
ieņēmumi 

1% 

Maksas 
pakalpojumi 
un citi pašu 
ieņēmumi 

4% 

Transferti 
57% 

Ienākuma 
nodoklis 

82% 

Īpašuma 
nodokļi 

18% 
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2014.gadā veikti sekojoši pasākumi ar nekustamā īpašuma nodokļa parādniekiem: 

1. Parādnieka maksātnespējas procesa ietvaros iesniegti divi kreditora prasījumi par 

EUR 2683,71; 

2. Pieņemti seši lēmumi par NĪN parādu bezstrīdus piedziņu par kopējo summu 

EUR 13990; 

3. Zvērinātiem tiesu izpildītājiem izpildei iesniegtas septiņas NĪN parādu piedziņas 

lietas par EUR 10719,78; 

4. Par NĪN parādu piedziņas lietām no tiesu izpildītājiem saņemti EUR 1788,-. 

2014.gadā piemēroti NĪN atvieglojumi EUR 3978,- apmērā. Tajā skaitā: 

1. Politiski represētajām personām saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma 

nodokli” 5.panta 2.daļu 50% apmērā – EUR 2998,-; 

2. Trūcīgām / maznodrošinātām personām – EUR 724,-; 

3. Daudzbērnu ģimenēm – EUR 256,-. 

Nenodokļu ieņēmumi  

2014.gadā nenodokļu ieņēmumi ir EUR 59505, kas ir 0.95 % no kopējiem pašvaldības 

ieņēmumiem. Nenodokļu ieņēmumus veido ieņēmumi no pašvaldības SIA dividendēm, valsts un 

pašvaldību nodevām, naudas sodiem, pašvaldības īpašumu pārdošanas un pārējiem dažādiem 

nenodokļu ieņēmumiem.  

Nenodokļu ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem 

  

2013.gada 

izpilde 

(EUR) 

2014.gada 

izpilde 

(EUR) 

`+/-

salīdzinot 

ar 

2013.gadu 

(EUR) 

2014.g. 

īpatsvars pa 

maks.veidiem 

(%) 

2015.gada 

plāns 

(EUR) 

Nenodokļu 

ieņēmumi 
160049 59 505 -100544 100 45948 

Ieņēmumi no 

uzņēmējdarbības un 

īpašuma 

209 233 24 0.4 0 

Valsts (pašvaldību) 

nodevas un 

kancelejas nodevas 

5 117 4 456 -661 7.5 4435 

Naudas sodi un 

sankcijas 
20 021 18 152 -1869 30.5 2500 

Pārējie nenodokļu 

ieņēmumi 
87 928 12 352 -75576 20.8 13982 

Ieņēmumi no valsts 

(pašvaldību) 

īpašuma 

iznomāšanas, 

pārdošanas  

46 774 24 312 -22462 40.8 25031 
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Procentuāli lielāko daļu - 41% no nenodokļu ieņēmumiem saņēmām no pašvaldības 

īpašumu pārdošanas. 2014.gadā pārdevām pašvaldības īpašumus par EUR 24312. Naudas sodos 

un nodokļu nemaksāšanas sankcijās esam iekasējuši EUR 18152, kas ir 30.5%. Pārējie 

nenodokļu ieņēmumi EUR 12352, kas ir 21% no pārējiem nenodokļu ieņēmumiem. 

 

Ieņēmumu struktūra 2014.gadā (%) 

Maksas pakalpojumi 

2014.gadā maksas pakalpojumi iekasēti EUR 255238, kas ir par EUR 6588 vairāk nekā 

2013.gadā. Tas izskaidrojams ar to, ka aktīvi strādājam ar debitoriem, un viņu parādiem. No 

kopējiem ieņēmumiem maksas pakalpojumi sastāda 4%.  

  

2013.gada 

izpilde 

2014.gada 

izpilde 

`+/-

salīdzinot 

ar 

2013.gadu  

2014.g. 

īpatsvars pa 

maks.veidiem 

2015.gada 

plāns 

EUR EUR EUR % EUR 

Maksas 

pakalpojumi un citi 

pašu ieņēmumi 

248 650 255 238 6588 100 226443 

Procentu ieņēmumi 

no ieguldījumiem 

depozītā vai kontu 

atlikumiem 

232 0 -232 0 0 

Maksa par izglītības 

pakalpojumiem 
66 548 65 691 -857 26 60700 

Ieņēmumi par nomu 

un īri 
38 307 47 486 9179 19 49856 

Ieņēmumi par 

pārējiem budžeta 

iestāžu sniegtajiem 

maksas 

pakalpojumiem 

129 467 132 948 3481 52 109087 

Ieņēmumi no 
uzņēmējdarbība

s un īpašuma 
0% 

Valsts 
(pašvaldību) 

nodevas  
7% 

Naudas sodi un 
sankcijas 

31% 

Pārējie 
nenodokļu 
ieņēmumi 

21% 

Ieņēmumi no 
valsts 

(pašvaldību) 
īpašuma 

iznomāšanas, 
pārdošanas  

41% 
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Pārējie šajā 

klasifikācijā iepriekš 

neklasificētie 

ieņēmumi 

5 155 0 -5155 0 0 

Citi iepriekš 

neklasificētie pašu 

ieņēmumi 

8 941 9 113 172 3 6800 

 

 

Maksas pakalpojumu struktūra 2013.gadā (%) 

2014.gadā veikti sekojoši pasākumi īres / apsaimniekošanas un / vai pamatpakalpojumu 

parādniekiem: 

 Pieņemti vienpadsmit lēmumi par īres un/vai pamatpakalpojumu parādu piedziņas 

prasību celšanu tiesā par EUR 7725,50 apmērā; 

 Tiesas procesi pabeigti divās lietās par EUR 1864,-.  

Transferti 

  2013.gada 

izpilde 

2014.gada 

izpilde 

`+/-

salīdzinot 

ar 

2013.gadu  

2014.g. 

īpatsvars pa 

maks.veidiem 

2015.gada 

plāns 

EUR EUR EUR % EUR 

Transferti 
3 499 041 3 558 857 59815 100 3 499 041 

Valsts budžeta 

transferti 

3 440 610 3 500 067 59457 98 2793760 

Pašvaldību 

budžetu transferti 

58 432 58 790 358 2 58000 

 

Transfertu ieņēmumi (mērķdotācijas un dotācijas no valsts budžeta), kas ir 57 % no 

kopējiem ieņēmumiem 2014.gadā saņemti par EUR 59815 vairāk nekā 2013.gadā.  

Procentu 
ieņēmumi 

0% 
Maksa par 
izglītības 

pakalpojumiem 
27% 

Ieņēmumi par 
nomu un īri 

15% 
Ieņēmumi par 

pārējiem 
budžeta iestāžu 

sniegtajiem 
maksas 

pakalpojumiem 
52% 

Pārējie šajā 
klasifikācijā 

iepriekš 
neklasificētie 

ieņēmumi 
2% 

Citi iepriekš 
neklasificētie 

pašu ieņēmumi 
4% 
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Transfertu ieņēmumu struktūra 2014.gadā (%) 

  

Pašvaldību 
saņemtie valsts 

budžeta transferti 
noteiktam mērķim 

52% 

Pašvaldību no valsts 
budžeta iestādēm 

saņemtie transferti 
Eiropas Savienības  
līdzfinansētajiem 

projektiem 
(pasākumiem) 

10% 

Pašvaldību budžetā 
saņemtā dotācija 

no pašvaldību 
finanšu 

izlīdzināšanas fonda 
34% 

Pārējie pašvaldību 
saņemtie valsts 
budžeta iestāžu 

transferti 
2% 

Pašvaldību 
saņemtie 

transferti no 
citām 

pašvaldībām 
2% 
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Pamatbudžeta izdevumi 

Pamatbudžeta izdevumi ir visi izdevumi, kuri tiek tērēti pašvaldības funkciju 

nodrošināšanai.  

2014.gada pamatbudžeta izdevumi ir EUR 6 785 129, kas salīdzinot ar 2013.gadu ir par 

EUR 366657 lielāki. Pamatbudžeta izdevumus iedala atbilstoši funkcionālajam sadalījumam un 

pēc ekonomiskās klasifikācijas. 

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai. 

Izdevumu 

pozīcijas 

2013.gad

a izpilde 

EUR 

Īpatsvars 

% pret 

kopējiem 

izdevumie

m 

2014.gad

a izpilde 

EUR 

Īpatsvars 

% pret 

kopējiem 

izdevumie

m 

2015.gad

a plāns 

EUR 

Īpatsvars 

% pret 

kopējiem 

izdevumie

m 

Atlīdzība 3233303 50,37 3468946 51,13 3264261 50,74 

Uzturēšanas 

izdevumi 

1768852 27,56 1732379 25,53 1744594 27,12 

Subsīdijas un 

dotācijas 

10334 0,16 113682 1,68 136050 2,11 

Kredītu un % 

atmaksa 

516481 8,05 287640 4,24 302108 4,70 

Kapitālie 

izdevumi 

549817 8,57 928523 13,68 686593 10,67 

Sociālie 

pabalsti 

273546 4,26 201056 2,96 240617 3,74 

Savstarpējie 

norēķini 

66139 1,03 52903 0,78 59697 0,93 

KOPĀ 6418472 100 6785129 100 6433920 100 

 

No pašvaldības izdevumiem 2014.gadā 51.13 % tiek tērēti atlīdzībai, tas ir atalgojumam 

un Valsta sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Vidējā darba alga 2013.gadā novadā ir 

EUR 470.15. Uzturēšanas izdevumiem tērēti 25.53 % no visiem izdevumiem, pamatlīdzekļu 

iegādei – 13.68 %, kredītu atmaksai un procentu maksājumiem par kredītiem 4.24%, sociālajiem 

pabalstiem – 2.96 %. 

  

Pamatbudžeta izdevumu struktūra 2014.gadā atbilstoši EEK (%) 

Atlīdzība 
51% 

Uzturēšanas 
izdevumi 

25% 
Subsīdijas un 

dotācijas 
2% 

Kredītu un % 
atmaksa 

4% 

Kapitālie izdevumi 
14% 

Sociālie pabalsti 
3% 

Savstarpējie 
norēķini 

1% 
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Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajam sadalījumam 

Vērtējot izdevumus pēc funkcionālā sadalījuma, secinām, ka vislielākā summa 46.72% 

tiek tērēti izglītībai, 16.56 % pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai, vispārējai 

valdībai 13.84%. Pārējās sadaļas tērē no 8-1%. 

 

Pamatbudžeta izdevumu struktūra 2014.gadā (%) atbilstoši funkcionālajam sadalījumam 

Vispārējie valdības 
dienesti 

14% 

Sabiedriskā 
kārtība un 

drošība 
0% 

Ekonomiskā 
darbība 

6% Vides aizsardzība 
0% 

Pašvaldības teritoriju 
un mājokļu 

apsaimniekošana 
16% Veselība 

1% 

Kultūra, sports, 
reliģija 

8% 

Izglītība 
47% 

Sociālā aizsardzība 
8% 

  

2013.gad

a izpilde 

EUR 

Īpatsvars 

% pret 

kopējiem 

izdevumie

m 

2014.gad

a izpilde 

EUR 

Īpatsvars 

% pret 

kopējiem 

izdevumie

m 

2015.gad

a plāns 

EUR 

Īpatsvars 

% pret 

kopējiem 

izdevumie

m 

Vispārējie 

valdības 

dienesti 

828749 

13,79 

912130 

13,84 

930610 

15,06 

Sabiedriskā 

kārtība un 

drošība 

60590 

1,01 

1862 

0,03 

0 

0,00 

Ekonomiskā 

darbība 
393646 

6,55 
375510 

5,70 
337493 

5,46 

Vides 

aizsardzība 
2059 

0,03 
0 

0,00 
0 

0,00 

Pašvaldības 

teritoriju un 

mājokļu 

apsaimniekošan

a 

1050724 

17,48 

1091533 

16,56 

852349 

13,79 

Veselība 51528 0,86 69472 1,05 67709 1,10 

Kultūra, sports, 

reliģija 
486406 

8,09 
535708 

8,13 
545225 

8,82 

Izglītība 2859793 47,59 3079835 46,72 2976343 48,16 

Sociālā 

aizsardzība 
275973 

4,59 
526012 

7,98 
471013 

7,62 

Kopā 6009468 100,00 6592062 100,00 6180742 100,00 
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Speciālais budžets 

Pašvaldības speciālais budžets veidojas no dabas resursu nodokļa, mērķdotācijas autoceļu 

uzturēšanai un pārējiem speciālā budžeta līdzekļiem. 2014.gadā speciālā budžeta ieņēmumi bija 

EUR 255689, izdevumi EUR 220268.  

Speciālā budžeta ieņēmumi 

  

2013.gada 

izpilde 

(EUR) 

2014.gada 

izpilde 

(EUR) 

`+/-

salīdzinot 

ar 

2013.gadu 

(EUR) 

2014.g. 

īpatsvars pa 

maks.veidiem 

(%) 

2015.gada 

plāns 

(EUR) 

Nodokļu 

ieņēmumi 
28842 38177   35000 

Dabas resursu 

nodoklis 
28842 38177   35000 

Transferti 168171 217512   228447 

Valsts budžeta 

transferti 
168171 217512   228447 

KOPĀ 197157 255689   263447 

 

Speciālā budžeta izdevumi 

Speciālā budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai 

Izdevumu 

pozīcijas 

2013.gad

a izpilde 

EUR 

Īpatsvars 

% pret 

kopējiem 

izdevumie

m 

2014.gad

a izpilde 

EUR 

Īpatsvars 

% pret 

kopējiem 

izdevumie

m 

2015.gad

a plāns 

EUR 

Īpatsvars 

% pret 

kopējiem 

izdevumi

em 

Atlīdzība 4569 3 5640 2 466 0 

Uzturēšana

s izdevumi 

149167 96 171653 78 333893 94 

Kapitālie 

izdevumi 

1464 1 42975 20 20400 6 

KOPĀ 155200 100 220268 100 354759 100 
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Speciālā budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajam sadalījumam 

  

2013.gad

a izpilde 

EUR 

Īpatsvars 

% pret 

kopējiem 

izdevumie

m 

2014.gad

a izpilde 

EUR 

Īpatsvars 

% pret 

kopējiem 

izdevumie

m 

2015.gad

a plāns 

EUR 

Īpatsvar

s % pret 

kopējie

m 

izdevum

iem 

Ekonomiskā 

darbība 
153283 

99 
171083 

78 
317954 

90 

Vides 

aizsardzība 
1779 

1 
49185 

22 
35987 

10 

Pašvaldības 

teritoriju un 

mājokļu 

apsaimniekošan

a 

138 

0 

0 

0 

818 

0 

Kopā 155200 100 220268 100 354759 100 

 

Ziedojumi un dāvinājumi  

2014.gadā Priekules novada pašvaldība ziedojumus un dāvinājumus ir saņēmusi EUR 

12819 vērtībā, no kuriem EUR 8942 saņemti naudā, bet pārējie natūrā (mantas). Visi saņemtie 

ziedojumi ir izlietoti noteiktam mērķim. 

Ziedotāji 

Saņemtā 

aktīva 

vērtība 

(EUR) 

Saņemtā aktīva mērķis 

Biedrība Lettland Venner 817.20 Mēbeles soc. atbalsts centram Ķieģeļu 7 

Dorby-Hossmo Pastorat 

Hogalidsvagen 991.64 

Purmsātu spec. internātskolai 

inventāram 

SIA Kurzemes gaļsaimnieks 1000.00 Strūklakas uzstādīšanai Priekules dīķī 

Latvijas bērnu fonds 100.00 Skolēnu ekskursijai 

Lauku atbalsta dienests 1600.00 Mežu fonda pasākumiem 

LPB 1050.00 Strūklakas uzstādīšanai Priekules dīķī 

SIA Priekules Bioenerģija 2000.00 Strūklakas uzstādīšanai Priekules dīķī 

Biedrība RUMULA 1200.00 

Purmsātu spec. internātskolai 

inventāram 

VID 455.20 Biroja galdi Gramzdas pamatskolai 

Latvijas bibliotekāru biedrība 370.70 

Grāmatas bibliotēku fonda 

papildināšanai 

AS Lauma 1873.62 

Materiāli un audumi PII Dzirnaviņas 

vajadzībām 

Latvijas nacionālā bibliotēka 360.64 

Grāmatas bibliotēku fonda 

papildināšanai 

Maira Dižgalve 1000.00 

Gramzdas pamatskolas sporta zāles 

remontam 
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Līdzdalība pašvaldības saistīto uzņēmumu pamatkapitālā 

Kapitālsabiedrība

s  

nosaukums  

Reģistrācijas Nr. 

Ieguldīju

ma 

uzskaites 

vērtība 

uz 

31.12. 

2013. 

Ieguld

ījums  

2014. 

gadā 

Sākotnējā 

atzīšana, 

izslēgšana 

2014.gadā 

( +/-) 

Pārvērtē

šana 

2014.gad

ā 

Ieguldīj

uma 

uzskaite

s 

vērtība 

uz 

31.12. 

2014. 

 

Līdzdal

ība 

perioda 

beigās 

% 

 

SIA 

”Priekules nami” 

42103020465 

59247 31343 625290 -130319 585561 100 

SIA 

”Priekules 

pakalpojumi” 

42103018992 

625290  -625290  0 0 

SIA ”Priekules 

slimnīca” 

40003218218 

49515 37442  -1889 89068 57.94 

SIA ”RAS-30”  

42103022818 

50299    50299 16.9 

SIA ”Liepājas 

reģiona tūrisma 

informācijas birojs”  

40003302839 

4802    4802 1.8 

 

 Pašvaldības prasības uz 2014.gada 31.decembri: 

1. NĪN parāds zemei 126656 EUR; 

2. NĪN parāds mājokļiem 7338 EUR; 

3. Iedzīvotāju parādi par īri un komunālajiem maksājumiem 69396 EUR; 

4. Parādi par zemes nomu 9004 EUR; 

5. Prasības pret valsts iestādēm 7380 EUR; 

6. Prasība par 2014.gadā nesamaksāto IIN 19227 EUR; 

7. Uzkrātais komunālo maksājumu pārtēriņš 30295 EUR; 

8. Prasības par 2014.gadā nesaņemto PFIF 45922 EUR; 

9. Prasības pret LKB 125968 EUR; 

10. Pārējie debitori 54757 EUR; 

11. Izveidoti uzkrājumi nedrošajiem īrei un komunālajiem maksājumiem 38673 EUR; 

12. Izveidoti uzkrājumi LKB 125968 EUR; 

13. Izveidoti uzkrājumi SIA Marko B 17342 EUR, jo izsludināta maksātnespēja; 

14. Izveidoti uzkrājumi SIA LATA CMD 10196 EUR par nepaveiktajiem darbiem Purmsātu 

internātskolā, jo parāds ilgāk par 2 gadiem. 
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Pašvaldības saistības uz 2014.gada 31.decembri: 

1. Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa EUR 195200; 

2. Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem EUR 28291; 

3. Īstermiņa uzkrātās saistības EUR 128932; 

4. Norēķini ar darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus) EUR 122845; 

5. Nākamo periodu ieņēmumi EUR 76112; 

6. Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi EUR 3523; 

7. Avansā saņemtie transferti EUR 72589. 

 

Pārskats par ilgtermiņa aizņēmumiem 

Aizdevējs Mērķis Līguma 

parakstīšana

s datums  

 

Atmaksas 

termiņš  

Aizņēmu

ma līguma 

summa 

EUR  

Pārskata 

perioda 

sākumā 

EUR 

Pārskat

a 

perioda 

beigās 

EUR 

 

Valsts kase Skolas renovācijas 

līdzfinansējums 

28.06.2002 20.06.2014 39 840 1 833 0 

"Vides 

investīciju 

fonds" SIA 

Paplakas notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtu 

atjaunošana 

22.09.2008 01.07.2014 41 263 7 174 0 

Valsts kase Līdzfinansējums 

ūdenssaimniecības 

attīstībai Priekules 

pilsētā 

05.12.2008 20.01.2033 291 689 261 083 247 480 

Valsts kase Līdzfin. Priekules 

vidusskolas 

daudzfunkcionālās 

sporta hlles būvniecībai 

01.09.2008 20.08.2033 327 261 290 479 275 767 

Valsts kase Līdzfin. Priekules 

vidusskolas 

daudzfunkcionālās 

sporta halles būvniecībai 

14.03.2008 20.01.2033 284 574 246 157 233 351 

Valsts kase Līdzfin. Priekules 

vidusskolas 

daudzfunkcionālās 

sporta halles būvniecībai 

25.01.2007 20.12.2031 204 894 167 648 158 337 

Valsts kase TEP izstrādāšanai 

centralizētai 

ūdensapgādei un 

kanalizācijai Bunkā 

02.05.2006 20.04.2026 9 676 6 218 5 706 

Valsts kase Mikroautobusa iegāde 

Bunkā 

02.05.2006 20.04.2026 12 521 8 103 7 449 

Valsts kase Krotes bibliotēkas 

rekonstrukcijas projekta 

02.05.2006 20.04.2026 26 181 16 961 15 594 
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izstrāde un avārijas 

situācijas novēršana 

Valsts kase Sabiedriskā centra 

Bunkas kultūras nama 

renovācijas 2.kārta 

22.12.2004 20.12.2024 14 229 8 537 7 826 

Valsts kase Krotes skolas 

rekonstrukcija 

16.03.2004 20.03.2024 36 995 19 732 17 814 

Valsts kase Arta Kronvalda Krotes 

pamatskolas ēdnīcas 

renovācijas uzsākšana 

08.02.2007 20.12.2026 142 287 97 347 89 857 

Valsts kase Ata Kronvalda Krotes 

pamatskolas renovācijas 

pabeigšana 

14.08.2007 20.07.2027 99 601 70 213 65 102 

Valsts kase Autobusa iegāde Bunkā 08.02.2007 20.12.2026 35 370 24 442 22 564 

Valsts kase Virgas muižas 

saimniecības ēkas 

rekonstr. 

09.06.2009 20.06.2014 89 644 3 586 0 

Valsts kase Bunkas pag. Krotes 

bibliotēkas jaunās ēkas 

būvniecība 

06.08.2009 20.06.2025 188 943 79 503 72 587 

Valsts kase Priekules pilsētas 

ūdenssaimniecības 

attīstībai 

30.09.2009 20.09.2034 200 625 187 095 178 075 

Valsts kase Krotes skolas Bunkā 

sporta zāles būvniecība 

27.10.2009 20.10.2034 31 296 29 185 27 777 

Valsts kase Saimniecības ēkas 

rekonstr. par brīvā laika 

pavadīšanas centru 

Dārza ielā 8,Purmsātos 

27.07.2010 20.12.2016 55 724 8 267 5 370 

Valsts kase Rekreācijas vides 

uzlabošana Priekules 

pašvaldības veicināšanā( 

Priekules stadions) 

19.08.2010 20.09.2021 224 694 56 548 49 252 

Valsts kase Kalētu tautas nama 

vienkārša rekonstrukcija 

22.10.2010 20.03.2014 21 066 525 0 

Valsts kase Bunkas pag. Tadaiķu 

ciema 

ūdenssaimniecības 

attīstība 

02.11.2010 20.06.2021 173 000 22 055 19 209 

Valsts kase Priekules kultūras nama 

rekonstrukcija 

14.07.2011 20.06.2022 282 710 69 311 61 155 

Valsts kase Pašv. autonomo funkciju 

veikšanai nepieciešamā 

transporta iegāde 

29.08.2011 20.05.2018 73 420 55 065 42 828 

Valsts kase Ūdenssaimn. attīstība 

Priekules nov. Kalētu 

pag. Kalētu ciemā 

29.08.2011 20.06.2024 263 214 137 091 124 035 

Valsts kase Ūdenssaimn. attīstība 

Priekules nov. Kalētu 

pag. Ozolu ciemā 

29.08.2011 20.12.2025 36 214 23 513 21 599 

Valsts kase Aizputes, Vaiņodes, 

Uzvaras un Zviedru 

20.05.2012 20.03.2033 423 969 225 805 214 075 



Priekules novada pašvaldības 2014.gada publiskais pārskats 

 
 23 

Vārtu krustojuma 

rekonstr. Priekules 

pilsētā 

Valsts kase Priekules mūzikas un 

mākslas skolas jumta 

renovācija 

22.05.2012 20.05.2022 36 739 33 759 29 786 

Valsts kase Siltumefekta gāzu 

emisiju samazināšana un 

energoefekt. 

paaugstināšana Priekules 

pirmskolas izglītības 

iestādē "Dzirnaviņas" 

19.06.2012 20.09.2027 302 581 192 224 178 514 

Valsts kase Ūdensapgādes un 

kanalizācijas tīklu 

rekonstr. un izbūve 

Priekules pašvaldībā 

27.09.2012 20.09.2022 62 788 59 394 52 604 

Valsts kase Bunkas pag. Bunkas 

ciema ūdenssaimn. 

attīstība 

08.04.2013 20.03.2033 217 482 188 690 178 967 

Valsts kase Skolas un internāta ēkas 

fasāžu renovācija,              

apkures sistēmas un 

siltumtrases 

rekonstrukcija Priekules 

novada Virgas pagasta 

Purmsātos, Purmsātu 

muižā 1.3.4.kārta 

20.05.2014 20.05.2034 256 000 0 253 265 

Valsts kase Ūdenssaimniecības 

attīstība Priekules 

novada Kalētu pagasta 

Kalētu ciemā II kārta 

20.05.2014 20.03.2025 199 500 0 76 000 

Valsts kase Sociālā atbalsta centra 

ēkas vienkāršota 

renovācija 

28.07.2014 20.07.2034 106 700 0 106 700 

Kopā x x x 4 812 690 2 597 

542 

2 838 

645 

Pašvaldības saistību apmērs ( kredītu pamatsummu un % maksājumu gada apmērs) uz 

31.12.2014. ir 7.83% no pamatbudžeta ieņēmumiem. 

 

Pašvaldības bilance uz 31.12.2014. 

Konta Nr. 

Posteņa nosaukums Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 
AKTĪVS 

A B 1 2 

1000 Ilgtermiņa ieguldījumi 18 266 018 18 535 235 

1100 Nemateriālie ieguldījumi 27 276 34 698 

1110 Attīstības pasākumi un programmas 22 089 27 419 

1120 
Licences, koncesijas un patenti, preču 

zīmes un tamlīdzīgas tiesības 
5 187 6 998 

1130 Pārējie nemateriālie ieguldījumi 0 282 
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1200 Pamatlīdzekļi 17 509 012 17 711 385 

1210 Zeme, ēkas un būves 15 587 632 15 773 588 

1220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 14 439 36 295 

1230 Pārējie pamatlīdzekļi 1 327 216 1 355 877 

1240 
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 

būvniecība 
25 077 131 991 

1250 
Turējumā nodotie valsts un pašvaldību 

īpašumi 
486 837 347 828 

1260 Bioloģiskie un pazemes aktīvi 66 660 65 239 

1280 Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 1 151 566 

1300 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 729 730 789 152 

1310 
Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību 

kapitālā 
674 629 734 051 

1350 Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 55 101 55 101 

2000 Apgrozāmie līdzekļi  1 147 464 1 164 507 

2100 Krājumi 147 441 86 481 

2300 Debitori 297 501 226 577 

2400 
Nākamo periodu izdevumi un avansi par 

pakalpojumiem un projektiem 
15 474 20 489 

2600 Naudas līdzekļi 687 048 830 960 

I. BILANCE (1000+2000) 19 413 482 19 699 741 

Konta Nr. 

Posteņa  nosaukums Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 
PASĪVS 

A B 1 2 

3000 Pašu kapitāls 15 668 022 16 638 239 

3300 Rezerves 20 660 20 660 

3500 Budžeta izpildes rezultāti 15 647 362 16 617 579 

3510 
Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes 

rezultāts 
16 617 579 14 971 699 

3520 Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts -970 217 1 645 880 

5000 Kreditori 3 745 460 3 061 502 

5100 Ilgtermiņa saistības 2 640 780 2 402 343 

5110 Ilgtermiņa aizņēmumi 2 640 780 2 402 343 

5200- 

5900 
Īstermiņa saistības 1 104 680 659 160 

5200 
Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa 

aizņēmumu īstermiņa daļa 
197 865 195 200 

5300 
Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem 
27 589 28 291 

5420 Īstermiņa uzkrātās saistības 144 560 128 932 

5600 
Norēķini par darba samaksu un 

ieturējumiem (izņemot nodokļus) 
148 594 122 845 

5700 
Nodokļi un sociālās apdrošināšanas 

maksājumi 
134 077 107 780 

5900 
Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie 

avansi 
451 995 76 112 

591

0 

Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie 

avansi 
83 182 3 523 

593

0 
Avansā saņemtie transferti 368 813 72 589 
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I BILANCE (3000+4000+5000) 19 413 482 19 699 741 

      

  

 

    

Kods 

Posteņa nosaukums Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā ZEMBILANCE 

A B 1 2 

0100 Nomātie aktīvi 706 911 

9100 Zembilances aktīvi 48 882 312 545 

9120 
Prasības par dividendēm un saņemamie 

maksājumi par kapitāla daļu izmantošanu 
0 233 

9130 Saņemamie līgumsodi un naudas sodi 48 882 38 658 

9190 Citi zembilances aktīvi 0 273 654 

9500 Zembilances pasīvi 133 184 984 129 

9510 

Nākotnes maksājumi saskaņā ar līgumiem, kas 

noslēgti par ārvalstu finanšu palīdzības un 

Eiropas Savienības politiku instrumentu 

finansētajiem projektiem 

65 635 902 738 

9550 Nākotnes nomas maksājumi 1 442 0 

9560 Izsniegtie galvojumi 66 107 81 391 
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Personāls 

2014. gadā notika amatu sarakstu izmaiņas ņemot vērā institūciju stratēģiskos mērķus un 

veicamos uzdevumus. Pašvaldība šajā gadā izsludināja atklāto pieteikšanos uz  iepirkumu 

speciālista vakanci. Šis bija jauns amats. Nepieciešamība pēc jauniem amatiem izveidojās arī 

sociālajā dienestā līdz ar sociālā atbalsta centra sagatavošanu darbam. Šiem amatiem atklātās 

pieteikšanās netika izsludinātas. Gada nogalē notika vēl trīs  atklātās pieteikšanās – uz Virgas un 

Gramzdas pagastu pārvaldes vadītāju amatiem, sakarā ar  pārvalžu vadītāju maiņu un novada 

pašvaldības kasiera  amatam, sakarā  darba tiesisko attiecību pārtraukšanu ar iepriekšējo kasieri. 

2014.gadā darbinieku skaits palielinājies par 3, sasniedzot 464. 

 

Darbinieku skaits pašvaldībā (2009.-2014.) 

2014.gada sākumā amatpersonu un darbinieku atlīdzību regulējošie noteikumi grozīti pēc 

normatīvo aktu grozījumiem un izvērtējot pašvaldības fiziskās iespējas un specifiku. 
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Komunikācija ar sabiedrību 

Sadarbojoties ar plašsaziņas līdzekļiem, tiek nodrošināta novada iedzīvotāju informēšana 

par pašvaldības aktualitātēm, pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi. Ņemot vērā to, ka 

pašvaldības informatīvais izdevums iznāk reizi mēnesī, operatīvai informācijas izplatīšanai 

sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem ir ļoti būtiska. 2014. gadā turpināta sadarbība ar tādiem 

plašsaziņas līdzekļiem kā laikrakstiem „Kuras Laiks” un „Kurzemes Vārds” un interneta 

portāliem www.rekurzeme.lv un www.liepajniekiem.lv, kā arī ar SIA „Aizputes TV”, ar kuriem 

sadarbībā tiek veidoti sižeti par nozīmīgākajiem pasākumiem novadā. Regulāra sadarbība 

izveidota arī ar Latvijas Pašvaldību savienības izdevumu „Logs”, kur 2013. gada laikā ir 

ievietotas vairākas publikācijas par notikumiem Jēkabpils novadā.  

Pašvaldības informatīvais izdevums „Priekules Novada Ziņas” tiek izdots no 2009.gada 

septembra. 2014. gadā izdevuma redaktoru vadībā ir iznākuši 11 informatīvā izdevuma numuri, 

kas tiek sagatavoti ar intensitāti – vienu reizi mēnesī. Informatīvajā izdevumā apkopota 

informācija par novada domes sēdēs izskatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem, 

ieviešamajiem projektiem, kultūras, izglītības un citu sfēru pasākumiem. Tāpat tiek sagatavotas 

un publicētas intervijas ar novada iedzīvotājiem. Informatīvais izdevums tiek izplatīts bez 

maksas iedzīvotājiem mājsaimniecībās ar tirāžu 2500 eksemplāri mēnesī. 

Mūsu novada mājaslapa www.priekulesnovads.lv ir izveidota drīz pēc novada dzimšanas 

2009. gadā. Tajā ielūkojoties, var iegūt informāciju gan par jaunākajiem un aktuālākajiem 

notikumiem kultūras, izglītības, sabiedriskās dzīves sfērās, gan arī uzzināt praktiskas un svarīgas 

lietas: mūsu novada deputātu kontaktus; novada administrācijas darbinieku kontaktus un 

pieņemšanas laikus; pagasta pārvalžu adreses, tālruņus un speciālistu pieņemšanas laikus. Sadaļā 

„Pašvaldība” ir apskatāmi teritorijas plānojumi, visu novada Domes sēžu protokoli, pieņemtie 

Saistošie noteikumi, nolikumi un noteikumi. Šai sadaļā ir ievietotas arī iesniegumu veidlapas, 

kuras var lejupielādēt un izmantot, rakstot atbilstošo iesniegumu pašvaldībai. Ielūkojoties sadaļā 

„Publiskie iepirkumi”, var iepazīties ar pašvaldības izsludinātajiem iepirkumiem. Sadaļā 

„Izsoles” savukārt ir ievietota informācija par pašvaldības īpašumiem vai mantu, kas tiek 

pārdota. Tāpat šai interneta vietnē var iepazīties ar novada kultūras un izglītības iestāžu darbu, kā 

arī ar interesantajām un apskates vērtajām vietām, kas raksturotas sadaļā „Tūrisms”. Sadaļā 

„Lauksaimniekiem un uzņēmējiem” tiek ievietota aktuāla informācija par semināriem, citiem 

Lauku atbalsta dienesta un LLKC rīkotajiem pasākumiem.  

http://www.rekurzeme.lv/
http://www.liepajniekiem.lv/
http://www.priekulesnovads.lv/
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Pašvaldības izdevuma redaktores fotoreportāžās ataino visus nozīmīgākos novada pasākumus 

2014.gada jūnijā izveidoti pašvaldības publiskie profili populārākajos sociālajos tīklos- 

draugiem.lv, twotter.com un facebook.com, kuru kopējais sekotāju skaits sasniedzis 865. Ar to 

palīdzību tiek veicināta informācijas ātrāka publikācija, aktīvi un regulāri tiek ievietotas 

pasākumu afišas, to apraksti un vēlāk arī pašvaldības mājaslapā un sociālo tīklu galerijās  tiek 

ievietotas lielāko pasākumu fotoreportāžas. 
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Attīstība un plānošana 

Priekules novada Attīstības stratēģija līdz 2030.gadam  nosaka novada ilgtermiņa mērķus 

un prioritātes, kā arī iezīmē Priekules novada attīstības telpisko perspektīvu. Apstiprināta ar 

Priekules novada domes 2013.gada 25.jūlija domes lēmumu (protokols Nr.3  5§). 

Priekules novada Attīstības programma 2013-2019 identificē rīcības un projektus, kas 

nodrošina tās ieviešanu. Apstiprināta ar 2013.gada 25.jūlija domes lēmumu (protokols Nr.3  6§). 

2014.gada decembra domes sēdē veikta Attīstības programmas investīciju plāna aktualizācija, 

kas precizē īstermiņa investīciju projektus atbilstoši pieejamām investīcijām, kas sekmē attīstības 

programmā paredzēto mērķu sasniegšanu. 

Priekules novada teritorijas plānojums 2015-2026 ir izstrādes procesā. Plānojuma 

publiskā apspriede un pabeigšana plānota 2015.gadā. 

Latvijas Dabas fonds izstrādā dabas aizsardzības plānu dabas liegumam „Ruņupes 

ieleja”. Piesaistīts finansējums no  Latvijas vides aizsardzības fonda 26 143 EUR Priekules 

novada pašvaldību finansē 5287 EUR. 

Pašvaldība plāno Ruņupes dabas aizsardzības plāna ieteikumus un atzinumus iestrādāt 

Priekules novada teritorijas plānojumā. 

 

 

 

 

 

 

Ruņas upe Ruņupes ielejas dabas liegumā 
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Dzimtsarakstu nodaļa 

2014.gadā Priekules novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 43 jaundzimušie: 19 meitenes 

un 24 zēni, tas ir, par 1 jaundzimušo vairāk kā 2013.gadā. 26 bērniem noteikta paternitāte, 16 

bērni dzimuši vecākiem esot laulībā, 1 bērns bez ieraksta par tēvu. Pērn pirmie bērniņi 

piedzimuši 11 māmiņām, otrie- 21 māmiņai, trešie - 6 māmiņām,  piektais -3 māmiņām, sestais – 

1 māmiņai, septītais – 1 māmiņai.  

2014.gadā vecāki saviem bērniem izvēlas latviskus un stiprus vārdus: Katrīna, Ilze, 

Marta,  Miķelis, Roberts, Jēkabs, Matīss, Artūrs. Joprojām populāri ir vārdi: Ralfs, Nellija, 

Adrija Sofija, Rodrigo, Baiba, Kristiāns. Daudzi mazuļi tikuši pie skanīgiem un starptautiskiem 

vārdiem: Eimija, Karolina, Kendra, Marko, Mikaela, Horens, Timotejs, Rendijs, Rasels, Rebeka. 

Jaundzimušo vecāki, reģistrējot bērniņu, kopā ar dzimšanas apliecību saņem grāmatu ”Mūsu 

Bērns”, ko no sadarbības partneriem SIA “West Solutions” saņēma Dzimtsarakstu nodaļa. Šāds 

līgums par turpmāko sadarbību ar SIA “West Solutions” ir noslēgts arī 2015.gadā. 

Aizvadītājā gadā laulības noslēguši 18 pāri. Salīdzinājumā ar 2013.gadu laulības 

noslēguši par 2 pāriem mazāk ( 16 līgavas un 13 līgavaiņi laulību reģistrēja 1 reizi, 1 līgava un 4 

līgavaiņi laulību reģistrēja otro reizi un 1 līgava un 1 līgavainis laulību reģistrēja trešo reizi). 

Jaunākais līgavainis bijis 21 gadus vecs, līgava 20 gadus veca, bet drosmīgākais līgavainis – 72 

gadi un līgavai – 68 gadi. Laulības noslēgtas ar svinīgu ceremoniju. 

 Priekules novadā tāpat kā republikā kopumā mirušo skaits joprojām ir lielāks nekā 

dzimušo. Aizvadītajā gadā Priekules novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 81 miršanas fakti : 

no tiem 38 sievietes un 43 vīrieši ( 60 pensijas vecumu sasnieguši, 11 jaunāki, tai skaitā 10, 

kuriem pāri par 90 gadiem). Salīdzinājumā ar 2013.gadu miršanas fakti reģistrēti nemainīgi. 

 

2014.gadā reģistrētie civilstāvokļa akti  

 Bunkas 

pagasts 

Gramzdas 

pagasts 

Kalētu 

pagasts 

Priekules 

pagasts 

Virgas 

pagasts 

Priekule Cits 

Dzimšana 9 2 2 0 12 15 3 

Miršana 13 2 8 4 10 32 12 

Laulības 1 1 4 1 1 3 7 
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Priekules novada dzimtsarakstu nodaļa uzsāka darbu 2009. gada 14.augustā. 

Salīdzinājumam tabula par civilstāvokļa aktu reģistrāciju, laikā no 14.08.2009. – 2014.gadam: 

  Dzimšana Miršana Laulības 

2009. 27 32 3 

2010. 49 76 15 

2011. 59 73 12 

2012. 53 88 17 

2013. 42 81 20 

2014. 43 81 18 

 

 

Nodaļā tiek veikti dažādi ar personas dzimšanu, laulību, miršanu un citiem svarīgiem 

dzīves faktiem saistīti reģistri. Civilstāvokļa aktu reģistru ierakstos izdarīti papildinājumi un 

labojumi, sakarā ar laulības šķiršanu, vārda un uzvārda maiņu, aizgādības tiesību atņemšanu pār 
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bērnu, paternitātes atzīšanu un  noteikšanu,  izsniegtas atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas 

apliecības. Uz personas iesniegumu pamata veiktas trīs uzvārda un viena vārda maiņa. Veikta 

sarakste ar juridiskām un fiziskām personām. Tie ir fizisko personu iesniegumi par ziņu 

pieprasīšanu no Dzimtsarakstu nodaļu arhīva, pavadvēstules iestāžu ( tiesu , Zvērinātu notāru, 

Dzimtsarakstu departamenta, Dzimtsarakstu nodaļu) iesūtītiem dokumentiem un izziņu 

pieprasījumi. Iešūtas divas civilstāvokļa aktu reģistrācijas grāmatas: (dzimšanas reģistri par 

2013.,2014.gadiem) un  (miršanas reģistri par 2014.gadu). 30.septembrī Tieslietu ministrijas 

Dzimtsarakstu departaments  pārbaudīja Priekules novada Dzimtsarakstu nodaļas darbu tiesību 

aktu ievērošanā. 

Nodaļā tika atzīmētas Zelta kāzas. Augusta mēnesī tika rīkots pasākums laulātajiem 

pāriem “Visskaistākais gadalaiks ir Mīlestība”, kurā kāzu jubilejas atzīmēja 40 pāri. 

Dzimtsarakstu nodaļa piedalās Priekules novada kultūras pasākumā „ Ģimeņu dārza veidošana” 

ar koku stādīšanu, kur tapa Ģimeņu dārza reģistrs Nr.4, kurā vecāki parakstījās. Jaunā tradīcija 

pulcē daudz vecākus ar saviem mazuļiem. 

 

Pirmo reizi novadā organizēts „Novada laulāto pāru saiets, kurā dalību ņēma 29 pāri 
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Bāriņtiesa 

Bāriņtiesas kompetence un pienākumi 

Bāriņtiesas kompetenci un pienākumus nosaka Bāriņtiesu likums, Ministru kabineta 

noteikumi Nr.1037 „Bāriņtiesas darbības noteikumi, Bērnu tiesības aizsardzības likums, 

Priekules novada bāriņtiesas nolikums, kā arī citi normatīvie akti. 

Bāriņtiesas sastāvs 

Priekules novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Olga Niedola, bāriņtiesas priekšsēdētājas 

vietniece Iveta Kalneniece, bāriņtiesas locekļi Anita Grunte, Antra Jusupova, Mārīte Sergejeva, 

Inese Balčus, Sigita Kāpiņa, Benita Juškina. Visu darbinieku izglītība ir atbilstoša Bāriņtiesu 

likumā noteiktajam. 

Bāriņtiesas veiktie pasākumi 

Priekules novada bāriņtiesa attiecīgās pašvaldības teritorijā kārto aizgādnības, 

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

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

Atbilstoši bāriņtiesas kompetencei 2014.gadā izskatīti: 

 113 juridisko un fizisko personu iesniegumi; 

2011.gads 117 

2012.gads 154 

2013.gads 120 

 pieņemti 44 lēmumi; 

2011.gads 71 

2012.gads 48 

2013.gads 33 

 1  personai sniegts prasības pieteikums tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu; 

2011.gads 2 

2012.gads 4 

2013.gads 2 

 1 personai ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības; 

2011.gads 7 

2012.gads 2 

2013.gads 3 

 pārskata gadā bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu  

2 vecākiem, bez viena vecāka gādības palikuši 4 bērni; 
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Gads Vecāks Bērns 

2011.gads 11 16 

2012.gads 7 8 

2013.gads 1 3 

 

 pēc pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošanas 1 vecākam, ģimenē atgriezušies  2 

bērni; 

Gads Vecāks Bērns 

2011.gads 5 5 

2012.gads 4 8 

2013.gads 1 1 

 

Kopā pārskata gadā   Priekules novadā bez vecāku gādības palikuši bija 24 bērni, kuru 

aprūpi un audzināšanu vecāku vietā nodrošināja ārpusģimenes aprūpe, tajā skaitā: 

 aizbildņu ģimenēs – 23 bērniem; 

 audžuģimenē – 1 bērnam; 

 atbilstoši Bāriņtiesu likumam, aizstāvot bērnu mantiskās intereses, bāriņtiesa 

pieņēmusi 5 lēmumus, kas saistās ar mantojuma pieņemšanu nepilngadīgā vārdā, 

bērnam piederošās mantas pārvaldīšanu, naudas noguldījumu izmantošanu; 

 bāriņtiesa pieņēmusi 3 lēmumus par bērnu nodošanu citas personas aprūpē Latvijā uz 

laiku, kas ilgāks par 3 mēnešiem; 

 sniegti 4 atzinumi tiesai par bērna aizgādības tiesību noteikšanu un saskarsmes 

tiesības izmantošanas kārtību.; 

 pieņemts lēmums par prasības sniegšanu tiesā par paternitātes pieņēmuma 

apstrīdēšanu un par tēva ieraksta par atzīšanu par spēkā neesošu; 

 pieņemts lēmums par aizgādņa iecelšanu rīcībnespējīgai personai; 

 pieņemti 3 lēmumi par aizgādņa iecelšanu mantojumam; 

 pieņemts lēmums par ģimenes valsts pabalsta izmaksu; 

 pieņemts lēmums par nodokļu atvieglojumu piešķiršanu par apgādībā esošo bērnu; 

 pieņemts lēmums par audžuģimenes statusa piešķiršanu; 

 vairakkārt pārstāvētas bērnu intereses  tiesās un sniegti atzinumi tiesai; 

 nosūtīta korespondence 488 juridiskām un fiziskām personām; 

 saņemtas 444 vēstules uz bāriņtiesas iniciatīvas dokumentiem; 

 2014.gadā bāriņtiesas pārraudzībā bija 185 lietas; 
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2011.gads 129 

2012.gads 149 

2013.gads 162 

 atbilstoši Bāriņtiesu likumam pārskata gadā bāriņtiesa ir veikusi 243 apliecinājumus. 

Pārskata gadā  pašvaldībā darbojās  23 aizbildņi un 2 audžuģimenes. Visiem aizbildņiem 

ar ģimenēm un audžuģimenēm  2014.gada1.jūnijā pašvaldība organizēja ģimeņu pasākumu „Visi 

kopā, tā kā stropā”, bet 30.jūlijā šīm ģimenēm tika organizēts atpūtas pasākums Ventspils 

akvaparkā. 

 

Aizbildņi ar ģimenēm un audžuģimenēm pašvaldības organizētajā ģimeņu pasākumā  

 

Bāriņtiesa cieši sadarbojās ar Sociālo dienestu, regulāri tika informēts sociālais dienests 

par ģimenēm, kurām nepieciešama palīdzība bērnu aprūpē un ģimenisko attiecību veidošanā. 

Pārskata gadā bāriņtiesa informēja Sociālo dienestu par 9 ģimenēm, kurās netiek pietiekami 

nodrošināta bērna attīstība un audzināšana, pašvaldības izglītības iestādēm, citu pašvaldību 

bāriņtiesām, veselības aprūpes un policijas iestādēm. 

Bāriņtiesa sadarbojās ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju un citu ministriju 

pakļautības iestādēm un institūcijām bērnu tiesību aizsardzības jautājumu risināšanā. 

Pārskata gadā netika pārsūdzēts neviens bāriņtiesas lēmums. 

Bāriņtiesas darbinieki apmeklēja profesionālās pilnveides kursus. 
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Izglītība 

Priekules novadā darbojas 9 izglītības iestādes. Kopējais izglītojamo skaits 2014.gada 

1.septembrī ir 904. Tas palicis gandrīz nemainīgs, pateicoties pirmsskolas audzēkņu skaita 

pieaugumam no 255 audzēkņiem 2013.gadā līdz 272 audzēkņiem 2014.gadā. 

Audzēkņu skaits Priekules novada izglītības iestādēs 2013. gada 1.septembrī 
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Priekules 

vidusskola 
- - 98 116 46 

 
260 6 7 

PII Dzirnaviņas 45 62 - - -  117 - - 

Gramzdas 

pamatskola 
12 10 23 30 - 

 
75 - 6 

Kalētu pamatskola 32 24 47 45 -  148 - 7 

Krotes Kronvalda 

Ata pamatskola 
16 20 39 44 - 

 
119 - 1 

Virgas pamatskola 20 17 29 44 -  110 - 2 

Purmsātu speciālā 

internātpamatskola 
5 9 13 45 - 13 85 - 72 

Kopā novadā 125 130 381  44 13 907 6 88 

Audzēkņu skaits Priekules novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs 2014. gada 

septembrī 

Izglītības iestāde Mūzikas programmas Mākslas programma Kopā 

Priekules Mūzikas un mākslas skola 96 63 159 

Kalētu Mūzikas un mākslas skola 52 27 79 

Priekulē, Krotē un Kalētos darbojas četras Liepājas rajona Sporta skolas profesionālās 

ievirzes izglītības grupas futbolā un vieglatlētikā. 

Priekules novada skolēni aktīvi iesaistās dažādās mācību priekšmetu olimpiādēs un 

ārpusstundu konkursos, sacensībās, skolēnu mācību uzņēmumu gadatirgos. Augstākie 

sasniegumi: Priekules vidusskolas skolniece Evita Melluma ieguva 1.vietu Kurzemes reģiona 

mūzikas olimpiādē, Kalētu pamatskolas skolniece Anete Birze ieguva I pakāpes diplomu 

Kurzemes skatuves runas konkursā, Gramzdas pamatskolas skolnieces Signe Palubinska, Ieva 
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Priščepova, Elīna Girdžuna, Linda Klāra Pickēna ieguva I pakāpes diplomu latviešu tautas 

dziemu konkursā „Lakstīgala 2014” 2.posmā Kurzemē. 

Kalētu pamatskolas, Krotes Krovalda Ata pamatskolas, Virgas pamatskolas izglītojamie 

darbojas Mazpulkā. Krotes Kronvalda Ata pamatskolas mazpulcēni –  Kristaps Norenbergs un 

Kristaps Rosvalds ieguva augstāko Mazpulku apbalvojumu – sudraba karotīti. Krotes Krovalda 

Ata pamatskolā aktīvi darbu uzsācis skolēnu mācību uzņēmums „Skalu puikas”. 

Kalētu pamatskola jau 4 gadus pēc kārtas ir saņēmusi Ekoskolu Zaļo karogu, kas apliecina 

skolas nopelnus vides izglītībā un ir atzīta un prestiža vides kvalitātes zīme, ar ko lepojas skolas 

visā pasaulē. Veiksmīgi starti bijuši Kalētu skolas sportistiem. Vislabākos rezultātus sportā 

sasniegusi Anete Birze. 

 

Olimpiskā diena Priekules daudzfunkcionālajā sporta hallē 

Kā jauka ikgadēja novada tradīcija ir izglītības iestāžu kopīgie pasākumi – Olimpiskā 

diena, Lāčplēša diena Aizvīķu parkā, Dullā Daukas literārās jaunrades konkurss, konkurss 

„Dzīves skola”. Kalētu pamatskola 2013./14.mācību gada noslēgumā visām novada skolām 

noorganizēja otros Priekules novada skolu jaunatnes svētkus, kuros skolēni gan parādīja savu 

prasmi uzstāties, gan varēja saturīgi atpūsties piedaloties dažādās darbnīcās. 

Visās izglītības iestādēs, atbilstoši plānotajam, papildināts mācību līdzekļu klāsts un veikti 

remontdarbi – remontētas iekštelpas, labiekārtota apkārtne.  

Būtiska loma izglītības pieejamības nodrošināšanā ir skolēnu pārvadājumu, organizēšanai. 

Tos nodrošina Priekules novada pašvaldības transports.  
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Veselība 

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

ārstu prakses un darbojas četri pašvaldības veidoti feldšerpunkti : Gramzdā , Aizvīķos , Bunkā 

un Kalētos. Visos strādā sertificēti feldšeri, kuri apkalpo savu pagastu iedzīvotājus. Virgas 

pagastā darbojas Veselības aprūpes centrs, kurš strādā ģimenes ārstes vadībā. Visām veselības 

aprūpes iestādēm ir atbilstības novērtējums un līgums ar Veselības norēķinu 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.  

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, slēpju, trenažieru, laivu un sporta inventāra iegādi. Visas novada 

izglītības iestādes ir iesaistījušās projektos „Skolas piens” un „Skolas auglis”. Profilakses un 

veselīga dzīvesveida nodrošināšanā un sekmēšanā iesaistās arī citas tautsaimniecības nozares.  

2014. gadā izstrādāts darba plāns un tāme  2014. Gadam kā arī Priekules novada mājas 

lapā izveidota sadaļa „Sabiedrības veselība”. 

 

Gramzdas un Kalētu pagastu pārvalžu darbinieces akcijā „Red women” 

7.februārī arī Priekules novadā norisinājās akcija „Red women”, tajā piedalījās 

Gramzdas, Kalētu un PII„Dzirnaviņas” darbinieki, lai pievērstu uzmanību sirds veselībai. Tāpat 

februārī tika apkopoti grozījumi MK noteikumos Nr. 172 „īsajā variantā” skolām un 

bērnudārziem. 
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Priekules novada skolu jaunatnes svētkos, tika organizēts pasākums – darbnīcas „Ēd 

veselīgi”, kura ietvaros ikviens jaunietis varēja baudīt veselīgus kokteiļus un salātus. 
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Sports 

Priekules novada sporta dzīvi 2014.gadā organizēja un vadīja Priekules novada sporta 

metodiķis, Priekules novada sporta metodiķa vietnieks, kā arī sporta organizatori katrā pagasta 

pārvaldē. 

Lielākā daļa novada pasākumi, kas saistīti ar novada sporta dzīvi, norisinājušies Priekules 

daudzfunkcionālajā sporta hallē, tādējādi lielākā daļa sporta budžeta naudas tiek izlietota halles 

uzturēšanā un sporta pasākumu rīkošanā.  

Sporta halles piedāvātās aktivitātes: basketbola treniņi (dāmām un kungiem), volejbols 

(dāmām), futbola treniņi, ir iespēja spēlēt galda tenisu un apmeklēt trenažiera zāli, spēlēt novusu 

kā arī notiek futbola nodarbības maziem futbolistiem futbola klubā „Bandava” u.c.  

Novadā aktīvi darbojas, divas, ar sportu saistītas biedrības- futbola klubs „Bandava” un 

autosporta biedrība „SK Dienvidkurzeme”. 

2014. gadā Priekules novadā rīkotie čempionāti  

 Priekules novadā 2014.gadā sporta pasākumi tika plānoti, vadoties pēc iedzīvotāju 

pieprasījuma un interesēm: 

 Priekules novada čempionāts telpu futbolā  –piedalījās 8 komandas; 

 Priekules novada čempionāts basketbolā  –piedalījās 4 komandas; 

 Priekules novada čempionāts komandām zolītē – trīs posmi, kuros piedalījās 6 komandas; 

 Priekules novada čempionāts šahā – trīs posmi, piedalījās 8 dalībnieki; 

 Priekules novada čempionāts dambretē – trīs posmi, piedalījās 9 dalībnieki; 

 Priekules novada komandu čempionāts zemledus makšķerēšanā – trīs posmi, piedalījās 6 

komandas (komandā 3 dalībnieki); 

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

 Priekules novada čempionāts spiningošanā –trīs posmi, piedalījās 8 komandas; 

 Priekules novada čempionāts pludiņ makšķerēšanā – trīs posmos piedalījās 15 dalībnieki; 

 Priekules novada čempionāts šautriņu mešanā –trīs posmi, piedalījās 28 dalībnieki; 

 Priekules novada čempionāts ielu basketbolā - pieci posmi piedalījās 8 komandas. 
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Priekules novada kausi  un citas sacensības 

 

Priekules kauss futzālā - sešas komandas: viena no Lietuvas, piecas – Latvijas. 

Rūdolfa Beņķa piemiņas turnīrs novusā - 64 dalībnieki. 

 

Priekules MTB velomaratons - 210 dalībnieki. 

Baltijas reitinga turnīrs šautriņu mešanā ''Priekules kauss 2014''- 52 dalībnieki no Latvijas 

un Lietuvas. 

Priekules novada komandu starti 

Priekules -Lejaskurzemes novadu čempionātā basketbolā, futbolā, telpu futbolā. 

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

Kurzemes zonā. 

Priekules/Vaiņodes – komanda startēja Latvijas čempionātā handbolā un Lietuvas 

čempionātā handbolā veterāniem. 

 

 



Priekules novada pašvaldības 2014.gada publiskais pārskats 

 
 42 

 

Realizētie projekti 

 

LEADER projekta ietvaros Priekulē tika realizēts projekts „Kāpšanas (alpīnisma) sienas 

ierīkošana Priekules novada daudzfunkcionālajā sporta hallē”.  

Mērķis: Dažādot brīvā laika pavadīšanas iespējas, ierīkojot kāpšanas (alpīnisma) sienu Priekules 

novada daudzfunkcionālajā sporta hallē. 

Projekta īstenotājs: Priekules novada pašvaldība 

Adrese: Aizputes iela 1 A, Priekule, Priekules novads LV-3434 

Projekta kopējās izmaksas:  1209.79 Ls  =  15950 EUR 

Publiskais finansējums: 8269.51 Ls  =  766.45  EUR 

Projekta ietvaros tika izbūvēta mākslīga klinšu kāpšanas siena, lielākais augstums ir 8.75 

metri, sienas kopējais kāpšanai izmantojamais laukums, ieskaitot sānu plaknes ir 91.67m2 siena 

sastāv no sešiem atsevišķiem kāpšanas celiņiem ar augšējās drošības enkurpunktiem, kā arī 

traversa, (boulderinga) sienas, kurā iespējams kāpt bez drošības ekipējuma. Lielākais pārkares 

izvirzījums (pārkare) no zāles sienas augšdaļā – 1,25m, lejas daļā maksimālā atkāpe no esošas 

sienas – 615mm. Kāpšanas siena tika projektēta un uzstādīta atbilstoši Latvijas standartam LVS 

EN 12572-1:2007.  
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Kultūra 

Priekules novada iedzīvotājiem kultūras pieejamība un dažādība kopumā ir nodrošināta 

visā teritorijā. Iebildumi varētu būt pret kultūras iestāžu izvietojumu. Priekules pagastā nav 

bibliotēkas un kultūras nama, pretstatā Bunkas pagasta kultūras infrastruktūrai ar trim 

bibliotēkām un lielāko novada kultūras namu. Tā ir situācija, ko Priekules novads saņēmis 

mantojumā pašvaldību reformu gaitā. Tāpēc tiek domāts, kā aizsniegt iedzīvotājus arī no 

Priekules pagasta un citām novada attālākām vietām, lai ikvienam, kam ir vēlme  piedalīties 

kultūras dzīvē, nebūtu šķēršļu. Lielākajos novada pasākumos tiek organizēts transports, kas 

iedzīvotājiem ļauj ērti nokļūt kultūras notikuma vietā. 

Bibliotēkas 

Priekules novada pilsētā un pagastos iedzīvotājiem ir pieejami kvalitatīvi 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 bibliotēkā, 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.  

2014. gads bija Priekules, Kalētu un Krotes bibliotēkas akreditācijas gads. Visas 

bibliotēkas novērtētas atzinīgi un saņēmušas vietējās gaismas pils statusu. Vienā no Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas atklāšanas pasākumiem - Novadu dienām tika izrādīta arī fotoizstāde 

''Latvijas mazās Gaismas pilis,'' kurā starp 59 Latvijas uzceltajām vai renovētajām bibliotēkām ir 

arī Krotes bibliotēka. Šī projekta ietvaros izveidots katalogs, kurā ievietota detalizēta 

informācija, kā arī bibliotēkas vadītāja eseja par savu bibliotēku, tostarp arī Krotes bibliotēkas 

vadītājas Litas Vēkauses eseja. Krotes bibliotēka, kā UNESCO stāstu bibliotēkas tīkla locekle, 

organizējusi vairākas tematiskās tikšanās ar saviem lasītājiem. Tumšākajā gada laikā – novembrī 

interesenti tiekas bibliotēkā, lai klausītos un paši stāstītu par Krotes vēsturi un par Vārtājas upi. 

Šī tikšanās forma ieinteresējusi lasītājus un par interesentu trūkumu nav jāsūdzas. 

Starpvalstu sadarbības jomā novada bibliotekāri turpina stiprināt profesionālās saites ar 

Skodas rajona bibliotekāriem Lietuvā. Aprīlī, kad Lietuvā tradicionāli norisinās bibliotēku 

nedēļa, Priekules novada delegācija bija ielūgta un iepazinās ar lietuviešu darba stilu un 

bibliotēku saimniecību Skodā un Mosēdē. Vienā no lauku bibliotēkām, kurai izveidojusies laba 

sadarbība ar vietējo keramikas mākslinieku, par māla apdedzināšanas tehnoloģiju ieinteresēja arī 

Priekules bibliotēkas vadītāju Zentu Svaru, kas vada pieaugušo radošo biedrību „Saspraudi”. Šīs 
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sadraudzības rezultātā unikālo apdedzināšanu paņēmienu izmanto arī Priekules mākslinieki, kam 

ļauts savus darbus aizvest un ievietot lietuviešu krāsnī. Tā top unikālie draudzības trauki.   

 

       

 

 

 

 

 Priekules novada bibliotekāru viesošanās III pārrobežu seminārā Skodā un Mosēdē 

Mākslinieciskā pašdarbība 

2014. gads, kā laika posms pēc Dziesmu un deju svētkiem, paver mākslinieciskajai 

pašdarbībai citus uzstādījumus. Nav svētku koprepertuārs, iztrūkst arī satraucošās skates, bet 

paveras iespēja iestudēt dziesmas un dejas, kam citkārt 

neatliek laika. Ar īpašu enerģiju darbu otrajā pastāvēšanas 

sezonā turpināja VPDK „Duvzare”. Dejotāju mērķis – spoži 

iekļauties Latvijas simtgades Dziesmu un deju svētkos. 

Valsts mērķdotācija 2014. gadā tika piešķirta diviem 

G1 kolektīviem un diviem G2 kolektīviem – VPDK 

„Duvzare”, Kalētu jauktajam korim, Kalētu vīru vokālajam 

ansamblim un Priekules kultūras nama amatierteātrim.  

Novada pašvaldība subsidē arī citu māksliniecisko 

kolektīvu darbību: Bunkas pagastā - Floristikas pulciņu, 

divas folkloras kopas: Traistēni un Jumītis, vokālo ansambli 

Gaismas atspīdums, Gramzdas pagastā – folkloras kopu 

Jumītis, Priekulē – deju kopu Valceris, senioru vokālo 

ansambli Zilais lakatiņš, radošo pieaugušo klubu Saspraude, 

bērnu deju studija Ķinķēziņi, Virgas pagastā – Virgas audēju 

un rokdarbnieču pulciņu, Virgas radošo ideju klubu. 

Sekojot Latvijas Nacionālā kultūras centra aicinājumam, organizēt starpnovadu 

koncertus, kas ļautu dziesmu svētku tradīciju kopējiem satikties arī svētku starplaikā un dzirdēt 

vienam otra veikumu, Priekules novads iedibināja koncertu „Ar dziesmiņu birzi triecu, ar dancīti 

laiku vedu”. Bunkas kultūras namā Priekules amatierteātra asprātīgajos starptekstos izdziedājās 

un izdejojās Grobiņas, Durbes un Priekules pašdarbnieki. Koncerts izskanēja Otrajās lieldienās 

un dalībnieki vienojās, ka koncertam ar kaimiņu piedalīšanos jākļūst tradicionālam un jāskan arī 

nākamajā gadā. 
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Tradicionālie kultūras notikumi 

Pasākumi un kultūras notikumi, kas veiksmīgi realizēt un tiek gaidīti arī nākamajos 

gados, kļuvuši tradicionāli uz ilgāku laiku. Tie ir ne tikai gadskārtu ieražu un valsts nozīmes 

svētki, bet arī vietējie kultūras notikumi, gadu no gada lolotas un pilnveidotas tradīcijas: 

Patriotisma nedēļa, Pilsētas dzimšanas dienas sarīkojums, Ikara svētki, aktīvo ģimeņu atpūtas 

un sporta diena „Visi kopā tā kā stropā”, Kalētu vokālo ansambļu koncerts „Lai dziesmiņa 

aizvijās”, Gramzdas „Nakts trase”.  

Tomēr ik gadus tradicionāliem pasākumiem tiek pievienotas jaunas idejas, kas 

materializējas koncertos, sarīkojumos, uzvedumos un kalendārā jau tiek ierakstītas kā jaunas 

tradīcijas: Priekules Mākslas diena „Mūsu krāsas Eiropā”, Muzeju nakts, „Ķinķēziņu” sezonas 

noslēguma koncerts, Maija Brīvības svētku koncerti,  Senioru brīvdabas sarīkojums, Baltu diena, 

Starptautiskās Mūzika dienas koncerts 1.oktobrī u.c. Tradicionālā Baltu diena tika svinēta ne 

tikai Krotē, bet kopā ar folkloras kopu „Traistēni” un VPDK „Duvzare” arī Lietuvā, Klaipēdā 

kopā ar citu daudziem kolektīviem. 

 

 

 

 

 

 

 

        Starptautiskās Mūzikas dienas koncerts Baltu dienas svinības Klaipēdā kopā ar 

Latvijas konsulāta pārstāvi

Kultūras projektu novitātes novadā 

2014. gadā Kultūras iestāžu darbinieki Priekules novadā turpina strādāt, realizējot 

ieplānotos un budžetā apstiprinātos pasākumus. Pārejot no improvizējošā un spontāna darba stila 

uz plānveida, kultūras darbs kļuvis profesionālāks un pārskatāms. Iedzīvotāji galvenos 

pasākumus redz nodrukātus novada lielajā kalendārā un jebkurš novada mājas lapas lietotājs var 

iepazīties ar kultūras gada plānu.  

Jau trešo gadu tiek turpināts novada mazo vokālistu konkurss Cālēns. Nevalstisko 

organizāciju pārstāvjiem pieejams projektu finansējums konkursā Kultūras iniciatīva Priekules 

novadā,  ko enerģiski  un idejām bagāti cilvēki arī izmanto. 
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Priekules novada konkursa „Cālens 2014” dalībnieki un muzikālās audzinātājas 

 

2014.gadā tika pieņemts nolikums jaunam konkursam „Priekules novada skaistie skati”. 

Pamatdoma tam bija aicināt un iekustināt novada iedzīvotājus dalīties unikālos kadros, ko 

izdevies piefiksēt ar fotokameru novada dabas ainavās, objektos u.c. Pirmā konkursa rezultāti 

bija iepriecinoši, jo tika iegūtas arī ļoti labas fotogrāfijas. Labākās no tām tika publicētas novada 

gada kalendārā. 

 

 

Patricijas Andersones foto „Ģimenīte”  konkursam „Priekules novada skaistie skati” 
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Kultūras darba svētku diena 

Kultūras sezonas neoficiāls noslēgums Priekules novadā iezīmējies jūnija vidū, kad īsi 

pirms vasaras saulgriežiem, svētku atmosfērā nozares pārstāvji mēģina uz mirkli apturēt laika 

ritējumu, lai atskatītos uz paveikto un tad dotos tālāk. Jo priekšā Jāņi, novada svētki, dzejas 

dienas, valsts svētki un Ziemassvētki. Ja tādā veidā uzskaiti turpina, tad šķiet, ka neatrast mirkli, 

lai nedaudz pasvinētu arī sev un paskatītos uz savu profesiju no malas. Šāds izvērtēšanas laiks ir 

vitāli nepieciešams, tāpēc priekulnieki to nesvin savās mājās, bet šo brīdi izmanto, lai aizbrauktu 

pie amata brāļiem, iejustos citā vidē, citās tradīcijās un arī šo situāciju izmantotu sevis 

pilnveidošanai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2014.gadā svētku diena risinājās Kuldīgā. Padures klēts, Kuldīgas bibliotēka pārbūvētajā 

sinagogā, atjaunotais muzejs ar lielisko ekspozīciju un Kuldīgas mūzikas skolas saksofonistu 

ansambļa priekšnesums svinīgajās pusdienās ļāva satikt kolēģus un paplašināt skatu arī uz savu 

ikdienas darbu.  
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Tūrisms 

2014.gadā Priekules novada tūrisma attīstību raksturo darbs ar ES fondu projektiem, ar 

kuru palīdzību novadam ir piesaistīti ievērojami finanšu līdzekļi un vienlaicīgi uzsākta un 

turpināta vairāku projektu realizācija, kas prasa lielāku darba laika un resursu ieguldījumu. Īpaša 

uzmanība tika veltīta dalībai dažādos tūrisma gadatirgos, gan Latvijā, gan Lietuvā, gan Vācijā 

„ITB Berlīne 2014”, kas deva jaunas ierosmes un kontaktus nozares turpmākai virzībai. Kopumā 

gads bijis bagāts tūrisma notikumiem, aktivitātēm un pasākumiem, kas noritējuši ne tikai novada 

centrā, bet arī pagastos.  

Tūrisma statistiku Priekules novadā, 2014.gadā raksturo ienākošā un lokālā mēroga 

tūristu skaits – 7562. 

Nozīmīgākie 2014.gada notikumi tūrisma attīstībā 

• Sākts darbs pie Priekules vēstures 

septiņu burtnīcu veidošanas - izdota Pirmā 

daļa  Priekules vēstures grāmatai „Priekules 

baroni Korfi 15.-20.gs.” Tika iespiestas 50 

grāmatas un prezentēts baronu Korfu 

ciltskoks Priekules Zviedru vārtu rūmē kā 

tūrisma piedāvājums Priekules Ikara 

svētkiem; uzsākts darbs pie Priekules vēstures izdevuma Otrās daļas grāmatas „Stāsts par 

Priekules dzelzceļu” veidošanas, izveidota darba grupa un noslēgts līgums ar grāmatas 

veidotāju Ingu Raškovu; 

• Uzsākta dabas lieguma Ruņupes senlejas apsaimniekošanas plāna  tūrisma piedāvājumu 

izstrāde, kopā ar Dabas fondu, kas paredz izveidot velotūristu un pārgājienu takas, kā arī 

saplānot infrastruktūru tūrisma piedāvājuma realizēšanai; 

•  Priekules Ikara svētkiem tika 

izveidota Priekules seno bilžu galerija 

stendā pie Zviedru vārtiem, kas atgādina 

priekulniekiem par senākiem un ne tik 

seniem notikumiem Priekulē un lieliski 

kalpo pilsētas viesiem un tūristiem kā 

uzskatāms materiāls ar ieskatu vēstures 

notikumos; 

• Noorganizēts ceturtais „Priekules MTB velomaratons 2014”, trases tika veidotas uz 

iepriekšējā gadā izveidoto maršrutu bāzes 34km garumā, bet no jauna izveidota un  

nomarķēta 58 km maratona trase. Izveidots jauns velotūristu maršruts 24km garumā 
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Priekule - Paplaka - Priekule. Ceturto reizi tika organizēts bērnu velomaratons, kurā 

dalību četrās vecuma grupās ņēma nu jau 54 jaunie dalībnieki; 

•  Sagatavoti un realizēti projekti LAD 

Leader programmā – atbalstu guvis 2013.gada 

projekta turpinājums „Krotes un Kalētu tautas 

tērpu izgatavošana –  novada etnogrāfijas 

projekta turpinājums”, kas paredzēja arī plašu 

novada ciemu tautas tērpu etnogrāfijas 

pētniecību; izgatavotie Krotes un Kalētu tautas 

tērpi kalpo kā jauni muzeja priekšmeti Krotes un Kalētu senlietu krātuvēs, kas 

piesaistabērnus un jauniešus muzejpedagoģiskajās etnogrāfijas stundām; 

• Sākusies projekta „Riverways” praktiska realizācija Priekules novada teritorijā,  Latvijas 

- Igaunijas pārrobežu programmā. 2014.gada vasarā tika labiekārtotas ar informācijas 

plāksnēm un aprīkota viena laivu starta vieta un divas laivotāju atpūtas vietas pie Vārtājas 

upes un viena starta vieta un divas atpūtas vietas pie Bārtas upes, posmos, kuros izveidoti 

laivošanas maršruti; Vārtājas un Bārtas upei piesaistīti laivu tūrisma operatori, kas 

nodrošinās laivu nomu, braukšanai par minētajām upēm; 

 

Atpūtas vieta „Kalētu pilskalns” pie Bārtas upes pirms un pēc projekta realizācijas 

 

• Izveidots jauns velotūrisma buklets projekta „Euro Velo 2013” ietvaros, kuram sagatavoti 

un iekļauti pieci izveidotie velomaršruti Priekules novadā; 

•  Rosinātas Priekules velokluba 

aktivitātes - pieci velobraucieni kopā ar novada 

iedzīvotājiem, trīs laivu braucieni pa Latvijas 

upēm; 
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• Noorganizēts Vides gidu apmācības kurss - 8 nodarbības no tām 6 novada vides/dabas 

objektos; to ietvaros Kalētu meža parkam „Priediens” izveidots dižkoku reģistrs, kursā 

piedalījās 14 interesenti no novada centra un ciemiem; 

• Priekules novada 2014.gada tūrisma sezonā realizēts ļoti veiksmīgs tūrisma piedāvājums: 

14.jūnijā kopā ar priekulnieku, mākslas zinātnieku Ojāru Spārīti noorganizēta „Priekules 

Lielā ekskursija”, kas veda pa maršrutu Priekule, Purmsātu muiža, Krūtes baznīca, Kalētu 

muiža un parks, Gramzdas baznīca; ekskursija piesaistīja vairāk kā 50 interesentu; 

• Izveidojusies laba un  kvalitatīva sadarbība ar Liepājas reģiona TIB, esam piedalījušies 

tūrisma gadatirgos, trīs tūrisma konferencēs, vienā tūrisma forumā, dažādās apmācībās 

tūrisma jomas attīstībai; 

• Noorganizēta novada amatnieku, mājražotāju dalība gadatirgos – Liepājā, Durbē un 

Lietuvas Republikas Skodā; 

• Kalētu meža parkā „Priediens” veikti rezultatīvi pasākumi tūrisma mārketingā, ko 

raksturo visvairāk apmeklētāju 2014.gadā – 28 grupas vairāk kā 1100 apmeklētāju, kā arī 

aktualizēts meža parka ziemas tūrisma piedāvājums; 

• Aktīvās atpūtas biedrības veiksmīgi iznomā inventāru aktīvās atpūtas organizēšanai - 

biedrība „Kalētu vietējās iniciatīvas grupa” iznomājusi laivas  16 grupām  un biedrība 

„Pārcēlājs” - laivas 9 grupām un velosipēdus 4 grupām; 

•  Noorganizēta tūrisma ekskursija 

iedzīvotājiem uz Dundagu, Mazirbi,  Kolku, 

Roju, Valdemārpili, pētītas vietējo ceļotāju 

intereses, rasti jauni kontakti; 

 

 

 

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

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

tūrisma ceļvedī septiņās valodās; 

• Visu gadu notikušas novada senlietu krātuvju vadītāju regulāras tikšanās, apmācības, 

pieredzes apmaiņas braucieni uz Durbi, Aizputi un kaimiņu Republikas Skodas pilsētu; 

kopīgiem spēkiem veiksmīgi  noorganizēta Muzeju nakts, kas izcēlās ar Dzintara 

izstādēm visos novada ciemos un pasākumiem Gramzdā, Kalētos un Virgā. 

2014.gadā neizdevās piesaistīt papildus līdzekļus Priekules Zviedru vārtu rekonstrukcijai, 

tādējādi to veidojot par novada tūrisma informācijas centru – projekts tika noraidīts. 
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Tūrisma joma Priekules novadā attīstās un to varētu raksturot tā, ka ir audzis pieprasījums 

pēc tūrisma pakalpojumiem, kas novadā jāveido ar dažādām pieejām. Aug pieprasījums pēc 

naktsmītnēm, tāpēc rodas nepieciešamība pēc alternatīvas viesmīlības pakalpojumu uzlabošanas un 

pilnveidošanas visa novada teritorijā. Turpmākai nozares attīstībai nepieciešams lielāks 

finansējums jaunizveidotajām tūrisma tradīcijām un tūrisma kā pašvaldības funkcijas realizēšanas 

nepieciešamībai, kā arī esošo projektu uzturēšanai, atbilstoši ES finansējumam un finanšu 

nosacījumiem.  

Senlietu krātuvju darbība  

           Priekules novadā darbojas sešas senlietu krātuves: Priekules Mūzikas un mākslas skolā – 

Priekules senlietu krātuve, Virgas pagastā -  Purmsātu internātpamatskolā un Virgas pamatskolā, 

Bunkas pagastā - Krotes senlietu krātuve Krotes bibliotēkā, Kalētu pagastā - Kalētu senlietu 

krātuve un Gramzdas pagastā Gramzdas senlietu krātuve Gramzdas pamatskolā. 

 

Leader atvērto durvju diena Priekules senlietu krātuvē 

2014.gadā senlietu krātuves ir aktīvi darbojušās, jo bez tiešā darba ar tūristiem un 

apmeklētājiem ir veiktas arī vairākas aktivitātes, kas raksturo senlietu krātuvju nepieciešamību 

un attīstīšanu arī turpmāk. Krātuves organizējušas izstādes, Virgā- pat trīs, kuras veidotas 

iesaistot vietējos iedzīvotājus un skolu skolēnus. Virgas krātuve uzņēmusies un noorganizējusi 

Pirmo Muzeju nakti novadā, kas tika atzinīgi novērtēta novada veiksmīgāko aktivitāšu sarakstā. 

            Senlietu krātuvju vadītājas izbrauca divos pieredzes apmaiņas braucienos uz Nīcas 

novadu, kur apmeklēja Jūrmalciema zvejnieku sētas muzeju, un Otaņķos uz Prenclava dzirnavām 

un Bernātu pirmo skolu. Otrs brauciens bija uz Tāšu muižu, Vērgales novadpētniecības muzeju 
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un Pāvilostu, kurā iepazinās ar Tūrisma informācijas centru, jūras promenādi, muzeju un aktīvās 

atpūtas piedāvājumiem. 

         Divas tikšanās krātuvju darbiniecēm bija ar arheoloģijas arhitektu Juri Zviedrānu, kas 

prezentēja sava pētījuma materiālus par Priekules, Dižgramzdas, Kalētu, Virgas un Purmsātu 

muižām. Šīs tikšanās veiksmīgi papildināja muižu vēstures materiālus, par ko liecina nemitīgā 

senlietu krātuvju vadītāju sarakste un informācijas apmaiņa  ar arheoloģijas arhitektu. 

        Senlietu krātuvju fondi vai krājumi 2014.gadā papildinājušies ar daudzām vērtīgām lietām, 

ko tām nesuši vietējie iedzīvotāji. Priekules krātuvei uzdāvinātas piecas senlaiku un ne tik senu 

laiku rakstāmmašīnas - mehāniskas un ar elektrības pieslēgumu darbināmas. 

  

Muzeju nakts aktivitātes Virgas pagasta senlietu krātuvē 

2014.gads senlietu krātuvēs ir bijis darbīgs, ar interesantiem notikumiem bagāts. Arī par 

tūristu un apmeklētāju trūkumu nav jāsūdzas, jo Virgas krātuvi vien 2014.gadā apmeklējuši 682 

apmeklētāji, kas tik mazai vietai ir ļoti labs rādītājs un pārējām seko kā labs piemērs.  Pozitīva ir 

krājumu vadītāju atsaucība un saliedētība, organizējot informatīvos seminārus un piedaloties 

pieredzes apmaiņas braucienos. 

Negatīva lieta ir krātuvju stendu novecojušais vizuālais izskats un nepieciešamie 

remontdarbi, kam būtu jāvelta lielāka uzmanība. Problēmas rada arī krātuvju vadītāju mazā 

darba slodze 0.2 likmes, kas ir pietiekama, lai apkalpotu apmeklētājus, bet nav pietiekama, lai 

veiktu darbu krājuma apsaimniekošanā, izstāžu un ekspozīciju veidošanā. 
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Saimnieciskie darbi pilsētā un pagastos 

Priekulē 

Viena no mūsu novada attīstības prioritātēm ir izglītība. Tāpat kā iepriekšējos gadus liels 

darbs un līdzekļi ieguldīti novada izglītības iestādēs.  

 

Priekules vidusskolā izremontēts pirmā stāva vestibils un kāpnes uz otro stāvu, veikti 

klašu remonti, sakārtota ugunsdrošības signalizācija skolas bēniņos. Priekules mūzikas un 

mākslas skolā nomainītas divas pārseguma sijas otrā stāva griestos. Izstrādāts apkures sistēmas 

rekonstrukcijas projekts. Pirmsskolas izglītības iestādē „Dzirnaviņas” remontēja grupiņas, 

gaiteņus, atjaunoja divas nojumes, lai bērniem laukā būtu kur spēlēties. Sākts risināt jautājums ar 

zemes īpašniekiem par stāvlaukuma ierīkošanu pie iestādes.  

  
Domājot par pašiem mazākajiem novada iedzīvotājiem izveidoti jauni rotaļu laukumi 

Priekulē Dārza ielas dzīvojamo māju iekšpagalmā un Ganību ielā 3. 

 

 

 

 

 

Pilnībā rekonstruēts ielu 

apgaismojums Priekulē - Liepājas ielā.  
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Decembra beigās tika pabeigti renovācijas darbi Priekules novada sociālā atbalsta centrā 

Ķieģeļu ielā 7, lai jau nākamgad telpas aprīkotu ar inventāru, un centrs uzsāktu savu darbību. 

Ēkas otrajā stāvā paredzēts izveidot jauniešu mītni. 

 

 

 

 

 

 

 

Ar pašvaldības finansiālu atbalstu 

rekonstruēta kapliča pie Priekules slimnīcas. 
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Bunkas pagastā 

2014. gadā no ERAF tika saņemti 412000 EURO Krotes ciema ūdenssaimniecības 

rekonstrukcijas projekta īstenošanai, izstrādāts tehniskais projekts, notika iepirkumu procedūra, 

kad Dome nolēma projektu apturēt un būvdarbus neveikt. Tam par iemeslu bija migrācija, kuras 

dēļ Krotes ciemā vairs nav TEP minētais patērētāju daudzums, jo pēdējos gados daudzi Krotes 

iedzīvotāji sākuši dzīvot tuvāk savām darba vietām, sevišķi Liepājā, un no pagasta 

izdeklarējušies. Šis bija pēdējais no lielajiem investīciju projektiem, kas Bunkas pagastā bija 

nepieciešams.  

Ar nelielu projektu un pašvaldības finansējumu izveidota saietu vieta Tadaiķu ciema 

iedzīvotājiem pie Tadaiķu bibliotēkas. Tagad šeit varēs notikt sapulces, kultūras un saviesīgi 

pasākumi.    

 

Tadaiķu ciema Saieta nama atklāšanas pasākums 

Kapitāli remontēta Bunkas mehānisko darbnīcu ēka un divas Krotes skolas klases. 

Turpināts remontēt Bunkas pagasta ceļus. Tagad arī Bunkas ciemā visas pašvaldībai piederošās 

asfaltētās ielas pārklātas ar šķembu un bitumena emulsijas maisījumu. Turpināts grants ceļu 

remonts vairāk kā 10 ceļiem atsevišķus posmus pārklājot ar grants kārtu. 

Atjaunojot pašvaldības autoparku šajā gadā iegādājāmies mazlietotu mikroautobusu 

(8+1) Bunkas pagasta vajadzībām. 
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Gramzdas pagastā 

Gramzdas pagasta pārvaldē 2014. gadā tika pabeigts pārvaldes ēkas telpu remonts: 

 

 

 

 

 

 pārvaldes vadītāja kabinets; 

 

 

 

 

 

 

 pārvaldes aktu zāle; 

 

 pārvaldes pirmā un otrā stāva vestibili; 

 sanitārais mezgls. 

Veikts remonts Aizvīķu feldšeru – vecmāšu punktā. Uzstādītas atdzelžošanas iekārtās 

Gramzdas pamatskolas urbumam un Gramzdas centra ūdenstorņa urbumam. Veikta topogrāfiskā 

uzmērīšana kanalizācijas izbūvei līvānu mājām. Veikta kadastrālā uzmērīšana Gramzdas pagasta 

mežiem. 

Gramzdas pamatskolā izremontētas telpas pirmsskolas bērnu apmācībām. 

  



Priekules novada pašvaldības 2014.gada publiskais pārskats 

 
 57 

Kalētu pagastā 

Priekules novada Kalētu pagasts 2015. 

gada jūlijā svinēja savu 760 gadadienu. Svētku 

sagatavošanā piedalījās visas Kalētu pagastā 

esošās pašvaldības iestādes: Kalētu tautas nams, 

Kalētu senlietu krātuve, Kalētu pamatskola, 

Kalētu Mūzikas un mākslas skola, Kalētu 

bibliotēka, Kalētu sociālais dienas atbalsta centrs, 

Kalētu pagasta pārvalde, komunālā sainiecība un Kalētu pagasta feldšerpunkts. Pasākumu ar 

savu dalību atbalstīja uzņēmumi SIA „Silgme”, SIA „Kings”, z/s „Saulītes”, z/s „Daiga”, Kalētu 

jauktais koris, Priekules domes pārstāvji, pagasta iedzīvotāji un ciemiņi. 

Kalētu pamatskolā ar jauniem datoriem aprīkota datorklase. 

Kalētu iedzīvotāji un iestādes regulāri rūpējas par sakoptu vidi, turpinot labiekārtot 

teritoriju. Visos gadskārtu svētkos tiek gatavots attiecīgs noformējums. Neatņemama sastāvdaļa 

ir saimnieciskie darbi, tai skaitā meža parka “Kalētu Priediens” uzturēšana un attīstības 

plānošana, jārūpējas par sešiem meža īpašumiem (jaunaudžu kopšana, stādīšana, 

apsaimniekošanas plāni), ūdenssaimniecības, iestāžu un mājokļu remontdarbi un uzturēšana.   

 

 

2014.gadā tika veikta pie pamatskolas esošā dīķa sakārtošana 
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Visapjomīgākais darbs Kalētu pagastā visa gada garumā ritēja pie projekta 

„Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta, Kalētu ciemā II kārta”, kurā tika 

rekonstruēti kanalizācijas tīkli kopgarumā 3337,96 metri, tai skaitā, no jauna izbūvēti 106 metri 

kanalizācijas uz SIA „Silgme”. 

 

 

 

 

 

 

Ūdenssaimniecības attīstība Kalētu ciemā 

2014. gadā aktīvu darbību turpina biedrība“ Kalētu VIG”, kura ieguva atbalstu no 

Teterevu fonda, tādējādi iegūstot iespēju stiprināt savu kapacitāti (ieguva apskaņošanas tehniku, 

izveidoja savu mājas lapu) un piedāvāt iedzīvotājiem dažādas nodarbības (nūjošana, dekupāža, 

grāmatu iesiešana, iespēja spēlēt teātri, ko aktīvi izmantoja Kalētu pensionāru kopa, organizēja 

pasākumu skolēniem „Briedēns 2014” un citas aktivitātes). Prieks par aktīviem organizatoriem 

Elitu Jaunzemi, Artu Troiku, Svetlanu Zaši Zasu, kā arī par atsaucīgiem dalībniekiem.    

 „Kalētu VIG” veidotā projekta dalībnieku  darbi 
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Virgas pagastā 

2014. gadā Virgas pagasta Purmsātu speciālajā internātpamatskolā, kura ir valsts 

apgādībā, veikts remonts -  tika sakārtota apkures sistēma skolā un internāta ēkā, izbūvēta jauna 

siltumtrase, uzlikts jauns jumts un nosiltināti bēniņi internāta ēkai. Valsts kasē ņemts aizņēmums 

256 tūkstošu EUR apmērā. Skolas sūkņu mājā uzstādītā atdzelžošanas iekārta. 

 

Jaunais jumts Purmsātu internātpamatskolas un internāta ēkām 

Sūkņu mājā uzstādītā atdzelžošanas iekārta 

Virgas pamatskolas apkures sistēmas rekonstrukcijas projekta sagatavošanai izlietoti 

3995,73 EUR. 

Drošības nolūkos ierīkota videonovērošanas sistēma  tehnikas novietnē „Dagņi”, izlietoti 

2133,12 EUR. 

Virgas pagasta dzīvojamās mājās „Sarmas’” un „Blāzmas” izbūvētas trīs jaunas krāsnis 

par kopējo summu 3017,44 EUR. 

Lai izpildītu normatīvo aktu prasības par ūdens atbilstību lietošanā, „Mazdzērves” sūkņu 

mājā uzstādīta dzeramā ūdens atdzelžošanas iekārta par 6140 EUR,  bet Purmsātu skolas sūkņu 

mājā uzstādītā atdzelžošanas iekārta izmaksāja 6140,00 EUR.  

 Sūkņu mājā uzstādītā atdzelžošanas iekārta 



Priekules novada pašvaldības 2014.gada publiskais pārskats 

 
 60 

Priekules pagastā 

2014.gads Priekules pagastā aizritējis darbīgi. Paveikti daudz saimnieciskie ikdienas 

darbi, kuri ne tikai uzlabos iedzīvotāju ikdienas apstākļus, bet arī uzlabos novada vizuālo tēlu.  

Nojauktas būves, kuras bojā ainavu, tāpat sakārtoti pašvaldības ceļi, tiem veikta grants 

seguma atjaunošana, noņemti apaugumi uz apmalēm un veidoti ceļu profili kā arī grāvji pie tiem.  

 Sakārtota apkārtne ap pieminekli „Iskra”. 

Priekules pagasta Kalnu ielā notikusi dziļurbuma renovācija, Kalnenieku ciemā veikta 

apgaismojuma stabu nomaiņa. Izbūvēta kanalizācijas sistēma Priekules pagasta daudzdzīvokļu 

mājā „Mucenieki”. Veiktiapitālie remonti daudzdzīvokļu mājās „Viģeļi”, „Mucenieki” un 

„Lielās gobas”. 

Veikti sagatavošanās darbi mājokļu, ūdensapgādes un kanalizācijas apsaimniekošanas 

nodošanai/pārņemšanai SIA „Priekules nami” rīcībā Priekules pagastā.  
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Sociālā aizsardzība 

Sociālā dienesta mērķis ir sniegt sociālā darba pakalpojumus, veicinot personu 

pašpalīdzību un iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē.  

Sociālā dienesta galvenie uzdevumi: sniegt sociālos pakalpojumus ģimenēm ar bērniem, 

kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuru aprūpē 

ir kāds no ģimenes locekļiem, personām ar invaliditāti, pensijas vecuma personām, personām ar 

garīga rakstura traucējumiem un citām personu grupām, kurām tas nepieciešams; novērtēt 

personu vajadzības, materiālos un personiskos resursus, noteikt līdzdarbības pienākumus; 

administrēt sociālo pakalpojumu un budžeta līdzekļus un novērtēt sociālo pakalpojumu kvalitāti, 

informēt iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību.  

Priekules novada Sociālajā dienestā ir 9 darbinieki – dienesta vadītāja, astoņi sociālie 

darbinieki, no kuriem viens sociālo darbu apvieno ar Sociālā atbalsta centra vadīšanu un viens 

sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem. Deviņiem sociālā darba speciālistiem ir 

2.līmeņa augstākā izglītība sociālajā darbā, kas ir obligāta, veicot sociālo darbu, diviem no tiem 

ir profesionālais maģistra grāds sociālajā darbā. 

 

Priekules novada sociālās darbinieces 

Lai paaugstinātu savas izglītības kvalitāti, dienesta darbinieki apmeklējuši apmācības, 

kursus, seminārus un piedalījušies konferencēs.  

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, kuri nonākuši atkarībās un personām, kuras atbrīvojušās no ieslodzījuma 

vietām; darbs ar veciem cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem un citi. 
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Četri sociālie darbinieki strādā katrs savā pārvaldē - 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. 2014.gadā sociālā 

darba speciālisti turpina aktīvi ieviest jaunu sociālā darba formu- darbs ar grupu. 

Sociālo darbu ar grupām veic:  

Priekules pilsētā - invalīdu atbalsta grupa; 

Kalētu pagastā - ģimeņu atbalsta grupa; 

Bunkas pagastā -Māmiņu skola un senioru atbalsta grupa.  

 

Mamiņu skolas dalībnieces gatavojas Lieldienām 

Lai gūtu profesionālo un psiholoģisko atbalstu 2014.gadā dienesta speciālisti saņem 

supervīziora pakalpojumus. 

Sociālā dienesta uzdevumi 

 Veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām; 

 Sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir 

bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras aprūpē 

kādu no ģimenes locekļiem, invalīdiem, pensijas vecuma personām, personām ar garīga 

rakstura traucējumiem un citām personu grupām, kurām tas nepieciešams; 

 Novērtēt klientu vajadzības, materiālos un personiskos (motivācija, nepieciešamās 

zināšanas un prasmes, izglītība, profesija u.c.) resursus; 

 Noteikt klienta līdzdarbības pienākumus, vienojoties ar viņu par veicamajiem 

pasākumiem; 
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 Sniegt sociālo palīdzību; 

 Administrēt pašvaldības budžeta līdzekļus, kas novirzīti sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības sniegšanai; 

 Novērtēt sociālā dienesta administrēto un pašvaldības finansēto sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības kvalitāti; 

 Veikt sociālās vides izpēti, noteikt problēmas, izstrādāt sociālo pakalpojumu attīstības 

koncepcijas, mērķprogrammas un priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai un 

piedalīties pašvaldības attīstības plānu izstrādē; 

  informēt iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību. 

 Nodrošinot sociālā darba pakalpojumu, sociālie darbinieki visbiežāk sadarbojas ar 

ģimenēm un personām, kurām ir grūtības bērnu audzināšanā, ar vardarbības gadījumiem 

pret bērniem un veciem cilvēkiem, cilvēkiem ar invaliditāti.  

Nozīmīgas ir tikšanās ar iedzīvotājiem viņu dzīvesvietās. Tas nodrošina iespēju sociāliem 

darbiniekiem novērtēt klienta sadzīves apstākļus, kā arī novērtēt viņa izturēšanos un 

komunikāciju ar ģimenes locekļiem viņa ierastajā vidē. 2014.gadā tika veiktas 3260 

apsekošanas un konsultācijas, kas ir par 971 vairāk nekā 2013 gadā.  

 Sociālā gadījuma vadīšanas procesā Sociālais dienests  turpina sadarboties ar dažādu 

nozaru institūcijām un speciālistiem. Īpaši nozīmīgs sadarbības partneris gadījumos, kad būtiski 

pārkāptas kādas bērnu tiesības, kā arī adopcijas un audžuģimeņu jautājumos, ir bāriņtiesa. 

 Sociālais darbs ir ieinteresēts labklājības veicināšanā un atsaucas uz cilvēku vēlmēm un 

vajadzībām tik tālu, cik iespējams. Praktiskas nodarbības sociālā darba prakse ietver sevī daudz 

vairāk kā informācijas sniegšanu. Tas ir process, kurā domas, jūtas, idejas un cerības nav 

vienīgās, ar kurām cilvēki apmainās, bet ir nepieciešams „tikt saprastam kopā”. Dažādas 

komunikācijas formas tiek pielietotas, lai: nodotu un dalītos ar informāciju, nodibinātu 

attiecības, apmainītos ar idejām un uztverto, radītu izmaiņas, apmainītos ar attieksmēm, 

vērtībām un pārliecībām, prasmēm. Tāpēc lai atbalstītu cilvēka izaugsmi un celtu pašapziņu, 

Sociālais dienests turpina jau 2013.gadā uzsākto grupu darbu. Grupu darbu vada sociālie 

darbinieki Priekules pilsētā un pagastā, Kalētu un Bunkas pagastos. Atbalsta grupu praktiskās 

nodarbības palīdz vadīt arī brīvprātīgie speciālisti. 

Jaunizveidotajā Sociālā atbalsta centrā Priekulē, Ķieģeļu ielā 7 turpinās sociālais darbs ar 

iedzīvotājiem. Jaunajās telpās sociālie darbiniekiem ir iespēja apgūt jaunas zināšanas uzaicinot 

lektorus no Rīgas. Darbs pie telpu labiekārtošanas turpināsies vēl 2015.gadā.  
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Savā darbībā Sociālais dienests piešķir gan valsts finansētos sociālos pakalpojumus, gan 

pakalpojumus, kas tiek nodrošināti no pašvaldības finanšu resursiem. 

 

 

 

 

 

 

Priekules novada sociālā atbalsta centrs 

 Valsts finansētie sociālie pakalpojumi: 

 2014.gadā Sociālais dienests 54 invalīdiem nodrošina asistentu pakalpojumus par kopējo 

summu 60832 eiro, nodarbinot 48 asistentus. 

 Sociālā rehabilitācija no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem sniegta 17 bērniem. 

Pakalpojuma apjoms, kad bērniem ir nepieciešama psiholoģiskā palīdzība pārdzīvotas 

emocionālās, fiziskās, pamešanas novārtā, vai seksuālās vardarbības gadījumos, pieaug. 

Salīdzinot ar 2010. gadu – 7 bērniem, 2011. gadu - 4 bērniem, 2012. gadu – 9 bērniem, 2013. 

gadu 14 bērniem, bet 2014. gadā tie ir jau 17 bērni. Bērniem tika nodrošināts sociālās 

rehabilitācijas pakalpojums dzīvesvietā. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā tika 

nodrošināts 5 bērniem. 

 Pašvaldības finansētie sociālie pakalpojumi: 

 2014.gadā 6 personas uzturējušās SIA „Priekules slimnīca” īslaicīgās aprūpes nodaļā,  bet 

SIA „Rokaiži” – 9 personas, kopējā pakalpojuma summa pakalpojuma summa 23145 eiro. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priekules novada pašvaldības 2014.gada publiskais pārskats 

 
 65 

 Sociālās palīdzības sniegšana 

 2014.gadā sociālai palīdzībai izlietots 134954 eiro, no kuriem garantētā ienākuma līmeņa 

nodrošināšanai 71400 eiro, dzīvokļa pabalstiem – 20566 eiro, pārējos pabalstos 42988 eiro. 848 

personām ir bijis spēkā trūcīgas personas statuss, 836 personām ir izmaksāts vismaz viens 

sociālais pabalsts, 334 personām ir izmaksāts pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšanai, 739 personām ir izmaksāts dzīvokļa pabalsts, 301 personām ir izmaksāts kāds 

no pārējiem pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem.  

 

Citas Sociālā dienesta aktivitātes 

 Sadarbībā ar Priekules novada bāriņtiesu tika organizēts aizbildņu un audžuģimeņu 

Akvaparka pameklējums Ventspilī; 

 Noticis ikgadējais invalīdu un pensionāru Ziemassvētku pasākumā organizēšana Bunkas 

kultūras namā; 

 Sociālie darbinieki viesojušies Sociālajā aprūpes centrā „Aizvīķi”; 

 Noticis sociālo darbinieku pieredzes apmaiņas brauciens uz Vaiņodes sociālā dienesta 

Vaiņodes aprūpes centru;  

 Sociālie darbinieki devušies pieredzes apmaiņā uz Aizputes sociālā dienesta Ģimenes 

atbalsta centru;  

 Esam ciemojušies pie novada iedzīvotājiem svētkos SIA „Rokaiži”, SAC „Iļģi”., SAC 

„Aizvīķi”, SIA „Priekules slimnīca” īslaicīgās aprūpes nodaļā.  
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Sociālā darbiniece apmeklē iedzīvotājus aprūpes namos 

2014. gadā turpinās sadarbība ar Zviedrijas draugu kopu „Letland Venner”. Saņemto 

humāno palīdzību saņem Priekules novada iedzīvotāji. 
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Neatkarīgu revidentu ziņojums 
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Lēmums par pārskata apstiprināšanu 

 


