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1. PAMATINFORMĀCIJA 
 

Priekules novada pašvaldības dome darbojas saskaņā ar LR likumu “Par pašvaldībām”, 

2017. gada 23. februārī apstiprināto Priekules novada pašvaldības nolikumu. 

Priekules novads izveidots 2009. gada 1. jūlijā. Tajā tika apvienotas sekojošas 

pašvaldības: Priekules pilsēta, Bunkas pagasts, Gramzdas pagasts, Kalētu pagasts, Priekules 

pagasts, Virgas pagasts. 

Priekules novada platība pēc Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem ir 520 km². 

Tas atrodas Latvijas un Kurzemes reģiona dienvidrietumos, robežojas ar Aizputes, Durbes, 

Vaiņodes, Rucavas un Grobiņas novadu, kā arī Lietuvas Republiku. 

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem Priekules novadā 2018. gadā 

reģistrēti 5444 pastāvīgie iedzīvotāji. No tiem darbspējas vecumā 3459 jeb 63,5%, virs 

darbspējas vecuma – 1196 jeb 22%, savukārt līdz darbspējas vecumam 791 jeb 14,5%.  

2018.gadā Priekules novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 40  jaundzimušie: 18 

meitenes un 22 zēni, t.sk., viens dvīņu pāris (19 bērniem atzīta paternitāte, 20 bērni dzimuši 

vecākiem esot laulībā, 1 bērns bez ieraksta par tēvu).  Jaundzimušo vecāki, reģistrējot dzimšanu, 

kopā ar dzimšanas apliecību saņem grāmatu “Mūsu Bērns”, ko no sadarbības partneriem SIA 

“West Solutions” saņēma dzimtsarakstu nodaļa. Šāds  sadarbības līgums ir noslēgts arī 

2019.gadā. 

Aizvadītajā gadā laulības noslēguši 27 pāri.  Laulības noslēgtas ar svinīgu ceremoniju. 

Dzimtsarakstu nodaļā tiek reģistrēti miršanas fakti. Priekules novadā  kopumā mirušo 

skaits joprojām ir lielāks nekā dzimušo. Aizvadītajā gadā Priekules novada dzimtsarakstu 

nodaļā reģistrēti 61 miršanas fakts, no tiem 31 sieviete un 30 vīrieši.  

Priekules novada dzimtsarakstu nodaļa uzsāka darbu 2009. gada 14.augustā. 

Salīdzinājumam tabula par civilstāvokļa aktu reģistrāciju, laikā no 2009. – 2018.gadam. 

 
1. att. Salīdzinājuma tabula par civilstāvokļa aktu reģistrāciju Priekules novada 

Dzimtsarakstu nodaļā laikā no 2009. līdz 2018. gadam 

Nodaļā tiek izsniegtas atkārtotas laulības, dzimšanas un miršanas apliecības, veikti 

labojumi un papildinājumi civilstāvokļa aktu reģistros, sakarā ar laulības šķiršanu, vārda un 
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uzvārda maiņu, aizgādības tiesību atņemšanu pār bērnu, paternitātes noteikšanu. Sagatavoti 

lēmumi jaundzimušo vecākiem par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna 

piedzimšanu.  

Dzimtsarakstu nodaļa piedalās Priekules novada kultūras pasākumā „Ģimeņu dārza 

veidošana” ar koku stādīšanu, kur tapa Ģimeņu dārza reģistrs Nr.9, kurā vecāki parakstījās. Šī 

tradīcija joprojām pulcē daudz vecākus ar saviem mazuļiem. 

Priekules  novadā  2018.gadā  aktīvi strādājuši 438 uzņēmumi. 248 no tiem reģistrēti kā 

zemnieku saimniecības, 107 – sabiedrības ar ierobežotu atbildību. Pārējie uzņēmumi reģistrēti 

kā ārvalstu uzņēmums, sabiedriskas vai reliģiskas organizācijas, budžeta iestādes, kooperatīvās 

sabiedrības vai individuālie uzņēmumi. Uzņēmumu skaits pēc administratīvās teritorijas: 

Bunkas pagasts – 92, Priekules pilsēta – 90, Virgas pagasts – 76, Priekules pagasts – 69, 

Gramzdas pagasts – 53, Kalētu pagasts – 50.  

2018.gadā Priekules novadā saimniecisko darbību veikušas 532 personas: Bunkas 

pagastā – 131, Priekulē – 127, Virgas pagastā – 84, Kalētu pagastā – 80, Gramzdas pagastā – 59 

un Priekules pagastā - 51 persona.  

Saimnieciskā ziņā visaktīvākās Priekules novada administratīvās vienības ir Bunkas 

pagasts, Priekules pilsēta un Virgas pagasts.  

Pašvaldības administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes pieņemto 

lēmumu izpildi,  kā  arī  darba  organizatorisko  un  tehnisko  pusi.  Administrācijas  centrs  

atrodas Priekulē, Saules ielā 1. Tajā ietilpst šādas nodaļas: 

Attīstības plānošanas nodaļa; 

Dokumentu pārvaldības nodaļa; 

Finanšu nodaļa; 

Kultūras nodaļa. 

 

Valsts un pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai Priekules novada 

pašvaldībā un pagastos darbojas Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs 

Priekulē un četras pašvaldības iestādes – pagastu pārvaldes: 

Bunkas pagasta pārvalde; 

Gramzdas pagasta pārvalde; 

Kalētu pagasta pārvalde; 

Virgas pagasta pārvalde. 
 

Izglītības funkcijas nodrošināšanai novadā izveidotas šādas izglītības iestādes: 

1. Priekules vidusskola; 

2. Gramzdas pamatskola; 

3. Virgas pamatskola; 

4. Krotes Kronvalda Ata pamatskola; 

5. Kalētu pamatskola; 

6. Purmsātu speciālā internātpamatskola; 

7. Pirmsskolas izglītības iestāde “Dzirnaviņas”; 

8. Priekules Mūzikas un mākslas skola; 

9. Kalētu Mūzikas un mākslas skola. 
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Kultūras, tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanai, tautas jaunrades attīstības, sporta un 

veselīga dzīvesveida veicināšanas funkcijas nodrošināšanai izveidotas šādas iestādes un 

struktūrvienības: 
 

1. Jauniešu māja “Priekule”; 

2. Bunkas pagasta Bunkas bibliotēka; 

3. Bunkas pagasta Krotes bibliotēka; 

4. Bunkas pagasta Tadaiķu bibliotēka; 

5. Gramzdas pagasta Gramzdas bibliotēka; 

6. Gramzdas pagasta bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts; 

7. Kalētu bibliotēka; 

8. Priekules pilsētas bibliotēka; 

9. Virgas pagasta Purmsātu bibliotēka; 

10. Virgas pagasta Virgas bibliotēka; 

11. Virgas pagasta bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts 

12. Bunkas kultūras nams; 

13. Gramzdas tautas nams; 

14. Kalētu tautas nams; 

15. Priekules pilsētas kultūras nams; 

16. Virgas tradīciju nams; 

17. Priekules daudzfunkcionālā sporta halle. 

     Veselības aprūpes pieejamības funkcijas nodrošināšanai izveidotas šādas iestādes un  

     struktūrvienības: 
 

1. Aizvīķu feldšeru punkts; 

2. Bunkas feldšeru punkts; 

3. Gramzdas feldšeru punkts; 

4. Kalētu pagasta feldšeru–vecmāšu punkts; 

5. Virgas veselības aprūpes centrs. 
 

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 un struktūrvienības: 
 

1. Priekules novada Dzimtsarakstu nodaļa; 

2. Priekules novada bāriņtiesa; 

3. Priekules novada Sociālais dienests; 

4. Priekules novada Sociālā atbalsta centrs. 
 

Būvniecības tiesiskuma kontroles nodrošināšanai izveidota iestāde Priekules novada 

pašvaldības būvvalde. 

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” (atrodas likvidācijas procesā). 
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 Priekules novada pašvaldības dome atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada 

domes vēlēšanu likumam sastāv no 2017.gada 3.jūnijā pašvaldību vēlēšanās ievēlētiem 15 

deputātiem, kuri pārstāv trīs sarakstus. No Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei 

un Brīvībai/LNNK” 9 deputāti: Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze,  Rigonda Džeriņa, 

Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis. No 

Latvijas Reģionu apvienības 4 deputāti: Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta 

Balode. No “Latvijas Zemnieku savienības”/Partijas “Vienotība” 2 deputātes: Vizma Garkalne, 

Tatjana Ešenvalde.  

Priekules novada domes priekšsēdētāja 2018.gadā – Vija Jablonska.   

Priekules novada pašvaldības domē darbojas četras pastāvīgas komitejas: 

 Finanšu komiteja; 

 Veselības un sociālo jautājumu komiteja; 

 Tautsaimniecības un attīstības komiteja; 

 Izglītības, kultūras un sporta komiteja. 

Pašvaldības funkciju pildīšanai 2018. gadā darbojās 12 komisijas: Iepirkumu komisija, 

Administratīvā komisija, Vēlēšanu komisija, Zemes komisija, Pamatlīdzekļu un inventāra 

apsekošanas un novērtēšanas komisija, Pedagoģiski medicīniskā komisija, Īpašumu 

atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija, Vides uzraudzības komisija, Komisija 

sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām, Interešu izglītības programmu izvērtēšanas 

komisija, Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisija un Medību koordinācijas 

komisija. 

Pārskata periodā pašvaldības darbībā būtiskas izmaiņas nav notikušas, un novada iestāžu 

darbība turpinās līdzšinējā kārtībā, kas nodrošina iedzīvotājiem pakalpojumus iespējami tuvāk 

viņu dzīvesvietai.  

No 2017. gada 3. aprīļa Priekules novada pašvaldībā darbojas Valsts un pašvaldības 

vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC).  

 2018. gadā Valsts un  pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centrā sniegtas 

konsultācijas 2000 apmeklētājiem. No 2018. gada 10. oktobra Valsts un pašvaldības vienotā 

klientu apkalpošanas centrā ieviests jauns pakalpojumu sniegšanas veids ,, Pilnvarotais e-

pakalpojums’’ jeb “e-asistenta pakalpojums” VSAA pakalpojumiem. Pilnvarotais e-

pakalpojums nodrošina iespēju izmantot elektroniskos pakalpojumus arī tad, ja iedzīvotājam nav 

pieejami elektroniskās identifikācijas līdzekļi, piemēram, banku elektroniskās identifikācijas 

līdzekļi, eID karte vai e-paraksts. Pilnvarotā e-pakalpojuma mērķis ir nodrošināt e-pakalpojumu 

pieejamību lielākam iedzīvotāju skaitam un samazināt administratīvo slogu iestādēs, kuras 

nodarbojas ar VPVKAC saņemto iedzīvotāju iesniegumu pēcapstrādi. 

VPVKAC sniegto pakalpojumu klāsts: 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra; 

Valsts ieņēmumu dienests; 

Lauksaimniecības datu centrs; 

Lauku atbalsta dienests; 

Nodarbinātības valsts aģentūra; 

 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde; 

Uzņēmumu reģistrs; 

Valsts darba inspekcija; 

Valsts zemes dienests. 
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1.1. Izglītība 

No pārskata gada budžeta tika finansētas 9 pašvaldības dibinātas izglītības iestādes: 

Priekules pirmsskolas izglītības iestāde "Dzirnaviņas", Priekules vidusskola, Gramzdas 

pamatskola, Kalētu pamatskola, Krotes Kronvalda Ata pamatskola, Virgas pamatskola, 

Purmsātu speciālā internātpamatskola, Priekules Mūzikas un mākslas skola, Kalētu Mūzikas un 

mākslas skola. Visās 4 pamatskolās ir arī pirmsskolas izglītības grupas. 2018.gada vasarā tika 

likvidēta Gramzdas pamatskola, tās pirmsskolas grupu pievienojot Priekules pirmsskolas 

izglītības iestādei "Dzirnaviņas", savukārt Kalētu pamatskola un Kalētu Mūzikas un mākslas 

skola tika apvienotas, izveidojot jaunu izglītības iestādi - Kalētu Mūzikas un mākslas 

pamatskola.   

2018.gada 1.septembrī pašvaldības vispārējās izglītības iestādes apmeklēja 819 

izglītojamie, tai skaitā pirmsskolas izglītības programmas apguva 227 bērni, bet vispārējās 

pamata un vidējās izglītības iestādēs mācījās 517 skolēni. Purmsātu speciālajā 

internātpamatskolā  mācījās 75 bērni. Profesionālās ievirzes izglītības iestādēs 2018.gada beigās 

darbojās 199 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. 2018.gadā uz VISC organizēto mācību priekšmetu olimpiāžu valsts 

kārtu tika uzaicināti 5 Priekules vidusskolas skolēni. Savukārt Krotes Kronvalda Ata 

pamatskolas skolēns ieguva atzinību Atklātajā matemātikas olimpiādē.  

2018.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, 

bet Kalētu pamatskola projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” Nr.8.3.1.1/16/I/002 ietvaros 

piedalās jaunā satura aprobācijā. 2018.gadā ir uzsāktas iniciatīvas “Latvijas skolas soma” 

īstenošana, kurā skolēni mācību procesa ietvaros apmeklē koncertus, teātrus, muzejus. 

2018.gadā Priekules novada pašvaldība turpināja vispārizglītojošo skolu 2.klašu 

audzēkņu peldētapmācību projektā "Celies, velies, ripo droši!".  

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. 2018.gadā sagatavoti līgumi par 

savstarpējiem norēķiniem ar 17 pašvaldībām par 97 izglītojamajiem. 101 no Priekules novada 

pašvaldības teritorijā deklarētiem skolēniem mācījās 17 citās Latvijas pašvaldībās. 32 bērniem 

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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1.2. Pašvaldības teritoriju un mājokļu sakārtošana, infrastruktūras nodrošināšana 
 

Kā katru gadu ievērojami līdzekļi gan no valsts mērķdotācijas, gan pašvaldības budžeta 

tiek ieguldīti Priekules novada teritorijas, infrastruktūras, mājokļu un pašvaldības iestāžu 

apsaimniekošanā un attīstībā. 

Priekulē veikti remonti 2 izglītības iestādēs, izbūvēts automašīnu  stāvlaukums pie 

Priekules mūzikas mākslas skolas. Pārbūvēts Priekules kultūras nama panduss. Veikti 

apgaismojuma sistēmas modernizācijas darbi, lai panāktu labāku un ekonomiskāku 

apgaismojumu Priekules pilsētā un pašvaldības iestādēs: parastā apgaismojuma nomaiņa uz 

LED sporta halles lielajā zālē, pilsētas tornītī un uz pašvaldības ēkas jumta; ielu apgaismojuma 

un tā vadības ierīču rekonstrukcija un uzstādīšana Saules ielā un pie tirdzniecības laukuma, 

Aizputes ielā posmā no dzelzceļa pārbrauktuves līdz Zviedru vārtiem, Aizputes ielā virzienā uz 

Knīveriem, pie Priekules kultūras nama dīķīša. Novadgrāvju tīrīšana, apauguma noņemšana, 12 

caurteku atjaunošana, kā arī lietus notekūdeņu kanalizācijas sakārtošana veikta Brīvības ielā, 

Zāļu ielā, Liepājas ielā, aiz veikala TOP, Tirgus ielā (800 m kopgarumā). Priekules iedzīvotāju 

drošības uzlabošanai uzstādītas videonovērošanas kameras autoostas laukumā un pie Priekules 

mūzikas mākslas skolas, kā arī 12 kameras, no kurām 2 automašīnu numuru nolasīšanas 

kameras Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta īstenošanas rezultātā. 

  Lielākais no Priekules pilsētas infrastruktūras attīstības darbiem 2018.gadā tika veikts 

Aizputes un Dambja ielās: auto stāvlaukuma, gājēju celiņu izbūve un  ielu labiekārtošana tā, lai 

tās būtu ne tikai ērtas, bet arī drošas visiem – gan autobraucējiem, gan kājāmgājējiem.  

 
2. att.  Labiekārtotā Dambja iela 

Bunkas pagastā 2018.gadā veikti dažādi darbi pagasta pārvaldes, skolas un 3 dzīvojamo 

māju remontos, ūdens un komunālās saimniecības, kā arī nekustamo īpašumu lietu sakārtošanā. 

Izremontētas pastam iznomātās telpas; izgatavoti un uzstādīti ziņojumu dēļi Bunkas un Krotes 

centros, Pētera un Krotes kapsētās; uzbūvēts jauns zvanu tornis Pētera kapos; veikti remonti 

Krotes pamatskolā, pirmsskolas Kuršos telpās, Tadaiķu bibliotēkā, Krasta ielā, mājā “Lāčplēši”; 

uzbūvēts malkas šķūnis pie Bunkas kultūras nama; papildināts apgaismojums vairākās vietās; 

noņemts apaugums un atjaunots grants segums uz Bunkas pagasta ceļiem Mucas-Krote, Bunka-

Krote, Veikals-Oši. Caurteku remonti un nomaiņas, kā arī Meža dienu projektu ietvaros Krotes 

parkā atjaunoti stādījumi. 

 Kalētu pagasta pārvalde pārrauga tās teritorijā esošo iestāžu un struktūrvienību 

darbību. Pārvaldes atbildībā ir sekojošas iestādes un struktūrvienības: Kalētu Mūzikas un 
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mākslas pamatskola, Kalētu FVP, sociālais dienas atbalsta centrs, komunālā saimniecība, tautas 

nams, bibliotēka, senlietu krātuve, meža parks “Kalētu Priediens”, skolēnu pārvadājumi, 

kapsētas, daudzīvokļu mājas, ielu apgaismojums. Apjomīgākie Eropas fondu un pašvaldības 

finansēti ieguldījumi Kalētu pagasta infrastruktūras attīstībā ir šādi: grants ceļu atjaunošana 

3570 m garumā (258 303 EUR); aktīvās atpūtas laukums (181246 EUR), gājēju pārejas uz 

pacēluma izbūve (17150 EUR), remontdarbi, preces un pakalpojumi Kalētu mūzikas un mākslas 

pamatskolā (37257 EUR), informācijas centrs meža parkā “Kalētu Priediens” (5709 EUR). 

 Gramzdas pagastā 2018. gada 1.augustā tika slēgta Gramzdas pamatskola, daļa no 

skolas ēkas telpām tika iznomāta privātam investoram pansijas izveidei, otrā daļā tika veikti 

remontdarbi pirmskolas bērnu grupiņas iekārtošanai. Pie Gramzdas ciema daudzdzīvokļu mājām 

tika izveidots un aprīkots bērnu rotaļu laukums. Gramzdas mežaparkā vides  izglītības projekta 

ietvaros tika izveidota “Meža kinozāle ‘Daba iedvesmo”. 

 Virgas pagastā 2018.gadā veikti nozīmīgi remonti Virgas pagasta pamatskolā un 

pagasta pārvaldes ēkā. Izbūvēts ielu apgaismojums Virgas ciema centrā. Sakārtoti un izīrēšanai 

nodoti 4 dzīvokļi. Paralēli regulārajiem darbiem lielāki remonta un attīstības darbi veikti 

ūdensapgādes sistēmā un pagasta ceļu sakopšanā. Lai uzlabotu Paplakas ciema iedzīvotāju 

apgādi ar atdzelžotu, attīrītu dzeramo ūdeni tika veikta jaunas trases izbūve 960 metru garumā. 

Paplakas “Tornīšu” sūkņa mājas ūdens lietotājiem pieslēgts jauns ūdensvads no “Centra” 

ūdensvada. Salabots asfaltbetona segums visiem pagasta asfaltētajiem ceļiem 4.85 km 

kopgarumā, ko veica SIA “Ribetons”. Grants ceļiem -  atjaunots grāvis Paplakā pie 

Sarmām/Blāzmām, ko veica VAS “Latvijas ceļu uzturētājs”.  ES grants ceļu atjaunošanas 

programmā kapitāli atremontēti un izbūvēti divi grants ceļu posmi – Kīru ceļš un Gabaliņu ceļš. 

Purmsātu centrā uzlikts jauns autobusu pieturas paviljons ar soliņiem un atkritumu urnu. 

2018.gada vasarā  tika realizēts Lauku atbalsta dienesta  ES Zivju fonda projekts:  Prūšu 

ūdenskrātuvē tika ielaisti 6500 zandartu mazuļu un veikti dažādi pasākumi zivju aizsardzībai. 

Ļoti lielu ieguldījumu maznodrošinātie veikuši pagasta teritoriju sakārtošanai – sakopti pagasta 

parki un kapsētas,  no aizaugumiem attīrītas ceļmalas un valsts ceļu nepārredzamās krustojumu 

vietas, sakoptas kapu teritorijas Virgā, Paplakā un Purmsātos. 

Priekules pagastā izbūvēts Daļģu tilts, regulāri tiek greiderēti un kopti ceļi, atjaunotas 

caurtekas, tīrīti grāvji. Regulāri tiek kopti Mazgramzdas, Judu, Stervēnu, Nodegu, Elku kapi, 

Priekules Brāļu kapu memoriāls, Lāčplēša Kara ordeņa kavaliera kapa vieta, Iskras un Kurcija 

pieminekļu vietas. Sadarbībā ar NVA Priekules novada pašvaldībā pagaidu sabiedriskajos 

darbos katru mēnesi tika nodarbināti 14 bezdarbnieki. Šajā projektā iesaistītie bezdarbnieki 

regulāri strādāja arī pašvaldībai pakļautajās iestādēs, pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo 

ielu, trotuāru, laukumu, parku, ceļmalu teritoriju uzkopšanā, malkas sagatavošana, vešana, 

krāmēšana utml. Pašvaldības teritorijas uzkopšanas darbi Skolēnu vasaras nodarbinātības 

pasākumā piedalījās 30 jaunieši. 

1.3. Tūrisms, brīvais laiks, kultūra un sports  
 

 Priekules novada tūrisma aktivitāšu attīstībai un veicināšanai Priekules novada 

pašvaldībā darbojas Priekules novada Tūrisma informācijas centrs. 2018.gada maijā ar Vaiņodes 

novada pašvaldību noslēgts sadarbības līgums par kopīgu darbošanos tūrisma jomā. tūrismā 

līgums.  Abu novadu sadarbībā tapis jaunais Priekules un Vaiņodes novada tūrisma objektu 

buklets “Leišmalīte” 3 valodās. Turpinās sadarbība ar trīs vadošajām Kurzemes novada tūrisma 

aktivitāšu vadības organizācijām novada tūrisma iespēju reklāmas jomā. Priekules novadā 
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organizēti 15 tūrisma pasākumi, novads piedalījies 5 starpnovadu pasākumos; sagatavoti 10 

materiāli objekti tūrisma aktivitāšu veicināšanai (baneri, tūrisma materiālu, stendi, planšetes, 

norādes zīmes).  

 2018.gadā Priekules novadu apmeklējuši 7814 viesi, tai skaitā, 224 viesi no ārzemēm. 

Visapmeklētākie tūrisma objekti: Priekules muižas komplekss (2858 apmeklētāji), Krotes 

senlietu krātuve (445 apmeklētāji), Gramzda (495apmeklētāji), Kalēti (837 apmeklētāji), 

Purmsātu muiža (161 apmeklētāji).  

2018. gadā Priekules novadā kultūras nozarē realizēti 206 dažādu žanru pasākumi. Tajā 

skaitā – 31 liela mēroga sarīkojums, kam ir plašāka rezonanse: “Barikādes pieminot” – ar 

Romualdu Ražuku un Ievu Akurāteri, izglītojošs koncerts jauniešiem - “Sibeliuss un 

Čaikovskis” ar Liepājas Simfonisko orķestri un solistu brīnumbērnu Daņilu Bulajevu, 

5.starpnovadu deju kolektīvu koncertu “Ar dancīti laiku vedu”, 6.novada bērnu vokālais 

konkurss “Cālēns-2018”, Starpnovadu tūrisma laivošanas svētki “Bārtas pumpurs - 2018”, VI 

vizuālās mākslas konkurss “Ikars”, kurā tiek iesūtīti darbi no visas Latvijas, pierobežas 

sarīkojums zāļu dienā “Izgaismo Latviju!” sadarbībā ar fondu 1836, Lejaskurzemes senioru 

svētki Bunkas pagastā, Priekules novada IKARA svētki, Novada Dzejas dienas visos pagastos, 

Starptautiskās mūzikas dienas koncerts ar profesionāliem māksliniekiem – kameransambli: 

Meija, Martinsone, Egliņa, Silabriedis, LR simtgades dižsarīkojums, iedzīvotāju lāpu gājiens 

u.c.Tie ir gan valstiski svarīgie sarīkojumi, gan pašvaldības iedibinātie, gan gadskārtu ieražu 

svētki un dažādām iedzīvotāju grupām veltīti pasākumi. Latvijas simtgadei par godu pirmo reizi 

tika sarīkoti “Brīvības ielas svētki” ar Priekules ugunsdzēsēju godināšanu to 95. gadskārtā. 

Valsts svētkos – 18.novembrī, apbalvojot Goda novadniekus, pirmo reizi tika pasniegtas īpašas 

dāvanas – četru kafijas krūzīšu komplekti ar Priekules, Gramzdas, Krotes un Kalētu tautas 

rakstiem. Priekules novads iekļāvās Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku programmā, kā 

arī Latvijas simtgades pasākumos ar Muzeju nakts un Zaļumballes svinēšanu. Visa gada garumā 

tika realizēta izzinoša viktorīna “Priekules novads Latvijā” ar visaptverošiem jautājumiem par 

novadu. Katru ceturksni tika pasniegtas veicināšanas balvas, bet laureātu apbalvoja 18. 

novembra sarīkojumā ar naudas balvu EUR 100. 

Kultūras iestāžu vadītāji pasākumus realizē pēc akceptēta plāna, kam pašvaldība piešķir 

līdzekļus. Katrs sarīkojums, neatkarīgi no apmēra, tiek tāmēts un atbilstoši tāmei arī realizēts.  

 Novadā darbojošās bibliotēkas ir akreditētas kā vietējās nozīmes publiskās bibliotēkas. 

Kalētu, Virgas un Krotes publiskās bibliotēkas apkalpo arī vietējo pamatskolu vajadzības. 

Turpinās darbs pie novecojušās datortehnikas pakāpeniskas nomaiņas un 70. gadu grāmatu 

plauktu aizstāšanu ar mūsdienīgākām un izturīgākām mēbelēm. Uzklausītas iedzīvotāju vēlmes, 

kāda periodika tiek visvairāk lasīta un tāda arī tiek pasūtīta, jo katras iestādes budžeta līdzekļi 

plānoti iepriekšējā gada līmenī.  Tradicionāli ieinteresēta sadarbība turpinās ar Skodas Centrālo 

bibliotēku Lietuvas Republikā. 2018. gadā Priekules bibliotekāri viesojās pie Skodas kolēģiem 

Lietuvā, lai Starptautiskajā bibliotēku nedēļā meklētu jaunas sadarbības iespējas, apmainītos 

pieredzē ar visu,  kas ievieš jaunas vēsmas lasītāju apkalpošanā. Latvijas simtgades gadā novada 

bibliotēkas organizēja plašas dzejas dienas, kuras guva iedzīvotāju atsaucību.      

2018. gadā Bunkas un Kalētu kultūras namos nomainīti mikrofoni atbilstoši jaunajām 

frekvencēm, kā arī uzlabota apskaņošanas sistēma. Fundamentāli uzlabojumi, tajā skaitā 

projicēšanas iekārtas, kuru uzstādīšana tika uzsākta jau no 2016. gada ir attaisnojušies. Latvijas 

simtgadei veltītās latviešu dokumentālās un mākslas filmas iedzīvotājiem varēja demonstrēt 
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izcilā izšķirtspējas kvalitātē, ko iedzīvotāji novērtēja apmeklējot filmu seansus Priekulē un 

Gramzdā. Vairākas latviešu spēlfilmas un dokumentālie darbi spēja piepildīt skatītāju zāles. 

Priekules novada sporta dzīvi 2018.gadā organizēja un vadīja Priekules novada sporta 

vadītājs, Priekules novada sporta metodiķis, kā arī sporta organizatori Virgas, Gramzdas, 

Kalētu, Bunkas pagastu pārvaldēs. Lielākā daļa novada pasākumu, kas saistīti ar novada sporta 

dzīvi, norisinājušies Priekules daudzfunkcionālajā sporta hallē. Sporta halles piedāvātās 

aktivitātes: aerobikas nodarbības, basketbola treniņi ( kungiem), volejbols , futbola treniņi, ir 

iespēja spēlēt galda tenisu un apmeklēt trenažiera zāli, spēlēt novusu, kāpt pa alpīnisma sienu, 

spēlēt mini golfu, kā arī notiek futbola nodarbības maziem futbolistiem futbola klubā „Bandava” 

u.c. Ziemas mēnešos bija iespēja slidot Priekules publiskajā slidotavā.  

Priekules novadā sarīkotie čempionāti 2018. gadā. 

Priekules novada čempionāts telpu futbolā –piedalījās 8 komandas. 

Priekules novada čempionāts komandām zolītē – trīs posmi piedalījās 8 komandas. 

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

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

Priekules novada čempionāts spiningošanā –trīs posmi, piedalījās 18 komandas. 

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

Priekules novada čempionāts ielu basketbolā - pieci posmi piedalījās 6 komandas. 

Lieldienu kauss zolītē, un šautriņu mešanā –Kalētu pārvaldē -20 dalībnieki. 

Līgo kauss makšķerēšanā, ielu basketbolā, mini futbolā –Kalētu pārvaldē 38 dalībnieki. 

Priekules novada čempionāts jauniešiem pludiņ makšķerēšana. 

Priekules novada atklātais čempionāts velokrosā 2018 (pavisam seši posmi) - 281 

dalībnieks. 

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

sportisti:  

Priekules kauss futzālā 2018. - sešas komandas viena Lietuvas, piecas Latvijas; 

Rūdolfa Beņķa piemiņas turnīrs novusā - 38 dalībnieki; 

MTB VELOMARATONS - 271 dalībnieks; 

Baltijas reitinga turnīrs šautriņu mešanā ''Priekules kauss 2018''- 72 dalībnieki no Latvijas, 

Lietuvas. 

Priekules novadu Komandu starti: 

Liepājas atklātā amatiera čempionātā telpu futbolā un mini futbolā; 

Priekules/Vaiņodes – komanda startēja Latvijas čempionātā handbolā un Lietuvas 

čempionātā handbolā veterāniem; 

FK “Bandava” jaunie futbolisti piedalījās Latvija čempionātā telpu futbolā un futbolā 

Kurzemes zonā. 

1.4. Sociālā aizsardzība un veselības aprūpe 

 

Priekules novada iedzīvotāju sociālās palīdzības un atbalsta, kā arī tiesiskās aizsardzības 

funkcijas realizē 3 pašvaldības finansētas iestādes un struktūrvienības: Priekules novada 

bāriņtiesa, Priekules novada Sociālais dienests, Priekules novada Sociālā atbalsta centrs.  

Priekules novada bāriņtiesa kārto aizgādnības, aizbildnības, adopcijas, bērnu personisko 

un mantisko tiesību un interešu aizsardzības jautājumus, kā arī izdara apliecinājumus un pilda 

citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.  
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2018.gadā izskatīti 110 juridisko un fizisko personu iesniegumi, pieņemti 36 lēmumi, 

veiktas 217 notariālas darbības, pārraudzīta 281 lieta.  

Priekules novadā ir 3 audžuģimenes. Bērnu uzturēšanās izdevumus tajās sedz tā 

pašvaldība, no kuras bērni ievietoti. 2018.gadā Priekules novadā bez vecāku gādības bija 

palikuši 30 bērni, kuru aprūpi un audzināšanu vecāku vietā nodrošināja ārpusģimenes aprūpe, 

tajā skaitā, aizbildņu ģimenes (24 bērniem), audžuģimenes (6 bērniem). 

Priekules novada sociālais dienests ir Priekules novada pašvaldības iestāde, kuras 

mērķis ir veikt sociālo darbu, organizēt un sniegt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību 

pašvaldības iedzīvotājiem. 

2018.gadā no pašvaldības budžeta sociālā atbalsta pasākumiem izlietoti 169888,43 EUR. 

No tiem 125083,39 EUR izmaksāti sociālo pabalstu veidā 274 ģimenēm (580 personām) un 

apmaksāti sociālie pakalpojumi 44805,04 EUR apmērā 24 mūsu novada iedzīvotājiem.   

 

  

 

 

 

2018.gadā Priekules novadā samazinājies personu skaits, kuri saņēmuši pašvaldības 

sociālās palīdzības pabalstus, kā arī trūcīgo personu skaits. Pieaudzis sociālo pakalpojumu 

saņēmēju skaits un pašvaldības apmaksāto sociālo pakalpojumu apjoms. Sociālie pakalpojumi 

apmaksāti 44805 EUR apmērā (2017.gadā – 25152 EUR). 2018.gadā jūlijā pašvaldība noslēgusi 

līgumu ar SIA “Cerību balss” un uzsākusi sniegt aprūpes 

mājās pakalpojumu, ko saņēmuši 8 novada iedzīvotāji. 

Valsts apmaksātus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 

dzīvesvietā 3078 EUR apmērā saņēmuši 20 bērni, kas 

cietuši no dažāda veida vardarbības. No sociālajiem 

pabalstiem visvairāk pieprasītie bijuši pabalsts garantētā 
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minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (44048 EUR), dzīvokļa pabalsts (33735 EUR), 

pabalsts medicīnas pakalpojumu un medikamentu apmaksai (16002 EUR) un pabalsts 

audžuģimenēm (16002 EUR). 

 

 

Sociālā atbalsta centrā Priekulē un 

pagastu pārvaldēs izveidotajos atbalsta 

punktos iedzīvotāji joprojām varēs 

saņemt higiēnas pakalpojumus (pieejama 

duša un veļas mazgāšana). Sociālā 

atbalsta centrā aktīvi darbojās dažādas 

interesentu grupas (cilvēku ar invaliditāti 

atbalsta grupa “Prieks palīdzēt”, adīšanas 

radošā darbnīca “Vilkam kājas 

nosalušas”, senioru grupa “Īriss”, dzejnieki, vēstures izzinātāju grupa u.c.). Atbalsta grupa 

“Prieks palīdzēt” katru gadu aktīvi iesaistās Ziemassvētku dāvanu sarūpēšanā cilvēkiem ar 

invaliditāti. Sadarbībā ar nodibinājuma “Sociālo pakalpojumu aģentūra” izveidoto 

“Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru “Liepāja”” 2018.gadā atbalsta centra telpās sākusies 

aktīva atbalsta grupas aizbildņiem, audžuģimenēm un adoptētājiem darbība.  

Priekules novada teritorijā veselības aprūpi veic SIA “Priekules slimnīca”, trīs ģimenes 

ārstu prakses un darbojas četri pašvaldības izveidoti feldšerpunkti Gramzdā, Aizvīķos, Bunkā un 

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

ģimenes ārstes vadībā darbojas Veselības aprūpes centrs (VAC). 

1) ambulatorā slimnieku izmeklēšana un ārstēšana, vienkāršākās manipulācijas, 

nepieciešamības gadījumā nosūtīšana pie ģimenes ārsta; 

2) neatliekamā palīdzība; 

3) profilaktiskais un izglītojošais darbs; 

4) mājas aprūpe. 

 

 

1.5. Pasākumi teritorijas attīstības plāna īstenošanā 
 

2018.gadā saskaņā  ar MK 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, ievērojot pašvaldības budžetu, tika 

aktualizēts Priekules novada Attīstības programmas rīcības un investīciju plāns 2013.-

2019.gadam. Tika veikta plāna inventarizācija un definētas trīs vidēja termiņa prioritātes finanšu 

piesaistei: 1.ekonomikas un ražošanas attīstība; 2.kvalitatīva dzīves vide un teritoriālā attīstība; 

3.cilvēkresursu attīstība. 

Pirmajās divās prioritātēs 2018.gadā Priekules novada pašvaldība strādājusi pie 3 

projektu realizācijas. Lielākais no tiem Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fondā 

(ELFLA) atbalstītais “Priekules novada lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai”. 

Pavisam projekta gaitā tika pārbūvēti 18,488 km pašvaldības grants ceļu un viens tilts. Projekta 

kopējās izmaksas EUR 1 830 423, no kurām 1,6 miljonus sedza ELFLA bet pārējo saskaņā ar 
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projektu finansēšanas noteikumiem – Priekules novada pašvaldība. Vislielākais ieguvums - 

pilnīgi no jauna būvēts tilts satiksmei iepriekš slēgtā Daļģu tilta vietā. 

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros kvalitatīva dzīves vide un 

teritoriālā attīstības veicināšanai uzsākta 2 projektu īstenošana: aktīvās atpūtas laukuma Kalētos 

būvniecība un video novērošanas kameru uzstādīšana. Kalētu aktīvās atpūtas laukuma projekta 

ieviešanas kopējās izmaksas - 235 294,047 EUR, bet videonovērošanas iekārtu uzstādīšanas 

projekta kopējās izmaksas - 32 522.86 EUR. To struktūra: 85% Interreg V-A Latvijas-Lietuvas 

programma, 10% - Priekules novada pašvaldība, 5% valsts budžeta dotācija. Projektu 

īstenošanas rezultātā Kalētos darbojas aktīvās atpūtas laukums ar futbola laukumu; gumijota 

seguma skrejceļiem; tāllēkšanas, lodes grūšanas un šķēpa mešanas vietām, kā arī minivelotreks. 

Videonovērošanas kameru uzstādīšanas projekta rezultātā Priekules novadā uzstādītas 27 

videokameras: Bunkas ciemā – 2, Virgas ciemā – 1, Paplakas ciemā – 2, Gramzdas ciemā – 3, 

Kalētos – 2, Ozolciemā – 1, Priekulē – 14 (2 no tām ar auto numura nolasīšanas funkciju).  

Trešās Priekules novada attīstības prioritātes “Cilvēkresursu attīstība” jomā savas 

pamatdarbības ietvaros arī 2018.gadā aktīvi darbojušās Priekules novada izglītības, sporta, 

kultūras un sociālās aizsardzības organizācijas, biedrības un iedzīvotāju interešu grupas.  

2019.gadā Priekules novada pašvaldības attīstības nodaļā paredzēta jaunu projektu pieteikumu 

izstrāde; sākas intensīvs darbs pie Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam 

grozījumu izstrādes un jaunās attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrādes. 

 

2. FINANŠU RESURSI UN PAŠVALDĪBAS DARBĪBAS REZULTĀTI 
 

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. Priekules novada 

pašvaldības budžets veidojas no pamatbudžeta, speciālā budžeta un ziedojumu un dāvinājumu 

budžeta. 2018. gadā pašvaldības budžeta kopējie ieņēmumi bija EUR 7 545 323, izdevumi EUR 

8 835 138. 

 

 

1. tabula 

Priekules novada pašvaldības kopbudžets 

  
2017.gada 

izpilde EUR 

2018.gada  

izpilde EUR 
2019.gada 

plāns EUR 

IEŅĒMUMI       

Pamatbudžeta ieņēmumi 6 647 887 7 238 543 7 644 593 

Speciālā budžeta ieņēmumi 291 974 303 597 298 615 

Ziedojumi un dāvinājumi 3 969 3 183 0 

Līdzekļu atlikums uz gada sākumu pamatbudžetā 528 343 512 873 763 529 

Līdzekļu atlikums uz gada sākumu speciālajā budžetā 170 623 195 276 184 142 

Līdzekļu atlikums uz gada sākumu Ziedojumi un 

dāvinājumi 
1 783 2 197 3 567 

Kredītlīdzekļu piesaiste 846 479 2 089 410 0 

Kopā 8 491 058  10 345 079 8 894 446 

IZDEVUMI       
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Pamatbudžeta izdevumi 7 224 985 8 518 593 6 563 560 

Speciālā budžeta izdevumi 267 322 314 732 482 756 

Ziedojumu un dāvinājumu izdevumi 3 555 1 813 3 567 

Aizdevumu atmaksa 284 850 351 693 1 834 562 

Līdzekļu atlikums uz gada beigām pamatbudžetā 512 873 763 529 0 

Līdzekļu atlikums uz gada beigām speciālajā budžetā 195 276 184 142 0 

Līdzekļu atlikums uz gada beigām Ziedojumi un 

dāvinājumi  
2 197 3 567 0 

Kopā  8 491 058 10 138 069 8 884 445 

 

 

2.1. Pamatbudžets 
 

Pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi, maksas 

pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un transferti. Priekules novada pašvaldības pamatbudžetā 

52.73% no kopējiem ieņēmumiem veido transferti mērķdotāciju veidā no valsts budžeta un ES 

struktūrfondiem, 38.58% nodokļu ieņēmumi, 4.64% - nenodokļu ieņēmumi, kā arī 4.05% 

maksas pakalpojumu un citi pašu ieņēmumi. 2018. gadā pamatbudžeta ieņēmumi bija EUR 

7 238 543, kas ir par EUR 590 646 jeb 8.88% vairāk nekā 2017. gadā.  

2. tabula  

Priekules novada pašvaldības pamatbudžeta izlietojums 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 
Iepriekšējā gadā 

(faktiskā izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1. 
Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 
6 647 887 6 964 063 7 238 543 

1.1. dotācijas 3 252 125 3 245 573 3 234 364 

1.2. 
maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 
3 242 873 3 305 891 3 558 908 

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība 152 889 412 599 445 271 

1.4. ziedojumi un dāvinājumi 0 0 0 

2. Izdevumi (kopā) 7 224 984 9 014 816 8 518 593 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 6 090 466 6 531 504 6 060 191 

2.1.1. kārtējie izdevumi 5 649 634 5 998 872 5 576  856 

2.1.2. procentu izdevumi 101 400 0 

2.1.3. 
subsīdijas, dotācijas un sociālie 

pabalsti 
375 766 463 511 417 005 

2.1.4. 
kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas 

budžetā un starptautiskā sadarbība 
0 114 114 

2.1.5. uzturēšanas izdevumu transferti 64 965 68 607 66 216 

2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem 1 134 518 2 483 312 2 458 402 

Pamatbudžeta ieņēmumu prognoze izpildīta par 103.94%. Jāatzīmē, ka 2018.gadā 

apstiprinātais pamatbudžeta plāns tika grozīts, gada laikā samazinot pamatbudžeta ieņēmumus 

par EUR 807 866.  
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2.2. Speciālais budžets 
 

Pašvaldības speciālais budžets veidojas no dabas resursu nodokļa un mērķdotācijas 

autoceļu uzturēšanai. 2018. gadā speciālā budžeta ieņēmumi bija EUR 303 597, no kuriem 

83.54% ir valsts mērķdotācija autoceļu un ielu uzturēšanai un tikai 16.46% ir dabas resursu 

nodokļa ieņēmumi. Salīdzinot ar 2017. gadu, dabas resursu nodokļa ieņēmumi ir palielinājušies 

par EUR 4 460, bet mērķdotācijas apjoms ir palielinājies par EUR 7 162. 2019. gada speciālā 

budžeta ieņēmumi plānoti iepriekšējā gada apmērā. 

3. tabula 

Priekules novada pašvaldības speciālā budžeta izlietojums 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 
Iepriekšējā gadā 

(faktiskā izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā 
faktiskā izpilde 

1. 
Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 
291 975 298 616 303 597 

1.1. dotācijas 246 454 253 616 253 616 

1.2. 
maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 
45 521 45 000 49 981 

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība 0 0 0 

1.4. ziedojumi un dāvinājumi 0 0 0 

2. Izdevumi (kopā) 267 322 493 892 314 732 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 206 617 416 158 247 129 

2.1.1. kārtējie izdevumi 206 617 416 158 247 129 

2.1.2. procentu izdevumi 0 0 0 

2.1.3. subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 0 0 0 

2.1.4. 
kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas 

budžetā un starptautiskā sadarbība 
0 0 0 

2.1.5. uzturēšanas izdevumu transferti 0 0 0 

2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem 60 705 77 734 67 603 

2.3. Ziedojumu un dāvinājumu budžets 

 

2018. gadā kopumā ziedojumu un dāvinājumu budžetā saņemti EUR 3183. Šie 

ziedojumi saņemti naudā, visi saņemtie ziedojumi ir izlietoti noteiktam mērķim. 
4. tabula 

Priekules novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžeta izlietojums 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 
Iepriekšējā gadā 

(faktiskā izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā 
faktiskā izpilde 

1. 
Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 
3 969 1 700 3 183 

1.1. dotācijas 0 0 0 

1.2. 
maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 
0 0 0 

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība 0 0 0 

1.4. ziedojumi un dāvinājumi 3 969 1 700 3 183 
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2. Izdevumi (kopā) 3 555 3 897 1 813 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 2 575 2 950 1 389 

2.1.1. kārtējie izdevumi 2575 2 950 1 389 

2.1.2. procentu izdevumi 0 0 0 

2.1.3. subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 0 0 0 

2.1.4. 
kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas 

budžetā un starptautiskā sadarbība 
0 0 0 

2.1.5. uzturēšanas izdevumu transferti 0 0 0 

2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem 980 947 424 

Salīdzinot ar 2017. gadu, saņemto ziedojumu apjoms par EUR 786 ir samazinājies. No 

kopējās ziedojumu summas 65.98% ir juridisko personu ziedojumi, bet 34.02% ir ziedojušas 

fiziskas personas. 

2.4. Priekules novada pašvaldības saistību apmērs 

Priekules novada pašvaldība 2018. gadā ir palielinājusi savu kredītportfeli par EUR 

2 136 730. No Valsts kases ir saņemti 8 aizņēmumi – Aizputes un Baznīcas ielu Priekulē 

apgaismojuma pārbūvei, Aizputes un Dambju ielu Priekulē stāvlaukuma pārbūvei, Virgas 

pamatskolas jumta remontam, Kalētu stadiona pārbūvei (pārrobežu LAT-LIT projekta ietvaros), 

videonovērošanu kameru izvietošanai Priekules pilsētā un pagastu teritorijās (pārrobežu LAT-

LIT projekta ietvaros), ieguldīšanai SIA “Priekules nami” pamatkapitālā projekta “Jaunu 

lietotāju pieslēgšana Priekules centralizētajai siltumapgādes sistēmai” īstenošanai un Priekules 

novada lauku grants ceļu pārbūvei uzņēmējdarbības attīstīšanai.  

 
3. att.  Saistību apmērs procentos 

Priekules novada pašvaldības galvojuma apmērs ir 4.85% no kopējās aizdevuma 

pamatsummas (1 500 000 USD), kura ir 72 777.63 USD jeb 50 533 EUR.  

5. tabula  

Priekules novada pašvaldības galvojuma apmērs 

Aizdevējs 
Mērķis/ 

Aizņēmējs 

Atmaksas 

termiņš 

Galvojuma 

summa 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Valsts kase/ 

Ziemeļu 

investīciju banka 

USD 

SIA "Liepājas RAS" 

Liepājas reģiona atkrituma 

saimniecības projekts 

04.01.2022. 50 533 20 220 15 884 

6,09

7,06
7,11

6

6,2

6,4

6,6

6,8

7

7,2

2017. gada izpilde      2018. gada izpilde      2019. gada plāns 
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2.5. Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums 
 

Priekules novada pašvaldība nekustamā īpašuma sastāvā uzskaita īpašumā un valdījumā 

esošo un piekrītošo zemi zem ēkām un būvēm, kultivēto zemi, atpūtai un izklaidei izmantojamo 

zemi, pārējo zemi, visas īpašumā un valdījumā esošās ēkas un būves, kā arī turējumā nodotos 

pašvaldības īpašumus. Priekules novada  pašvaldības  īpašumā  un  piekritībā  esošo  ēku,  būvju  

un  pārējā nekustamā īpašuma kopējā bilances vērtība 2018. gada 31. decembrī ir 17 113 181 

EUR jeb 86.77% no pamatlīdzekļu kopējās bilances vērtības. 

6. tabula 

Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu atlikusī uzskaites vērtība 

Aktīvs 

Atlikusī vērtība 

uz pārskata 

perioda sākumu 

Atlikusī vērtība 

uz pārskata 

perioda beigām 

Izmaiņas,  

EUR 

  Nemateriālie ieguldījumi kopā 11 718 12 551 833 

  Attīstības pasākumi un programmas 9 343 5 172 -4 171 

  Datorprogrammas 2 375 1 844 -531 

  Licences datorprogrammām 0 303 303 

  Pārējie iepriekš neklasificētie nemateriālie  

   ieguldījumi 
0 5 232 5 232 

  Pamatlīdzekļi kopā 18 075 127 19 722 747 1 647 620 

  Zemes, ēkas un būves 15 217 673 17 113 181 1 895 508 

  Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 3 079 4 592 1 513 

  Pārējie pamatlīdzekļi 1 508 702 1 375 759 -132 943 

  Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā   

   būvniecība 
203 616 139 010 -64 606 

  Turējumā nodotie valsts un pašvaldību 

    līdzekļi 
813 853 769 761 -44 092 

   Bioloģiskie un pazemes aktīvi 327 210 309 478 -17 732 

  Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 994 10 966 9 972 

KOPĀ 18 086 845 19 735 298 1 648 453 

2018. gadā ir veikti kapitālieguldījumi, realizējot vairākus projektus. Pārskata gadā 

realizēts projekts “Priekules novada lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai”, kur 

tika piesaistīts ES fondu finansējums. Kopumā projekta ietvaros tika pārbūvēti 13 ceļi 18,488 

km kopgarumā un 1 tilts – Daļģu tilts Priekules pagastā. Projekta Interreg V-A Latvijas – 

Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros – “Kapacitātes un 

saiknes stiprināšana starp pašvaldību administrācijām un vietējām kopienām, lai uzlabotu dzīves 

apstākļus un sociālo dzīvi lauku rajonos Kuliai (LT) un Kalēti (LV)”, uzbūvēts sporta laukums 

Kalētu pagastā. Realizēts arī projekts “Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības 

pasākumus Latvijā un Lietuvā”, kurš arī ir Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu 

sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekts un tajā 2018. gadā iegādātas un uzstādītas 

27 videokameras Priekulē un pagastos. 

2019. gadā plānots no speciālā budžeta līdzekļiem realizēt projektu “Priekules pilsētas 

Parka dīķa dambja atjaunošana un meniķa izbūve”. Tāpat no speciālā budžeta līdzekļiem 

autoceļu uzturēšanai paredzēta divu ātrumvaļņu projektēšana un izbūve uz autoceļa V1206 

“Durbe–Tadaiķi–Bunka–Priekule” Bunkas ciemā un Priekules pilsētā Paplakas ielā. 
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2.6. Līdzdalība pašvaldības radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā 

2018. gadā veikts ieguldījums SIA “Priekules nami” pamatkapitālā 207 870 EUR 

apmērā, kur 2018. gada 29. martā pieņemts lēmums ieguldīt pamatkapitālā naudas summu 15 

000 EUR apmērā. Lai SIA “Priekules nami” īstenotu projektu “Jaunu lietotāju pieslēgšana 

Priekules centralizētajai siltumapgādes sistēmai”, tika pieņemts lēmums, ka nepieciešams 

aizņēmums no Valsts kases, ieguldīšanai kapitālsabiedrības pamatkapitālā 192 870 EUR 

apmērā. SIA “Priekules nami” 2018. gadu noslēdza ar zaudējumiem 33 079 EUR apmērā. 

Pašvaldība ir 100% kapitāldaļu turētāja.  

2018. gada 27. decembra domes sēdē tika pieņemts lēmums ieguldīt SIA “Priekules 

slimnīca” pamatkapitālā naudas summu 10 000 EUR, tādējādi palielinot Priekules novada 

pašvaldībai piederošo kapitāla daļu skaitu. Naudas summas pārskaitījums tika veikts 2019. gadā. 

SIA “Priekules slimnīca” 2018. gadu noslēdza ar peļņu 7 412 EUR apmērā. Pašvaldībai pieder 

55.48% kapitāldaļas.  

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja arī SIA “RAS 30” 16.94% apmērā un SIA „Liepājas 

reģiona tūrisma informācijas birojs” 1.8% apmērā. 

2.7.  Priekules novada pašvaldības pašu kapitāls 
 

2018. gadu pašvaldība noslēdza ar pozitīvu budžeta izpildes rezultātu 167 128 EUR 

apmērā. Ar pozitīvu rezultātu tika noslēgts arī ziedojumu un dāvinājumu budžeta izpildes 

rezultāts 2 078 EUR apmērā. Savukārt, negatīvs budžeta izpildes rezultāts bija speciālajā 

budžetā -109 669 EUR. Budžeta izpildes rezultāta salīdzinājumu ar iepriekšējo pārskata gadu 

skatīt 2. diagrammā.  

 

 
4. att.  Priekules novada pašvaldības budžeta izpildes rezultāti 

 

3. PAŠVALDĪBAS PERSONĀLS 
 

2018.gadā Priekules novada pašvaldības iestādēs strādāja  438 darbinieki, tajā skaitā 

pedagogi, no kuriem 343 (79%) sievietes un  95 (22%) vīrieši. 2018.gadā pašvaldības iestādēs 
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nodarbināto skaits samazinājies. Citas būtiskas izmaiņas Priekules novada iestāžu personāla 

sastāvā pārskata periodā nav notikušas.  

 

 
5. att.  Darbinieku skaits pašvaldībā no 2009. gada līdz 2018. gadam 

 

 
6. att. Darbinieku izglītības (nav iekļauti pedagogi) 

Lielākā daļa darbinieku pašvaldībā strādā no 1 līdz 10 gadiem.  
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7. att.  Darbinieku sadalījums atbilstoši darba stāžam (nav iekļauti pedagogi) 

Pašvaldībā vecākajam strādājošam darbiniekam ir 74 gadi, bet jaunākajam – 23 gadi. 

Vislielākais nodarbināto darbinieku skaits ir vecumā no 30 – 55 gadiem. 

 

 
8. att. Darbinieku sadalījums atbilstoši vecumam (nav iekļauti pedagogi) 

Pašvaldībā  darbinieki tiek nodarbināti vairākos amatos, darbinieka darba laikam nepārsniedzot 

normālo darba laiku.  

4.KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 
 

Priekules novada iedzīvotāji ar pašvaldību var sazināties divos veidos – personīgi un 

attālināti. Jebkurš novada iedzīvotājs var ierasties novada pašvaldībā vai savas dzīves vietas 

pagasta pārvaldē, lai atrastu atbildes uz kādiem jautājumiem, lai izteiktu kādas idejas, 

priekšlikumus vai lai iepazītos ar publiski pieejamiem dokumentiem (domes lēmumiem, 

nolikumiem, saistošiem noteikumiem u.c.). Tā kā Priekules novada Domes sēdes ir atklātas, tad, 

15%

25%

26%

14%

20%

līdz 1 gadam

no 1-4

no 5-10

no 11-15

vairāk par 15

7%

25%

31%

29%

8%

līdz 29 gadiem

30-45 gadiem

46-55 gadiem

56-62 gadiem

vairāk par 63



 

22 
 

iepriekš piesakoties, tajās personīgi var piedalīties jebkurš novada iedzīvotājs. Jebkurš novada 

iedzīvotājs var izmantot Priekules novada pašvaldībā un pagastu pārvaldēs, kā arī Priekules 

novada pašvaldības organizācijās un iestādēs sniegtos publiskos pakalpojumus tiesisko attiecību, 

izglītības, sociālās aizsardzības un veselības aprūpes jomās.  Jebkurš iedzīvotājs var piedalīties 

Priekules novada pašvaldības iedzīvotāju aptaujās novada mājaslapā.  

 Priekules novada pašvaldība rūpējas par to, lai novada iedzīvotāji saņemtu informāciju 

par novada Domes, pašvaldības un pašvaldības iestāžu darbu, pakalpojumiem un iedzīvotāju 

iespējām piedalīties vietējās sabiedrības dzīvē. Priekules novada iedzīvotājiem pieejamas četras 

informācijas saņemšanas iespējas: 

1. Priekules novada mājaslapa www.priekulesnovads.lv. 

Šeit tiek publicēti normatīvie akti, informācija par novada pašvaldības iestāžu darbu, kā arī ziņas 

par aktuālākajiem notikumiem novadā. Šeit iedzīvotāji var atrast dažādas veidlapas, informāciju 

par Priekules Domes deputātu un organizāciju, kā arī par pašvaldības speciālistu un pašvaldības 

iestāžu darba laikiem. Šeit iedzīvotāji var iepazīties ar Domes sēžu audioierakstiem.  

2. Ikmēneša informatīvais bezmaksas izdevums “Priekules Novada Ziņas” drukātā un 

elektroniskā formā.  

2018.gadā izdevums iznācis 11 reizes. Elektroniskā formā tas lasāms Priekules novada 

pašvaldības mājaslapā, bet drukātā formā tas ik mēnesi tiek izdots 2500 tirāžā.   

3. Informācija par Priekules novadā aktuāliem notikumiem pieejama arī pašvaldības 

sociālajos kontos draugiem.lv, facebook.com un twitter.com. 

Tā tiek regulāri aktualizēta. Šajās informācijas vietnēs iedzīvotāji var dalīties arī savās 

pārdomās, pieredzē, viedoklī par visu, kas viņiem interesants un svarīgs.  

4. Priekules novada pašvaldība sadarbojas arī ar plašsaziņas līdzekļiem.  

2018.gadā, tāpat kā iepriekšējos gados, par nozīmīgākajiem notikumiem Priekules novadā ziņots 

reģionālajos laikrakstos “Kurzemes Vārds” un “Kursas Laiks”, kā arī tiem piesaistītajos 

interneta portālos www.liepajniekiem.lv un www.rekurzeme.lv, televīzijas sižeti sagatavoti 

sadarbībā ar SIA “Aizputes TV”. Aktualitātes izskanējušas un parādītas arī Latvijas 

sabiedriskajos medijos. 

Dažādās interešu grupās, 34 nevalstisko organizāciju un 11 draudžu ietvaros Priekules 

novada iedzīvotāji ir brīvi realizēt dažādas iniciatīvas. Gan novada mājaslapā, gan informatīvajā 

izdevumā pieejama novada nevalstisko organizāciju darbībai noderīga informācija, tostarp, arī 

par dažādiem finansējuma piesaistes veidiem. Pašvaldība atbalsta NVO iniciatīvas. Ik gadu tiek 

rīkots projektu konkurss, kurā ir atsevišķa sadaļa NVO aktivitāšu veicināšanai Priekules novadā. 

Piedalīšanās konkursā dod iespēju saņemt nozīmīgu finansējumu ideju realizēšanai. 2018.gadā 

minētajās projekta konkursa aktivitātēs tika saņemti 23 projektu iesniegumi, no kuriem 

apstiprināti un realizēti tika 12. Šo projektu īstenošanas gaitā dažāda vecuma un pieredzes 

Priekules novada iedzīvotāji varēja piedalīties dažādos pasākumos: diennakts un dienas 

nometnēs, radošajās darbnīcās, braucienā pa Ventas upi, Bībeles skolā un tās studijās, pieredzes 

apmaiņas braucienā, sportiskās un fiziskās aktivitātēs, diskusijās, kā arī tika izdota ilustratīvi 

izzinoša krāsojamā grāmatiņa un atjaunota baptistu baznīcas vasaras nojume, kurā draudzes 

locekļi un interesenti varēja piedalīties dažādos pasākumos. 

 

http://www.priekulesnovads.lv/
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5. NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI 
 

2019.gadā Priekulē plānots izbūvēt trotuāru uz Liepājas ielas mikrorajonu dalīto 

atkritumu laukumu Ķieģeļu ielā 3,  iztīrīt notekgrāvi gar dzelzceļu, uzstādīt soliņus Galvenajā 

ielā un barjeru pie kultūras nama, uzstādīt vēl vairākas videonovērošanas kameras un turpināt 

Priekules pilsētas apgaismojuma sistēmas modernizāciju. Plānots turpināt pilsētas un pagasta 

autoceļu sakārtošanu: ātrumvaļņa projektēšana un izbūve Paplakas ielā, jaunu pilsētas 

robežzīmju uzstādīšana, trotuāra pazemināšana gājēju pārejai Aizputes ielā, pretputekļu 

maisījuma iestrāde pilsētas grantētajās ielās, lietus ūdens kanalizācijas sakārtošana Ķieģeļu ielā.  

Bunkas pagastā plānots izstrādāt Krotes parka rekonstrukcijas un apsaimniekošanas 

projektu, turpināt darbu pie Krotes ciema kanalizācijas projekta un pie Tadaiķu ciema 

kanalizācijas projekta īstenošanas. Plānota arī TP vienkāršotā risinājumā ātruma vaļņa izbūve uz 

valsts ceļa Bunkas centrā, kā arī “guļošo policistu” uzstādīšana Krasta ielā.  

Kalētu pagastā plānots turpināt realizēt ES INTERREG LAT – LIT projektu 

“Kapacitātes un saiknes stiprināšana starp pašvaldības administrāciju un vietējām kopienām, lai 

uzlabotu dzīves apstākļus un sociālo dzīvi lauku rajonos Kuliai (LT) un Kalēti (LV)”. Plānoti 

remontdarbi Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolā, bruģētā stāvlaukuma pie daudzdzīvokļu 

mājas Liepu aleja 3 atjaunošana. Komunālās saimniecības vajadzībām paredzēta arī raidera/ 

zāles pļāvēja iegāde. 

Gramzdas pagastā plānoti šādi darbi: senlietu krātuves iekārtošana Gramzdas tautas 

namā, daudzdzīvokļu māju jumtu remonti, gājēju celiņa no Skolas ielas 6 līdz autobusa pieturai 

izbūve, centra un Dāmas ūdenstorņu atslēgšana, lai pārietu uz citu ūdens apgādes principu, 

padomju laikā būvētās ūdens apgādes trases krānu nomaiņa, katlu mājas rekonstrukcija un darba 

optimizācija. Lielākais no iecerētajiem darbiem – ūdensvada un kanalizācijas sistēmas 2.kārtas 

izbūve. 

Priekules pagastā plānota tālāka pašvaldības ceļu kopšana un remontēšana: ceļu 

virskārtas atjaunošana, tiltu un caurteku remonti, ceļu atēnošana un notekgrāvju tīrīšana. 

Virgas pagastā plānota ielu apgaismojuma izbūve Paplakā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 
 

 

 

6.NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 

 

 



 

25 
 

 

 



 

26 
 

 

 


