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1. Vispārīgā informācija 

 

Priekules novada pašvaldība 

Reģ.Nr. 90000031601 

Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434 

 

Domes priekšsēdētāja Vija Jablonska 

 

Teritorijas lielums 525 km2 

Iedzīvotāju skaits uz 2020. gada beigām, pamatojoties uz PMLP datiem - 5295 

Vidējais darbinieku skaits 469 

Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai novada pagastos izveidotas 

pašvaldības iestādes – pagastu pārvaldes: 

1. Bunkas pagasta pārvalde; 

2. Gramzdas pagasta pārvalde; 

3. Kalētu pagasta pārvalde; 

4. Virgas pagasta pārvalde. 

Izglītības funkcijas nodrošināšanai novadā izveidotas šādas izglītības iestādes: 

1. Priekules vidusskola; 

2. Krotes Kronvalda Ata pamatskola; 

3. Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola; 

4. Mežupes pamatskola; 

5. Pirmsskolas izglītības iestāde “Dzirnaviņas”; 

6. Pirmsskolas izglītības iestāde “Gaismiņa”; 

7. Priekules Mūzikas un mākslas skola. 

Sporta un veselīga dzīvesveida veicināšanas funkcijas nodrošināšanai izveidota šāda 

struktūrvienība: 

1. Priekules daudzfunkcionālā sporta halle. 

Veselības aprūpes pieejamības funkcijas nodrošināšanai izveidotas šādas iestādes: 

1. Aizvīķu feldšeru punkts; 

2. Bunkas feldšeru punkts;  

3. Gramzdas feldšeru punkts; 
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4. Kalētu pagasta feldšeru –vecmāšu punkts; 

5. Virgas veselības aprūpes centrs; 

6. Priekules feldšeru punkts. 

Civilstāvokļu aktu reģistrācijas, sociālās palīdzības, aizgādnības, aizbildnības, adopcijas un 

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

funkciju nodrošināšanai izveidotas šādas iestādes: 

1. Priekules novada dzimtsarakstu nodaļa; 

2. Priekules novada bāriņtiesa; 

3. Priekules novada sociālais dienests ar šādu struktūrvienību: 

3.1. Priekules novada Sociālā atbalsta centrs. 

Būvniecības tiesiskuma kontroles nodrošināšanai izveidota iestāde – Priekules novada 

pašvaldības būvvalde. 

Pašvaldības administrācijā ietilpst šādas nodaļas: 

1. Attīstības plānošanas nodaļa; 

2. Dokumentu pārvaldības nodaļa; 

3. Finanšu nodaļa; 

4. Kultūras nodaļa ar šādām struktūrvienībām: 

4.1. Bunkas pagasta Bunkas bibliotēka;  

4.2. Bunkas pagasta Krotes bibliotēka;  

4.3. Bunkas pagasta Tadaiķu bibliotēka;  

4.4. Gramzdas pagasta Gramzdas bibliotēka;  

4.5. Gramzdas pagasta bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts;  

4.6. Kalētu bibliotēka;  

4.7. Priekules pilsētas bibliotēka;  

4.8. Virgas pagasta Purmsātu bibliotēka;  

4.9. Virgas pagasta Virgas bibliotēka;  

4.10. Virgas pagasta bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts;  

4.11. Bunkas kultūras nams;  

4.12. Gramzdas tautas nams;  

4.13. Kalētu tautas nams;  

4.14. Priekules pilsētas kultūras nams;  

4.15. Virgas tradīciju nams. 

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās: 

1. SIA “Priekules nami”; 

2. SIA “Priekules slimnīca”; 

3. SIA “RAS 30”; 

4. SIA “Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”. 

Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās un nodibinājumos: 

1. biedrībā “Latvijas Pašvaldību savienība”; 

2. biedrībā “Liepājas rajona partnerība”; 

3. biedrībā “Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācija”; 

4. biedrībā “Lindāle” (pašlaik atrodas likvidācijas procesā). 

 

2. Galvenie notikumi, kas ietekmējuši pašvaldības darbību pārskata gadā 

Priekules novada pašvaldības 2020. gada pārskats informē par sasniegtajiem 

rezultātiem novada ekonomiskajā un sociālajā attīstībā. Atskatoties uz iepriekšējo darba 

cēlienu Priekules novada pašvaldība sniedz vispusīgu informāciju par norisēm pašvaldības 

darbā, īstenotajiem budžeta un finanšu politikas pasākumiem, budžeta līdzekļu izlietojumu 

pašvaldības funkciju izpildei un Priekules novada pašvaldības pasākumiem, kas veicina 

novada līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību. Šajā periodā plānotās aktivitātes realizējot dzīvē, 
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Priekules novada pašvaldības darbinieku kolektīvs pierādījis, ka arī neliels novads var 

veiksmīgi attīstīties.  

2.1. Izglītība 

No pārskata gada budžeta tika finansētas 7 pašvaldības dibinātas izglītības iestādes: 

Priekules pirmsskolas izglītības iestāde “Dzirnaviņas”, Priekules vidusskola, Kalētu Mūzikas 

un mākslas pamatskola, Krotes Kronvalda Ata pamatskola, Virgas pirmsskolas izglītības 

iestāde “Gaismiņa”, Priekules Mūzikas un mākslas skola un Mežupes pamatskola. Visās 

pamatskolās līdzās pamatizglītības programmām tiek realizētas arī pirmsskolas izglītības 

programmas. Pirmsskolas izglītības iestāde tika izveidota Virgā, kas pēc Virgas pamatskolas 

reorganizācijas 2020.gadā pārtapa par Virgas pirmsskolas izglītības iestādi “Gaismiņa”. 

Nelielā audzēkņu skaita dēļ ar 2020. gada 31. augustu beidza pastāvēt Virgas pamatskola.  

2020. gada 01. septembrī pašvaldības vispārējās izglītības iestādes apmeklēja 752 

izglītojamie, tai skaitā pirmsskolas izglītības programmas apguva 240 bērni, vispārējās 

pamata un vidējās izglītības programmās mācās 441 skolēns, bet Mežupes pamatskolā - 71 

bērns. Profesionālās ievirzes izglītības programmās Priekules Mūzikas un mākslas skolā – 

112, Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolā – 63  audzēkņi.  

Lai palielinātu skolēnu konkurētspēju un dažādotu piedāvājumu, katru gadu Priekules 

novada izglītības iestāžu skolēni piedalās Valsts izglītības satura centra (VISC) noteiktajās 

valsts līmeņa olimpiādēs. 2019./20.mācību gadā VISC organizētajās valsts olimpiādēs 

latviešu valodā un literatūrā  un angļu valodā piedalījās 2 Priekules vidusskolas skolnieces. 

Savukārt, Priekules vidusskolas komanda Latvijas Skolēnu 73. spartakiādes finālsacensībās 

“Tautas bumbā” otro gadu pēc kārtas ieguva 1.vietu. 

No pašvaldības finansējuma tika uzlabota skolu iekšējā un ārējā infrastruktūra, 

iegādātas iekārtas gan mācību procesa uzlabošanai, gan COVID-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai.  

Priekules vidusskolā 2020. gadā tika veikti vislielākie kapitālieguldījumi, veicot 

ieejas portāla un ārējo kāpņu atjaunošanu, kā arī fasādes vienkāršotu atjaunošanu un lietus 

ūdens kanalizācijas izbūvi. Veicot vērienīgus teritorijas attīrīšanas darbus no krūmājiem un 

bīstamajiem kokiem, tika labiekārtots skolas parks, kur darbi turpināsies arī 2021.gadā. 

Remonts tika veikts Priekules vidusskolas ārsta un psihologa kabinetā un priekštelpā, kas 

atrodas ēkas pagrabstāvā. Par 2019. gadā un 2020. gadā saņemtajiem ziedojumiem, Priekules 

vidusskolas jauniešu deju kolektīvam tika iegādātas deju kurpes un tautas tērpi. Lai ierobežotu 

COVID-19 infekcijas izplatību klātienes mācību laikā, tika iegādāts dezinfekcijas stends ar 

sejas atpazīšanas kameru.  

2020. gadā Priekules Mūzikas un mākslas skolā ir iegādāti – projektors un 7 

planšetdatori, 5 Web kameras, 2 printeri. Tika papildināts arī mūzikas instrumentu klāsts, 

iegādājoties ksilofonu un dažādu sitamo instrumentu komplektu, akordeonu un 

metalofonu  mūzikas programmu audzēkņiem.   Mākslas programmas mācību vides 

uzlabošanai izremontēta mākslas klase, kas tiks izmantota arī kā izstāžu telpa un iegādāta 

izstāžu veidošanas sistēma. 2020. gadā tika uzsākta ēkas fasādes rekonstrukcijas projekta 

aktualizācija un 2021. gadā tiks meklēti finanšu risinājumi Priekules Mūzikas un mākslas 

skolas fasādes atjaunošanai.  

Pirmsskolas izglītības iestādē “Dzirnaviņas” tika veikts remonts 2. grupas tualetē un 

virtuvē, savukārt, 6.grupā tika remontēta guļamistaba, tualete, virtuve un garderobe. Tika 

veikta aukstā ūdens stāvvada maiņa vienā ēkas korpusā un 5 tualetēs uzstādītas 16 jaunas 

kabīnes. 2020. gadā 6. grupa tika atjaunota lielā audzēkņu skaita dēļ, kas iepriekš netika 

izmantota pirmsskolas vecuma bērnu nodarbībām. Šajā grupā tika iegādātas jaunas rotaļlietas 

un nepieciešamais inventārs. Tā kā 2019. gadā tika uzsākts remonts arī izglītības iestādes 

virtuvē, 2020. gadā tas tika pabeigts, kā rezultātā virtuvē ir iegādātas jaunas iekārtas – dārzeņu 
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smalcinātājs, gaļas mašīna, putotājs, arī 7 nerūsējošā tērauda galdi. Lai ierobežotu COVID-19 

infekcijas izplatību, tika iegādāti bezkontakta termometri. 

Krotes Kronvalda Ata pamatskolā 2020. gadā tika veikta topogrāfiskā uzmērīšana 

malkas šķūņa būvniecībai, ko paredzēts uzbūvēt 2021. gadā. Skolas sporta zālē tika uzstādīts 

jauns elektroniskais tablo. Lai ierobežotu COVID-19 infekcijas izplatību, tika iegādāti 

bezkontakta termometri.  

Ieguldījumi tika veikti arī Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolā, kur 2020. gadā 

tika veikts remonts mazās skolas zālē un vestibilā. Skolēnu labsajūtai tika iegādāts jauns 

skolēnu galdu komplekts, arī dažas jaunas gultas un matrači. Izglītības iestādes tehnisko 

darbinieku darbu veikšanai tikai iegādāta jauna veļas mašīna. Mūzikas programmas apguvei 

papildināts instrumentu klāsts, iegādājoties marimbu. Izglītības iestāde 2020. gadā iegādājās 

arī  interaktīvo ekrānu ar mobilo stendu un bezkontakta termometrus COVID-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai. Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas kora dalībniekiem tika 

uzšūti jauni tērpi – kleitas un vestes.   

Par Virgas pamatskolu 2020. gada februārī pieņēma lēmumu veikt tās reorganizāciju, 

kā rezultātā ar 2020. gada 01. septembri darbu uzsāka Virgas pirmsskolas izglītības iestāde 

“Gaismiņa”.  Pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām tiek izmantota tikai Mazās skolas ēka 

un virtuves telpas ar ēdamistabu no Virgas muižas ēkas. Lai vērienīgais Virgas muižas 

komplekss, kurā ir veikti kapitālie ieguldījumi, nestāvētu tukšs, 2020. gada nogalē tika 

pieņemts lēmums pārcelt uz šīm telpām Virgas pagasta pārvaldi. Arī pirmsskolas izglītības 

iestādē, COVID-19 izplatības ierobežošanai, tika iegādāti bezkontakta termometri.  

2020. gadā vērienīgus kapitālos ieguldījumus piedzīvoja arī Mežupes pamatskola, 

kur tika veikti muižas ēkas fasādes atjaunošanas darbi. Veikts tualešu remonts un topogrāfiskā 

uzmērīšana stāvlaukuma izveidei, kuru paredzēts izbūvēt 2021. gadā.  Uzstādīts jauns 

manuālās projekcijas ekrāns un interaktīvais ekrāns. COVID-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai, Mežupes pamatskola iegādājās bezkontakta infrasarkano termometru, 

dezinfekcijas paklājus, kā arī dezinfekcijas stendu ar sejas atpazīšanas kameru.  

2020. gadā Priekules novada pašvaldības izglītības iestādes turpina realizēt 3 Eiropas 

Savienības līdzfinansētus projektus: 

 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, 

Nr.8.3.5.0/16/I/001; 

 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, 

Nr.8.3.4.0/16/I/001; 

 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, Nr. 8.3.2.2/16/I/001. 

Izglītības iestādes aktīvi iesaistījušās jaunā kompetencēs balstītā izglītības satura 

apguvē. 2020. gadā turpinājās iniciatīvas “Latvijas skolas soma” īstenošana, kurā skolēni 

mācību procesa ietvaros arī attālināti tiešsaistē vēroja koncertus, kinofilmas un teātra izrādes. 

Par vērotajiem kultūras notikumiem pēc to noskatīšanās tika organizētas diskusijas tiešsaistē, 

rakstītas recenzijas, kā arī izmantotas citas metodes atgriezeniskās saites iegūšanai. 

2020. gadā Priekules novada pašvaldība turpināja vispārizglītojošo skolu 2. klašu 

audzēkņu peldētapmācību projektā “Celies, velies, ripo droši!”, līdz brīdim, kad stājās spēkā 

valstī noteiktie ierobežojumi mācībām klātienē, kultūras iestāžu apmeklēšanā un grupu 

nodarbībām, sakarā ar COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanu.   

Priekules novada pašvaldība veic savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu 

sniegtajiem pakalpojumiem izglītojamiem, kuri mācās Priekules novada pašvaldības izglītības 

iestādēs, bet ir deklarēti citās administratīvajās teritorijās. 2020. gadā sagatavoti līgumi par 

savstarpējiem norēķiniem ar 14 pašvaldībām par 117 izglītojamajiem. 159 Priekules novada 

pašvaldības teritorijā deklarētie mācījās citās 16 Latvijas pašvaldību vispārējās izglītības 

iestādēs. 29 bērni vecumā no 5 līdz 18 gadiem nav reģistrēti nevienā Latvijas izglītības 

iestādē. Noskaidrots, ka viņi kopā ar vecākiem izbraukuši uz ārzemēm un apmeklē skolas tur.  
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2.2.Teritoriju un mājokļu sakārtošana, infrastruktūras nodrošināšana uzņēmējiem 

un iedzīvotājiem 

Katru gadu ievērojami līdzekļi gan no valsts mērķdotācijas, gan pašvaldības budžeta 

tiek ieguldīti ielu un ceļu sakārtošanā – atjaunoti grants ceļi, uzberot grants kārtu, šķembotas 

ielas, tīrīti novadgrāvji, labotas caurtekas un tilti, pilsētā un pagastos izliktas ceļa zīmes 

satiksmes drošībai. 

Bunkas pagastā 2020. gadā vērienīgi ieguldījumi tika veikti ūdenssaimniecības un 

kanalizācijas tīklu sakārtošanā un izbūvē. Krotes ciemā tika veikta dzeramā ūdens 

atdzelžošanas stacijas rekonstrukcija, kā rezultātā uzstādītas jaudīgākas ūdens atdzelžošanas 

iekārtas, ūdens mīkstinātāju un amonija samazināšanas iekārtas. Krotes ciemā tika izbūvēts arī 

kanalizācijas tīkls, lai pieslēgtu mājas ielu posmos “Dināri - Ziedkali” un “Rūķīši – Zemzari”, 

tika izbūvēta arī sūknētava. Arī Bunkas ciemā tika veikta dzeramā ūdens atdzelžošanas 

iekārtu rekonstrukcija, kuras ietvaros tika veikta filtrējošā materiāla un sprauslu nomaiņa 

atdzelžotājos, trīsceļu vārstu, pievadcauruļu un apsaistes nomaiņa. 2020. gada ietvaros pie 

jauna kanalizācijas tīkla tika arī Tadaiķu ciems, kur tika izbūvēta 850 metrus gara sadzīves 

kanalizācijas trase, radot iespēju pieslēgties 13 privātmājām un 1 daudzdzīvokļu mājai. 

Daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Krasta ielā 3, 2020. gadā tika veikta gala sienas siltināšana 

un skursteņa remonts. Izstrādāta apliecinājuma karte jumta nomaiņai daudzdzīvokļu 

dzīvojamajai ēkai “Suvorova” 31, ko paredzēts īstenot 2021. gadā. Veikta ielu apgaismojuma 

uzlabošana, uzstādot četrus balstus un sešas laternas Bunkas centrā, Krasta ielā un nomainītas 

Bunkas kultūras nama lielās zāles dienas apgaismojuma lampas uz LED lampām.  

Gramzdas pagastā 2020. gadā katlu mājā tika uzstādīts papildus apkures katls. Lielus 

kapitālos ieguldījumus 2020. gadā arī Gramzdas pagastā veica ūdensvada un kanalizācijas 

tīkla izbūvei, kas bija 2. kārta jau 2017. gadā realizētam projektam “Kanalizācijas un 

ūdensvada izbūve Priekules novada Gramzdas ciemā 1. kārta”. Projekta realizācijas ietvaros 

tika izbūvēts kanalizācijas tīkls ar trases garumu 840 metri, pie kura pieslēdza 18 dzīvojamās 

mājas, jauna ūdensvada izbūve ar trases garumu 990,5 metri, spiedkanalizācija 62,1 metri, kā 

arī 1 kanalizācijas sūkņu stacija. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju labiekārtošanai tika veikta 

kāpņu telpu logu nomaiņa Miera ielā 5, pagrabtelpu logu nomaiņa Miera ielā 2, 4, 5, 7, Skolas 

ielā 6 un Meža ielā 3. Tika izbūvēti gājēju celiņi pie daudzdzīvokļu mājām Miera ielā 5 un 

Meža ielā 3. Remontdarbi tika veikti Laukmuižas tiltam, izmantojot finanšu līdzekļus no 

autoceļu uzturēšanas mērķdotācijas. No Dabas resursu nodokļa finanšu līdzekļiem tika 

realizēta vides izglītības projekta “Gramzdas mežaparks” taku papildināšana ar tematisko 

laukumu “Četri gadalaiki” 1. kārta, uzstādot lapeni, šūpoles, soliņus un informācijas stendus. 

Vides izglītības projekta 2. kārtas ietvaros 2021. gadā paredzēts izbūvēt grants – šķembu 

stāvlaukumu automašīnām. 2020. gada nogalē tika uzsākti projektēšana ielu apgaismojuma 

izbūvei Nākotnes ielā un esošā ūdensvada rekonstrukcijai 1800m garumā un jauna 

kanalizācijas tīkla izbūvei 170m garumā Gramzdas ciemā, kuru realizācijas paredzētas 2021. 

gadā pašvaldības budžeta finanšu līdzekļu ietvaros. 

Kalētu pagastā 2020. gadā uzlabota pagasta mājokļu infrastruktūra, veicot četru 

pagraba durvju nomaiņu daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Liepu aleja 3. Tika izstrādāta 

apliecinājuma karte jumta nomaiņai daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Liepu aleja 3A, ko 

paredzēts veikt 2021. gadā. Par autoceļu uzturēšanai paredzētās mērķdotācijas līdzekļiem 

2020. gadā tika veikti grants seguma labošanas darbi pašvaldību ceļiem “Ozoli – Pazari” un 

“Darbnīcas – Lielkudumi”. Ielu apgaismojuma lampas tika nomainītas pret LED lampām, kas 

ir ekonomiskākas. 2020. gadā Kalētu pagasta Kalētu ciemā tika realizēts LEADER projekts 

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

kā rezultātā jaunas telpas ieguva Kalētu feldšeru punkts un sociālā dienesta darbinieki. No 

2020. gada vasaras vidus Kalētu feldšeru punkta darbinieces un sociālā darbiniece sastopamas 

daudzdzīvokļu dzīvojamā ēkā “Brūzis”, kur ir pielāgota iespēja iedzīvotājiem iekļūt telpās 

izmatojot pandusa uzbrauktuvi un atbilst visām veselības uzraudzības iestāžu prasībām.   
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Virgas pagastā 2020. gadā veikti vairāki nozīmīgi kapitālieguldījumi pagasta 

infrastruktūras uzlabošanai. Izmantojot valsts autoceļu mērķdotācijas finanšu līdzekļus tika 

veikti jauna asfalta ieklāšanas darbi Purmsātos Dārza ielas D50 posmam 880m² (170metri) 

platumā, grants seguma atjaunošana Zāles ceļam B45 2,7 km garumā, kā arī apauguma 

noņemšana Prūšu ūdenskrātuves ceļam B41 4km kopgarumā. Veikta ielu apgaismojuma  

izbūve Adatiņu ceļa posmam B31 Virgas ciemā un četru ielas apgaismojuma konsoļu 

nomaiņa pie Virgas pagasta pārvaldes Paplakas ciemā. Pie Virgas veselības aprūpes centra 

veikti dīķa rakšanas un tīrīšanas darbi, kas aizsākās jau 2019. gadā un 2020. gadā tika 

turpināti, izmantojot Dabas resursu nodokļa finanšu līdzekļus. Rezultātā sakopta vide pie 

Virgas pagasta tūrisma objektiem,  tika sakārtots arī dīķa meniķis. 2020. gadā tika veikta 

attīrīšanas iekārtu pārveidošana Virgas pagasta Melnkalnēs un Miglās. Mājokļu 

infrastruktūras uzlabošanai veikta pagasta dzīvokļu apkures sistēmu dūmvadu tīrīšana. 

Mājokļos veiktas logu nomaiņas, pārmūrētas plītis, uzbūvētas  jaunas krāsnis, remontēti 

ūdensvadi un skursteņi. Prūšu ūdenskrātuvē tika uzsākta pontonu laipu atjaunošana, 2020. 

gadā atjaunota viena no pontonu laipām, bet otru paredzēts atjaunot 2021. gadā. Ar Lauku 

atbalsta dienesta Zivju fonda līdzdalību, Prūšu ūdenskrātuvē 2020. gadā tika veikta zivju 

resursu pavairošana ar 6500 zandartu mazuļu iegādi un ielaišanu ūdenskrātuvē.  

Priekules pilsētā tika pabeigta apgaismojuma izbūve Aizputes, Galvenā, Ķieģeļu, 

Raiņa, Paplakas, Liepājas un Saules ielās, kur papildus darbi tika uzsākti 2019. gadā. Ielu 

apgaismojuma labiekārtošana 2020. gadā tika veikta Vaiņodes un Dzirnavu ielas krustojumā. 

Kā arī tika turpināta LED lampu nomaiņa, kur 2020. gadā tika nomainītas 39 ielu 

apgaismojuma lampas. Gājēju drošības uzlabošanas nolūkos tika izbūvēta gājēju ietve no ēkas 

Liepājas ielā 9A līdz daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Liepājas ielā 11A, kā arī no veikala 

“TOP” Aizputes ielā līdz daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Aizputes ielā 24. Kā arī tika veikta 

autoceļu uzturēšana gan veicot asfaltbedrīšu remontu, arī asfaltseguma atjaunošanas darbus 

Saules ielā, gan grants segas uzturēšanas darbus. 2020. gadā tika veikti kapitālie ieguldījumi 

kultūrvēsturiskā mantojuma ēkai “Zviedru vārti”, kur tika novērsta sienu plaisāšana un 

atjaunota ēkas fasāde. Tika uzsākti projektēšanas darbi ietves pārbūvei Galvenā ielā, ko 

plānots realizēt 2021. gadā un tika aktualizēts projekts Skolas ielas pārbūvei, kuru arī plānots 

realizēt 2021. gadā. Labiekārtošanas darbi veikti Lībju kapos, kur uzstādīts jauns žogs, 

teritorijas norobežošanai no meža zvēru postījumiem. 2020. gadā Priekules pilsētā uzsākti 

vērienīgi darbi KF projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules 

aglomerācijā, 2. kārta”, kuru realizē SIA “Priekules nami”. Šī projekta realizācijai Priekules 

novada pašvaldība saņēma aizņēmumu no Valsts kases, kas tika ieguldīts kapitālsabiedrības 

pamatkapitālā. Pēc SIA “Priekules nami” iniciatīvas, Skolas ielā un Galvenā ielā veikti 

ūdensvada remontdarbi.  

Priekules pagastā uzstādīts jauns kapu žogs Judu kapos. Tāpat arī veikta autoceļu 

uzturēšana. Pagastu autoceļi lielākoties sastāv no grants seguma ceļiem, tādēļ lieli līdzekļi 

ieguldīti grants seguma atjaunošanai un ceļu greiderēšanai.  

2019. gadā tika iesniegti divi projektu pieteikumi Interreg V-A Latvijas-Lietuvas 

pārrobežu programmas 3. uzsaukumam. Šie projekti bija “Kultūras objektu saglabāšana un 

pielāgošana mūsdienu vajadzībām” (Preservation and adaptation of cultural objects to 

contemporary needs), (HIPP), LLI-503 un “Zaļās infrastruktūras attīstība kā veiksmīgas 

pārrobežu sadarbības atslēga” (Development of green infrastructure as a key for successful 

cross border cooperation), (Green social arenas), LLI-504. Abu projekta pieteikumu vērtēšana 

noslēdzās 2020. gada marta mēnesī. Abiem projektiem pietrūka pavisam nedaudz 

procentpunktu līdz apstiprināšanai - attiecīgi 14 un 2 procentpunkti. Lai arī finansējums no 

Eiropas fondiem netika saņemts, tomēr darbi pie iecerēm notika un to rezultātus iedzīvotāji 

varēja redzēt 2020. gada rudens pusē, jo tika veikti “Zviedru vārtu” fasādes atjaunošanas 

darbi, kā arī skolas parks piedzīvoja jūtamas pārmaiņas.  
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Iepriekšējos gados notika vēl divu Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu 

programmas apstiprinātu projektu realizēšana, to pirmsākumi meklējami 2017. gada maijā, 

kad fondam tika iesniegti projekta pieteikumi - “Kapacitātes un saiknes stiprināšana starp 

pašvaldību administrācijām un vietējām kopienām, lai uzlabotu dzīves apstākļus un sociālo 

dzīvi lauku rajonos Kuliai (LT) un Kalēti (LV)” un “Video novērošanas kameru uzstādīšana, 

veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā”. Īstenojot šos projektus uzbūvēts sporta 

laukums Kalētu pagastā, organizētas dažādas kopīgas sporta aktivitātes abu projektā iesaistīto 

teritoriju iedzīvotājiem un uzstādītas 27 videonovērošanas kameras visā novadā. Bez šo 

projektu pieteikumu vērtēšanas un precizējumu veikšanas, pašu projektu ieviešana ilga līdz 

2019. gada nogalei. 2020. gads šiem projektiem pielika beidzamo punktu, jo tika apstiprinātas 

pēdējās atskaites un saņemti gala maksājumi. 

 2020. gadā noslēdzās arī divu iepriekš apstiprinātu ELFLA LEADER projektu 

realizēšana. Viens no tiem, ir jau minētais Kalētu pagasta Kalētu ciemā realizētais “Piekļuves 

nodrošināšana sociāliem un veselības pakalpojumiem pierobežā – Kalētu pagastā”, 

pieteikuma Nr. 2019/AL13/6/A019.22.03/6. Realizējot projektu veikts pašvaldības telpu, ēkā 

“Brūzis”, remonts. Pēc projekta realizēšanas uz jaunām telpām ir pārcēlies Kalētu sociālais 

dienas atbalsta centrs un feldšeru punkts. Jaunajās telpās nodrošināta piekļuve arī personām ar 

īpašām vajadzībām. Otrs projekts ir “Teritorijas daļējs labiekārtojums, gadskārtu godu un 

tautas tradīciju rituālu laukums Krotē, Bunkas pagastā, Priekules novadā”, pieteikuma Nr. 

2019/AL13/6/A019.22.03/3. Realizējot šo projektu labiekārtoja teritoriju pie Krotes 

Kronvalda Ata pamatskolas ar bruģa segumu un divām ugunskura vietām, rezultātā iegūstot 

labiekārtotu laukumu, kur iedzīvotājiem iespējams svinēt dažādus svētkus, kā arī pulcēties 

citām vajadzībām. Galvenie laukuma saimnieki ir pagasta folkloras kopa “Traistēni”, kuri šajā 

vietā iedzīvina latvju tradīcijas. 

Neskatoties uz to, ka Eiropas savienības fondu plānošanas periods tuvojās beigām, 

2020. gadā bija iespēja iesniegt arī jaunus projekta pieteikumus ELFLA LEADER 

programmā. Šajā uzsaukumā no pašvaldības tika iesniegti septiņi projektu pieteikumu no 

kuriem finansējums pietika vien pieciem projektiem līdz ar to biedrības “Liepājas rajona 

partnerība” un Lauku atbalsta dienesta apstiprinājumu saņēma šādi projekti: 

1. “Aprīkojuma iegāde Bunkas kultūras namam iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu 

nodrošināšanai un jaunu pakalpojumu veidošanai”, Nr.2020/AL13/7/A019.22.03/1, 

projekta vadītāja Patricija Andersone; 

2. “Velo statīva ar jumtiņu iegāde - jaunās paaudzes velo kultūras uzlabošanai”, 

Nr.2020/AL13/7/A019.22.03/4, projekta vadītāja Una Ržepicka;  

3. “Trīspadsmit tūrisma informācijas zīmju izgatavošana un uzstādīšana Priekules 

novada Virgas pagasta dabas, vēstures un tūrisma objektos”, 

Nr.2020/AL13/7/A019.22.03/8, projekta vadītāja Daiga Egle;  

4. “Badmintona inventāra iegāde”, Nr.2020/AL13/7/A019.22.03/10, projekta vadītājs 

Mārtiņš Mikāls;  

5. “Aprīkojuma iegāde mobilās brīvdabas kultūrtelpas nodrošināšanai Virgas pagasta 

iedzīvotāju kultūras un citu sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai”, 

Nr.2020/AL13/7/A019.22.03/13, projekta vadītāja Daira Šalma. 

2020. gadā pilnībā realizēt izdevās trīs no pieciem projektiem. Bunkas kultūras nams ir ticis 

pie jauna un moderna projektora, nolaižamā ekrāna, pārvietojamām tumbām, skaņu pults un 

portatīvā datora, kas ļaus uzlabot kultūras nama sniegtos pakalpojumus un radīs jaunas 

iespējas kultūras namā esošajiem radošajiem kolektīviem. Pie Priekules vidusskolas 

realizējies, gan skolēnu, gan skolotāju, gan arī iedzīvotāju sens sapnis - uzstādīts jauns un 

ietilpīgs velo statīvs ar jumtiņu, tādējādi radinot velobraucējus pie labākas velokultūras un 

saudzīgākas attieksmes pret saviem braucamajiem. Virgas pagasta iedzīvotāju ērtībai ir 

iegādātas vairākas dažādas teltis āra pasākumu rīkošanai, kā arī pārvietojamā skatuves 

platforma un soli pasākumu apmeklētājiem. Par šiem projektiem ir iesniegti gala maksājumu 
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pieprasījumi un ir saņemta ELFLA piešķirtā daļa. Savukārt badmintona inventāra iegādes un 

13 tūrisma zīmju uzstādīšanas projekta realizācija turpināsies 2021. gada sākumā. 

2.3.Tūrisms, kultūra, sports un brīvais laiks. 

Priekules novada pašvaldība ir viens no Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja 

kapitāldaļu turētājiem. Galvenais ieguvums – tūrisma informācijas un pakalpojumu 

mārketings Liepājas tūrisma informācijas centrā un tā gatavotajos materiālos.  

2020. gads Priekules novada kultūras nozarei bija sarežģīts, ko diktēja COVID-19 

pandēmijas nezināmie un neprognozējamie noteikumi. Kultūras gada plāns ar vairāk kā 240 

sarīkojumiem tika sagrauts. Ne profesionāļi, ne valsts un pašvaldības vadība nespēja 

prognozēt pandēmijas attīstības gaitu. Vasara ļāva atvilkt elpu un nedaudz iemidzināja 

Latviju, kā rezultātā rudenī infekcija jau atgriezās ar pavisam citiem apjomiem. Līdz ar to, 

atskatoties uz 2020. gada kultūras sarīkojumiem, izkristalizējies galvenais: 

 nozare ir izdzīvojusi; 

 kultūras iestādes ir izgājušas „pandēmijas skolu” un spēj būt elastīgas, piemērojoties 

dažādiem liegumiem un uzstādījumiem no vadības un iedzīvotājiem; 

 mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi un pedagogi ir spējuši šo laiku pārdzīvot un 

atgriezties mēģinājumu un koncertu pasaulē. Totālā lieguma laikā darbojoties virtuāli.   

Zaudējums nozarei ir lielo sarīkojumu iztrūkums, ko iepriekšējos gados Priekules 

novada kultūras nodaļa tradicionāli realizēja, piesaistot plašas publikas un publicitātes 

uzmanību. 2020. gadā kultūras sarīkojumi tika paralizēti no 13. marta līdz 13. jūnijam un pēc 

tam no 6. novembra līdz gada beigām.  

Ārkārtējās situācijas kultūras iestāžu darba plāns Priekules novadā tika izstrādāts, lai 

pārorientētos uz iestāžu darbību krīzes apstākļos, kad fiziska saskarsme tika ierobežota, bet 

priekšplānā izvirzījās virkne citu uzdevumu - iestāžu saimniecisko jautājumu sakārtošanā. 

Priekules novada kultūras nami, tradīciju nams un tautas nami, laiku, kad pasākumi netika 

atļauti, izmantoja veicot kultūras pasākumu inventāra, tērpu, rekvizītu un arī telpu aizkaru 

tīrīšanu un sakārtošanu. Bunkas kultūras namā tika veikta zāles parketa grīdas ģenerālā 

tīrīšana, vairākās kultūras iestādēs tika veikta arī krēslu un citu mēbeļu tīrīšana, kas bieži vien 

aktīvās kultūras dzīves laikā palika neizdarīto darbu sarakstā. Virgas tradīciju nams 2020. 

gadā piedzīvoja lielas pārmaiņas, jo veikta lielās zāles apgaismojuma uzstādīšana, visu grīdu 

restaurācija, protezēšana, lakošana, slīpēšana, kā arī tradīciju nama āra trepes tika atjaunotas 

tās noflīzējot un uzstādot jaunas metāla margas.  

Priekules novada bibliotēkas laiku, kad apmeklētāji nevarēja klātienē ierasties 

bibliotēkas telpās, izmantoja tikpat lietderīgi kā kultūras iestādes. Bibliotēkās veica nolietoto 

un vairs neizmantojamo grāmatu un periodikas atlasi un utilizēšanu, grāmatas, kuras ir 

cietušas no lasītāju nevērības, bibliotekāri laboja, lai turpmāk tās atkal varētu izmantot. 

Bibliotēkas 2020. gadā daudz laika veltīja arī bibliotēkas pakalpojuma popularizēšanai 

virtuālajā vidē.  

COVID-19 izraisītā pandēmija apturēja plānotos kultūras pasākumus martā un aprīlī. 

Novada vadība pieņēma lēmumu sarīkojumos neizmantotos un līdz ar to iesaldētos finanšu 

līdzekļus izlietot infrastruktūras sakārtošanā. Kultūras iestāžu vadītājiem tika dots uzdevums 

izstrādāt piedāvājumu līdzekļu pārstrukturēšanai. Novada vadība izskatīja  piedāvājumus un 

akceptēja tos.  

Gramzdas tautas nams pasākumiem paredzēto, bet neizlietoto finansējumu novirzīja 

āra kāpņu pārbūvei pie galvenās ieejas un avārijas izejas. Bunkas kultūras nams iegādājās 

grīdas pulēšanas ierīci, kas iepriekš tika iznomāta. Daļa no Bunkas kultūras nama līdzekļiem 

tika novirzīti LEADER projekta “Aprīkojuma iegāde Bunkas kultūras namam iedzīvotāju 

sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai un jaunu pakalpojumu veidošanai” pašvaldības 

līdzfinansējuma daļai. Arī Kalētu tautas nama oša koka parketu dēlīšu grīda par 2020. gadā 

ieekonomētajiem finanšu līdzekļiem, tika atjaunota un nolakota. Priekules kultūras nams 

iegādājās profesionālu deju grīdu – konsoru, kas izklājams uz skatuves koncertos un teātra 
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izrādēs, veikti arī skatuves aizkaru mehānisma remontdarbi. 2020. gadā veica stāvlaukuma 

projektēšanu pie Priekules kultūras nama, kur 2021. gadā budžeta līdzekļu ietvaros tiek 

plānota stāvlaukuma izbūve. Virgas tradīciju namā, ieekonomētos finanšu līdzekļus novirzīja 

ventilācijas un kanalizācijas sakārtošanai tradīciju nama virtuvē.  

Mākslinieciskie kolektīvi bija apņēmības pilni strādāt pēc optimistiskākā plāna, kas 

iezīmēja principu neskriet pa priekšu valdības lēmumiem, bet rīkoties esošo noteikumu 

ietvaros un meklēt risinājumus, kā radošumu pakļaut jaunajiem, nebijušiem rāmjiem.    

Sporta un veselīga dzīvesveida nodrošināšanai un pilnveidošanai iegādāts papildus 

inventārs, arī dezinfekcijas līdzekļa stends un bezkontakta termometrs. COVID-19 infekcijas 

izplatības noteikto ierobežojumu dēļ, 2020. gadā vairāku sporta pasākumu organizācija notika 

citādāk nekā ierasts. Pasākums “Vakara riksis”, 2020. gadā tika organizēts kā virtuāls 

skriešanas izaicinājums “Virtuālais vakara riksis”, kur dalībniekiem, elektroniski reģistrējot 

savu dalību, bija iespēja sev izvēlētā distancē, maršrutā, brīvā dabā un attālināti piedalīties 

sporta aktivitātē gan individuāli, gan kopā ar ģimeni. 2020. gadā Priekules 

daudzfunkcionālajā sporta hallē tika uzsākta apgaismojuma lampu nomaiņa pret 

ekonomiskākām LED lampām, kas turpināsies arī 2021. gadā. Lai sporta nodarbības varētu 

veikt brīvā dabā, ievērojot 2020. gadā valstī noteiktos ierobežojumus COVID-19 infekcijas 

izplatības mazināšanai, tika iegādāts mākslīgais zālājs, kas uz laiku tika ieklāts Priekules 

vidusskolas tenisa laukumā. Izmantojot mākslīgo zālāju, sporta nodarbības brīvā dabā 

turpināja Priekules novada topošie futbolisti. 2021. gadā paredzēts ierīkot mākslīgā futbola 

laukumu, lai atbrīvotu tenisa laukumu no mākslīgā zālāja un būtu vieta, kur veikt futbola 

treniņus. 2020. gadā tika uzstādīta halles zāles atdalošā siena.   

 2019. gadā tika izstrādāta tehniskā dokumentācija un tika startēts ERAF projektu 

konkursā ar projektu “Zaļās infrastruktūras attīstība kā veiksmīgas pārrobežu sadarbības 

atslēga”, kura ietvaros bija paredzēts labiekārtot Priekules vidusskolas parka celiņus velo 

vajadzībām, taču 2020. gadā šim projektam netika saņemts atbalsts. Tādēļ pašvaldība veica 

Priekules vidusskolas parka daļēju labiekārtošanu par saviem līdzekļiem.  

2020. gadā netika sniegts finansiālais atbalsts sportistu sasniegumu veicināšanai, 

nebija pieprasījums. Finansiālu atbalstu saņēma tikai biedrības, piemēram, biedrība “Kanu 

atvars”, biedrība “Latvijas Kalnu divriteņu federācija” un biedrība “SK Dienvidkurzeme”.  

Eiropas savienības Kohēzijas fonda projekts "Celies, velies, ripo droši!" sāka 

darboties 2017. gadā. 2019. gadā iesāka peldēt apmācības otrajām klasēm, kuras turpinājās 

līdz pandēmijai un ierobežojumu dēļ tika apturētas 2020. gada martā. 2020. gadā tika 

realizētas nūjošanas nodarbības, kurās tika izmantots iepriekš iegādātais inventārs. 

Atbalstot uzņēmējdarbību un vietējās iniciatīvas, pašvaldība ar līdzfinansējumu 

atbalsta biedrības, kuras realizē dažādus projektus un pasākumus. Pašvaldība izsludināja 

projektu konkursu, kur biedrībām un saimnieciskās darbības veicējiem bija iespēja piedalīties 

projektu konkursā un realizēt savas ieceres kādā no konkursa sadaļām. 2020. gada projektu 

konkursā tika iesniegti 6 projektu pieteikumi, no kuriem atbalstu saņēma visi iesniegtie 

projekti. Atbalstu saņēmušas biedrības Paplakas baptistu draudze, Priekules baptistu draudze, 

Misija Tēva nams un Saspraude. 

2020. gadā, jau trešo reizi tika organizēts Izglītības un zinātnes ministrijas ar Eiropas 

savienības fondu līdzekļiem atbalstītais projektu konkurss jaunatnes iniciatīvām mācību 

motivācijas palielināšanai. Katrai pašvaldībai, kura piedalās šī projektu konkursa 

organizēšanā, tiek piešķirta apstiprināmo projektu kvota. 2020. gadā mūsu pašvaldības kvota 

bija trīs projekti un katram projektam pieejamais finansējums ir 4 600 EUR, kas 100% 

apmērā tiek finansēts no Eiropas sociālā fonda. Projektu konkursā mūsu pašvaldībā tika 

saņemti divi projektu pieteikumi no kuriem, izvērtējot pēc konkursa nolikumā 

apstiprinātajiem kritērijiem, atbalstu ieguva viens projekts, kuru iesniedza biedrība 

“kultūrBĀKA”. 
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2.4. Sociālā aizsardzība un veselības aprūpe 

Novadā darbojas feldšeru punkti Bunkā, Gramzdā, Aizvīķos, Kalētos un Priekulē. 

Virgas pagastā veselības aprūpes pakalpojumu nodrošina Virgas veselības centrs (turpmāk – 

Virgas VAC). Feldšeru punktu darbības nodrošināšanai un COVID-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai, tika iegādāti infrasarkanie bezkontaktu termometri.  

Priekules novada sociālais dienests 2020. gadā atbilstoši normatīvajos aktos 

noteiktajai kompetencei sniedza novada iedzīvotājiem sociālo palīdzību, izmaksājot pabalstus, 

organizējot sociālo pakalpojumu sniegšanu un sniedzot citu nepieciešamo atbalstu 

visneaizsargātākajām iedzīvotāju grupām.  

Sociālais dienests 2020. gadā nodrošināja dažādu sociālo pakalpojumu (sociālās 

rehabilitācijas, sociālās aprūpes un “atelpas brīža”) sniegšanu bērniem ar funkcionāliem 

traucējumiem Kurzemes plānošanas reģiona projektā “Kurzeme visiem” (projekta 

Nr.9.2.2.1/15/I/004), kura īstenošanā Priekules novada pašvaldība piedalās kā sadarbības 

partneris. Pakalpojumi sniegti sešiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.  

Visa gada garumā tika īstenots projekts “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 

infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Priekules novadā” (projekta 

identifikācijas Nr.9.3.1.1/19/I/040). 2020. gada 30. septembrī pabeigti Sociālā atbalsta centra 

telpu pārbūves darbi, uzsākts darbs pie aprīkojuma iegādes. Projekta īstenošanas termiņš 

pagarināts līdz 2021. gada 30. jūnijam. Projekta ietvaros tiks izveidota infrastruktūra divu 

jaunu sociālo pakalpojumu (dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu) sniegšanai 

pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. 

Pateicoties Kalētu pagasta pārvaldes vadītājas Agritas Driviņas aktīvai darbībai, 

sociālais darbinieks šajā pagastu pārvaldē ticis pie jaunām, gaišām un plašām telpām, kas 

tagad viegli pieejamas gan cilvēkiem ar kustību traucējumiem, gan mūsu senioriem. Uzlaboti 

darba apstākļi arī sociālajam darbiniekam Gramzdas pagasta pārvaldes telpās. 

Mērķtiecīgi sakārtojot novada teritoriju, veidojot un radot iespējas un dažādojot 

pakalpojumu veidus, Priekules novads tiecas būt atpazīstams, pievilcīgs dzīvošanai, 

izglītošanai un strādāšanai, jo mūsu galvenā vērtība ir novada iedzīvotāji, kuriem vēlamies 

nodrošināt attīstītu, pieejamu un kvalitatīvu infrastruktūru, pieejamus pašvaldības 

nodrošinātos pakalpojumus.  

3. Būtiskas pārmaiņas pašvaldības darbībā un to ietekme uz finanšu rezultātu 

Priekules novada pašvaldības vadība, prognozējot nākotnes darījumus – investīcijas, 

kapitālieguldījumus piesaistot ES un citus finanšu instrumentus, regulāri plāno finanšu 

politikā prognozēto un esošo situāciju, norobežojot finanšu riskus, izvērtējot ieguldījumu 

efektivitāti katrā pagasta pārvaldē un katrā iestādē. Priekules  novada pašvaldības dome 

realizē mērķtiecīgu un stingru pašvaldības finanšu politiku, nodrošinot gan budžeta izstrādes 

procesa pārskatāmību, gan arī savlaicīgu tā plānošanu. Priekules novada pašvaldības finanšu 

politika vērsta uz stabilitātes un ekonomiskās attīstības nodrošināšanu, vienlīdzības un 

godīguma principu nostiprināšanu pašvaldības finanšu resursu sadalē.  

Pašvaldībai nav pieejamas ne likumdošanas, ne finanšu sviras, kas dotu reālu 

ieguldījumu nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības uzsākšanas stimulēšanai. Līdz ar to 

nepapildinās pašvaldības nodokļu ieņēmumu bāze, nerodas jaunas darbavietas. Lielākā 

nodokļu maksātāja ir pašvaldība, nodrošinot iedzīvotājus ar saviem pakalpojumiem. 

Neatsveramu ieguldījumu iedzīvotāju aktivizēšanā, izglītošanā, objektu saglabāšanā un 

apkārtējās dzīves vides uzlabošanā novadā dod sabiedriskās organizācijas, no kurām vairākas 

aktīvi piedalās dažādu projektu realizēšanā, un kas pierāda, ka novadam nepieciešami 

neatlaidīgi cilvēki. Atbalsts nepieciešams mazo uzņēmēju, zemnieku saimniecību 

iedrošināšanai startam 2015.-2020. gada programmās.  
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Pašvaldība, balstoties uz kolēģu pieredzi, 2020. gadā nolēma uzsākt jaunu iniciatīvu 

mazo uzņēmēju atbalstam un gada nogalē apstiprināja Projektu konkursu uzņēmējdarbības 

veicināšanai Priekules novadā nolikumu un izsludināja pirmo šāda veida projektu konkursu 

esošiem un topošiem uzņēmējiem. Projektu konkursa kopējais budžets bija paredzēts 5000,00 

EUR no pašvaldības budžeta līdzekļiem, vienam projektam paredzot ne vairāk kā 2 500,00 

EUR lielu atbalstu, kas sastāda ne vairāk kā 50 % no projekta kopējām izmaksām. Projektu 

konkursa mērķis ir, sniedzot Pašvaldības atbalstu veicināt Priekules novada ilgtspējīgu 

attīstību, sekmējot esošo uzņēmēju attīstību un veicinot fizisku personu iesaistīšanos 

uzņēmējdarbībā. Projektu pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš paredzēts 2021. gada pašā 

sākumā - 4.janvārī. 2021. gadā notiks to vērtēšana, noraidīšana vai apstiprināšana un 

realizēšana. 

Pārskata periodā pašvaldības darbībā būtiskas izmaiņas ieviesa valstī noteiktais 

ārkārtas stāvoklis un COVID-19 infekcijas izplatības mazināšanai noteiktie ierobežojumi, 

tādējādi novada iestāžu darbība 2020. gadā norisinājās citā kārtībā, taču nodrošinot 

iedzīvotājiem pamatpakalpojumu pieejamību iespējami tuvāk viņu dzīvesvietai. Visvairāk tika 

ietekmētas kultūras iestādes, kas valstī noteikto ierobežojumu dēļ nevarēja organizēt kultūras 

pasākumus tādā apmērā kā iepriekš.  

Sociālās spriedzes mazināšanai vērā ņemams atspaids ir projekts “Algoti pagaidu 

sabiedriskie darbi pašvaldībā”, kurā 2020. gadā tika nodarbinātas vidēji 108 personas gadā. 

Vasaras periodā sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru pašvaldība nodarbināja 35 skolu 

jauniešus divos vasaras mēnešos. 

4. Paredzamie notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt darbību nākotnē un notikumi 

pēc bilances datuma 

Novada 2020. gads noslēdzās ar 781 237 EUR naudas līdzekļu atlikumu, kas deva 

iespēju plānot arī 2021. gada budžetu, taču tas ievērojami samazināja 2021. gadā paveicamo 

darbu sarakstu. Plānojot 2021. gadu, tika saņemta informācija par 8,5% samazinājumu 

iedzīvotāju ienākuma nodokļa un pašvaldības izlīdzināšanas fonda iemaksām no valsts 

budžeta, kas būtiski ietekmēja projektu realizāciju. Ņemot vērā iedzīvotāju skaita 

samazināšanos, 2021. gadā paredzams, ka pašvaldības kopējie ienākumi varētu turpināt 

samazināties un līdz ar to pašvaldības funkciju izpilde būtu ierobežota. Samazinās arī 

izglītojamo skaits pašvaldības izglītības iestādēs, kas iespējami varētu radīt situāciju, ka 2021. 

gadā tāpat kā 2018. gadā un 2020. gadā būtu jādomā par kādas izglītības iestādes 

reorganizāciju vai apvienošanu ar citu izglītības iestādi. Pašvaldība ir piesardzīga arī par 

2021. gada izdevumu daļu, jo visas pakalpojumu un energoresursu cenas ievērojami 

pieaugušas.  

Pašvaldības darbību nākotnē ietekmēs 2020. gada 10. jūnijā pieņemtais Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likums. Attiecīgi pašvaldība savu attīstību nevar plānot 

ilgtermiņā ne sava novada robežās, ne jaunās teritorijas vienības līmenī un darbs ir 

apgrūtināts. Pēc 2021. gada 01. jūlija savu darbību uzsāks jauna pašvaldības iestāde ar lielāku 

darbinieku skaitu un iespējams arī lielākām izmaksām. Tādēļ pašvaldībai ir ierobežotas 

iespējas savu darbību plānot ilgtermiņa periodā. Kopš likuma spēkā stāšanās, pašvaldībai ir 

ierobežotas iespējas patstāvīgi lemt par atsavināšanas darījumiem, par ilgtermiņa saistībām un 

aizņēmumiem Valsts kasē, kuru izsniegšanas kārtība 2020. gadā bija ļoti ierobežota. Taču 

pašvaldība cer, ka Valsts kases aizdevumu saņemšanas nosacījumi tiks atviegloti 2021. gadā.  

2020. gada martā, Latvijas Republikā un daudzās citās valstīs stājās spēkā ar 

COVID-19 infekcijas izplatību saistīti ierobežojumi, kas ievērojami samazināja ekonomikas 

attīstību valstī un pašvaldībā. Nebija paredzams, kā situācija attīstīsies, līdz ar to, pastāvēja 

ekonomikas attīstības nenoteiktība. Pašvaldības vadība nepārtraukti izvērtēja situāciju un 

Priekules novada pašvaldība spēja tikt galā un pārvarēt ārkārtas situāciju ar kompensējošo 

pasākumu palīdzību. Pašvaldība 2020. gadā, pamatojoties uz valstī izstrādātajiem Ministru 
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kabineta noteikumiem, uzņēmējus un saimnieciskās darbības veicējus atbrīvoja no 

nedzīvojamo telpu nomas maksas, pilnveidoja jau iepriekš spēkā esošo ēdināšanas atbalstu 

daudzbērnu, audžuģimeņu un aizbildņu ģimenēm papildus izmaksājot ēdināšanas pabalstus 

arī maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, no valsts budžeta mērķdotācijas 1. - 4. klašu 

brīvpusdienu nodrošināšanai ārkārtas situācijas laikā 1. – 4. klašu izglītojamiem no 

daudzbērnu, maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm tika nodrošinātas pārtikas pakas reizi 

divās nedēļās, sniedza atbalstu izglītojamiem datortehnikas un interneta pieslēguma 

nodrošināšanai, kuriem tas nebija iepriekš pieejams (bezatlīdzībā tika saņemtas viedierīces arī 

no Izglītības un zinātnes ministrijas), sniedza finansiālu atbalstu pedagogiem interneta un 

telefona sarunu izdevumu kompensēšanai, nodrošināja visas iestādes ar dezinfekcijas 

līdzekļiem, aizsargmaskām un cimdiem, kā arī tika nodrošināta sociālā palīdzība 

iedzīvotājiem. Tomēr pastāv bažas, ka COVID-19 infekcijas izplatība varētu turpināties arī 

2021. gadā un pastāv iespēja, ka pašvaldībai būs jāmeklē jauni risinājumi un iespējas kā 

nodrošināt iedzīvotājiem pakalpojuma pieejamību un atbalsta mehānismi COVID-19 krīzē 

skarto nozaru un iedzīvotāju atbalstam.  

5. Attīstības pasākumi un būtiskie riski, neskaidrības 

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas kalpo kā instruments 

pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību 

sabalansēšanai un pašvaldības administratīvās teritorijas ilgtspējīgai attīstībai. Arī attīstības 

plānošanas dokumentu līmenī pašvaldību ietekmē 2020. gada 10. jūnijā pieņemtais 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, kas nosaka, ka pēc 2021. gada 1. jūlija 

Priekules novada pašvaldības funkcijas pārņems lielāka pašvaldība - Dienvidkurzemes 

novads, kura viens no pirmajiem un būtiskākajiem darbiem, kas noteikts ar likumu un 

ministra kabineta noteikumiem ir jaunas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības 

programmas izstrāde. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem jaunajam Dienvidkurzemes novadam 

minētie plānošanas dokumenti jāizstrādā sadarbībā ar Liepājas valstspilsētu. Darbs pie kopīgu 

plānošanas dokumentu izstrādes sākās jau 2020. gada vasarā, kad nozares speciālisti uzsāka 

darbu pie plānošanas dokumentu darba uzdevuma izstrādes. Jau sākotnēji ir zināms, ka 

plānošanas dokumentu izstrādes vadītājs būs Liepājas valstspilsēta. 2020. gada otrā pusē 

notika intensīvas darbs un sadarbība ar Liepājas valstspilsētu, lai gada nogalē varētu izsludināt 

publisko iepirkumu konsultanta piesaistei abu plānošanas dokumentu izstrādei. Paredzams, ka 

2021. gads paies zem šo abu plānošanas dokumentu izstrādes zīmes. 

2018. gada rudenī pašvaldības dome pieņēma lēmumu par Priekules novada 

teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu, jo no plānojuma 

pieņemšanas brīža ir mainījusies likumdošana, kas ir jāņem vērā izstrādājot un ieviešot 

teritorijas plānojumu, kā arī tika konstatēta nepieciešamība veikt praktiskas izmaiņas esošajā 

plānojumā saistībā ar teritoriju faktisko izmantošanu un tika saņemti arī novada iedzīvotāju 

ierosinājumi par nepieciešamību veikt izmaiņas šajā dokumentā. Līdz 2019. gada sākumam, 

veicot publisko iepirkuma procedūru, tika noskaidrots komersants, kurš veiks plānojuma 

grozījumu izstrādi un līgums ar SIA “Baltkonsults” tika noslēgts 2019. gada 24. janvārī. Pēc 

līguma noslēgšanas uzsākās intensīvs darbs pie plānojuma grozījumu izstrādes un 2019. gada 

nogalē tika saņemta plānojuma grozījumu 1.0 redakcija, kuru 2019. gada 28. novembrī ar 

domes lēmumu Nr. 679 (protokols Nr.15, 85.punkts) nodeva pirmai publiskai apspriešanai un 

atzinumu saņemšanai. Šī nebija pēdējā dokumenta publiskā apspriešana, jo dažādu iebildumu, 

rekomendāciju un ieteikumu dēļ tika sagatavotas kopumā 3 redakcijas. Turklāt šo redakciju 

publisko apspriešanu stipri ietekmēja valstī izsludinātā ārkārtējā situācija dēļ COVID-19 

ierobežošanas. 2020. gada rudenī veiksmīgi noslēdzās dokumenta trešās redakcijas publiskā 

apspriešana, kā rezultātā pašvaldība izdeva saistošos noteikumus un nodeva tos Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izvērtēšanai. Ministrijai savu atbildi vai 

saistošie noteikumi ir īstenojami jāsniedz 2021. gada sākumā. 
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Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Priekules slimnīca” 2020. gadu noslēgusi ar 

peļņu 74 304 EUR apmērā, arī SIA “Priekules nami” pārskata gadu noslēdza ar zaudējumiem 

– 29 890 EUR apmērā. 2020. gadā veikts ieguldījums SIA “Priekules slimnīca” pamatkapitālā 

15 000 EUR apmērā, lai veiktu katlu mājas skursteņa remontu. SIA “Priekules nami” 

pamatkapitālā 2020. gadā tika ieguldīts 1 374 776 EUR. Lielāko summu no ieguldījuma 

sastāda 1 288 301 EUR, kas paredzēts Kohēzijas fonda projekta “Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā, 2. kārta” realizācijai, taču tā ir tikai puse no 

projekta realizācijai paredzētā ieguldījuma. Otru pusi pašvaldība saņems 2021. gadā un 

ieguldīs kapitālsabiedrības pamatkapitālā. Pārējie ieguldītie līdzekļi bija paredzēti un tika 

novirzīti Skolas un Galvenās ielas ūdensvada remontam Priekules pilsētā, attīrīšanas iekārtu 

pārveidošanai Virgas pagasta Melnkalnēs un Miglās un ūdensvadu un hidrantu izbūvei 

Purmsātos Virgas pagastā, kā arī mini ekskavatora iegādei. Priekules novada pašvaldība plāno 

arī turpmāk atbalstīt savas kapitālsabiedrības. 

Neskatoties uz dažādām negācijām, pārlieko birokrātiju un daudzu jaunu funkciju 

pārbīdi pašvaldībām, Priekules novada administrācija kopā ar pagastu pārvaldēm turpinās 

sekmīgi pildīt noteiktās funkcijas, lai iedzīvotāji varētu saņemt kvalitatīvus pakalpojumus. 

Tiks turpināts darbs, lai pilnveidotu pašvaldības darbības sistēmu, kas paredz tiešu orientāciju 

uz katra darbinieka kvalitatīvu personisku izaugsmi un darbību atbilstoši iedzīvotāju un 

pašvaldības interesēm. Nozīmīgu lomu pašvaldības darbā ieņem kvalitatīva iedzīvotāju 

apkalpošana, kā arī sniegto pakalpojumu uzlabošana. Tiks regulāri pilnveidots darbs pie 

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

bāzes izveidošanas pašvaldības interneta mājas lapā www.priekulesnovads.lv. 

Mērķtiecīgi īstenojot iepriekš minētos pasākumus, pašvaldība tiecas padarīt Priekules 

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

iedzīvotājam.  

Pašvaldības domes priekšsēdētāja          Vija Jablonska 

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 

Vija Jablonska 

vija.jablonska@priekulesnovads.lv 

63461056 

 

 

 

 

 
 


