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1. PRIEKULES NOVADA TERITORIJAS VISPĀRĪGAIS 

RAKSTUROJUMS 
 

Administratīvi teritoriālās reformas (1999.-2009.) ietvaros 

bija paredzēts veidot Priekules novadu. Tas tika izveidots pēc 

2009.gada pašvaldību vēlēšanām. Savu darbību sāka 2009.gada 1. 

jūlijā. Novadā tika apvienotas sekojošas pašvaldības: 

Priekules pilsēta; 

Bunkas pagasts; 

Gramzdas pagasts; 

Kalētu pagasts; 

Priekules pagasts; 

Virgas pagasts. 
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1.1. NOVADA ĢEOGRĀFISKAIS IZVIETOJUMS  

 
          Priekules novads atrodas Kurzemes plānošanas reģiona 

dienvidos un robežojas: dienvidos – ar Lietuvas valsts Klaipēdas apriņķa 

Skodas rajona Skodas un Aleksandrijas seņūnijām, dienvidrietumos  - ar 

Rucavas novadu, rietumos - ar Grobiņas novadu, ziemeļos – ar Durbes 

novadu, ziemeļaustrumos – ar Aizputes novadu, austrumos – ar 

Vaiņodes novadu. 

 

          Priekules novadu šķērso: ziemeļu dienvidu virzienā 

autoceļš P 114 Priekules- Lietuvas robeža (Plūdoņi) un autoceļš V 1198 

Ilmāja-Priekule, austrumu rietumu vizienā autoceļš P106 Ezere-

Embūte-Grobiņa un autoceļš V 1212 Priekule-Vaiņode. 

 

Novada teritoriju šķērso dzelzceļa līnijas Rīga – Mažeiķi – 

Klaipēda un Vaiņode - Liepāja posmi, kuri patreiz nedarbojas. Priekules 

novada Bunkas pagastā atrodas dzelzceļa līnijas Rīga – Liepāja 

aizsargjosla. 

 

Priekules novada administratīvais centrs atrodas Priekules 

pilsētā. Attālums līdz tai no Bunkas pagasta pārvaldes ir 8,8km (10,3km 

pa ceļu ar melno segumu), no Gramzdas pagasta pārvaldes 10,4km pa 

ceļu ar melno segumu, no Kalētu pagasta pārvaldes 15,7km (23,2km 

daļēji pa ceļu ar melno segumu), no Virgas pagasta pārvaldes 9,6km 

(15,2km pa pa ceļu ar melno segumu).  
PIELIKUMS Nr.1 Priekules novads Latvijā 
PIELIKUMS Nr.2 Kurzemes pašvaldību attīstības indenksi 2000 gadā 
PIELIKUMS Nr.3 Teritorijas attīstības indekss Kurzemes novadiem 2009. 
PIELIKUMS Nr.27 Teritorijas attīstības indekss novadiem un republikas 

pilsētām 2010.gadā 
(Crtl+klikšķis – atvērt saiti) 
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1.2. TERITORIJAS FIZIOĢEOGRĀFISKAIS RAKSTUROJUMS 

1.2.1. FIZIOĢEOGRĀFISKAIS NOVIETOJUMS 

Priekules novads atrodas Rietumkursas augstienē, Vārtājas 

viļņotā līdzenuma austrumu daļā un Embūtes pauguraines rietumu daļā.  

Rietumkursas augstiene ir augstiene Latvijas rietumu daļā, 

Kurzemē. Tas ir Latvijas rietumdaļas augstākais rajons ar posmotāko 

reljefu. 

Augstienes pamatā ir pamatiežu pacēlums. Pamatiežu sastāvs 

šajā teritorijā ir dažāds. Ziemeļdaļā zem kvartāra segas atrodas vidus- 

un augšdevona ieži, bet dienviddaļā karbona, perma, triasa un juras ieži 

(kaļķakmens, dolomīts, māls, smilšakmens) atsedzas daudzu upju un 

strautu krastos un ietekmē upju ieleju ģeogrāfiskās ainavas. 

Pamatiežu virsa ir nelīdzena: augstienes dienviddaļā tā sasniedz 

70 - 82 m vjl., bet augstienes nolaidenumā, uz ziemeļaustrumiem no 

Aizputes, ir zemāka. Virs pamatiežiem ledājs atkāpjoties atstājis biezu, 

bet nevienmērīgu glaciālo nogulumu kārtu. 

Kvartāra segu veido visdažādākie ledāja un tā kušanas ūdeņu 

noguldītie materiāli, tāpēc tās stratigrāfija ir daudzveidīga un sarežģīta. 

Kvartāra nogulumu biezums mainās no 120 m dienvidos līdz 30 - 40 m 

ziemeļos. 
Augstiene sastāv no morēnu un morēnu-kēmu paugurainēm un 

paceltiem pamatmorēnas un limnoglaciālajiem līdzenumiem. Starp 

paugurainēm atrodas platas ieplakas. Augstienes nogāzē ir plašs, lēzens 

nolaidenums, kas reljefā vērojams kā viļņoti pamatmorēnas un lokālo baseinu 

līdzenumi vai zemas pauguraines. Lielāko daļu Priekules novada teritorijas 

aizņem viļņots morānu līdzenums 

Augstienes rietumu nogāzē ir plašs nolaidenums, kurā atrodas arī 

Vārtājas viļņotais līdzenums, kuru reljefā vērojami viļņoti līdzenumi un 

zemas pauguraines. Stāvāka ir austrumu nogāze. Starppauguru ieplakās 

ir nelieli ezeri un purvi. 

Priekules novads atrodas 20-155m virs jūras līmeņa. 

 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Latvija
http://lv.wikipedia.org/wiki/Kurzeme
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1.2.2. KLIMATS 

 Rietumkursas augstienē labvēlīgais klimats un ar karbonātiem 

bagātais zemes virskārtas litoloģiskais sastāvs ir viens no cēloņiem, 

kāpēc Rietumkursas augstienes rajonā (arī Dienvidkursas augstienes 

rajonā) dabiskā veģetācija ir bagātāka nekā pārējā Latvijas teritorijā. Tā, 

piemēram, platlapju koki šajā rajonā aug un dabiski atjaunojas ne tikai 

vietās, kur ir karbonātiski mālaini augsnes cilmieži, kā tas ir 

Viduslatvijā, bet arī uz bezkarbonātiskiem mālainiem cilmiežiem. Arī 

smilts un smilšainos cilmiežos veģetācijas grupējumi Rietumkursas 

augstienē ir sugām bagātāki nekā Viduslatvijā. 

Rietumkursas augstienes klimata atšķirības no pārējo Latvijas 

rajonu klimata nosaka augstienes reljefs un ģeogrāfiskais stāvoklis. 

Augstiene vērsta pret mitrajiem rietumu un dienvidrietumu jūras vējiem, 

tāpēc tās ziemeļdaļa saņem ap 600 mm nokrišņu, bet dienviddaļa - ap 

700 mm. Rietumkursas augstienē nokrišņu daudzums gadā ir ap 600 - 

800 mm, pie tam rietumu nogāze saņem vairāk nokrišņu, nekā austrumu 

nogāze. Aktīvās veģetācijas periodā augstiene saņem visvairāk siltuma 

Latvijā. Veģetācijas periods ilgst vidēji apmēram 185 dienas, bet pašos 

dienvidrietumos tas ir visgarākais Latvijā - 220 dienu. Augstieni šķērso 

6° gada izoterma. Gar augstienes rietumu robežu iet -3° janvāra 

izoterma, pašā augstienē vidējā temperatūra janvārī ir no -3,5 līdz -4°. 

Vidējā temperatūra jūlijā - siltākajā mēnesī - apmēram 16,5°. 

1.2.3. HIDROĢEOLOĢISKIE APSTĀKĻI  

Rietumkursas augstiene ir ūdensšķirtne starp Ventas un Baltijas 

jūras noteces baseiniem, tāpēc tajā ir biezs upju tīkls. Šaurajā un 

saposmotajā Rietumkursas augstienē gandrīz visur ir labi noteces 

apstākļi. Augstienes vidienē gada noteces slāņa biezums ir apmēram 

270 mm, bet dienviddaļā - apmēram 280 mm. 

Augstienes rietumu nolaidenumā sākas Bārta u.c. upes. Kopumā 

upju tīkls ir biezs, mitruma apstākļi labi, tomēr starppauguru ieplakās 

novērojami mitruma sastrēgumi. Mitruma apstākļu regulēšanā daudz 

darījis cilvēks, iztaisnojot un padziļinot upju gultnes. 

Daudz ir nelielu ezeru. Nelielie, šaurie, garie ezeriņi augstienes 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Nokri%C5%A1%C5%86i
http://lv.wikipedia.org/wiki/Venta
http://lv.wikipedia.org/wiki/Baltijas_j%C5%ABra
http://lv.wikipedia.org/wiki/Baltijas_j%C5%ABra
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C4%81rta&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/wiki/Ezers
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ziemeļdaļā ir subglaciālo vagu ezeri. Rietumlatvijā dabasapstākļu 

kopums lauksaimniecībai vislabvēlīgākais ir Rietumkursas augstienē. 

Priekules novadā ir sekojošas upes: 

Āģēre  

Apše, 

Āžu upe, 

Bārta,  

Birztala  

Braucupe 

Čikste  

Kauliņupe 

Lašupe  

Lībjupe  

Melnupe 

Niedrupe 

Remese  

Ruņa  

Vārtāja  

Vidvide 

Virga  

Lielākie ezeri un ūdenskrātuves  

Prūšu ūdenskrātuve (66,2ha);  

Dobeļdīķis (19,9 ha); 

http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%80%C4%A3%C4%93re&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/wiki/Ap%C5%A1e
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%80%C5%BEu_upe&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/wiki/B%C4%81rta_(upe)
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Birztala&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Braucupe&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Cikste&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/wiki/Kauli%C5%86upe
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=La%C5%A1upe&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/wiki/L%C4%ABbjupe
http://lv.wikipedia.org/wiki/Melnupe_(Virgas_pieteka)
http://lv.wikipedia.org/wiki/Niedrupe_(Virgas_pieteka)
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Remese&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/wiki/Ru%C5%86a
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C4%81rt%C4%81ja&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Vidvide&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/wiki/Virga_(upe)
http://lv.wikipedia.org/wiki/Dobe%C4%BCd%C4%AB%C4%B7is
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Reiņu ezers (16,0 ha) ; 

Blažģa ezers (5,5 ha). 

PIELIKUMS Nr.4 Upju posmi Priekules novadā, uz kurām zivju aizsardzības nolūkā 

aizliegts būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju aizsprostus un veidot jebkādus 

mehāniskus šķēršļus. 
(Crtl+klikšķis – atvērt saiti) 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Rei%C5%86u_ezers
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Bla%C5%BE%C4%A3a_ezers&action=edit&redlink=1


Priekules novada attīstības programma  
2013-2019 

Priekule 2013 9 

1.2.4. AUGSNES, AUGU VALSTS  

Rietumkursas augstiene, kur atrodas arī Priekules novads ir Latvijas 

rietumdaļas augstākais rajons ar posmotāko reljefu. 

Pamatiežu virsa ir nelīdzena: augstienes dienviddaļā tā sasniedz 70 - 82 

m vjl., bet augstienes nolaidenumā, uz ziemeļaustrumiem no Aizputes, ir 

zemāka. Virs pamatiežiem ledājs atkāpjoties atstājis biezu, bet 

nevienmērīgu glaciālo nogulumu kārtu. 

Priekules novadā izplatītākie ir egļu meži ar lielu platlapju koku - ozolu, 

liepu, ošu un gobu piejaukumu. 

No meža tipiem izplatīts vēris un damaksnis, bet to platības nav lielas. 

Apakšrajona pašos dienvidrietumos uz karbonātiska fluvioglaciāla 

cilmieža sastopamas platlapju koku tīraudzes.  

LATVĀNIS Sosnovska latvānis (latīņu: Heracleum sosnowsky) ir latvāņu ģints 

suga, kas Latvijā ieviesta mākslīgi (introducēta). Pasaulē un kādu laiku arī Latvijā 

tiek minēts salīdzinoši jauns jēdziens „invazīva suga”. Rodas jautājums, ko tas 

nozīmē, kas ir šī invazīvā suga un ko šis vārdu salikums ietver. Invazīvs tiešajā 

tulkojumā no angļu `invasive` nozīmē agresīvs, uzbrūkošs. Invazīvas sugas ir tādas 

sugas, kas, ievestas svešā vidē, kļūst agresīvas – izkonkurē vietējās sugas un strauji 

pārņem teritoriju. Šādas sugas var būt gan starp augiem, gan dzīvniekiem. Visplašāk 

zināmais piemērs ir Austrālijā ievestie truši, kas strauji savairojušies. Tos mēģina 

apkarot, bet nesekmīgi. Lai gan sākotnēji ieveda tikai 6 trušus, šobrīd to populācija 

ir sasniegusi 100 miljonus. Tie iznīcina dabisko floru un faunu. Pasaulē invazīvo 

sugu ietekmes mazināšanai un to radīto negatīvo seku novēršanai tiek tērēti miljoni. 

Austrālijā trušu apkarošana ik 

gadus sagādā vietējai 

ekonomikai zaudējumus 370 

miljonu USD apmērā. (ANO 
Attīstības programma, 
Pārskats par tautas attīstību 
2001). Invazīvo augu suga 

Latvijā Augu Aizsardzības 

likumā definēta kā Latvijas 

dabai neraksturīga suga, kura 

apdraud vietējās sugas un to 

dzīvotnes vai rada 

ekonomiskus zaudējumus, 

kaitējumu videi vai cilvēka 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Lat%C4%AB%C5%86u_valoda
http://lv.wikipedia.org/wiki/Latv%C4%81%C5%86i
http://lv.wikipedia.org/wiki/Latvija
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veselībai.  

Latvijā Sosnovska latvānis ieviests jau 1948. gadā, to no Kaukāza republikām 

atvedot kā lopbarības augu. Tas sāka ieviesties arī savvaļā, un tagad tā ir bīstamākā 

no Latvijas sastopamajām invazīvajām sugām. 

Tas izplatās nekoptās lauku zemēs, kurās agrāk tika veikta lauksaimnieciskā 

darbība, vietām pāriet mežos, upju ielejās, krūmājos. Auglīgā augsnē tas var sasniegt 

līdz 4 m lielu augstumu. Latvānim ir ļoti attīstīta sakņu sistēma. Uz viena auga var 

attīstīties 3-15 tūkstoši sēklu. Sosnovska latvāņi ir gaismasprasīgi augi un attīstības 

sākumā grūti pacieš noēnojumu. 

Sosnovska latvāņa sula ir fototoksiska; tai nonākot kontaktā ar ādu un apstarojot 

ar ultravioletajiem stariem, tiek aktivēta indīgā sula. Ja nekavējoties sula netiek 

nomazgāta, tā izraisa ādas kairinājumu, apdegumu un uztūkumu, kā arī sūrstošas, ilgi 

nedzīstošas čūlas. 

Latvānis ir no 2 līdz 4 metrus augsts daudzgadīgs monokarps augs ar 

lapas plātni, kas var būt pat līdz 1,5 m gara. Monokarps nozīmē to, ka 

augs uzzied, nogatavina sēklas un aiziet bojā. Tātad, ja augs ir sācis 

ziedēt, nedrīkst tam ļaut nogatavināt un izsēt sēklas. Ja tas izziedējis, 

„domājot”, ka savu misiju ir veicis un savairojies, latvānis pats atmirst. 

Tādēļ pēc appļaušanas, lai neatļautu latvāņiem izplatīties tālāk, 

nepieciešams sadedzināt ziedkopas. Šāds radikāls pasākums 

nepieciešams latvāņa 

izteikto vairošanās 

spēju dēļ. Attēlā ir 

redzams, kā latvāņi 

ienāk mežā, kur tos ir 

ļoti grūti apkarot (A. 

Oļukalna foto). 

Latvānis vairojas ar 

sēklām, kuras attīstās 

no baltiem vai viegli 

rozā ziediem ar dzeltenu 

vai zaļganu nokrāsu. 

Ziedi sakārtoti čemurā, 

kas var sasniegt līdz 50 cm diametrā. Šajā čemurā var būt līdz pat 

100 tūkstošiem ziedu. Latvijā labos apstākļos latvānis var sākt ziedēt 

60. – 75. dienā pēc veģetācijas atjaunošanās. Agrā ziedēšana nodrošina 

http://lv.wikipedia.org/wiki/1948
http://lv.wikipedia.org/wiki/Kauk%C4%81zs
http://lv.wikipedia.org/wiki/Invaz%C4%ABva_suga
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Fototoksiskums&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/wiki/Ultravioletais_starojums
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garu veģetācijas periodu (no jūnija līdz augustam, atkarībā no laika 

apstākļiem un augšanas zonas) un sekmīgu vairošanos. Sekmīgu 

vairošanos nodrošina arī tas, ka augs ir svešapputes, bet var notikt arī 

pašappute, kā arī lielais sēklu skaits – apmēram 20 tūkstošiem un 

vairāk. Augs pēc noziedēšanas veido eliptiskas formas ~1 cm garas 

sēklas. Sēklas ienākas augusta beigās vai septembra sākumā (laika 

posms atkarīgs no klimatiskajiem apstākļiem). Latvāņa veiksmīgo 

invāziju nodrošina sēklu ilgā 

dīgtspējas saglabāšanās (3 – 6 

gadus).  

Latvāņa stumbra diametrs, kas 

notur šo čemuru, var sasniegt 

apmēram 8 cm. Augam ir labi 

attīstīta vārpstveida sakņu 

sistēma, kas nodrošina 

veiksmīgu resursu izmantošanu 

un nodrošina pārsvaru 

konkurences apstākļos ar citiem 

augiem. 

Latvāņi ir salizturīgi, kā arī gaismas prasīgi, tie absorbē līdz 80% 

gaismas, sadīgst agri pavasarī pirms citu augu attīstības sākuma, arī 

šādi nodrošinot priekšrocības augu vidē. Augs ir ne tikai gaismprasīgs 

un līdz ar to konkurētspējīgs (izkonkurē citas sugas), bet arī salizturīgs, 

spēj izturēt bez sniega -25o C, bet zem sniega -45o C. 

 

Priekules novadā ir konstatētas ar latvāni piesārņotas teritorijas. Tās 

atrodas Bunkas pagasta Vārtājā un Tadaiķos, Kalētu pagastā un 

Priekules pagastā. Daļa zemes īpašnieku apzinīgi cīnās ar to un visai 

veiksmīgi, bet, ja visu piesārņoto zemes īpašumu īpašnieki nedara to 

pašu, tad šī cīņa ir bezjēdzīga. 

Priekules novada teritorijā  2008.gadā konstatēta latvana izplatība 

Priekules pagastā, Kalētu pagastā un Bunkas pagastā (16 parceles):  

Priekules novads 64460020XXX 2008 1,9429 

Priekules novads 64460020XXX 2008 1,2569 

Priekules novads 64460020XXX 2008 7,4576 

Priekules novads 64460020XXX 2008 0,2075 
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Priekules novads 64460020XXX 2008 0,7972 

Priekules novads 64460020XXX 2008 0,4411 

Priekules novads 64460020XXX 2008 0,0886 

Priekules novads 64460030XXX 2008 0,0976 

Priekules novads 64460030XXX 2008 0,0059 

Priekules novads 64460030XXX 2008 0,0381 

Priekules novads 64460030XXX 2008 0,0110 

Priekules novads 64460030XXX 2008 0,0597 

Priekules novads 64460030XXX 2008 0,1257 

Priekules novads 64460030XXX 2008 1,0407 

Priekules novads 64460030XXX 2008 0,2028 

Priekules novads 64460070XXX 2008 0,0804 

 

Pēc vizuālajiem novērojumiem, latvāna izplatība strauji palielinās, un tā 

„apkarošanu” veicot ar patreizējo intensitāti, turpmākajā perspektīvē 

paredzama būtiska invadēto platību palielināšanās. Tāda ir patreizējā 

tendence. 
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1.2.5.DERĪGIE IZRAKTEŅI  

Derīgie izrakteņi ir iežu un minerālu sakopojumi Zemes garozā, kuru 

ķīmiskais sastāvs un fizikālās īpašības ļauj tos efektīvi izmantot kā 

izejvielas tautsaimniecībā. 

Priekules novadā atrodami šādi derīgie izrakteņi: 

 Kūdra; 

 Kaļķakmens, smiltis, māls; 

 Dolomīts 

 Pazemes minerālūdeņi un saldūdeņi)  

 Kalnu ķīmiskie derīgie izrakteņi - apatīts, fosfāti, minerālsāļi  

 Dārgakmeņi - dimants, dzintars u.c.  

Pašvaldības attīstībā nozīmīga vieta ir derīgo izrakteņu ieguvei un 

izmantošanai. Šo resursu teritoriālo izvietojumu nosaka vietas 

ģeoloģiskā uzbūve. Pašreiz izmantotos derīgos izrakteņus pēc to 

izplatības biežuma dala divās grupās. Ierobežotas izplatības derīgie 

izrakteņi veidojušies pirmskvartāra nogulumiežos.  

Tie ir kaļķakmens, dolomīti, māls un kvarca smilts. To izmantošanu 

ierobežo izplatība nelielā Latvijas teritorijas daļā (piemēram, 

kaļķakmens atrodams tikai Latvijas dienvidos un dienvidrietumos) un 

ieguves iespējas. Augstienēs virs šiem iežiem atrodas 20 - 170 m biezs 

kvartāra nogulumu slānis, bet zemienēs ieguvi traucē augstais 

gruntsūdens līmenis. 

 Otrajā grupā ietilpst plaši izplatītie derīgie izrakteņi - smilts un 

grants, kvartāra māls, saldūdens kaļķieži, kūdra un sapropelis. To 

izmantošanu parasti ierobežo teritorijas ģeoloģiskā uzbūve. Derīgo 

izrakteņu ieguve nav pieļaujama, ja tie atrodas tiešā apdzīvoto vietu 

tuvumā vai arī ainaviski augstvērtīgās dabas teritorijās.  

Maz izplatīti vai arī nepietiekami izpētīti derīgie izrakteņi Latvijas 

Zemes dzīlēs ir nafta, dzelzsrūda un brūnogles. 

Bunkas pagasta teritorijā no visiem kvartāra nogulumu derīgajiem 

izrakteņiem ir atrasta tikai grants un smilts, kura izmantojama ceļu 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Ie%C5%BEi
http://lv.wikipedia.org/wiki/Miner%C4%81li
http://lv.wikipedia.org/wiki/Zemes_garoza
http://lv.wikipedia.org/wiki/K%C5%ABdra
http://lv.wikipedia.org/wiki/Ka%C4%BC%C4%B7akmens
http://lv.wikipedia.org/wiki/Smiltis
http://lv.wikipedia.org/wiki/M%C4%81ls
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Miner%C4%81l%C5%ABdens&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/wiki/Sald%C5%ABdens
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Apat%C4%ABts&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Fosf%C4%81ti&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Miner%C4%81ls%C4%81%C4%BCi&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/wiki/Dimants
http://lv.wikipedia.org/wiki/Dzintars
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būvei, derīgā slāņa biezums 8.0m, segslānis  0.3m, atrodas uz Bunkas un 

Virgas pagastu robežas, nosaukums – Grāvnieki - Priednieki. 

Pamatojoties uz ģeoloģiskajiem pētījumiem, 1998.gadā A/s 

„Ceļuprojekts” izstrādāja karjeras apsaimniekošanas projektu. Derīgā 

materiāla krājumus Vārtājas smilts – grants atradnē var vairākkārt 

paplašināt, jo sagaidāms, ka Vārtājas senlejā fluvoglaciālie nogulumi ir 

izgulsnēti krietni lielākā posmā nekā veikti patreizējie ģeoloģiskās 

izpētes darbi. 

Pēc Latvijas ģeomorfoloģiskā iedalījuma Atradnes atrodas 

Rietumkurzemes augstienes dienvidu daļā un ietilpst  Durbes – Vārtājas 

senlejā, kura veidojusies ledāju kušanas periodā. Senlejas garums 

sasniedz 40km, platums 500-700m, bet dziļums – līdz 30m. 

Reljefs atradnes apkārtnē paugurains – to absolūtās atzīmes paceļas līdz 

45-55m atzīmei. Vārtājas senlejas un līdz ar to atradnes reljefs ir viegli 

viļņots, tā absolūtās augstuma atzīmes 22-27m. 

Gramzdas pagastā kvartāra segas biezums ir 30-40 m robežās. 

Griezuma augšējā daļā atrodas mālsmilts ar biežām plānām (5-20 cm) 

smilts un aleirīta starpkārtām. Apakšējo daļu veido Kurzemes 

leduslaikmeta nogulumi. Plašas teritorijas pārklāj limnoglaciolā smilts, 

kuras biezums sasniedz 5-8 m. Ģeoloģiskie apstākļi nerada sevišķus 

ierobežojumus saimnieciskajai darbībai. 

Pārējā pagasta teritorija atrodas Rietumkursas augstienes Embūtes 

pauguraines dienviddaļā. Tā atrodas 50-109 m virs jūras līmeņa. Šajā 

teritorijā plaši izplatīti morēnu pauguri, kas mijas ar ieplakām, upju 

ielejām un ielejveidīgiem pazeminājumiem. Pauguru relatīvais augstums 

mainās no 8-25 m. To uzbūvē piedalās morēna, dažāda graudainuma 

smilts, grants ar oļiem, aleirīts, retāk māls. Grants un smilšu veidotos 

paugurus bieži pārklāj 3-5 m bieza morēnas sega. Reljefu saposmo 

atsevišķas ledāju kušanas ūdeņu noteces ielejas (Birztala, Ruņa), kuru 

platums sasniedz pat 1 km, bet dziļums 20-25 m. Gar ielejām 

izvietojušies fluviaglaciālie līdzenumi un plašas deltas, kuras veido līdz 

10-15 m biezs smilts, grants un oļu slānis. Teritorijas dabiskā noturība 

pret tehnoloģiskām slodzēm ir vidēja. Saimnieciskās darbības rezultātā 

var strauji pasliktināties augšņu erozija un jaunu gravu veidošanās 

pauguru, masīvu un ieleju stāvajās nogāzēs. Kā viens no šādas 

potenciālas erozijas objektiem ir Smaižu grava, kur erozija var aptvert 

līdz 600-800 ha zemju. 

Grants un smilts ir visizpaltītākie derīgie izrakteņi Rietumkursas 
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augstienē. To izcelsme saistīta ar fluvioglaciālajiem nogulumiem. Ar 

senās deltas nogulumiem saistīta Gramzdas grants un smilts trīs atradņu 

grupas – Gramzda, Gramzda-1 un Gramzda-2. Izpētītie krājumi 

novērtēti 8,4 milj.m3. Produktīvā slāņkopa sastāv no smilts (50-60%), 

grants un oļiem (30-40%) un akmeņiem (5%). Rupjās frakcijas dominē 

slāņkopas augšdaļā. Grants un smilts izmantojama bez mazgāšanas 

betonam, javām un ceļu būvei. Segkārtas biezums 0,3-0,6 m, bet 

derīgās slāņkopas biezums 1,9-9,6 m. 2 km ziemeļaustrumos no 

Gramzdas atrodas Mazgramzdas (Silenieku) perspektīvais laukums 0,3 

km2 platībā ar prognozēto krājumu apjomu 2 milj.m3. Šīs atradnes lielākā 

daļa atrodas Priekules pagasta teritorijā. Derīgās slāņkopas biezums 6,7 

m. Grants izmantojama betonam, javām un ceļu būvei. Pagasta 

ziemeļdaļā atrodas grants atradne Ziemeļi. Šeit produktīvā slāņkopa 

sastāv no 18,6% grants un 81,4% smilts. Segkārtas biezums 5,2 m, bet 

derīgā slāņa biezums 13,6m. Platība 31,2 ha. Novērtētie krājumi 4,3 

milj.m3. Daļa no atradnes atrodas Priekules pagasta teritorijā. Grants 

izmantojama betonam, javām un ceļu būvei. Iespējamās kūdras atradnes 

atrodas Dīķsaimniecības (10 ha), Velēnu (15 ha) un Kunkuļu (10 ha) 

purvos. 

Kalētu pagasta ziemeļu daļa un neliela teritorija dienvidu daļā ir 

sastopama Naujoji – Akmenes svīta (gaišpelēki, zemjaini kaļķakmeņi ar 

porcelānveida un afanītisku kaļķakmeņu starpslāņiem un „kunkuļiem”, 

organogēnie un biohermu kaļķakmeņi) un pagasta dienvidu daļa ar 

Nemunas svītu (sarkanbrūni māli, aleirolīti, merģeļi, smalkgraudainas 

smiltis, smilšakmeņi ar ģipša ieslēgumiem). 

No derīgajiem izrakteņiem pašvaldība un iedzīvotāji savām vajadzībām 

izmanto kūdras karjeru „Upespiziki” 3.7 ha platībā, smilts karjeru 

„Baloži” 2.6 ha platībā un grants karjeru „Viģeļi” 31.8 ha platībā.  

Pēc VĢD datiem Kalētu pagasta teritorija nav bagāta ar derīgajiem 

izrakteņiem. Datu bāzēs ir informācija par divām – Kūduma kūdras 

atradni un Krizbergu – Mazkalētu smilts – grants prognozēto lauku.  

Kūduma kūdras atradnes (VĢD datu bāzes nr.11695, kūdras fonda 

nr.414) platība ir 15.8 ha, rūpnieciski izmantojamā dziļuma robežās 7.2 

ha. Kūdras slāņa maksimālais dziļums 3,5 m, vidējais dziļums 1.64 m, 

kūdras krājumi 118,1 tūkst.m3 jeb 24 tūkst.tonnu. Izpētes pakāpe P, 

kūdras atradnes tips Z. 

No Krizbergu – Mazkalētu smilts – grants prognozētā lauka Kalētu 

pagasta teritorijā atrodas pavisam niecīga daļa, kas piekļaujas Vārtājai. 
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Nav datu par slāņa mehānisko sastāvu, bet segkārtas biezums 0,1-0,3 

m, derīgā slāņa biezums 1,5-7,6m. Materiāls piemērots ceļu būvei. 

Kalētu pagasta teritorija atrodas arī ģeotermālo un bromu saturošo 

ūdeņu zonā. No Venda – Kembrija pazemes ūdens kompleksa 

ģeotermālajiem resursiem Kalētu pagasts atrodas zonā, ko raksturo 

pazemes ūdens komplekss ar tā virsmas temperatūru 45-500C, un 

pazemes ūdeņu zonā ar rūpnieciskā broma saturu 446-573 mg/l. 

Dziļums šī Kembrija horizonta virsmai ir aptuveni 1700 m no zemes 

virsmas. No Apakš- un Vidusdevona pazemes ūdens kompleksa 

ģeotermālajiem resursiem pagasts atrodas pazemes ūdens kompleksa 

teritorijā ar tā virsmas temperatūru 15-200C un Pērnavas svītas 

virsmas dziļumu ap 700 m no zemes virsmas. Broma saturs 25-80 mg/l. 

Priekules pagasta teritorijā 2.5 km no Priekules pilsētas uz 

ziemeļaustrumiem atrodas Priekules limnoglaciālā māla atradnes. 

Derīgais slānis (pelēkbrūns slokšņu māls) ir 2.6 m biezs. Segkārta ( 

augsne, smilts) ir 1.7 m bieza. Priekules māla atradne pētīta 1948. gadā. 

Sākotnējie krājumi – 778 tk m3 , atlikušie krājumi – ap 170 tk m3 . 

Sākotnēji māls izmantots ķieģeļu ražošanai.  

Priekules pagasta teritorijā sastopamas arī smilts un grants 

iegulas kā arī kūdra ar merģeļa piejaukumiem. Smilts – grants un smilts 

ieguves karjera atradnes Zīverti-Slokas, atrodas Priekules pagasta 

“Būrīši” Smilts – grants un smilts ieguves karjera atradnes “Bites” 

atrodas juridiskai personai iznomātā zemē Priekules pagastā un derīgo 

izrakteņu ieguves atļauja izsniegta SIA “Inerto materiālu servisam”. 

Virgas pagastā derīgie izrakteņi saistās ar ledus laikmeta un senajiem 

nogulumiežiem. Tur ir vietējas nozīmes derīgie izrakteņi 

Nozīmīgākās atradnes ir smilts – grants materiāls, kas izmantojams 

ceļu būvei un remontam. Ir pieejama informācija par 3 pētītām atradnēm 

un 2 perspektīviem smilts un grants izplatības laukiem. Lielākā daļa no 

tiem atbilst prognožu krājumiem. Visās atradnēs nepieciešama papildus 

izpēte. Par vislielāko tuvākajā apkārtnē tiek uzskatīts Virgas 

perspektīvais lauks, kura platība pārsniedz 30 km2.   

 Kaļkakmens atradnes Avotos Brūveros un Odiņos šobrīd netiek 

izmantotas, bet ir izmantojamas perspektīvā. Virgas pagastā apzināti 2 

perspektīvie dolomīta laukumi. Būtiska nozīme piešķirama Paplakas 

atradnei, tomēr tās izmantošanu apgrūtina tas, ka Paplakas atradnes 

lielākā daļa iekļauta Vārtājas upes aizsargjoslā, kas stipri ierobežo tās 
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izmantošanu, vai pat pilnībā to izslēdz. 

Pamatiežiem ir galvenā nozīme pagasta ūdens apgādē no artēziskajiem 

urbumiem. Augšperma ūdens horizontā ierīkotie urbumi var nodrošināt 

ūdens ieguvi līdz 750 – 1500 m3/dnn. Šajā ūdensnesējslānī ierīkoti 

ekspluatācijas urbumi). 

Mazizpētītie un problemātiskie ģeoloģiskie resursi 

Par šiem derīgajiem izrakteņiem pagaidām ir nepietiekama informācija, 

vai arī to praktiskā izmantošana ir stipri apgrūtināta. 

Apzināti 2 perspektīvie dolomīta laukumi. Būtiska nozīme piešķirama 

Paplakas atradnei, tomēr tās izmantošanu apgrūtina tas, ka Paplakas 

atradnes lielākā daļa iekļauta Vārtājas upes aizsargjoslā, kas stipri 

ierobežo tās izmantošanu, vai pat pilnībā to izslēdz. 
 

1.2.5.1. GRANTS UN SMILTS  

Grants un smilts. Pēc ieguves apjoma smilts un grants ir visvairāk 

izmantotie derīgie izrakteņi Latvijā. Smilti un granti galvenokārt izmanto 

ceļu būvē un remontā, ēku būvniecībā un būvkonstrukciju ražošanā. 

Gandrīz katrā Latvijas pagastā ir smilts vai grants karjeri, kuru kopējais 

skaits pārsniedz 1500. 

Priekules novadā šie resursi atrodas: 

Bunkas pagastā derīgā materiāla krājumus Vārtājas smilts – grants 

atradnē var vairākkārt paplašināt, jo sagaidāms, ka Vārtājas senlejā 

fluvoglaciālie nogulumi ir izgulsnēti krietni lielākā posmā nekā veikti 

patreizējie ģeoloģiskās izpētes darbi. 

Karjera teritorija pēc derīgā materiāla izstrādes rekultivējama un 

apmežojama. 

Karjera projektēta divos blokos, tās ģeogrāfiskās koordinātes 56º 31´ 

22´´ Z pl. un 21º 26´ 14´´ A g.  

Pēc Latvijas ģeomorfoloģiskā iedalījuma Atradnes atrodas 

Rietumkurzemes augstienes dienvidu daļā un ietilpst  Durbes – Vārtājas 

senlejā, kura veidojusies ledāju kušanas periodā. Senlejas garums 

sasniedz 40km, platums 500-700m, bet dziļums – līdz 30m. 

Reljefs atradnes apkārtnē paugurains – to absolūtās atzīmes paceļas līdz 
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45-55m atzīmei. Vārtājas senlejas un līdz ar to atradnes reljefs ir viegli 

viļņots, tā absolūtās augstuma atzīmes 22-27m. 

Atradnes ģeoloģiskās izpētes darbi veikti 1998.gada aprīlī. Ģeoloģiskā 

izpēte veikta divos atsevišķos laukumos: uz ziemeļaustrumiem no jau 

esošā karjera (I bloks) un uz dienvidaustrumiem no tā (II bloks).  

Šajā teritorijā grants karjeras jau ir kopš Latvijas brīvvalsts laika. 

Veicot grants ieguvi 1999.gadā tika atrasti senkapi, kuriem tika noteikta 

aizsargjosla 500m, kas praktiski aptur jebkādu saimniecisko darbību 

šajā zonā. Tas nozīmē, ka praktiski nav iespējama teritorijas 

rekultivācija. Šī teritorija ir vizuāli nepievilcīga un atrodas tieši valsts 

autoceļa V4 1207 Durbe-Tadaiķi-Bunka-Priekule malā. Savukārt 

Liepājas rajona plānojums nepieļauj iespējamību, ka valsts ceļu malā 

atrodas vizuāli nepievilcīgas vai pielūžņotas teritorijas. 

 

Gramzdas pagastā kvartāra segas biezums ir 30-40 m robežās. 

Griezuma augšējā daļā atrodas mālsmilts ar biežām plānām (5-20 cm) 

smilts un aleirīta starpkārtām. Apakšējo daļu veido Kurzemes 

leduslaikmeta nogulumi. Plašas teritorijas pārklāj limnoglaciolā smilts, 

kuras biezums sasniedz 5-8 m. Ģeoloģiskie apstākļi nerada sevišķus 

ierobežojumus saimnieciskajai darbībai. 

No Krizbergu – Mazkalētu smilts – grants prognozētā lauka Kalētu 

pagasta teritorijā atrodas pavisam niecīga daļa, kas piekļaujas Vārtājai. 

Nav datu par slāņa mehānisko sastāvu, bet segkārtas biezums 0,1-0,3 

m, derīgā slāņa biezums 1,5-7,6m. Materiāls piemērots ceļu būvei. 

Priekules pagasta teritorijā sastopamas arī smilts un grants iegulas. 

Smilts – grants un smilts ieguves karjera atradnes Zīverti-slokas, 

atrodas Priekules pagasta “Būrīši” un derīgo izrakteņu. Smilts – grants 

un smilts ieguves karjera atradnes “Bites” atrodas sabiedrībai iznomātā 

zemē Priekules pagastā un derīgo izrakteņu ieguves atļauja izsniegta 

SIA “Inerto materiālu servisam”. 

Virgas pagastā nozīmīgākās atradnes ir smilts – grants materiāls, kas 

izmantojams ceļu būvei un remontam. Ir pieejama informācija par 3 

pētītām atradnēm un 2 perspektīviem smilts un grants izplatības 

laukiem. Lielākā daļa no tiem atbilst prognožu krājumiem. Visās 

atradnēs nepieciešama papildus izpēte. 
1.2.5.2. KŪDRA  

Kūdra. Kūdra ir nozīmīga mūsu valsts dabas bagātība. Tai ir ļoti plašs 
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pielietojums. Tradicionāli to izmanto augsnes ielabošanai, kā pakaišus, 

fermās, kā kurināmo katlu mājās un termoelektrocentrālēs. Kūdras 

atradnes ir visā Latvijas teritorijā. Priekules novadā kūdra atrodas 

Kalētu pagastā Kūduma kūdras atradnes (VĢD datu bāzes Nr. 11695, 

kūdras fonda nr.414) platība O robežās ir 15.8 ha, rūpnieciski 

izmantojamā dziļuma robežās 7.2 ha. Kūdras slāņa maksimālais dziļums 

3,5 m, vidējais dziļums 1.64 m, kūdras krājumi 118,1 tūkst.m3 jeb 24 

tūkst. tonnu. Izpētes pakāpe P, kūdras atradnes tips Z. 

 

1.2.5.3. SALDŪDENS KAĻĶI  

Sastāv no ogļskābā kalcija (CaCO3). Pavisam tīri tie dabā reti sastopami. 

Parasti tiem ir piejaukti māli, dolomīts, dzelzs un citas vielas. 

Kaļķakmeni izmanto papīra, stikla, ziepju, cukura, ādu, sodas, kaļķu, 

cementa rūpniecībā un citur vai nu kā izejviela vai kā palīglīdzeklis. 

Grants bedrēs, tīrumos, upju gultnēs, kā arī mālā ir sastopami dažāda 

lieluma balti vai pelēki noapaļoti oļi, kurus dēvē par silura oļiem. Silura 

laikmeta kaļķakmens kārtas Latvija atrodas dziļi zemē. 

Cietais kaļķakmens sastopams dažāda lieluma iegarenu vai ieapaļu 

formu veidā, kuras ieguldītas mīkstā, kārtainā kaļķakmens masā. 

Kursas kaļķakmens ir viens no vērtīgākajiem izrakteņiem Latvijā, jo to 

izmanto daudzās rūpniecības nozarēs. Kā galveno tā izmantošanas veidu 

varam minēt portlandcementa rūpniecību. Kursas kaļķakmeni izlieto arī 

baltkaļķu iegūšanai. Kaļķameni apdedzinot, iegūst gabalaino un pēc 

malšanas pulverveidīgo dedzināto kaļķi. Apdedzinātos gabalus veldzē ar 

ūdeni, un tā dabū dzēstos kaļķus. Mūrēšanai baltkaļķi mazāk noderīgi 

nekā pelēkie mūrkaļķi, ko iegūst, apdedzinot dolomītus. 

Par šiem derīgajiem izrakteņiem pagaidām ir nepietiekama informācija, 

vai arī to praktiskā izmantošana ir stipri apgrūtināta. 

Priekules novadateritorijā ir apzināti divi perspektīvie dolomītu laukumi, 

bet nepieciešama papildus izpēte 

1.2.5.4. ATJAUNOJAMIE ENERGORESURSI 

Saule ir galvenais enerģijas pirmavots. Saules starojuma, vēja, ūdens 

plūsmas enerģija un biomasa ir atjaunojamie enerģijas avoti. Tie ir 

praktiski neizsmeļami. Arī tad, ja mēs tos lietosim, to varēs darīt arī 
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nākamās paaudzes. Atjaunojamās enerģijas lietošana neizraisa klimata 

pārmaiņas. Pie atjaunojamajiem enerģijas veidiem ir pieskaitāma arī 

ģeotermiskā enerģija un paisuma enerģija. 

 

 Latvija ir viena no mežainākajām valstīm Eiropā – vidēji 1,23 ha 

meža uz vienu iedzīvotāju, kas ir 4,5 reizes vairāk nekā vidēji Eiropā. 

Latvijas mežu koksnes kopējais krājums ir 578 milj. m3 (2004. gadā). 

Koksnes vidējais gada pieaugums ir novērtēts 16,5 milj. m3 apmērā jeb 

6,2 m3/ha gadā. Liela daļa no šī pieauguma ir krūmi un mazvērtīgā 

koksne, kuru pagaidām neizmanto. Koksne ir nozīmīgākais vietējais 

kurināmais Latvijā. Koksnes īpatsvars 2004. gada Latvijas primāro 

energoresursu bilancē bija 30% no kopējā energoresursu patēriņa. 

Koksne tiek izmantota centralizētajā, lokālajā un individuālajā 

siltumapgādē. 

 Latvija ir viena no Eiropas valstīm, kur ir lielākais elektroenerģijas 
ražošanai izmantojamo resursu patēriņa īpatsvars. Elektroenerģija tiek 
ražota 3 lielās, kā arī 149 (2004. gads) mazās hidroelektrostacijās. 
Pašlaik Latvijā ir uzstādīti vēja ģeneratori ar kopējo jaudu 26,9 MW. Lai 
paaugstinātu atjaunojamās enerģijas potenciālu, iespējama vēja 
ģeneratoru uzstādīšana jūrā. Tomēr iekārtu un uzstādīšanas izmaksas 
šādam tehnoloģiskam risinājumam ir augstākas. 

 

1.2.5.4.1. Saules enerģija 

 

Latvijā saules starojumam ir samērā zema intensitāte. Kopējais saules 
enerģijas daudzums ir 1109 kWh/m2 gadā. Saules siltuma enerģijas 
izmantošanas periods ir no aprīļa pēdējās dekādes, kad starojuma 
intensitāte ir 120 kWh/m2, līdz septembra pirmajai dekādei. Šajā periodā 
(aptuveni 1800 stundas) iespējams izmantot saules enerģiju, uzstādot 
saules kolektorus. 

Priekšrocības: 

 Saules enerģija ir pieejama neierobežotā daudzumā; 

 Saules enerģijas izmantošana neietekmē klimatu. 

 

Trūkumi: 

 Līdz šim augstas ieguldījumu izmaksas; 

 Fotoelektrisko moduļu ražošanai nepieciešams daudz enerģijas 
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(enerģijas amortizācija 1-5 gadu laikā, izejvielu patēriņš); 

 Apēnojums un atstarošana rada izmaiņas enerģijas līdzsvarā, kas 

globālā līmenī tomēr ir pietiekami nekaitīgas (Saules enerģija, kas 

nonāk līdz Zemei,  ir 10 000 reižu lielāka nekā pašreizējais 

enerģijas patēriņš). 

 Industriālajās valstīs saules gaismas ir diezgan maz, it īpaši ziemā; 

 Tuksneša reģionos saules gaismas pietiek, taču saules enerģijas 

uzglabāšanas un piegādes problēma vēl nav atrisināta. 

 

1.2.5.4.2. Vēja enerģija 

 

 Cilvēki ir izmantojuši vēja enerģiju jau kopš seniem laikiem:  

 Vēja enerģiju izmanto burukuģi; 

 Zemnieki izmanto vēja enerģiju jau gadsimtiem ilgi: viņi izmanto 

vējdzirnavas, lai iegūtu ūdeni no akas; 

 Vēja enerģija tika izmantota arī graudu malšanai vējdzirnavās ar 

lielu dzirnakmeņu palīdzību. 

 

 Pašlaik Latvijā ir uzstādīti vēja ģeneratori ar kopējo jaudu 26,9 

MW. Vēja energoresursu sadalījums Latvijā ir izteikti nevienmērīgs. 

Vidējais teorētiskais potenciāls gadā ir no 250-1250 milj. KWh.  

  Viens vēja ģenerators saražo tik daudz enerģijas, cik pietiktu 

vienai skolai! Vienīgā problēma: ne jau vienmēr vējš pūš, turklāt tā 

minimālajam ātrumam jābūt 3-4 m/s, bet optimālais ātrums ir 12-25 

m/s. Ja vēja ātrums pārsniedz 25 m/s, drošības apsvērumu dēļ vairums 

ģeneratoru tiek izslēgti. Tādēļ vēja ģeneratoru parki tiek ierīkoti 

atklātās un vējainās vietās – pakalnos un piekrastē.  

 

Priekšrocības: 

 Neražo kaitīgos izmešus; 

 Ilgstošs ekspluatācijas periods. 

 

Trūkumi: 

 Lauku ainavas aizstāvji kritizē vēja elektrostacijas; 

 Dažos apvidos tās var apdraudēt putnu vai sikspārņu populāciju; 

 Rotoru radītais troksnis un aizēnošana. 

1.2.5.4.3.. Ūdens plūsmas enerģija 
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Galvenais Latvijas hidroenerģijas avots Daugava jau lielā mērā ir 
izmantota ar uzstādīto Daugavas HES kaskādi (Ķeguma HES, Pļaviņu 
HES un Rīgas HES). Elektroenerģija tiek ražota arī 149 (2004. gads) 
mazās hidroelektrostacijās. 

Trūkumi: 

 Aizsprosti izraisa neatgriezeniskas izmaiņas konkrētajā vidē: 

iedzīvotāju pārvietošana no appludinātajām platībām, izmaiņas 

sezonālajās ūdens līmeņa svārstībās, nogulšņu veidošanās 

mākslīgajos ezeros.  

 

1.2.5.4.4. Biomasa 

 

Biomasa (koksne, skujas, salmi, pārtikas atkritumi) ir organiskas 

izcelsmes resurss, kura enerģija ķīmiskas pārveides rezultātā tiek 

pārvērsta siltumā vai elektriskajā enerģijā. 

 Biogāze ir deggāze, kas veidojas biomasas anaerobās 
fermentācijas procesā un satur vidēji 60-75% metāna (dabasgāzes) un 
25-40% CO2 (oglekļa dioksīda). Elektroenerģijas ražošanas iekārtu, kas 
sadedzina biogāzi, kopējā uzstādītā jauda pašlaik ir 7,5 MW. Saskaņā ar 
2004. gadā veiktā novērtējuma datiem par biomasas resursu apjomu, ko 
var izmantot biogāzes ražošanai, ir iespējams iegūt apmēram 290 milj. 
m³ biogāzes, kas ir ekvivalents aptuveni 5 PJ enerģijas. 

 Plašāk pazīstamie biodegvielas veidi ir bioetanols un 
biodīzeļdegviela. Latvijā pašlaik ir trīs biodīzeļdegvielas ražošanas 
uzņēmumi, kuru jauda ir ap 10000 t gadā un viens bioetanola ražošanas 
uzņēmums ar jaudu 9600 t gadā.  

 Pieaugot biodīzeļa ražošanas apjomiem, rodas arī liels daudzums 
rapša pārstrādes blakusproduktu, kas ir dažādas organiskās vielas 
(glicerīns, taukskābes, ogļūdeņraži) ar lielu siltumspēju. Aptuveni 1400 
tonnu mēnesī šādu biodīzeļdegvielas ražošanas blakusproduktu  
maisījumos ar citiem biomasas veidiem iespējams izmantot kā kurināmo. 

 

Priekšrocības: Klimatam nekaitīgs enerģija avots, jo tā sadedzināšanas 

procesā ražotais CO2 apjoms nepārsniedz to ogļskābās gāzes daudzumu, 

ko augs ir absorbējis augšanas cikla laikā. 
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Trūkumi: 

 Biomasas izmantošana enerģijas ražošanai var izraisīt nopietnas 

ekoloģiskas un sociālas sekas;  

 Konflikti par lauksaimnieciski izmantojamās zemes platību 

izmantošanu enerģijas un pārtikas produktu ražošanai (tropisko 

mežu izciršana, lai audzētu palmas, no kurām iegūst biodīzeli). 

Rapšu kā monokultūras audzēšana plašos apvidos, kam bieži ir 

nepieciešams mākslīgais mēslojums un pesticīdi; 

  Vērtīgo gruntsūdens krājumu izmantošana sējumu laistīšanai; 

 Biomasas audzēšanai izmantojamās platības ir ierobežotas. 

1.2.5.4.5.. Ģeotermālā enerģija 

 

Ģeotermālā enerģija var tikt izmantota gan apsildei, gan dzesēšanai 
(apsilde ar siltumsūkni), kā arī enerģijas ražošanai. Kopumā no 
ģeotermālās enerģijas izmantošanas viedokļa perspektīva ir 12 000 km2 
liela Latvijas teritorija. Galvenais ģeotermālo ūdeņu potenciāls atrodas 
Latvijas dienvidrietumu daļā un ir 1300 – 1800 m dziļumā. 

 

Priekšrocības: Ģeotermālo enerģiju var izmantot ilgstoši.  

Trūkumi: Termošķidrumu (ūdens/gāzes) ieguve var radīt apdraudējumu 

videi, ja ūdens substances netiek ievadītas atpakaļ. Tādēļ  

termošķidrumu ievadīšana atpakaļ zemes garozā ir kļuvusi par 

nepieciešamību.  

 

1.2.5.4.6. Atkritumi 

Sadzīves atkritumus var izmantot gan tūlītējai sadedzināšanai, gan 

biogāzes ražošanai. Šī resursa izmantošana ir saistīta ar atkritumu 

apsaimniekošanas loģistikas pilnveidošanu un modernu sadedzināšanas 

tehnoloģiju izmantošanu, kas atbilst vides aizsardzības standartiem. 

Novērtētais izmantojamais potenciāls ir apmēram 4,5 PJ. 

PIELIKUMS Nr.5  Priekules  novadā esošie derīgie izrakteņi 

(Crtl+klikšķis – atvērt saiti) 
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1.2.6. NATURA 2000 TERITORIJAS PRIEKULES NOVADĀ 

Natura 2000 ir Eiropas Savienības dabas daudzveidības saglabāšanai 

izveidoto aizsargājamo teritoriju tīkls.  NATURA 2000 izveidošana ir 

svarīgākais pavērsiens kāds jebkad aizsākts Eiropā, lai saglabātu visas 

savvaļā dabiski pastāvošās dzīvnieku sugas un to dzīves vides. Mērķis ir 

no 2010.g. apturēt bioloģiskās daudzveidības samazināšanos, to balstot 

uz diviem pamata dokumentiem: putnu un biotopu direktīvām. No 

direktīvu sarakstos iekļautajām sugām un biotopiem Latvijā atrodamas 

un tiek aizsargātas 20 augu, 20 bezmugurkaulnieku, 5 zīdītāju, 3 rāpuļu, 

11 zivju, 70 putnu sugas un 60 biotopu veidi. 

Kopš 2004. gada arī Latvija ir izveidojusi savu daļu no šī aizsargājamo 

teritoriju tīkla. Tas tika veidots no jau esošajām īpaši aizsargājamām 

dabas teritorijām, pievienojot klāt vēl 122 jaunas.  Natura 2000 tīklā 

Latvijā ir iekļautas 336 teritorijas – 4 dabas rezervāti, 3 nacionālie 

parki, 250 dabas liegumi, 38 dabas parki, 9 aizsargājamo ainavu apvidi, 

9 dabas pieminekļi un 23 mikroliegumi. Tās kopā aizņem 11,9 % no 

Latvijas platības. Šīm teritorijām ir atšķirīgi aizsardzības un 

apsaimniekošanas režīmi – no minimāliem ierobežojumiem aizsargājamo 

ainavu apvidos līdz pat pilnīgam saimnieciskās darbības aizliegumam 

dabas rezervātos 

Zemes īpašuma iekļaušana Natura 2000 teritorijā nozīmē, saimnieciskā 

darbība ir vairāk vai mazāk ierobežota atkarībā no teritorijas 

izveidošanas mērķa. Piemēram, purvā, kam noteikts dabas lieguma 

režīms purva ekosistēmas aizsardzībai, nedrīkst iegūt kūdru, bet drīkst 

ogot, medīt, ierīkot dabas takas, vērot putnus. Daudzos dabas liegumos 

saimniekošanu var turpināt kā līdz šim – kopt tīrumus, pļaut pļavas, 

ganīt lopus, saudzīgi saimniekot mežā. Esošie dabas aizsardzības plāni 

izstrādāti sadarbībā ar pašvaldībām un zemes īpašniekiem, lai vienlaicīgi 

varētu gan saglabāt dabu, gan saimniekot un gūt peļņu. Teritoriju 

apsaimniekošanai ir pieejams ES un Latvijas vides aizsardzības fonda 

finansējums. 

Lai zemes īpašniekiem kompensētu zaudējumus, kas var rasties no 

saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās dabas teritorijās, 

02.10.2005. ir pieņemts likums „Par zemes īpašnieku tiesībām uz 

http://europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/eu_nature_legislation/birds_directive/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/eu_enlargement/2004/habitats/annexi_lv.pdf
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kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši 

aizsargājamās teritorijās un mikroliegumos”. Tas noteiks kompensācijas 

kārtību, kā tiks piešķirta atlīdzība naudā vai veikta zemes apmaiņa. 

Apmeklētājiem ir pieejamas visas Natura 2000 teritorijas, izņemot daļu 

dabas rezervātu. Aizsargājamās dabas teritorijās jau ir ierīkotas daudzas 

dabas takas un izvietoti informācijas stendi, kas gaida apmeklētājus. 

Tomēr vienmēr der atcerēties, ka šīs dabas teritorijas ir paredzētas retu 

un apdraudētu dabas vērtību aizsardzībai un tāpēc tajās pret dabu ir 

jāizturas īpaši saudzīgi, sevišķi pavasarī, kad dzīvniekiem un putniem ir 

mazuļi. 

Aizsargājamās dabas teritorijās drīkst pārvietoties tikai pa esošajiem 

ceļiem un takām, ugunskurus drīkst kurināt tikai tam speciāli paredzētās 

vietās un nedrīkst atstāt aiz sevis atkritumus. Savukārt uzvedoties klusu 

ir lielāka iespēja ieraudzīt dzīvniekus un putnus.1 

                                                 
1
 http://www.daba.gov.lv/public/lat/ipasi_aizsargajamas_dabas_teritorijas/dabas_liegumi/ 
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Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Kurzemes novados 
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Priekules novadā ir divas NATURA 2000 teritorijas: 

1. Blažģa ezers  

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija 

Administratīvais iedalījums: Aizputes novada Kalvenes pagasts; 

Vaiņodes novada Embūtes pagasts; Priekules novada Priekules pagasts. 

Platība: 424 ha 

Dibināšanas gads: 1999 

  

Dabas vērtības: 

Nozīmīga teritorija kokvardes Hyla arborea aizsardzībai, kur veiksmīgi 

noris šīs sugas reintrodukcija. 

Apvidus pēc mikroklimatiskā un 

biocenotiskā raksturtojuma 

atbilst kokvardes bioloģiskajām 

prasībām. 
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Dabas lieguma "Blažģa ezers" robežu apraksts 

Nr. 

p.k. 

Robež

posmu 

Nr. 

pēc 

plāna 

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

1 2 3 

Liepājas rajons. Aizputes virsmežniecība 

1.   Embūtes pagasts. Vaiņodes mežniecība 

1.1. 1-2 

No Kalvenes pagasta robežas krustojuma ar zemnieku 

saimniecības "Briežkalni" ziemeļrietumu stūri uz dienvidiem 

pa zemnieku saimniecības "Briežkalni" rietumu robežu līdz 

ceļam 

1.2. 2-3 Uz ziemeļaustrumiem pa ceļu līdz Striķupei 

1.3. 3-4 Uz dienvidrietumiem pa Striķupi līdz valsts meža 58.kvartāla 

ziemeļrietumu stūrim 

1.4. 4-5 
Uz rietumiem pa pagasta meža 8. un 7.kvartāla ziemeļu robežu 

un zemnieku saimniecības "Mežiņi" ziemeļu robežu līdz 

Embūtes un Priekules pagasta robežai 

2.   Priekules pagasts 

2.1. 5-6 Uz ziemeļiem pa Vaiņodes un Priekules pagasta robežu līdz 

zemnieku saimniecības "Gobzemji" dienvidrietumu stūrim 

2.2. 6-7 
Uz ziemeļiem un rietumiem pa 50.kvartāla austrumu un 

ziemeļu robežu un 49.kvartāla ziemeļu robežu līdz 

krustojumam ar meža ceļu 

2.3. 7-8 Uz ziemeļrietumiem pa meža ceļu līdz zemnieku saimniecības 

"Lejasblažģi" robežai 

2.4. 8-9 Uz ziemeļrietumiem pa zemnieku saimniecības robežu līdz 

Priekules un Bunkas pagasta robežai 

2.5. 9-10 Uz ziemeļaustrumiem pa Priekules un Bunkas pagastu robežu 

līdz Kalvenes pagasta robežai 

3.   Kalvenes pagasts 
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3.1. 10-11 
Uz ziemeļaustrumiem pa valsts meža 32. un 33.kvartāla 

dienvidu (ārējo) robežu līdz zemnieku saimniecības 

"Lejasblažģi" dienvidu robežai 

3.2. 11-12 Uz dienvidaustrumiem pa zemnieku saimniecības robežu līdz 

zemnieku saimniecības "Bušupi" robežai 

3.3. 12-13 Uz dienvidaustrumiem pa zemnieku saimniecības "Bušupi" 

robežu līdz Kalvenes un Embūtes pagasta robežai 

3.4. 13-1 
Uz rietumiem pa Kalvenes un Embūtes pagasta robežu līdz 

sākumpunktam 

 

2. Ruņupes ieleja  

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija 

Administratīvais iedalījums: Priekules novada Priekules pagasts 

Gramzdas pagasts; Vaiņodes novada Vaiņodes pagasts. 

Platība: 607 ha 

Dibināšanas gads: 1977 

  

Dabas vērtības: 

Teritorija veidota unikāla Ruņupes posma 

aizsardzībai. Izcila vairāku Eiropas nozīmes mežu 

biotopu - nogāžu un gravu mežu, ozolu mežu, kā 

arī jauktu ozolu, gobu, ošu mežu upju krastos - 

aizsardzības teritorija. Ruņa ir viena no 

straujākajām upēm Latvijā. 
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Dabas lieguma "Ruņupes ieleja" robežu apraksts 

Nr. 

p.k. 

Robež-

posmu 

Nr. pēc 

plāna 

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Liepājas rajons. Liepājas virsmežniecība 

1.   Gramzdas pagasts. Priekules mežniecība 

1.1. 1-2 
No Priekules pagasta robežas un kvartālstigas 213/208 

krustojuma uz ziemeļiem pa kvartālstigu 213/208 un 207/208 

līdz 205., 207. un 208.kvartāla robežu krustpunktam 

1.2. 2-3 
Uz ziemeļaustrumiem pa kvartālstigu 205/208 līdz Priekules 

pagasta robežai 
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1.3. 3-4 
Uz dienvidiem pa Gramzdas un Priekules pagasta robežu līdz 

Priekules pagasta zemnieku saimniecības "Rudzīši" 

dienvidrietumu stūrim 

2.   Priekules pagasts 

2.1. 4-5 Uz ziemeļiem pa zemnieku saimniecības "Rudzīši" rietumu 

robežu līdz ceļam Mazgramzda-Ozolbunči 

2.2. 5-6 Uz austrumiem pa zemnieku saimniecības "Rudzīši" ziemeļu 

robežu līdz pagasta meža 119.kvartāla rietumu robežai 

2.3. 6-7 
Uz ziemeļiem pa pagasta meža 119.kvartāla rietumu robežu un 

uz ziemeļaustrumiem pa pagasta meža 118.kvartāla rietumu 

robežu līdz valsts meža 187.kvartāla rietumu stūrim 

2.4. 7-8 Uz dienvidaustrumiem pa valsts meža 187.kvartāla dienvidu 

robežu līdz pagasta meža 118.kvartāla austrumu robežai 

2.5. 8-9 
Uz dienvidrietumiem un austrumiem pa pagasta meža 

118.kvartāla austrumu robežu un pagasta meža 122.kvartāla 

ziemeļu robežu līdz valsts meža 191.kvartālam 

2.6. 9-10 Uz dienvidiem pa valsts meža 191.kvartāla rietumu robežu līdz 

kvartālstigai 191/195 

2.7. 10-11 Uz austrumiem pa kvartālstigu 191/195 līdz 191., 192., 195. un 

196.kvartāla robežu krustpunktam 

2.8. 11-12 
Uz dienvidiem pa kvartālstigu 196/195 līdz valsts meža dienvidu 

robežai 

2.9. 12-13 
Uz rietumiem, dienvidiem un ziemeļaustrumiem pa valsts meža 

195.kvartāla dienvidu robežu un pagasta meža 123.kvartāla 

austrumu un ziemeļu robežu līdz valsts meža 197.kvartālam 

2.10. 13-14 Uz ziemeļiem un dienvidrietumiem pa valsts meža 197.kvartāla 

rietumu un dienvidu robežu līdz kvartālstigai 196/197 

2.11. 14-15 Uz ziemeļiem pa kvartālstigu 196/197 līdz 192., 193., 196. un 

197.kvartāla robežu krustpunktam 

2.12. 15-16 
Uz austrumiem pa kvartālstigu 193/197 līdz Vaiņodes pagasta 

robežai 

2.13. 16-17 Uz dienvidiem pa Priekules un Vaiņodes pagasta robežu līdz 

Vaiņodes pagasta meža 84.kvartāla ziemeļrietumu stūrim 

3.   Vaiņodes pagasts 

3.1. 17-18 Uz austrumiem pa zemnieku saimniecības "Plepju Braži" meža 

ziemeļu robežu līdz ceļam Āboliņi-Plepju dzirnavas 
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3.2. 18-19 Uz dienvidiem pa ceļu Āboliņi-Plepju dzirnavas līdz pagasta 

meža 88.kvartāla rietumu robežai 

3.3. 19-20 Uz austrumiem pa pagasta meža 88.kvartāla ziemeļu robežu līdz 

zemnieku saimniecības "Jansoni" rietumu robežai 

3.4. 20-21 Uz dienvidaustrumiem pa zemnieku saimniecības "Jansoni" 

rietumu robežu līdz Vaiņodes un Gramzdas pagasta robežai 

4.   Gramzdas pagasts 

4.1. 21-22 Uz dienvidrietumiem pa Vaiņodes un Gramzdas pagasta robežu 

līdz kvartālstigai 201/199 

4.2. 22-23 Uz dienvidrietumiem pa kvartālstigu (ceļu) 201/199 un 200/198 

līdz pagasta meža 78.kvartāla 1.nogabala dienvidrietumu stūrim 

4.3. 23-24 
Uz ziemeļiem, rietumiem un dienvidrietumiem pa pagasta meža 

78.kvartāla rietumu robežu un 73.kvartāla dienvidu un rietumu 

robežu līdz Gramzdas un Priekules pagasta robežai 

4.4. 24-25 Uz dienvidiem pa Gramzdas un Priekules pagasta robežu līdz 

Priekules pagasta meža 123.kvartāla dienvidaustrumu stūrim 

5.   Priekules pagasts 

5.1. 25-26 
Uz rietumiem pa Priekules pagasta meža 123.kvartāla dienvidu 

robežu līdz zemnieku saimniecības "Ozolbunči" dienvidaustrumu 

stūrim 

5.2. 26-27 
Uz dienvidrietumiem un ziemeļiem pa zemnieku saimniecības 

"Ozolbunči" 1.kvartāla dienvidu un rietumu robežu līdz zemnieku 

saimniecības "Bunči" dienvidaustrumu robežai 

5.3. 27-28 
Uz dienvidrietumiem pa zemnieku saimniecības "Bunči" 

dienvidaustrumu robežu līdz šīs zemnieku saimniecības 

dienvidaustrumu stūrim 

5.4. 28-29 
Uz rietumiem pa zemnieku saimniecības "Bunči" 2. un 1.kvatāla 

dienvidu robežu līdz zemnieku saimniecības "Rudzīši" austrumu 

robežai 

5.5. 29-30 
Uz dienvidrietumiem pa zemnieku saimniecības "Rudzīši" 

austrumu un dienvidu robežu līdz Priekules un Gramzdas 

pagasta robežai 

5.6. 30-1 Uz dienvidiem un rietumiem pa Priekules un Gramzdas pagasta 

robežu līdz sākumpunktam 
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1.3. APDZĪVOJUMA STRUKTŪRA  
 

Priekules novada administratīvais un ekonomiskās aktivitātes centrs ir 

Priekules pilsēta, kur atrodas Priekules novada dome. Tā atrodas 3,1km 

uz austrumiem no novada ģeogrāfiskā centra, tātad izvietota tuvu 

optimālajam. Novadā ir četras pagastu pārvaldes. Tā atrodas Bunkā, 

Gramzdā, Kalētos un Paplakā kā arī pieci iedzīvotāju apkalpošanas 

punkti. Tie atrodas Aizvīķos, Krotē, Purmsātos, Tadaiķos un Virgā.2 

Priekules novada platība ir 523km2. Tajā, atbilstoši PMLP datiem par 

iedzīvotāju skaitu uz 01.07.2010. dzīvo 6611 iedzīvotāji. 
Teritorija Kopā 

 Bunkas pagasts 1026 

Gramzdas pagasts 761 

Kalētu pagasts 742 

Priekules pilsēta 2441 

Priekules pagasts 698 

Virgas pagasts 743 

Priekules novadā 6611 

 

Iedzīvotāju  blīvums 12,7 iedz /km2 

Lielākā daļa Priekules novada iedzīvotāju dzīvo pilsētā un ciemos, kur 

iespējams saņemt dažādus komunālos pakalpojumus, kas nav iespējams 

viensētās (centralizētā ūdensapgāde, kanalizācija, apkure, utml.). Ēkas ir 

būtiski nolietojušās ar zemu komforta līmeni. Jaunas dzīvojamās ēkas 

šinī gadsimtā Priekules novadā ir uzbūvētas salīdzinoši nedaudz. 

Latvijas Republikas 06.06.1991. likums „Par Latvijas Republikas 

administratīvo teritoriju izveidošanu un apdzīvoto vietu statusa 

noteikšanu”(10.pants) paredz, ka Latvijā ir tikai divi lauku apdzīvoto 

vietu tipi: ciemi un viensētas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 PMLP 25.08.2010. 
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LATVIJAS APDZĪVOTO VIETU KLASIFIKĀCIJA 

 

 
Konkrētas, precīzas ciema definīcijas nav nevienā mūsu valsts 

likumdošanas aktā. 

Grāmatas „Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums” autori 

par ciemu uzskata lauku apdzīvoto vietu ar vēsturiski vienotu, kompaktu 

vai izklaidu apbūvi un apvienojošu nosaukumu (katrai mājai tai pašā laikā 

var būt arī savs atsevišķs nosaukums). 

Ciemi Latvijā ir ļoti atšķirīgi gan pēc iedzīvotāju skaita ( no dažiem 

cilvēkiem līdz vairākiem tūkstošiem), gan pēc infrastruktūras objektu 

esamības (valsts un pašvaldības iestādes, skolas, veikali u.c.), viensētu 

izvietojuma (blīvi vai izklaidus), apdzīvotības rakstura (sezonāli vai 

patstāvīgi apdzīvots). Dažā ciemā iedzīvotāju vairākums dzīvo 

pansionātā, internātskolā vai līdzīga tipa iestādē. Ievērojot minētos 

kritērijus, ir izstrādāta ciemu klasifikācija. Tā paredzēta ciema jēdzina 

labākai izpratnei un vispārīgam priekšstatam par Latvijas ciemu lielumu 

un veidiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apdzīvotas 

vietas 

Pilsētas Lauku apdzīvotās 

vietas 

Ciemi Viensētas 
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LATVIJAS CIEMU KLASIFIKĀCIJA 

 

 
 

 

No visiem klasificētajiem ciemiem Priekules novadā sastopami: 

Vidējciems (v.c.), Mazciems (m.c.), Skrajciems (s.c.) un Aprūpes ciems 

(a.c.).  

vc. – Vidējciems  ir lauku apdzīvotā vieta ar kompaktu vai daļēji 

kompaktu apbūvi un apvienojošu nosaukumu (vielaikus katrai mājai var 

būt savs atsevišķš nosaukums), ar 40 līdz 400 pastāvīgo iedzīvotāju, ja 

ciemā ir kādi infrastruktūras objekti, vai 100 līdz 600 iedzīvotāju, ja 

infrastruktūras objektu nav. 

Vidējciemi parasti ir bijušo vai pašreizējo pagastu un bijušo 

kopsaimniecību vai padomju saimniecību centri, nereti arī lielāku pilsētu 

piepilsētas ciemi. 

mc. – Mazciems ir lauku apdzīvotā vieta ar apvienojošu nosaukumu, kurā 

ir vismaz trīs kompakti izvietotas dzīvojamās mājas. Katrai mājai var būt 

savs atsevišķs nosaukums. Mazciemā iedzīvotāju skaits nav liels: ja 

infrastruktūras objektu nav, iedzīvotāju skaits var sniegties līdz 100; ja 

Ciemi Lielciemi 

Vidējciemi 

Mazciemi 

Skrajciemi 

Vasarnīcu 

ciemi 

Aprūpes 

ciemi 
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ir,- līdz 40. 

Mazciemi Latvijā ir visbiežāk sastopamais ciemu veids. Tie galvenokārt 

ir bijušo muižu centri un senie, tagad sarukušie ciemi. 

sc. – Skrajciems ir vismaz triju izklaidus esošu viensētu kopa ar 

apvienojošu nosaukumu. Katrai mājai var būt atsevišķs nosukums. 

Skrajciemi visbiežāk veidojušies, sadalot vecsaimniecības un muižas, kā 

arī agrākajiem kompaktajiem ciemiem pārejot atstatu izvietotās 

viensētās. 

Dabā skrajciems vairumā gadījumu neizskatās pēc ciema, tomēr nebūtu 

pareizi to uzskatīti tikai par atsevišķām viensētām. 

a.c. – Aprūpes ciems  ir lauku apdzīvotā vieta ar kompaktu vai daļēji 

kompaktu apbūvi un apvienojošu nosaukumu, kur lielākā daļa iedzīvotāju 

ir aprūpes iestādēs dzīvojošie un strādājošie. Pie aprūpes iestādēm tiek 

pieskaitīti, pansionāti, internātskolas, rehabilitācijas centri, sanatorijas 

u.tml. 

Šeit netiek apskatīti bijušie militārie ciemati. Šīs teritorijas ir stipri 

degradētas un prasa būtiskus ieguldījumus to uzturēšanai pienācīgā 

kārtībā. Priekules novadā ir divi bijušie militārie ciemati (garnizoni). 

Viens atrodas Paplakā, otrs Priekulē. 

Priekules novadā ietilpst 1 pilsēta, 11 vidējciemi, 6 mazciemi un 6 

skrajciemi. 

Tie ir: 

Ciema nosaukums Ciema veids 
Koordinātas 

X Y 

BUNKAS PAGASTS 

Bunka  vc. 6264827 346490 

Krote [uô] vc. 6269408 349358 

Tadaiķi   arī Vārtāja vc. 6267778 341524 

GRAMZDAS PAGASTS 

Aizvīķi              
agrāk      Āzvīķi, Āzviķi 

a.c. 6245775 359570 

Dāma [â] mc. 6249096 357023 

Gramzda vc. 6249692 352163 

Mazdāma [â] sc. 6246331 355427 

Satelītkartē neiekļautie ciemi   

Cāļu ciems sc.   

Laukmuiža sc.   

Smikši sc.   
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KALĒTU PAGASTS 

Kalēti vc. 6249208 344587 

---‘’—-  6248427 345973 

Ozoli vc. 6245807 347691 

Upesmuiža mc. 6243269 347721 

PRIEKULES PAGASTS 

Asīte mc. 6261675 359940 

Kalneneieki vc. 6257726 354668 

Kaņepji mc. 6261504 346471 

Knīveri sc. 6261152 350764 

Liesmas           

tagad Audari 

sc. 6261899 356566 

Mazgramzda mc. 6252770 354623 

Saulaine          

agrāk Saulaines, arī 

Zvaigznes 

vc. 6259002 350130 

VIRGAS PAGASTS 

Paplaka vc. 6258781 342543 

Paplakas stacija mc. 6258682 345081 

Purmsāti vc. 6253707 346274 

Virga vc. 6261785 341030 

 

 

 

 

 

 

Priekules novada kopplatība

21%

16%

15%

30%

1%

17%
Bunka

Gramzda

Kalēti

Priekules pagasts

Priekules pilsēta

Virga
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Lauksaimniecības zemes Priekules novadā

23%

17%

13%

29%

0%

18% Bunka

Gramzda

Kalēti

Priekules pagasts

Priekules pilsēta

Virga

  

Meža zemes Priekules novadā

17%

17%

24%

32%

0%

10%
Bunka

Gramzda

Kalēti

Priekules pagasts

Priekules pilsēta

Virga

 

Ūdens objektu zemes Priekules novadā

51%

22%

0%

0%

12%

15% Bunka

Gramzda

Kalēti

Priekules pagasts

Priekules pilsēta

Virga
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Individuālo dzīvojamo māju apbūves zemes 

Priekules novadā
3%

4%

5%

8%

72%

8% Bunka

Gramzda

Kalēti

Priekules pagasts

Priekules pilsēta

Virga

 

Daudzdzīvokļu māju apbūves zemes Priekules 

novadā

22%

10%

6%

19%

31%

12% Bunka

Gramzda

Kalēti

Priekules pagasts

Priekules pilsēta

Virga

 
 

 

Komercdarbības objektu apbūves zemes

5%

4%

7%

6%

37%

41%

Bunka

Gramzda

Kalēti

Priekules pagasts

Priekules pilsēta

Virga
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Ražošanas objektu apbūves zemes

15%

9%

8%

9%
39%

20% Bunka

Gramzda

Kalēti

Priekules pagasts

Priekules pilsēta

Virga

 
 

PIELIKUMS Nr.6 Priekules novada apdzīvojums struktūra 
(Crtl+klikšķis – atvērt saiti) 

 
 



Priekules novada attīstības programma  
2013-2019 

Priekule 2013 42 

1.4. IEDZĪVOTĀJI  

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 25.08 2010. ziņām Priekules novadā 

uz 01.07.2010. bija 6611 iedzīvotāji. 

Viņi dzīvo piecos pagastos un vienā pilsētā. Iedzīvotāju izvietojums novada 

teritorijā nav vienmērīgs. 

Priekules novada iedzīvotāju īpatsvars

16%

12%

11%

36%

11%

14%

Bunkas pagasts Gramzdas pagasts Kalētu pagasts

Priekules pilsēta Priekules pagasts Virgas pagasts
 

1.4.1. IEDZĪVOTĀJU SKAITS, DABISKAIS PIEAUGUMS UN MEHĀNISKĀ 

MIGRĀCIJA  

Latviešu tautai ir teiciens: Zivs meklē - kur dziļāks, cilvēks – kur labāk. 

Tas attiecināms arī uz iedzīvotāju migrāciju.  
 

Dzimušie 

 Bunkas 

pagasts 

Gramzda

s pagasts 

Kalētu 

pagasts 

Priekules 

pagasts 

Priekules 

pilsēta 

Virgas 

pagasts 

KOPĀ: 

2005. 3 11 6 11 24 7 62 

2006. 2 7 3 6 23 13 54 

2007. 3 6 5 9 21 7 51 

2008. 1 9 4 10 21 14 59 

 

2009. 

I/pusgads 

1 2 2 3 22 

 

9 

 
66 

 

2009. 

II/pusgads 

27 

2010 49 49 
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Latvijā vērojama gan pozitīva migrācija (iedzīvotāju skaits piecu gadu 

laikā pieaudzis par 52,0%) gan negatīva migrācija ( šajā pašā laika 

posmā tas samazinājies par 11,6%). 

Kurzemē vienīgais novads ar pozitīvu migrāciju ir Nīcas novads, 

Zemgalē tie ir Ozolnieku un Iecavas novadi. Īpaši izteikta pozitīvā 

migrācija vērojama Rīgas plānošanas reģionā. Kas ir interesanti, arī Rīgā 

ir vērojama negatīva migrācija. Vidzemē un Latgalē pozitīva migrācija 

nav novērojama. (PIELIKUMS Nr.5  Priekules  novadā esošie derīgie izrakteņi 

(Crtl+klikšķis – atvērt saiti)) 

Ja analizējam datus, par laika posmu no 2002.gada līdz 2007.gada 

sākumam, par iedzīvotāju skaita izmaiņām Kurzemes pagastos, tad 

vislielākā negatīvā migrācija vērojama Embūtes pagastā -19,1%, bet 

vislielālā poztīvā migrācija – Medzes pagastā +5,8%. 

Priekules novada pagastos mehāniskā migrācija svārstās no -0,6% 

Virgas pagastā līdz -8,7% Bunkas pagastā. (PIELIKUMS Nr.6 Priekules 

novada apdzīvojums struktūra (Crtl+klikšķis – atvērt saiti)) 

Par patieso teritorijas apdzīvotību liecina iedzīvotāju skaits uz 1km2. 

Aplūkosim Kurzemes plānošanas reģionu šajā rakursā. Starp Kurzemes 

pilsētām visvairāk iedzīvotāju uz 1km2 2003.gadā bija Talsos 1533,1. Šī 

tendence saglabājās arī 2010.gadā, tikai iedzīvotāju skaits uz 1km2 bija 

1430,5. Tātad Kurzemes apdzīvotākā pilsēta ir Talsi.  

Priekules pilsētā iedzīvotāju skaits 2003.gadā bija 479,2 iedzīvotāji uz 

1km2, kas ir divas reizes mazāk kā vidēji iedzīvotāju daudzums 1km2uz  

Kurzemes pilsētās (959,6 iedzīvotāji uz 1km2). 

Savukārt uz 2010. 1.jūliju Priekules pilsētā iedzīvotāju skaits uz 1km2 

bija 452,0, kas tāpat kā 2003.gadā ir divas reizes mazāk kā Kurzemes 

pilsētās vidēji (933,3 iedzīvotāji uz 1km2). Tātad tendence nemainās. 

Aplūkojot pagastu iedzīvotāju blīvumu uz 1km2 redzam, ka Priekules 

novadā, tāpat kā lielākajā daļā Latvijas, iedzīvotāju blīvums uz 1km2 

samazinās. Ja 2003.gadā tas bija: Bunkas pagastā 10,2,Gramzdas 

pagastā 10,2, Kalētu pagastā 10,3, Priekules pagatsā 5,0, Priekules 

pilsētā 479,2 un Virgas pagastā 11,3 – tātad visā noavadā 87,7 cilvēki uz  

1km2, tad 2010.gada 1 jūlijā tas bija Bunkas pagastā 9,3,Gramzdas 

pagastā 9,0, Kalētu pagastā 9,3, Priekules pagatsā 4,6, Priekules pilsētā 

452,0 un Virgas pagastā 13,8 – visā novadā 83,0 cilvēki uz 1km2. 
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Pagasts Iedzīvotāju blīvums uz 1km2 

2003 2010 

Bunkas pagasts 10,2 9,3 

Gramzdas pagasts 10,2 9,0 

Kalētu pagasts 10,3 9,3 

Priekules pagasts 5,0 4,6 

Priekules pilsēta 479,2 452,0 

Virgas pagasts 11,3 13,8 

Novadā 87,7 83,0 

 
PIELIKUMS Nr.7 Iedzīvotāju skaita izmaiņas no 2005. gada līdz 2010. 

gadam % 

PIELIKUMS Nr.8 Kurzemes pašvaldību iedzīvotāju skaita izmaiņas no 2002. 

gada sākuma līdz 2007. gada sākumam. 

PIELIKUMS Nr.9 Iedzīvotāju blīvums Kurzemē uz 1 kvadrātkilometru 

2003.gada sākumā 

PIELIKUMS Nr.10 Iedzīvotāju blīvums Kurzemē uz 1 kvadrātkilometru 

Kurzemē 2010.gada 1. jūlijā 

 

(Crtl+klikšķis – atvērt saiti) 
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1.4.2. IEDZĪVOTĀJU TAUTĪBA UN PILSONĪBA  

 

Priekules novadā dzīvo dažādu tautību pārstāvji, bet lielākais īpatsvars ir 

latvieši (78%), tai seko lietuvieši, kuri sastāda 15% no visiem Priekules 

novada iedzīvotājiem un krievi 4%. 

Priekules novada teritorijā dzīvo arī baltkrievi, ukraiņi, poļi, austrālieši, 

dāņi, zviedri, čigāni, vācieši, moldāvi, gagauzi, armēņi, mordovieši, īri un 

tatāri, bet viņu īpatsvars ir neliels. 

 

Priekules novada iedzīvotāju nacionālais sastāvs

Latvieši 
78%

Lietuvieši
14%

Baltkrievi
1%

Citi 
1%Ukraiņi

2%Krievi
4%

 
 

 

Tālāk aplūkosim katra Priekules novada pagasta un Priekules pilsētās 

iedzīvotāju nacionālo sastāvu. Vērojot kopējos Priekules novada datus, 

šķiet, ka tas ir maznozīmīgi, bet vērojot atsevišķu pagastu iedzīvotāju 

nacionālo sastāvu, tas nebūt tā nav. 
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Bunkas pagastā 89% ir latvieši, 10% lietuvieši un 1% krievi. Dzīvo arī 

baltkrievi, ukraiņu un poļi, bet to īpatsvars ir minimāls. Pagastā dominē 

latviešu valoda. Tajā spēj sazināties visi pagasta iedzīvotāji. 

Bunkas pagasta iedzīvotāju nacionālais sastāvs

Citi 
3%

Latvieši 
87%

Lietuvieši
10%

 
 

Gramzdas pagastā ir 72% latviešu, 22% lietuviešu, 4% krievu, 

1%ukraiņu un 1% baltkrievu. Dzīvo arī vācieši, poļi un ukraiņi. Šajā 

pagastā ir visai liela lietuviešu kopiena, ko izskaidro tuvā Lietuvas 

valsts robeža.  

Gramzdas pagasta iedzīvotāju nacionālais sastāvs

Citi 
2%

Latvieši 
72%

Lietuvieši
22%

Krievi
4%
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Savukārt Kalētu pagastā latvieši sastāda tikai 69% no visiem pagasta 

iedzīvotājiem, bet lietuvieši 27%, krievi un ukraiņi sastāda katrs pa 1%. 

Dzīvo arī poļi un vācieši. 

Arī Kalētu pagasts atrodas uz valsts robežas ar Lietuvu. 

Kalētu pagasta iedzīvotāju nacionālais sastāvs

Citi 
4%

Latvieši 
69%

Lietuvieši
27%

 

Priekules pagastā dzīvo 78% latviešu, 15% lietuviešu, 3% krievi, 3% 

baltkrievi un 3% ukraiņi. Dzīvo arī poļi un gagauzi, bet viņu īpatsvars ir 

niecīgs. 

 

Priekules pagasta iedzīvotāju nacionālais sastāvs

Citi 
8%

Latvieši 
77%

Lietuvieši
15%

 

Priekules pilsētā dzīvo visvairāk dažādu tautību iedzīvotāji: 78% latvieši, 
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12% lietuvieši, 5% krievi, 1% baltkrievi, 3% ukraiņi, 1% poļi. Dzīvo arī 

igauņi, austrālieši, tatāri, dāņi, zviedri, čigāni, vācieši, moldāvi. 

Priekules pilsētas iedzīvotāju nacionālais sastāvs

Citi 
2%

Latvieši 
78%

Lietuvieši
12%

Krievi
5%

Ukraiņi
3%

 

Savukārt Virgas pagastā dzīvo 79% latviešu, 11% lietuviešu, 4% krievi, 

4% ukraiņi, 1% baltkrievi, 1% armēņi. Dzīvo arī mordovieši, īri, tatāri un 

čigāni. 

Virgas pagasta iedzīvotāju nacionālais sastāvs

Citi 
3%

Latvieši 
78%

Lietuvieši
11%

Krievi
4%

Ukraiņi
4%

 
Daudz savādāka Priekules novadā ir situācija ar pilsonību. Priekules 

novadā nav bēgļu un altenatīvo. 
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Bunkas pagastā 

Bunkas pagasta iedzīvotāju valsts piederība

Pilsoņi
98%

Nepilsoņi
2%

 
Gramzdas pagastā  

 

Gramzdas pagasta iedzīvotāju valsts piederība

Pilsoņi
88%

Nepilsoņi
12%
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Kalētu pagastā 

Kalētu pagasta iedzīvotāju valsts piederība

Pilsoņi
89%

Nepilsoņi
11%

 
 

 

Priekules pagastā 

Priekules pagasta iedzīvotāju valsts piedrība

Pilsoņi
88%

Nepilsoņi
12%
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Priekules pilsētā 

Priekules pilsētas iedzīvotāju valsts piederība

Pilsoņi
91%

Nepilsoņi
9%

 
 

Virgas pagastā 

 

Virgas pagasta iedzīvotāju valsts piederība

Pilsoņi
87%

Nepilsoņi
13%
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1.4.3. IEDZĪVOTĀJU VECUMA STRUKTŪRA  

Prekules novada iedzīvotāju vecuma struktūra ir skojoša: 15% 

iedzīvotāju ir līdz darbaspējas vecumam, 65% novada iedzīvotāju ir 

darbaspējas vecumā, bet 20% ir pēc darbaspējas vecuma. 

 

Priekules novada iedzīvotāju vecuma struktūra

Līdz darbaspējas 
vecumam

15%

Darbaspējas vecumā
65%

Pēc darbaspējas 
vecuma

20%

Cita 

aina paveras, ja aplūkojam sieviešu un vīriešu īpatsvaru katrā vecuma 

grupā. Sievietes līdz darbaspējas vecumam sastāda 15% no Priekules 

novadā dzīvojošajām sievietēm, darbaspējas vecumā 59%, bet pēc 

darbaspējas vecuma jau 26%. 

Priekules novadā dzīvojošo sieviešu struktūra

Līdz darbaspējas 
vecumam

15%

Darbaspējas vecumā
59%

Pēc darbaspējas 
vecuma

26%
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Savukārt vīrieši līdz darbaspējas vecumam sastāda 16% no Priekules 

novadā dzīvojošajiem vīriešiem, darbaspējas vecumā 69%, bet pēc 

darbaspējas vecuma vairs tikai 15%. 

 

Priekules novadā dzīvojošo vīriešu struktūra

Līdz darbaspējas 
vecumam

16%

Darbaspējas vecumā
69%

Pēc darbaspējas 
vecuma

15%

 
 

 

 

Turpmāk aplūkosim iedzīvotāju grupu, kura ir darbaspējas vecumā. 

Tā ir ekonomiski aktīvā iedzīvotāju daļa, kuri nodrošina gan iedzīvotājus 

līdz darbaspējas vecumam, gan iedzīvotājus pēc darbaspējas vecuma, 

bet patreizējā sitācijā Priekules novadā no 4251 darbaspējīgā iedzīvotāja 

687 (16,1%) reģistrējušies kā bezdarbnieki.  
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Priekules novada iedzīvotāji darbaspējas vecumā

Strādājošie un 
nereģistrētie

84%

Reģistrētie 
bezdarbnieki

16%

 
 

No tiem 337 ir sievietes, 23 invalīdi un 110 jaunieši vecumā no 15-25 

gadiem. 

Priekules novadā reģistrēto bezdarbnieku 

struktūra

Sievietes
49%

Invalīdi
3%

Jaunieši
16%

Vīrieši
32%

 
 

 

Patreiz aktuālā ESF projekta „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi 

pašvaldībās” ietvaros, savu „rindu” gaida vai projektā piedalās 88 

Priekules novada darbaspējīgie iedzīvotāji, kas sastāda 2,26% no visiem 

darbaspējīgajiem.  
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Projekta "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās" 

dalībnieku īpatsvars Priekules novadā

25%

11%

15%

31%

3%

15%

Bunkas pag.

Gramzdas pag.

Kalētu pag.

Priekules pils.

Priekules pag.

Virgas pag.

 
 
PIELIKUMS Nr.11 Bezdarba līmenis Kurzemē 2007. gada sākumā 
PIELIKUMS Nr. 12 Bezdarba līmenis Kurzemē 2009.gada sākumā 

(Crtl+klikšķis – atvērt saiti) 
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1.4.4. DARBASPĒJĪGĀ VECUMA IEDZĪVOTĀJU IZGLĪTĪBA 

Šī ir visai specifiska informācija, tāpēc aplūkosim tās iedzīvotāju grupas 

izglītību, kura patreiz nodarbojas ar darba meklējumiem. 

 

Priekules novada bezdarbnieku izglītības līmenis

zemāka par vidējo
4%

vispārējā vidējā
23%

augstākā
2%

pamatizglītība
49%

vidējā profesionālā
22%

 
Vislielākais darba meklētāju īpatsvars ir ar pamatizglītību, tam seko 

darba meklētāji ar vispērājo vidējo un profesinālo vidējo izglītību. 4% 

sastāda bezdarbnieki ar izglītību, kura zemāka par pamatizglītību, bet 

2% ir augstākā izglītība. 

 

 

1.5. KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS UN NOVADA VĒSTURE  

Kultūrvēsturisko mantojumu sastāda ne vien cilvēku radītās vērtības, 

bet arī paši cilvēki. No Priekules novada ir nākuši: 

 Atis Kronvalds (1837 - 1875) - pedagogs, publicists un 

valodnieks, biežāk pazīstams kā Kronvaldu Atis (1837. gada 

15. aprīlis - 1875. gada 17. februāris) - latviešu publicists, 

valodnieks, pedagogs. 

 Alfrēds Krūklis (1921-2003) Dzejnieks. Daudzu Latvijā iemīļotu 

un populāru R.Paula dziesmu vārdu autors.  

 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Atis_Kronvalds
http://lv.wikipedia.org/wiki/1837._gads
http://lv.wikipedia.org/wiki/15._apr%C4%ABlis
http://lv.wikipedia.org/wiki/1875._gads
http://lv.wikipedia.org/wiki/17._febru%C4%81ris
http://lv.wikipedia.org/wiki/Valodniec%C4%ABba
http://lv.wikipedia.org/wiki/Pedago%C4%A3ija
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Priekules pilsētā šūpulis kārts tādiem pazīstamiem cilvēkiem:  

 dzejniekam un politiķim J. Peteram,  

 operdziedātājai A. Bigačai,  

 gleznotājai M. Muižulei,  

 keramiķei E. Zvagulei,  

 rakstniekam Ē. Kūlim u.c.  

Kā arī: 

 Ēvalds Rimbenieks (1888 - 1943) - finanšu ministrs 1934.g., 

Liepājas pilsētas galva.  

 Ādolfs Kuršinskis (1884 - 1933) - satiksmes ministrs (1920 - 

1921).  

 Fricis Roziņš (1870 - 1919) - Latvijas pirmās padomju valdības 

- Iskolata - priekšsēdētājs.  

 Aina Karele (1942) – Liepājas teātra aktrise.  

http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%92valds_Rimbenieks&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%80dolfs_Kur%C5%A1inskis&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Iskolats&action=edit&redlink=1
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1.5.1. PRIEKULES NOVADA VĒSTURE 

Priekules novads ir izveidots no sešām, kaimiņos 

esošām pašvaldībām, tāpēc novada vēsture sastāv no visu šo sešu 

pašvaldību vēstures. Tas tika izveidots 2009.gada 1. jūlijā pēc 

pašvaldību vēlēšanām.  

2010.gada 5.novembrī LR Heraldikas komisijā tika apstiprināts 

Priekules novada ģērbonis.  

2010.gada 28.aprīlī Heraldikas komisijā tika akceptēta ideja – Priekules 

novada ģerbonī attēlot Priekules Ikaru. Jūnija beigās ģerboni piesakās 

zīmēt Latvijā pazīstamie heraldikas jomas mākslinieki Ilze Lībiete un 

Juris Ivanovs.  2010.gada augusta kultūras komitejā tiek skatītas pirmās 

skices un uzmetumi. Jau septembrī mākslinieki Heraldikas komisijā 

iesniedz Priekules novada ģerboņa zīmējumu – tas tiek akceptēts, bet 

nepieciešams veikt tehniskus uzlabojumus Ikara tēlam. 

2010.gada 5.novembrī Priekules Ikars tiek apstiprināts kā Priekules 

novada ģerbonis. 

„Zilā laukā zelta Ikars ar sudraba spārniem, galvā sešas sedraba 

zvaigznes” – tā rakstīts ģerboņa aprakstā. 
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Priekules pilsēta Vēstures avotos pirmo reizi minēta 1483. 

gadā, kad šeit zemi ieguvusi baronu Korfu dinastija. Par lielāku 

apdzīvotu vietu Priekule veidojas tikai pēc 1871. gada, kad cauri muižas 

zemei uzbūvēja dzelzceļu Liepāja—Viļņa. 

Senāko Priekules muižas saimniecības pagalmu sargāja vareni, 

nocietināti caurbraucamie vārti, kas tautā ieguvuši savu tagadējo 

nosaukumu — Zviedru vārti. Lai gan to fasādē ierakstīts 1688. gads, 

vārtu celtniecība reāli varētu būt notikusi 17. gadsimta pirmajā pusē vai 

vidū, bet daži dekoratīvās apdares darbi — 1688. gadā. Priekules muižas 

vārtu caurbrauktuvei abās pusēs izbūvētās nišās stāvēja pa draudīgam 

akmens sargzaldātam. Vairāk kā 2 metrus augstās skulptūras bijušas 

krāsotas, piešķirot jau tā amizanti neveiklajai tēlniecībai vēl kādu 

laikmetīgas bravūras niansi. Priekules Zviedru vārti atzīti kā valsts 

arhitektūras piemineklis, to plastiskā apdare un akmens cilnis — valsts 

mākslas piemineklis. Zviedru vārtu simbols ir attēlots pilsētas ģerbonī. 

Nelielā pakalnā lielceļa malā, kas veda uz Priekules muižu un tālāk uz 

Lietuvu, ap 1680. gadu tika uzcelta neliela mūra baznīciņa. Ar šo nelielo 

baznīciņu saistās sena teika par Priekules Ikaru. Priekules kalējs 

zviedrs Johansons ar paša izgatavotiem spārniem no šī baznīcas torņa 

izdarījis Latvijā pirmo lidojuma mēģinājumu. Toreiz lidojumu pasludināja 

par nepiedodamu Dieva zaimošanu. Vietējo Ikaru rādīja cilvēkiem kā 

paša sātana iemiesojumu, un Grobiņā uz sārta sadedzināja. Taču tautas 

atmiņā saglabājies nostāsts par varoni, kas gribēja jau toreiz sākt 

piepildīt cilvēces mūžseno sapni. 

Otrā pasaules kara laikā baznīca tika sagrauta. Līdz Trešās atmodas 

gadiem pilsētas centrā pacēlās apdrupušie dievnama un tā torņa mūri, 

kuros svētelis bija uzdrošinājies uzbūvēt savu ligzdu. Laika posmā no 

1994. līdz 1997.gadam baznīca tika atjaunota. Otrais pasaules karš 

pilsētu gandrīz noposta, atstājot lielākos Brāļu kapus Latvijā ar vairāk kā 

23 000 apbedījumiem. Brāļu kapu memoriālais ansamblis veidots pēc 

http://www.google.lv/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/01/Coat_of_arms_of_Priekule,_Latvia.svg/474px-Coat_of_arms_of_Priekule,_Latvia.svg.png&imgrefurl=http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%25C4%2593ls:Coat_of_arms_of_Priekule,_Latvia.svg&usg=__s5jY30X08yxrlJIT-_gA25e_OK8=&h=560&w=474&sz=39&hl=lv&start=15&zoom=1&itbs=1&tbnid=HupmGaOjrHB2IM:&tbnh=133&tbnw=113&prev=/images%3Fq%3DPriekule%26hl%3Dlv%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.lv/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/01/Coat_of_arms_of_Priekule,_Latvia.svg/474px-Coat_of_arms_of_Priekule,_Latvia.svg.png&imgrefurl=http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%25C4%2593ls:Coat_of_arms_of_Priekule,_Latvia.svg&usg=__s5jY30X08yxrlJIT-_gA25e_OK8=&h=560&w=474&sz=39&hl=lv&start=15&zoom=1&itbs=1&tbnid=HupmGaOjrHB2IM:&tbnh=133&tbnw=113&prev=/images%3Fq%3DPriekule%26hl%3Dlv%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://lv.wikipedia.org/wiki/1483
http://lv.wikipedia.org/wiki/Fon_Korfi
http://lv.wikipedia.org/wiki/1871
http://lv.wikipedia.org/wiki/Liep%C4%81ja
http://lv.wikipedia.org/wiki/Vi%C4%BC%C5%86a
http://lv.wikipedia.org/wiki/1688
http://lv.wikipedia.org/wiki/17._gadsimts
http://lv.wikipedia.org/wiki/Lietuva
http://lv.wikipedia.org/wiki/1680
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Zviedri&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/wiki/Otrais_pasaules_kar%C5%A1
http://lv.wikipedia.org/wiki/1994
http://lv.wikipedia.org/wiki/1997
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tēlnieces Pārslas Zaļkalnes, arhitekta Artūra Zoldnera un dendrologa 

Aivara Laša projekta. 

Priekulei pilsētas tiesības piešķīra 1927.gadā. 

No 1949 līdz 1959 gadam Priekule bija rajona centrs. Priekules rajons 

tika izveidots ar Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Dekrētu par 

lauku rajonu dibināšanu Latvijas PSR sastāvā. Priekules rajona cetrs  - 

Priekules pilsēta. Priekules rajonā bija Liepājas apriņķa 

 Krotes ciema padome; 

 Bunkas ciema padome; 

 Virgas ciema padome; 

 Priekules ciema padome; 

 Sudmaļu ciema padome; 

 Asīte ciema padome; 

 Nodegu ciema padome; 

 Embūtes ciema padome; 

 Dēseles ciema padome; 

 Vaiņodes ciema padome; 

 Veldes ciema padome; 

 Elkuzemes ciema padome; 

 Kaļšu ciema padome; 

 Aizvīķu ciema padome; 

 Velēnas ciema padome; 

 Gramzdas ciema padome; 

 Mazgramzdas ciema padome; 

 Purmsātu ciema padome; 

 Priednieku ciema padome; 

 Kalētu ciema padome; 

 Ozolu ciema padome; 

 Bārtas ciema padome; 

 Dunikas ciema padome. 

„Cīņa” 1950.gada 10. janvāris 
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Administratīvā iedalījuma izmaiņas pēc Otrā pasaules kara Kurzemē 

Bunkas pagasts (vāciski Funkenhof, krieviski Fubkengofskaja) Pirmoreiz 

vēstures avotos minēts, ka 855.g. Bunkas un Krotes apkaimes zeme 

piederējusi Piemares valsts Lindāles novadam, kas ietilpa Durbes 

pavalstī. Kā pagasts izveidots 1867.gadā. 1935. gadā Liepājas apriņķa 

Bunkas pagasta platība bija 38 km² un tajā dzīvoja 1014 iedzīvotāji. 

1945. gadā pagastā izveidoja Bunkas ciema padomi, kuru gan 1947. 

gadā likvidēja, bet 1949. gadā, līdz ar pagasta likvidēšanu, atjaunoja. 

Bunkas ciems ietilpis Priekules (1949-1959) un Liepājas (pēc 1959. g.) 

rajonos. Bunkas ciemam 1977. gadā pievienoja likvidēto Krotes ciemu 

un daļu Tadaiķu ciema teritorijas. 1990. gadā ciemu reorganizēja par 

pagastu. 2009. gadā Bunkas pagastu kā administratīvo teritoriju iekļāva 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Liep%C4%81jas_apri%C5%86%C4%B7is
http://lv.wikipedia.org/wiki/Ciema_padome
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Priekules_rajons&action=edit&redlink=1
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Priekules novadā. 

1935. gadā Liepājas apriņķa Gramzdas pagasta (vāciski Gramsden, 

krieviski Gramzdenskaja) platība bija 67,9 km² un tajā dzīvoja 1380 

iedzīvotāji. Vēstures materiālos Gramzda (Grunste) pirmoreiz minēta 

1253. gada aktā par zemju sadalīšanu starp ordeni un bīskapu, kad 

Gramzdu ieguva ordenis. 1945. gadā pagastā izveidoja Gramzdas un 

Mazgramzdas ciema padomes, bet pagastu 1949. gadā likvidēja. 

Gramzdas ciems ietilpis Priekules (1949-1959) un Liepājas (pēc 1959. 

g.) rajonos. Gramzdas ciemam 1954. gadā pievienoja likvidēto 

Mazgramzdas ciemu, 1961. gadā — likvidēto Aizvīķu ciemu, 1975. gadā 

daļa teritorijas pievienota Priekules ciemam. 1990. gadā ciemu 

reorganizēja par pagastu. 2009. gadā Gramzdas pagastu kā 

administratīvo teritoriju iekļāva Priekules novadā. 

1935. gadā Liepājas apriņķa Kalētu pagasta (vāciski Kalleten, krieviski 

Kaletenskaja) platība bija 75,9 km² un tajā dzīvoja 1880 iedzīvotāji. 

(vēsturiski Kalētu robežzīme jau kopš 1560.gada ar uzrakstu Kalleten) 

1945. gadā pagastā izveidoja Kalētu un Ozolu ciema padomes, bet 

pagastu 1949. gadā likvidēja. Kalētu ciems ietilpis Priekules (1949-

1959) un Liepājas (pēc 1959. g.) rajonos. 1954. gadā Kalētu ciemam 

pievienoja likvidēto Ozolu ciemu. 1990. gadā ciemu reorganizēja par 

pagastu. 2009. gadā Kalētu pagastu kā administratīvo teritoriju iekļāva 

Priekules novadā. 

1935. gadā Liepājas apriņķa Priekules pagasta ((vāciski Preekulin, 

krieviski Prekuļskaja) vēstures avotos pirmo reizi minēta 12.gs.b. 

tagadējā Priekules pagasta teritorija atradās kuršu Piemares un 

Duvzares zemes robežjoslā) Priekules pagasta platība bija 78 km² un 

tajā dzīvoja 1307 iedzīvotāji. 1945. gadā pagastā izveidoja Priekules un 

Sudmaļu ciema padomes, bet pagastu 1949. gadā likvidēja. Priekules 

ciems ietilpis Priekules (1949-1959) un Liepājas (pēc 1959. g.) rajonos. 

Likvidēts 1951. gadā, tā teritorija pievienota Sudmaļu ciemam. Sudmaļu 

ciems likvidēts 1957. gadā, tā teritorija pakļauta Priekules pilsētai, 

izveidojot Priekules lauku teritoriju. Priekules lauku teritorijai 1960. 

gadā pievienoja Asītes ciema padomju saimniecības «Priekule» 

teritoriju. 1975. gadā no jauna izveidoja Priekules ciemu, tajā iekļaujot 

Priekules lauku teritoriju un daļu Gramzdas ciema teritorijas. 1990. 
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gadā ciemu reorganizēja par pagastu. 2009. gadā Priekules pagastu kā 

administratīvo teritoriju iekļāva Priekules novadā. 

Virgas pagasts (vāciski Wirgen, krieviski Virgenskaja) izveidots 

1918.gadā Vēstures avotos pirmo reizi minēts 12.gs.beigās. Virgas 

pagasta teritorija atrad;as Piemares zemes DA malā. Pirms Ziemeļu 

krusta kariem Virga atradās kuršu Piemares zemes dienvidaustrumu 

malā. 13. gadsimtā to iekļāva Livonijas ordeņvalstī, viduslaikos tagadējā 

Virgas muižas teritorijā bijusi nocietināta vācu bruņinieku pils. 1561. 

gadā šo teritoriju iekļāva Kurzemes un Zemgales hercogistē. 

Tagadējā pagasta teritorijā atradās trīs muižas: 

 Virgas muiža kā lēnis piešķirta ordeņa vasaļa Konrāda Noldes 

dzimtai. 1583. gadā apstiprināts dzimtas zīmogs un ģerbonis, 

kas tagad redzams Virgas muižas zāles durvīs. Parkā Noldes 

dzimtas kapi. Lielā Ziemeļu kara laikā 1701. gada ziemā Virgā 

atradās karaļa Kārļa XII vadītā zviedru karaspēka nometne. 

1875. gadā par pagasta līdzekļiem tika uzcelts latviešu skolas 

nams, bet kopš 1935. gada skola atrodas bijušās muižas ēkās. 

Līdz 1937. gadam Virgā darbojās I pakāpes vācu pamatskola. 

Virgas simbols ir holandiešu tipa vējdzirnavas Liepājas — 

Priekules — Ezeres autoceļa malā, kas pirmo reizi minētas 

1892. gadā.  

 Paplaka pirmo reizi minēta 1422. gadā kā ordeņa zemes lēnis 

Plakakti, kad tā izlēņota Heinriham Jodem. 1802. gadā par 

muižas īpašnieku kļūst G.H. fon Zēfelds, kas muižu pārdod savai 

meitai Laurai un viņas vīram Johanam fon der Ropam, šajā laikā 

celts neparastais kungu nams ampīra stilā, kas gājis bojā Otrā 

pasaules kara laikā. 1848. gadā Paplakā nodibināta skola. Pēc 

1849. gada muiža tiek pārdota Priekules baronam Korfam.  

 Purmsātu muiža pirmo reizi ir minēta 1357. gadā, kad Rommelu 

dzimta saņem muižu kā lēni un pārvalda to 456 gadus. 

Saglabājies muižas parks un dažas muižas ēkas. No 1961. gada 

ēkas apsaimnieko Purmsātu speciālā internātpamatskola, kurā 

iekārtota vēstures ekspozīcija.  

1918. gadā Liepājas apriņķī izveidoja patstāvīgu Virgas pagastu, 

teritoriju atdalot no Priekules pagasta. 1935. gadā tā platība bija 39,9 
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km² un tajā dzīvoja 999 iedzīvotāji. 1945. gadā pagastā izveidoja Virgas 

ciema padomi, ko gan 1947. gadā likvidēja, bet atjaunoja 1949. gadā līdz 

ar pagasta likvidēšanu. Virgas ciems ietilpis Priekules (1949-1959) un 

Liepājas (pēc 1959. g.) rajonos. Virgas ciemam 1961. gadā pievienoja 

likvidēto Purmsātu ciemu. 1990. gadā ciemu reorganizēja par pagastu. 

2009. gadā Virgas pagastu kā administratīvo teritoriju iekļāva Priekules 

novadā. 
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1.5.2. KULTŪRVĒSTURISKIE OBJEKTI PRIEKULES NOVADĀ  

Priekules novads ir teritorija, kura praktiski bija „noslaucīta no zemes 

virsas” un tad daļēji atjaunota. Atjaunotas tika vēsturiski nozīmīgākās 

ēkas. Šeit nav sastopama tāda teritorija kā „vecpilsēta”, „vecais 

centrs”. Ar to tiek daudz zaudēts, jo praktiski nav „savas sejas” ēkas 

visas ir vienādas – tādas pašas kā citur, tikai „drusku citādāk 

sabūvētas”. 

Kultūras pieminekļi ir valsts kopējā kultūrvēsturiskā mantojuma 

sastāvdaļa. Valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļiem, kas 

atrodas pagasta teritorijā, ir būtiska loma pašvaldības identitātes 

veidošanā, tūrisma attīstībā, kultūrvides un kultūrainavas saglabāšanā.. 

Priekule vēstures avotos pirmo reizi minēta 1483.gadā, kad šeit zemi 

ieguvusi baronu Korfu dinastija. Par lielāku apdzīvotu vietu Priekule 

veidojas tikai pēc 1871.gada, kad cauri muižas zemei uzbūvēja dzelzceļu 

Liepāja - Viļņa. 

 Senāko Priekules muižas saimniecības pagalmu sargāja vareni, 

nocietināti caurbraucamie vārti, kas tautā ieguvuši savu tagadējo 

nosaukumu - Zviedru vārti. Lai gan to fasādē ierakstīts 1688.gads, vārtu 

celtniecība reāli varētu būt notikusi 17.gs. pirmajā pusē vai vidū, bet 

daži dekoratīvās apdares darbi - 1688.gadā. 

 Priekules muižas vārtu caurbrauktuvei abās pusēs izbūvētās nišās 

stāvēja pa draudīgam akmens sargzaldātam. Vairāk kā 2 metrus augstās 

skulptūras bijušas krāsotas, piešķirot jau tā amizanti neveiklajai 

tēlniecībai vēl kādu laikmetīgas bravūras niansi. Priekules Zviedru vārti 

atzīti kā valsts arhitektūras piemineklis, to plastiskā apdare un akmens 

cilnis – valsts mākslas piemineklis. Zviedru vārti kā simbols ir attēlots 

pilsētas ģērbonī. 

Nelielā pakalnā lielceļa malā, kas veda uz Priekules muižu un tālāk uz 

Lietuvu, ap 1680.gadu tika uzcelta neliela mūra baznīciņa. Ar šo nelielo 

baznīciņu saistās sena teika par Priekules Ikaru. Priekules kalējs 

Zviedris–Johansons ar paša izgatavotiem spārniem no šī baznīcas torņa 

izdarījis Latvijā pirmo lidojuma mēģinājumu. Toreiz lidojumu pasludināja 

par nepiedodamu Dieva zaimošanu. Vietējo Ikaru rādīja cilvēkiem kā 

paša sātana iemiesojumu, un Grobiņā uz sārta sadedzināja. Taču tautas 

atmiņā saglabājies nostāsts par varoni, kas gribēja jau toreiz sākt 

piepildīt cilvēces mūžseno sapni. 

Otrā pasaules kara laikā līdz  baznīca tika sagrauta. Līdz Trešās 
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atmodas gadiem pilsētas centrā pacēlās apdrupušie dievnama un tā 

torņa mūri, kuros svētelis bija uzdrošinājies uzbūvēt savu ligzdu. Tomēr 

sapnis par atjaunotu dievnamu bija dzīvs. 

  

Par draudzes un ārzemju labvēļu sarūpētiem līdzekļiem laika posmā no 

1994. līdz 1997.gadam baznīcas tika atjaunota. 

2.Pasaules karš pilsētu gandrīz noposta, atstājot lielākos Brāļu kapus 

Latvijā ar vairāk kā 23 000 apbedījumiem. Brāļu kapu memoriālais 

ansamblis veidots pēc tēlnieces Pārslas Zaļkalnes, arhitekta Artūra 

Zoldnera un dendrologa Aivara Laša projekta. 

Priekules muižas pils   

1483. gadā Livonijas ordeņa mestrs Borchs piešķīra zemes īpašumu 

feodālim Klausam Korfam. Tā izveidojās Priekules muiža, un tika uzcelta 

tā saucamā vecā pils, kura vairs nav saglabājusies. Muiža atradās ļoti 

izdevīgā vietā, kur krustojās septiņi lielceļi. Izdevīgā atrašanās vieta 

nākotnē te veicināja labas un izdevīgas tirdzniecības vietas izaugsmi, 

radās Priekules miests, pēc tam pilsēta. Rokot 20 gs. 60. gados 

ūdensvadu, skolas darbinieki atraka šīs vecās pils paliekas.  

Par Korfu jaunās pils celtniecību valda visdažādākie viedokļi gan atmiņu 

stāstījumos, gan vēstures avotos. Bijušais skolas direktors Elmārs Bahs 

un aktīvais novadpētnieks Žanis Puķītis norāda, ka šī pils uzcelta 1796. 

gadā pēc kādreizējā uzraksta virs pils durvīm. Pēc Ernesta Antona 

atmiņām, pils celta pēdējā barona laikā par viņa sievas francūzietes pūra 

naudu, domāta kā medību pils cara galma augstmaņiem. Baroni Priekulē 

esot dzīvojuši tikai vasaras mēnešos. Viņu ierašanos parasti sagaidījuši 

ar lāpām. Bijušais muižas ceļš uz pili – tagadējā Aizputes iela, vēl 

mūsdienās saglabājusi daļu no kastaņu alejas.  

19. gs. otrajā pusē Rietumeiropas ietekmē muižnieki steidza modernizēt 

savas necilākās muižu ēkas. Pārveidojumi skāra arī Priekules pili. M. 

Berči projektētās Priekules muižas pils no sarkaniem ķieģeļiem celto 

trīsstāvu ēku papildina balkons, kuram ir izeja no zāles un plašas 

parādes kāpnes, kas turpinās upes krasta nogāzē un aizved parkā. 

Kādreiz pāri skaistajam gājēju tiltiņam varēja nokļūt pils parkā. 

Priekules pilī bija zāle, ēdamistaba, ieroču istaba, naudas glabātuve, 

baznīcas telpa, viesu istabas, barona, viņa piederīgo un kalpotāju 

istabas. Pie ieejas vestibilā atradies liels kamīns, zem pils plašs velvēts 

pagrabs. Kara laikā pils stipri cietusi, taču tā tika atjaunota, un patreiz 

tajā atrodas Priekules vidusskola. 
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Pils skatu tornis   

Reizē ar Korfu jaunās pils ārpuses pārbūvi 19. gs. beigās uzbūvēja arī 

pils skatu torni. Kādreizējais priekulnieks, profesors Ojārs Spārītis 

atzinīgi novērtēja savā laikā pils tuvumā uzcelto skatu torni. Mūsu 

pilsētiņas iedzīvotājiem bija dota iespēja apskatīt apkārtni no speciāli 

izveidota skatu laukuma. 20. gs. beigās, latviešu tautas trešās atmodas 

gados, Latvijas tautas frontes biedri atjaunoja pils torni. Tajā uzvilka 

mūsu valsts karogu kā atjaunotās Latvijas Republikas neatkarības 

simbolu. Šobrīd šis objekts kā skatu tornis netiek izmantots, jo 

visupirms jāsakārto agrāko krāšnumu zaudējušais pils parks.  

Zviedru vārti    

Senāko Priekules muižas saimniecības pagalmu sargāja vareni, 

nocietināti caurbraucamie vārti, kas tautā ieguvuši savu tagadējo 

nosaukumu - Zviedru vārti. Lai gan to fasādē ierakstīts 1688.gads, vārtu 

celtniecība reāli varētu būt notikusi 17.gs. pirmajā pusē vai vidū, bet 

daži dekoratīvās apdares darbi - 1688.gadā. 

 Priekules Zviedru vārti atzīti kā valsts arhitektūras piemineklis, to 

plastiskā apdare un akmens cilnis – valsts mākslas piemineklis. Ģerboņu 

cilnis kalts no pelēcīgā smalkgraudainā Gotlandes smilšakmens, kas 

lietots arī citos Kurzemes kultūrvēsturiskajos pieminekļos. Akmens 

Cilnī iekalts gada skaitlis 1688 un divu dzimtu ģērboņi: fon Korfu (von 

Korff) un fon Rēdernu (von Redern). Priekules muižas vārtu 

caurbrauktuvei abās pusēs izbūvētās nišās stāvēja pa draudīgam akmens 

sargzaldātam. Vairāk kā 2 metrus augstās skulptūras bijušas krāsotas, 

piešķirot jau tā amizanti neveiklajai tēlniecībai vēl kādu laikmetīgas 

bravūras niansi. Ir saglabājušās vēstures liecības par tradīciju, ka 

ekskursanti pirms 2. pasaules kara brauca šiem sargzaldātiem bučot 

nabu. Diemžēl kara laikā akmens sargzaldāti tika iznīcināti. Iespējams ka 

tradīcijas izdosies atjaunot līdz ar Normunda Šteinberga izveidoto  koka 

figūru uzstādīšanu. Sargzaldāta figūra attēlota arī uz kādas  pirmskara 

laika pastmarkas. 

Kāda sena teika vēsta, ka barons pavēlējis meistariem iebūvēt slepenu 

nišu Zviedru vārtu ārējo durvju stenderē, lai tur varētu noglabāt naudu 

un vērtslietas, kas jāmeklē zināmā laikā, noteiktā stundā. Visi vārtu 

būvētāji pēc tam dažādos veidos gājuši bojā. Līdz pat mūsu dienām nišu 

atrast nevienam vēl nav izdevies. No vecās pils uz vārtiem vedusi 

slepena eja, kas tālāk iznākusi virs zemes. 
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2. pasaules kara laikā Zviedru vārti stipri cietuši, par laimi mazāk 

izpostīta tieši vārtu galvenā fasāde. 1954.gadā Zviedru vārtos, kā viena 

no pirmajām pēckara Latvijā, tika veikta samērā vērienīga un korekta 

restaurācija. Netika atjaunots pulkstenis ēkas rietumu fasādē un sargu 

statujas. Kopš pagājušā gadsimta astoņdesmitajim gadiem avārijas 

stāvokļa dēļ zviedru vārti netiek izmantoti. 2002.gadā tiek uzsākti 

remontdarbi, lai ēka atgūtu savu agrāko pievilcību. Visupirms ēkai tika 

nomainītas jumta konstrukcijas un dakstiņu jumts. 2003.gadā Zviedru 

vārtiem veikts fasādes remonts, un veikta akmens ciļņa un maskerona 

izpēte. Tika uzstādītas Normunda Šteinberga izveidotās koka sarga 

figūras. 2004.gada vasarā veikta akmens ciļņa un maskerona 

restaurācija. Tuvākā nākotnē iecerēts ēkas iekštelpās tūrisma 

informācijas centru un mākslas skolas izstāžu telpas. 

Luterāņu baznīca 

Nelielā pakalnā lielceļa malā, ap 1680.gadu tika uzcelta mūra baznīciņa. 

Uz kāda zārka bijis fon Korfu dzimtas piederīgā nāvi datējošs uzraksts 

1684, kas apstiprināja šī dievnama pastāvēšanu minētajā gadā. 

1792.gadā tā vēlreiz pārbūvēta un lieli remonti veikti 1852. gadā, kad no 

jauna apgleznoja un apzeltīja altāri un kanceli. 

1895. gadā Priekules baznīcai, iebūvētas jaunas Rīgas meistara Mārtiņa 

darinātas ērģeles. Visus atjaunošanas izdevumus apmaksājis Priekules 

barons Nikolajs Korfs. Pēc saviem izmēriem tomēr baznīca bijusi 

neliela, jo tajā vienlaikus varēja pulcēties tikai ap 150 – 170 draudzes 

locekļu. Zviedrijas karaliene Kristīne baznīcai bija dāvinājusi vecu 1649. 

gadā iespiestu altāra Bībeli, kas bija viena no pirmajām Gutenberga 

Bībelēm vācu valodā. Turpat glabājās arī pirmā Ernesta Glika tulkotā 

Bībele. No 1846. – 1860. Priekules mācītājs bijis vecā Stendera pēctecis 

– dzejnieks Kārlis Hugenbergers jeb „sirmais latviešu skolotājs” kā viņš 

pats sevi nosaucis. Kāds no priekulniekiem atcerējās savas mammas 

stāstīto, ka baznīcai bijuši trīs zvani. Divus no tiem Pirmā pasaules kara 

beigās vācieši atkāpjoties aizveda sev līdzi tāpat kā sudraba traukus un 

citas vērtības. 

 1938. gadā Pieminekļu valde nolēma Priekules baznīcu ar visu iebūvēto 

iekārtu ierakstīt valsts aizsargājamo pieminekļu sarakstā. Otrā pasaules 

kara laikā līdz ar lielāko pilsētas daļu baznīca tika sagrauta. Bojā aizgāja 

arī savdabīgā baznīcas iekārta. 

Vecie priekulnieki savās atmiņās stāsta dzirdētus notikumus par un ap 
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Priekules baznīcu. Marta Ķere dzirdējusi, ka vēl muižas laikos (19. gs 

vidū vai otrajā pusē) apkārt baznīcai viļņojās labības lauki. Muižas 

strādnieces reiz krāvušas auzas un atgadījies tā. Divas meitas 

sarunājušas pa logu ielīst baznīcas pagrabā ģērbkambara pusē, kur 

apmēram 2 m dziļumā zārkos gulējuši baroni. Runāja, ka viņi dikti bagāti 

esot bijuši, tāpēc sarunājušas iet bagātības zārkos apskatīt. Viena drīz 

vien izrāpusies ārā, bet otra palikusi iekšā ilgāk. Kāds vīrs, staigājot 

apkārt baznīcai, dzirdējis meiteni vaidam. Šī meita drīz pēc tam nomira, 

bet pirmajai uzlika sodu – tupēt altāra priekšā visu dievkalpojuma laiku. 

Līdz Trešās atmodas gadiem pilsētas centrā pacēlās apdrupušie 

dievnama un tā torņa mūri, kuros svētelis bija uzdrošinājies uzbūvēt 

savu ligzdu. Dievkalpojumi notika izremontētajā draudzes namā, kuru 

gādīgas rokas bija iekopuša un izveidojušas pa mājīgu lūgšanas telpu. 

Tomēr sapnis par atjaunotu dievnamu bija dzīvs. To uzturēja pirms 300 

gadiem muižas kalēja, vēlāk saukta par Priekules Ikaru, ar pašdarinātiem 

spārniem veiktais lidojums. 

Valsts neatkarības atjaunošanas laiks gan ierobežoja materiālās 

iespējas, taču darīja brīvu garu, un tā 1994.gadā par draudzes, 

iedzīvotāju ziedojumiem un ārzemju labvēļu sarūpētiem līdzekļiem varēja 

sākties baznīcas atjaunošana. Vispirms jaunu smaili ieguva tornis. 

Baznīca tika apmesta no ārpuses, uzlika jumta segumu. 1996.gada 

vasarā torņa smailē uzlaidās kalēja G Andersona kaltais vara gailis. Tā 

paša gada rudenī Latvijas Mākslas akadēmijas studentes K. Taivanes 

darinātā glezna “Kristus pie krusta” ieņēma vietu draudzes nama altārī, 

lai vēlāk rotātu atjaunotās baznīcas altāri. 

1997.gadā Rīgas Amatniecības vidusskolas Kokapstrādes nodaļas 

5.kursa audzēkņi savam diplomdarbam izvēlējās Priekules baznīcas 

iekārtas priekšmetu visa komplekta izveidi. 1998.gada pavasarī strauji 

tika pabeigta baznīcas sienu, grīdas un griestu atjaunošana. Savukārt 

Rīgā tapa kā dāvana draudzei apsolītā Priekules baznīcas iekārta. Par 

sponsoru un Rīgas Amatniecības skolas ziedotiem kokmateriāliem līdz 

maija beigām bija izgatavotas visas interjera sastāvdaļas. Skolas 

pedagogu, Izglītības ministra J. Gaigala un Amatniecības kameras 

ekspertu klātbūtnē 1998.gada 6.jūnijā notika dievnama jaunās iekārtas- 

diplomdarba sekmīga aizstāvēšana. Latvijas ev.-lut. Baznīcas 

arhibīskaps J. Vanags atzinīgi novērtēja paveikto un tajā pašā dienā 

iesvētīja atjaunoto dievnamu. Ar šo jaundarināto dievnama iekārtu 

Latvijā sevi ir pieteicis jauns baznīcas iekārtu projektēšanas, dizaina un 
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arī izpildījuma vilnis. 

 

Teika par Priekules Ikaru 

Ar nelielo Priekules Luterāņu baznīciņu saistās sena teika par Priekules 

Ikaru. Turpat divus gadsimtus laiku pa laikam dažādos iespieddarbos – 

periodikā un grāmatās – lasītājiem tiek sniegti apraksti par kādu 

sensacionālu notikumu 17. gs. otrajā pusē (pēc citas versijas, 18. gs. 

sākumā) Priekulnieki saviem bērniem šo leģendu stāsta jau vairākās 

paaudzēs. Priekules kalējs Zviedris–Johansons ar paša izgatavotiem 

spārniem no šī baznīcas torņa izdarījis Latvijā pirmo lidojuma 

mēģinājumu. Toreiz lidojumu pasludināja par nepiedodamu Dieva 

zaimošanu. Vietējo Ikaru rādīja cilvēkiem kā paša sātana iemiesojumu, 

un Grobiņā uz sārta sadedzināja. Taču tautas atmiņā saglabājies nostāsts 

par varoni, kas gribēja jau toreiz sākt piepildīt cilvēces mūžseno sapni - 

lidot. 

Minēto Ikara lidojumu savos mākslas darbos iemūžinājuši – rakstnieks 

Eduards Dardedzis lugā „Priekules muižas spārni”, kuru iestudējuši 

Kuldīgas un Saldus tautas teātri, novadnieks Jānis Peters un Pauls 

Dambis operā „Spārni”, kura izrādīta Latvijas Nacionālā operā, kā arī 

gleznotāji Jānis Anmanis un Auseklis Baušķenieks savos audeklos. 

Māras Zālītes un Ulda Marhilēviča muzikālā drāma „Priekules Ikars” 

 

Bunkas pagastā esošie kultūrvēsturiskie objekti: 

Bunkas ūdensdzirnavas – industriālais piemineklis, kurš darbojas.  

Bunkas pagastā ir deviņi valsts aizsargājmie kultūras pieminekļi: 

Valsts 

aizsardzības 

Nr. 

Pieminekļ

a vērtības 

grupa 

Pieminekļa 

nosaukums 

Pieminekļa 

atrašanās 

vieta 

Pieminekļa 

patreizējā 

izmantošana 

1287. 
Valsts 

nozīmes 

Bunkas 

senkapi 

Pie bij. 

Bunkas 

muižas 

grantsbedr

ēm 

Atrodas p/s 

„Ausekļi” 

teritorijā, 

vieta 

sakopta, 

iespējama 

piekļūšana, 

izmantots 

netiek. 

1288. Valsts Graveniek Pie bij. Atrodas 
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nozīmes u Elkas 

kalns – 

kulta vieta 

Gravenieki

em 

visai 

nomaļā, 

aizaugušā 

vietā. 

Iespējams 

apmeklēt 

tikai vietējā 

gida 

pavadībā. 

1289. 
Valsts 

nozīmes 

Gaiļa kalns 

– pilskalns 

Pie 

Bumbuļiem 

Pilskalnam 

iespējams 

piekļūt, 

tūrisma 

apritē nav 

iekļauts. 

1290. 
Valsts 

nozīmes 

Krotes 

pilskalns 

Pie 

Dzintarniek

iem un 

Pilskalniem 

Pilskalnam 

iespējams 

piekļūt, 

tūrisma 

apritē nav 

iekļauts. 

1291. 
Valsts 

nozīmes 

Zviedru 

kapi – 

pilskalns 

Pie Šalkām 

Pilskalns 

apaudzis ar 

kokiem. 

Piekļūšana 

iespējama, 

tūrisma 

apritē nav 

iekļauts. 

1292. 
Valsts 

nozīmes 

Grantiņu 

senkapi 

Pie 

Grantiņiem 

Senkapi un 

to apkārtne 

apkota, 

piekļūšana 

iespējama, 

tūrisma 

apritē nav 

iekļauts. 

1293. Valsts Kalniņu Pie Senkapi un 
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nozīmes senkapi Kalniņiem to apkārtne 

nav apkota, 

piekļūšana  

nav 

iespējama, 

tūrisma 

apritē nav 

iekļauts. 

1294. 
Valsts 

nozīmes 

Graveniek

u senkapi 

(Misiņkaln

s) 

Pie 

Valkiem un 

bij. 

Graveniekiem 

Atrodas 

visai 

nomaļā, 

aizaugušā 

vietā. 

Iespējams 

apmeklēt 

tikai vietējā 

gida 

pavadībā. 

1295. 
Valsts 

nozīmes 

Valku 

senkapi 

Pie 

Valkiem, 

Vārtājas 

upes 

kreisajā 

krastā 

Senkapi un 

to apkārtne 

nav apkota, 

piekļūšana  

nav 

iespējama, 

tūrisma 

apritē nav 

iekļauts. 

 

Būtisks kultūras mantojums Bunkas pagastā ir Krotes parks, bet vētrās 

un no gobu slimībām tas stipri cieta. Parkam nepieciešama renovācija. 

Gramzdas pagastā esošie kultūrvēsturiskie objekti: 

Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi  

Gramzdas pagastā atrodas 7 valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi 

(valsts un vietējas nozīmes arheoloģijas pieminekļi) (LR Kultūras 

ministrijas Rīkojums Nr.128, 29.10.1998.): 

 Valsts nozīmes arheoloģija - Straujenieku pilskalns (valsts 

aizsardzības Nr.1333) pie Aizvīķu kapsētas un Straujeniekiem 

atrodas pagasta pašvaldības valdījumā ar īpašuma  nosaukumu 
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“Aizvīķu kulta vieta” ar kadastra Nr. 64580030113. Pieminekļa 

teritorija ir atsevišķi izmērīta, apaugusi kokiem, labi pieejama, 

labiekārtota un kopta. Nekustamam īpašumam ar kultūras 

pieminekli nav reģistrēts apgrūtinājums. 

 Vietējas nozīmes arheoloģija - Pilskalns (valsts aizsardzības 

Nr.1334) pie Gramzdas kapsētas atrodas Gramzdas luterāņu 

draudzes īpašumā ar kadastra Nr.64580010226. Pilskalns 

uzskatāms kā kultūras piemineklis ar meža teritoriju, tas netiek 

saimnieciski izmantots, tomēr nelielā  tā daļā un aizsardzības 

zonā 2005.g. notikuši mežizstrādes darbi. Īpašums ar pieminekli 

nav reģistrēts kā apgrūtinājums īpašniekam. 

 Vietējas nozīmes arheoloģija - Kunkuļu senkapi (valsts 

aizsardzības Nr.1335) pie Kunkuļiem atrodas privātā īpašumā ar 

kadastra Nr.64580030051.Senkapi atrodas līdzenā piemājas 

laukā, ko izmanto kā ganības, zeme tā teritorijā netiek 

apstrādāta vairākus gadus, pieminekļa teritorija nosakāma 

aptuveni, īpašumam nav reģistrēts kultūras pieminekļa 

apgrūtinājums. 

 Valsts nozīmes arheoloģija - Aizvīķu pilskalns un senkapi (valsts 

aizsardzības Nr.1336) pie Pileniekiem atrodas pagasta 

pašvaldības valdījumā ar nosaukumu “Aizvīķu pilskalns” ar 

atsevišķi izdalītu kadastra Nr.64580030112. Pieminekļa 

teritorija netiek saimnieciski izmantota, bijusi atsevišķi iezīmēta 

1990.gada pagasta administratīvā zemes  lietojuma kartē. 

Pilskalnā atrodas estrāde, soliņi un betonēts deju laukums, ar ko 

pilskalna plakums ir daļēji bojāts. Atstatu no pilskalna atrodas 

mazāks senkapu uzkalns.  Nekustamais īpašums nav reģistrēts 

kā apgrūtinājums. 

 Valsts nozīmes arheoloģija - Diždāmes pilskalns (valsts 

aizsardzības Nr.1337) pie Sedoliem Vidvides upes labajā krastā. 

Atrodas pagasta pašvaldības valdījumā  ar kadastra 

Nr.64580020182. Pieminekļa teritorija netiek saimnieciski 

izmantota, grūti sasniedzama, nav kopta, bijusi iezīmēta 

1990.gada pagasta administratīvā zemes  lietojuma kartē. 

Nekustamam īpašumam nav reģistrēts kultūras pieminekļa 

apgrūtinājums. 
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 Valsts nozīmes arheoloģija - Tiltiņu senkapi (valsts aizsardzības 

Nr.1338) pie Tiltiņiem. Senkapi atrodas privātā īpašumā “Tiltiņi” 

ar kadastra Nr.64580020115. To teritorija atrodas zem 

“Tiltiņu” mājām un sētā. Piemineklis postīts saimnieciskās 

darbības rezultātā. Nekustamais īpašums nav reģistrēts ar 

kultūras pieminekļa apgrūtinājumu. 

 Valsts nozīmes arheoloģija - Upīšu senkapi (valsts aizsardzības 

Nr.1339) pie Upītēm atrodas uz valsts brīvā zemes fonda, 

pagasta pašvaldības lietojumā “Upīšu senkapi” ar atsevišķi 

izdalītu kadastra Nr.64580010380. To teritorija atrodas pie 

agrāk izmantojama grants karjera un piemineklis daļēji postīts 

saimnieciskās darbības rezultātā. Tagad saimnieciskā darbība 

nenotiek. Nekustamais īpašums nav reģistrēts ar kultūras 

pieminekļa apgrūtinājumu. 

 

Perspektīvie (plānotie) valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi 

Teritorijas plānojumā parādīti valsts uzskaitē esoši 6 arhitektūras un 2 

mākslas objekti (VKPAI Arhitektūras un mākslas ekspertu padomes 

sēdes protokols Nr.31 no 07.03.1997.):  

 Vietējas nozīmes arhitektūra Aizvīķu muižas apbūve (19.gs.2.p.) 

Aizvīķos. Muižai nav noteikta konkrēta teritorija, ēkas un zeme 

sadalīta starp vairākiem īpašniekiem. Muižas apbūvei daļēji  

izjaukts vēsturiskais plānojums, zudušas dažas apbūves ēkas. 

 Vietējas nozīmes arhitektūra Kungu māja (19.gs.2.p.) Aizvīķos ir 

muižas apbūves dominante, atrodas Labklājības ministrijas 

īpašumā, Aizvīķu psihoneiroloģiskā pansionāta valdījumā ar 

kadastra Nr.64580030064, ēka daļēji pārbūvēta 1962.g.un tiek 

izmantota dzīvošanai. 

 Vietējas nozīmes arhitektūra Kalpu māja (Nr.2) (1877.g.) 

Aizvīķos  atrodas privātā īpašumā “Robežnieki” ar kadastra 

Nr.64580030062,  tiek izmantota kā dzīvojamā ēka, 

saglabājušies autentiski būvelementi.  

 Vietējas nozīmes arhitektūra Saimniecības ēka (19.gs.) Aizvīķos 

atrodas Labklājības ministrijas īpašumā, Aizvīķu 

psihoneiroloģiskā pansionāta valdījumā ar kadastra 

Nr.64580030063. Ēkai 21.gs.sāk. atjaunots vēsturiskais ārējais 
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veidols, fasādēs saglabātas pildrežģa būvkonstrukcijas, ēku 

izmanto kā pansionāta rehabilitācijas un relaksācijas centru. 

 Vietējas nozīmes arhitektūra Parks (19.gs.80.- 90.g.) Aizvīķos, 

atrodas Aizvīķu psihoneiroloģiskā pansionāta valdījumā, pagasta 

pašvaldības un privātā īpašumā. Centrālā daļa -brīva plānojuma 

ainavu parks, ziemeļos no tā mežaparks 36, 0 ha platībā 

Priekules mežniecības 247. kvartālā. Parku izmanto atpūtai, 

tūrismam. Parkā atrodas 17.gs. apbedījumu vieta un baronu fon 

Korfu kapsēta. Mežaparku kopj un apsaimnieko, izmanto 

tūrismā. 

 Vietējas nozīmes arhitektūra Gramzdas evanģēliski luteriskā 

baznīca, (1747.,1874.g.) Gramzdas pagasta centrā, labi 

pieejama, Gramzdas luterāņu draudzes īpašumā ar kadastra Nr. 

64580010225.  

 Vietējas nozīmes māksla Kapa piemineklis – krusts un sētiņa 

Stuartu dzimtas kapu vietā (1870.g.) – Gramzdas pagasta 

Diždāmes kapos, pagasta pašvaldības kapsēta ar kadastra Nr. 

64580020138. Piemineklis un kapavieta netiek kopta. 

 Vietējas nozīmes māksla Kapa piemineklis – krusts J. 

Ernstsonam (20.gs.s.) – Gramzdas pagasta Gramzdas kapos. 

Kapsēta pagasta pašvaldības īpašums ar kadastra Nr. 

64580010229. Kapavieta kopta.  

 

Kultūrvēsturiski objekti 

Gramzdas pagastā atrodas kultūrvēsturiski objekti, kas atzīmējami kā 

pagastam nozīmīga kultūras mantojuma daļa: 

 Piemineklis 1905. gada revolucionāriem Gramzdas pamatskolas 

parkā. Atrodas pagasta pašvaldības īpašumā ar kadastra Nr. 

64580010208. Teritorija kopta un tiek izmantota kā publiskā 

ārtelpa. 

 Piemiņas plāksne 2. Pasaules kara upuriem (1941.-1945.g.) 

Gramzdas centrā atrodas pagasta pašvaldības īpašumā ar 

kadastra Nr. 64580010208. Teritorija kopta un tiek izmantota 

kā publiskā ārtelpa. 

 Piemiņas plāksne rakstniekam Sudraba Edžum (1860. – 1941.g.) 
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pie Gramzdas pamatskolas ēkas. 

 Dzīvojamā ēka „Dravnieki” Aizvīķos – ASV kosmosa pētniecības 

aģentūras NASA zinātnieka, Latvijas republikas 5. Saeimas 

deputāta Ilmāra Dāliņa dzimtās mājas. ASV zinātnieks vasarās 

uzturas šajā ēkā, tā tiek izmantota un sakopta. 

 Gramzdas Brāļu draudzes Piķeļu baznīcas tornis un  karkass 

(1937.g.) – akmens mūra celtne netiek izmantota(nav draudzes), 

gāja bojā. Pēc novada izveides šo vietu sāk atjaunot. Baznīcas 

tornis - lauku ainavas plašas apkārtnes vertikālā dominante, 

veido kultūrainavu un skatu perspektīvi. 

Kalētu pagastā esošie kultūrvēsturiskie objekti: 

Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi  

No valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta pagasta teritorijā 

atrodas  6 valsts aizsargājami kultūras pieminekļi – 2 senkapi, 2 

apmetņu vietas, 2 pilskalni (Kultūras ministrijas Rīkojums Nr 128, 

29.10.1998.) 

 Valsts nozīmes Lanku senkapi  pie Lankām (aizsardzības Nr 1347), 

atrodas “Lanku” māju  (kadastra Nr 64640040152) piemājas zemē, 

privātīpašumā. Senkapu teritorija tiek daļēji  lauksaimnieciski 

izmantota. Nav zināms, vai vieta tagad arheoloģiski aktīva. 1942. 

gadā senkapos atrastās bronzas senlietas attiecina pieminekli uz 

vēlo dzelzs laikmetu.  

 Valsts nozīmes Ozolu senkapi  pie Ozolu veikala (aizsardzības Nr 

1348). atrodas “Ceļmalu” (kadastra Nr 64640040045) un 

“Oškalnu” (kadastra Nr 64640040047) teritorijā, privātā īpašumā. 

Senkapu teritoriju daļēji izmanto lauksaimnieciskai darbībai. 

Apstrādājamā teritorija ir arheoloģiski aktīva un tie attiecināmi uz 

vidējo un vēlo dzelzs laikmetu. Senkapu teritorijā  atrodas nepētīts 

laukakmens ar iedobi, iespējams,  sens kulta akmens.  

 Valsts nozīmes Kalētu pilskalns pie Plūdoņiem, Apšupes krastā 

(aizsardzības Nr 1349),  atrodas “Pilskalnu” privātīpašuma 

(kadastra Nr  64640060004) zemēs, dzelzceļa uzbēruma un Apšes 

upes izveidotā trīsstūrī, pie Latvijas – Lietuvas robežas. Uz 

pilskalnu izveidota taka un tiltiņš. Senvieta netiek lauksaimnieciski 

izmantota, bet nav sakopta. Upes pusē pilskalna teritoriju posta 

bebri. 
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 Vietējas nozīmes Raču apmetne pie Poļiem un bij. Račiem  

(aizsardzības Nr 1350) atrodas privāta īpašuma “Rači” teritorijā ( 

kadastra Nr 64640040120). Apmetnes vieta netiek izmantota un 

kopta, tā apaugusi ar krūmiem grūti pieejama un  nav nosakāma 

apkārtējā ainavā.  

 Valsts nozīmes Saušu apmetne pie Saušiem (aizsardzības Nr 

1351), atrodas privātīpašumu “Sauši”, “Kļavas”, 

“Grauduži”(kadastra Nr 64640040164) zemēs. Bijusī apmetnes 

vieta grūti atrodama un pieejama, nav pievedceļa. Senvieta netiek 

lauksaimnieciski izmantota. 

 Valsts nozīmes Krūtes pilskalns Bārtas un Vārtājas upju satekā  

(aizsardzības Nr 1352), atrodas VAS “Latvijas valsts 

meži”(kadastra Nr 64640010200) teritorijā. Piemineklis netiek 

lauksaimnieciski un mežsaimnieciski izmantots. Pilskalna teritorija  

atsevišķi izmērīta un iezīmēta 1990. g. pagasta administratīvi 

teritoriālā zemes lietojuma kartē mērogā 1: 25 000.  

Perspektīvie (plānotie) valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi 

Kalētu pagasta teritorijā atrodas arheoloģiskas senvietas, kuras 

pretendē uz iekļaušanu valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu 

sarakstā. Kā perspektīvie valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi 

pagasta teritorijas plānojuma tiek virzītas 2 arheoloģiskas senvietas:  

 „Žagaru lanka “ - akmens laikmeta senlietu atradumu vieta, 

atrodas Kalētu – Ozolu ceļa malā, “Mazkāļu”(kadastra Nr. 

64640040063) pagasta pašvaldības zemju īpašumā, “Mazpiziķu” 

(kadastra Nr. 64640040065), “Ābolu” (kadastra Nr. 64640040252) 

un  “Plēsumnieku” (kadastra Nr. 64640040064) privāto zemju 

teritorijā, zemes daļēji lauksaimnieciski izmanto. 

 Vecvagaru viduslaiku kapsēta – „Mēra kapi” - senlietu atradumu 

vieta atrodas privātā īpašuma „Bruži” teritorijā (kadastra Nr  

64640020105). Senvieta senāk stipri postīta ņemot  granti, tagad 

netiek izmantota. 

 

Kultūrvēsturiski objekti un ainavas 

Kultūrvēsturiskās ainavas pagasta teritorijā daudzviet veidojušās zemes 

virsmas viļņotā reljefa ietekmē un  saistītas ar:  

 senām dzīvesvietām un svētvietām – Ruduškalns (kādreiz augstākā 

vieta Kalētos) - īpaša teiku un nostāstu vieta;  
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 senāku un jaunāku laiku apbedījumiem - Priediena kalns (tagad 

augstākā vieta Kalētos 57,5m v.j.l.) ar Baronu kapiem, kas 

izveidoti uz senāku apbedījumu vietas, Baložu kalns – ar gandrīz 

zudušiem 18. ,19.,20.gs. Baložu kapiem;  

 vēsturiskiem notikumiem – “Brūveru kalns”, arī 1905.gada 

karātavu kalns, bijušā Dižkalētu muižas teritorija; 

 maz zināmām arheoloģisko savrūpatradumu vietām - “Reiņu” māju 

apkārtne, bijusī Mazkalētu pusmuižas teritorija; 

 koptu un saglabājamu ainavu veido kultūras mantojuma objekti, kas 

pārveidojumu rezultātā zaudējuši lielu daļu autentiskuma un nav 

iekļauti valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un valsts 

aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta projektā. Pagasta 

administratīvais, kultūras un sabiedriskais centrs atrodas bijušās 

Dižkalētu muižas ēkās un ainavu parka (3,4 ha) teritorijā -  kungu 

mājā (19.gs) pagasta pamatskola un mūzikas skola, spirta brūzī 

(18./19.gs) pasts, sociālais dienests un dzīvokļi, muižkunga ērberģī 

(19.gs)  dzīvojamā mājā. Daļēji saglabājusies leņķveida rija (1777. 

g.)  - tagad kūts – noliktava. Muižas dīķa vietā uzcelta 

arhitektoniski kvalitatīva pagasta padomes administratīvā ēka un 

dārza stila koka skulptūra (20.gs.90.g.) Ainavu parka  centrālā 

aleja (1850. g.) tiek izmantota kā valsts autoceļš un pagasta  

galvenā ceļa ass.  

 Kalētu – Krūtes majorāta robežu stabi ( 2- 1560) (vienam 1767-

1884) – 2008.g. solīja ņemt valsts aizsardzībā, jo tie ir unikāli. 

Latvijā vienīgie. (Vides vēstis; 2009. Nr.1) 

 Muižas sastāvdaļa ir arī mežaparks (51 ha) ar baronu kapsētas 

vietu - aizsargājama dabas objekta statusā. 

 Kultūrvēsturiski objekti ir arī dažādas funkcionālas nozīmes  

akmeņi. Mežaparkā, ZR no baronu kapiem, 19.gs.2. pusē uzstādīts 

piemiņas akmens Krievijas cara  medību vietā. Granīta piemiņas 

plāksne pie Kalētu  kapsētas vārtiem veltīta 1905. gadā kritušajiem 

cīnītājiem un 1949. gadā nošautajam komjaunietim. Akmens 

piemiņas plāksne Kalētu Priedienā, uzstādīta Otrā pasaules karā, 

1941. – 1945. gadā kritušajiem padomju karavīriem. 

 Pagasta teritorijā atrodas divas 19.gs.veidojušās kultūrvēsturiskas 

kapsētas – Mazkrūtes un Kalētu. Tajās atrodas  neapzināts kapu 

mākslas pieminekļu klāsts no 19. un 20.  gs. 

 Padomju laika kultūras un  industriālā mantojuma būve Ūdenstornis  
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- pagasta kultūrainavas vertikālā dominante. 

Šī objektu grupa kā kultūras mantojuma daļa ir pakļauta dažādu sociālo, 

politisko un saimniecisko procesu nekontrolētai ietekmei. Lai saglabātu 

liecības par dažādu laikmetu vēsturi un šobrīd juridiski neaizsargātu 

kultūras mantojuma daļu, 5 kultūrvēsturiskā mantojuma objekti tiek 

virzīti kā vietējas nozīmes kultūras pieminekļi. 
PIELIKUMS Nr.22 Priekules novada dižakmeņi 

PIELIKUMS Nr.23 Priekules novada dižkoki, dendroloģiskie stādījumi un parki 

PIELIKUMS Nr.24 perspektīvie valsts aizsargājamie un vietējas nozīmes kultūras 

piemeinekļi Priekules novadā 

PIELIKUMS Nr.25 Valsts kultūras pieminekļi Priekules novadā 

PIELIKUMS Nr.26 Perspektīvās un esošās tūrisma infrastruktūras un rekreācijas 

teritorijas Priekules novadā 

(Crtl+klikšķis – atvērt saiti) 
 

Vietējas nozīmes kultūras pieminekļi  

 „Ruduškalns” – eventuāla kuršu svētvieta un nostāstu vieta, 

atsevišķi izdalīta teritorija (kadastra Nr 6464001011 ), 

“Mazziemeļu” privātā īpašumā (kadastra Nr 6464001012); 

 „Baronu kapi” – seni apbedījumi un baronu fon Noldes dzimtas 

18./19.gs. kapu vietas, VAS “Latvijas valsts meži” īpašumā, 

mežaparka  teritorijā;  

 Baložu kapi” – 18.,19., 20.gs. apbedījumi nekustamā īpašumā 

„Nuļļi” (kadastra Nr. 64640030059) teritorijā, SIA “Petriņi” 

īpašumā; 

 Piemiņas plāksne 1905. un 1949. gada masu terora upuriem – pie 

Kalētu kapsētas vārtiem, pagasta pašvaldības īpašumā; 

 Piemiņas akmens un plāksne 2. Pasaules karā kritušiem 1941. – 

1945. gada cīnītājiem – piemiņas vieta Kalētu Priedienā, VAS 

„Latvijas valsts meži” īpašumā. 

Priekules pagastā esošie kultūrvēsturiskie objekti: 

 Valsts nozīmes arheoloģija Asītes pilskalns Audaru muižā pie 

Bunģiem (valsts aizsardzības Nr.1383) atrodas privātā īpašumā 

“Stervēni” ar kadastra Nr. 64820040049.Pilskalns netiek 

saimnieciski izmantots, nav reģistrēts kā apgrūtinājums 

īpašniekam. 

 Vietējas nozīmes arheoloģija Ādamu senkapi pie Ādamiem (valsts 

aizsardzības Nr.1384) atrodas privātā īpašumā ar īpašuma 

nosaukumu “Meļķi ”, kadastra Nr.64820080110. Īpašums ar 
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pieminekli nav reģistrēts kā apgrūtinājums, pieminekļa teritorija  

netiek lauksaimnieciski izmantota. 

 Valsts nozīmes arheoloģija Beltēnu senkapi pie Beltēniem Dobeļu 

dīķa austrumu krastā (valsts aizsardzības Nr.1385). Senkapu 

teritorija atrodas 6 fizisku personu kopīpašumā ar kadastra 

Nr.64820030052. Pieminekļa teritorija tiek izmantota kā ganības. 

Nekustamam īpašumam nav reģistrēts kultūras pieminekļa 

apgrūtinājums. 

 Valsts nozīmes arheoloģija Dārznieku senkapi pie Dārzniekiem 

(valsts aizsardzības Nr.1386) Senkapi atrodas privātā īpašumā “ 

Dārznieki” ar kadastra Nr.64820080080. Senkapu teritorija 

atrodas lauksaimnieciski neapstrādātā laukā, daļa senkapu, kur 

kādreiz ņemta grants apaugusi kokiem un krūmiem, netiek 

saimnieciski izmantota. Īpašumam nav reģistrēts kultūras 

pieminekļa apgrūtinājums. 

 Valsts nozīmes arheoloģija Elekšu dobumakmens – kulta vieta pie 

Elekšiem (valsts aizsardzības Nr.1387) atrodas privātā īpašumā 

“Arāji“ ar kadastra Nr.64820060177. Visa teritorija ap kulta 

akmeni tiek lauksaimnieciski izmantota. Īpašumam nav reģistrēts 

kultūras pieminekļa apgrūtinājums. 

 Valsts nozīmes arheoloģija Elkas – Ķezēnu senkapi pie Elkas – 

Ķezēniem (valsts aizsardzības Nr.1388) Senkapi atrodas privātā 

īpašumā “Alejas” ar kadastra Nr.64820040009. Senkapus izmanto 

ganībām, to apkārtnē regulāri tiek atrastas 2.pasaules kara 

trofejas.   

 Vietējas nozīmes arheoloģija Garožu senkapi (Meitu kalns) pie 

Garožiem (valsts aizsardzības Nr.1389) atrodas privātā īpašumā 

“Dižgaroži”, kadastra Nr. 64820030020.Daļa senkapu atrodas 

nelielas dzimtas kapsētas teritorijā, daļa tās sanitārajā aizsargjoslā. 

 Valsts nozīmes arheoloģija Gravas – Sudmaļu pilskalns  pie Gravas 

– Sudmaļiem (valsts aizsardzības Nr.1390) Pilskalns atrodas 

privātā īpašumā “Gravenieki” ar kadastra 

Nr.64820090070.Pilskalnu saimnieciski neizmanto. 

 Valsts nozīmes arheoloģija Ķerru pilskalns  pie Ķerrām (valsts 

aizsardzības Nr.1391) Pilskalns atrodas privātā īpašumā “ Saules” 

ar kadastra Nr.64820040200, netiek saimnieciski izmantots. 

Pieminekļa aizsardzības zonā ierīkota autosacīkšu trase. 

 Valsts nozīmes arheoloģija Trekņu pilskalns  pie Kraujām (Gobām) 
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Ruņas un Spreceles upju satekā (valsts aizsardzības Nr.1392) 

Pilskalns atrodas privātā īpašumā “Priednieki” ar kadastra 

Nr.64820090005. Vieta aizaugusi, neapdzīvota un nekopta, upē 

izveidoti bebru dambji, pilskalnam piekļūšana problemātiska. 

Piemineklim nav reģistrēts apgrūtinājums. 

 Valsts nozīmes arheoloģija Mazdrīviņu senkapi pie Mazdrīviņiem 

(valsts aizsardzības Nr.1393) Senkapi atrodas privātā īpašumā 

“Beņķi ” ar kadastra Nr.64820020022. Teritorija  tiek izmantota 

kā ganības. 

 Valsts nozīmes arheoloģija Kaltes  pilskalns  pie Pilskalniem Ruņas 

upes kreisajā krastā (valsts aizsardzības Nr.1394). Atrodas privātā 

īpašumā “Meža Upenieki” ar kadastra Nr.64820090091 . Pilskalna 

tuvā apkārtne ir aizaugusi, tālāk lieli lauksaimnieciski apstrādāti 

lauki. Piemineklim nav pievedceļa. Pilskalnam reģistrēts 

apgrūtinājums 0,3 ha platībā. 

 Valsts nozīmes arheoloģija  Pilspurva kalns – nocietināta senvieta  

pie Saulītēniem (valsts aizsardzības Nr.1395) atrodas privātā 

īpašumā “Saulītēni” ar kadastra Nr.64820080001. Uzkalns 

apaudzis ar kokiem un krūmiem netiek lauksaimnieciski izmantots. 

Piemineklim reģistrēts apgrūtinājums 0,7 ha platībā. 

 Vietējas nozīmes arheoloģija Upenieku senkapi pie Upeniekiem 

Ruņas upes labajā krastā  (valsts aizsardzības Nr.1397) Senkapi 

atrodas privātā īpašumā “Meža Upenieki ” ar kadastra 

Nr.64820090091. To teritorijas aizaugusi kokiem krūmiem, neliela 

daļa ir lauksaimnieciski apstrādāta. Uz senkapiem nav izveidots 

ceļš, visapkārt lauksaimnieciski izmantojama zeme. Nav reģistrēts 

kultūras pieminekļa apgrūtinājums. 

 Valsts nozīmes arheoloģija Mazgramzdas senkapi Priekules – 

Skodas šosejas labajā pusē pie Lapšiem (valsts aizsardzības 

Nr.1398) Senkapi atrodas privātā īpašumā “Akmentiņi ” ar 

kadastra Nr.64820080033. To teritorijā aug lieli ozoli, visa 

apkārtne ilgstoši tiek lauksaimnieciski izmantota. 

 Vietējas nozīmes arheoloģija Priežu kalva – senkapi Priekules 

pagastā Lielā ielā 7 (valsts aizsardzības Nr.1399) Senkapi atrodas 

privātā īpašumā “Induļi” ar kadastra Nr.64820040029. Senkapu 

uzkalnā aug lieli koki, tajā izveidots pagrabs. Ap senkapiem 

ganības. 

 



Priekules novada attīstības programma  
2013-2019 

Priekule 2013 82 

Priekules pagasta teritorijā  nav profesionāli apzināti un uzskaitīti 

mākslas objekti kultūrvēsturiskās kapsētās. Kultūrvēsturiski objekti nav 

izvērtēti pēc to nozīmības pagasta kopējā kultūras mantojumā un noteikti 

prioritāri saglabājamie objekti izglītības, kultūras un tūrisma vajadzībām. 

Atsevišķi Priekules pagastā esoši vietējas nozīmes kultūrvēsturiski 

objekti – vēsturiskas piemiņas vietas, kas ir daļa no pagasta kultūras 

mantojuma: 

 Piemiņas akmens 1907. gada masu terora upuriem, Mazgramzdas 

kapsētā, kapsēta un piemiņas akmens atrodas pagasta 

pašvaldības bilancē. 

 Piemiņas akmens 1. revolucionārās avīzes “Iskra” 1901.gada 

pārsūtīšanas vietā, Priekules pagastā pie Deģu mājām. 

Piemineklis izdalīts atsevišķi no privātā īpašuma teritorijas un 

atrodas pagasta pašvaldības īpašumā. 

 Piemiņas plāksne  rakstniekam Andrejam Kurcijam  (1884. – 

1959.g.), Priekules pagasta Asītē, rakstnieka dzimto Apšu māju 

vietā. Savā darbā „Cūkgans” aprakstījis Vaiņodes pagasta 

Spingu pilskalnu.  

 

 Objekti, kas pretendē uz iekļaušanu valsts aizsargājamo kultūras 

pieminekļu sarakstā. Tie ir objekti no valsts aizsargājamo kultūras 

pieminekļu saraksta projekta  - 1 mākslas objekts (VKPAI Arhitektūras 

un mākslas ekspertu padomes sēdes protokols Nr.31 no 07.03.1997.), 1 

arheoloģijas objekts (VKPAI, Arheoloģijas pieminekļa apraksts, J. 

Urtāns, 1991.g.): 

 Vietējas nozīmes māksla  Piemineklis kritušajiem, (1975.g.) 

Priekules brāļu kapos, atrodas pašvaldības īpašumā, ir teritoriāli 

lielākais un nozīmīgākais Otrā pasaules karā kritušo, apbedīto un 

pārapbedīto karavīru piemiņas memoriāls Liepājas rajonā. Brāļu 

kapu komplekss tiek attiecīgi saglabāts un kopts kā piemiņas 

vieta. 

 Vietējas nozīmes arheoloģija Mazgramzdas dobumakmens, 

atrodas privātā īpašumā “Teikas” ar kadastra Nr.64820080130, 

pie autobusu pieturas “Bērzi”. Blakus dobumakmenim aug ozoli, 

savesti laukakmeņi no apkārtējiem laukiem. Kulta akmens 

neatrodas vēsturiskajā kulta vietā. 

Virgas pagasta kultūras mantojumu veido kultūras pieminekļi, 
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kultūrvēsturiskas un lauku ainavas – pilskalni, muižu ansambļi, baznīca, 

senkapi un kapi, stādījumi, vēsturisko notikumu un ievērojamu personu 

darbības vietas, mākslas darbi un priekšmeti. Katrai no tām ir 

vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai citāda kultūras vērtība, un to 

saglabāšana nākamajām paaudzēm atbilst pašvaldības, valsts un 

starptautiskajām interesēm. 

Par pagasta vēstures pieminekļiem uzskatāmas būves, piemiņas vietas 

un atsevišķi priekšmeti, kas saistīti ar vēsturiskiem notikumiem, 

sabiedrības un valsts attīstību, izcilu mākslas darbinieku dzīvi. Zemes 

privatizācijas procesa laikā daudzi no tiem ir nepamatoti aizmirsti. 

 

Valsts nozīmes kultūras pieminekļi  

 1439 Valsts nozīmes Arheoloģija  Brūveru pilskalns,  

 1442 Valsts nozīmes Arheoloģija  Kalna Zīvertu senkapi,  

 1444 Valsts nozīmes Arheoloģija  Paplakas pilskalns,  

 1445 Valsts nozīmes Arheoloģija  Virgas senkapi pie Rūķīšiem,  

 1446 Valsts nozīmes Arheoloģija Purmsātu (Upes) pilskalns,  

 3861 Valsts nozīmes  Gabaliņu senkapi 

 1440 Valsts nozīmes Arheoloģija  Grīvu senkapi  

Vietējās nozīmes kultūras pieminekļi  

 1443    Vietējās nozīmes Arheoloģija  Kalviņu viduslaiku kapsēta,  

 Virgas muižas apbūve,  

 Piemiņas akmens deportētajiem pagasta iedzīvotājiem,  

 1905.gada piemiņas vieta Purmsātu kapsētā.  

Sakarā ar 300 gadadienu kopš Zviedrijas karaļa Kārļa XII uzturēšanās 

Virgā 2001. gada vasarā tika atklāta piemiņas zīme „Kārļa zābaks”. 

Piemiņas zīmes idejas autors ir vēsturnieks Rihards Rubīns, ideju 

īstenoja tēlnieks Raimonds Gabaliņš un mākslinieks Raimonds Kalniņš. 

PIELIKUMS Nr.13 Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi Priekules novadā 

(Crtl+klikšķis – atvērt saiti) 

Paskaidrojums pielikumama Nr. 13 skat. 84lpp. 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Zviedrija
http://lv.wikipedia.org/wiki/K%C4%81rlis_XII
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VKPIAI 

Nr. 

Atrašanās vieta Nosaukums 

 BUNKAS PAGASTS  

1287 Pie bijušajām Bunkas muižas 

grantsbedrēm 

Bunkas senkapi 

1288 Bunkas pagastā pie 

bijušajiem Graveniekiem 

Gravenieku-Elkas 

kalns-kulta vieta 

1289 Pie Bunkas pagasta 

Bumbuļiem 

Gaiļu kalns 

1290 Bunkas pagastā pie 

Dzintarniekiem un 

Pilskalniem Krotē 

Krotes Pilskalnks 

1291 Bunkas pagastā pie Šalkām Zviedru kapi – 

pilskalns 

1292 Bunkas pagastā pie 

Grantiņiem Bunkā 

Grantiņu senkapi 

1293 Bunkas pagastā pie 

Kalniņiem Krotē 

Kalniņu senkapi 

1294 Pie Valkiem un 

Graveniekiem Bunkas 

pagasta Vārtājā 

Gravenieku Elkas 

kalns – kulta vieta 

1295 Pie Valkiem Bunkas pagasta 

Vārtājā, Vārtājas upes 

kreisajā krastā 

Valku senkapi 

 GRAMZDAS PAGASTS  

1333 Gramzdas pagastā pie 

Aizvīķu kapsētas un 

Straujeniekiem 

Aizvīķu kulta vieta 

1334 Pie Gramzdas kapsētas Pilskalns 

1335 Pie Gramzdas pagasta 

Kunkuļiem 

Kunkuļu senkapi 

1336 Gramzdas pagasta aivīķos 

pie Pileniekiem 

Aizvīķu pilskalns un 

senkapi 

1337 Gramzdas pagasta Dāmā, pie 

Sedoliem Vidvides upes 

labajā krastā 

Diždāmes pilskalns 

1338 Pie Gramzdas pagasta Tiltiņu senkapi 
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Tiltiņiem 

1339 Pie Gramzdas pagasta 

Upītēm 

Upīšu senkapi 

 KALĒTU PAGASTS  

1347 Pie Kalētu pagasta Lanku 

mājām 

Lanku senkapi 

1348 Kalētu pagastā pie Ozolu 

veikala, Ceļmalām un 

Oškalniem 

Ozolu senkapi 

1349 Kalētu pagastā pie 

Plūdoņiem Apšupes krastā 

Kalētu pilskans 

1350 Kalētu pagastā pie Poļiem 

un bijušajiem Račiem 

Raču apmetne 

1351 Kalētu pagastā Saušu, Kļavu 

un Graudužu zemēs 

Saušu apmetne 

1352 VAS „Latvijas valsts meži” 

zemēs Kalētu pagastā 

Krūtes pilskalns 

 PRIEKULES PILSĒTA  

1382 Priekule ķieģeļu iela 34 Vella cepure 

(senkapi) 

 PRIEKULES PAGASTS  

1383 Priekules pagasta Asītes 

muižā pie Buņģiem, Stervēnu 

īpašumā 

Asītes pilskalns 

1384 Pie Priekules pagasta 

Ādamiem, Meļķu īpašumā 

Ādamu senkapi 

1385 Priekules pagastā pie 

Beltēniem, Dobeļdīķa 

austrumu krastā 

Beltēnu senkapi 

1386 Priekules pagasta Dārznieku 

īpašumā 

Dārznieku senkapi 

1387 Priekules pagastā pie 

Elekšiem, Arāju īpašumā 

Elekšu 

dobumakmens – 

kulta vieta 

1388 Pie Elkas-Ķezēniem, 

īpašumā Alejas 

Elkas-Ķezēna 

senkapi 

1389 Pie Priekules pagasta Garožu senkapi 
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Garožiem, īpašumā Dižgaroži (meitu kalns) 

1390 Pie Priekules pagasta 

Gravas-Sudmaļiem, īpašumā 

Gravenieki 

Gravas-Sudmaļu 

pilskalns 

1391 Pie Priekules pagasta 

Ķerrām, īpašumā Saules 

Ķerru pilskalns 

1392 Pie Priekules pagasta 

Kraujām, Gobām, Ruņas un 

Spreceles upju satekā, 

īpašumā Priednieki  

Trekņu pilskalns 

1393 Pie Priekules pagasta 

Mazdrīviņiem, īpašumā Beņķi 

Mazdrīviņu senkapi 

1394 Pie Priekules pagasta 

Pilskalniem Ruņas upes 

kreisajā krastā, īpašumā 

Meža Upenieki 

Kaltes pilskalns 

1395 Pie Priekules pagasta 

Saulītēm 

Pilspurva kalns – 

nocietinata senvieta 

1397 Pie Priekules pagasta 

Upeniekiem Ruņas upes 

labajā krastā, īpašumā Meža 

Upenieki 

Upenieku senkapi 

1398 Pie Priekules pagastā 

Priekules – Skodas šosejas 

labajā pusē pie Lapšiem, 

īpašumā Akmentiņi 

Mazgramzdas 

senkapi 

1399 Pie Priekules pagasta Lielā 

ielā 7, īpašumā Induļi  

Priežu kalva – 

senkapi 

 VIRGAS PAGASTS  

1439 Pie Virgas pagasta 

Brūveriem 

Brūveru pilskalns 

1440 Pie Virgas pagasta  Grīvām Grīvu senkapi 

1442 Pie Virgas pagasta kalna 

Zīvertiem 

Kalna Zīvertu 

senkapi 

1444 Pie Virgas pagastā pie 

Melnupes ietekas Virgā 

Paplakas pilskalns 

1445 Pie Virgas pagasta Rūķīšiem Virgas senkapi 



Priekules novada attīstības programma  
2013-2019 

Priekule 2013 87 

1446 Pie Virgas pagasta Upēm Purmsātu (Upes) 

pilskalns 

 PRIEKULES PILSĒTA  

3843 Priekules pilsēta Zviedru 

vārti 2 

Vārtu plastiskā 

apdare un cilnis, 

Ģērbonis 

 VIRGAS PAGASTS  

3861 Pie Virgas pagasta bijušā 

Gabaliņu fermas 

Priekulupītes kreisajā krastā 

Gabaliņu senkapi 

 PRIEKULES PILSĒTA  

6430 Priekules pilsēta Zviedru 

vārti 2 

Priekules pils vārti 
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 1.6. NOVADA TERITORIJAS STRUKTŪRA  

Kā jau iepriekš minēts, Priekules novads izveidoja, apvienojoties sešām 

pašvaldībām. Tā rezultātā novadā ir : 
 

 

Pilsēta 1 

Vidējciemi 11 

Mazciemi 6 

Skrajciemi 6 

Aprūpes ciemi 1 

 

Priekules novada kopplatība pēc reformas ir 51 936,5ha. 

Procentuālā ziņā vislielāko klatību (30% no kopplatības) aizņem 

Priekules pagasts, Tam seko Bunkas pagasts ar 21% no novada 

kopplatības, tad Virgas pagasts ar 17% no kopplatības, Gramzdas 

pagasts ar 16%, Kalētu pagasts ar 15% un visbeidzot – Priekules 

pilsēta, kura aizņem 1% no novada kopplatības. 

 

Priekules novada kopplatība

Bunkas 
pagasts

21%

Gramzdas 
pagasts

16%Kalētu 
pagasts

15%

Priekules 
pagasts

30%

Priekules 
pilsēta

1%

Virgas 
pagasts

17%

 

 

 



Priekules novada attīstības programma  
2013-2019 

Priekule 2013 89 

 

 

Vērojot Priekules novada teritoriju pa zemes lietošanas veidiem, 

redzam, ka lieāko daļu visas platības (58%) aizņem 

lauksaimniecībā izmantojamā zeme, tai seko meža zemes ar 

29%. 

 

Priekules novada teritorija

Meži
29%

Lauksaimniecī
bā izmantojamā 

zeme
58%

Purvi
2%

Pārējās 
zemes
2%Ūdens objekti

3%

Zem ēkām un 
pagalmiem

1%

Zem ceļiem
2%

Krūmāji
3%

 
 

Analizējot Priekules novada lauksaimniecības zemes, kuras 

Priekules novadā aizņem 29 607,2ha redzam, ka vislielākais to 

īpatsvars, 29% no visām novada lauksaimniecības zemēm ir 

Priekules pagastā, tam seko Bunkas pagasts ar 23% 

lauksaimniecības zemēm, Virgas pagasts ar 18%, Gramzdas 

pagasts ar 17% un Kalētu pagasts ar 13%.  
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Priekules pilsētā lauksaimniecības zemes ir 156,3ha, kas uz kopējā fona 

būtisku īpatsvaru nesastāda. 

Lauksaimniecības zemes 

Priekules novadā

Bunkas 
pagasts

23%

Gramzdas 
pagasts

17%Kalētu 
pagasts

13%

Priekules 
pagasts

29%

Virgas 
pagasts

18%

 

Meža zemes Priekules novadā aizņem 15 213,2ha. Vislielākais to 

īpatsvars ir Priekules pagastā, 32% no visām novadā esošajām meža 

zemēm, tam seko Kalētu pagasts ar 24%, Bunkas un Gramzdas pagastos 

– 17%, Virgas pagastā 10%. Priekules pilsētā meža zemes ir visai maz – 

54,8 ha, tāpēc uz kopējā fona nekādu īpatsvaru nesastāda.  

Meža zemes Priekules novadā

Bunkas 
pagasts

17%

Gramzdas 
pagasts

17%
Kalētu 
pagasts

24%

Priekules 
pagasts

32%

Virgas 
pagasts

10%

 
Zeme zem ūdens objektiem Priekules novadā aizņem 1344,0ha. Lielākā 

daļa, 27% atrodas Priekules pagastā, 25% - Bunkas pagastā, pa 17% - 

Kalētu un Virgas pagastos, 14% Gramzdā. Priekules pilsētā esošās 
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ūdens objektu platības 6,7ha ir nelielas.    
 

Ūdensobjekti Priekules novadā

Bunkas 
pagasts

25%

Gramzdas 
pagasts

14%Kalētu 
pagasts

17%

Priekules 
pagasts

27%

Virgas 
pagasts

17%

 

Toties, analizējot individuālo dzīvojamo māju apbūves zemes, pirmajā 

vietā ir Priekules pilsēta, jo tur atrodas 72% no visas platības, kura ir 

izmantota individuālo dzīvojamo māju apbūvei, pa 8% Priekules un 

Virgas pagastos, 5% Kalētu pagastā, 4% Gramzdas pagastā, bet Bunkas 

pagastā tikai 3%. 

Individuālo dzīvojamo māju apbūves 

zemes Priekules novadā

Priekules 

pilsēta
72%

Virgas 

pagasts
8%

Gramzdas 
pagasts

4%

Bunkas 

pagasts

3%

Kalētu 

pagasts

5%

Priekules 
pagasts

8%

 

Cita aina paveras, ja aplūkojam daudzdzīvokļu māju apbūves zemes. 

Priekules pilsētā atrodas vairs tikai 31% no visām novadā esošajām 

daudzdzīvokļu māju apbūves zemēm, 22% Bunkas pagastā, 19% 
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Priekules pagastā, 12% Virgas pagastā, 10% Gramzdas pagastā un 6% 

Kalētu pagastā. 

Daudzdzīvokļu māju apbūves 

zemes Priekules novadā

Bunkas 
pagasts

22%

Priekules 
pagasts

19%

Priekules 
pilsēta
31%

Virgas 
pagasts

12%

Gramzda
s pagasts

10%

Kalētu 
pagasts

6%

 

Vislielākais komercabūves objektu apbūves zemju (pavisam novadā 

21,5ha) īpatsvars – 41% ir Virgas pagastā, tam seko Priekules pilsēta ar 

37%. Pārējos pagastos šīs platības ir visai nelielas. 

Komercdarbības objektu apbūves 

zemes Gramzdas 
pagasts

4%

Kalētu 
pagasts

7%

Priekules 
pagasts

6%

Priekules 
pilsēta
37%

Virgas 
pagasts

41%

Bunkas 
pagasts

5%

 

Priekules novada teritorijā ražošanas objektu zemes aizņem 150,2ha. 

Vislielākais to īpatsvars ir Priekules pilsētā (39%), tai seko Virgas 

pagasts (20%), Bunkas pagasts (15%).  
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Ražošanas objektu apbūves 

zemes

Bunkas 
pagasts

15%

Gramzdas 
pagasts

9%

Kalētu 
pagasts

8%

Priekules 
pagasts

9%

Priekules 
pilsēta
39%

Virgas 
pagasts

20%

 

PIELIKUMS Nr.6 Priekules novada apdzīvojuma struktūra 

1.7. NOVADA PĀRVALDE UN PAKALPOJUMI. NOVADA BUDŽETS  

Priekules novada domē ir ievēlēti 15 deputāti, izveidotas 4 komitejas: 

 Finanšu komiteja; 

 Veselības un sociālo jautājumu komiteja; 

 Tautsaimniecības un attīstības komiteja; 

 Izglītības, kultūras un sporta komiteja; 

un 7 komisijas: 

 Iepirkumu komisija; 

 Administratīvā komisija; 

 Vēlēšanu komisija; 

 Priekules pilsētas zemes komisija; 

 Priekules novada domes pedagoģiski medicīniskā komisija; 

 Komisija izglītojamo atbrīvošanai no valsts pārbaudes darbiem 
 Komisija mērķdotācijas sadalei interešu izglītības programmām. 
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Priekules novadā pašvaldības sniegtos pakalpojumus iespējams saņemt: 

 Priekules novada domē; 

 Novada pakalpojumu centros – pagastu pārvaldēs: 

 Bunkas pagasta pārvaldē; 

 Gramzdas pagasta pārvaldē; 

 Kalētu pagasta pārvaldē; 

 Virgas pagasta pārvaldē. 

 Novada pakalpojumu punktos: 

 Aizvīķos; 

 Krotē; 

 Purmsātos; 

 Tadaiķos; 

 Virgā. 

Pašvaldības budžets ir likumdošanas ceļā apstiprināts ieņēmumu un 

izdevumu plāns noteiktam laika periodam.  

NOVADA  DOME 

DOMES  PRIEKŠSĒDĒTĀJS 

IZPILDDIREKTORS 

Iepirkumu komisija 

Finanšu komiteja 

Tautsaimniecības un attīstības 

komiteja 

Izglītības, kultūras un sporta 

komiteja 

Priekšsēdētāja vietnieks 

Priekšsēdētāja vietnieks 

Izpilddirektora vietnieks 

Bunkas  

pagasta 

pārvalde 

Gramzdas 

pagasta 

pārvalde 

Kalētu  

pagasta 

pārvalde 

Priekules 

pagasta 

pārvalde 

Virgas  

pagasta 

pārvalde 

Kanceleja 
Finanšu nodaļa 

Dzimtsarakstu nodaļa 

Attīstības 

plānošanas 

nodaļa 

Personāla 

speciālists 

Priekules vidusskola 

Priekules kultūras nams 

Priekules pilsētas bibliotēka 

PII ”Dzirnaviņas” 

Sociālais dienests 

SIA ”Priekules pakalpojumi” 

SIA ”Priekules nami” 

Pašvaldības SIA ”Virgas tehnika” 

Priekules mūzikas un mākslas skola 

Darba 

aizsardzības 

speciālists 

Veselības un sociālo jautājumu 

komiteja 

Ārkārtējo situāciju 

operatīvā komisija 

Administratīvā 

komisija 

Administratīvo aktu 

strīdu komisija 

Priekules pilsētas 

zemes komisija Novadu vēlēšanas  

komisija 

Jurists 
Bāriņtiesas 
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pašvaldības budžeta mērķis – noteikt un pamatot nepieciešamo līdzekļu 

apjomu pašvaldību funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei. 

Budzēta gads ir no 1.janvāra līdz 31.decembrim. 

 

Pamatbudžets 2011.gadā 

Budžeta līdzekļu atlikums gada 

sākumā 
693524 

Ieņēmumi 3 056 759 

Izdevumi 3 476 491 

Aizdevumu atmaksa 166 272 

Budžeta līdzekļu atlikums 107 520 

 

Pašvaldības 

budžets 
 

Pamatbudžets - 

pašvaldības ieņēmumi, kas 

paredzēti izdevumu 

segšanai un nav iezīmēti 

īpašiem mērķiem 

Speciālais budžets  – 

izdevumu segšanai no 

īpašiem mērķiem 

iezīmētiem ieņēmumu 

avotiem, dāvinājumiem 
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Priekules novada pamatbudžeta 

ieņēmumi 2011.gadā

Valsts 
budžeta 
dotācija

46%

Dotācija no 
PFIF
18%

Ieņēmumi 
no citām 

pašvaldībām
1%

Ieņēmumi 
par nomu 

un īri
1%

Naudas sodi 
un sankcijas

0%

Nekustamā 
īpašuma 
nodoklis

5%

Pašvaldības 
nodevas

0%

Dažādi 
nenodokļu 
ieņēmumi

0%

Iedzīvotāju 
ienākumu 
nodoklis

26%

Pārējie pašu 
ieņēmumi

1%
Komunālie 
maksājumi

1%

Maksa par 
izglītības 

pakalpojumi
em
1%
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Ieņēmumu sadalījums (%)

Savstarpējie 
norēķini

1%

No Valsts 
kases
55%Pašu 

ieņēmumi
12%

Mērķdotācij
as

32%

 
 

 

Priekules novada domes izdevumi pēc 

funkcijām 2011.gadā (%)

Vispārējie 
valdības 
dienesti

16%

Sabiedriskā 
kārtība un 
drošība

1%

Ekonomiskā 
darbība

8%

Atpūta, 
kultūra, 
reliģija

9%

Izglītība
43%

Sociālā 
aizsardzība 

5%

Veselība
1%

Pašvaldības 
teritoriju un 

mājokļu 
apsaimnieko

šana
17%
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Priekules novada domes izdevumi     

(3 476491 LVL)

Atalgojums
39%

Darba 
devēja 
VSAOI
10%

Pakalpojumi
18%

Krājumi, 
materiāli, 
preces
13%

Procentu 
izdevumi

3%

Pamatkapitā
la veidošana

11%

Sociālie 
pabalsti

6%

 
 

Budžeta sadalījums

Purmsātu 
skola
14%

Pedagogi
11%

Novada 
iestādes

22%Pilsēta un 
pagasts

19%

Bunkas 
pagasts

11%

Gramzdas 
pagasts

5%

Kalētu 
pagasts

11%

Virgas 
pagasts

7%
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Novada iestādes (LVL 762 303)

Sociālais 
dienests

24%

Būvvalde
2%

Kultūras 
pasākumi

2%

Tūrisms
1%

Attīstības 
nodaļa

6%

Informācij
as 

tehnoloģij
as
3%

Dome
35%

Nodarbinā
tība
14%

Bāriņtiesa
4%

Policija
0%

Darba 
drošība

1%

Savstarpē
jie 

norēķini
5%

Dzimtsara
kstu 

nodaļa
1%

Izglītības 
vadība

2%
 

 

 
Tālāk aplūkosim katras novada teritoriālo vienību tēriņu prognozi šajā gadā. 

 

Priekules pilsētas un pagasta 

izdevumi 2011. gadā

Mājokļi
3%

Ielu 
apgaismoj

ums
8%

Sporta 
halle
9%

% 
maksājumi

10%
Senlietu 
krātuve

0%

Bērnu 
dārzs
12%

Vidusskola
13%

Skolēnu 
pārvadāju

mi
3%

Aizdevumu 
atmaksa

5%

Ielas un 
ceļi
11%

Mūzikas 
skola
11%

Ūdenssaim
niecība

2%

Bibliotēka
3%

Kultūras 
nams
10%
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Bunkas pagasta izdevumi 2011.gadā

Ielu 
apgaismoju

ms
0%

Skola
15%Sk.pārvadā

jumi
3%

% atmaksa
5%

Aizdevumu 
atmaksa

29%

NĪ spec
1%

Proj.vad.
0%

Komunālā 
saimn.

9%

FVP
2%

Sports
1%

L/s kons
1%

Mājokļi
4%

Ūdenssaim
niecība

8%

Krotes bibl.
2%

Bunkas 
bibl.
1%

Senlietu 
krātuve

0%

Tadaiķu 
bibl.
1%

Kultūras 
nams
9%

Pārvalde
9%

Ceļu 
uzturēšana

1%

 
 

Gramzdas pagasta izdevumi 

2011.gadā

Komunālā 
saimn.

9%

Kultūras 
nams
17%

Senlietu 
krātuve

0%

Skola
27%

Aizvīķu 
FVP
2%

Sk.pārvadāj
umi
5%

% atmaksa
1%

Gramzdas 
FVP
3%

Aizdevumu 
atmaksa

2%

Gramzdas 
bibl.
5%

Aizvīķu 
bibl.
3%

Pārvalde
21%

L/s kons
1%

NĪ spec
1%

Mājokļi
2%

Sports
1%
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Kalētu pagasta izdevumi 2011.gadā
Pārvalde

8%

L/s kons
1%

NĪ spec
1%

Ceļu 
uzturēšana

0%

FVP
2%

Sports
0%

Skola
15%

% atmaksa
0%

Aizdevumu 
atmaksa

1%

Sociālais 
centrs

1%

Sk.pārvadāj
umi
4%

Bāriņtiesa
1%

Pār. ek. 
darb
0%

Bibliotēka
2%

Tautas nams
3%

Ugunsdzēsēj
i

0%

Senlietu 
krātuve

0%

Ielu 
apgaismoju

ms
0%

Komunālā 
saimn.
10%

Mūzikas 
skola
7% Mājokļi

0%

Ūdenssaimni
ecība
42%

 
 

 

Virgas pagasta izdevumi 2011.gadā

Pārvalde
13%

L/s kons
1%

Ūdenssaimni
ecība
11%

Komunālā 
saimn.
16%

Sports
1%

Skola
21%

Vides 
aizsardz.

0%

Veselības 
centrs
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bibl.
1% Tradīciju 
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5%

Brīvā laika 
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2%

Ugunsdzēsēj
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1%
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0%

Senlietu 
krātuve
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Pedagogiem vispērējās izglītības iestādēs piešķirta mērķdotācija 388 

215 LVL, tai skaitā 312 878 LVL paredzēti atalgojumam, 75373LVL 

darba devēja VSAOI. Savukārt Purmsātu speciāljā internātpamatskolā 
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pedagoguem piešķirta mērķdotācija 219672LVL, tai skaitā, atalgojumam 

177 026LVL, darba devēja VSAOI 42 642 LVL. 

Priekules novada domes saistību apmērs sasniedz 260 515 LVL. Tā 

sastāv no % maksājumiem – 94 243 LVL un pamatsummas, kas sastāda 

166 272 LVL. 

% maksājumi 94 243 LVL

Bunka
22%

Gramzda
2%

Kalēti
1%

Priekule
71%

Virga 
4%

 

Pamatsumma 166 272 LVL

Bunka
69%Gramzda

3%

Kalēti
2%

Priekule
18%

Virga 
8%

 
 

 

 

 

Priekules novada speciālā budžeta atlikums 2010.gada sākumā bija 

40764 LVL, gada laikā ieņēmumi 115190 LVL, bet izdevumi 130586 
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LVL. Speciālā budžeta līdzekļu atlikums sastāda 25368 LVL. 

 

 

Speciālā budžeta ieņēmumi 

2011.gadā ( 115 190 LVL)

Dabas 
resursu 
nodoklis

9%

Ceļu fonds
89%

Maksas 
pakalpoju

mi
1%

Tirgus 
nodeva

1%

 
 

 

 

Speciālā budžeta izdevumi 

2011.gadā ( 130 586 LVL)

Tirgus
1%

Ceļu fonds
89%

Dabas 
resursi
10%
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Ceļu fonda sadalījums 

 2010. gada 

atlikums 

2011.gada 

apjoms 

Kopā 

2011.gadā 

Priekules 

pilsēta 

15 19587 19602 

Bunkas 

pagasts 

1416 21649 23065 

Gramzdas 

pagasts 

1384 18556 19940 

Kalētu pagasts 2899 11340 14239 

Priekules 

pagasts 

8496 17525 26021 

Virgas pagasts -1553 14433 12879 

 

Ceļu fonds %

Bunka
20%

Gramzda
17%

Kalēti
12%

Priekule
40%

Virga 
11%

 
Priekules novadā gada sākumā bija ziedojumi un dāvinājumi 3961 LVL, 

kuri tika iztērēti un gada beigās budžeta līdzekļu atlikums šajā sadaļā 

vairs nav. 

Priekules novada dome, tāpat kā visas pašvaldības savā budžetā saņem 

iedzīvotāju ienākumu nodokli. Veicām analīzi par šī nodokļa maksātājiem 

un iemaksātajām summām 2009.gadā. 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir nodoklis, ar ko apliek fiziskās personas 

gūtos ienākumus, un tas sastāv no: 

 algas nodokļa, ko par darbinieka gūtajiem ienākumiem aprēķina un 

maksā darba devējs;  

  fiksētā ienākuma nodokļa par ieņēmumiem no saimnieciskās 
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darbības;  

  nodokļa par ienākumiem no saimnieciskās darbības, ja tie nav 

uzņēmumu ienākuma nodokļa objekts, un nodokļa no citiem ienākuma 

avotiem;  

  nodokļa par ienākumu no kapitāla, tajā skaitā nodokļa no kapitāla 

pieauguma;  

  patentmaksas par atsevišķu veidu saimnieciskās darbības veikšanu;  

  mikrouzņēmumu nodokļa daļas atbilstoši Mikrouzņēmumu nodokļa 

likumam. 

 

Priekules novadā, tāpat kā visā Latvijā, nodokļu maksātājus varam 

sadalīt divās daļās:  

 nodokļa maksātāji, kuri reģistrēti pašvaldības teritorijā un 

 nodokļa maksātāji, kuri reģistrēti ārpus tās. 

 

 

Priekules novada iedzīvotāju 

ienākumu nodokļa maksātāju 

reģistrācijas vieta

Ārpus 
Priekules 
novada 

reģistrētie 
nodokļu 

maksātāji
74%

Priekules 
novadā 

reģistrētie 
nodokļu 

maksātāji
26%

 

 

 

Ja visas iedzīvotāju ienākumu nodokli maksājošās juridiskās personas 

dala pēc to darbības formas (SIA, A/S, zemnieku saimniecības utml.) un 

novada budžetā iemaksātās summas, tad redzam, ka vislielāko nodokļu 

massu ir iemaksājušas SIA, kam seko valsts un pašvaldību iestādes (ar 

to saprotam visas iestādes, kurām reģistrācija sākas ar 

Nr.900000xxxxx, bet tās ne vienmār ir tikai valsts iestādes). 
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Iedzīvotāju ienākumu nodokļa 

maksājumu īpatsvars Priekules 

novadā 2009. gadā

SIA 
43%

Valsts un 
pašvaldību 
iestādes

37%

Individuālā 
darba 
veicēji

2%

Zemnieku 
saimniecīb

as
1%

Pārstāvnie
cības
1%

Akciju 
sabiedrība

s
16%

 

 

 

 

Būtu nepieciešams pievērst uzmanību faktam, ka zemnieku 

saimniecības 2009.gadā ir iemaksājušas Priekules novada 

budžetā 1% iedzīvotāju ienākumu nodokļa no visas iekasētās 

summas. 

 

 

 

Turpmāk aplūkosim Priekules novadā reģistrētos nodokļu maksātājus, 

gan novada kopējā skatījumā, gan atsevišķi pa katru administratīvo 

vienību, kura ietilpst novadā. Tātad, tie būs 26% no visiem iedzīvotāju 

ienākumu nodokļa maksātājiem Priekules novada budžetā. 

 

Vispirms aplūkosim juridiskā personas pēc to skaita un nodarbošanās. 
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Priekules novada teritorijā 

reģistrēto iedzīvotāju ienākumu 

nodokļa maksātāju nodarbošanās

Biedrības, 
nodibinājumi

7%

Automobiļi 
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remonts

1%

Augkopības 
papulddarbība

s
1%

Vairumtirdznie
cība
1%

Sava vai 
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nekustamā 
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izīrēšana vai 
pārvaldīšana

1%

Bez 
nodarbošanās

18%

Gaļas un 
gaļas 

produktu 
ražošana

1%

Dzīvojamo un 
nedzīvojamo 

ēku 
būvniecība

1%

Draudzes 
2%

Mazumtirdznie
cība
4%

Mežsaimniecī
ba
1%

Lauksaimniecī
ba

62%

 

 

Kā redzam, nospiedošs vairākums (62%) no Priekules 

novada teritorijā reģistrētajiem nodokļu maksātājiem 

nodarbojas ar lauksaimniecību, bet novada budžetā iemaksā 

1% no iedzīvotāju ienākumu nodokļa. 
 

 

 

Priekules novada zemnieku 

saimniecības – Iedzīvotāju 

ienākumu nodokļa maksātājas 

2009.gadā

25
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Priekules novada iedzīvotāju 

ienākumu nodokļa maksātāji 

2009.gadā (juridiskās personas)

72

460

0 100 200 300 400 500

Faktiskie
nod.maksātāji

Reģistrētie nod.
maksātāji

 
 

Priekules novadā reģistrēto 

iedzīvotāju ienākumu nodokļa 

maksātāju īpatsvars

Pašvaldība
47%

Farmaceitisko 
preču 

mazumtirdznie
cība
2%

Augkopības 
papilddarbība

s
1%

Tvaika 
piegāde

3%

Slimnīcu 
darbība

24%

Iepakošanas 
pakalpojumi

3%

Individuālais 
darbs
7%

Lauksaimniecī
ba

10%

Mazumtirdznie
cība
3%

 

  

Šeit attēlota Iedzīvotāju ienākumu nodokļa daļa, kura iekasēta no 

Priekules novadā reģistrētajiem nodokļu maksātājiem (100%). 

Kā redzam, vislielākā nodokļu maksātāja ir pašvaldība (43%) – tai seko 

slimnīca (23%) un 9%, no Priekules novadā reģistrētajiem nodokļu 

maksātājiem, ir samaksājuši lauksaimnieki. 

Tālāk, pēc šāda paša principa aplūkosim visus Priekules novadā 

ietipstošos pagastus un Priekules pilsētu. Tā kā teritoriālā reforma 
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notika 2009.gada vasarā, tad visur kā nodokļu maksātāja figurēs arī 

pašvaldība. 

 

 

Priekules pilsēta. 
 

Priekules pilsētas iedzīvotāju 

ienākumu nodokļa maksātāju 

īpatsvars (juridiskas personas).  

Mazumtirdz
niecība

3%

Lauksaimni
ecība
9%

Nekustamā 
īpašuma 

pārvaldīšan
a par 

atlīdzību 
vai uz 
līguma 
pamata

4%
Pāsvaldība

43%

Farmaceitis
ko preču 

mazumtirdz
niecība

2%

Veterinārij
a

1%

Tvaika 
piegāde

4%

Slimnīcu 
darbība

34%

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priekules novada attīstības programma  
2013-2019 

Priekule 2013 110 

Bunkas pagasts. 

89%

6%

3%

1%

1%
pašvaldība

lauksaimniecības izejvielu,
dzīvu lopu, tekstilizejvielu un
pusfabrikātu
vairumtirdzniecības starpnieku
darbība
lauksaimnieciskie un ar
lopkopību saistītie pakalpojumi,
izņemot veterināro darbību

būvniecības projektu
izstrādāšana

zāģēšana, ēvelēšana un
impregnēšana

Bun

kas pagasta iedzīvotāju ienākumu nodokļa maksātāji 2009.gadā (juridiskas 

personas). 
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Gramzdas pagasts. 

79%

8%

13% pašvaldība

lauksaimnieciskie un
lopkopības pakalpojumi
(izņemot veterināros
pakalpojumus)
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Gramzdas pagasta iedzīvotāju ienākumu nodokļa maksātāji 2009.gadā (juridiskas 

personas). 
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Gramzdas pagasta iedzīvotāju ienākumu nodokļa maksātāji 2009. gadā (juridiskas 

personas) 
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Kalētu pagasts. 

50%

2%

1%

47%

pašvaldība

biedrības

lauksaimnieciskie un
lopkopības pakalpojumi
(izņemot veterināros
pakalpojumus)
augkopības
papilddarbības

iepakošanas pakalpojumi

 

Kalētu pagasta iedzīvotāju ienākumu nodokļa maksātāji 2009.gadā (juridiskas 

personas). 

 

54

7

0

10

20

30

40

50

60

reģistrētie faktiskie

 

 Kalētu pagasta iedzīvotāju ienākumu nodokļa maksātāji 2009.gadā (juridiskas 

personas). 
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Priekules pagasts. 
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Priekules pagasta iedzīvotāju ienākumu nodokļa maksātāji 2009.gadā (juridiskas 

personas). 
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Priekules pagasta iedzīvotāju ienākumu nodokļa maksātāji 2009.gadā (juridiskas 

personas). 
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Virgas pagasts. 

32%

4% 7%

55%

1%1%

pašvaldība

lauksaimnieciskie un lopkopības
pakalpojumi (izņemot veterināros
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kravu pārvadāšanas pakalpojumi,
izmantojot autoceļus

kokmateriālu, būvmateriālu un
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Virgas pagasta iedzīvotāju ienākumu nodokļa maksātāji 2009.gadā (juridiskas 

personas). 
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Virgas pagasta iedzīvotāju ienākumu nodokļa maksātāji 2009.gadā (juridiskas 

personas). 
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Individuālā darba veicēji. 
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Attēls 1  Priekules novada iedzīvotāju ienākumu nodokļa maksātāji 2009.gadā 

(fiziskas personas). 

Kā redzam pēc Attēla 2 Priekules novadā reģistrētās un iedzīvotāju 

ienākumu nodokli maksājošās fiziskās personas 2009.gadā ir 

samaksājušas 2% no visa iekasētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa, tas ir 

divas reizes vairāk kā zemnieku saimniecības. 

PIELIKUMS Nr. 19  Priekules novada domes pakalpojumu sniegšanas 

struktūra 

1.8. INFRASTRUKTŪRA  
 

 

1.8.1. CEĻI  

Ceļu sistēmu Priekules novadā veido valsts, pašvaldības autoceļi, 

uzņēmumu un privātie ceļi, tai skaitā māju pievadceļi, kā arī auto 

stāvlaukumi, autobusu pieturas. Priekules novadu austrumu-rietumu 

virzienā un ziemeļu dienvidu virzienā reiz šķērsoja dzelzceļa līnija Rīga-

Možaiķi-Klaipēda un Vaiņode-Liepāja skar dzelzceļa līnija Rīga-Liepāja. 
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1.8.1.1. VALSTS CEĻI  

Priekules novadu šķērso reģionālie autoceļi un vietējie autoceļi. 

REĢIONĀLIE AUTOCEĻI 

Numurs Nosaukums 

P 106 Ezere-Embūte-Grobiņa 

P 114 Priekule-Lietuvas robeža (Plūdoņi) 

VIETĒJIE AUTOCEĻI 

V 1198 Priekule-Ilmāja 

V 1205 Krote-Tadaiķi 

V 1206 Durbe-Tadaiķi-Bunka-Priekule 

V 1207 Tadaiķi-Māķi-Krisbergi 

V 1208 Bunka-Paplaka-Mazkalēti 

V 1210 Priekule-Paplaka-Virga 

V 1211 Priekule-Purmsāti-Kalēti 

V 1213 Vaiņode-Aizvīķi 

V 1215 Purmsāti-Gramzda 

V 1216 Krogzemji-Purmsāti 

V 1217 Ozoli-Kalēti 

V 1218 Bārta-Kalēti-Gramzda 

 PIELIKUMS Nr. 14 Priekules novadā esošie valsts ceļi  

(Crtl+klikšķis – atvērt saiti) 
 

 

1.8.1.2. PAŠVALDĪBAS CEĻI.  

Salīdzinot ar valsts ceļiem, pašvaldības ceļu tīkls ir daudz intensīvāks, 

tas noklāj praktiski visu novada teritoriju un dod iespēju nokļūt gandrīz 

jebkurā vietā visā novada teritorijā. Pašvaldības ceļu kopgarums ir 

367,73km. 
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Priekules novada pašvaldības ceļu 

īpatsvars

Bunkas 
pagasts

18%

Gramzdas 
pagasts

23%Kalētu 
pagasts

13%

Priekules 
pagasts

22%

Priekules 
pilsēta

8%

Virgas 
pagasts

16%

 

Priekules novada Bunkas pagasts 
Autoceļa 

numurs 

Autoceļa nosaukums Kopējais

km 

KLASE 

A002 Krote – Vārtāja 2,67 D 

A001 Krote – Vārtāja 2,87 D 

A012 Dižbrakši – Krotes ceļš 2,12 D 

A014 Ziņģenieki – Ordangas 2,57 D 

A011 Bunka – Ziņģenieki 1,04 D 

A018 Bunka – Ziņģenieki 3,01 D 

A009 Ceļš 18 – Krote 3,01 C 

A007 Dzintari – Priedkalni 2,51 C 

A023 Ceļš 18 – Krote 3,62 C 

A017 Mucas – Krote 0,68 C 

A025 Bērziņi – Veikals 1,69 D 

A021 Rijnieki – Centrs 0,14 D 

A022 Bērziņi – Veikals 0,68 D 

A016 Bunkas – Krotes ceļš 0,30 D 
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A015 Rijnieki – Centrs 1,19 D 

A024 Cērpiņi – Treimaņi 1,78 D 

B019 Purviņi – Mežģirti 0,99 D 

B020 Līvāni – Lielā iela 0,73 D 

B014 Upeslīči – Straumēni 0,90 D 

B017 Dzelmes – Graudiņi 0,74 D 

B018 Lībieši – Kapi 1,40 D 

B021 Vīksnas – Kalibjāņi 1,16 D 

B015 Veikals – Oši 1,36 D 

B013 Krotes ceļš – Strazdiņi 0,27 D 

C017 Zemīši – Krastiņi 0,36 D 

C018 Lejiņas – Maci 0,41 D 

C021 Āži – Gobzemji 1,37 D 

C010 Parks – Akmentiņi 0,38 D 

C005 Parks – Santīmi 0,47 D 

C004 Ceļš – Mazdārziņi 0,22 D 

C002 Krote – Indrāni – 

Elejas 

0,62 D 

C001 Krote – Indrāni – 

Elejas 

0,44 D 

C020 Uz Dzirnavām 0,43 D 

C015 Parks 0,15 D 

C016 Mežmalas – Ābelītes 0,39 D 

C011 Ceļš – Kapi jaunie 0,26 D 

C003 Ceļš – Attīrīšanas 0,29 D 

C008 Asfalts – Kūtiņas 0,11 D 

A013 Alkšņi – Jaunzemji 1,68 D 

A003 Klubs – Māķi 0,46 D 

A004 Līvāni – Kaņūti 1,21 D 

A005 Līvāni – Kaņūti 0,25 D 

A006 Izriedes – Vārtāja turp 2,78 D 

A011 Bunka – Ziņģenieki 1,04 D 

A019 Kalnvēji – Sērdieņi 1,51 D 

A020 Izriedes – Vārtāja 0,38 D 

A024 Cērpiņi – Treimaņi 1,78 D 

A008 Aplociņi – Lanka 1,00 D 

B002 Izriedes – Plostnieki 0,62 D 
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B010 Paegļi – Ozoliņi 1,53 D 

B011 Runti – Kaņūti 2,09 D 

B001 Māķi – Akmeņkalni 0,45 D 

B003 Māķi – Akmeņkalni 1,49 D 

B004 Māķi – Pēkas 1,62 D 

B007 Grāveri – Kābari 0,78 D 

B009 Māķi – Silenieki 1,11 D 

C013 Jaunzemji ceļa atzars 0,45 D 

C014 Alkšņi – Šventas 0,51 D 

C006 Ceļš – Imantas 0,33 D 

C009 a/c Priekule – Durbe – 

Ziemeļi 

0,20 D 

  0,73  

                Kopā: 66,19 km 

 

Priekules novada Gramzdas pagasts 

 
Autoceļa  

numurs 

 

Autoceļa 

nosaukums 

Kopējais  

garums, 

km 

Klase 

165 Dāma-Ribenieki 7,0  C 

170 Jaunvēveri-Zariņi 1,3 C 

164 Sudmaļi-Rutki 2,10  C 

322 Kalniņi-Plostnieki 1,40  C 

137 Aizvīķu centrs 0,76  C 

167 Aizvīķi-Pansionāts 0,18  C 

325 Sērdieņu ceļš 1,66  C 

174  320 Liepkalni-Berķi 5,85  C 

321 Laukmuiža-Kalniņi 1,35  C 

318 Meža iela 0,57  C 

331 Nākotnes iela 0,33  C 

328 Miera iela 0,27  C 

131 Grunti-Liepkalni 1,16  C 

168 Salmiņi-Pauļi 1,35  C 

173  319 Gramzda-Indrāni-

Grunti-Karuļi 

9,39  C 

169 Celminieki-Stūri- 4,40  C 
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Līčupes 

031 Dāma-Puķes-Smaiži 4,65  C 

136 Krustceles-Kunkuļi 2,47  C 

133  257 Liepkalni-Stūri 2,35  C 

435 Mazgramzdas ceļš 1,28  C 

383 Dīķsaimniecības ceļš 0,59 D 

316 Gramzda-Zviedri 3,90 D 

333 Oliņas-Mežmaļi 1,44 D 

434 Mežu ceļš 1,00 D 

134 Aizvīķi-Pūces 2,33 D 

198 Aizvīķu-kapu ceļš 0,18 D 

175 Dāma-Līvānu mājas 0,74 D 

329 Skujiņu ceļš 1,32 D 

 Līgotņu ceļš 0,48 D 

167 Mūrnieku ceļš 1,94 D 

437 Silinieku ceļš  1,64 D 

202 Aizvīķi-Pļavnieki 1,36 D 

415 Oši-Komplekss 0,26 D 

413 Trekņi-Brazdaiķi 1,78 D 

327 Trekņi-Kapu ceļš 1,08 D 

436 Gramzdas kapu ceļš 0,88 D 

314 Kārkliņu ceļš 0,89 D 

332 Zvagiļi-Mednieku parks 0,41 D 

999 Zariņi-Skujas 0,71 D 

441 8. marta iela 0,12 D 

314 Kārkliņu ceļš 0,49 D 

200 Aizvīķu estrāde 0,21 D 

201 Patversmes ceļš 0,41 D 

176 Smaižu kapu ceļš 0,38 D 

 Vērdiņu ceļš 0,28 D 

 Apši-Krūmiņi-Plostneki 0,18 D 

271 Rutku ceļš 0,47 D 

414 Lejasbunkas-Eglieni 1,19 D 

438 Meža iela-Alejas ceļš 0,52 D 

 Gentes ceļš 1,41 D 

270 Velēnu purva ceļš 0,68 D 

317 Trušu ceļš 0,82 D 
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174 Gaiļu ceļš 1,20 D 

330 Kūdras purva ceļš 0,59 D 

315 Kalēju ceļš 0,46 D 

350 Stūru ceļš 0,63 D 

326 Alejas ceļš (Trekņi) 1,26 D 

312 Mežaiņu ceļš 1,32 D 

                      Kopā: 85,37 km 
 

Priekules novada Kalētu pagasts 
Autoceļa 

numurs 

Autoceļa 

nosaukums 

Kopējais 

garums 

Klase 

AOO1 Kalēti – Strautiņi 2,99 C 

AOO2 Gundegas – Lazdenieki 1,28 D 

AOO3 

Birztalas – Ķeiri – 

Eglītes 0,62 

D 

AOO4 Ratnieki – Ruicēni 1,44 D 

AOO5 Ieviņas – Annenieki 1,59 D 

AOO6 Darbnīcas – Sarmas 2,15 D 

AOO7 Brūveri – Ievlejas 1,24 D 

AOO8   2,09 D 

AOO9 

Upesmuiža – Dzelzceļa 

pārbrauktuve 0,64 

D 

AO1O Kalētu traktoru ceļš 0,76 D 

AO12   0,37 D 

AO11 Meža Siseņi – Apiņi 3,34 D 

AO14 Ozoli – Pazari 0,1 D 

AO15   2,35 D 

AO16 Skudriņi – Dzeguzes 2,1 D 

AO17 Lankas – Uldriķi 1,66 D 

AO18 Krejotava – Apsītes 0,66 D 

AO19 Ozolu traktoru ceļš 1,41 D 

AO20 

Grīnbergu dīķa 

apvedceļš 2,08 

D 

BOO1 

Lejnieki – Plostnieki – 

Brūveri 1,92 

D 

BOO2 

Kalēti – Līdumi – 

Zeltkalni 2,34 

C 
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BOO3 

Strautiņi – Zeltkalni – 

Svipsti 3,84 

D 

BOO4   4,35 D 

BOO5 Zeltkalni – Vecmākuži 1,6 D 

COO1 Liekņi – Meirāni 0,68 D 

COO2 Bērzkalnu pievedceļš 0,25 D 

COO3 

Smilts karjera 

pievedceļš 1,5 

D 

DOO1 Laukmales iela 0,63 D 

DOO4   0,08 D 

DOO2 Stacijas iela 0,06 D 

DOO3   0,44 D 

DOO5 Nākotnes iela 0,51 D 

                                                      Kopā: 47.07 km 

 

  Priekules novada Priekules pagasts 
Autoceļa 

numurs 

Autoceļa 

nosaukums 

Kopējais 

garums 

Klase 

A002 

A008 

Liesma – Reiņa ezers 2,03 

5,48 

D 

C 

 Uz Nodegu kapiem 0,50 D 

A003 Lejnieki – Embūte 2,85 D 

A011 Priekules pilsēta – 

Audari 

4,67 D 

 Dobeļdīķa ceļš 2,00 D 

B006 Altajs – Mucenieki 1,47 C 

B013 Ezeres ceļš – Asītes 

muiža 

2,79 D 

B015 Mucenieki – Ordanga 3,19 D 

B018 Ezeres ceļš – Māliņi 2,25 D 

D008 Lielā iela 0,23 D 

A004 Nākotnes iela – Altajs 1,61 D 

A006 

A007 

Priekule – Mazgramzda 

 

1,01 C 

3,90 C 

A005 

A009 

A010 

Mazgramzda – 

Ozolbunči 

 

1,67 

0,05 

D 

0,56 D 
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A013 

A014 

Mazgramzda – Maži 

 

3,74 D 

1,46 D 

A015 Nākotnes iela – Altajs 0,49 D 

B007 

B019 

Dārznieki – Lidlauks 0,49 

2,46 

D 

D 

B008 Purmsātu ceļš – Elekši 

– Lielās Gobas 

0,87 D 

B014 Kūlupi – Elkas kapi 2,58 D 

B016 Nākotnes iela – Jermuši 1,92 D 

B017 Mazgramzda – Skudras 3,43 D 

B020 Mazgramzda – Skodas 

ceļš 

0,89 C 

C001 

C002 

Uz Brāļu kapiem 

 

0,66 D 

0,06 D 

C003 

C006 

Sālavi – Mieži 1,30 D 

0,34 D 

C004 Skudras – Buividi 1,50 D 

C007 Skodas ceļš – 

Vecģībieši 

1,09 D 

C008 Skodas ceļš – Kalēji 1,86 D 

C009 Skodas ceļš – 

Maztrekņi 

1,11 D 

C010 Skudras – Raņģenes 

mežs 

0,70 D 

C012 Ozolbunči – Gaļkinti 1,04 D 

D002 Nākotnes iela 0,63 D 

D005 Celtnieku iela 0,46 D 

D006 Liepu iela 0,13 D 

A001 Paplakas c. – Purmsātu 

c. 

3,85 D 

B001 Avotiņi – Jūles muiža 1,68 D 

B002 

B003 

B004 

Āboltiņi – Gūžas 0,43 D 

1,32 D 

0,67 D 

B009 

B010 

Judu kapi – Tiltnieki 0,96 D 

0,42 D 

B011 Teņi – Lieģenieki 1,07 D 
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B012 Pūces – Kalnu iela 2,88 D 

 Cīrulīši – Dzidras 0,70 D 

D001 Lauku iela 0,30 D 

D003 Ozolu iela 0,19 D 

D004 Bērzu iela 0,45 D 

D007 Kalnu iela 0,33 D 

 Graudu iela 0,10 D 

                                                  Kopā: 80,82 km 
 

Priekules novada Priekules pilsēta 
 

Nr.p.k. 

Ielu  

nosaukums 

Kopējais 

garums 

Klase 

1. Aizputes iela 1,800 B 

2. Uzvaras iela 0,700 B 

3. Paplakas iela 0,400 C 

4. Raiņa iela 1,320 C 

5. Vaiņodes iela 0,660 B 

6. Baznīcas iela 0,700 C 

7. Zviedru vārtu iela 0,200 C 

8. Galvenā iela 1,300 C 

9. Liepājas iela 0,700 C 

10. Brīvības iela 2,700 D 

11. Ceriņu iela 0,300 D 

12. Bānīša iela 0,200 D 

13. Bērzu iela 0,300 D 

14. Dambja iela 0,700 D 

15. Dārza iela 1,300 C 

16. Dīķa iela 0,300 D 

17. Dzirnavu iela 0,500 D 

18. Ganību iela 0,800 D 

19. Jaunā iela 0,400 D 

20. Kalēju iela 0,700 D 

21. Kanālu iela 0,200 D 

22. Klusā ielā 0,100 D 

23. Ķieģeļu iela 1,900 D 

24. Lauku iela 0,400 D 

25. Lāčplēša iela 0,200 D 
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26. Liepu iela 0,300 D 

27. Lībju iela 0,200 D 

28. Mazā iela 0,100 D 

29. Miera iela 0,900 D 

30. Ozolu iela 0,200 D 

31. Parka iela 1,300 D 

32. Peldu iela 0,200 D 

33. Pļavu iela 0,100 D 

34. Pumpura iela 0,300 D 

35. Rietuma iela 0,450 D 

36. Rīta iela 0,300 D 

37. Saules iela 0,200 D 

38. Smilšu iela 2,300 D 

39. Tirgoņu iela 1,100 D 

40. Tirgus iela 0,400 D 

41. Uguns iela 0,200 D 

42. Ūdens iela 0,100 D 

43. Zāļu iela 0,900 D 

44. Upes iela 0,100 D 

                                                      Kopā: 28,43 

 

Priekules novada Virgas pagasts 
Autoceļa 

numurs 

 

Autoceļa 

nosaukums 

Kopējais 

Garums, 

km 

Klase 

A grupas autoceļi 

1 Kīru ceļš 4,01 D 

16 Brūveru ceļš 2,45 D 

38 
Zundi-Purmsātu skola-

Strujas 
1,42 C 

40 Valeja-Vārtāja 0,35 D 

6 Dzirnavu ceļš 0,53 D 

4 Skolas ceļš 0,82 C 

8 Vidzemnieku ceļš 0,60 D 

20 Saļantu ceļš 3,67 D 

10 Virgas skola-Vizbuļi 1,22 D 

26  Ūdenskrātuves ceļš 2,53 C 
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13 Zāles ceļš 1,94 D 

15 Saultekas-Dilles 0,95 D 

32 Gravenieku Stūrīši 4,67 C 

31 Gravenieku ceļš 4,67 C 

33 Gravenieki –Smilgas 2,18 D 

B grupas autoceļi 

5 Adatiņu ceļš 0,72 D 

44 Virgas kapu ceļš 0,10 D 

27 Kalna Zīvertu ceļš 1,81 D 

24 Edinta ceļš 0,39 D 

17 Papalakas skolas ceļš 1,05 D 

36 Pavāru ceļš 0,61 D 

28 Gabaliņu ceļš 2,84 D 

43 Zariņi-Vārtājas upe 0,99 D 

7 Baznīca caur Ķinēniem 0,34 D 

25 Zentas ceļš 0,43 D 

9 Vidzemnieku ceļš 0,68 D 

42 
Zundi-Purmsātu skola-

Strujas 
3,41 D 

37 Brizgas-Dižbrūveri 2,00 D 

19 Līvānu ceļš 1,88 D 

18 Paplakas kalnu ceļš 1,36 D 

23 Purvmaļu ceļš 1,19 D 

11 Sleiņi-Alkšņi 0,56 D 

21 Cielavu ceļš 0,42 D 

14 Mazvirgas ceļš 1,51 D 

2 Ošenieku ceļš 0,57 D 

29 Drāznieku ceļš 0,79 D 

C grupas autoceļi 

45 Gateris-Krāces 0,29 D(gājēju) 

46 Virgas kalte 0,20 D 

12 Kalpaki-Ķimenes 0,34 D 

22 Pavasara ceļš 0,42 D 

3 Kīras-Priedes 032 D 

30 Gar ūdenskrātuvi 1,10 D 

47 Stiebriņu ceļš 0,90 D 

34 Bruncu ceļš 0,46 D 
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35 Zvejas-Upmaļi 1,43 D 

 Virgas skolas ceļš 0,07 D 

„Ielas” grupas autoceļi 

41 Dārza iela 0,42 D 

39 Jaunā iela 0,16 D 

                      Kopā: 60,58km 

PIELIKUMS Nr.20 Priekules novada ceļi 

PIELIKUMS Nr.21 Priekules novada ceļi un to ietekme uz attīstību 

(Crtl+klikšķis – atvērt saiti) 

1.8.2. SABIEDRISKAIS TRANSPORTS. NOVADA TRANSPORTS  

Sabiedriskais transports ir pakalpojumu kopums, kas nodrošina 

pasažieru pārvadāšanu pilsētās vai starp tām par noteiktu samaksu. 

Priekules novada gadījumā nekādas izvēles iespējas netiek 

nodrošinātas.  

Perspektīvē Priekules novadā sabiedriskā transporta kustības 

pastāvēšana ir apdraudēta, un autobusi līdz galaērķiem nebrauks kā jau 

tas notiek ar autobusiem, kuru galamērķis ir Aizvīķi... 

 

 

 

1.8.2.1. SABIEDRISKAIS TRANSPORTS  

Par sabiedriskā transporta kustības grafikiem Kurzemē ir atbildīga 

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA SABIEDRISKĀ TRANSPORTA 

NODAĻA 

Kurzemes plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta nodaļas darbības 

mērķis ir nodrošināt Kurzemes reģiona iedzīvotājiem pieejamus un 

kvalitatīvus sabiedriskā transporta pakalpojumus.  

Par Priekules novada sabiedriskā transporta kustības grafiku atbildīgā 

persona ir Indulis Ozoliņš – Tīkla plānotājs 
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Atbildīgs par šādām teritorijām: Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, 

Pāvilostas, Priekules, Rucavas, Vaiņodes novadi 

Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) Sabiedriskā transporta komisija ir 

KPR attīstības padomes izveidota lēmējinstitūcija, kas ir atbildīga par 

sabiedriskā transporta pakalpojumiem Kurzemes reģionā.  

  

Sabiedriskā transporta komisija veic šādus uzdevumus: 

 - izvērtē pārvadātāju ceturkšņa Pārskatus par sabiedriskā transporta 

pakalpojumu peļņu vai zaudējumiem KPR maršrutu tīkla reģionālajos 

vietējās nozīmes maršrutos; 

- pieņem lēmumus par pārvadātājiem pārskaitāmo finanšu līdzekļu 

apmēru ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistīto 

zaudējumu segšanai; 

- izskata novadu pašvaldību, pārvadātāju, juridisko un fizisko personu 

iesniegumus;  

- pieņem lēmumu par grozījumiem KPR maršrutu tīklā - jaunu reģionālo 

vietējās nozīmes maršrutu vai reisu atklāšanu, esošo maršrutu vai reisu 

grozīšanu un slēgšanu; 

- izskata Autotransporta direkcijas atteikumu saskaņot lēmuma projektu 

par Kurzemes plānošanas reģiona reģionālā vietējās nozīmes maršruta 

vai maršrutu tīkla izveidi vai grozīšanu un lemj par jautājuma tālāku 

neskatīšanu, grozīšanu vai saskaņošanas atteikuma iesniegšanu 

izskatīšanai Satiksmes ministrijā; 

- pieņem lēmumu par eksperimentālo pārvadājumu veikšanu un šo 

pārvadājumu finansēšanas avotu; 

- izvērtē nepieciešamo kompensāciju (zaudējumu) apmēru nākamajā 

kalendāra gadā KPR maršrutu tīklam 

PIELIKUMS Nr.15 Sabiedriskais transports Priekules novadā 

 (Crtl+klikšķis – atvērt saiti) 
1.8.2.2. NOVADA TRANSPORTS  
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Novada transporta plūsma, galvenokārt, saistīta ar skolēnu un 

stipendiātu pārvadājumiem. 

Skolēnu pārvadājumus pārskata un kūrē Priekules novada domes 

priekšsēdētājas vietniece. Šie pārvadājumi maksimāli saskaņoti, lai 

skolēni varētu paspēt laicīgi nokļūt nepieciešamajā vietā, ar pēc iespējas 

mazāku gaidīšanas laiku un maksimāli pieskaņotu sabiedriskā transporta 

kustības grafikam, lai tie nedublētos. 

PIELIKUMS Nr.16 Skolēnu pārvadājumi Priekules novadā 

PIELIKUMS Nr.18 Individuālo komersantu un komercsabiedrību skaits uz 1000 

iedzīvotājiem 2008.gadā 

(Crtl+klikšķis – atvērt saiti) 
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1.8.3. TELEKOMUNIKĀCIJAS  

Telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēji Priekules novadā, tāpat kā 

lielākajā daļā Latvijas ir: Bite, Lattelecom, LMT un Tele2. 

Lai kā katrs no šiem pakalpojumu sniedzējiem sevi reklamētu un 

pārliecinātu, ka viņu kompānija ir pati labākā, par sakaru pakalpojumu 

kvalitāti vislabāk secināt pēc vietējo iedzīvotāju atsauksmēm.  

Priekules novadā vislabākie sakari ir Priekules pilsētā – iedzīvotājiem, 

praktiski, pretenziju nebija, bet pērējais Priekules novads ar 

kvalitatīviem sakariem nav nodrošināts. Piedāvātie pakalpojumi ir sliktas 

kvalitātes, lēni un dārgi. 

 

 

BITE  

Misija un vērtības 

Mūsu mērķis 

Sniegt klientiem kvalitāti, kādu viņi vēlas, par zemāku cenu.  

Vērtības 

Mums Bitē ir svarīgi ticēt tam, ko darām. Mēs vienmēr sekojam savām 

vērtībām, tāpēc varam sniegt Tev pašu labāko. Mūsu vērtības ir šādas:  

Vienotība 

Mēs esam viena komanda ar vienu mērķi  

Atvērtība 

Mēs esam atvērti jaunām iespējām un gatavi izaicinājumiem  

Cieņa 

Mēs ieklausāmies cits citā un mūsu klientos  

Uzvara 

Mēs ticam, ka gūsim panākumus  

Lepnums 

Mēs lepojamies, ka esam daļa no Bites komandas  
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Priekules novadā atrodas 1 BITEs stacija 

2G stacijas 

11.07.2008.  Priekule 

 

 

LATTELECOM 

Lattelecom ir lielākais elektronisko pakalpojumu sniedzējs Latvijā. SIA 

Lattelecom ir dibināta 1994.gadā. Uzņēmums piedāvā integrētus 

elektronisko sakaru un IT pakalpojumus, sniedz telekomunikāciju, tīklu 

projektēšanas un izbūves pakalpojumus. Lattelecom nodrošina arī datu 

pārraides un IT infrastruktūras risinājumus, interneta un kontaktu centra 

pakalpojumus, kā arī biznesa procesu ārpakalpojumus. 

  

Lattelecom strādā dinamiskā vidē, un tā vērtības ir: 

Vērsti uz klientiem - mēs strādājam, lai kļūtu par klienta pirmo izvēli. 

Mēs vienlīdz labi izturamies un rūpējamies par katru iekšējo un ārējo 

klientu. Mēs vēlamies, lai mūsu klienti justos aprūpēti un novērtēti, īpaši 

un gandarīti par sadarbību ar Lattelecom. 

Uzņēmība - mēs pilnveidojamies un tiecamies pēc kvalitātes, esam 

gatavi pārmaiņām, lai spētu reaģēt uz mainīgajām klientu vajadzībām, 

pieņemam lielus izaicinājumus. 

Atbildība - mēs apzināmies, ka veidojam ilgtermiņa attiecības ar klientu, 

izpildām solījumus, atbildam katrs par savu darbu un uzņēmuma darbību 

kopumā. 

  

2006. gada maijā uzņēmuma zīmols un nosaukums tika mainīts uz 

Lattelecom. Zīmola maiņa uzņēmumam radīja vairākas priekšrocības - 

vienots un spēcīgs zīmols ceļ Lattelecom vērtību, palīdz veiksmīgāk 

konkurēt dažādos tirgos un stiprina visa koncerna reputāciju. Ilgtermiņa 

skatījumā zīmols sniegs pievienoto vērtību jaunajiem produktiem, 

http://www.lattelecom.lv/lv/
http://www.lattelecom.lv/lv/
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sekmēs partnerattiecību veidošanu ar citiem uzņēmumiem, darbinieku 

atlasi un liecinās par noteiktu kvalitāti, uzticamību un garantijām 

klientiem. 

  

Izvēloties kādu no Lattelecom pakalpojumiem, klients iegūst iespēju 

izmantot integrēto pakalpojumu klāstu, neatkarīgi no tā, ar kuru no 

grupas uzņēmumiem tiek slēgts līgums. 

  

Mājai 

 Balss pakalpojumi  

 Internets  

 TV  

 Datu pakalpojumi  

 IT produkti un servisi  

 Lattelecom veikali  

Iedzīvotājiem piedāvājam plašu pakalpojumu klāstu – balss pakalpojumus 

lielākajā lietotāju tīklā Latvijā, internetu, tajā skaitā arī iespēju izmantot 

publisko bezvadu internetu Wi-Fi, kā arī datortehniku un fototehniku, 

kuru var iegādāties četros Lattelecom veikalos. Mūsu interneta galvenā 

priekšrocība ir pakalpojuma stabilitātes, ātruma un cenas attiecība. 

Tikai mūsu lietotājiem pieejama pirmā interneta televīzija Latvijā un 

īpašie interneta papildus pakalpojumi, kā arī diennakts Palīdzības 
dienests 177. 

  

Biznesam 

 Balss pakalpojumi  

 Datu pakalpojumi  

 Internets  

 IT produkti un serviss  

Lattelecom biznesa sakaru risinājumi apkopo plaša spektra elektronisko 

sakaru un IT pakalpojumus. Kā stabils sadarbības partneris sniedzam 

tirgū balss risinājumus, tarifu plānus, kā arī interneta un datu 

pakalpojumus. Savukārt IT piedāvājums ietver standartizētus IT 

pakalpojumus un servisu, kā arī datortehniku, tostarp personālos 

datorus, portatīvos datorus, LCD monitorus, printerus, multifunkcionālu 
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biroja tehniku un atbilstošu programmatūru.  

  

Korporatīvie risinājumi 

 Biznesa konsultācijas  

 Telekomunikāciju pakalpojumi un risinājumi  

 Infrastruktūras risinājumi  

 Biznesa pārvaldības risinājumi  

 Biznesa procesu ārpakalpojumi  

 Telekomunikācijas un IT pārvaldītie pakalpojumi  

 IT apmācība   

Korporatīvie klienti aizvien vairāk sagaida integrētu pakalpojumu 

kompleksu no viena informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju 

(IT&T) nodrošinātāja, kas izprot ne tikai produkta būtību, bet arī klienta 

darbības nozari un vajadzības. Lattelecom korporatīvo klientu risinājumi 

ietver kompleksus komunikāciju, IT un biznesa procesu ārpakalpojumus. 

Lai uzlabotu korporatīvo klientu apkalpošanu, esam piesaistījuši nozaru 

ekspertus, kas ļauj ar pilnu atdevi koncentrēties klientu apkalpošanai, 

mazāk uzmanības veltot organizācijas izmaiņām. Šīs nozares ir valsts un 

pašvaldības, finanses, IT&T un sabiedriskie pakalpojumi, kā arī lielie 

uzņēmumi. 

  

 

 
LMT 

Priekules novadā ir uzbūvējs četras mobilo sakaru antenas. 

Priekule GSM/UMTS Priekules nov. 

 Gramzda   GSM/UMTS  Priekules nov., Gramzdas pag. 

Kalēti GSM Priekules nov., Kalētu pag. 
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 Virga   GSM/UMTS  Priekules nov., Virgas pag. 

Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāte 

Elektronisko sakaru pakalpojumi tiek nodrošināti ar radioviļņu palīdzību. 

Šo pakalpojumu pieejamībai ir fizikāli priekšnoteikumi, un tos ietekmē 

viena vai abu attiecīgo elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāju 

attālums no bāzes stacijas, periodiskums, ar kādu galiekārta pārslēdzas 

no vienas bāzes stacijas uz otru vai starp tehnoloģijām, atrašanās vieta, 

reljefs, apbūves blīvums šajā vietā u.c. apstākļi. Papildus tam 

pakalpojumu saņemšanu var ietekmēt laika apstākļi un gaisa mitrums, 

sevišķi negatīvi - vētras un negaisi. 

Elektronisko sakaru pakalpojumu izmantošanas iespēju var ietekmēt arī 

galiekārtas funkcionalitātes īpašības, tuvumā esošas elektroiekārtas un 

radioiekārtas, tajā skaitā transformatori un signālu slāpētāji, kas 

pakalpojumu saņemšanu var pasliktināt vai konkrētā vietā padarīt pat 

neiespējamu. Tāpat jāņem vērā arī lietotāju skaits attiecīgās bāzes 

stacijas pārklājuma zonā un elektronisko sakaru pakalpojumu plūsmas 

noslodzes apjoms. Masu pasākumu u.c. no LMT neatkarīgu apstākļu dēļ 

noslodzes apjoms var pārsniegt tīkla infrastruktūras kapacitāti, tādējādi 

radot elektronisko sakaru pakalpojumu izmantošanas traucējumus. 

Pastāvot kādam no šiem faktoriem, elektronisko sakaru pakalpojumu 

pieejamība netiek garantēta.  

LMT sniedz elektronisko sakaru pakalpojumus un nodrošina to kvalitāti 

LMT tīkla darbības zonā kā vienotā kopumā. LMT klienti var izvēlēties 

un jebkurā brīdī mainīt pakalpojumu saņemšanas vietu LMT tīkla 

darbības zonā. Ja konkrētā ģeogrāfiskā vietā elektronisko sakaru 

pakalpojumi nav pieejami, tas neietekmē LMT tīkla kopējās 

izmantošanas iespējas, izņemot atsevišķus gadījumus, kad bojāta LMT 

tīkla darbības nodrošināšanai būtiska infrastruktūra.  

LMT pakalpojumu izmantošana un funkcionalitāte ir saistīta ar LMT 

sakaru tīkla pārklājuma pieejamību, kā arī galiekārtas funkcionālajām 

iespējām. Noteikti LMT pakalpojumi (piemēram, UMTS/EDGE, HSDPA 

datu pārraide) var būt pieejami tikai UMTS vai EDGE pārklājuma zonā, 

izmantojot galiekārtas, kas nodrošina attiecīgo pakalpojumu sniegšanu. 

Atsevišķu pakalpojumu (piemēram, Videozvana) izmantošana ir atkarīga 

gan no zvanītāja, gan no zvana saņēmēja atrašanās vietas UMTS tīkla 
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pārklājuma zonā un izmantotajām galiekārtām. 

 
 

 
TELE 2 

 

Tele2 ir viens no vadošajiem Eiropas telekomunikāciju uzņēmumiem, 

kas darbojas mobilo sakaru, fiksēto telekomunikāciju un datu pārraides, 

kā arī interneta un kabeļtelevīzijas pakalpojumu jomā. 

Jau kopš 1993. gada Tele2 izaicina telekomunikāciju pakalpojumu cenas 

Eiropā, padarot sakarus pieejamus daudziem miljoniem cilvēku. 

Visa mūsu darbība ir vērsta uz to, lai sakaru pakalpojumi, kas 

informācijas laikmetā ir pirmās nepieciešamības prece, būtu pieejama 

katram Latvijas iedzīvotājam. 

Vislabāko piedāvājumu mēs varam nodrošināt, rūpīgi sekojot uzņēmuma 

efektīvai darbībai, pārdomāti investējot un iegūstot daudz klientu, kas 

var izdevīgi sazināties vienā tīklā. 
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Tele2 ir Latvijas iedzīvotāju izvēle Nr.1 – 1,1 miljons lietotāju padara 

Tele2 par Latvijas lielāko mobilo sakaru tīklu pēc klientu skaita. 

Katrs Latvijas iedzīvotājs ir personība ar savu dzīvesstāstu, sapņiem, 

grūtībām un priekiem. Mēs esam pārliecināti, ka labi sakaru pakalpojumi 

par visizdevīgāko cenu ir viens no veidiem, kas mūsdienu cilvēks var 

sasniegt savus mērķus. 

To apzinoties, mēs ik dienas pieņemam dinamiskus un drosmīgus 

lēmumus, lai Tele2 klienti saņemtu savām vajadzībām atbilstošus sakaru 

pakalpojumus par labāko cenu tirgū. 

Būt par savas dzīves noteicēju nav ekskluzīva lieta. Tai ir jābūt normai. 
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1.8.4. ELEKTROENERĢIJAS PIEGĀDE  

 
Akciju sabiedrība "Latvenergo" ir Latvijas valstij piederošs 

energoapgādes komersants, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un 

siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, kā arī sniedz telekomunikāciju 

un informācijas tehnoloģiju pakalpojumus. Latvenergo koncernā 

ietilpstošās meitassabiedrības - AS “Augstsprieguma tīkls” un AS 

"Sadales tīkls" - nodrošina, attiecīgi, elektroenerģijas pārvadi un sadali.  

  

AS "Latvenergo" ir viens no videi draudzīgākajiem un drošākajiem 

energouzņēmumiem Eiropā. 

  

AS "Latvenergo" ir Latvijas tautsaimniecības stūrakmens, kas nodrošina 

mūsdienīgu tehnoloģiju izmantošanas iespējas visās ekonomiskās un 

sociālās dzīves jomās.  

  

Domājot par nākotni, uzņēmums iegulda attīstībā. Tas sniedz drošību par 

rītdienu un jaunas pakalpojumu iespējas jau šodien 

 

 
 

 

 
 „Kurzemes loks” (KL) ir energoinfrastruktūras projekts, kura 

ietvaros paredzēts izbūvēt 330 kV gaisvadu augstsprieguma 

elektrolīniju Latvijas rietumu daļā, lai novērstu līdz šim iztrūkstošo 

palielinātas jaudas pieslēgumu iespējamību Kurzemē. KL ir daļa no 

lielāka – NordBalt – projekta, kura realizācijas ietvaros paredzēta 

Latvijas – Igaunijas – Zviedrijas starpsavienojuma izbūve, lai 

uzlabotu visas Baltijas energoapgādes drošumu. Starptautiskā 

energoinfrastruktūras attīstības projekta realizācijas rezultātā tiks 

attīstīts Baltijas elektroenerģijas tirgus, nodrošinot elektroenerģijas 

pirkšanas, pārdošanas un tranzīta iespējas ar citām Eiropas 

Savienības valstīm. 

 

 

http://www.google.lv/imgres?imgurl=http://www.lddk.lv/Files/members/Latvenergo%2520logo.gif&imgrefurl=http://www.lddk.lv/index.php%3Flang%3D2%26c%3D149%26group%3DL&usg=__uWJKlAc6JnEf7r30LeUE5Pk_Ea4=&h=23&w=120&sz=2&hl=lv&start=9&zoom=0&itbs=1&tbnid=D1obNnrbQ7osDM:&tbnh=17&tbnw=88&prev=/images%3Fq%3Dlatvenergo%2Blogo%26hl%3Dlv%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.lv/imgres?imgurl=http://zo.lv/media/img/73/84/akciju-sabiedriba-augstsprieguma-tikls-logo-4b3bb0e0441ec-medium.jpg&imgrefurl=http://zo.lv/uznemumi/augstsprieguma-tikls-40003575567&usg=__OdzomQiWszvuPHtkN-YzpN65wuM=&h=58&w=160&sz=4&hl=lv&start=1&zoom=1&itbs=1&tbnid=3xA9z80P8rvcaM:&tbnh=36&tbnw=98&prev=/images%3Fq%3Daugstsprieguma%2Bt%25C4%25ABkli%2Blogo%26hl%3Dlv%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
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Kurzemes loka izbūve nepieciešama galvenokārt tāpēc, ka esošais 

110 kV elektroenerģijas pārvades tīkls nenodrošina pietiekamu 

Kurzemes reģiona elektroapgādes drošumu. Par to varēja 

pārliecināties 2005. gadā, kad spēcīgo vētru dēļ liela daļa Kurzemes 

iedzīvotāju dabas stihijas rezultātā tika pārtraukta elektroapgāde. 

Pēc Kurzemes loka izbūves avāriju iespējamība samazināsies, 

turklāt palielināsies operatīvās avāriju novēršanas reaģēšanas 

iespējas. Projekta realizācijas rezultātā paaugstināsies Kurzemes 

reģiona un pilsētas patērētāju elektroapgādes drošums, kā arī tiks 

nodrošināts jaunu elektroenerģijas lietotāju elektroietaišu 

pieslēgšanas potenciāls. 

Kurzemes loka jauno 330 kV elektrolīniju kopējais garums 

plānots ap 340 km, jauda – 800 MW, izmaksas – ap 200 milj. Eiro, 

pusi no kā sedz Eiropas Komisija līdzfinansējuma programmas 

ietvaros. 

 Jaunu jaudu pieslēgšanas nepieciešamība ražošanas 

uzņēmumiem un vēja enerģijas stacijām 

Šobrīd visa Kurzemes reģiona elektriskā slodze ziemas maksimuma 

stundās ir ap 230 MW, savukārt lejaskurzemē (Liepāja, Brocēni) – 
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ap 140 MW. Var prognozēt, ka elektriskā slodze divus līdz trīs 

gadus saglabāsies esošajā līmenī, savukārt vēlāk dabīgais 

pieaugums tiek prognozēts 1,5-2% apmērā gadā. 

 

Pašreiz Kurzemes reģionā lielākie elektroenerģijas patērētāji ir AS 

„Venta Amonjaks”, AS „Ventspils nafta”, AS „Liepājas Metalurgs”, 

AS „Brocēni”, SIA „Cemex” u.c., turklāt tuvākajā laikā ir plānota AS 

„Liepājas Metalurgs” paplašināšanās. Turklāt nav izslēgts, ka 

nākotnē parādās citi lielas jaudas patērētāji, piemēram, saules 

paneļu silīcija un katodu bloku ražotnes Liepājā 

Attīstot Kurzemes loka projektu, esošie 330 kV tīkli no Rīgas uz 

Brocēniem, Liepāju un Lietuvu tiktu pastiprināti, paaugstinot gan 

Kurzemes patērētāju elektroapgādes drošumu, gan paverot daudz 

plašākas iespējas vēja ģenerācijas jaudu izmantošanā. Pašreiz 

elektroapgādes drošums Kurzemē tīklu „šauro vietu”, kā arī avārijas 

atslēgumu dēļ ir zems. Ierobežota ir arī vēja enerģijas plašāka 

izmantošana. Tīklu jaudas ir nepietiekamas, esošais 110 kV tīkls ir 

pārslogots, tāpēc tehniskos noteikumus jaunu vēja staciju 

būvniecībai, ja netiek izbūvēts 330 kV loks, Kurzemē vairs nevar 

izsniegt. Tāpat, Kurzemes loka izbūve nenoliedzami ir būtiska, ja 

tiks izlemts par jaunas termoelektrocentrāles būvniecību Kurzemē. 

 Projekta Kurzemes loks tehniskais pamatojums un nākotnes 

attīstība 

o Esošais 110 kV elektriskais pārvades tīkls nenodrošina 

pietiekamu Kurzemes reģiona un pilsētu patērētāju elektroapgādes 

drošumu. Avārijas atslēgumu iemesls galvenokārt ir atrašanās III 

un IV vēja spiediena zonā, kā rezultātā iespējama 2005. gada 

reģiona pilnīgas energoapgādes pārtraukšanas atkārtošanās. Bez 

tam 330 kV pārvades tīkls nepieciešams, lai nodrošinātu esošo 

jaudas pieprasījumu atsevišķos energosistēmas remontu režīmos 

bez speciāliem ierobežojumiem, kā arī elektroenerģijas jaudu 

pieprasījuma pieaugumu nākamajā desmitgadē, attīstoties 

tautsaimniecībai Kurzemes reģionā.  

o Šobrīd tiek pētīti Latvijas-Igaunijas trešā 

starpsavienojuma izveides varianti. Izbūve plānota līdz 
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2020.gadam. Bez tam līdz 2018.gadam plānota Lietuvas-Zviedrijas 

starpsavienojuma jūras kabeļa izbūve. Kurzemes 330 kV tīkls ir šo 

abu starpsavienojumu neatņemama sastāvdaļa. Jaunizveidotie 

starpsavienojumi ievērojami uzlabos visa Baltijas reģiona 

elektroapgādes drošumu normālā un līniju remonta režīmā un 

avārijas gadījumos.  

o Plānotās rekonstrukcijas rezultātā tiks paplašināta 330 

kV apakšstacija „Grobiņa” un paaugstināts tās drošums. Grobiņas 

apakšstacija ir svarīgs elektroapgādes mezgls Liepājas rajonam, kā 

arī Latvijai un Baltijai.  

o Latvijas rietumdaļā ir vislielākais vēja potenciāls valstī 

un ir vērojama investoru interese apgūt šo atjaunojamo 

energoresursu veidu. Latvijas pārvades sistēmas operatoram ir 

iesniegts liels vēja elektrostaciju izbūves tehnisko noteikumu 

pieprasījumu skaits Kurzemē, gan uz zemes, gan jūrā (līdz 2000 

MW). Pie esošā 110 kV pārvades tīkla Kurzemes piekrastē 

iespējams pieslēgt tikai ierobežotu vēja elektrostaciju jaudu (līdz 

220 MW). Šis lielums aprēķināts ievērojot pārvades tīkla caurlaides 

tehniskās iespējas. Tiek apspriesta arī cieta kurināma/biomasas 

elektrostacijas būvniecība Liepājā vai Ventspilī, kas tiks pieslēgta 

pie plānotā 330 kV Kurzemes loka. 

o Latvijas energosistēmai, strādājot sinhroni ar citu valstu 

energosistēmām, jārēķinās ar tīkla darbības traucējumiem, kurus 

izraisa avārijas kaimiņu energosistēmās (Lietuvā, Krievijā u.c.). 

Piemēram, Kaļiņingradas TEC (Krievija) avārijas režīms, kas 

būtiski ietekmē jaudas plūsmas visā tīklā.  

o Līdz 2013.gadam Baltijas valstīs plānots pilnībā atvērt 

elektroenerģijas tirgu. Līdz ar to nepieciešams izveidot pietiekami 

stipru un drošu tranzīta koridoru, kur plānotais Kurzemes 330 kV 

tīkls spēs pārvadīt ievērojamu daļu tranzīta enerģijas, tā veicinot 

elektroenerģijas tirdzniecības paplašināšanos.  

BUNKA Ar elektrību Bunkas pagastā ir nodrošināti visi iedzīvotāji, 

protams, ja viņi laicīgi par to samaksā un elektrība netiek atslēgta.  

 Elektropārvades līnijas katru rudeni un ziemu tiek pārbaudītas 

un saremontētas. Īpašas pretenzijas pret elektroapgādi nav.  

 Lieli elektrības patērētāji tuvākajā laikā Bunkas pagastā nav 

paredzēti.  
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GRAMZDA Elektroapgāde tiek nodrošināta no 20/0,4 kV 

transformatoru apakšstacijām. Elektroenerģija tiek pārvadīta pa 

20kV gaisvadu elektrolīnijam, 0,4 kV gaisvadu līnijām un 0,4 kV 

kabeļlīnijām. Esošās EPL un ar tām saistītos objektus apsaimnieko 

AS „Latvenergo” Sadales tīkla Rietumu reģions. 

KALĒTI Elektroenerģijas padeve tiek nodrošināta no 20kV sadales 

punkta SP-31, 16 20/0,4 kV transformatoru apakšstacijām, tai skaitā 

2 no tām ir slēgta tipa. Elektrība tiek pārvadāta pa 20kV 

maģistrālajām gaisvadu elektrolīnijām (kopgarums 19,8km), 20kV 

gaisvadu nozarlīnijām (kopgarums 23.3 km), 0,4 kV gaisvadu līnijām 

(kopgarums 55.2 km) un 0,4kV kabeļlīnijām ( kopgarums 6.3 km). 

Pagasta teritoriju šķērso arī valsts nozīmes 110 kV maģistrālā 

elektropārvades līnija, kas atrodas VAS Latvenergo filiāles 

„Augstsprieguma tīkls” pārziņā. Tuvākajā laikā nav paredzētas 

būtiskas 110 kV elektrolīniju izbūves vai rekonstrukcijas. Pārējās 

EPL un ar tām saistītos objektus apsaimnieko Rietumu elektriskie 

tīkli. Precīza 20/0,4 kV apakšstaciju un 20 kV un 0,4 kV elektrolīniju 

izbūves plānošana pat īsam laika periodam nav iespējama, jo tieši 

atkarīga no pieprasījuma. 

PRIEKULES PAGASTS Priekules  pagastā elektroapgādi 

nodrošina VAS “Latvenergo” filiāle “Rietumu elektrisko tīklu” 

Priekules ETR. Priekules pagastu Liepājas rajonā šķērso 

Augstsprieguma tīkla 110 kV maģistrālās gaisvadu elektropārvades 

līnijas. Elektroapgādes līnija un transformatoru apakšstacijas 

izvietojums nodrošina elektroapgādi visam Priekules pagastam. 

Priekules pagasta “Kamenēs” atrodas Augstsprieguma tīkla 

apakšstacija “Priekule”. Pagasta apdzīvotās vietas savieno 20kV 

un 0,4kV elektropārvades līnijas.  

PRIEKULES PILSĒTA Priekules pilsētas teritorijas elektroapgādi 

pilnībā nodrošina VAS „Latvenergo” Rietumu elektrisko tīklu 

Priekules ETR. Regulāri notiek darbi pie elektroapgādes tīklu 

tehniskā stāvokļa uzlabošanas. Tomēr veiktā darba apjoms ir 

nepietiekams, lai savlaicīgi nodrošinātu elektroapgādes tīklu 

modernizāciju. Nepieciešams kāpināt rekonstrukcijas darbu 

apjomus.  
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1.8.5. CITU ENERĢIJAS RESURSU PIEGĀDE  

Saules, vēja un biomasas enerģija ir tie saucamie alternatīvie jeb 

ekoloģiskie enerģijas resursi kas izmantojami kā alternatīva degviela, 

tos plaši izmanto visā pasaulē, pēdējos gados arvien vairāk - arī Latvijā. 

Speciālisti Latvijas meteoroloģiskos apstākļus uzskata par piemērotiem 

alternatīvo energoresursu izmantosanā, jo itsevišķi ņemot vērā globālās 

sasilšanas efektus - aizvien sausākas vasaras, spēcīgākas vēja plūsmas 

un vētras. 

Saules enerģija. Saules enerģijas galvenā priekšrocība ir tā, ka tā ir 

pieejama visur, tēpēc nav vajadzības tērēt kurināmo, kas piesārņo gaisu 

ar izplūdes gāzēm. Svarīgi ir tas, ka saules enerģiju var izmantot arī tad, 

kad tā nemaz nespīd, jo globālais starojums sastāv no tiešā un izkliedētā 

starojuma. Saules radiācijas ilgums un intensitāte ir atkarīga no 

gadalaika, klimatiskajiem apstākļiem un ģeogrāfiskā stāvokļa. Gada 

globālais starojums uz horizontālās virsmas saules joslas reģionos uz 1 

m2 var sasniegt 2200 kW/h, Ziemeļeiropā tā maksimālais lielums ir 1100 

kW/h. Vidējais gada rādītājs standarta saules kolektoram (3,9 m2) ir 

atuveni 15 kW/h dienā, vasarā - 24 kW/h, ziemā - 6 kW/h dienā. Viens 

šāds kolektors spēj nodrošināt apsildi līdz 30 m2 lielā mājā. Gadā viens 

standarta saules kolektors rada vidēji 5500 kW/h siltuma. Tā kalpošanas 

laiks ir 20 - 30 gadi, tas nozīmē, ka savas darbības laikā šī iekārta spēj 

saražot 110 000 - 165 000 kW/h. Saule dod mums enerģiju divos veidos 

- kā gaismu un siltumu. Gada laikā saņemam no tās apmēram 10 000 

reižu vairāk enerģijas, nekā pasaule spēj patērēt, taču nemākam pilnā 

mērā un efektīvi izmatot šo bagātību. Pagaidām pazīstamākais saules 

enerģijas izmantošanas veids ir saules kolektori un saules baterijas. 

Priekules novadā šis enerģijas veids patreiz tiek apgūts, tiesa, nelielos 

apjomos (piemēram, kā dārza apgaismojums), bet tam ir perspektīve. 

Vēja enerģija. Vēja enerģiju izmanto kopš seniem laikiem. Arheoloģiskie 

pētījumi liecina, ka Ēģiptē buru laivas lietoja jau pirms 5000 

gadiem.Ķīnā vienkāršas vējdzirnavas būvēja 200-400 gadus pirms mūsu 

ēras. Vēja enerģija ir pieejama vienmēr, arī aukstajos gadalaikos, un 

šobrīd tas ir visātrāk augošais energoresurss pasaulē. Vēja ģeneratoru 

enerģijas izmaksas ir salīdzinoši mazas - tā var konkurēt ar 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Alternat%C4%ABva_degviela
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atomenerģiju, ogļu un dabas gāzes enerģiju, pie tam nav atkarīgas no 

kurināmo cenu izmaiņām un nepiesārņo apkārtējo vidi.Vēja enerģija 

rodas vējam sastopot savā ceļā šķērsli - kokus vai sienu - atdodot tam 

daļu savas enerģijas. Šo principu lieto mūsdienu vēja turbīnās. Vējš ar 

savu spēku iekustina turbīnas spārnus, radot mehānisko enerģiju, kuru 

pēc tam, ar ģeneratoru palīdzību tiek pārvērsta elektriskajā enerģijā. 

Priekules novadā ir izveidots neliels vēja parks. Ar savu darbību tas ir 

pierādījis, ka apkārtējiem netraucē. Tas tiek paplašināts. 

Biomasas enerģija. Biomasa ir organiskas izcelsmes resurss, kura 

enerģija ķīmiskās pārveides rezultātā tiek pārvēsrta siltuma, 

mehāniskajā un elektriskajā enerģijā. Biomasu var izmantot dažādos 

veidos: bioenerģijā (iedalās:"biosiltums", kas ir siltumenerģija un 

"bioelektrība"- elektroenerģija, kas tiek iegūta no biomasas), 

biokurināmais: visi kurināmie, kas tiek saražoti no biomasa, ieskaitot 

cieto kurināmo (skaidas, šķeldu, malku, granulas), šķidro (bioetanolu, 

biodīzeļdegvielu, bioeļļas) un gāzveida (biogāzi, ūdeņradi un citas 

gāzes). Biomasu izmanto arī šķiedru un citu vielu ražošanā. 

Priekules novadā ir paredzēts būvēt koģenerācijas staciju... 

Ģeotermiālā enerģija savu nosaukumu ieguvusi no grieķu vārdiem geo, 

kas nozīmē "zeme" un therme, kas nozīmē "siltums". Šajā gadījumā 

enerģijas ražošanai izmanto siltumu, kas atrodas zemes iekšienē. Zemes 

kodols ir nokaitēts sarkans, tā temperatūra ir 50000 C. Dažreiz karsti 

izkusuši ieži vai magma iznāk virspusē vulkānu izvirdumu laikā. Šī ir tā 

milzīgā enerģija, ko ģeotermiskās spēkstacijas cenšas izmantot siltuma 

vai elektrības ražošanai. Rokot zemē caurumu temperatūra 1km dziļumā 

paceļas apmēram par 17 - 300C . Pēc ģeoloģiskās situācijas Priekules 

novads ir piemērots ģeotermālās enerģijas ieguvei, bet tas prasa 

būtiskus kapitālieguldījumus, kas patreizējā situācijā nav iespējams, bet 

perspektīvē tas ir iespējams... 
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1.8.6. ŪDENSAPGĀDE 

BUNKAS PAGASTS Būtiski finansu ieguldījumi nepieciešami, lai 

renovētu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, kuru metāla caurules 

sākušas noārdīties. To uzskatāmi parāda dzeramā ūdens analīzes, jo 

dzelzs piemaisījumu īpatsvars dzeramajā ūdenī nopietni palielinās. Ar 

atdzelžošanas iekārtu uzstādīšanu vien nekādi būtiski uzlabojumi nav 

paredzami, nepieciešama visas sistēmas renovācija (ar sistēmu saprotot 

visu ceļu no ūdens ieguves vietas līdz attīrīto notekūdeņu novadīšanai 

promtekā). Šie pasākumi vēl veicami Bunkā un Krotē. 2010.gadā tika 

veikta Tadaiķu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvniecība. Tās 

rezultātā tika izbūvēti jauni maģistrālie vadi un ŪS (ūdens sagatavošana) 

un NAI (notekūdeņu attīrīšanas iekārtas). Tas būtiski uzlabo dzeramā 

ūdens kvalitāti ūdensapgādes sistēmas sākumposmā, bet līdz 

patērētājiem tas nenonāk sākotnējā kvalitātē, jo nenomainītās caurules ir 

netīras. Būtu nepieciešama šīs sistēmas skalošana. 

 

GRAMZDAS PAGASTS  Kolhoza un padomju saimniecības laikā, 

apdzīvoto vietu un liellopu fermu apgādei ar dzeramo ūdeni, tika izurbti 

13 artēzisko aku urbumi. Patreiz darbojas 9 urbumi. Pārējie četri urbumi 

uz laiku slēgti. Pagasta padome izmanto 3, pansionāts „Aizvīķi” – 2, bet 

privātpersonas 4 artēziskos urbumus. Artēzisko urbumu dziļums ir no 

60-205 m. Atļautais ūdens izmantošanas apjoms ir 34000 m3 gadā. 

Kopumā dzeramo ūdeni no artēziskajiem urbumiem izmanto ap 54% 

pagasta iedzīvotāju. Pārējie iedzīvotāji izmanto gruntsūdens aku vai 

avotu ūdeni. 

 

KALĒTU PAGASTS Ar dzeramo ūdeni Kalētu ciemu nodrošināja 2 

urbumi „Bāze” un „Veldzes”, kopumā ir 190 patērētāji. 

Ūdenssaimniecības attīstības projekta gaitā, kurš patreiz notiek Kalētu 

pagastā ir tamponēts uzbums „Bāze”, izveidots arī rezerves urbums 

„Veldze”, Visa ūdensapgāde Kalētu centrā turpmāk notiks no vienas 

ūdens sagatavošanas stacijas. 

Ozolu ciemu nodrošina 1 urbums „Vienība” ar 70 patērētājiem.  

Apdzīvotās vietās Kalēti un Ozoli dzeramā ūdens apgāde ir pašvaldības 

pārziņā. Ir vēl 3 darbojošies urbumi, no kuriem tiek ņemts ūdens: 

„Brūveri”, „Lazdenieki”, „Annenieki”. Tie atrodas uz privātīpašnieku 

zemes. 4 urbumi ir jātamponē. Tie, kuri nav pieslēgti ūdensapgādes 
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sistēmai, ūdeni ņem no gruntsūdens akām.  

Centralizētā ūdensapgādes sistēma ir fiziski nolietojusies, ekspluatācijā 

palaišanas gads – 1968.gadā no urbuma „Bāze”, 1992.gadā no urbuma 

„Veldzes”. Ūdensvadu sistēma Kalētu ciemā atrodas 6 ha platībā. 

Dzeramajam ūdenim paaugstināts dzelzs saturs. Ūdensapgādes sistēmas 

ražība 0.073 tūkst.m3/dnn. 

 

PRIEKULES PAGASTS Priekules pagasta ūdensapgādei tiek izmantotas 

tikai pazemes ūdens ņemšanas vietas – ūdens ieguves urbumi. 

Priekules pagasta teritorijā atrodas 22 artēziskie  dziļurbumi, no kuriem 

oficiālas ūdens ņemšanas atļaujas ir tikai četriem dziļurbumiem: 

 Karjers “Bites” Nr.LIT – 13 - Ū004; 

 Apdzīvota vieta Kalnenieki Nr.LIT – 13 – Ū020; 

 Apdzīvota vieta Mazgramzda Nr.LIT- 13 – Ū022; 

 Apdzīvota vieta Saulaine Nr.LIT – 13 – Ū021. 

Astoņpadsmit dziļurbumi atrodas privātpersonu vai organizāciju 

apsaimniekošanā. 

Individuālajās mājās ūdensapgādei lieto individuālās grodu akas. 

Ūdens kvalitāte akās ir apmierinoša, bet ūdensvadiem steidzīgi 

nepieciešama rekonstrukcija.  Gan pašu seklo horizontu izvēle, gan aku 

tehniskais risinājums, to ekspluatācija, sakoptība daudzos gadījumos ir 

neapmierinoša. Aku ūdenī ir paaugstināta nitrātu koncentrācija un 

palielināts dzelzs saturs.  

PRIEKULES PILSĒTA Priekules pilsētas teritorijā dzeramā ūdens 

centralizētu apgādi nodrošina pašvaldības uzņēmums „Priekules 

pakalpojumi”. Pēc 2009-2010. gados veiktās ūdensapgādes sistēmas 

rekonstrukcijas Priekules pilsētā ir izveidota viena ūdensapgādes 

sistēma, izurbti divi jauni ūdensapgādes urbumi (pamaturbums un 

rezerves urbums), 20 urbumi tamponēti, uzbūvēta jauna dzeramā ūdens 

sagatavošanas stacija.  

 Ūdensapgādes tīkls ir apmēram 25 km garš. Tas 20,5km ir 

apmierinošā un 4,5 ideālā stāvoklī. 

 Pilsētā, maģistrālajā ielās izvietoti 25 hidranti ugunsdzēsības 

ūdensapgādei. 

 Priekules pilsētā esošie ūdenstorņi vairs netiek izmantoti pēc to 

sākotnējā mērķa. Pēc ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcijas 

pilsētu apgādā no virszemes ūdens rezervuāra, kurš atrodas blakus 
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ūdens ņemšanas vietai. 

Galvenie dzeramā ūdens nodrošinājuma un kvalitātes uzlabošanas 

uzdevumi: 

 Perspektīvē nepieciešams sacilpot 4-5 pilsētas nogabalus, lai 

patērētājiem varētu nodrošināt pietiekošu ūdens spiedienu. Patreiz 

tie ir zaru gali, kur ne vienmēr ir pietiekošs spiediens. 

 Vecos ūdensapgādes tīklus nepieciešams izskalot, lai piegādātā 

ūdens kvalitāte pie patērētāja būtu tāda pati kā ūdens 

sagatavošanas stacijā. 

 Pieslēgt pie centralizētās ūdensapgādes vēl 5-6% no pilsētas 

dzeramā ūdens patērētājiem. 

 Perspektīvē veikt ūdens cauruļu, kuras izgatavotas ar azbestu 

nomaiņu pret videi draudzīgām ūdens apgādes caurulēm. 

 

VIRGAS PAGASTS Pazemes ūdens kvalitāti pazemina paaugstināta 

cietība un dzelzs saturs visā pašvaldības teritorijā neatkarīgi no ūdens 

ieguves rakstura. Centralizētās ūdens apgādes sistēmā padotā dzeramā 

ūdens kvalitāte pie patērētāja uzskatāma par daļēji apmierinošu, jo, 

ūdeni karsējot, uz sildelementiem izgulsnējas kalcija karbonāti, ūdens 

satur mehāniskus piemaisījumus, dažkārt jūtama smaka. Īpaši 

nekvalitatīvs ir ūdens pēc tā padeves atjaunošanas tīklos pēc avārijām. 

Visiem pašvaldības ūdens ieguves objektiem stingrā režīma 

aizsargjoslas ir sakārtotas atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 
 

PIELIKUMS Nr.17 Priekules novadā esošie artēziskie urbumi un NAI 
 (Crtl+klikšķis – atvērt saiti) 
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1.8.7. KANALIZĀCIJA  

BUNKAS PAGASTĀ Centralizēta sadzīves notekūdeņu savākšana un  

attīrīšana ir nodrošināta visos trijos ciemos. Tadaiķos 2010.gadā 

izbūvētas jaunas NAI, Bunkā paredzēta esošo renovācija 2011 vai 

2012.gadā. Krotē notekūdeņi tiek attīrīti ar septiķiem, kuri renovēti 

2006.gadā. Krotē notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas 

renovācija varētu notikt 2013.gadā.  

Pārējās pagasta mājas, kuras nav pieslēgtas centralizētajai notekūdeņu 

savākšanas sistēmai, tos uzkrāj savākšanas cisternās un periodiski 

izved, infiltrē vai ir izbūvējušas savas attīrīšanas iekārtas. 

GRAMZDAS PAGASTĀ dažādām kanalizācijas sistēmām ir pieslēgtas 19 

dzīvojamās mājas. Pārējās izmanto izsmeļamās bedres, vai iztiek vispār 

bez tām. Kanalizācijas sistēma ir izbūvēta 1983.gadā. Tā sastāv no 

ārējiem kanalizācijas vadiem, pārsūknēšanas stacijas, spiedvadiem un 

attīrīšanas iekārtām BIO-100 pie Birkstalas upes. Kanalizācijas sistēmai 

pieslēgtas 7 daudzdzīvokļu mājas. 9 individuālās mājas, veikals, pagasta 

pārvalde, tautas nams. Samazinoties saimnieciskai darbībai, attīrīšanas 

iekārtas nav noslogotas. Cauruļvadu garums – 3325 m ar 134 skatakām. 

Pamatskolai kanalizācijas sistēma izbūvēta 1970.gadā, kas sastāv no 

kanalizācijas tīkliem 190 m garumā, 10 skatakām un septika. 

KALĒTU PAGASTĀ Centralizēta kanalizācijas sistēma ir tikai Kalētu 

ciemā. Kanalizācijas iekārtas ekspluatācijā nodotas 1985.gadā, tīklu 

kopgarums 1.8 km, aizņem 7.0 ha platību.  Bioloģisko notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtu tips bija BIO-100. Attīrītie notekūdeņi tiek izlaisti 

meliorācijas maģistrālajā kanālā. Minētās attīrīšanas iekārtas nedarbojas 

no 90.gadu sākuma. Notekūdeņi tika nosēdināti nosēddīķos. 

Ūdenssaimniecības rekonstrukcijas projekta gaitā Kalētos tiek 

uzstādītas jaunas NAI (notekūdeņu attīrīšanas iekārtas), bet 

kanalizācijas tīkli paplašināti netiek. 

Pārējā pašvaldības teritorijā notekūdeņus un kanalizācijas ūdeņus savāc 

individuālajās izsmeļamajās akās, vai arī tie nonāk apkārtējā vidē.  

PRIEKULES PAGASTAM nav savu attīrīšanas iekārtu. Pie lielākajām 

apdzīvotajām vietām – Mazgramzdā, Knīveros, Audaros un Kalneniekos 

nav lokālu attīrīšanas iekārtu – kanalizācijas ūdeņi tiek nostādināti 

nosēdakās un vēlāk iefiltrējās virszemes ūdeņos. 

PRIEKULES PILSĒTĀ 2010.gadā izbūvēta NAI, kura ar savu jaudu spēj 

apkalpot visu pilsētu. Patreiz tiek apkalpoti sekojoši objekti: 
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 Dzirnavu ielas mikrorajons; 

 Uzvaras ielas mikrorajons; 

 Liepājas ielas mikrorajons; 

 Trīs atsevišķas daudzdzīvokļu mājas Tirgoņu ielā; 

 Četras daudzdzīvokļu mājas Aizputes ielā; 

 Priekules pagasta Saulaines iedzīvotāji; 

 Priekules vidusskola; 

 Priekules daudzfunkcionālā sporta halle; 

 SIA „Priekules slimnīca”; 

 Individuālo māju īpašnieki, kuri atrodas trašu izvietojuma zonā. 

(Pakalpojums pieejams 1/3 no dzīvojamā sektora). 

Perspektīvē nepieciešams veikt sekojošus darbus: 

 Paplašināt kanalizācijas tīklus. NAI jauda ir pietiekoša, lai spētu 

apkalpot visus pilsētas un Priekules pagasta Saulaines iedzīvotājus 

VIRGAS PAGASTS 

Fekālie un sadzīves notekūdeņi tiek savākti Paplakas un Purmsātu 

ciemata kanalizācijas sistēmā un nogādāti attīrīšanas iekārtās vai 

septiķos. Ar ūdensapgādi un kanalizāciju apgādāta daudzzīvokļu māja 

Purmsātos. 

Bioloģisko attīrīšanas dīķu aerācijas sistēma - dabiskā. Dīķi nekad nav 

tīrīti. Pēc notekūdeņu attīrīšanas tie tiek ievadīti novadgrāvjos. 

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ir Paplakā, kura nedarbojas, ir rindas 

kārtībā uz rekonstrukciju .  

Virgas skolā attīrīšanas iekārtas darbojas, atsevišķi, tur pieslēgts 

arī internāts. Notekūdeņu pārsūknēšanas stacijā stāvoklis normāls. 

Notekūdeņu attīrīšanas ierīces nodrošina to attīrīšanu. 

 

Purmsātu skolai ir attīrīšanas iekārtas – valsts īpašums. 

 
 

PIELIKUMS Nr.17 Priekules novadā esošie artēziskie urbumi un NAI 
(Crtl+klikšķis – atvērt saiti) 
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1.8.8. ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA  

Priekules novads ar savu artavu līdzbarojas Liepājas reģiona atkritumu 

apsaimniekošanas sitēmā. Visi Priekules novada atkritumi tiek vesti uz 

atkritumu poligonu „Ķīvītes”. 

Iepriekš pagastos esošās atkritumu izgāztuves rekultivētas 21,26ha 

platībā. Patreiz reģionā ir viena aktuāla izgāztuve. 

Ikdienā visai aktuāla ir dalītā atkritumu savākšana. Tas ir ekonomiskāk, 

bet rada problēmas ar atkritumu aizvešanu. 

Dalītai atkritumu vākšanai būtu jāietver, kā minimums, sekojošu 

atkritumu frakciju savākšana: papīrs/ kartons, stikls, PET pudeles un 

polietilēns, metāls (t.sk. dzērienu bundžas), atlikusī atkritumu daļa. 

Darbu šādas sistēma izveidei jau ir sākuši reģionā strādājošie atkritumu 

apsaimniekošanas komersanti. Šķiroto atkritumu savākšanas punktus 

paredzēts izveidot visās reģiona pilsētās. Vienlaicīgi – tālākā perspektīvā 

ir jāveido šķiroto atkritumu savākšanas punkti arī reģiona ciematos. 

Atkritumu dalītās vākšanas punkti 
Priekules pilsētā paredzēts izveidot 4 atkritumu dalītās vākšanas 

punktus, no kuriem pilsētās:  

Priekules novada pagastu teritorijās pa vienam. 

Konteineru laukuma ierīkošana ietver aptuveni 20m2 liela iežogota 

laukuma ar cieto segumu (bruģis, asfaltbetons, betons) izveidi un 

konteineru iegādi un uzstādīšanu kā minimums šādiem atkritumu veidiem 

– papīrs un kartons, plastmasa t.sk. PET pudeles, stikls, metāls. 

Plāna ietvaros izveidojamo laukumu komplektācijā bez 

pārstrādājamo materiālu uzkrāšanas konteineriem iekļauts arī konteiners 

nešķirotu sadzīves atkritumu uzkrāšanai, tas nepieciešams tādēļ, lai 

nodrošinātu iespēju atkritumu ražotājiem izbērt sadzīves atkritumus 

atsevišķi tādejādi novēršot neatbilstošu atkritumu nonākšanu dalītās 

vākšanas konteineros.  

Atkritumu dalītās vākšanas laukumi 
 Atkritumu dalītās vākšanas laukumi paredzēti dažādu atkritumu 

veidu savākšanai no iedzīvotājiem – galvenā atšķirība no dalītās vākšana 

punktiem ir iespēja šajos laukumos nodot ne tikai izlietoto iepakojumu, 

bet arī tādus atkritumus kā sadzīves elektronikas un elektrisko iekārtu 

atkritumi, liela izmēra atkritumi, sadzīves bīstamie atkritumi un citi 

atkritumu veidi, kuriem nepieciešama specifiska apsaimniekošana.  

Dalītās vākšanas laukums ierīkojams aptuveni 1200 m2 platībā, 

4 



Priekules novada attīstības programma  
2013-2019 

Priekule 2013 150 

laukumam jābūt asfaltbetona segumam ar lietus ūdens savākšanas 

sistēmu un priekšattīrīšanas iekārtām (smilšu un eļļas atdalītājs). 

Laukums jāiežogo, lai nepieļautu nepiederošo personu iekļūšanu 

laukumā, kā arī jāuzstāda vagoniņš laukumu apkalpojušajam personālam. 

 Priekules novadā nepieciešams ierīkot 1 šādu laukumu  

Laukumābūtu jānodrošina sekojošu atkritumu veidu pieņemšana: 

- parku /dārzu atkritumi; 

- celtniecības atkritumi; 

- koka atkritumi; 

- plastmasas atkritumi; 

- PET atkritumi; 

- kartons; 

- papīrs; 

- stikls; 

- melnie metāli; 

- krāsainie metāli; 

- sadzīves bīstamie atkritumi. 

 Laukuma apsaimniekotājs uzstādāmo konteineru veidu un tilpumu 

izvēlas atbilstoši katra atkritumu veida apjomam konkrētajā teritorijā. Ja 

tas ir nepieciešams laukuma apsaimniekotājs var uzstādīt papildus 

konteinerus arī citu atkritumu veidu pieņemšanai, piemēram, sadzīves 

atkritumu pieņemšanai no iedzīvotājiem, tādejādi sniedzot iespēju lauku 

teritoriju iedzīvotājiem atbrīvoties no radītajiem atkritumiem videi 

draudzīgā veidā. 
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1.8.9. SILTUMAPGĀDE  

BUNKAS PAGASTS Bunkas pagastā nav centralizētas siltumapgādes sistēmas. Ir 

centrālā apkure Bunkas kultūras namā, Krotes Kronvalda Ata pamatskolā un Krasta 

ielā 3. Šīs ēkas neatrodas vienā apdzīvotajā vietā, un to apkurei tiek darbinātas 

katrai sava katlu māja, un nodarbināti vairāk darbinieku kā būtu nepieciešams, ja 

visas ēkas atrastos vienā apdzīvotajā vietā.  

 Varētu apsvērt iespēju atjaunot centralizēto siltumapgādi, bet, veicot esošās 

situācijas analīzi, secinām, ka iedzīvotāju maksātspēja ir neadekvāta  siltuma 

izmaksām, tādēļ arī turpmāk neparedzam centralizēto siltumapgādi. 

GRAMZDAS PAGASTS Centralizēta siltumapgāde notiek tikai pašvaldības ēkai un 

skolas ēkām. Apkuri veic ar malku. Gan siltumtrase, gan apkures katls ir novecojuši 

un neekonomiski.  

KALĒTU PAGASTS Nevienā no pagasta apdzīvotajām vietām nav centralizētas 

siltumapgādes, nav saglabājušās katlu mājas vai siltumtrases. Daudzdzīvokļu mājās 

iekārtotas vietējas nozīmes krāsnis. Pašvaldības iestāžu ēkās – 2 skolu ēkās un 

pagasta pārvaldes ēkā ir iekārtotas autonomās (centrālapkures) sistēmas. Kā 

kurināmais tiek izmantota malka. 

PRIEKULES PAGASTĀ  siltumapgāde ir autonoma. Ēkās ir izbūvēti atsevišķi apkures 

katli, kā kurināmais tiek izmantota malka. 

PRIEKULES PILSĒTĀ atrodas 2 centralizētas katlu mājas – Liepājas ielas 

mikrorajonā un Uzvaras ielas mikrorajonā. 

 Liepājas ielas mikrorajona (Liepājas ielā – 13a) katlu mājas jauda ir 2 

MW. Katlu mājā 1999. gadā ir veikta rekonstrukcija. Rekonstrukcijas 

gaitā nomainītas arī visas mikrorajona pazemes siltumtrases. Katlu mājai 

pieslēgtas 7 daudzdzīvokļu mājas ar kopējo platību 11200m2. Trašu 

garums ir 479 m. To apsaimnieko SIA “Priekules pakalpojumi”. 

 Uzvaras ielas mikrorajona (Vaiņodes ielā-4) katlu mājas jauda ir 1MW. 

Tai pieslēgtas 4 daudzdzīvokļu mājas ar kopējo platību 3000 m2. Trašu 

garums ir 452m. To apsaimnieko SIA “Maileks”. 

VIRGAS PAGASTS Pašvaldības siltumapgādes infrastruktūru veido vietējās 

siltumapgādes sistēmas. Centralizēti tiek apkurināta Purmsātu speciālā skola. 

Pagastā ir 1 centrālās apkures katlumājas. Viena Purmsātos ar malku kurināmā 

nodrošina siltumpadevi un siltā ūdens padevi skolai, vienai daudzdzīvokļu dzīvojamai 

mājai. Individuālās dzīvojamās mājas pie centrālapkures sistēmām nav pieslēgtas. 

Koksne ir nozīmīgākais kurināmais Virgas pagastā. Kā kurināmo izmanto malku, 

zāģskaidas un mizas. 

Kā kurināmais mājsaimniecībās tiek izmantota arī sašķidrinātā gāze. 

Daudzdzīvokļu mājās centrā un daļā savrupmāju sašķidrināto gāzi izmanto balonos. 

Gāzi balonos izmanto savrupmājās un lauku viensētās. Gāzes balonu apmaiņu 

nodrošina SIA ”Latvijas gāze” . 
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PRIEKULES NOVADA CENTRALIZĒTO SILTUMAPGĀDES SISTĒMU RAKSTUROJUMS 

 
Priekules novadā ir 4 pašvaldībai piederošas centralizētās siltumapgādes sistēmas. Tās darbojas kā patstāvīgas lokālas  vienības.  

Priekules pilsētā abas sistēmas nodotas apsaimniekošanā Pakalpojumu sniedzējam SIA „Priekules pakalpojumi”. Gramzdas centra sistēmu apsaimnieko pagasta 

pārvalde un Kalētu centra sistēmu apsaimnieko Kalētu pagasta pārvalde. 

  
Sistēmas 

apzīmējums 

Apsildām

ā platība 

m² 

Tīklu 

garums 

(m) 

Tīklu 

kvalitāte 

Katlu 

jauda 

Katlu 

raksturoj

ums 

Kurināmā 

materiāls 

 

Nepieciešamie pasākumi 

 

Piezīmes 

Priekule, 

Liepājas ielas 

mikrorajons,  

12000 500 Laba 

 

2 MW Avārijas 

stāvoklī.  

Malka un 

koksnes 

atgriezumi 

Nepieciešams jauns apkures 

katls (piem.AK1300 bez dūmu 

sūkņa).  

Septiņās ēkās jāizveido 

siltummezglus. 

Apkures katlu lietderības koef.74%. Dūmu 

sūknis palielina izmaksas. 

Tīklu rekonstrukcija veikta 1999. g. 

Priekule, 

Uzvaras ielas 

mikrorajons 

3400 520 Avārijas 

stāvoklī 

0,8 MW Laba 

 

Malka un 

koksnes 

atgriezumi 

Sešās ēkās jāizveido 

siltummezglus. Nepieciešams 

rekonstruēt trases 520 m. 

garumā un izbūvēt jaunu trasi 

100 m. garumā 

Apkures katls nomainīts 2007. gadā. Esošā 

siltumtrase būvēta 1955. gadā. Pagarinot tīklu 

kopējo garumu par 100 m. būs iespēja 

palielināt apkurināmo platību par 3000 m² un 

likvidēt atsevišķu  Vidusskolas un sporta halles 

apkures siltuma avotu ar jaudu 0,5 MW. 

Gramzdas 

pagasta centrs 

 

 

1500 200 Avārijas 

stāvoklī 

0,8MW Laba Malka un 

koksnes 

atgriezumi 

Trijās ēkās jāizveido 

siltummezglus. Nepieciešams 

rekonstruēt trases 200 m. 

garumā. 

Apkures katla nomaiņa notiek . Tīkli būvēti 

laikā no 1950.- 1970. gadam. Lieli siltuma 

zudumi nepietiekošās siltumizolācijas dēļ. 

Kalētu pagasta 

centrs 

4000 250 Avārijas 

stāvoklī 

0,4 MW Laba 

 

Malka un 

koksnes 

atgriezumi 

Trijās ēkās jāizveido 

siltummezglus. Nepieciešams 

rekonstruēt trases 250 m. 

garumā. 

Siltumtrase būvēta 1950. gadā. Apkures  katls 

nomainīts 2009. gadā. 
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1.8.10. APBŪVE  

Priekules novadā apbūve aizņem 1684,2ha. To varam iedalīt:  

 Individuālo dzīvojamo māju apbūve Priekules novadā aizņem 

215,6ha un 580 parceles; 

 Daudzdzīvokļu māju apbūve novadā aizņem 74,2ha un 126 

parceles; 

 Komercdarbības objektu apbūve novadā aizņem 21,5ha un 45 

parceles; 

 Sabiedriskās nozīmes objektu apbūve novadā aizņem 178,2ha un 

102 parceles; 

 Ražošanas objektu apbūve novadā aizņem 150,2ha un 118 

parceles; 

 Satiksmes infrastruktūras objektu apbūve novadā aizņem 

965,2ha un 366 parceles; 

Inženiertehniskās apbūves tīklu objektu apbūve novadā aizņem 79,3 

ha un 40 parceles 

Priekules novada apbūves zemes

13%

11%

9%

57%

5%

4%

1%

Individuālās dzīvojamās mājas

Daudzdzīvokļu mājas

Komercdarbības objekti

Sabiedriskas nozīmes objekti

Ražošanas objekti

Satiksmes infrastruktūras objekti

Inženiertehniskās apgādes tīklu objekti
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1.9. NODARBINĀTĪBA  

Nodarbinātība ir viena no svarīgākajām lietām veiksmīgai pašvaldības 

darbībai. Jo vairāk darbaspējīgo iedzīvotāju strādā, nevis atrodas 

darba meklētāju vai bezdarbnieku uzskaitē, jo pašvaldībai ir lielāki 

iedzīvotāju ienākumu nodokļa ieņēmumi. 

Atbilstoši PMLP3 2010.gada 25.augustā publicētajām ziņām, Priekules 

novadā uz 2010.gada 1. jūliju bija 4251 iedzīvotājs darbaspējas 

vecumā, no tiem 2196 vīrieši un 2055 sievietes 

 

Priekules novada darbaspējīgie iedzīvotāji 

 Kopā Sievietes Vīrieši 

Priekules 

pilsēta 
1556 796 760 

Bunkas 

pagasts 
670 313 357 

Gramzdas 

pagasts 
511 240 271 

Kalētu 

Pagasts 
496 232 264 

Priekules 

pagasts 
450 213 237 

Virgas 

pagasts 
568 261 307 

KOPĀ 

NOVADĀ: 
4251 2055 2196 

 

Analizējot šos datus, redzam, ka pilsētā dzīvo vairāk sievietes, mazāk 

vīriešu, bet pagastos šī tendence ir otrāda – tur dzīvo vairāk vīriešu 

un mazāk sieviešu darbaspējas vecumā. Līdz ar to arī visā novadā 

sievietes darbaspējas vecumā ir mazāk kā vīrieši. 

                                                 
3
 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 
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Ja vērojam 2010.gada bezdarba tendences Priekules novadā, redzam, 

ka martā tas bijis visaugstākais. Tad sācis samazināties, zemāko 

punktu sasniedzis oktobrī, novembrī, bet līdz gada beigām atkal 

nedaudz palielinājies. To varam izskaidrot ar sezonas darbu 

beigšanos, bet bezdarba līmenis decembrī ir zemāk kā bija 2010.gada 

janvārī. 
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Bezdarbnieku skaits Priekules novadā 2010.gadā
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Vērojot bezdarba līmeņa dinamiku Priekules novadā kopš 2004. gada, 

redzam, ka viszemākais tas bijis 2007.gadā, bet visaugstākais 

2010.gadā. Tas nozīmē, ka 2010.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo laika 

periodu, Priekules novada domei bijuši vislielākie izdevumi sociālajai 

palīdzībai iedzīvotājiem.  
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Bezdarba līmenis Priekules novadā pa gadiem
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PIELIKUMS Nr.11 Bezdarba līmenis Kurzemē 2007. gada sākumā 

PIELIKUMS Nr. 12 Bezdarba līmenis Kurzemē 2009.gada sākumā 

 
 (Crtl+klikšķis – atvērt saiti) 
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1.10. UZŅĒMĒJDARBĪBA  

Veiksmīgai uzņēmējdarbībai ļoti būtiska ir vide, kurā tai attīstīties. 

 Ražojošajai uzņēmējdarbībai būtiski ir pietiekami energoresursi, 

ūdens un tā attīrīšanas iespējas, ražošanas telpas, pieteikami 

kvalificēts darbaspēks un labi ceļi. 

 Apkalpojošajai uzņēmējdarbībai svarīgi ir pietiekams klientu 

skaits, ko nodrošina efektīva reklāma, veiksmīga atrašanās vieta 

un labi ceļi, lai klientiem būtu patīkama nokļūšana līdz 

pakalpojuma sniedzējam. 

Kaut arī satiksmes infrastruktūras objekti aizņem 57% no visām 

Priekules novadā apbūvētajām teritorijām un teritorijas pārklājums ir 

pietiekams, bet tas nav kvalitatīvs. 

Pēdējo reizi jauns asflats Priekules novada teritorijā tika uzklāts 

2007.gadā 1,5 km kopgarumā uz ceļa V 1206 Durbe-Tadaiķi-Bunka-

Priekule. Ceļi uz kuriem reiz bija asfalts kļūst ar katru gadu 

briesmīgāki. Uz Priekules novada centru, nemaz nerunājot par 

pagastu centriem, kur nu vēl par pakalpojumu centriem, aizbraukt pa 

normālu ceļu nav iespējams.  
 

Priekules novada apbūves zemes

13%

11%

9%

57%

5%

4%

1%

Individuālās dzīvojamās mājas

Daudzdzīvokļu mājas

Komercdarbības objekti

Sabiedriskas nozīmes objekti

Ražošanas objekti

Satiksmes infrastruktūras objekti

Inženiertehniskās apgādes tīklu objekti
 

PIELIKUMS Nr.18 Individuālo komersantu un komercsabiedrību skaits uz 1000 

iedzīvotājiem 2008.gadā 

 
(Crtl+klikšķis – atvērt saiti) 
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1.11. LAUKSAIMNIECĪBA  

Kā jau iepriekš aplūkojām, Priekules novadā 58% aizņem 

lauksaimniecības zemes,(#1.6. NOVADA TERITORIJAS STRUKTŪRA 

88. lpp Priekules novada teritorija). Šīs zemes apsaimnieko zemnieki, 

reģistrēti Iedzīvotāju ienākumu nodokļa maksātāji, kuri sastāda 75% 

no Priekules novadā reģistrētajiem iedzīvotāju ienākumu nodokļa 

maksātājiem (#1.7. NOVADA PĀRVALDE UN PAKALPOJUMI. 

NOVADA BUDŽETS 96 lpp Priekules novada teritorijā reģistrētie 

Iedzīvotāju ienākumu nodokļa maksātāji) Turpat (97 lpp priekules 

novada zemnieku saimniecības Iedzīvotāju ienākumu nodokļa 

maksātājas) redzam, ka reģistrētas ir 328 zemnieku saimniecības, bet 

faktiski 2009.gadā iedzīvotāju ienākumu nodokli maksājušas tikai 25. 

Pie tam summa, ko tās iemaksājušas sastāda 9% no Priekules novadā 

reģistrēto uzņēmēju Iedzīvotāju ienākumu nodokļa summas un 1% no 

visa 2009.gadā iekasētā iedzīvotāju ienākumu nodokļa. 

No tā varam secināt, ka lauksaimniecība Priekules novadā dzīvo 

naturālās saimniecības līmenī un lauksaimnieki – uzņēmēji skaitliski ir 

ļoti maz. 
 

1.12. IZGLĪTĪBA   

Priekules novadā bērniem, pusaudžiem un jauniešiem ir nodrošināta 

obligātās pamatizglītības ieguve, vispārējās vidējās izglītības ieguve, 

pirmsskolas izglītības programmas apguve, profesionālās ievirzes 

izglītības programmu un interešu izglītības programmu apguve. 

 

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBA 

Priekules novadā pirmsskolas izglītības programmas realizē 

Gramzdas pamatskola, Kalētu pamatskola, Krotes Kronvalda Ata 

pamatskola, Virgas pamatskola un Priekules pirmsskolas izglītības 

iestāde „Dzirnaviņas”, kopumā nodrošinot pirmsskolas izglītību 211 

bērniem. Pirmsskolas izglītības iestāde „Dzirnaviņas” un Kalētu 

pamatskolas pirmsskolas grupas ir izvietotas speciāli bērnudārziem 

būvētās ēkās, pārējās izglītības iestādēs pirmsskolas grupas ir 

izvietotas skolu ēkās pielāgotās telpās. 

file:///I:/Esošā%20situācija/TERITORIJAS%20VISPĀRĪGAIS%20RAKSTUROJUMS.doc%231.7.%20NOVADA%20PĀRVALDE%20UN%20PAKALPOJUMI.%20NOVADA%20BUDŽETS
file:///I:/Esošā%20situācija/TERITORIJAS%20VISPĀRĪGAIS%20RAKSTUROJUMS.doc%231.7.%20NOVADA%20PĀRVALDE%20UN%20PAKALPOJUMI.%20NOVADA%20BUDŽETS
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Prognoze aprēķināta, ņemot vērā dzimušo bērnu skaitu un situāciju 

pirmsskolas grupās. Nav ņemta vērā iespējamā iedzīvotāju migrācija, 

skolēnu pieplūdums no citam pašvaldībām un Priekules novada bērni, 

kas apmeklēs citu pašvaldību skolas.  

 

VISPĀRĒJĀ IZGLĪTĪBA 

Priekules novadā vidējo izglītību var iegūt Priekules vidusskolā. 

Pamatizglītības programmas realizē Priekules vidusskola, Gramzdas 

pamatskola, Kalētu pamatskola, Krotes Kronvalda Ata pamatskola un 

Virgas pamatskola 
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SPECIĀLĀ IZGLĪTĪBA 

 

Priekules novadā plaši tiek realizēta speciālā izglītība. Purmsātu 

speciālā internātpamatskolā mācās 103 skolēni, tiek realizētas šādas 

programmas: 

 speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības traucējumiem 

 speciālās izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem 

garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem  smagiem 

attīstības traucējumiem 

Purmsātu speciālajā internātpamatskolā ir licencēta speciālās 

pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem. 

Pēc speciālās pamatizglītības programmas apgūšanas skolēni 

Purmsātu speciālajā internātpamatskolā var turpināt izglītību 

profesionālās pamatizglītības programmās: 
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 mājturība, 

 kokapstrāde 

 
2009./ 

2010. 

2010./ 

2011. 

2011./ 

2012. 

2012./ 

2013. 

1.2. Skolēnu skaits  109 103 102 101 

t.sk. C kl. skolēni 43 42 44 40 

Priekules novada skolās tiek strādāts arī pie skolēnu ar speciālām 

vajadzībām integrēšanas vispārējās izglītības iestādēs. Kalētu 

pamatskolā speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar 

mācīšanās traucējumiem integrēti apgūst 4 skolēni, Gramzdas 

pamatskolā integrēts 1 skolēns, kuram tiek nodrošināta speciālās 

pamatizglītības programmas izglītojamiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem apguve. 

PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBA 

 

Profesionālās ievirzes izglītības programmas Priekules novadā 

realizē  Priekules Mūzikas un mākslas skolā, Kalētu Mūzikas un 

mākslas skolā un Grobiņas novada Liepājas rajona Sporta skola. 

Priekules Mūzikas un mākslas skola piedāvā apgūt šādas 

profesionālās ievirzes izglītības programmas: 

 kora klase 

 obojas spēle 

 saksofona spēle 

 klarnetes spēle 

 flautas spēle 

 mežraga spēle, 

 trompetes spēle, 

 tubas spēle 

 eifonija spēle, 

 akordeona spēle 

 klavierspēle 

 ģitāras spēle 

 vijoļspēle 



Priekules novada attīstības programma  
2013-2019 

Priekule 2013 166 

 sitaminstrumentu spēle, 

 vizuāli plastiskā māksla. 

Kalētu Mūzikas un mākslas skola piedāvā apgūt šādas profesionālās 

ievirzes izglītības programmas: 

 obojas spēle 

 saksofona spēle 

 klarnetes spēle 

 flautas spēle 

 akordeona spēle 

 klavierspēle 

 ģitāras spēle 

 vizuāli plastiskā māksla. 

Grobiņas novada Liepājas rajona Sporta skola Priekulē realizē 

profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu – ir viena handbola 

grupa, nākamajā mācību gadā plānots atvērt jaunas grupas.  
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INTEREŠU IZGLĪTĪBA 

 
Interešu izglītības pulciņi:  

Krotes Kronvalda Ata pamatskolā 

 Sporta 

 Vides izglītības 

 Mazpulki 

 Radošo ideju darbnīca 

 Koriģējošā vingrošana 

 5-9.kl.ansamblis 

 2.-4.kl.koris 

 2.-4.kl.ansamblis 

 Gadagrāmatas veidošana 

Kalētu pamatskolā 

 1.-5.kl.koris 

 Floristika 

 Sporta (volejbols, basketbols, futbols meitenēm) 

 Sporta(volejbols, basketbols, futbols zēniem) 

 Dzīves skola 

 Latviskais mantojums un folkloras kopa „Vārtava” 

 Lietišķā māksla 

 Mazpulks 
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Virgas pamatskolā 

 Dabas pētnieki 

 1.-4.kl.ansamblis 

 5-9.kl.ansamblis 

 Mazpulks 

 Sporta spēles un VFS 

 Rokdarbu 

 Kokapstrādes 

 Teātra  

 

Gramzdas pamatskola 

 Skatuves runa un teātra pamati 

 Sports 1.-4.kl. 

 Sarīkojumu dejas 

 5.-9.kl.koris 

 1.-2.kl.mūzikas instrumentu spēle 

 5.-9.kl.sporta spēles 

 Psiholoģijas pulciņš 

 Folkloras kopa "Jumītis" 

Purmsātu speciālā internātpamatskola 

  5.-9.kl.ansamblis 

 1.- 4. kl. ansamblis  

 vizuālā māksla  

 teātra leļļu un suvenīru gatavošana  

 ādas apstrāde  

 vilnas velšana  

 radošo darbu pulciņš  

 datorpulciņš  

 kokapstrāde  

 aerobika  

 kustību terapija  

 mežizstrāde 

Priekules mūzikas un mākslas skola 

 Zvanu ansamblis 

 Vokālais ansamblis "Puķu bērni" 

 Koris 

 Mākslas studija 
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Priekules vidusskola 

 Handbols MT-4 

 2.-3.kl.basketbols meitenēm 

 6.kl.ansamblis 

 10.-12.kl.jauktais koris 

 12.kl.ansamblis 

 10.-12.kl.ansamblis 

 8.-9.kl.ansamblis 

 5.-9.kl.koris 

 1.kl.ansamblis 

 Bērnu mūzikas instrumentspēle 1.-4.kl 

 2.-4.kl.koris 

 Teātra pulc.5-6.kl. 

 Rokdarbi 1.-4.kl 

 Folkloras kopa 

 Mājturība 

 SSG vol,basketb,futbolā Z 

 Visp.fiz sagatavotība 

 SSG Aerobika M 

 Skolas avīze 

 Tautisko deju pulc. 

Priekules vidusskolas koris izcīnīja tiesība piedalīties skolu 

jaunatnes Dziesmu un deju svētkos 2010.gadā. 

Priekules vidusskolā, Kalētu pamatskolā un Krotes Kronvalda Ata 

pamatskolā darbojas Jaunsargi. Novadā darbojas Krotes 

114.Mazpulks, 559.Virgas Mazpulks un 42.Kalētu mazpulks. 

 

Priekules novadā nav iespējams iegūt vidējo profesionālo izglītību 

un augstāko izglītību. Priekules novada jaunieši pēc pamatizglītības 

vai vidējās izglītības iegūšanas dodas mācīties uz dažādām republikas 

profesionālās izglītības iestādēm un augstskolām. 

 

PROJEKTI SKOLĀS 

 

Novada skolas iesaistās dažādos projektos. Novada pedagogiem ir 

iespēja piedalīties: 

 ESF projektā “Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu 
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nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” atbalstīti 7 

Priekules novada pedagogi 

 ESF projektā “Cilvēkresursi un nodarbinātība” - “Pedagogu 

konkurētspējas 

veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”.1.aktivitātē 

atbalstīts 1 pedagogs, 2.aktivitātē (pārkvalifikācija) -36, 3.aktivitātē 

(kvalitātes izvērtēšana) 69 pedagogi no Priekules novada. 

Priekules vidusskolā ir sekmīgi noslēdzies Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei 

atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Priekules vidusskolā” (nr. 

2009/0047/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/050), pēdējā projekta etapā 

aprīkojot dabaszinātņu un matemātikas kabinetus ar modernām 

iekārtām. 

 Priekules novada pašvaldība īsteno ERAF finansētās darbības 

programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.2. 

apakšaktivitātes "Izglītības iestāžu informatizācija" projektu, kura 

ietvaros paredzēts Gramzdas, Kalētu, Virgas un Krotes Kronvalda Ata 

pamatskolām iegādāties stacionāros datorus, portatīvos datorus, 

multimediju tehniku (interaktīvās tāfeles un video projektorus), kā arī 

attīstīt skolu lokālos datortīklus.  

Priekules PII „Dzirnaviņas” 2011.gadā tiks realizēts projekts 

”Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes 

paaugstināšana Priekules pirmsskolas izglītības iestādē ”Dzirnaviņas” 

Priekules novada pašvaldība īsteno Eiropas reģionālā fonda projektu 

NR.2010/0051/3DP/3.1.3.3.1/09/IPIA/VIAA/002  „Purmsātu speciālās 

internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana”, kas 

paredz jumta nomaiņu skolas ēkām, terapiju zāles izveidi, skolas 

ieejas pielāgošanu cilvēkiem ar kustību traucējumiem un lifta 

ierīkošanu. 

Kalētu, Bunkas un Virgas pagastu pārvaldes 2010.gadā saņēmušas 

jaunus autobusus skolēnu pārvadāšanai Latvijas un Šveices 

sadarbības programmas ietvaros. 

Priekules Mūzikas un mākslas skola 2010.gadā noslēgusi 
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Sadarbības līgumu ar Skodas mākslu skolu Lietuvā, ar mērķi organizēt 

un īstenot kopīgus projektus, dalīties pieredzē, iepazīstinot ar mācību 

programmām, to apguves metodiku. 

 

METODISKAIS DARBS 

 

Priekules novadā ir izveidotas 11 pedagogu metodiskās apvienības:  

 latviešu valodas un literatūras 

 svešvalodu 

 vēstures un sociālo zinību 

 matemātikas, fizikas un informātikas, 

 dabaszinību (bioloģijas, ķīmijas, ģeogrāfijas un dabaszinību) 

 sporta 

 mūzikas 

 mājturības un vizuālās mākslas 

 klases audzinātāju 

 sākumskolas, 

 pirmsskolas 

 

Uz Priekules vidusskolas bāzes būtu nepieciešams veidot novada 

informatīvi metodisko centru, kas sniegtu  arī bibliotēkas 

pakalpojumus (jaunāko metodisko un bibliotēkas materiālu 

piedāvājums) un video u.c. materiālu nomu reģiona skolām. 

 

Purmsātu speciālā internātpamatskola uz savas bāzes piedāvā : 

1. realizēt speciālo pirmsskolas izglītību, 

2. izveidot metodisko centru, kur skolotājiem un skolēnu 

vecākiem sniegtu profesionālu palīdzību speciālo izglītības 

programmu realizēšanā, nodrošinātu logopēda, speciālā 

pedagoga, psihologa, sociālā pedagoga konsultācijas,  

3. izveidot mobilu diennakts centru skolu beigušiem jauniešiem 

invalīdiem. 

4. jauniešiem iegūt izglītību profesionālās pamatizglības 

programmās: mājturība un kokapstrāde.  
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1.13. MEDICĪNISKĀ APRŪPE  

Priekules novada medicīniskā aprūpe sastāv no divām 

pamatsatāvdaļām: 

 SIA „Priekules slimnīca”; 

 Ārstu palīgi pagastos 

Priekules novada domes budžetā paredzētais finansējums veselības 

aprūpes funkciju veikšanai 2011gadā ir 35847 LVL. 

Priekules novada domes 

finansējums  veselības aprūpei 

2011.gadā

Bunkas 
pagasts

21%

Gramzdas 
pagasts

29%

Kalētu 
pagasts

23%

Virgas 
pagasts

27%

 
 

SIA „Priekules slimnīca” ir patreiz ir veselības aprūpes centrs ar 

dienas stacionāru. Tajā ir sekojošas nodaļas: 

 Dienas stacionārs - No 01.09.2009.g. veselības aprūpes 

pakalpojumus par valsts līdzekļiem kvotas robežās var saņemt 

dienas stacionārā, bet kvotai beidzoties - tikai par pilnu 

samaksu. No 01.01.2010.g. saskaņā ar MK 1046 noteikumu  

grozījumiem, dienas stacionārā ir samazināta samaksa par ārstu 

speciālistu konsultācijām no Ls 5.00 uz Ls 3.00. Dienas 

stacionārā operāciju un manipulāciju klāsts ir stingri noteikts MK 

1046 noteikumu grozījumos no 22.12..2009.g. Dienas stacionārā 

nav paredzēta pacienta palikšana pa nakti, ēdināšana. 

 Traumpunkts - Priekules slimnīcas traumpunktā dežūrārsti un 

speciālisti diennakts laikā nodrošina medicīniskās palīdzības 

sniegšanu pacientiem ar traumatiskiem bojājumiem un citos 

neatliekamos gadījumos, kad apdraudēta pacientu dzīvība. Ja ir 

nepieciešams - pacients tiek hospitalizēts dienas stacionārā, vai 
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tālākai ārstēšanai nosūtīts uz Liepājas reģionālo slimnīcu. 

Traumpunktā diennakts laikā ir iespējams veikt : 

 laboratoriskos izmeklējumus (klīniskās, bioķīmiskās,  

 rentgenizmeklējumus,  

 ultrasonogrāfiju,  

 Traumpunktā ir pieejami ārsti speciālisti:  

 ķirurgs - traumatologs, 

 terapeits,   

 ginekologs–dzemdību speciālists, 

 anesteziologs-reanimatologs.  

 Traumpunktā diennakts laikā ir iespējams veikt : 

 laboratoriskos izmeklējumus  

 rentgenizmeklējumus,  

 Neatliekamās medicīniskā palīdzības dienests - NMP dienests 

sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību Priekules novada 

iedzīvotājiem . Divas NMP ārsta palīga brigādes visu diennakti 

apkalpo novada iedzīvotājus 35 km rādiusā, sniedzot NMP uz 

vietas, bet nepieciešamības gadījumā nodrošina pacienta 

transportēšanu uz Liepājas reģionālo slimnīcu. 

 

NMP brigādi var izsaukt, zvanot no stacionārā telefona 03, vai 112, 

zvanot no mobilā telefona. 

 

NMP dienestā strādā 9 ārsta palīgi un 8 NMP māsas, kas sniedz 

medicīnisko palīdzību pacientiem ar dzīvībai bīstamiem stāvokļiem: 

 ceļa transporta negadījumi,  

 alerģijas,  

 slīkšana,  

 sirds ritma traucējumi,  

 krampji,  

 bezsamaņas stāvokļi,  

 dzemdības (izbrauc arī uz Liepājas pilsētu),  
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 pēkšņas sāpes u.c.  

Neatliekamas palīdzības sniegšana ir bezmaksas 

 Īslaicīgās veselības un sociālās aprūpes nodaļa – 2010.gada 21. 

janvārī paliks 7 gadi no tā brīža, kad nodaļā atvēra durvis saviem 

pirmajiem pacientiem. Nodaļā uzturas pacienti, kuriem 

nepieciešama īslaicīga veselības un sociālā aprūpe. Šī nodaļa ir 

labs risinājums tieši tādām ģimenēm, kuru bērni ir aizņemti 

darbā, bet vecākus varētu pieskatīt un pilnvērtīgi aprūpēt viņu 

prombūtnes, vai atvaļinājuma laikā . Tāpēc vislabākais variants 

šādās reizēs ir profesionāļu palīdzība. Mēs tieši to Jums 

piedāvājam- kvalificētu ārstniecības un aprūpes personāla 

palīdzību! Būsim noderīgi pacientiem, kas ir smagi slimi un 

ikdienā cieš lielas sāpes un kuriem katru dienu nepieciešama 

mediķu palīdzība, lai remdēt sāpes. Arī tad mēs varam būt 

noderīgi. Nodaļas māsiņas ir iejūtīgas, prasmīgas, saprotošas. 

Mūsu nodaļa arī ir priekš vientuļiem cilvēkiem, kuri nevar vairs 

sevi aprūpēt un nav blakus tuva cilvēka atbalsta. Mūsu aprūpes 

nodaļā ir nodrošināti visi apstākļi ,un iespējas, lai slimie un 

vientuļie cilvēki labi var justies un saņemtu medicīnisko un citu 

aprūpi. Arī piederīgie var dzīvot un strādāt mierīgi, jo viņu tuvie 

cilvēki ir drošās rokās.  

Lai iestātos nodaļā, nepieciešams noslēgt līgumu par uzturēšanās 

nosacījumiem un samaksu par aprūpi. Vienas diennakts cena no 

2008.g. 1.janvāra Ls 12,50. Līgumu var slēgt ar sociālo dienestu, pašu 

pacientu vai pacienta piederīgajiem. Līguma termiņš parasti ir 3 

mēneši, bet izņēmuma kārtā termiņu var pagarināt uz ilgāku laiku. 

Nodaļā ir 25 gultas vietas.  

 No1.06.2010.g. SIA „Priekules slimnīca” Veselības un sociālās 

aprūpes nodaļā par vienu diennakti ir jāmaksā Ls 9.00 

Nodaļā var uzturēties pacienti, kuriem nepieciešama īslaicīga 

veselības un sociālā aprūpe. Pieteikties uz aprūpi var pacienti no visās 

Latvijas. 

No 2010.gada 1.februāri tiek paplašināts to pacientu loks, kuri var 

saņemt atvieglojumus veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanā un 

kompensējamo zāļu iegādē. 
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No pacientu iemaksām, pacientu līdzmaksājuma par operāciju un 

maksas par uzturēšanos „slimnīcu viesnīcās” atbrīvoti: 

*Trūcīgie pacienti (kuru statusu nosaka Ministru Kabineta noteikumi 

par trūcīgajām personām);  

*Pacienti, kuru ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu 

laikā nepārsniedz 120 latus mēnesī. 

50% no pacienta iemaksas un ne vairāk kā 15 latus līdzmaksājumu par 

operāciju maksā: 

*Pacienti, kuru ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu 

laikā nepārsniedz 150 latus mēnesī. 

Atvieglojumi kompensējamo zāļu iegādei: 

*Trūcīgie pacienti un pacienti, kuru ienākumi ir līdz 120 latiem mēnesī 

atbrīvoti no līdzmaksājuma par kompensējamajiem medikamentiem.  

Lai saņemtu augstāk minētos atvieglojumus, pacientiem, dodoties pie 

ārsta, uz aptieku pēc zālēm vai ārstējoties slimnīcā, jāuzrāda 

pašvaldības sociālo dienestu izsniegta izziņa, kas apliecina attiecīgo 

personu tiesības saņemt veselības aprūpes pakalpojumus vai 

kompensējamās zāles. 

SIA „Priekules slimnīca” ir sekojoši ārstu pieņemšanas un 

diagnostikas kabineti: 

 

 Diabēta pacientu aprūpes kabinets; 

 

Ārsts endokrinologs V.Šīrs un kabineta māsas R.Sīkle un I.Mikāle 

sniedz veselības aprūpes pakalpojumus diabēta slimniekiem valsts 

veselības aizsardzības programmas ietvaros. 

 

Insulīns un citi nepieciešamie medikamenti pamatslimības ārstēšanai 

ir bezmaksas. 

 

Apmeklējot diabeta aprūpes kabinetu, slimniekus iemāca patstāvīgi 

izdarīt: 

 injekcijas un testus cukura līmeņa noteikšanai asinīs,  

 rekomendē nepieciešamās izmaiņas uzturā, fiziskās slodzes 

režīmā un cukura līmeni pazeminošo medikamentu lietošanā, 

nepieciešamības gadījumā konsultējoties ar ārstu.  
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Nosūta slimniekus: 

 pie endokrinologa  

 uz laboratoriju nepieciešamo analīžu izdarīšanai.  

 

Cukurslimniekam bez ārstēšanas nav iespējams uzturēt cukura līmenis 

asinīs šādās robežās. Ja cukura līmenis asinīs pārsniedz  10 mmol/l, 

vairumam diabēta pacientu cukurs parādās urīnā. 

Par paaugstinātu cukura līmeni asinīs liecina šādas redzamas pazīmes 

jeb simptomi: stipras slāpes, liels urīna daudzums, dažādi iekaisumi, 

nespēks. Jo ilgāk cukura līmenis asinīs ir paaugstināts, jo atrāk 

iespējami acu, nieru,un nervu bojājumi. Simptomus un komplikācijas 

var mazināt ar labu diabēta ārstēšanu. 

Diabēta pacientam ir jāārstējas katru dienu, tādēļ viņam jābūt labi 

informētam par savu slimību. 

 

Jūsu ārsts kopā ar Jums noteiks ārstēšanas mērķi un norādīs, līdz 

kādam līmenim cukurs asinīs ir jāpazemina. 

Tāpēc ir tik svarīgi  apmeklēt ārstu endokrinologu, lai var laicīgi 

uzsākt ārstēšanu un nepieļaut diabēta komplikācijas! 

 

 Endoskopijas kabinets; 

2007.gada februārī iegādāts jaunākās paaudzes aprīkojums 

fibrogastroskops un kolonoskops ar videoiekārtu, kas ļauj ievērojami 

uzlabot diagnostikas iespējas. Kolonoskopiju veicam narkozē, kas 

izmeklējumu padara nesāpīgu, un pacients tajā pašā dienā pēc 

izmeklējuma var doties mājās. Pacientiem piedāvājam iespēju 

sagatavošanu kolonoskopijai veikt dienas stacionārā kvalificēta 

personāla uzraudzībā.  

 

 Ģimenes ārstu prakses; 

Priekules novadā strādā 4 ģimenes ārsti. Visi pieņem pacientus 

Priekules poliklīnikā. 

 Laboratorija 

Priekules slimnīcas laboratorija ir atkārtoti sertificēta 2006. gadā, 
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iegūstot apstiprinājumu kompetences līmenim un atļaujai veikt 

laboratoriskos izmeklējumus. Laboratorijā ir ieviesta gan iekšējā, gan 

ārējā kvalitātes kontroles sistēma, kas nodrošina testu kvalitatīvu 

rezultātu. Šī sistēma ir pamats mūsu kvalitātes politikai, kuras mērķis 

ir kļūt par klientu vislabāk apkalpojošo laboratoriju Liepājas reģionā. 

 

Laboratoriju vada sertificēta laboratorijas speciāliste Inese Jaunzeme, 

kas kopā ar slimnīcas administrāciju nodrošina nepārtrauktu darba 

kvalitātes uzlabošanu. 

 

Laboratorijas darba laiks ir no plkst 8.00 - 12.00. Testus veic 

sertificēti laboranti. 

 

Laboratorijā tiek veikti izmeklējumi šādās jomās: 

 

Klīniskie testi, kas ietver: 

 urīna analīzes; 

 asins analīzes; 

 fēču izmeklēšanu; 

 ginekoloģisko iztriepju izmeklēšanu; 

 krēpu,likvora un serozo dobumu punktālu izmeklēšanu 

 

Darbā tiek izmantoti urīna analizators Miditron Junior II, 

hematoloģiskais analizators Sysmex K. 

* Bioķīmiskie testi dod iespējas noteikt asins ķīmisko sastāvu. 

Darbs tiek veikts ar bioķīmisko analizatoru automātu "Cobas- C 

111" un "Cobas- EMIRA" 

* Koaguloģiskie izmeklējumi palīdz novērst asins recēšanas 

sistēmas stāvokli un ir nepieciešami antikoagulantu terapijas 

monitorēšanai, kā arī pacienta stāvokļa izvērtēšanai pirms 

operācijām. Šie izmeklējumi tiek veikti uz koaguloģijas 

analizatora "Fibrintimer II". 

* Imūnhematoloģijas testi nosaka asins grupu, rēzus faktoru, kā 

arī asins saderību asins pārliešanas gadījumā. Darbā tiek 

izmantota kvalitatīvu rezultātu nodrošinoša gelkaršu centrifūga 
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DiaMed. 

* Ekspress testi laboratorijas darbā dod iespēju ātri veikt 

izmeklēšanu, nosakot antivielas pret sifilisu, hepatītu, 

tuberkulozes izraisītājiem, kā arī infarkta marķieru 

diagnosticēšanu. 

* Mikrobioloģiskā izmeklēšana nosaka saslimšanas izraisītājus un 

to jūtību pret antibiotiskajām vielām, līdz ar to palīdz ārstam 

nozīmēt efektīvāko ārstēšanu. Ļoti pievilcīga ir ekspress 

diagnostika Streptococcus A un Rota vīrusam, kur rezultātu 

iegūstam 30 minūšu laikā. 

* Histoloģiskie izmeklējumi ir palīgs diagnozes precizēšanā 

operatīvas iejaukšanās, fibrogastroskopiju un citu manipulāciju 

gadījumā. 

 

 Radioloģijas diagnotikas kabinets; 

 

 Sirds veselības kabinets; 

Priekules slimnīcā no 04.01.2010.g. darbu atsācis Sirds veselības 

kabinets, kas darbojas kopš 2004.gada 15.novembra, bet 2009.gada, 

septembrī, tā darbībai bija apturēts finansējums. Protams, mēs 

turpinājām kabinetu uzturēt pie dzīvības, bet par nelielu samaksu. 

2010.gada 4. janvārī no Veselības inspekcijas saņemta laba ziņa, ka 

nepieciešami līdzekļi ir atrasti un kabinets var atsākt savu darbu.  

Iedzīvotāji kabinetu var apmeklēt bez ārsta nosūtījuma 1 reizi gadā, 

lai veiktu izmeklējumus, kuriem ir liela nozīme sirds veselības 

profilaksē. 

 

Sirds veselības kabinetā nosaka: 

*cukura līmeni asinīs,  

*holesterīnu,  

*triglicerīdus,  

*mēra asinsspiedienu, augumu,  

*ķermeņa svaru,  

*aprēķina ķermeņa masas indeksu (ĶMI). 

Pacients par veiktajiem izmeklējumiem un ieteicamajiem profilakses 

pasākumiem tiek informēts. 
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 Ultrasonogrāfijas kabinets; 

Strādā ārsti- speciālisti: Žerārs Ķeružis, Ilona Krevenčenko, Viktorija 

Anškēvica. Ar ultrosonogrāfa palīdzību veicam sekojošus 

izmeklējumus: 

Vēdera dobuma orgāniem (Nierēm, aknām , aizkuņģa dziedzerim) 

 Grūtniecēm augļa izmeklējumus  

 Vairogdziedzerim  

 Krūts dziedzeriem.  

 Doplerogrāfiju perifērai asinsrites sistēmai- dziļā un virspusējā 

venozā baseina izmeklēšana.  

 Arteriālā baseina izmeklēšana ekstremitātēs.  

 Kakla arteriālā baseina izmeklēšana  

Ultrosonoskopijas izmeklējumu rezultātus iespējams saglabāt digitālā 

formātā. 

 Zobārstniecības kabinets; 
 

Priekules novada pagastos strādā: 

 AIZVĪĶU FELDŠERPUNKTS, ”Pagastnams”, Aizvīķi, Gramzdas 

pagasts, Priekules novads, LV-3486 

 BUNKAS FELDŠERPUNKTS, Bunkas kultūras nams, Bunka, 

Bunkas pagasts, Priekules novads,  

 GRAMZDAS FELDŠERPUNKTS, Skolas iela 3/5, Gramzda, 

Gramzdas pagasts, Priekules novads,  

 KALĒTU FELDŠERU - VECMĀŠU PUNKTS, Liepu aleja, Kalētu 

pagasts, Priekules novads,  

 VIRGAS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS, "Liepsalas", Virgas 

pagasts, Priekules novads, LV-3433 
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1.14. SOCIĀLĀ APRŪPE  

Par Priekules novada iedzīvotāju sociālo aprūpi ikdienā gādā Priekules 

novada bāriņtiesa un Priekules novada domes sociālais dienests. 

Sociālais dienests ir Priekules novada domes izveidota un tās 

pārraudzībā esoša pašvaldības iestāde. Tā darbojas uz Priekules 

novada Sociāla dienesta   nolikuma pamata. 

Sociālā dienesta uzdevums ir atbilstoši Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības  likumam un Ministru kabineta noteikumiem 

organizēt un sniegt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus 

trūcīgiem,  sociāli mazaizsargātiem novada iedzīvotājiem. Sociālie 

darbinieki veic sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu 

grupām, palīdz tām noteikt, atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, 

attīstot personas (ģimenes)  resursus un iesaistot atbalsta sistēmu. 

Sociālo palīdzību personai (ģimenei) sniedz, pamatojoties uz materiālo 

resursu – ienākumu un materiālā stāvokļa novērtējuma. 

 

Priekules novada domes Sociālais dienests veic sociālo darbu 

pamatojoties uz: 

Latvijas Valsts Satversmi, 

Likumu par pašvaldībām, 

Likumu Par sociālo drošību, 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, 

Invaliditātes likumu,  

MK noteikumiem Nr 550” Kārtība, kādā aprēķināms,  piešķirams, 

izmaksājams pabalsts garantētā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un 

slēdzama vienošanās par līdzdarbību”, 

MK noteikumi Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 

personas atzīšanu par trūcīgu”, 

Priekules novada domes saistošiem noteikumiem Nr. 9 “Par sociālās 

palīdzības pabalstiem”, 

Priekules novada domes saistošiem noteikumiem Nr. 10 “Pašvaldības 

sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”, u.c. 

2010. gada 26. augustā Latvijas Republikas Labklājības Ministrija 
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Priekules novada domes Sociālam dienestam izsniedz Sociālo 

pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas apliecību Nr 556 

  Dienesta darbinieki 

    Sociālā dienestā strādā 7 sociālā darba speciālisti. Trīs sociāliem 

darbiniekiem ir augstākā izglītība sociālā darbā. Viens darbinieks ir 

ieguvis maģistra grādu sociālā darbā. Viens darbinieks mācās 

maģistrantūrā. Divi sociālie darbinieki iegūs sociālā darba speciālista 

izglītību 2011 . gada pavasarī. 

2010. gadā sociālie darba speciālisti piedalījušies: 

• Informatīvais seminārs- Jauna pieeja sociālo pakalpojumu sniedzēju 

novērtēšanā. 

• Informatīvais seminārs- Sociālā likumdošana 

• Informatīvais seminārs- Bērna seksuālā izmantošana dzīvē un 

internetā. 

• Konference Sociālā darba attīstības virzieni 2012-2017  

• Apmācība SOOP programmas lietošanai. 

Kopējās izmaksas Ls 40,00  

 

           Sociālais darbs 

• SPO- pabalsti , sociālā palīdzība visplašākajā nozīmē un ar tiem 

saistītās darbības. 

• Apsekošanas dzīvesvietā 

• Vardarbības gadījumi- konstatēšana, dokumentācijas kārtošana 

rehabilitācijai 

• Konsultēšana, pārrunas, informēšana 

• Rūpes par tehnisko palīglīdzekļu nodrošinājumu novada 

iedzīvotājiem 

• Klientu sagatavošana dzīvei aprūpes institūcijā, dokumentācijas 

kārtošana, pavadoņa funkcija un turpmākie apmeklējumi 
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institūcijā 

• Pārtikas paku atvešana no novada centra un izdale trūcīgajiem 

iedzīvotājiem (EK pakas, “Paēdušai Latvijai” 

• Elektrības dāvanu karšu izdale 

• Atbalsta grupas pensionāriem vadīšana u.c. pasākumi dažādām 

iedzīvotāju grupām 

• Psihologa konsultāciju nodrošinājums bērniem invalīdiem un viņu 

vecākiem  

• Piedalīšanās Sociālā dienesta sēdēs katru otro ceturtdienu 

• Mājas aprūpes organizēšana, kontrole, aprūpējamo apmeklējumi 

• Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu apmeklējumi (arī citos 

novados) 

• Sociālo gadījumu vadīšana 

• Sadarbība ar sabiedriskajām un nevalstiskajām, reliģiskām 

organizācijām 

• Ikmēneša atskaišu sagatavošana, iesniegšana. 

• Pabalstu aprēķināšana. 

• Darbs ar SOOP programmu 

• Rehabilitācijas plāna izstrāde un realizēšana cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām  

   Sadarbība ar Bērnu fondu 

Pamatojoties uz 2009.gada starp Latvijas Republikas Labklājības 

ministriju un Bērnu fondu noslēgto valsts pārvaldes deleģēto 

uzdevumu - sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas bērniem, 

kuri cietuši no vardarbības, veikšanas līgumu valsts vārdā iepērk 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumus dzīvesvietā bērniem, kuri cietuši 

no noziedzīga nodarījuma, ekspluatācijas, seksuālas izmantošanas, 
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vardarbības vai jebkādas citas nelikumīgas, cietsirdīgas vai cieņu 

aizskarošas darbības  un apņemas to apmaksāt.  

No prettiesiskām darbībām cietušo bērnu sociālo rehabilitāciju viņu 

dzīvesvietā sniedz psihologs, psihoterapeits vai sociālais darbinieks, 

kas ir apguvis mācību programmu no vardarbības cietušo bērnu 

rehabilitācijai un ieguvis attiecīgu sertifikātu.   

  Rehabilitāciju 2010 gadā saņēmuši 6 bērni. 

LATVENERGO akcija 

2010. saņemtas 365 atlaižu kartes. 

2010. gadā trūcīgām ģimenēm un personām izsniegtas 315 atlaižu 

kartes. 

Atlikums izsniegšanai 2011 gadam -50 atlaižu kartes.  

     1. ZIŅAS PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANU NO 

2010.GADA SĀKUMA 

 
RĀDĪTĀJS 

KODS MĒRV. VĒRTĪBA 

Personas, kurām no 2010.gada sākuma vismaz vienu dienu 

ir bijis spēkā trūcīgas personas statuss 
60 

Personu 

 skaits 1897 

Personas, kurām no 2010.gada sākuma vismaz vienu reizi 

izmaksāts vismaz viens sociālās palīdzības pabalsts, kopā 

61 

Personu 

 skaits 1541 

Personas, kurām no 2010.gada sākuma vismaz vienu reizi 

izmaksāts pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšanai 

62 

Personu 

 skaits 1239 

Personas, kurām no 2010.gada sākuma vismaz vienu reizi 

izmaksāts dzīvokļa pabalsts 
63 

personu  

skaits 877 

Personas, kurām no 2010.gada sākuma vismaz vienu reizi 

izmaksāts kāds no pārējiem pašvaldības sociālās palīdzības 

pabalstiem 

64 

Personu 

 skaits 298 

Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem plānotais līdzekļu 

apjoms 2010.gadam 
65 lati 120000 

Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem izlietotie līdzekļi 

no 2010.gada sākuma, kopā 
6000 lati 133636 

 
- pabalsts garantētā minimālā ienākumu 

līmeņa nodrošināšanai 
6260 lati 97062 
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- dzīvokļa pabalsts 

6270 lati 13054 

- pašvaldības vienreizējie pabalsti 

6254 lati 1551 

Soc.garantijas bāreņiem, audžuģimenēm 

6255 lati 8435 

Pabalsti un palīdzība trūcīgiem  

6259 lati 12789 

Pārējie pabalsti 

6400 lati 705 

Pabalsts veselības aprūpei 6631 lati 20 

 
Pakalpojumi 2279 lati 126118 

 

    

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra 

noteikumiem Nr.1251 "Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu 

piešķiršanu pašvaldībām garantētā minimālā ienākumu līmeņa pabalsta 

un dzīvokļa pabalsta izmaksām 2010 gadā  no  valsts budžeta 

atmaksāti Ls 51141 sociālās palīdzības pabalstu izmaksu 

nodrošināšanai Priekules novadam.  

SIA  „Rokaiži” uz 2010. gada 31. decembri atrodas 9 Priekules 

novada iedzīvotāji 

 

Saņemtie ziedojumi 

2010. gadā saņemti Ls 670 

Ziedotā nauda izlietota Priekules novada iedzīvotājiem: 

-Atmaksātas mācības mūzikas un mākslas skolās 

-Iegādāti būvmateriāli  

-Iegādātas 2 veļas mazgājamās mašīnas 

-Iegādāta1 apkures krāsniņa  

Saņemta humānā palīdzība no Zviedrijas 

Saņemta humānā palīdzība 

Saņemta humānā palīdzība-apģērbi, apavi, apģērbs, higiēnas preces  

no biedrības „Pārcēlājs” 

Saņemta humānā palīdzība-apģērbi, apavi, apģērbs, mēbeles, krāsas, 
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higiēnas preces   no Zviedrijas. 

Humāno palīdzību saņēmuši un turpina saņemt Priekules novada 

iedzīvotāji.  

 

Sociālā dienesta aktivitātes 2010. gadā 

• Invalīdu, pensionāru Lieldienu pasākums 

• Pansionātu “Rokaiži”,  

                SAC “Iļģi”, SAC”Aizvīķi”apmeklējums Jāņos un 

Ziemassvētkos, 

• Bērnu invalīdu Ziemassvētku pasākums 

• Grobiņas novada domesizbraukuma  sēde Priekules novada SD 

• Pieredzes apmaiņa Aizputes SD 
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1.15. KULTŪRA UN SPORTS   

Priekules novadā atrodas Bunkas kultūras nams (renovēts 2003.gadā), 

Gramzdas kultūras nams (renovēts 2011.gadā), Kalētu tautas nams 

(renovēts 2010.gadā), Priekules pilsētas kultūras nams un Virgas 

tradīciju nams (telpas maksimāli piemērotas izmantošanai).  

 

Priekules kultūras nams tika renovēts 2011. gadā un šobrīd kopumā 

atbilst visām mūsdienu prasībām. Neskatoties uz celtnes nelielajiem 

izmēriem, tajā iespējams realizēt novada sabiedrības vajadzības 

kultūras jomā. Skatuves grīda, iekārtojums, kā arī apgaismojums un 

apskaņošana ir kvalitatīva, lai profesionāli īstenotu deju, vokālās un 

drāmas kolektīvu iecerētās programmas.  

Skatītāju ērtībām iegādāti jauni krēsli, zālē ir mājīgs apgaismojums. 21. 

gadsimta prasībām sakārtots sanitārais mezgls un citas palīgtelpas, 

kas sekmē mākslinieciskās pašdarbības darbu. Pēc kultūras nama 

apkārtnes labiekārtošanas darbu pabeigšanas, nams būs atbilstoša 

vieta novada kopējo kultūras pasākumu norisei.       
 

Patreiz visi novada kultūras pasākumi tiek organizēti nevis Bunkas 

kultūras namā, kurš ir lielākais novadā, pilnībā renovēts un spēj 

uzņemt līdz 800 cilvēkiem, bet gan akustiski pilnīgi nepiemērotā 

Priekules sporta hallē, jo tā ir lielāka (bet dzirdēt un saprast šajās 

telpās ir divas nesavienojamas lietas). 

Priekules novadā ir 10 bibliotēkas: Priekules pilsētas bibliotēka, 

Bunkas pagasta bibliotēka, Bunkas pagasta Krotes bibliotēka, Bunkas 

pagasta Tadaiķu bibliotēka, Gramzdas pagasta Gramzdas bibliotēka, 

Gramzdas pagasta ārējās apkalpošanas punkts Aizvīķos, Kalētu 

biliotēka, Virgas pagasta Virgas bibliotēka, Virgas pagasta bibliotēkas 

ārējās apkalpošanas punkts Paplakā un Virgas pagasta Purmsātu 

bibliotēka. 

Novadā ir izveidotas arī 6 senlietu krātuves: Gramzdas pagasta 

senlietu krātuve, Kalētu senlietu krātuve, Krotes senlietu krātuve, 

Purmsātu skolas senlietu krātuve, Tadaiķu ciema privātā senlietu 

krātuve „Ģildēni” un Virgas skolas senlietu krātuve. 
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Priekules novada budžetā 

paredzētais  finansējums kultūrai

Bunkas 
pagasts

22%

Gramzdas 
pagasts

19%Kalētu 
pagasts

9%

Virgas 
pagasts

13%

Priekule
37%

 
 

Šeit ietilpst arī bibliotēkas un senlietu krātuves, brīvā laika pavadīšanas centrs 

 

Sports Priekules novadā. 

Priekules pilsētā un Priekules novada sastāvā esošajos pagastos 

sporta aktivitātes kopumā ir ievērojamas. Priekules novadā katru gadu 

tiek rīkoti novada čempionāti 18 sporta veidos – telpu futbolā, 

basketbolā, galda tenisā, zolītē, šahā, dambretē, novusā, zemledus 

makšķerēšanā, spiningošanā, pludiņ makšķerēšanā, pludmales 

volejbolā, minifutbolā, šautriņu mešanā, svara stieņa spiešanā guļus, 

pokerā. Kā arī Priekules novada sportisti ar labiem panākumiem 

piedalās Lejaskurzemes novadu čempionātos, kā arī atsevišķos sporta 

veidos ir iegūtas godalgotas vietas Latvijas čempionātos. 

Katrā Priekules novada pagastā darbojas sporta dzīves 

organizators. Pēdējo triju gadu laikā tapuša četras jaunas sportu zāles 

- Priekulē, Kalētos, Virgā, Krotē. Gramzdā sporta zālei nepieciešam 

modernizācija. Katrā Priekules novada pagastā ir sava sporta zāle, bet 

trūkst aprīkotu sporta laukumu. Esošie ir novecojuši un nav atbilstoši 

aprīkoti. Kalētu, Virgas, Bunkas pagasta iedzīvotājiem nav pieejami 

sporta laukumi. Gramzdas sporta laukumam nepieciešama renovācija, 

Priekulē sporta laukums 2011.gadā nodots ekspluatācijā. 

Sporta attīstības mērķis ir sporta sistēmas sakārtošana novadā 

kopumā un katrā sporta veidā, iesaistot pēc iespējas plašāku novada 

iedzīvotāju skaitu, rīkojot sporta aktivitātes visos Priekules novada 

pagastos ar to veicinot novada iedzīvotāju savstarpējo sadraudzību un 
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veselīgu dzīvesveidu.  

Sportam paredzētis finansējums 

Priekules novada  Domes budžetā 

2011.gadā.

Priekule
88%

Bunkas 
pagasts

3%

Gramzdas 
pagasts

4%

Kalētu 
pagasts

3%

Virgas 
pagasts

2%
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1.16. BIEDRĪBAS, NODIBINĀJUMI UN RELIĢISKĀS ORGANIZĀCIJAS  

Priekules novadā uz 6611 iedzīvotājiem darbojas 30 biedrības un 9 

reliģiskās organizācijas vai draudzes.  

6

4

11

1

3
2 2

0

3

0

5

2

0

2

4

6

8

10

12

Priekules
pilsēta

Bunkas
pagasts

Gramzdas
pagasts

Kalētu
pagasts

Priekules
pagasts

Virgas
pagasts

Priekules novada biedrības, nodibinājumi un draudzes

Biedrības un nodibinājumi Draudzes
 

 

To darbības intensitāte pa pagastiem un Priekules pilsētu ir visai 

atšķirīga. Lai rādītāji būtu salīdzināmi, tie pārrēķināti pēc biedrību, 

nodibinājumu un draudžu skaita uz 1000 iedzīvotājiem Priekules 

pilsētā un katrā novada pagastā. 

Priekules novada biedrības un nodibinājumi uz 

1000 iedzīvotājiem

3.3

11.7

3.9
6.7

5.7

5.3

Priekules pilsēta

Bunkas pagasts

Gramzdas pagasts

Kalētu pagasts

Priekules pagasts

Virgas pagasts

 
 

Kā redzam visaktīvāk biedrības darbojas Bunkas pagastā, tam seko 

Kalētu pagasts, Priekules pagasts, Virgas pagasts, Gramzdas pagasts 

un Priekules pilsēta. 
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Priekules novada draudzes uz 1000 

iedzīvotājiem

1.6

1.0

2.6
0.0

0.0

2.1
Priekules pilsēta

Bunkas pagasts

Gramzdas pagasts

Kalētu pagasts

Priekules pagasts

Virgas pagasts

 
Kā redzam, vislielākais draudžu īpatsvars uz 1000 iedzīvotājiem ir 

Gramzdas pagastā, tam seko Virgas pagasts, Priekules pilsēta un 

Bunkas pagasts. Kalētu pagastā un Priekules pagastā neviena draudze 

nav reģistrēta. 

 

PRIEKULES NOVADĀ REĢISTRĒTĀS BIEDRĪBAS, 

NODIBINĀJUMI UN DRAUDZES. 

Nosaukums Biedrība, 

nodibinājums 

Draudze 

Priekules pilsēta 6 4 

Priekules baptistu 

draudze 

 Zāļu iela 12  

Priekule 

Priekules nov. 

LV-3434 

Priekules 

evanģēliski luteriskā 

draudze 

 Aizputes iela 10 

Priekule 

Priekules nov. 

LV-3434 

Septītās dienas 

advetistu Priekules 

draudze 

 Brīvības iela 36a 

Priekule 

Priekules nov. 

LV-3434 

Šautriņmešanas 

klubs Priekule 

Dzirnavu 3-15 

Priekule Priekules 

 



Priekules novada attīstības programma  
2013-2019 

Priekule 2013 191 

nov. LV-3434 

Pārcēlājs Liepājas iela 7a-7 

Priekule Priekules 

nov. LV-3434 

 

  

Priekules pilsētas 

mednieku klubs 

Liepājas iela 1c 

Priekule Priekules 

nov. LV-3434 

 

Priekules jauniešu 

centrs Beta 

Baznīcas iela 26 

Priekule Priekules 

nov. LV-3434 

 

Zilais lakatiņš Peldu iela 1  

Priekule Priekules 

nov. LV-3434 

 

Priekules novada 

sporta klubs 

Aizputes iela 1 

Priekule Priekules 

nov. LV-3434 

 

Vissvētās Dievmātes 

"Negaidītais prieks" 

Pareizticīgo draudze 

 Dārza iela 9a 

Priekule 

Priekules nov. 

LV-3434 

Bunkas pagasts 11 1 

Bunkas saulespuķes Bunkas kultūras 

nams Bunkas ciems 

Bunkas pag. 

Priekules nov. LV-

3446 

 

Lindāles dabas 

parks 

Bunkas kultūras 

nams Bunkas ciems 

Bunkas pag. 

Priekules nov. LV-

3446 

 

Kristīgā biedrība 

„Tēva nams” 

Saules iela Kultūras 

nams Tadaiķu ciems 

Bunkas pag. 

Priekules nov. 

Lv3446 

 

Piensaimnieku Putniņi Tadaiķu  
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kooperatīvā 

sabiedrība „Vārtāja” 

ciems Bunkas pag. 

Priekules nov.  

LV-3446 

Graudkopības 

kooperatīvā biedrība 

Dzirvanas Bunkas 

ciems Bunkas pag. 

Priekules nov. LV-

3446 

 

Tadaiķu mednieku 

kopa 

Minceri Tadaiķu 

ciems Bunkas pag. 

Priekules nov.  

LV-3446 

 

Bunkas evnģēliski 

luteriskā draudze 

 Ērgļi Bunkas 

ciems Bunkas 

pag. Prikules 

nov. LV-3446 

Krotes mednieku 

klubs 

Vējkalni Krotes 

ciems Bunkas pag. 

Priekules nov. LV-

3446 

 

Bunkas mežābele Bunkas kultūras 

nams Bunkas ciems 

Bunkas pag. 

Priekules nov. LV-

3446 

  

Vārtava Rūķīši Krotes ciems 

Bunkas pagasts 

Priekules nv. LV-

3446 

 

Bunkas jauniešu 

klubiņš 

Bunkas kultūras 

nams Bunkas ciems 

Bunkas pag. 

Priekules nov. LV-

3446 

 

Bunkas sporta klubs Bunkas kultūras 

nams Bunkas ciems 

Bunkas pag. 

Priekules nov. LV-
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3446 

Gramzdas pagasts 3 2 

Lauksaimniecības 

biedrība 

Gramzdas ciems 

Gramzdas pag. 

Priekules nov.  

LV-3486 

 

Aizvīķu baptistu 

draudze 

 Aizvīķu ciems 

Gramzdas pag. 

Priekules nov 

LV-3486 

Aizvīķu parks Kārijas Aizvīķu 

ciems Gramzdas 

pag. Priekules nov. 

LV-3486 

 

Gramzdas 

evanģēliski luteriskā 

draudze 

 Skolas iela 9 

Gramzdas ciems 

Gramzdas pag. 

Priekules nov. 

 LV-3486 

Gramzdas mednieku 

kolektīvs 

Mednieki Gramzdas 

ciems Gramzdas 

pag. Priekules nov. 

LV-3486 

 

Kalētu pagasts 2 0 

Mednieku klubs 

„Mežābele 1” 

Liepu aleja 4-2 

Kalētu ciems Kalētu 

pag. Priekules nov.  

LV-3484 

 

Kalētu vietējās 

iniciatīvas grupa 

Liepavoti Kalētu 

ciems Kalētu pag. 

Priekules nov.  

LV-3484 

 

Priekules pagasts 3 0 

Medību un sporta 

klubs „Birži” 

Medņi Priekules 

pag. Priekules nov.  

LV-3434 

 

Mednieku klubs Dzirnavu iela 1-9  
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„Asīte” Priekule Priekules 

nov.  

LV-3434 

Bandavas mednieku 

klubs 

Nākotnes iela 17 

Kalnenieku ciems 

Priekules pag. 

Priekules nov.  

LV-3434 

 

Virgas pagasts 5 2 

Kanu atvars Stiebriņi Virgas pag. 

Priekules nov. 

 LV-3433 

 

Paplakas baptistu 

draudze 

 Paplakas 

baptistu baznīca 

Paplakas ciems 

Virgas pag. 

Priekules nov. 

 LV-3433 

Metodistu baznīcas 

Paplakas draudze 

 Atvasaras 

Virgas pag. 

Priekules nov. 

 LV-3433 

Piensaimnieku koop. 

Sabiedrība 

„Paplaka” 

Paplakas ciems 

Virgas pag. 

Priekules nov. 

 LV-3433 

 

Mednieku kopa 

„Virga” 

Austrumi Purmsātu 

ciems Virgas pag. 

Priekules nov. 

 LV-3433 

 

„Virdzenieces” Gaismas Virgas pag. 

Priekules nov. 

 LV-3433 

 

Zviedru draugu 

biedrība 

„Pagastmāja”, 

Paplaka, Virgas 

pagasts, Priekules 

novads LV-3433 
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2. PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS ANALĪZE 

Ģeogrāfiski Latvija, Kurzeme un jo īpaši Priekules novads kā 

Eiropas Savienības sastāvdaļa ir uzskatāms par nomales reģionu. 

Nomales efekts ir svarīgs faktors izaugsmes veicināšanai. 

NOMALES PAZĪMJU MATRICA 

Stiprās puses Vājās puses 
Centrāls izvietojums pret Eiropu un 

valsti 

Robežteritorija 

Centrāls izvietojums reģionā Izolēta teritorija 

Laba infrastruktūra Uz lauksaimniecību orientēta teritorija 

Daudzveidīga ražošanas bāze Slikta infrastruktūras kvalitāte 

Attīstīta cilvēkresursu bāze Ierobežota ražošanas bāze 

Blīva apdzīvoto vietu un apdzīvojuma 

sistēma 

Zemas sociālo pakalpojumu 

nodrošināšanas iespējas 

Pozitīva uztvere Negatīva uztvere 

Kultūras dažādība  

Nomaļo teritorija raksturojums 

Pozitīvais Negatīvais 
Dabas resursi Rets apdzīvojums 

Augsta vides kvalitāte Augstas transporta pakalpojumu 

izmaksas 

IT potenci;als Sadrumstalota apdzīvojuma struktūra 

Tūrisma resursi Bezdarbs 

Kultūras identitāte Ražošanas bāzes trūkums 

 Zems pakalpojumu līmenis 

 Ekonomiskā / sociālā izslēgšana 

 Augsta jauniešu migrācija uz citiem 

reģioniem 

Avots: Pheripherality and spatial planning, DETR July 2000 pielāgots Iris consulting and Cardiss Unoversity 

Ņemot vērā esošo infrastruktūras kvalitāti un sociālekonomiskās 

attīstības rādītājus, Kurzemes reģionā par nomali ir uzskatāmas 

teritorijas uz ziemeļiem no Rīgas – Ventspils ceļa un uz dienvidiem no 

Rīgas – Liepājas ceļa. 

 Avots: Kurzemes reģiona attīstības strtēģija 2004 
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2.1. SVID ANALĪZE 

2.1.1. EKONOMIKAS SVID 

Apskatāmās tēmas: 

 Ražošanai piemērotas teritorijas; 

 Ražošanu apkalpojošā infrastruktūra; 

 Darbaspēka kvalifikācija un attieksme; 

 Informācijas pieejamība; 

 Sadarbība 

Stiprās 

puses 

Ir teritorijas ražošanas 

attīstībai 

Vājās 

puses 

Slikts ceļu stāvoklis 

Ir brīvs darbaspēks (par 

kvalifikāciju un attieksmi 

patreiz paklusēsim) 

Ceļa V 1198 Priekule- Ilmāja 

neapmierinošais stāvoklis 

būtiski kavē uzņēmējdarbības 

attīstību novadā 

 Nav izbūvētas ražošanai 

piemērotas telpas, esošās ļoti 

sliktā stāvoklī 

 Nepietiekama sakaru kvalitāte 

 Regulāra ceļu uzturētāju maiņa 

kā rezultātā cieš kvalitāte 

 Nepietiekami kvalificēts, 

neapzinīgs darbaspēks 

Iespējas 

Ievilt gāzesvadu vai 

izmantot gāzi no 

koģenerācijas stacijām 

(perspektīvē) 

Draudi 

Nepietiekama informācija par 

biznesu (tā uzsākšanu, noieta 

tirgiem utml.)  

Atjaunot dzelzceļa darbību Izteikts „nomales efekts” 

Izveidot pansiju novada 

vajadzībām Izveidot 

sociālo māju 

Uzstādījumu trūkums par 

speciālistu nepieciešamību 

perpektīvē 

Atjaunot lidlauka darbību Piegādātās elektroenerģijas 

kvalitāte (elektrība „raustās” 

kā rezultātā sadeg to 

patērējošās iekārtas) 

Izveidot viesu māju tīklu Nepietiekoši kvalificēts 

darbaspēks mūsdienu 

tehnoloģijām 

 Vandālisms 

 Ikara svētkiem nepiemērots 

laiks 
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2.1.2. INFRASTRUKTŪRAS SVID 

Apskatāmās tēmas: 

 Ceļu kvalitāte; 

 Ūdensapgāde un kanalizācija; 

 Tūrisma infrastruktūra; 

 Izglītības un sporta infrastruktūra; 

 Brīvā laika pavadīšanas infrastruktūra; 

 Sakaru kvalitāte (arī internets un TV); 

 Sociālā infrastruktūra 

S
ti
p
rā

s
 p

u
s
e
s
 

Pietiekošs ceļu nodrošinājums 

V
āj

ās
 p

u
s
e
s
 

Pilnvērtīga brīvā laika pavadīšanas iespēju 

trūkums pagastos (sporta laukumi, rotaļu 

laukumi bērniem, aktīvās atpūtas zonas) 

Pietiekošs izglītības iestāžu tīkls Informācijas dēļu neesmība daudzās novada 

apdzīvotajās vietās 

Pietiekoša sporta infrastruktūra Nespēja piesaistīt finansējumu infrastruktūras 

uzlabošanai 

 Telpu neesmība sapulcēm, pulciņiem, veļas 

mazgāšanai, dušām utml. 

 Dienas centru neesamība 

 Nepārskatāma, nesaprotama  Priekules novada 

mājaslapa. Tajā ir veca, sen neaktualizēta 

informācija 

 Aktīva kustība pa zemes ceļiem, kas rada 

putekļus un traucē apkārtējiem iedzīvotājiem 

 Grants ceļi kvalitatīvāki kā asfalts,  

 Virszemes ūdens noteces problēmas uz ceļiem 

 Nav pieejami taksometra pakalpojumi 

Ie
s
p
ē
ja

s
 

Daudz attīstāmi tūrisma 

infrastruktūras objekti 

D
ra

u
d
i 

Nepietiekoša izglītības iestāžu noslodze 

Nepietiekošs viesu māju skaits 

novadā 

Lēns Internets 

Teritoriju esamība ražošanas 

infrastruktūras izveidei 

Slikta TV kvalitāte 

Aktīvās atpūtas zonu iekārtošana Neapmierinoša sakaru kvalitāte 

Kemperu parku izvaide Municipālās policijas neesamība 

Suņu pastaigu laukums Priekulē Novērošanas kameru neesamība 

 Informācijas neesmība par nepieciešamajiem 

pakalpojumiem 

 Pārtikas veikalu neesamība 

 Drošība pierobežā 

 Izteikts „nomales efekts” 

 Tualešu trūkums 
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2.1.3. LABKLĀJĪBAS SVID 

Apskatāmās tēmas: 

 Pakalpojumu pieejamība; 

 Sociālā aktivitāte 
Stiprās 

puses 

Aktīvi strādājošs sociālais 

dienests 

Vājās 

puses 

Nepieteikama iespēja nokārtot 

elektrības pieslēgumu 

Nodarbinātības programmas  Stāvvietu nepietiekamība 

stratēģiskos punktos (dome, 

bērnudārzs, veikals utt.) 

Ir daudz biedrības un 

nodibinājumi 

Bērnudārza neesamība 3-4 

gadīgajiem Krotē 

 Meiteņu darbmācības kabineta 

nepieciešamība 

 Bunkas mini TOP ārējais 

izskats 

 Uzbrauktuvju uz ietvēm 

neesmība 

Iespējas Autoveikala pakalpojuma 

uzlabošana 

Draudi Problēmas ar būšanu kopā 

vienā novadā 

Ietvju renovācija Iedzīvotāju kūtrums, 

nevēlēšanās mainīt savu 

ikdienu 

Informācijas dēļu izvietošana 

visā novada teritorijā 

Vienota noformējuma 

izstrāde un ieviešana visā 

novada teritorijā 

 

 

2.1.4. PILSĒTVIDES SVID 

Apskatāmās tēmas: 

 Pilsētas teritorijas pašreizējā izmantošana; 

 Garnizona problēmas; 

 Lietas un vietas, kuras nepieciešams attīstīt, pilnveidot; 

 Vidi degradējošie faktori  
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Stiprās 

puses 

Pilsētas centrā ir liels 

bruģēts laukums, kurš 

netiek izmantots  

Vājās 

puses 

Pilsētai nav izteikts centrs (tas ir 

migrējošs) 

Pie kultūras nama ir 

teritorija, kura piemērojama 

rekreācijas vajadzībām 

Otrais pasaules karš Priekules 

pilsētā vēl aizvien nav beidzies 

Pilsētas centrā ir vairāki dīķi Kultūras nams ir pārāk mazs, 

nepietiekošs pašreizējām 

vajadzībām. Ne visiem 

pieņemami, ka tas atrodas blakus 

kapiem. 

 Municipālās policijas neesamība 

 Nesakopta zaļā zona (parki, 

apstādījumi, celiņi, dīķī vairs nav 

gulbji (viņiem nepatīk strūklaka), 

tas aizaug) 

 Pilsētai iet cauri tranzītiela 

Iespējas Veidot gājēju ielu vai 

laukumu (arī tirgus) 

Draudi Suņu pastaigu laukumu neesamība 

pilsētā 

Tranzītsatikmes 

reorganizācija cauri pilsētai 

pa apvedceļu 

Nepieciešama kafejnīca, kur 

strādā vismaz līdz 22.00, vasaras 

sezonā – āra kafejnīca 

Degradēto teritoriju 

sakārtošana 

Atjaunot, iztīrīt dīķus 

Izveidot Kemperu parku Vidusskolas un Mūzikas un 

mākslas skolas lielais attālums 

vienai no otras (nākas kavēt 

nodarbību sākumu) 

 Neapsaimniekotas ēkas, īpašumi 

 Pienotavas ēka pašreizējā stāvoklī 

apdraud gājēju dzīvības 

 Vidi degradējoši objekti 

(teritorijas) 

 Nepietiekošs atkritumu 

konteineru izvietojums pilsētā, 

īpaši cilvēku pulcēšanās vietās 

2.1.5. SABIEDRĪBAS SVID 

Apskatāmās tēmas: 

 Izglītība; 

 Mūžizglītība; 

 Brīvais laiks; 

 Kultūra; 
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 Sports; 

 Veselības aprūpe; 

 Ikdienā traucējošie faktori 
Stiprās 

puses 

Ir daudz biedrības, 

nodibinājumi un draudzes 

Vājās 

puses 

Pilnvērtīga brīvā laika pavadīšanas 

iespēju trūkums pagastos (sporta 

laukumi, rotaļu laukumi bērniem, 

aktīvās atpūtas zonas) 

Ir pieteikams kultūras 

iestāžu tīkls 

Informācijas dēļu neesmība 

daudzās novada apdzīvotajās 

vietās (problēmas ar savlaicīgu 

informācijas ieguvi) 

Ir diezgan pietiekoša 

sporta infrastruktūra 

Telpu neesmība sapulcēm, 

pulciņiem, veļas mazgāšanai, 

dušām utml. 

 Dienas centru neesamība 

 Veiksmīga mūzizglītības likvidācija 

Priekules novadā 

 Pasta loģistikas nepilnības 

 Nepārskatāma, nesaprotama  

Priekules novada mājaslapa. Tajā 

ir veca, sen neaktualizēta 

informācija  

 Ikara svētkiem nepiemērots laiks 

(vienu nedēļu ātrāk, jo zemniekiem 

sākas kulšana) 

 Nav iespēja kopjamos cilvēkus 

turēt Priekules slimnīcā 

nepietiekamā pieprasījuma dēļ. 

 Neapmierinošs pacientu 

apkalpošanas komplekss Liepājas 

slimnīcā 

 Neapmierinoša ģimenes ārstu 

apkalpošanas kvalitāte 

  Sociālā izolētība 

 Dzērāji pieturās 

 Iedzīvotāju pasivitāte 

Iespējas Objektu izgaismošana uz 

svētkiem 

Draudi Informācijas neesmība par 

nepieciešamajiem pakalpojumiem 

Veicināt bēru pakalpojumu 

biroja atvēršanu Priekulē 

Pārtikas veikalu neesmība 

Nav pieejami taksometra 

pakalpojumi 

Drošība pierobežā 

 Municipālās policijas neesamība 

 Novērošanas kameru neesamība 

 Izteikts nomales efekts 

 Nepietiekošs skolēnu skaits klasēs 

 Klaiņojoši suņi 

 Jauniešu patvaļa, vandālisms 
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2.1.6. VIDES SVID 

Apskatāmās tēmas: 

 NATURA 2000; 

 Mikroliegumi; 

Vides aizsardzība: 

 Piesārņotāji;  

 Atkritumu apsaimniekošana; 

 Potenciāli bīstama saimnieciskās darbības teritorijas; 

Vidi degradējoši faktori: 

 Latvānis; 

 Bebri; 

 Esošo ražošanas uzņēmumu radītais piesārņojums; 

 Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas; 

Siltumnīcas efekta mazināšana: 

 Māju siltināšana; 

 Biogāzes ražotne. 

Novadā esošie resursi: 

 Rekreatīvās teritorijas īslaicīgai un ilglaicīgai atpūtai; 

 l/s teritorijas; 

 Grants; 

 Kūdra; 

 Mežu teritorijas; 

 Mazās HES; 

 Alternatīvie enerģijas avoti; 

 Tūrisma objekti: 

o Vizuāli vērtīgās ainavas; 

o Dabas un kultūras vēstures pieminekļi; 
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Stiprās puses 

 

Ir NATURA 2000 

teritorijas 

Vājās puses 

Nav sakārtotas peldvietas 

Ir mikroliegumi Nesiltinātas, nolietojušās 

dzīvojamās mājas 

Auglīga augsne Neapstrādāta zeme 

Liels mežu īpatsvars Latvāņu degradētas 

teritorijas  

Ir vizuāli vērtīgas 

ainavas, dabas un 

kultūras vēstures 

pieminekļi 

Nesakopta zaļā zona 

(parki, apstādījumi, celiņi) 

Ir Aizvīķu parks, 

Kalētu parks, Krotes 

parks, Kalētu 

mežaparks, alejas 

 

Iespējas 

Bebri degradē l/s 

zemes 

Darudi 

Tualešu trūkums 

Biogāzes ražotne Slikta ūdens kvalitāte 

Dalīta atkritumu 

savākšana 

Ūdensvada un 

kanalizācijas sistēmas 

sliktā tehniskā stāvoklī 

(vietām nav attīrīšana) 

Degradēto teritoriju 

sakārtošana 

Neapsaimniekotas ēkas 

Izveidot Kemperu 

parku 

Neapsaimniekotas 

meliorācijas sistēmas 

Suņu pastaigu 

laukumi 

Vidi degradējoši objekti 

(teritorijas) 

Novadā esošo aleju 

un veco parku 

apsekošana,  

LATVĀNIS! 

Atjaunot, iztīrīt dīķus 

 

IZMANTOTĀ LITERATŪRA 
 

 Reģionu attīstība Latvijā VSIA „Reģionu attīstība”, Rīga, 2003; 

 Reģionu attīstība Latvijā 2008 Valsts reģionālās attīstības 

aģentūra, Rīga 2009; 

 25.05.2010. MK noteikumi Nr.482 "Noteikumi par teritorijas 

attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām"; 

 Latvijas Pašvaldību gadagrāmata, Latvijas Pašvaldību savienība, 

Rīga, 2003; 

 Attīstības plānošanas sistēmas likums 01.04.2010. redakcija; 
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 Latvijas ciemi Nosakumi, ģeogrāfiskais izvietojums, 

Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra, kartogrāfijas un 

topnīmikas laboratorija, Rīga 2007; 

 Dažādā Latvija: pagasti, novadi, pilsētas, rajoni, reģioni. 

Vērtējumi, perspektīvas,vīzijas. Latvijas Statistikas institūts, 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra Rīga 2004; 

 Enciklopēdija „Latvijas pagasti” Latvijas pagasti, novadi, pilsētu 

un novadu lauku teritorijas. 1. un 2. sējums, A/S „Preses nams” 

2001., 2002. 

 Latvijas iedzīvotāju skaits pašvaldībās 01.07.2010., PMLP 

2010.08.25.; 

 Reģionu attīstība Latvijā 2009, Valsts reģionālās attīstības 

aģentūra, Rīga, 2010 

 Latvijas vēstures atlants, Eksperimentāls mācību līdzeklis 

atļāvusi lietot Latvijas republikas Izglītības un zinātnes 

ministrija, Rīga 1998  

 A. Rudovics, T. Rudovica. Latvijas fiziskā ģeogrāfija, 1995, 

 Latvijas pagasti. Enciklopēdija. A/S Preses nams, Rīga, 2001-

2002  

 Okupētās Latvijas administratīvi teritoriālais iedalījums. Latvijas 

Valsts arhīvu ģenerāldirekcija. Rīga, 1997.  

 Priekules NOVADA ZIŅAS Nr. 11  2010.gada decembris; 

 25.05.2010.MK noteikumi Nr.482 „Noteikumi par teritorijas 

attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām”; 

 Priekules pilsētas teritorijas attīstības programma 1999.-

2010.gadam; 

 Bunkas pagasta teritorijas attīstības programma (2000-2012), 

Bunkas pagasts 2000; 

 Gramzdas pagasta attīstības programma (2000-2012), Gramzda 

2000; 

 Priekules pagasta attīstības programma (2000-2012), Priekule 

2000; 

 Virgas pagasta attīsttības programma (2006-2018), Virga 2006; 

 Priekules pilsētas teritorijas plānojums Priekules pilsētas dome 

Kurzemes projektu un konsultāciju birojs 2007; 

 Bunkas pagasta teritorijas plānojums, Bunkas pagasts 2006; 

 Gramzdas pagasta teritorijas plānojums, Gramzdas pagasta 

padome 2007; 
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 Kalētu pagasta teritorijas plānojums, Kalētu pagasta 

padome 2006; 

 Priekules pagasta teritorijas plānojums 2009-2021, Priekules 

pagasts 2009; 

 Virgas pagasta teritorijas plānojums 2006-2016, Virga 2006;  

 Kurzemes reģiona attīstības stratēģija 2004; 

 Kurzemes plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības 

programma 2011.-2018. gadam; 
 

 

Kartogrāfiskā materiāla un kartoshēmu izstrādei: 

 GIS Latvija 2,0 Datubāze SIA 

„Envirotech” klientiem, 2003 

Envirotech; 

 Latvijas ģeotelpiskās informācijas 

aģentūra, Ģeodēzijas un kartogrāfijas 

nodaļas Rietumu reģions, Priekules 

novada topogrāfiskā karte M1:10000; 

 Latvijas ģeotelpiskās informācijas 

aģentūra, Ģeodēzijas un kartogrāfijas 

nodaļas Rietumu reģions, priekules 

novada ortofotokartes. 

 

Datu bāzes: 

 Iedzīvotāju reģistra datubāze „Pers”; 

 Nekustamā īpašuma dat bāze „Nīno” 

 

 

Interneta resursi: 

 

http://lv.wikipedia.org/wiki/ 

www.lursoft.lv 

www.vraa.gov.lv 

www.lvceli.lv 

www.likumi.lv/doc.php?id=20123&from=off (Ruņupes liegums. Blažģa 

ezers) 

http://zo.lv/uznemumi/ 

www.letonika.lv 

http://lv.wikipedia.org/wiki/
http://www.lursoft.lv/
http://www.vraa.gov.lv/
http://www.lvceli.lv/
http://www.likumi.lv/doc.php?id=20123&from=off
http://zo.lv/uznemumi/
http://www.letonika.lv/
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http://www.vaad.gov.lv/sakums/informacija-

sabiedribai/par-latviju-bez-latvaniem/ 

http://www.ldf.lv/pub/?doc_id=28426 

www.priekulesnovads.lv 

www.priekulesslimnica.lv 

www.lmt.lv 

www.bite.lv 

www.lattelecom.lv 

www.tele2.lv 

http://www.lvceli.lv/LV/?i=246 

http://www.lvceli.lv/LV/?i=247 

http://www.lvceli.lv/LV/?i=231 

www.kurzemesregions.l 

www.comenius.lv 

 

PIELIKUMI (Crtl+klikšķis – atvērt saiti) 

PIELIKUMS Nr.1 Priekules novads Latvijā 

PIELIKUMS Nr.2 Kurzemes pašvaldību attīstības indenksi 2000 gadā 

PIELIKUMS Nr.3 Teritorijas attīstības indekss Kurzemes novadiem 2009. 

PIELIKUMS Nr.4 Upju posmi Priekules novadā, uz kurām zivju aizsardzības 

nolūkā aizliegts būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju aizsprostus un veidot 

jebkādus mehāniskus šķēršļus. 

PIELIKUMS Nr.5  Priekules  novadā esošie derīgie izrakteņi 

PIELIKUMS Nr.6 Priekules novada apdzīvojums struktūra 

PIELIKUMS Nr.7 Iedzīvotāju skaita izmaiņas no 2005. gada līdz 2010. gadam % 

PIELIKUMS Nr.8 Kurzemes pašvaldību iedzīvotāju skaita izmaiņas no 2002. 

gada sākuma līdz 2007. gada sākumam. 

PIELIKUMS Nr.9 Iedzīvotāju blīvums Kurzemē uz 1 kvadrātkilometru 2003.gada 

sākumā 

PIELIKUMS Nr.10 Iedzīvotāju blīvums Kurzemē uz 1 kvadrātkilometru Kurzemē 

2010.gada 1. jūlijā 

PIELIKUMS Nr.11 Bezdarba līmenis Kurzemē 2007. gada sākumā 

PIELIKUMS Nr. 12 Bezdarba līmenis Kurzemē 2009.gada sākumā 

PIELIKUMS Nr.13 Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi Priekules novadā 

PIELIKUMS Nr. 14 Priekules novadā esošie valsts ceļi 

PIELIKUMS Nr.15 Sabiedriskais transports Priekules novadā 

PIELIKUMS Nr.16 Skolēnu pārvadājumi Priekules novadā 

http://www.vaad.gov.lv/sakums/informacija-sabiedribai/par-latviju-bez-latvaniem/
http://www.vaad.gov.lv/sakums/informacija-sabiedribai/par-latviju-bez-latvaniem/
http://www.ldf.lv/pub/?doc_id=28426
http://www.priekulesnovads.lv/
http://www.priekulesslimnica.lv/
http://www.lmt.lv/
http://www.bite.lv/
http://www.lattelecom.lv/
http://www.tele2.lv/
http://www.lvceli.lv/LV/?i=246
http://www.lvceli.lv/LV/?i=247
http://www.lvceli.lv/LV/?i=231
http://www.kurzemesregions.l/
http://www.comenius.lv/
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PIELIKUMS Nr.17 Priekules novadā esošie artēziskie urbumi un NAI 

PIELIKUMS Nr.18 Individuālo komersantu un komercsabiedrību skaits uz 1000 

iedzīvotājiem 2008.gadā 

 

PIELIKUMS Nr. 19 Priekules novada domes pakalpojumu sniegšanas struktūra 

PIELIKUMS Nr.20 Priekules novada ceļi 

PIELIKUMS Nr.21 Priekules novada ceļi un to ietekme uz attīstību 

PIELIKUMS Nr.22 Priekules novada dižakmeņi 

PIELIKUMS Nr.23 Priekules novada dižkoki, dendroloģiskie stādījumi un parki 

PIELIKUMS Nr.24 perspektīvie valsts aizsargājamie un vietējas nozīmes 

kultūras piemeinekļi Priekules novadā 

PIELIKUMS Nr.25 Valsts kultūras pieminekļi Priekules novadā 

PIELIKUMS Nr.26 Perspektīvās un esošās tūrisma infrastruktūras un 

rekreācijas teritorijas Priekules novadā 

PIELIKUMS Nr.27 Teritorijas attīstības indekss novadiem un republikas 

pilsētām 2010.gadā 

PIELIKUMS Nr.28 Novadu veidojošo pašvaldību iepriekšējo attīstības 

programmu izpilde 

PIELIKUMS Nr.29 NATURA 2000 teritorijas Priekules novadā 
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PIELIKUMS Nr.1 Priekules novads Latvijā  
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PIELIKUMS Nr.2 Kurzemes pašvaldību attīstības indenksi 
2000 gadā 
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PIELIKUMS Nr.3 Teritorijas attīstības indekss Kurzemes 
novadiem 2009. 
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PIELIKUMS Nr.4 Upju posmi Priekules novadā, uz kurām 
zivju aizsardzības nolūkā aizliegts būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju 
aizsprostus un veidot jebkādus mehāniskus šķēršļus. 
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PIELIKUMS Nr.5  Priekules  novadā esošie derīgie izrakteņi 
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PIELIKUMS Nr.6 Priekules novada apdzīvojums struktūra 
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PIELIKUMS Nr.7 Iedzīvotāju skaita izmaiņas no 2005. gada līdz 2010. gadam % 
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PIELIKUMS Nr.8 Kurzemes pašvaldību iedzīvotāju skaita 
izmaiņas no 2002. gada sākuma līdz 2007. gada sākumam. 
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PIELIKUMS Nr.9 Iedzīvotāju blīvums Kurzemē uz 1 
kvadrātkilometru 2003.gada sākumā 
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PIELIKUMS Nr.10 Iedzīvotāju blīvums Kurzemē uz 1 
kvadrātkilometru Kurzemē 2010.gada 1. jūlijā 
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PIELIKUMS Nr.11 Bezdarba līmenis Kurzemē 2007. gada 
sākumā 
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PIELIKUMS Nr. 12 Bezdarba līmenis Kurzemē 2009.gada 
sākumā 
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PIELIKUMS Nr.13 Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi 
Priekules novadā 
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PIELIKUMS Nr. 14 Priekules novadā esošie valsts ceļi 
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PIELIKUMS Nr.15 Sabiedriskais transports Priekules novadā 
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PIELIKUMS Nr.16 Skolēnu pārvadājumi Priekules novadā 
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PIELIKUMS Nr.17 Priekules novadā esošie artēziskie urbumi un NAI  
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PIELIKUMS Nr.18 Individuālo komersantu un komercsabiedrību skaits 
uz 1000 iedzīvotājiem 2008.gadā 
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PIELIKUMS Nr. 19 Priekules novada domes pakalpojumu sniegšanas 
struktūra  
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PIELIKUMS Nr.20 Priekules novada ceļi 
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PIELIKUMS Nr.21 Priekules novada ceļi un to ietekme uz attīstību 

 



Priekules novada attīstības programma  
  2013-2019 

Priekule 2013 228 

PIELIKUMS Nr.22 Priekules novada dižakmeņi 
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PIELIKUMS Nr.23 Priekules novada dižkoki, dendroloģiskie 
stādījumi un parki  
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 PIELIKUMS Nr.24 perspektīvie valsts aizsargājamie un 
vietējas nozīmes kultūras piemeinekļi Priekules novadā 
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PIELIKUMS Nr.25 Valsts kultūras pieminekļi Priekules 
novadā 
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 PIELIKUMS Nr.26 Perspektīvās un esošās tūrisma 
infrastruktūras un rekreācijas teritorijas Priekules novadā  
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PIELIKUMS Nr.27 Teritorijas attīstības indekss novadiem un republikas pilsētām 2010.gadā 
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 PIELIKUMS Nr.28 Novadu veidojošo pašvaldību iepriekšējo attīstības 
programmu izpilde 

 

BUNKAS PAGASTS 
1. Datorklases ierīkošana Krotes 

Kronvalda Ata pamatskolā 

2005 Izpildīts 

2. Kultūras nama jumta remonts 2003 Izpildīts 

3. Pašdarbības kolektīvu darbības 

aktivizācija 

  

4. Ūdens sagatavošanas staciju izbūve 2010- Sākta 

5. Ūdensapgādes sistēmau izbūve 

Krotē, Bunkā, Tadaiķos 

2010- Sākta 

6. Attīrīšanas iekārtas un kanalizācijas 

sistēmu izbūve 

2010- Sākts 

7. Skolas piebūves ar sporta zāli un 

datorklasi izbūve 

2009- Sākta 

8. Muzeja fondu sakārtošana un 

darbības atjaunošana 

2010- Sākta 

 

 

GRAMZDAS PAGASTS 

 
Īstermiņa prioritātes 

1. Priekšizpete par pašvaldības 

ūdenssaimniecību 

2001  

2. Atdzelžošanas staciju izveide 2002-2004  

3. Ūdensvada rekonstrukcija 2002-2006  

4. Ūdenstorņa rekonstrukcija 2002-2003  

5. Sūkņu nomaiņa 2000  

6.  Ūdensskaitītāji patērētājiem 2000-2003  

7. Notekūdeņu kanalizācijas trases 

paplašināšana 

2003-2004  

8. Notekūdeņu attīrīšanas stacijas 

aerācijas iekārtu rekonstrukcija 

2003  

9. Pašvaldības saitošo noteikumu par 

atkritumu saimniecības organizāciju 

izstrāde 

2000  

10. Atkritumu savākšanas konteineru 2000  
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iegade un izvietošana 

11. Bīstamo atkritumu savākšanas 

sistēmas izveide 

2000  

12. Dzīvnieku kapsētas izveidošana 2001  

13. Līdzdalība Liepājas reģionālā 

atkritumu poligona izveidē 

2000-2003 Izpildīta 

14. Siltumtrases rekonstrukcija 2001  

15. Gramzdas pamatskolas apkures 

katlu nomaiņa 

2003  

16. Gramzdas pamatskolas kapitālais 

remonts 

2003  

17. Gramzdas pašvaldības ēkas 

„Pagastmājas” fasādes remonts un 

komunikāciju nomaiņa 

2003  

18. Aizvīķu bijušā „Pagasta nama” 

kapitālais remonts 

2000-2005  

19.  Tautas nama fasādes un jumta 

remonts 

2002 Izpildīts 

20. Gramzdas bibliotēkas kosmētiskais 

remonts 

2002  

21. Kapličas celtniecība (Gramzdas 

kapsēta) 

2002  

22. Priekšlikumu iasniegšana par ceļa 

posmu Knīveri – Ilmāja un Gramzda 

– Kalēti asfaltēšanu 

2000  

23. Tiltu atjaunošana uz Ruņas un 

Birztalas upēm 

2001-2003  

24. Vienota ceļu dienesta izveidi ar 

kaimiņu pašvaldībām 

2001-2004  

25. Rotējošās pļaujmašīnas – 

krūmgrieža iegāde 

2002  

26. Greideru pašgājēju iegāde   

27. Ceļu informācijas zīmju uzstādīšana 2001-2006  

28. Priekšlikumu izstrāde Liepājas 

rajona padomei par sabiedriskā 

transporta laiku un reisu 

aptimizāciju 

2000  

29. Telefonu sakaru izveidošana Cāļu 

ciemā 

2001  

30. Mobilo telefonsakaru torņa 

uzstādīšana Gramzdas pagastā 

2001 Izpildīts 

31. Liepājas televīzijas uztveršanas 

nodrošināšana 

2000  
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32. Elektrolīniju rekonstrukcija 2000  

33. Pagasta pašvaldības izdevums 2001  

34. Tūrisma bukletu sagatvošana un 

izdošana 

2000-2002  

35. Feldšeru punktu sertificēšana 

Gramzdā un Aizvīķos 

2000 Izpildīts 

36. Feldšeru punktu Gramzdā un 

Aizvīķos telpu remonts 

2001  

37. Fizioterapijas aparatūras iegāde 2002  

38. Ārstnieciskās ingrošanas 

organizēšana, speciālistu apmācība 

2001  

39. Kopā ar kaimiņu pašvaldībām, 

medikamentu iegādes sistēmas 

izveide un darbība 

2000  

40. Priekšlikumu izstrāde par doktorāta 

izveidi 

2000  

41. Sociālā dzīvokļa izveide 2003  

42. Mājas aprupe 2001  

43. Krīzes centrs 2001  

44. Nomas punkts sociālās palīdzības 

specaprīkojumam 

2001  

45. Iedzīvotāju pašpalīdzības iztaba   

46. Jauniešu pretnarkomānijas 

izglītības programma 

2000  

47. Tautas nama skatuves 

modernizācija 

2001  

48. Jaunu galdu iegāde 2001  

49. Mūzikas aparatūras iegāde 2002  

50. Tērpu iegāde sieviešu vokālajam 

ansamblim 

2001  

51. Tērpu iegāde dramatiskajam 

kolektīvam 

2001  

52. Bibliotēku datorizācija 2001 Izpildīts 

53. Novadpētniecības muzeja izveide 2001  

54. Sporta tērpu iegāde pašvaldības 

sportistu komandai 

2000  

55. Sporta inventāra iegāde 2001  

56. Mēbeļu iegāde skolai 2001  

57. Speciālo (ķīmijas, mājturības, 

fizikas, amatniecības) kabinetu 

izejmateriālu iegāde 

2001  

58. Rotaļu un spēļu istaba skolā 2000-2002  

59. Profesionālās izglītības atbalsta 2002  
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punkta izveidi Purmsātu speciālās 

internātskolas beidzējiem 

60. Kursi aizbildņiem   

61. Daiļdārznieka, ainavu plānotāja 

pakalpojumi (kopīgi ar kaimiņu 

pašvaldībām) 

2000  

62. Konkurss par sakoptāko sētu 2001  

63. Pagasta vēsturisko kapu sakopšana 2001  

64. Mazo upju regulēto posmu kopšana 2001  

65. Meliorācijas sistēmu kopšana 2000-2012  

66. Apsaimniekošanas plāns Ruņupes 

dabas liegumam 

200  

67. Priekšlikumu izstrāde Aizvīķu parka 

iekļaušanai aizsargājamo dabas 

objektu sarakstā 

2000-2002  

68. Pirts pakalpojumi 2001  

69. Netradicionālās lauksaimniecības 

popularizēšana 

2001-2004  

70. Lauku tūrisma attīstība 2000  

71. Tūrisma objektu sakopšana 2001-2003  

72. Grants izstrāde 2000-2002  

73. Kūdras izstrāde 2000-2003  

74. HES celtniecība 2000-2001  

75. NVO izveidošana 2000-2002  

76. Priekšlikumu izstrādāšana Aizvīķu 

robežpārejas punkta attīstībai 

2000-2001  

77. Līdzdalība pašvaldību apvienībā 

„Bārtava” 

  

 

Vidēja termiņa prioritātes 

1. Individuālās apkures sakārtošana 

daudzdzīvokļu mājās atbilstoši 

ugunsdrošības noteikumiem 

2002-2007  

2. Daudzdzīvokļu māju jumtu remonts 2003-2008  

3. Gramzdas pagasta teritorijā esošo 

graustu nojaukšana 

2003-2008  

4. Tūrisma informācijas zīmju 

uzstādīšana 

2001-2006  

5. Pasaākumu iedzīvotāju veselības 

profilaksei izskadrošana un 

veikšana 

2000-2005  

6. Sociālās mājas izveidi un darbība, 

kopā ar kaimiņu pašvaldībām 

2000-2007  
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7. Meliorācijas sistēmu kopšana 2000-2012  

8. Informācija un apmācība par SF 

programmām 

2000-2006  

9. L/s kooperācijas izveidošana 2001-2006  

10. Neizmantot LIZ apmežošana 

(300ha) 

2000-2006  

 

Ilgtermiņa prioritātes 

 

1. Gramzdas pagasta atkritumu 

izgāztuves rekultivācija 

2003-2028 Izpildīts 

2. Ceļa posma Gramzda-Aizvīķi 

noasfaltēšana 10 km 

  

3. Meliorācijas sistēmu kopšana 2000-2012  
 

 

KALĒTU PAGASTS 
Vidēja termiņa prioritātes  
1. Uzbūvēt sporta zāli 2009 Izpildīts 

2. Nomainīt Kalētu pamatskolas 

jumtu 

2008 Izpildīts 

3. Nomainīts Kalētu sociālā 

centra jumts 

2007 Izpildīts 

4. Rekonstruēt Kalētu mazās 

skolas virtuvi un nomainīt 

skolas jumtu 

2006 Izpildīts 

5. Nomainīt logus un rekonstruēt 

Kalētu tautas namu 

2007 Izpildīts 

6. Izbūvēt gājēju celiņu un ielu 

apgaismojums 600 m garumā 

Kalētu ciemā 

2008 Izpildīts 

7. Nomainīt divas caurtekas 

Kalētu pagasta ceļiem 

2006. Izpildīts 

8. Veikt remontus ūdenstorņos 2006-2007 Izpildīts 

9. Rekonstruēt urbumu „Vienība” 2010 Izpildīts 

10. Uzstādīt divas autobusu 

pieturas 

2009 - 2010 Izpildīts 

11. Izbūvēt jauniešu centru 2009 Izpildīts 

12. Iekārtot bērnu rotaļu 2008-2010 Izpildīts 
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laukumus 
13. Veikt kapitālo remontu Kalētu 

FVP 

2010 Izpildīts 

14. Izveidot atpūtas telpu Kalētu 

sociālajā centrā 

2009 Izpildīts 

15. Labiekārtot Kalētu bibliotēku – 

paplašināt, nosiltināt        

telpas, nomainīt  

elektroinstalāciju, nomainīt 

logus 

2007 Izpildīts 

16. Igādāt skolas autobusu 2011 Izpildīts 

17. Izveidot koncertzāli skolā 2009 Izpildīts 

18. Izbūvēt un atvērt Mākslas 

skolas keramikas klasi 

2010 Izpildīts 

19. Nomainīt logus Mūzikas skolai 2009 Izpildīts 

20. Ierīkot ielu apgaismojums 

Ozolu ciemā 

2010 Izpildīts 

21. Veikt ūdensvadu rekonstrukcijas 

Kalētu un Ozolu ciemos 
2010-2013  

 

 
Ilgtermiņa prioritātes 

 
1. Paplašināt telpas un attīstīt 

Kalētu sociālā centra 

pakalpojumus 

2012  

2. Paplašināt telpas un pilnveidot 

Kalētu jauniešu centra darbību 

2013  

3. Labiekārtot Kalētu mežaparku 

„Priediens” 

2012-2015  

4. Attīstīt lauku tūrisma iespējas 

Kalētos 

2010-2018  

5. Izbūvēt sporta laukumu 2013  

6. Sakārtot grants un smilts 

karjeras 

2012  

7. Izveidot dzīvnieku kapsētu 2013  

8. Papildināt Kalētu FVP 

tehnisko aprīkojumu – iegādāt 

Visu periodu  
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analīžu aparatūru un  

elektrokardiogrāfu 
9. Attīstīt atkritumu šķirošanu Visu periodu  

10. Atjaunot pašvaldības ceļu 

segumus 

Visu periodu  

11. Veicināt mūžizglītības iespējas Visu periodu  

12. Izbūvēt kanalizāciju sistēmu 

Ozolos 

2011-2012  

13. Rekonstruēt kanalizācijas 

sistēmu Kalētos 

2011-2012  

14. Izveidot namu 

apsaimniekošanu 

daudzdzīvokļu mājām 

2011  

15. Labiekārtot pagasta pārvaldes 

ēku 

2012  

 

 

PRIEKULES PAGASTS 
Īstermiņa prioritātes 
1. Pagasta informatīvā ziņu 

izdvuma izveidi 

2000-2003 Izpildīts 

2. Autobusa iegāde skolēnu 

pārvadāšanai 

2000-2003 Izpildīts 

3. Informācijas centra izveide uz 

pagasta bibliotēkas bāzes 

2000-2003  

4. Pieaugušo izglītību veicinošu 

pasākumu (datorapmācība, 

ekonomika, uzņēmējdarbības 

pamati) organizēšana 

sadarbībā ar PIC Priekules 

filiāli 

2000-2003  

5. Profesionāla lauksaimniecības 

konsultanta piesaiste 

2000-2003  

6. Īpaši atbalstāmā reģiona 

statusa iegūšana 

2000-2003 Izpildīts 

7. Pagasta krājaizdevu 

sabiedrības izveidie 

2000-2003  
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8. Izveidot dabas tūrisma 

infrastruktūru – taciņas, skatu 

laukumus, telšu celšanas 

vietas, vēžu dīķus, kempinga 

tipa viesu mājas ar pirti. 

2000-2003  

9. Informatīvu un izglītojošu 

pasākumu – pieredzes 

apmaiņas braucienu 

organizēšana lauksaimniecībā 

nodarbnātajiem 

2000-2003  

10. Ūdenssaimniecības īpašuu 

attiecību sakārtošana, 

inventarizācija, ūdens ieguves 

vietu un cauruļu atjaunošana 

2000-2003  

11. Ceļu tīkla atjaunošana 2000-2003  

12. Teritorijas plānojuma izstrāde 2000-2003  

13. Lauksaimniecībai nepiemēroto 

zemju apmežošana 

2000-2003  

14. Sadarbībā ar apkārtējām 

pašvaldībā – Bnku, Priekules 

pilsētu, Embūti, Gramzdu, 

Virgu Kalētiem, panākt ceļa 

no Priekules caur Kroti uz 

autoceļu A9 noasfaltēšanu 

2000-2003  

15. Pašvaldības administrācijas 

kapacitātes stiprināšana – 

paaugstinot pagasta 

administrācijas darbinieku 

profesionālo kvalifikāciju 

2000-2003  

 

Vidēja termiņa prioritātes 
1. Mobilā sociālā aprūpes 

dienesta izveidi 

2003-2008  

2. Psihologa pieejamības 

nodrošināšana sociāli 

maznodrošinājiem 

iedzīvotājiem 

2003-2008  
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3. Labiekārtota skolas internāta 

izveide, nelabvēlīgo ģimeņu 

bērniem 

2003-2008  

4. Ar dabas resursu (kūdras, 

mālu) ieguves uzņēmumu 

attīstība 

2003-2008  

5. Lielu specializētu zemnieku 

saimniecību attīstība 

2003-2008  

6. Meliorācijas sistēmu 

rekonstrukcija un 

pilnveidošana 

2003-2008  

7. Bioloģiskās lauksaimniecības 

attīstība 

2003-2008  

8. Vidēja lieluma 

lauksaimniecības produkcijas 

ražotāju sadarbības/ 

kooperācijas uzņēmumu 

attīstība 

2003-2008  

9. Reģionāla lauku 

uzņēmējdarbības atbalsta 

centra izveidi 

2003-2008  

10. Dzelzceļa līnijas Liepāja – 

Mažeiķi darbības atjaunošana 

un tranzītkravu apstrādes 

paplašināšana 

2003-2008  

11. Lokālu notekūdeņu attīrišanas 

iekārtu uzstādīšana lielākajās 

apdzīvotajās vietās 

(Mazgramzda, Auderi, Knīveri) 

2003-2008  

12. Autoceļa Liepāja – Ezere 

posmaKnīveri – Vībiņi – 

Vaiņode pārklāšana ar cieto 

segumu 

2003-2008  

13. Priekules lidlauka 

infrastruktūras saglabāšana 

2003-2008  

12. Autoceļa Liepāja – Ezere 

posmaKnīveri – Vībiņi – 

2003-2008  
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Vaiņode pārklāšana ar cieto 

segumu 
13. Priekules lidlauka 

infrastruktūras saglabāšana 

2003-2008  

 

Ilgtermiņa prioritātes 
1. Biežāk izmantoto lauku ceļu 

pārklāšana ar cieto segumu 

2008-2012  

2. Priekules lidlauka 

piemērošana mazās aviācijas 

vajadzībām 

2008-2012  

 

 

PRIEKULES PILSĒTA 
Īstermiņa prioritātes 
1. Sadarbības koplīgums starp 

pašvaldībām 

1999 Izpildīts 

2. Uzņēmējdarbību veicinošas vides 

radīšana 

1999  

3. Pašvaldības nostājas paušana zaļās 

zonas saglabāšanas jautājumā 

1999  

4. Sakārtot īpašumtiesības 1999  

5. Lauksaimniecības produkcijas 

savākšanas centri 

2000  

6. Lauksaimniecības produkcijas 

pārstrādes uzņēmumu saglabāšana 

un pilnveidošana 

2000  

7. Grīdas noamiņa kultūras namā 2000  

8. Esošo bibliotēku saglabāšana un 

pilnveidošana 

2000  

9. Pils parka projekta izstrāde 2000  

10. Krūmu tīrīšana 2000  

11. Zviedru vārtu jumta remonts 2000 Izpildīts 

12. „Saulaines birzs” tīrīšanas dari 2000  

13. Pārrunas ar „Latvijas dzelzceļu” 2000  

14. Konkurss par sakoptāko māju 2000 Notiek 

15. Pašvaldības viedokļa paušana par 

Priekules slimnīcas statusu 

2000  

16. Pārrunas ar Liepājas pilsētas un 

rajona policijas pārvaldi 

2000  
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17. Paust pašvaldības nostāju valsts 

institūcijās par BUB saglabāšanu un 

modernizācijas nepieciešamību. 

2000  

18. Ievērojamķo Priekules uzņēmumu 

apzināšana, sadarbības problēmu 

risināšanā 

2000  

19. Uzņēmējdarbību veicinošas vides 

radīšana 

2000  

20. Pašvaldības nostājas paušana zaļās 

zonas sagalbāšanas jautājumā 

2000  

21. Īpašumtiesību sakārtošana 2000  

22. Sadarbība ar „Pienotavu”un 

„Vaiņodes rūpkombuinātu”, risinot 

problēmas. 

2000  

23. Automašīnu darbnīcas izveide  2000  

24. Elektroturbīnas uzstādīšana 

ūdensdzirnavās. 

2000  

25. Ēdnīcas / bāra izveidošana 2000  

26. Bērnudārza „Dzirnaviņas” dalība 

projektos 

2001  

27. Telpu remonts un labiekārtošana 2001 Notiek 

28. Skolas internāta izveides projekts 2001  

29. Bērnu mūzikas un mākslas skolas 

dalība projektos 

2001 Notiek 

30. Skolas ēdnīcas privatizācija 2001  

31. Vācu karavīru kapu – piemiņas 

vietas labiekārtošana, ceļa 

ierīkošana 

2001  

32. Tiltiņa un takas izveidošana pils 

parkā 

2001  

33. Pils projekts 2001  

34. Zviedru vārtu fasādes remonts 2001 Izpildīts 

35. Trepes un skatu laukums pils 

tornītim 

2001 Daļēji 

izpildīts 

36.  Ūdens skaitītāju uzstādīšana 2001  

37. Diferencētas tarifu sistēmas 

izveide 

2001  

38. Privāto autobusu piesaste 

maršrutos: Liepāja, Aizpute, Rīga. 

Pārrunas ar Liepājas AP 

2001  

39 Namu apsaimniekošanas projekta 

izstrāde pašvaldības dzīvojamam 

fondam. 

2001  
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VIRGAS PAGASTS 
Īstermiņa pasākumi 

Paplakas attīrīšanas iekārtu renovācija 2008 nodos ekspluatācijā 2011.maijā  

Purmsātu centra attīrīšanas iekārtu 

izbūve 

2008 nodos ekspluatācijā 2011.maijā 

Virgas centra attīrīšanas iekārtu 

projektēšana 

Ilgtermiņa plānā 

Prūšu ūdenskrātuves resursu 

izmantošana tūrisma attīstībai 

2011.g. 

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 

organizēšana 

2011. iežogos atkritumu konteineru 

laukumu „Rudeņi” 

Dagradēto teritoriju sakārtošana Ilgtermiņa plānā 

Ūdensguves vietas sakārtošana pie 

Graveniekiem 

2011.g. 

Prūšu HES teritorijas labiekārtošana un 

vides uzlabošana 

2010.g. 

Grants izmantošana atļaujas iegūšana Ilgtermiņa plānā 

Interneta sakaru nodrošināšana pagasta 

iedzīvotājiem 

2008.g 

GIS navigācijas izmantošana 

uzņēmējdarbībā 

GIS ir iegādāts pag. pārv. 

Tilta remonts Kalna Zīvertu ceļā 2006 

Ceļu apsaimniekošanas tehnikas iegāde 2006 

Jaunu uzņēmumu veidošanās 

atbalstīšana 

Visu periodu  

Tūrisma uzņēmējdarbības veicināšana Visu periodu. 2010.gadā nodibināta 

ROB-LANKA  

Iedzīvotāju nodarbinātības veicināšana 

novadā, reģionā 

Visu periodu 

Virgas kaltes nodošana privatizācijai Ir nomas līgums 2009 

Pašvaldībai piekrītošās zemes 

iznomāšana 

Visu periodu 

Īpašumu ierakstīšana Zemesgrāmatā Visu periodu 

Mākslas, rokdarbu un zīmēšanas telpu 

izveidošana Virgas skolā 

2011 

Rotaļu un sporta laukumu izbūve pie 

Purmsātu skolas 

Daļēji ar pagasta līdzfinansējumu  

Virgas skolas virtuves remonts 2006 

Ugunsdrošības signalizācijas ierīkošana 

Virgas kolā 

2006 
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Rotaļu laukuma izveidošana 

pirmsskolas bērniem pie Virgas skolas 

2010 

Datorapmācība un svešvalodu apguve 

pieaugušajiem 

Vēl jāplāno  

Jauniešu bezdarbnieku darba prakšu 

vietas ESF atbalstītā projektā 

2006 - 2007 

Sociālā darbinieka specialitātes apguve 

ESF atbalstītā projektā 

2006 - 2007 

Pirts sakārtošana Tradīciju namā 2008 

Apkures sistēmas uzlabošana Tradīciju 

namā 

2008 

Virtuves ierīkošana Kantora ēkā Vēl jāplāno  

Pagasta mājaslapas izveidošana 

internetā 

2006 pievienot novada mājas lapā  

Informatīva bukleta izveidošana par 

pagastu trīs valodās  

2008  

Atpūtas vietu izveidošana pie 

ūdenskrātuves 

2011 

Tūrisma informācijas centra 

iekārtošana Paplakā 

2006 

Tūrisma informācijas stendu 

izvietošana pie pagastmājas un pie 

Vārtājas tilta 

TI stends ir pie Virgas bibliotēkas, pie 

Kārļa zābaka  

Konkursa organizēšana par pagasta 

zīmolu 

2008. Nav vairs aktuāli  

Jauniešu sporta laukuma izveidošana 

Paplakā 

2008. Daļēji  

Trenažieru zāles ierīkošana Virgā un 

Purmsātos 

Āra trenažieri Virgā 2010 

Publiskās interneta pieejamības 

nodrošināšana pagasta 3 bibliotēkās 

2006/2007 Darbojas  

Sporta zāles Priekulē celtniecības 

atbalstīšana 

2007/2008 Jā 

VAC „Liepsalas” jumta un fasādes 

remonts 

2008 jumts, 2009 fasāde  

Autobusu satiksmes uzlabošana pēc 

iedzīvotāju pieprasījuma 

Ir optimāls šajos ekonomiskajos 

apstākļos  

Autobusu pieturas ierīkošana uz 

Priekules šosejas pie mājām „Celmi” 

Autobusu parks neatbalstīja iedzīvotāju 

vēlmi  

Autobusu pieturu labiekārtošana un 

apkopšana 

Nodarbināto strādnieku daļēji  

Paplakas un Purmsātu centru 

apgaismojuma ierīkošana 

Purmsātos 2007 

Paplakā 2008 
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Sadzīves atkritumu šķirošanas 

ieviešana 

Nav 

Paplakas centra autobusu pieturas 

labiekārtošana ar nojumi 

Nav 

Dzeramā ūdens apgādes uzlabošana 

Bērziņu un Dzērves ūdenstorņos 

Dzērves ūd.t. 2009  

Bērziņi 2011 

Jauna jumta uzlikšana darbnīcu ēkai 2006 

Komunālās saimniecības tarifu 

pārskatīšana 

2006 

Pagasta īpašumu ierakstīšana 

Zemesgrāmatā 

Visu periodu  

Iedzīvotāju apkalpošanas nodrošināšana 

atbilstoši mūsdienu prasībām 

Visu periodu 

Saiknes ar iedzīvotājiem uzlabošana Turpina iznākt „Virgas Vēstis” 

Iedzīvotāju sapulce  2x gadā 

Iedzīvotāju pieņemšana  1x mēnesī Purmsātos, Virgā 

Sadarbība ar biedrībām un iedzīvotāju 

interešu grupām 

Visu periodu 

Saistošo noteikumu izstrādāšana un 

ieviešana par nekustamā īpašuma 

uzturēšanu 

Novada saistošie noteikumi  

Saistošo noteikumu izstrādāšana par 

palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 

Novada saistošie noteikumi 

Vidēja termiņa pasākumi 

Virgas centra attīrīšanas iekārtu izbūve Ilgtermiņa plānā 

Paplakas, Purmsātu un Virgas centru 

privāto māju pieslēgšana attīrīšanas 

iekārtām 

Ilgtermiņa plānā 

Degradēto teritoriju sakārtošana Ilgtermiņa plānā 

Izlietoto grantskarjeru sakārtošana  

Energoapgādes rekonstrukcija Paplakas 

„dienvidu pilsētiņā” 

2009 - 2010 

IT pieejamība iedzīvotājiem Ir  

Ceļa salabošana Purmsātu lankā pie 

Graveniekiem 

 

Ilgtermiņa plānā 

Ceļa izveidošana pie dīķa aiz ozola uz 

pagasta zemes  

2012. daļēji uzlabos ceļa segumu  

Uzņēmējdarbības atbalstīšana un jaunu 

darbavietu radīšana 

Visu periodu  

Vietējo uzņēmēju klubiņa veidošana, 

sadarbības un pieredzes apmaiņas 

veicināšana 

Visu periodu  
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Zēnu amatmācības klases 

labiekārtošana Virgas skolā 

Ilgtermiņa plānā 

Virgas skolas jumta renovācijas 3 kārta 

Skolas 2 ēku logi  

2008  

2009 

Skolēnu un jauniešu mācību grupu 

apmaiņa ar sadarbības parteriem 

ārzemēs 

Ilgtermiņa plānā 

Bērnu attīstības un rotaļu centra 

izveidošana pagastā 

Ilgtermiņa plānā 

Pagasta muzeja ēkas remonts un 

ekspozīcijas izveidošana 

Neatbalstīja projektu, nav līdzekļu. 

Ilgtermiņa plānā 

Tūrisma darba organizatora štata vietas 

radīšana 

Nav 

Tūrisma reklāmas attīstīšana 2011 

Informācijas zīmju izvietošana par 

pagasta vēstures un kultūras objektiem 

2011. 2012. 

Tūrisma taku izveidošana, aptverot 

pagasta kultūrvēsturiskos objektus un 

dabas ainavas 

2011 

Uzņēmējdarbības atbalstīšana tūrisma 

biznesā 

2011. 2012. 

Laukuma asfaltēšana pie VVAC Ilgtermiņa plānā 

Otras autobusu pieturas vietas 

ierīkošana („Virgas skola”) ar nojumi 

Ilgtermiņa plānā 

Daudzdzīvokļu māju „Sarmas”, 

„Blāzmas”, „Ērgļi” renovācija 

„Blāzmas” 2008 

„Sarmas” un „Ērgļi” 2011 

Asfalta seguma nomaiņa Dārza ielā 

Purmsātos 

Bedrīšu remonts 2010 

Sadzīves pakalpojumu centra 

izveidošana pagastā 

Nav 

Sadzīves atkritumu šķirošanas 

nodrošināšana 

Nav 

Kapliču izbūves projektēšana pagasta 

kapsētām 

Ilgtermiņa plānā  

Pagasta mājas siltināšana un fasādes 

remonts 

2008/2009 

Kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšana 

pagasta iedzīvotājiem jaunā novada 

sastāvā 

Visu periodu  

Ilgtermiņa pasākumi 

Vēja rotoru uzstādīšana  

Izlietoto grantskarjeru sakārtošana  

Pamesto un neauglīgo teritoriju  
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apmežošana 

Alternatīvās enerģijas ieguve  

Mūzikas un mākslas skolas filiāles 

izveidošana 

 

Skolu vēstures muzeju ekspozīciju 

paplašināšana 

 

Baznīcas celtniecības projektēšana un 

celšana 

 

Daudzdzīvokļu mājas „Purenes” 

renovācija 

 

Bērnudārza ēkas renovācija un 

izmantošana 

 

Ūdenstrašu pakāpenisks remonts un 

nomaiņa 

 

Kapliču izbūve pagasta kapsētās  

Asfaltēto ceļu kopgaruma palielināšana  

Kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšana 

pagasta iedzīvotājiem novada sastāvā 

 

Visu periodu veicamie pasākumi 

 Pilskalnu, Virgas baznīcas kalna, piemiņas vietu apkopšana 

 Sabiedrisko centru labiekārtošana un apkopšana 

 Kapsētu apkopšana un uzturēšana kārtībā 

 Pagasta ceļu un grāvmalu apsaimniekošana 

 Tiltu un caurteku labošana zem pagasta ceļiem  

 Satiksmes kustības drošības zīmju uzstādīšana uz pagasta ceļiem 

 Sabiedrisko darbu organizēšana 

 Netradicionālās lauksaimniecības ražošanas veicnāšana 

 Mūžizglītības organizēšana iedzīvotājiem 

 Izglītojošo projektu sagatavošana un realizēšana 

 Purmsātu speciālās internātpamatskolas attīstības atbalstīšana 

 Pieredzes apmaiņa par citu pagastu, rajonu un Zviedrijas Torsas komūnas 

darbu iedzīvotāju izglītības nodrošināšanā 

 Lauksaimniecības konsultāciju dienesta darba atbalstīšana 

 Pusaudžu nodarbinātības organizēšana vasaras periodā – valsts vairs 

neatbalsta ar finansēm  

 Suvenīru gatavošanas organizēšana 

 Jauniešu brīvā laika saturīga organizēšana 

 Konkursa „Sakoptākā sēta” organizēšana 

 Pagasta avīzes „Virgas vēstis”izdošana 

 Aktuālās informācijas nodrošināšana pagasta iedzīvotājiem 

 Tūrisma infrastruktūras objektu veidošana 

 Pieredzes apgūšana kultūras, sporta un tūrisma jomā 

 Suvenīru gatavošanas organizēšana 
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 Jauniešu brīvā laika saturīga organizēšana 

 Konkursa „Sakoptākā sēta” organizēšana 

 Pagasta avīzes „Virgas vēstis” izdošana 

 Aktuālās informācijas nodrošināšana pagasta iedzīvotājiem  

 Teritorijas labiekārtošana un sakopšana 

 Pagasta dzīvojamā fonda uzturēšana un remonta 

 Primārās veselības nodrošināšanas un profilakses pasākumi iedzīvotājiem 

 Darbinieku regulāra apmācība un kvalifikācijas celšana 

 Regulāra saikne ar iedzīvotājiem ar pagasta avīzes „Virgas vēstis” 

starpniecību 

 Sadarbība ar blakus esošajām pagastiem kopēju problēmu risināšanā 

 Sadarbība ar ārvalstu partneriem kopēju projektu realizēšanā 
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 PIELIKUMS Nr.29 NATURA 2000 teritorijas Priekules 
novadā 
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