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PAŠVALDĪBAS DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJAS ZIŅOJUMS

Priekules novada pašvaldības 2015.gada pārskats informē par sasniegtajiem
rezultātiem novada ekonomiskajā un sociālajā attīstībā, kā arī 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.
2015.gadā plānotās aktivitātes realizējot dzīvē,
Priekules novada pašvaldības darbinieku kolektīvs pierādījis,
ka arī neliels novads var veiksmīgi attīstīties. Vienā no
galvenajām prioritātēm- izglītībā esam investējuši
ievērojamus resursus infrastruktūras sakārtošanā. Virgas
pamatskolā veikta skolas apkures sistēmas rekonstrukcija,
Purmsātu speciālajā internātpamatskolā izremontētas
ēdināšanas pakalpojumu telpas, Priekulē veikta apkures
rekonstrukcija Priekules Mūzikas un mākslas skolā, kabinetu
remonti Priekules vidusskolā un pirmsskolas izglītības
iestādē “Dzirnaviņas”. Veikta sporta zāles rekonstrukcija
Gramzdas pamatskolā, bet Krotes Kronvalda Ata pamatskolā
veikta skolas apkures trases rekonstrukcija un klašu remonti.
Iegādāti mūzikas instrumenti un inventārs Priekules un
Kalētu Mūzikas un mākslas skolām. Visās novada izglītības
iestādēs tika ieviestas jaunas tehnoloģijas (planšetes, datortehnika, interaktīvās tāfeles un citi
rīki, tajā skaitā arī saimnieciskais inventārs un mēbeles), kā arī iegādāts jauns autobuss
skolēnu pārvadāšanai Gramzdā.
Sportam un veselīgam dzīvesveidam iegādāts inventārs – basketbola grozi, dažāds
sporta inventārs daudzfunkcionālajā sporta hallē Priekules pilsētā un arī pagastos.
Esam izmantojuši iespējas piesaistīt ES finansējumu dažādu projektu realizēšanai
novadā. Visā teritorijā izveidoti 33 publiskā interneta pieejas punkti, izmantojot ES
finansējumu. Trenažieru un rotaļu laukumi izveidoti Bunkā pie divām daudzdzīvokļu mājām
un Priekulē. Zaļā klase izveidota Priekules parkā pie vidusskolas. Vides sakārtošanai pabeigts
aizsargājamās teritorijas “Ruņupe” projekts. Izgatavoti Virgas un Kalētu tautas tērpi, kā arī
tautas tērpi folkloras kopai “Traistēni”. Pabeigts pārrobežu projekts RIVERWAYS, radot
iespēju laivot pa Vārtājas upi, papildinot tūrisma iespējas novadā.
Ieguldot pašvaldības līdzekļus projektu konkursam, novada nevalstiskās organizācijas
un biedrības realizējušas 9 projektus, iesaistot tajos novada jauniešus un seniorus (notikušas
bērnu nometnes, ekspedīcijas, iegūtas riteņbraucēju tiesības, noorganizēti pasākumi u.t.t.).
Viena no galvenajām jomām, kurai pievērsām uzmanību, ir uzņēmējdarbība.
Rekonstruējot sociālā atbalsta centru un jauniešu māju Priekulē, izveidojām 4 jaunas
darbavietas un iespēju dažādu grupu iedzīvotājiem saņemt sociālos un saimnieciskos
pakalpojumus (veļas mazgāšana, dušu pieejamību, apmācību telpas, kā arī viesnīcas
pakalpojumus).
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No pašvaldības budžeta veikti ieguldījumi infrastruktūrā. Bunkas pagastā Krotē
ūdenssaimniecības sakārtošana, ielu apgaismojuma izbūve Bunkā. Darbnīcu remonts
Gramzdā. Lieli finansiāli ieguldījumi investēti Virgas ūdenssaimniecības sakārtošanā.
Izbūvēts ielu apgaismojums Baznīcas ielā Priekulē.
Lai nodrošinātu kvalitatīvus pakalpojumus, nodevām apsaimniekošanā SIA “Priekules
nami” Virgas pagasta ūdenssaimniecību no 01.01.2016.
Lai mazinātu skaidras naudas plūsmu novadā, pārvaldēs un Priekules pilsētā uzstādīti
kases aparāti un bankas naudas termināli. Noslēgti līgumi ar daudzām valsts iestādēm, lai
dokumentu aprite notiktu elektroniskajā vidē.
Mērķtiecīgi sakārtojot novada teritoriju, veidojot un radot iespējas un dažādojot
pakalpojumu veidus iedzīvotājiem, Priekules novads tiecas būt atpazīstams, pievilcīgs
dzīvošanai, izglītošanai un strādāšanai iedzīvotājiem, jo mūsu galvenā vērtība ir novada
iedzīvotāji, kuriem vēlamies nodrošināt attīstītu, pieejamu un kvalitatīvu infrastruktūru,
pieejamus pašvaldības nodrošinātos pakalpojumus.
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 katras pagasta
pārvaldes maksātspēju un ieguldījumu efektivitāti. 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.
Pašvaldību rīcībā joprojām nav tādu instrumentu, ne likumdošanā, ne finanšu, kas dotu
reālu atbalstu nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības attīstības uzsākšanai. Līdz ar to
pašvaldības nodokļu ieņēmumu bāze nepapildinās, jaunas darbavietas nerodas. Pašvaldība,
nodrošinot iedzīvotājus ar saviem pakalpojumiem, ir lielākā nodokļu maksātāja. Neatsveramu
ieguldījumu iedzīvotāju aktivizēšanā, izglītošanā, objektu saglabāšanā un apkārtējās dzīves
vides uzlabošanā dod novadā 53 sabiedriskās organizācijas, no kurām 11 aktīvi piedalās
dažādu projektu realizēšanā. LEADER programma ir viena no tām, ar kuras palīdzību un
finansiālu atbalstu tiek realizēti mazi, bet teritorijai un iedzīvotājiem nozīmīgi ideju projekti.
Iepriecina, ka veidojas vēl arvien jaunas aktīvas biedrības ar savām idejām. 2015.gadā
Gramzdas pagastā nodibinājās biedrība “Pakavs G”, kuras mērķis ir vietējā ciema un
iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana. Palīdzīga roka šķiet vajadzīga mazo uzņēmēju,
zemnieku saimniecību iedrošināšanai startam 2015.-2020. gada programmās. Iespējas ir arī
mājražotāju atbalstīšanai, ir vajadzīgi neatlaidīgi cilvēki.
Pārskata periodā pašvaldības darbībā nav notikušas ievērojamas pārmaiņas, un novada
iestāžu darbība saglabājusies līdzšinējā formā, kas nodrošina iedzīvotājiem pakalpojumus
iespējami tuvāk viņu dzīvesvietai. Daudz tiek strādāts, lai dokumentu pārsūtīšana notiktu
elektroniskā vidē, kas atļauj daudz ātrāk dokumentiem nokļūt apritē un savlaicīgāk notiktu to
izskatīšana. Arvien vairāk arī iedzīvotāji izvēlas elektronisku informācijas saņemšanu.
Sociālās spriedzes mazināšanai vērā ņemams atspaids bija projekts “Algoti pagaidu
sabiedriskie darbi pašvaldībā”, kurā tika nodarbinātas vidēji 28 personas. Vasaras periodā
sadarbībā ar NVA pašvaldība nodarbināja 20 skolu jauniešus.
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2015.gada 30.jūnijā tika likvidēta Liepājas rajona apvienotā būvvalde. No 1.jūlija
pašvaldība izveidoja savu būvvaldi, tādējādi uzlabojot pakalpojuma pieejamību un kvalitāti
novada iedzīvotājiem.
Paredzamie notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt darbību nākotnē
Novada 2015.gads noslēdzās ar 875770 eiro budžeta līdzekļu atlikumu, kas deva
iespēju veiksmīgāk plānot arī 2016.gada budžetu. Ņemot vērā lielo iedzīvotāju skaita
samazināšanos, 2016.gadā paredzams, ka pašvaldības kopējie ienākumi varētu turpmāk
samazināties un līdz ar to pašvaldības funkciju izpilde būtu ierobežota. Nākotnē varētu nākties
domāt par novada pārvaldes darba pilnveidošanu, lai esošie līdzekļi tiktu izmantoti racionālāk
un lietderīgāk, nesamazinot iedzīvotājiem pakalpojumu klāstu. Pašvaldībām, kas nav
apstiprinātas kā reģiona nozīmes attīstības centri, jaunajā plānošanas periodā nav zināmas
pieejamās iespējas. Tas traucē savlaicīgi sagatavoties un plānot pašu vajadzīgāko un
neatliekamu projektu virzību. Valsts finanšu eksperti diezgan pārliecinoši runā, ka ekonomika
“atveseļojas”, bezdarbs samazinās, tomēr lauku pašvaldībās šīs labās pārmaiņas vēl nejūt,
kaut vai tāpēc, ka pašvaldībām gan atvēlētie līdzekļi, gan ceļu un ielu uzturēšanas un
atjaunošanas līdzekļi ir krasi samazināti. Tas liek būt piesardzīgiem 2016.gadā ar izdevumu
daļu, jo visas pakalpojumu un energoresursu cenas ievērojami pieaugušas.
Attīstības pasākumi, būtiskie riski un neskaidrības
Ņemot vērā ierobežoto pašvaldības finanšu resursu apjomu, novada pašvaldība, stādot
budžetu, realizē ekonomisko politiku, kas maksimāli balstīta uz finansējuma piesaisti
pašvaldībai svarīgu projektu realizācijai, izmantojot ES struktūrfondu, privāto fondu
līdzekļus. Šo pasākumu galvenais mērķis ir sakārtot novada infrastruktūru, radīt labvēlīgu vidi
uzņēmējdarbībai un iedzīvotājiem. Lielākie projekti un pasākumi, kas plānoti 2016.gadā, ir
saistīti ar novada izglītības un kultūras iestāžu sakārtošanu un renovāciju. Priekules Mūzikas
un mākslas skolā tiks izveidota koncertzāle, Krotes Kronvalda Ata pamatskolā izveidots
dabas zinību kabinets, Purmsātu speciālajā internātpamatskola rekonstruēts ēdināšanas bloks.
Pie Virgas pamatskolas tiks uzcelta jauna malkas novietne. Arī pārējās izglītības iestādēs tiks
veikti diezgan apjomīgi telpu kosmētiskie remonti, uzlabojot vidi iestādē. Paplašināta tiks
Kalētu pagasta bibliotēka, sakārtotas senlietu krātuves telpas Purmsātos. Lielas investīcijas
ūdenssaimniecības un infrastruktūras sakārtošanā – Dzirnavu ielas rekonstrukcija Priekulē,
ietves izveide Priekulē Paplakas ielā, ielu apgaismojums Purmsātos, ūdens un kanalizācijas
sistēmas Krotē un Gramzdā, apkures jautājumi Kalētos. Pašvaldība aktīvi strādā pie Lauku
atbalsta dienesta ceļu projekta, 2016.gadā plānots sākt projektēšanas darbus. Arī pašvaldības
īpašumu – skolu un dzīvojamo māju siltināšana paredzēta 2016.gadā. Lai visas ieceres
realizētu, plānoti finanšu līdzekļi budžetā, plānots piesaistīt ES finansējumu un
nepieciešamības gadījumā arī aizņēmumu Valsts kasē. Šobrīd pašvaldības saistību apmērs
pret budžeta ieņēmumiem svārstās no 7-8%. Un tas ļauj mums aizņemties līdzekļus noteiktu
mērķu sasniegšanai.
Neskaidrības uz šo brīdi ir par līdzekļiem un iespējamo fondu izmantošanu nākošajā
plānošanas periodā 2015.-2020.gadiem. Ļoti nepieciešami finanšu līdzekļi būtu pašvaldības
ceļu un ielu sakārtošanai, infrastruktūras objektu tālākai attīstībai, energoresursu taupīgai
izmantošanai un uzņēmējdarbības attīstībai. 2016.gadā aktīvi strādāsim pie pārrobežu projektu
realizācijas.
Priekules novadam 2015.gads aizvadīts ar vairākiem nozīmīgiem notikumiem, kas
pierādījuši, ka mazas vai vidēji lielas pašvaldības var nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus
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iedzīvotājiem, piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzekļus- uzlabojot sabiedrisko
infrastruktūru, aktivizējot iedzīvotāju iesaistīšanos interešu kopās. Viena no redzamākajām
pārmaiņām ir, ka mūsu novadā ar aktīvo cilvēku darbu ir izveidojušas darbīgas biedrības, kas
piesaistījušas cilvēkus, kuri varbūt agrāk nevarēja izpausties, bet tagad kopā katrā pagastā
teritorijā veic svētīgu un sabiedriski vajadzīgu darbu, piesaistot ievērojamus finanšu līdzekļus
no LEADER, ESF un citām programmām. Ar to tiek iegūta un stiprināta dažāda veida
pieredze darbam un personīgai dzīvei. Kā nākošo labo pārmaiņu var minēt to, ka mūsu
apkārtējā dzīves vides kvalitāte kļūst pievilcīgāka. Pagājušajā gadā realizēts Kalētu ciema
ūdenssaimniecības projekts, kas nodrošinās kvalitatīvu dzeramo ūdeni un uzlabos notekūdeņu
attīrīšanu.
Svarīgākais ekonomiskās attīstības faktors vai priekšnoteikums - valsts autoceļi un to
infrastruktūra ir uz sabrukšanas robežas, jo to renovācijai vēl arvien nav līdzekļu, degvielas
akcīzes nodoklis tiek novirzīts citur un, pieaugot smagā transporta kustībai, valsts reģionālie
un vietējās nozīmes ceļi ir nožēlojamā stāvoklī, kas katru gadu pasliktinās. Tas kopumā rada
negatīvu ietekmi uz jaunu uzņēmumu vai zemnieku saimniecību radīšanu, jaunu cilvēku
palikšanu laukos. Pašvaldības kapitālsabiedrību darbība iepriekšējā gadā nav bijusi pelnoša.
Arī turpmāk Priekules novada pašvaldība atbalstīs savas kapitālsabiedrības.
Neskatoties uz dažādām negācijām, pārlieko birokrātiju un daudzu jaunu funkciju
pārbīdi pašvaldībām, Priekules novada pašvaldības 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
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1. PRIEKULES NOVADA RAKSTUROJUMS
Priekules novadā apvienojušās Priekules pilsētas
un Priekules, Gramzdas, Kalētu, Virgas , Bunkas pagastu
pašvaldības. Priekules novads ir bagāts ar tūrisma
objektiem, kas ataino dažādu laiku vēstures un kultūras
īpatnības. Tās ir seno kuršu apmetnes – pilskalni, kulta
un upuru akmens vietas, viduslaiku vācu muižkungu un
baronu muižas un pilis, zviedru laiku - Ziemeļu kara
laika apmetņu un apbedījumu vietas, kā arī l. un 2.
pasaules karu notikumu liecinieki – relikvijas, piemiņas
zīmes un kapu pieminekļi. Īpaši stāsti novadā ir par
slaveniem
latviešu
dzejniekiem,
rakstniekiem,
māksliniekiem, kas šeit dzimuši, auguši un vēlāk kļuvuši
slaveni ar saviem radošajiem darbiem. Novadu raksturo
brīnišķīgas dabas takas un parki, kā arī upes un dīķi, kas
ik gadus papildinās ar kādu aktīvās atpūtas objekta izveidošanu.
Priekules novadā uz 2015.gada beigām pavisam reģistrēti 1296 uzņēmumi (SIA, IU,
ZS, u.c.), neskaitot fiziskās personas, kuras ir reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicējas,
no kuriem 465 uzņēmumi ir aktīvi. Vislielākā uzņēmumu koncentrācija ir Priekules pilsētā,
skatoties pēc juridiskās adreses. Pārsvarā tie ir SIA vai IU. Pretēji tendencei pilsētā, novadā
kopumā visvairāk uzņēmumu - 41% darbojas lauksaimniecības, mežsaimniecības un
zivsaimniecības nozarē, 20% pārstāv vairumtirdzniecību, mazumtirdzniecību, auto, moto
remontu, 11% ir apstrādes rūpniecība un 28% kopumā pārstāv pārējās nozares. Pazīstamākie
un lielākie darba devēji Priekules novadā: SIA "Kurzemes Gaļsaimnieks” - uzņēmumā tiek
ražots vairāk nekā 120 gaļas produktu veidu, tajā tiek nodarbināti 210 darbinieki. Tam seko
maizes un konditorijas izstrādājumu ražotāji AS "LPB" Priekules maizes ceptuve, gaļas
pārstrādes uzņēmums, veselīgu sēklu un riekstu maisījumu ražotāji SIA "GC Grand" un "SC
Grand", kā arī zemnieku saimniecība "Saules", kurā audzē un piedāvā sertificētas zālāju
sēklas, SIA "Kurzemes šindelis" ražo dabīgu ozolkoka šindeli jumta segumam un sienu
apdarei, zemnieku saimniecība "Sudrabkalni" darbojas puķu, augu un dārzeņu audzēšanas,
biškopības un apstādījumu veidošanas sfērā. Tāpat Priekulē un Gramzdas pagastā darbojas
kokapstrādes uzņēmums SIA "Maileks" un citi uzņēmumi. Šajos uzņēmumos pārsvarā tiek
nodarbināti novada iedzīvotāji, par ko pašvaldības budžetā tiek saņemts arī iedzīvotāju
ienākuma nodokļa (IIN) maksājums. Lielākie novada IIN maksātāji 2015.gadā bija Priekules
novada pašvaldība, Kurzemes gaļsaimnieks SIA, Priekules slimnīca, Ruģi SIA, Kurzemes
gaļsaimnieks KGS SIA, Priekules nami SIA, Pauguri ZS, Silgme SIA, Beksagro SIA, Jānis
Šteins, Audarmuiža KS, Liepu aleja SIA, Margarita Asriance, Flemming Agro SIA un
Vālodze RKS. Katrs no šiem uzņēmumiem IIN maksājumos 2015.gadā ir pārskaitījuši vairāk
kā 10 000 euro.
Jau gadiem novada vārdu spodrina dažādas novada nevalstiskās organizācijas,
piemēram, "Kalētu VIG" aktīvi darbojas Kalētu pagasta radošo un sportisko aktivitāšu
veidošanā, Priekules radošās grupas "Saspraude" veikumu var skatīt dažādās izstādēs,
tirdziņos un ik vasaru - nozīmīgajā vēstures objektā Zviedru vārti. Biedrības "ROB-LANKA"
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aktivitātes un projektu realizācija devusi iespēju novadniekiem un viesiem baudīt pilnvērtīgu
atpūtu pie Prūšu ūdenskrātuves Virgas pagastā.
Iedzīvotāji
Pēc Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem Priekules novadā 2015.gadā reģistrēti
5555 iedzīvotāji, no kuriem 3386 ir darbaspējas vecumā. Bezdarbnieku skaits novadā 419, kas
sastāda 11,9%. Ņemot vērā iedzīvotājus līdz darbaspējas vecumam, darbaspējas vecumā un
virs darbaspējas vecuma to iedalījums:
Virs
darbaspējas
vecuma
24%

Līdz
darbaspējas
vecumam
15%

Darbaspējas
vecumā
61%

Priekules novada iedzīvotāju vecuma struktūra
Priekules novadā iedzīvotāju skaits tāpat kā visā Latvijā samazinās. Pēc Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) datiem 2015.gadā Priekules novadā deklarējušies 5990
iedzīvotāji.

6800
6600

6689
6518

6487

6468

6365

6400
6200

6045

5990

6000
5800
5600

Priekules novada iedzīvotāju skaits pa gadiem
Iedzīvotāju nacionālais sastāvs Priekules novadā ir diezgan plaši pārstāvēts: latvieši,
lietuvieši, krievi, ukraiņi, baltkrievi u.c. Daudzu tautību pārstāvji (igauņi, poļi, dāņi, vācieši,
armēņi, moldāvi u.c.) gan ir tik nelielā skaitā, ka nesastāda pat procenta desmito daļu.
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Lietuvieši
14%

Pārējās
2%

Krievi Ukraiņi
3%
2%

Latvieši
79%

Priekules novada iedzīvotāju nacionālais sastāvs
Veselība
Priekules novada teritorijā veselības aprūpi veic SIA „Priekules slimnīca”, četras
ģimenes ārstu prakses un darbojas četri pašvaldības izveidoti feldšeru punkti: Gramzdā,
Aizvīķos, Bunkā un Kalētos. Visos strādā sertificēti feldšeri, kuri apkalpo savu pagastu
iedzīvotājus. Virgas pagastā darbojas Veselības aprūpes centrs, kurš strādā ģimenes ārstes
vadībā. Visām veselības aprūpes iestādēm ir atbilstības novērtējums un līgums ar Nacionālo
Veselības dienestu. Šo iestāžu galvenās funkcijas ir :
1. ambulatorā slimnieku izmeklēšana un ārstēšana, vienkāršākās manipulācijas,
nepieciešamības gadījumā nosūtīšana pie ģimenes ārsta;
2. neatliekamā palīdzība;
3. profilaktiskais un izglītojošais darbs;
4. mājas aprūpe.
Minētajām veselības aprūpes iestādēm ir svarīga loma iedzīvotāju veselības aprūpē, jo
iedzīvotājiem ir iespējas saņemt medicīnisko palīdzību iespējami tuvu dzīvesvietai.
Pašvaldība ar līdzfinansējumu atbalsta gan iestāžu, gan biedrību projektus, kuri saistīti
ar sabiedrības veselības veicināšanu: publiskās slidotavas, mini golfa laukuma, trenažieru
zāļu, taku, celiņu izveidošanu, slēpju, trenažieru, laivu un sporta inventāra iegādi. Visas
novada izglītības iestādes ir iesaistījušās projektos „Skolas piens” un „Skolas auglis”.
Valstī ir pieņemts „Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam” kas tiks
ņemts vērā, plānojot 2014. – 2020.gada Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu izlietojumu
Latvijā. Piešķirot veselības veicināšanas pasākumiem paredzēto Eiropas Savienības
struktūrfondu līdzekļus, pašvaldības dalība Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā tiks
uzskatīta par priekšrocību aktivitāšu un finansējuma piesaistei.
Priekules novada pašvaldība kā viena no pirmajām oficiāli tika uzņemta Nacionālajā
veselīgo pašvaldību tīklā. Latvijā Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā iestājušās 40
pašvaldības.
Tīkla mērķis ir sniegt pašvaldībām atbalstu, lai tās varētu īstenot iedzīvotāju veselības
veicināšanas funkciju, veidojot veselību veicinošu, aktivitāšu īstenošanai atbalstošu vidi,
uzrunājot vietējo sabiedrību un veicinot iedzīvotāju līdzdalību, tādējādi saglabājot pašvaldības
iedzīvotāju veselību.
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2. PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBA

Nodokļu maksātāja reģ. Nr.
Pašvaldības juridiskā adrese
Tālrunis
Fakss
Pašvaldības domes priekšsēdētāja
Pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks
Pašvaldības izpilddirektors
Pašvaldības izpilddirektora vietniece
e-pasts:
Tīmekļa vietne:

90000031601
Saules iela 1, Priekule,
Priekules novads, Latvija, LV-3434
+371 634 61006
+ 371 634 97937
Vija Jablonska
Ainars Cīrulis
Andris Razma
Andra Valuže
dome@priekulesnovads.lv
www.priekulesnovads.lv

Priekules novada pašvaldība ir Priekules novada vietējā
pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības – domes,
pašvaldības izveidoto institūciju, iestāžu un pašvaldības
kapitālsabiedrību starpniecību nodrošina normatīvajos aktos
noteikto funkciju un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi,
ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju
intereses. Priekules novada pašvaldības un Priekules novada
pašvaldības domes darbību nosaka 2013.gada 25.jūlija saistošie
noteikumi Nr.7 „Priekules novada pašvaldības nolikums”.
2.1. Priekules novada pašvaldības dome
Priekules novada pašvaldībā lēmējvara ir Priekules novada pašvaldības domei. Dome
esošajā sastāvā ir ievēlēta 2013.gada jūnijā. Tās sastāvā ir 15 deputāti, kas pārstāv divas
politiskās partijas:
Vija Jablonska

Domes priekšsēdētāja

Ainars Cīrulis

Priekšsēdētājas vietnieks

Inese Kuduma

Domes deputāts

Andis Eveliņš

Domes deputāts

Mārtiņš Mikāls

Domes deputāts

Ilgonis Šteins

Domes deputāts

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!""Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!""Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!""Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!""Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!""Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!""Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
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Inita Rubeze

Domes deputāts

Arnis Kvietkausks

Domes deputāts

Malda Andersone

Domes deputāts

Vaclovs Kadaģis

Domes deputāts

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!""Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!""Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!""Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!""Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

Arta Brauna

Domes deputāts

"Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU
SAVIENĪBA", Partija "VIENOTĪBA"

Tatjana Ešenvalde

Domes deputāts

"Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU
SAVIENĪBA", Partija "VIENOTĪBA"

Andris Džeriņš

Domes deputāts

"Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU
SAVIENĪBA", Partija "VIENOTĪBA"

Gražina Ķervija

Domes deputāts

"Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU
SAVIENĪBA", Partija "VIENOTĪBA"

Rigonda Džeriņa

Domes deputāts

"Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU
SAVIENĪBA", Partija "VIENOTĪBA"

Ievēlēto deputātu skaits 2015.gadā nav mainījies. No 2015.gada oktobra deputāta
pienākumus pilda Vaclovs Kadaģis .
Priekules novada pašvaldības domes kārtējās sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi
mēnesī, mēneša pēdējā ceturtdienā. Nepieciešamības gadījumā tiek sasauktas ārkārtas domes
sēdes. Priekules novada pašvaldības domes sēdes ir atklātas. 2015.gadā ir notikušas 17 domes
sēdes, kurās pieņemti 568 lēmumi. Priekules novada pašvaldības domē darbojas četras
pastāvīgas komitejas:
1.

2.

3.

4.

Finanšu komiteja: priekšsēdētāja Vija Jablonska, locekļi - Ilgonis Šteins,
Tatjana Ešenvalde, Mārtiņš Mikāls, Arnis Kvietkausks, Andris Džeriņš,
Gražina Ķervija, Andis Eveliņš, Inese Kuduma.
Veselības un sociālo jautājumu komiteja: priekšsēdētāja Gražina Ķervija,
locekļi - Ainars Cīrulis, Tatjana Ešenvalde, , Malda Andersone, Vaclovs
Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna.
Tautsaimniecības un attīstības komiteja: priekšsēdētājs Andis Eveliņš,
locekļi - Arta Brauna, Ilgonis Šteins, Andris Džeriņš, Inita Rubeze, Arnis
Kvietkausks, Ainars Cīrulis.
Izglītības, kultūras un sporta komiteja: priekšsēdētājs Ainars Cīrulis,
locekļi - Inese Kuduma, Malda Andersone, Gražina Ķervija, Inita Rubeze,
Mārtiņš Mikāls, Rigonda Džeriņa.

Komiteju darbs notiek atklātās sēdēs, ne retāk kā vienu reizi mēnesī.
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2.2. Priekules novada pašvaldības administrācija
Administrācija nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi un pašvaldības sniegto
pakalpojumu pieejamību, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu.
Administrācija sastāv no šādām nodaļām:
Attīstības plānošanas nodaļas,
Finanšu nodaļas,
Lietvedības nodaļas.
Dome ir izveidojusi šādas iestādes:
Priekules novada pašvaldības administrācija (turpmāk administrācija), Priekules novada
dzimtsarakstu nodaļa, Priekules novada bāriņtiesa, Priekules novada sociālais dienests,
Priekules vidusskola, Gramzdas pamatskola, Virgas pamatskola, Krotes Kronvalda Ata
pamatskola, Kalētu pamatskola, Purmsātu speciāla internātpamatskola, Pirmsskolas izglītības
iestāde “Dzirnaviņas”, Priekules mūzikas un mākslas skola, Kalētu mūzikas un mākslas skola,
Priekules daudzfunkcionālā sporta halle, Bunkas pagasta pārvalde, Gramzdas pagasta
pārvalde, Kalētu pagasta pārvalde, Virgas pagasta pārvalde.
Pašvaldības struktūrvienības:
Aizvīķu feldšeru punkts, Bunkas feldšeru punkts, Gramzdas feldšeru punkts, Kalētu pagasta
feldšeru - vecmāšu punkts, Virgas veselības aprūpes centrs, Bunkas pagasta Bunkas
bibliotēka, Bunkas pagasta Krotes bibliotēka, Bunkas pagasta Tadaiķu bibliotēka, Gramzdas
pagasta Gramzdas bibliotēka, Gramzdas pagasta bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts,
Kalētu bibliotēka, Priekules pilsētas bibliotēka, Virgas pagasta Purmsātu bibliotēka, Virgas
pagasta Virgas bibliotēka, Virgas pagasta Virgas bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts
Paplakā, Bunkas kultūras nams, Gramzdas tautas nams, Kalētu tautas nams, Priekules pilsētas
kultūras nams, Virgas tradīciju nams, Sociālais atbalsta centrs, Jauniešu māja.
Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās: SIA “Priekules nami”, SIA
“Priekules slimnīca”, SIA “RAS 30”, SIA “Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”.
Pašvaldība līdz 30.06.2015.bija dalībnieks ar citām pašvaldībām kopīgi izveidotajā
iestādē - Liepājas reģiona novadu būvvalde. No 2015.gada 1.jūlija pašvaldībā darbojas sava
būvvalde – Priekules novada pašvaldības būvvalde.

2.3.Pašvaldības personāls
Priekules novada pašvaldībā amatu saraksts un amatalgu saraksts katram budžeta
gadam tiek apstiprināts ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu.
Atlīdzība darbiniekiem tiek noteikta atbilstoši domes apstiprinātajam Priekules novada
pašvaldības institūciju un darbinieku atlīdzības nolikumam, kurā ir noteikta vienota
amatpersonu un darbinieku atlīdzības sistēma (darba samaksa, sociālās garantijas un
atvaļinājumi) pašvaldībā. Nolikums publicēts Priekules novada pašvaldības mājas lapā
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http://www.priekulesnovads.lv/uploads/filedir/File/Nolikumi/atlidzibas_nolikums_konsar310
32016groz.pdf.
Priekules novada pašvaldības 2015.gada faktiskais vidējais darbinieku skaits - 502.
Novada darbinieku sadalījums pa darbības jomām.

Valsts pārvalde
25%

Radošās
profesijas
7%

Izglītība
53%

Bibliotēkas
3%
Sociālā aprūpe
12%

No kopējā darbinieku skaita zīmējumā parādīts procentuālais sadalījums pa profesiju veidiem.
Vienkāršās
profesijas
12%

Iekārtu un
mašīnu operatori
15%

Vadītāji
29%
Kvalificēti
strādnieki
5%

Kvalificēti
lauksaimniecības
darbinieki
1%

Kalpotāji
9%

Speciālisti
10%

Vecākie
speciālisti
11%

Pakalpojumu
darbinieki
8%

Priekules novada pašvaldības dome 2012.gada 27.decembrī apstiprinājusi noteikumus
“Par Priekules novada pašvaldības darbinieku novērtēšanu”. Kopš 2013.gada katra budžeta
gada nogalē tiek novērtēta darbinieku (izņemot pedagogu) darbība. 2015.gadā, ņemot vērā
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novērtēšanā iegūto punktu skaitu un darba stāžu pašvaldībā, 145 darbinieki ieguvuši
2.kvalifikācijas pakāpi, 60 darbinieki – 3.kvalifikācijas pakāpi un 49 darbinieki – maksimālo
kvalifikācijas pakāpi.
Darbiniekiem vienu reizi gadā tiek izmaksāta prēmija un, aizejot ikgadējā
atvaļinājumā, arī atvaļinājuma pabalsts, ņemot vērā novērtēšanas rezultātus.

max
17%

minimālā
1. pakāpe
8%
4%

3.pakāpe
21%
2.pakāpe
50%

Pašvaldības darbinieku kvalifikācijas pakāpes 2015.gadā
2.4.Komunikācija ar sabiedrību
Lai Priekules novada iedzīvotājiem nodrošinātu informācijas pieejamību par
pašvaldības darbību, aktivitātēm, rīcību, kā arī domes pieņemtajiem lēmumiem, Priekules
novada pašvaldība izdod ikmēneša informatīvo bezmaksas izdevumu „Priekules Novada
Ziņas” 2500 eksemplāru lielā tirāžā. Izdevums tiek izplatīts iedzīvotājiem bez maksas.
2015.gadā iznāca 12 numuri, kuros tika publicēti domē pieņemtie lēmumi, saistošie
noteikumi, aktuālā informācija izglītības, kultūras, sporta, tūrisma un sociālajā jomā. Tā kā
pašvaldības informatīvais izdevums iznāk tikai reizi mēnesī, operatīvai informācijas
izplatīšanai ļoti būtiska ir sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem. 2015.gadā turpināta sadarbība
ar tādiem plašsaziņas līdzekļiem kā laikrakstiem „Kuras Laiks” un „Kurzemes Vārds” un
interneta portāliem www.rekurzeme.lv un www.liepajniekiem.lv, kā arī ar SIA „Aizputes TV”,
ar kuriem sadarbībā tiek veidoti sižeti par nozīmīgākajiem notikumiem un pasākumiem
novadā.
Elektroniskā versijā ikmēneša izdevums ir pieejams Priekules novada mājas lapā
www.priekulesnovads.lv , kā arī sociālajos tīklos draugiem, facebook un twitter pašvaldības
kontos, kuru sekotāju skaits sasniedzis 1130. Ielūkojoties pašvaldības mājas lapā un sociālo
tīklu lapās, var iegūt informāciju gan par jaunākajiem un aktuālākajiem notikumiem kultūras,
izglītības, sabiedriskās dzīves sfērās, gan arī uzzināt mūsu novada deputātu un pašvaldības
administrācijas darbinieku kontaktinformāciju un pieņemšanas laikus. Domes sēdes, kā arī

14

2015.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

komiteju sēdes ir atklātas un tajās var piedalīties visi interesenti. Ar domes sēžu protokoliem
un pieņemtajiem lēmumiem iedzīvotāji var iepazīties Priekules novada pašvaldības domē un
novada mājas lapā www.priekulesesnovads.lv
2.5. Izglītība 2015.gadā

Priekules novadā darbojas 9
izglītības
iestādes.
Kopējais
izglītojamo
skaits
2015.gada
1.septembrī vispārējās un speciālajās
izglītības iestādēs bija 880. Tas,
salīdzinot ar 2014.gada 1.septembri,
samazinājies par 24 audzēkņiem.
Vislielākais samazinājums ir bijis
Priekules pirmsskolas izglītības
iestādē "Dzirnaviņas". Uzsākot jauno
mācību gadu, bērnu skaits šajā
iestādē bija tikai 95 audzēkņi.
Audzēkņu skaits Priekules novada izglītības iestādēs
2015. gada 1.septembrī

Priekules
vidusskola
PII Dzirnaviņas
Gramzdas
pamatskola
Kalētu pamatskola
Krotes Kronvalda
Ata pamatskola
Virgas pamatskola
Purmsātu speciālā
internātpamatskola
Kopā novadā

Speciālās
izglītības
programmās

Korekcijas
programmās

Kopā

Profesionālās
programmas

10.-12. klasē

5.-9. klasē

1.-4. klasē

5-6 gadīgie

Izglītības iestāde

Līdz 5 gadiem

Tai skaitā

-

-

91

122

50

263

4

10

45

50

-

-

-

95

-

2

9

6

23

29

-

67

-

6

34

20

39

45

-

138

-

6

17

22

42

44

-

125

-

2

21

17

24

44

-

106

-

2

4

8

13

40

-

21

86

-

82

125

130

381

44

21

880

4

110
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Audzēkņu skaits Priekules novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs
2015. gada septembrī
Izglītības iestāde
Mūzikas
Mākslas
Kopā
programmas
programma
Priekules Mūzikas un mākslas skola
94
63
157
Kalētu Mūzikas un mākslas skola
46
24
70
Priekulē, Krotē un Kalētos darbojas četras Liepājas rajona Sporta skolas profesionālās
ievirzes izglītības grupas futbolā un vieglatlētikā.
Priekules novada skolēni aktīvi iesaistās dažādās mācību priekšmetu olimpiādēs un
ārpusstundu konkursos, sacensībās, skolēnu mācību uzņēmumu gadatirgos. Augstākie
sasniegumi: Alīna Ešenvalde - bioloģijas 37.olimpiāde Valsts posmā ieguva 3.vietu
Liels notikums Priekules novada skolēniem 2015.gadā bija XI Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētki, kuros kā dalībnieki tiesības piedalīties bija ieguvuši 7
kolektīvi ar 107 dalībniekiem: Priekules Mūzikas un mākslas skolas orķestris, Priekules
vidusskolas jauktais koris, Priekules vidusskolas folkloras kopa “Priecele”, Krotes Kronvalda
Ata pamatskolas folkloras kopa “Traistēni”, Gramzdas pamatskolas folkloras kopa “Jumītis”,
Virgas pamatskolas vizuālās mākslas pulciņš un Purmsātu speciālās internātpamatskolas
mūzikas un deju grupa.
Kalētu pamatskolas, Krotes Krovalda Ata pamatskolas, Virgas pamatskolas
izglītojamie darbojas Mazpulkā. Krotes Kronvalda Ata pamatskolas mazpulcēni – Egita Ķeķe
un Beāte Barbara Kļiņina un Virgas pamatskolas skolniece Inta Grīsle ieguva augstāko
Mazpulku apbalvojumu – sudraba karotīti.
Kalētu pamatskola jau 5 gadus pēc kārtas ir saņēmusi Ekoskolu Zaļo karogu, kas
apliecina skolas nopelnus vides izglītībā un ir atzīta un prestiža vides kvalitātes zīme, ar ko
lepojas skolas visā pasaulē.
Tiesības piedalīties Starptautiskās bērnu un jauniešu vieglatlētikas sacensībās Polijā
izcīnīja Virgas pamatskolas skolniece Marta Križeviča.
2015.gadā Kalētu pamatskola sāka iesaistīties Erasmus+ stratēģiskās partnerības
projektā “Numeracy@English”. Tā ir aktivitāte, kas sniedz sadarbības iespējas dažāda veida
organizācijām, lai ieviestu inovatīvas metodes izglītībā un mācībās. Priekules vidusskola
aktīvi iesaistās E-Twinning starptautiskā online projektā WINTER FUN AND CUSTOMS.
Kā jauka ikgadēja novada tradīcija ir izglītības iestāžu kopīgie pasākumi – Olimpiskā
diena, Lāčplēša diena Aizvīķu parkā, Dullā Daukas literārās jaunrades konkurss, konkurss
„Dzīves skola”, “Mazs bij’ tēva novadiņš…” u.c
Visās izglītības iestādēs atbilstoši plānotajam papildināts mācību līdzekļu klāsts un
veikti remontdarbi – remontētas iekštelpas, labiekārtota apkārtne. Priekules Mūzikas un
mākslas skolā tika veikta apkures sistēmas vienkāršotā renovācija, Virgas pamatskolā krāšņu
apkure tika nomainīta pret centrālo, Gramzdas pamatskola renovēta skolas sporta zāle, Krotes
Kronvalda Ata pamatskolā tika iekārtots meiteņu mājturības kabinets, Priekules vidusskolā
divi mācību kabineti, Kalētu pamatskolā sociālo zinību kabinets. Purmsātu speciālajā
internātpamatskolā, lai kvalitatīvi varētu realizēt profesionālās pamatizglītības programmu
“Ēdināšanas pakalpojumi”, tika izveidots un aprīkots programmas realizēšanai nepieciešamais
kabinets, kā arī veikts internāta 1.stāva istabiņu remonts un sanitārā mezgla ierīkošana,
ēdamtelpas remonts un jaunu ēdamgaldu iegāde un jauna katlu mājas dūmeņa uzstādīšana.
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2.6. Kultūras nodaļas darbība 2015.gadā
2015.gadā Priekules novadā realizēti dažādu žanru un mēroga pasākumi: gadskārtu
ieražu, valsts nozīmes, pašvaldības iedibināto tradīciju, kā arī iedzīvotāju izklaidei. Pasākumi
realizēti pēc kultūras iestāžu vadītāju sastādītā gada plāna, kam piešķirts pašvaldības budžets.
Izklaidējoša rakstura pasākumos iekasēti arī iedzīvotāju līdzmaksājumi. Piesaistīti arī Valsts
Kultūrkapitāla fonda (VKKF) Kurzemes projektu konkursa līdzekļi EUR 2200 apjomā, kas
izlietoti Ikara svētku sarīkošanā.
Pasākumi no kultūras nodaļas budžeta organizēti atbilstoši atvēlētajiem finanšu
līdzekļiem. Katram pasākumam izstrādāta finanšu tāme, bet pēc pasākuma – atskaite par
finanšu izlietojumu. Rīkotājs tāmi iesūta pašvaldības kultūras nodaļas vadītājam un pēc tā
norises iesniedz detalizētu atskaiti.
Kultūras iestāžu vadītāji 2015.gadā apguvuši darbu patstāvīgi strādāt ar saviem
budžetiem ZZ Dats izstrādātajā budžeta vadības sistēmā. Tas ieviesis skaidrību un dod
ikdienas darbos virkni priekšrocības.
BIBLIOTĒKAS
2015.gadā tika veikta reforma novada bibliotēku tīklā. Tas darīts, lai pagastos, kurās
atrodas pamatskolas, tiktu nodrošināti kvalitatīvi pakalpojumi arī skolēniem un pedagogiem.
Šobrīd publiskai bibliotēkai sadarbībā ar skolas administrāciju uzdots apgādāt skolēnus ar
mācību literatūru un pedagogus – ar metodiskajiem materiāliem. Līdz ar to Virgas, Gramzdas,
Kalētu un Bunkas pagastos darbojas vienota sistēma – viena publiskā bibliotēka pagastā.
Virgas bibliotēkā 2015.gadā norisinājās darbs pie bibliotēkas akreditācijas
sagatavošanas. Nomainot bibliotēkas vadītāju, viss grāmatu fonds tika ievadīts bibliotēku
informācijas sistēmā Alise, veikts remonts, iekārtots bērnu stūrītis un bibliotēka pieteikta
valsts akreditācijas komisijai.
KULTŪRAS NAMI
2015.gada izskaņā Priekules kultūras nams ieguva ilgi gaidīto un nepieciešamo izstāžu
zāli. Izstāžu speciālais aprīkojums ļauj profesionāli izvietot gleznas, kā arī telpiskos mākslas
priekšmetus. Kopš zāle ir izremontēta, Priekules kultūras namā notiek regulāras izstādes ar
izstāžu atklāšanas muzikālajiem sarīkojumiem un iedzīvotāji saņem vēl vienu kvalitatīvu
kultūras piedāvājumu.
Lielākie pasākumi pilsētā un pagastos:
“Priekules amatierteātrim – 95” - 14.martā;
Pilsētas svētki „Priekulei – 87” – 11.februārī;
BRĪVĪBAS SVĒTKI Priekulē - 1.,2.,4.maijā;
Bunkas pagasta svētki – 1.maijā;
Priekules Mākslas diena „Mūsu krāsas Eiropā” 9.maijā;
Kultūras darbinieku profesionālā svētku diena –
Talsu novadā 17.jūnijā;
Līgo vakars - Priekulē, Virgā, Gramzdā, Kalētos;
Gramzdas tradicionālā nakts trase - 1.augustā;
LR proklamēšanas 97.gadskārtas koncertsarīkojumi ar augstākajiem apbalvojumiem Virgā,
Bunkā, Gramzdā, Kalētos.
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Novada plānotie un realizētie pasākumi:
Barikāžu atceres 24.gadskārta – PLECU PIE
PLECA. Tikšanās ar Daini ĪVĀNU Gramzdā.
„Novada Talanti tuvplānā” Bunkā.
Mazo dziedātāju 3.konkurss „CĀLĒNS –
2015” Bunkā.
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas
pasākums 25.martā Priekulē.
MUZEJU NAKTS Gramzdā – vietējā tēma “Lai top jumts!”, globālā tēma - Aspazija un
Rainis.
Novada FOKLORAS diena. Krotes TRAISTĒNIEM – 20 Krotes sākumskolā.
5.NOVADA DĀRZA STĀDĪŠANAS SVĒTKI Priekulē.
Otrā
ZAĻUMBALLE
novada
senioriem
–
Bunkas pagasta “Ģildēnos”.

14. jūnijā, pieminot represiju upurus… Lai atmiņas
neizbāl… (stādījumi Paplakas-Bunkas krustojumā).
Ikara svētku ieskaņas koncerts „LATERNU STUNDĀ”. 12.IKARA SVĒTKI. Pirmais
TAUTAS DEJU LIELKONCERTS multihallē.
Priekules novada LAULĀTO PĀRU saiets Bunkā.
VIVAT MUSICA! Koncerts Starptautiskajā mūzikas dienā. Ģimeniskās muzicēšanas tradīcija.
Arņa MILTIŅA ģimene.
LEJASKURZEMES KOLEKCIONĀRI - izstāde, tikšanās. Grāmata „99 privātie muzeji”.
VAROŅU LAIKS Aizvīķi. KAS MAN ŠODIEN IR LĀCPLĒŠA DIENA? – skolu jauniešu
gatavotās multimediālās prezentācijas.
PATRIOTISMA NEDĒĻA – LR 97. gadskārtai veltīts sarīkojums “PRIEKULES NOVADSLATVIJAI”
Starpnovadu un pārrobežu pasākumi:
„Ar dziesmiņu birzi triecu, ar dancīti laiku vedu...” piedalās Vaiņodes, Grobiņas un
Priekules novadu dziesmu svētku tradīciju kopēji – deju, kora un folkloras kolektīvi.
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Kultūras konference „PRIEKULES NOVADS LATVIJAI” dāvana Latvijai simtgadē.
Ievadkonferences viesi - Kultūras ministrijas Latvijas simtgades jauniešu rīcības komitejas
koordinatore Jolanta BORĪTE, Latvijas VKKF ģenerāldirektors Edgars VĒRPE un LR
100-gades svētku jauniešu rotas dalībniece, Aizputes jauniešu IDEJU MĀJAS vadītāja Paula
Āboliņa-ĀBOLA.
PRIEKULES un SKODAS bibliotekāru IV seminārs - 23.aprīlī Priekules novadā.
LITERĀRIE LASĪJUMI 23. oktobrī Skodā.
Priekules un Skodas bibliotekāriem ir
cieša sadarbība dažādās jomās. Bet šoreiz
Skodas centrālās bibliotēkas direktors Jonas
GRUŠAS, ieraudzījis Priekules bibliotēkas
plauktā romāna “Migla virs ielejas” izdevumu
latviešu valodā, uzaicināja priekulniekus
iesaistīties R. Grenauska vakara lasījumos, kas
ļautu ieklausīties, kā viens un tas pats darbs
skan lietuviski un latviski.
No latviešu puses darba fragmentus
lasīja Gramzdas pamatskolas skolēni Daniels
INNIS un Linda Klāra PICKĒNA, bet Priekules vidusskolu pārstāvēja Evita MELLUMA un
Gatis GIRDENIS.
PRIEKULES NOVADS LĪVAS CIEMĀ 24. un 25. maijā.
Priekulniekus daudzkrāsainajā uzvedumu daļā Novadu stāsti reprezentēja vidējās paaudzes
deju kolektīvs DUVZARE Ingas Leives-Levites vadībā, bērnu studija ĶINĶĒZIŅI ar
skolotājām Rigondu Džeriņu un Lieni Braži. Savukārt Priekules puses stāstus, notikumus un
dziesmas spraigajā deju rakstā iepina Krotes folkloras kopa TRAISTĒNI, skolotājas Līgas
Strēles iedvesmoti.

TŪRISMS
2015. gadā Priekules novada tūrisma jomā vērojama izaugsme.
Noslēdzās projekts „Ūdenstūrisms kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība
Latvijā un Igaunijā” jeb „Riverways”, kas paredzēja pielāgot novada upes ūdenstūrisma
vajadzībām, tādā veidā radot pilnīgi jaunu tūrisma piedāvājumu Priekules novadā. Tika iztīrīts
aptuveni 15 kilometru garš posms Vārtājas upē un izveidotas divas atpūtas vietas „Kraujas”
un „Ineses”, labiekārtotas divas atpūtas vietas Bārtas upē „Septiņi ozoli” un „Kalētu
pilskalns”. Vēl, veicot cenu izpēti, radās iespēja atklāt papildu laivošanas maršrutu Jaunā
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Ruņa – Apšes upe. Maršrutu jūnija mēnesī atklāja un izbrauca Priekules velokluba biedri un
Kurzemes laivu nomu operatori. Kopā 44 cilvēki. Projekta laikā Priekules novadā veiktas
investīcijas 29 498 eiro apmērā, labiekārtotas vairākas atpūtas vietas Vārtājas un Bārtas upju
krastos, sagatavoti un uzstādīti informatīvie stendi, nodrukāti informatīvie bukleti. Projekta
realizācija ilga 3 gadus.
Ar Eiropas zivsaimniecības fonda, Liepājas rajona partnerības un Priekules novada
pašvaldības atbalstu biedrība „Rob-Lanka” labiekārtojusi Prūšu ūdenskrātuves apkārtni.
Izveidotas trīs atpūtas mājiņas, izveidots bērnu rotaļlaukums un elektrības pieslēgums
kompleksam. Iegādātas arī papildus trīs laivas, izveidota videonovērošanas sistēma un
bezvadu interneta pieslēgums.
Ar Priekules novada pašvaldības atbalstu Priekules velokluba vadībā aizvadīts
5.Priekules MTB velomaratons. Šis notikums iegūst arvien lielāku nozīmību Priekules
novadā, jo katru gadu velomaratona dalībnieku skaits pieaug, arī 2015. gadā maratonā
piedalījās rekordliels dalībnieku skaits – 228 dalībnieki. Piedalīties bija iespējams piecās
bērnu grupās, senioru grupā un pieaugušo grupā. Kopā četrās distancēs.
Ar Priekules novada pašvaldības atbalstu aizvadīts vasaras „Tūrisma rallijs 2015”. To
organizēja portāla tūrismabazes.lv pārstāvji. Novadam bija iespēja iekļaut rallija bukletā
informāciju par vietējiem tūrisma objektiem. Četros objektos tika organizēti kontrolpunkti.
Kalētu meža parku „Priediens” apmeklēja 140 rallija ekipāžas, Priekules Zviedru vārtus
apmeklēja 157 ekipāžas, Krotes senlietu krātuvi apmeklēja 123 ekipāžas un privāto senlietu
krātuvi apmeklēja 96 ekipāžas. Tūrisma rallijā piedalījās dalībnieki no visas Latvijas un tā
bija lieliska iespēja popularizēt Priekules novadu.
Izveidotas un izvietotas novada vides reklāmas Priekules pilsētas autobusu pieturās.
Nodrukāti plakāti, ko ievietot pilsētas autobusu pieturās. Plakātos attēloti fotokonkursa
„Priekules skaistie skati” dalībnieku darbi un TOP 6 novada tūrisma objekti. Kopējas vides
reklāmu izmaksas bija 625 eiro, kas paredzēts kā ieguldījums nākamajiem četriem gadiem.
Ikara svētku 2015. ietvaros mākslinieks Ģirts Burvis izveidoja piecus metus un skices
iecerētajam novada simbola, Priekules Ikara, piemineklim. Svētku dalībnieku aptaujā uzvarēja
skice, kas paredz pieminekli veidot kā kinētisku metāla skulptūru.

Priekules velokluba biedri
atklāj Vārtājas upes maršrutu.

Labiekārtotā vide pie Prūšu
ūdenskrātuves

Plakāts vienā no Priekules
autobusu pieturām.
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2.7. Sporta nodaļas darbība 2015.gadā
Priekules novada sporta dzīvi 2015.gadā organizēja un vadīja Priekules novada sporta
vadītājs, Priekules novada sporta metodiķis, kā arī sporta organizatori katrā pagasta pārvaldē.
Lielākā daļa novada pasākumi, kas saistīti ar novada sporta dzīvi, norisinājušies Priekules
daudzfunkcionālajā
sporta
hallē, tādējādi lielākā daļa
sporta budžeta naudas tiek
izlietota halles uzturēšanai un
sporta pasākumu rīkošanai.
Sporta
halles
piedāvātās
aktivitātes:
basketbola treniņi ( kungiem),
volejbols (dāmām), 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.
Novadā aktīvi darbojas četras ar sportu saistītas biedrības- futbola klubs “Bandava”,
“SK Dienvidkurzeme” (autosports), “Kanu Avars” (pajūga braukšana) un šautriņu mešanas
klubs “Priekule”.
Priekules novadā sarīkotie čempionāti 2015.gadā
Priekules novadā 2015.gadā sporta pasākumi tika plānoti, vadoties pēc iedzīvotāju
pieprasījuma un interesēm.
Priekules novada čempionāts telpu futbolā –
piedalījās 8 komandas.
Priekules novada čempionāts basketbolā –
piedalījās 3 komandas.
Priekules novada čempionāts komandām zolītē trīs posmi piedalījās 6 komandas.
Priekules novada čempionāts šahā – trīs posmi
piedalījās 6 dalībnieki.
Priekules novada čempionāts dambretē – trīs posmi
piedalījās 8 dalībnieki.
Priekules novada komandu čempionāts zemledus
makšķerēšanā – trīs posmi
piedalījās 14 dalībnieki.
Priekules novada čempionāts spiningošanā –trīs posmi,
piedalījās 10 komandas.
Priekules novada čempionāts pludiņmakšķerēšanā – trīs
posmos
piedalījās 12 dalībnieki.
Priekules novada čempionāts ielu basketbolā - pieci posmi piedalījās 6 komandas.
Lieldienu kauss zolītē, un šautriņu mešanā
Kalētu pagasta pārvaldē –
piedalījās 32 dalībnieki.
Līgo kauss makšķerēšanā, ielu basketbolā, mini futbolā
Kalētu pagasta pārvaldē
piedalījās 48 dalībnieki.
Priekules novada čempionāts jauniešiem
pludiņmakšķerēšanā –
piedalījās 11 dalībnieki.
Gramzdas kauss velokrosā –
piedalījās 64 dalībnieki.
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Priekules novada kausi un citas sacensības, kurās piedalās ne tikai Priekules novada
sportisti
Priekules kauss futzālā 2015. - sešas komandas (viena no Lietuvas, piecas no Latvijas).
Rūdolfa Beņķa piemiņas turnīrs novusā -82 dalībnieki.
MTB VELOMARATONS - 228 dalībnieki.
Baltijas reitinga turnīrs šautriņu mešanā ''Priekules kauss 2014''- 48 dalībnieki no Latvijas,
Lietuvas.

Priekules novada komandu starti
Komanda “Priekule” - Lejaskurzemes
novadu čempionātā basketbolā, futbolā, telpu
futbolā.
Komanda “Priekule/Vaiņode” startēja
Latvijas čempionātā futbolā 2.līgā Kurzemes
zonā.

Komanda
“Priekule/Vaiņode”
startēja Latvijas čempionātā handbolā un
Lietuvas čempionātā handbolā veterāniem.

Seši Priekules novada skolnieki startēja
Latvijas jaunatnes olimpiādē 2015.
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2.8. Sociālā dienesta darbība 2015.gadā
Priekules novada sociālais dienests ir Priekules novada pašvaldības pārraudzībā esoša
iestāde. Sociālais dienests savā darbībā ievēro Latvijas Republikas likumus, Sociālā dienesta
nolikumu, Ministru kabineta noteikumus, Priekules novada pašvaldības domes saistošos
noteikumus un lēmumus, citus normatīvos aktus. Sociālo dienestu vada vadītāja, kurai
pakļauti septiņi sociālie darbinieki. Dienesta mērķis ir sniegt sociālos pakalpojumus un
sociālo palīdzību, lai palīdzētu personām, ģimenēm un personu grupām noteikt, atrisināt vai
mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmās. Lai
paaugstinātu apkalpošanas kvalitāti, dienesta darbinieki apmeklēja apmācības, kursus,
seminārus.
Sociālās rehabilitācijas pakalpojums dzīvesvietā 2015.gadā sniegts 8
no
prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem. Sociālā rehabilitācija institūcijā (krīžu centrā)
nodrošināta 16 bērniem.
2015.gadā SIA „Priekules slimnīca” ilgstošās aprūpes nodaļā un SIA „Rokaiži”
pastāvīgi uzturas 9 vientuļās personas. Pakalpojuma summa EUR 26835,54.
Trūcīgas personas statuss 2015.gadā piešķirts 620 personām. No tām 236 izmaksāts
GMI pabalsts kopā 54067,91 EUR gadā, dzīvokļa pabalsts izmaksāts 464 personām 13704,85
EUR gadā, pārējie pabalsti - 34437,13 EUR.
Nozīmīgs solis sociālo pakalpojumu attīstībā ir Sociālā atbalsta centra un Jauniešu
mājas „Priekule” atvēršana. Centrā sniedz higiēnas
pakalpojumus – pieejama duša, veļas mazgāšana. Notiek
darbs ar dažādām iedzīvotāju grupām. Atbalsta un
interešu grupas Sociālā atbalsta centrā un novadā:
 invalīdu atbalsta biedrība „Prieks palīdzēt”,
 adīšanas radošā darbnīca „Vilkam kājas
nosalušas”,
 konditorejas pulciņš „Saldā dzīve”,
 datorapmācības grupa,
 jauniešu grupa,
 senioru pulciņš,
 Bunkas „Māmiņu skola”,
 „Bunkas mežābele”.
Notikušas lekcijas par ārstniecības augiem, Priekules
vēsturi, kā pārvarēt dzīves grūtības. Organizēts
Ziemassvētku
pasākums
senioriem.
Invalīdu
Ziemassvētku pasākumā grupa „Prieks palīdzēt”
pārsteidza invalīdus ar pašu lasītām zāļu tējām. Vasarā
organizējām ekskursiju uz
interesantākajām vietām
Priekules tuvumā.
Grupu darbā
iesaistīti 5 brīvprātīgie. Aicinām
Priekules novada aktīvākos iedzīvotājus piedalīties
brīvprātīgo darbā un gaidām ierosinājumus jaunu interešu
grupu veidošanai.
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2.9. Bāriņtiesas darbība 2015.gadā
Bāriņtiesas kompetenci un pienākumus nosaka Bāriņtiesu likums, Bērnu tiesības
aizsardzības likums, Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumi Nr.1037 „Bāriņtiesas darbības
noteikumi”, Priekules novada bāriņtiesas nolikums, kā arī citi normatīvie akti.
Priekules novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Olga NIEDOLA, bāriņtiesas
priekšsēdētājas vietniece Iveta KALNENIECE, bāriņtiesas locekļi Anita GRUNTE, Antra
JUSUPOVA, Mārīte SERGEJEVA, Inese BALČUS, Sigita KĀPIŅA.
Priekules novada bāriņtiesa attiecīgās pašvaldības teritorijā kārto aizgādnības,
aizbildnības, adopcijas, bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzības
jautājumus, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus normatīvajos aktos noteiktos
uzdevumus.
Atbilstoši Bāriņtiesas kompetencei 2015.gadā izskatītie jautājumi un pieņemtie
lēmumi atspoguļoti attēlā, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem.
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Pieņemti lēmumi
Sniegts prasības pieteikums tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu
Ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības



Pārskata gadā bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna aizgādības tiesību
pārtraukšanu 4 vecākiem, bez viena vecāka gādības palikuši 2 bērni, bez abu
vecāku gādības palikuši 8 bērni.
Gads
Vecāks
Bērns
2012.gads
7
8
2013.gads
1
3
2014,gads
2
4
 Pārskata gadā nav atjaunotas bērnu pārtrauktās aizgādības tiesības vecākam.
Gads
Vecāks
Bērns
2012.gads
4
8
2013.gads
1
1
2014.gads
1
2
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Kopā pārskata gadā Priekules novadā bez vecāku gādības palikuši bija 27 bērni, kuru
aprūpi un audzināšanu vecāku vietā nodrošināja ārpusģimenes aprūpe, tajā skaitā
aizbildņu ģimenēs – 23 bērniem, audžuģimenē – 4 bērniem.
 Atbilstoši Bāriņtiesu likumam, aizstāvot bērnu mantiskās intereses, bāriņtiesa
pieņēmusi 10 lēmumus, kas saistās ar mantojuma pieņemšanu nepilngadīgā vārdā,
bērnam piederošās mantas pārvaldīšanu, naudas noguldījumu izmantošanu.
 Pārskata gadā bāriņtiesa pieņēmusi 3 lēmumus par bērnu nodošanu citas personas
aprūpē Latvijā uz laiku, kas ilgāks par 3 mēnešiem..
 Sniegts 1 atzinums tiesai par paternitātes pieņēmuma apstrīdēšanu un par tēva
ieraksta par atzīšanu par spēkā neesošu.
 Pieņemti 2 lēmumi par aizgādņa iecelšanu personai ar ierobežotu rīcībspēju.
 Pieņemti 5 lēmumi par aizgādņa iecelšanu mantojumam.
 Pieņemts lēmums par atbilstību aizbildņa pienākumu pildīšanai.
 Pieņemts lēmums par ievietošanu audžuģimenē
 Pieņemts lēmums par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu.
 Pieņemti 3 lēmumi par atlaišanu no aizbildņa pienākumu pildīšanas.
 Vairakkārt pārstāvētas bērnu intereses tiesās un sniegti atzinumi tiesai.
 Nosūtīta korespondence 472 juridiskām un fiziskām personām.
 Saņemtas 427 vēstules uz bāriņtiesas iniciatīvas dokumentiem.
 2015.gadā bāriņtiesas pārraudzībā bija 200 lietas. Salīdzināšanai 2014.gadā tās bija
185, 2013.gadā – 162, 2012.gadā -149.
 Atbilstoši Bāriņtiesu likumam pārskata gadā bāriņtiesa ir veikusi 265
apliecinājumus.
Pārskata gadā pašvaldībā darbojās 21 aizbildnis un 2 audžuģimenes.
Visiem aizbildņiem ar ģimenēm un audžuģimenēm 2015.gada12.jūnijā pašvaldība
organizēja ekskursiju uz Tērvetes dabas parku.
Bāriņtiesa cieši sadarbojās ar Sociālo dienestu, regulāri tika informēts sociālais
dienests par ģimenēm, kurām nepieciešama palīdzība bērnu aprūpē un ģimenisko attiecību
veidošanā. Pārskata gadā bāriņtiesa
informēja Sociālo dienestu par 4
ģimenēm, kurās netiek pietiekami
nodrošināta
bērna
attīstība
un
audzināšana, pašvaldības izglītības
iestādēm, citu pašvaldību bāriņtiesām,
veselības aprūpes un policijas iestādēm.
Bāriņtiesa sadarbojās ar Valsts
bērnu tiesību aizsardzības inspekciju un
citu ministriju pakļautības iestādēm un
institūcijām bērnu tiesību aizsardzības jautājumu risināšanā.
Pārskata gadā netika pārsūdzēts neviens bāriņtiesas lēmums.
Pārskata gadā bāriņtiesas darbinieki apmeklēja profesionālās pilnveides kursus.
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2.10.

Dzimtsarakstu nodaļas darbība 2015.gadā

2015.gadā Priekules novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 56 jaundzimušie: 25
meitenes un 31 zēns, tas ir, par 14 jaundzimušajiem vairāk kā 2014.gadā. 28 bērniem atzīta
paternitāte, 25 bērni dzimuši vecākiem esot laulībā, 3 bērni –bez ieraksta par tēvu.
2015.gadā laulības noslēguši 32 pāri, t.sk., 1 pāris laulību reģistrēja ārpus dzimtsarakstu
nodaļas, 5 pāri - baznīcā, tas ir par 14 laulību reģistrācijām vairāk kā 2014.gadā. Viens pāris
atzīmēja Zelta kāzas.
Dzimtsarakstu nodaļā tiek reģistrēti miršanas fakti. Priekules novadā kopumā mirušo
skaits joprojām ir lielāks nekā dzimušo. Aizvadītajā gadā Priekules novada dzimtsarakstu
nodaļā reģistrēti 85 miršanas fakti, no tiem 39 sievietes un 46 vīrieši.
2015.gadā reģistrētie civilstāvokļa akti pa pagastiem, Priekules pilsētā un no citiem novadiem:
Bunkas Gramzdas Kalētu
Priekules Virgas Priekules Cits
pagasts pagasts
pagasts pagasts
pagasts pilsēta
5
Dzimšana
10
6
5
4
15
11
11
Miršana
6
6
6
15
15
26
13
Laulības
2
1
1
1
5
9
Priekules novada dzimtsarakstu nodaļa uzsāka darbu 2009.gada 14.augustā.
Salīdzinājumam tabula par civilstāvokļa aktu reģistrāciju laikā no 14.08.2009. – 2015.gadam:
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2015.gadā izsniegtas atkārtotas laulības, dzimšanas un miršanas apliecības, veikti
labojumi un papildinājumi civilstāvokļa aktu reģistros sakarā ar laulības šķiršanu, vārda un
uzvārda maiņu, aizgādības tiesību atņemšanu pār bērnu, paternitātes noteikšanu. Veiktas
uzvārda maiņas uz personu iesnieguma pamata. Sagatavoti lēmumi jaundzimušo vecākiem par
vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu. Iešūta viena (miršanas)
civilstāvokļa aktu reģistra grāmata par 2015.gadu.
Dzimtsarakstu nodaļa piedalās Priekules novada kultūras
pasākumā „Ģimeņu dārza veidošana” ar koku stādīšanu, kur
top Ģimeņu dārza reģistrs.
Jau par tradīciju ir kļuvis ģimeņu pasākums laulātajiem
pāriem “Visskaistākais gadalaiks ir Mīlestība”, kas 2015.gada
augustā notika jau otro reizi.
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2.11.

Priekules pilsētas un pagasta darbība 2015.gadā

Priekules pilsētai un pagastam nav
izveidota pārvalde. Saimnieciskos darbus organizē
un vada novada izpilddirektors Andris Razma,
domes priekšsēdētājas vietnieks Ainars Cīrulis un
pilsētas un pagasta saimniecības vadītājs Edgars
Rubezis.

Teritorija: Priekules pilsēta - 5,4 km2, Priekules pagasts – 152,8 km2.
Iedzīvotāji: Priekules pilsēta – 2167, Priekules pagasts – 605.
Iestādes: Priekules vidusskola, pirmsskolas izglītības iestāde “Dzirnaviņas”, Priekules
Mūzikas un mākslas skola, Priekules kultūras
nams, bibliotēka, sporta halle, Sociālais atbalsta
centrs.
Izvērtējot 2015.gada sastādīto budžetu un
plānotos darbus Priekules pilsētas teritorijas, ielu
apgaismojuma, ielu uzturēšanai un darbības
uzlabošanai, jāsaka, ka plānotie darbi ir izpildīti.
Iegādāts jauns kabeļu meklētājs un stabu urbis,
papildināti ielu apgaismojumi Baznīcas ielā,
Ķieģeļu ielā, Liepājas ielā. Papildināts apgaismojums gājēju pārejām. Veikta Baznīcas ielas
apgaismojuma rekonstrukcija. Izbūvēts Tirgus- Brīvības- Tirgoņu ielu kanalizācijas
pieslēgums. Pabeigti projektēšanas darbi Dzirnavu ielā, lai 2016.gadā veiktu šis ielas
rekonstrukciju. Veikta tilta montāža pār novadgrāvi aiz sporta halles uz Priedienu. Priekules
Mūzikas un mākslas skolai pilnībā rekonstruēta apkures sistēma un atjaunots malkas
novietnes jumts. Veikti telpu remontdarbi pirmsskolas izglītības iestādē “Dzirnaviņas”,
Priekules vidusskolā un kultūras namā. Labiekārtota Sociālā atbalsta centra teritorija –
nobruģēts stāvlaukums un uzcelts jauns malkas
šķūnis.
Priekules pagastā pabeigta dzīvojamo māju
nodošana apsaimniekošanā SIA “Priekules nami”.
No 2015.gada arī ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumus nodrošina SIA “Priekules nami”.
Nojaukti Saulaines un Kalnenieku vecie ūdenstorņi
un svaru mājas drupas Mazgramzdā, ēka Lielā iela
1 un sakārtots
īpašums Lielā iela 2.
Apgaismojuma ierīkošana, papildināšana Kalnenieku ciemā, Saulaines ciemā .Veikti dažādi
avāriju remonta darbi, pagasta kapsētu labiekārtošana un kopšana, Lāčplēša Ordeņa kavaliera
kapa apkopšana Nodegu kapos, Iskras pieminekļa apsaimniekošanas darbi, apzaļumošanas
darbi, teritorijas labiekārtošana, Kurcija pieminekļa kapitālais remonts un Brāļu kapu
memoriāla, teritorijas uzturēšanas, labiekārtošanas, apzaļumošanas darbi. Veikti Barona Korfa
parka un 1905.gada revolucionāru pieminekļa uzkopšanas darbi pilsētā.
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2.12.

Bunkas pagasta pārvaldes darbība 2015.gadā
Pārvaldes vadītājs: Edgars Dargužis.
Teritorija: 110,85 km2.
Iedzīvotāji: 910.
Iestādes: Krotes Kronvalda Ata pamatskola,
bibliotēkas Bunkā, Krotē un Tadaiķos, kultūras
nams, senlietu krātuve Krotē, feldšeru punkts
Bunkā.
Pārvalde rūpējas par šo iestāžu darbību, veic ielu un
ceļu
ikdienas
uzturēšanu,
nodrošina
ūdenssaimniecības un mājokļu apsaimniekošanas
pakalpojumus.
2015.gadā Bunkas pagastā tika pabeigta visu
asfaltēto ceļu apstrāde ar šķembu un bitumena
emulsijas maisījumu. Tas ļaus tuvākos gados vairs
neieguldīt milzu naudas asfalta seguma labošanā.
Ieekonomētos līdzekļus varēsim novirzīt grants ceļu
segumu pastiprinātai labošanai. 2015.gadā tas jau
notika 1,5 km garumā uz Bunkas - Krotes ceļa un
vismaz 10 mazākiem ceļiem visu trīs ciemu
apkārtnēs. Pēc atteikšanās no Eiropas Savienības
finansēta Krotes ūdenssaimniecības rekonstrukcijas
projekta, sākta ūdenssaimniecības sakārtošana ar
pašvaldības finansējumu – veikta artēziskās akas
renovācija. Izbūvēta jauna maģistrālā siltumtrase
starp katlumāju un Krotes skolu. 2015.gadā esam
sākuši daudz vairāk rūpēties par pagasta sešiem
kapiem. Nozīmīgākais darbs ir žoga izbūve ap
“Usaiķu” kapiem.
Veikts skolas divu klašu remonts un meiteņu
mājturības kabineta izveide. Ar direktores gādību
pie skolas izbūvēti āra trenažieri.
Bunkas ciema “Lāčplēšos” veikta divu divistabu
dzīvokļu “melnais” remonts, bet pašai ēkai vēl viena
skursteņa gala atjaunošana un fasādes remonts. Šī
māja kopā ar jauno bērnu rotaļu laukumu sāk
izskatīties sakopta. Bunkas ciemā rotaļu laukums
ieguvis papildus atrakcijas arī pie otras trīsstāvu
dzīvojamās mājas Krasta ielā 3.
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2.13.

Gramzdas pagasta pārvaldes darbība 2015.gadā

Pārvaldes vadītājs: Dzintars Kudums.
Teritorija: 84,70 km2.
Iedzīvotāji: 694.
Iestādes:
Gramzdas
pamatskola,
bibliotēkas Gramzdā un Aizvīķos,
kultūras nams, feldšeru vecmāšu punkts
Gramzdā un Aizvīķos.
Pārvalde rūpējas par šo iestāžu
darbību, veic ielu un ceļu ikdienas
uzturēšanu, nodrošina ūdenssaimniecības
un
mājokļu
apsaimniekošanas
pakalpojumus.
2015.gadā Gramzdas pagastā liels darbs
ieguldīts komunālās saimniecības sakārtošanā.
Uzstādīti jauni žogi Gramzdas ūdenstornim, skolas
artēziskam urbumam, Liepas artēziskam urbumam,
kanalizācijas sūkņu stacijai un attīrīšanas iekārtām.
Gramzdas kapsētai tika uzstādīts jauns žogs.
Daudz darba tiek ieguldīts ikdienas saimnieciskajos
darbos, gan vides sakopšanā ,teritorijas labiekārtošanā,
ūdenssaimniecības, iestāžu un mājokļu remontdarbos
un uzturēšanā.
Izremontēta katlu māja, kā arī sūkņu stacija
Dāmā. Skolas atdzelžošanas stacijai uzstādīti divi
grodi. Komunālās saimniecības vajadzībām tika
izremontētas un sakārtotas darbnīcas telpas. Pie
daudzdzīvokļu mājām Skolas iela 6, Miera iela 4 un
pie bērnu rotaļlaukuma sakārtots apgaismojums.
Liels darbs un līdzekļi ieguldīti Gramzdas
pamatskolas sporta zāles remontā. Skolas sporta
zālienā tika izveidots pludmales volejbola laukums.
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2.14.

Kalētu pagasta pārvaldes darbība 2015.gadā

Pārvaldes vadītāja: Agrita Driviņa.
Teritorija: 83,25 km2.
Iedzīvotāji: 644.
Iestādes: Kalētu pamatskola, Kalētu Mūzikas un
mākslas skola, bibliotēka, tautas nams, senlietu
krātuve, feldšeru vecmāšu punkts.
Pārvalde rūpējas par šo iestāžu darbību, veic ielu un
ceļu
ikdienas
uzturēšanu,
nodrošina
ūdenssaimniecības un mājokļu apsaimniekošanas
pakalpojumus.
2015.gadā
lielākie
remontdarbi
veikti
daudzdzīvokļu mājās Liepu aleja 2 un Liepu aleja
2A, kur veikta jumta seguma nomaiņa kopsummā
par EUR 27206. Jumta segums atjaunots arī daļai
daudzdzīvokļu mājai Liepu aleja 3, uzklājot jaunu
kausējamā ruberoīda segumu (EUR 1200). Skolas
ēkai „Mazā skola” veikts energoaudits un tehniskā
apsekošana, lai lemtu par ēkas siltināšanu (EUR
1100) .
Tautas namam nomainītas ārdurvis atbilstoši
mūsdienu prasībām.
Apjomīgs ieguldījums veikts no speciālā budžeta.
Atjaunots pašvaldības ceļa Krejotava – Stadions
segums ar jaunu bruģakmens ieklāšanu (EUR
30 613). Sakārtots ceļš „Darbnīcas - Lielkudumi”
– noņemts zem grants slāņa esošais asfalts un
atjaunots grants segums (EUR 1815).
Veikta aizsargājamās liepu alejas inventarizācija,
kurā novērtēti, numurēti un izstrādāti kopšanas
pasākumi visiem liepu alejas 134 kokiem.
Visa gada garumā norisinās meža parka „Kalētu
Priediens” pārņemšana no AS “Latvijas valsts
meži” pašvaldības īpašumā. Jāpiebilst, ka „Kalētu
Priediens” tika izvirzīts „Sējēja” balvai.
Regulāri veikti dažādi labiekārtošanas darbi:
novākts grausts iepretim skolai, sakārtoti mežu un
zemes īpašumi, veikti dažādi remontdarbi, radīti dekoratīvie elementi, lai apkārtne veidotos
sakopta un pagasta iedzīvotājiem būtu prieks dzīvot savā pagastā.
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2.15.

Virgas pagasta pārvaldes darbība 2015.gadā

Pārvaldes vadītāja: Daiga Egle.
Teritorija: 86,00 km2
Iedzīvotāji: 855.
Iestādes: Virgas pamatskola, Purmsātu speciālā
internātpamatskola, bibliotēka Virgā, Purmsātos un
Paplakā, tradīciju nams Virgā, brīvā laika
pavadīšanas centrs Purmsātos, senlietu krātuve
Virgā un Purmsātos, Virgas veselības aprūpes
centrs.
Pārvalde rūpējas par šo iestāžu darbību, veic ielu un
ceļu ikdienas uzturēšanu un teritorijas sakopšanu.
Lielākie projekti, kas tika veikti 2015.gadā, ir
Virgas pamatskolas katlu mājas būvniecība, kas tika
paveikta, rekonstruējot esošo krāšņu apkuri par
centrālo katlu mājas apkures sistēmu, kas nodrošina
Virgas pamatskolas ēkas labāku apkurināšanu un
reizē saglabāšanu. Pašvaldības īpašumam - pagasta pārvaldes administratīvajai ēkai tika
veikta siltināšana un atjaunota notekūdeņu novadīšanas sistēma.
2015.gada oktobrī tika veikts liels ieguldījums mājokļu apsaimniekošanā
daudzdzīvokļu mājai “Sarmas” tika pārmūrēti visi 16 skursteņi, kā arī iztīrītas esošās
ventilācijas un dūmvadu šahtas, uzlabota ugunsdrošība. Novembrī divi skursteņi pārmūrēti
“Gailīšu” mājai. Mājai uzlabota ugunsdrošība.
Virgas pagasta ūdenssaimniecība piedzīvoja divus lielus projektus Paplakas ciema
“Bērziņu” dzeramā ūdens ņemšanas vietai. Vasaras mēnešos tika veikta četru trašu nomaiņa
un veikti pieslēgumi Lejasgarnizona iedzīvotāju 15 individuālajām un pagasta īres mājām, kā
arī decembra sākumā “Bērziņu” sūkņa mājas lietotāji tika pieslēgti Paplakas “Centra” ūdens
ņemšanas vietai un izbūvēta jauna trase 740 metru garumā. Paralēli tam tika sakārtota
dokumentācija visām sešām ūdens ņemšanas vietām un divām attīrīšanas iekārtām. Decembra
beigās tā tika nodotas SIA “Priekules nami”’, kas turpmākos gadus veiks Virgas pagasta
ūdenssaimniecības apsaimniekošanu.
Rudenī tika realizēts Lauku atbalsta
dienesta Zivju fonda projekts un Prūšu
ūdenskrātuvē tika ielaisti 6000 zandartu mazuļu.
Nodotas projekta atskaites un saņemts
finansējums. Plānoti arī nākamā gada projekti,
kas realizējami Prūšu ūdenskrātuvē.
2015.gadā seši pašvaldības īpašumi tika
ierakstīti zemesgrāmatā.
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3. PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES
DARBĪBAS REZULTĀTI
Pašvaldības budžets
Priekules novada pašvaldības budžets veidojas no pamatbudžeta, speciālā budžeta un
ziedojumu un dāvinājumu budžeta. 2015.gadā pašvaldības budžeta ieņēmumi bija
EUR 6 444 006, izdevumi EUR 6 322 715.
Pašvaldības budžets
2014.gada izpilde
EUR
IEŅĒMUMI
Pamatbudžeta ieņēmumi
Speciālā budžeta ieņēmumi

6 237 616
255 689

Ziedojumi un dāvinājumi

2015.gada izpilde
EUR

2016.gada plāns
EUR

6 179 253
253 415

5 378 828
271 454

11 338

300

Līdzekļu atlikums uz gada
sākumu pamatbudžetā

719 442

539 109

709 114

Līdzekļu atlikums uz gada
sākumu speciālajā budžetā
Līdzekļu atlikums uz gada
sākumu Ziedojumi
Kredītlīdzekļu piesaiste

111 517

146 939

158 724

1000

7932

435 965
7 760 230

318 540
7 449 594

308 000
6 834 352

6 592 062
220 268

6 076 680
241 630
4405

6 142 720
430 178
8232

193 067
68 785

251 109
0

253 222
0

539 109

709 114

0

146 939

158 724

0

7932

0

7 449 594

6 834 352

Kopā
IZDEVUMI
Pamatbudžeta izdevumi
Speciālā budžeta izdevumi
Ziedojumu un dāvinājumu
izdevumi
Aizdevumu atmaksa
Ieguldījums pašvaldības SIA
pamatkapitālā
Līdzekļu atlikums uz gada
beigām pamatbudžetā
Līdzekļu atlikums uz gada
beigām speciālajā budžetā
Līdzekļu atlikums uz gada
beigām Ziedojumi un
dāvinājumi
Kopā

7 760 230

Pamatbudžets
Pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi, maksas
pakalpojumi un transferti. 2015.gadā pamatbudžeta ieņēmumi sastāda EUR 6 179 253, kas ir
par EUR 58 355 mazāk, salīdzinot ar 2014.gadu. 2015.gadā samazinājušies valsts transferti,
jo samazinājies ES finansēto projektu apjoms un maksas pakalpojumu ieņēmumi.
32

2015.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

2016.gadā ieņēmumi prognozēti, ievērojot piesardzības principu, un tie ir 87,05 %
apmērā no 2015.gada izpildes vai par EUR 800 425 mazāki. Mērķdotācija pedagogu
atalgojumam plānota tikai astoņiem mēnešiem un samazinājies maksas pakalpojumu apjoms.
Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra pa ieņēmumu veidiem
2014.gada
izpilde
Nodokļu ieņēmumi
Ienākuma nodoklis

2 364 016
1 938 004

salīdzinot
ar
2014.gadu
2 428 557
64 541
1 954 856

16 852

% no
kopējiem
ieņēmumiem
39.30
31.64

2015.gada
izpilde

2016.gada
plāns
2 441 832
2 036 931

Īpašuma nodokļi

426 012

473 701

47 689

7.67

404 901

Nenodokļu ieņēmumi

59 505

110 226

50 721

1.78

14 960

Maksas pakalpojumi
un citi pašu ieņēmumi

255 238

239 013

-16 225

3.87

205 907

3 558 857

3 401 465

-157 392

55.05

2 716 129

3 500 067

3 325 629

-174 438

53.82

2 641 129

58 790

75 836

17 046

1.23

75 000

6 237 616

6 179 261

-58 355

100

5 378 828

Transferti
Valsts budžeta
transferti
Pašvaldību budžetu
transferti
KOPĀ

Kopējā pamatbudžeta ieņēmumu prognoze izpildīta par 101.74%. Jāatzīmē, ka
2015.gadā apstiprinātais pamatbudžeta plāns tika grozīts, gada laikā palielinot pamatbudžeta
ieņēmumus par EUR 593 052.
Priekules novada pašvaldības pamatbudžetā 39.30% no kopējiem ieņēmumiem veido
nodokļu ieņēmumi, 1.78% - nenodokļu ieņēmumi, 55.05% - transferti mērķdotāciju un
dotāciju veidā no valsts budžeta un ES struktūrfondiem un maksas pakalpojumu ieņēmumi –
3.87%.
Pašvaldību
budžetu
transferti
1%

Ienākuma
nodoklis
31%

Valsts budžeta
transferti
54%

Maksas
pakalpojumi
un citi pašu
ieņēmumi
4%

Īpašuma
nodokļi
8%
Nenodokļu
ieņēmumi
2%

Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2015.gadā (%)
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Nodokļu ieņēmumi
2014.gada
izpilde

2015.gada
izpilde

Nodokļu ieņēmumi

2 364 016

2 428 557

salīdzinot
ar
2014.gadu
64 541

Ienākuma nodoklis
Īpašuma nodokļi

1 938 004
426 012

1 954 856
473 701

16 852
47 689

% no
kopējiem
ieņēmumiem
100.00

2016.gada
plāns

80.49
19.51

2 036 931
404 901

2 441 832

Nodokļu ieņēmumus veido ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā
īpašuma nodokļa par zemi, ēkām un būvēm, un mājokļiem. No visa kopējā ieņēmumu apjoma
nodokļu ieņēmumi sastāda 39.30%.
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis.
No nodokļu ieņēmumiem 80.49% sastāda ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa.
Salīdzinot ar 2014.gadu iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi palielinājušies par EUR
16853, 2016.gadā plānots EUR 2 036 931, kas plānots par EUR 82074 vairāk kā 2015.gadā.
Nekustamā īpašuma nodoklis.
No kopējā nodokļu ieņēmumu apjoma 19.51% ir nekustamā īpašuma nodokļa
ieņēmumi. Nekustamā īpašuma nodokli iekasējam par zemi, ēkām un būvēm, un mājokļiem.
2015.gadā nekustamā īpašuma nodokļi ir iekasēti par EUR 47689 vairāk nekā 2014.gadā, jo
palielinājās iepriekšējo gadu parādu saņemšana.
Īpašuma
nodokļi
20%

Ienākuma
nodoklis
80%

Nodokļu ieņēmumu struktūra 2015.gadā (%)

2015.gadā veikti sekojoši pasākumi ar nekustamā īpašuma nodokļa parādniekiem:
1. parādnieka maksātnespējas procesa ietvaros iesniegti divi kreditora prasījumi
par EUR 6460.00;
2. pieņemti četrpadsmit lēmumi par NĪN parādu bezstrīdus piedziņu par kopējo
summu EUR 15166.88;
3. zvērinātiem tiesu izpildītājiem izpildei iesniegtas deviņas NĪN parādu
piedziņas lietas par EUR 10535.08;
4. par NĪN parādu piedziņas lietām no tiesu izpildītājiem saņemti EUR 2665.47.
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2015.gadā piemēroti NĪN atvieglojumi EUR 3978,- apmērā. Tajā skaitā:
1. politiski represētajām personām saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma
nodokli” 5.panta 2.daļu 50% apmērā – EUR 2351.00;
2. trūcīgām / maznodrošinātām personām – EUR 493;
3. daudzbērnu ģimenēm – EUR 317.00.
Nenodokļu ieņēmumi
2014.gadā nenodokļu ieņēmumi ir EUR 59505, kas ir 1.78 % no kopējiem pašvaldības
ieņēmumiem. Nenodokļu ieņēmumus veido ieņēmumi no pašvaldības SIA dividendēm, valsts
un pašvaldību nodevām, naudas sodiem, pašvaldības īpašumu pārdošanas un pārējiem
dažādiem nenodokļu ieņēmumiem.
Nenodokļu ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem

Nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no
uzņēmējdarbības un
īpašuma
Valsts (pašvaldību)
nodevas un kancelejas
nodevas
Naudas sodi un sankcijas
Pārējie nenodokļu
ieņēmumi
Ieņēmumi no valsts
(pašvaldību) īpašuma
iznomāšanas, pārdošanas

2014.gada
izpilde

2015.gada
izpilde

59 505

110 226

salīdzinot
% no
2016.gada
ar
kopējiem
plāns
2014.gadu ieņēmumiem
50 721

100

14 960

233

0

-233

0.00

0

4 456

3 932

-524

3.57

4 730

18 152

363

-17 789

0.33

0

12 352

22 175

9 823

20.12

7 767

24 312

83 756

59 444

75.99

2 463

Procentuāli lielāko daļu – 75.99% no nenodokļu ieņēmumiem saņēmām no
pašvaldības īpašumu pārdošanas. 2015.gadā pārdevām pašvaldības īpašumus par EUR 83756.
Naudas sodos un nodokļu nemaksāšanas sankcijās esam iekasējuši EUR 363, kas ir 0.33%. Ar
2015.gadu nokavējuma naudas par nodokļu nemaksāšanu tika uzskaitītas kopā ar nodokļa
summām. Pārējie nenodokļu ieņēmumi EUR 22175, kas ir 20.12% no pārējiem nenodokļu
ieņēmumiem.
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Valsts
(pašvaldību)
nodevas un
kancelejas
nodevas
4%

Naudas sodi un
Pārējie
sankcijas
nenodokļu
0%
ieņēmumi
20%

Ieņēmumi no
valsts
(pašvaldību)
īpašuma
iznomāšanas,
pārdošanas
76%
Nenodokļu ieņēmumu struktūra 2015.gadā (%)

Maksas pakalpojumi

2014.gada 2015.gada
izpilde
izpilde

salīdzinot
ar
2014.gadu

% no
kopējiem
ieņēmumiem

2016.gada
plāns

EUR

EUR

EUR

%

EUR

Maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi

255 238

239 013

-16 225

100

226 443

Maksa par izglītības
pakalpojumiem

65 691

58 573

-7 118

24.51

60 700

Ieņēmumi par nomu un īri

47 486

42 582

-4 904

17.82

49 856

Ieņēmumi par pārējiem
budžeta iestāžu sniegtajiem
maksas pakalpojumiem

132 948

137 627

4 679

57.58

109 087

Citi iepriekš neklasificētie
pašu ieņēmumi

9 113

231

-8 882

0.10

6 800

2015.gadā maksas pakalpojumi iekasēti EUR 239013, kas ir par EUR 16225 mazāk
nekā 2014.gadā. Tas izskaidrojams ar to, ka 2015.gadā nodevām apsaimniekošanā SIA
“Priekules nami” Priekules pagasta ūdenssaimniecību un dzīvojamo fondu. No kopējiem
ieņēmumiem maksas pakalpojumi sastāda 3.87%.
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Citi iepriekš
neklasificētie
pašu ieņēmumi
0%

Maksa par
izglītības
pakalpojumiem
24%

Ieņēmumi par
nomu un īri
18%
Ieņēmumi par
pārējiem
budžeta iestāžu
sniegtajiem
maksas
pakalpojumiem
58%
Maksas pakalpojumu struktūra 2015. gadā (%)

2015.gadā veikti sekojoši pasākumi īres / apsaimniekošanas un / vai
pamatpakalpojumu parādniekiem:
Pabeigti seši tiesas procesi par parādu piedziņu EUR 2785,00 apmērā.

Transferti

2014.gada 2015.gada
izpilde
izpilde
Transferti
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību budžetu transferti

% no
salīdzinot
kopējiem 2016.gada
ar
ieņēmum
plāns
2014.gadu
iem

3 558 857

3 401 465

-157 392

100

2 716 129

3 500 067

3 325 629

-174 438

97.77

2 641 129

58 790

75 836

17 046

2.23

75 000

Transfertu ieņēmumi (mērķdotācijas un dotācijas no valsts budžeta), kas ir 55.05 % no
kopējiem ieņēmumiem 2015.gadā saņemts par EUR 157 392 mazāk nekā 2014.gadā.
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Pašvaldību
budžetu
transferti
2%

Valsts budžeta
transferti
98%

Transfertu ieņēmumu struktūra 2015.gadā (%)

Pamatbudžeta izdevumi
Pamatbudžeta izdevumi ir visi izdevumi, kuri tiek tērēti pašvaldības funkciju
nodrošināšanai.
2015.gada pamatbudžeta izdevumi ir EUR 6 327 796, kas salīdzinot ar 2014.gadu, ir
par EUR 469 494 mazāki. Pamatbudžeta izdevumus iedala atbilstoši funkcionālajam
sadalījumam un pēc ekonomiskās klasifikācijas.
Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai.

Izdevumu
pozīcijas

2014.gad
a izpilde
EUR

Īpatsvars
% pret
kopējiem
izdevumie
m

2015.gad
a izpilde
EUR

Īpatsvars
% pret
kopējiem
izdevumie
m

2016.gad
a plāns
EUR

Īpatsvars
% pret
kopējiem
izdevumie
m

Atlīdzība

3 468 946

51.03

3 536 676

55.89

3 307 934

51,72

Uzturēšanas
izdevumi

1 729 847

25.45

1 569 955

24.81

1 766 620

27,62

Subsīdijas un
dotācijas

113 682

1.67

148 478

2.35

165 588

2,59

Kredītu un %
atmaksa

287 576

4.23

280 610

4.43

263 816

4,12

Kapitālie
izdevumi

940 786

13.84

548 574

8.67

589 870

9,22

Sociālie pabalsti

201 056

2.96

186 383

2.95

240 285

3,76

55 397

0.81

57 120

0.90

61 829

0,97

6 797 290

100.00

6 327 796

100.00

6 395 942

100.00

Savstarpējie
norēķini
KOPĀ
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No pašvaldības izdevumiem 2015.gadā 55.89 % tiek tērēti atlīdzībai, tas ir
atalgojumam un Valsta sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Vidējā darba alga
2015.gadā novadā ir EUR 475.04, 2014.gadā tā bija 470.15. Uzturēšanas izdevumiem tērēti
24.81 % no visiem izdevumiem, pamatlīdzekļu iegādei – 8.67 %, kredītu atmaksai un
procentu maksājumiem par kredītiem 4.43%, sociālajiem pabalstiem – 2.95 %.
4 000 000
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0

2014.gada izpilde EUR

2015.gada izpilde EUR

2016.gada plāns EUR

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai 2014.,2015., un 2016.gadā

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajam sadalījumam
Pēc funkcionālās klasifikācijas izdevumu lielākā daļa 53.16% tiek tērēti izglītībai. Izglītība ir
novada pirmsskolas izglītības iestāžu, pamatskolu, vidusskolas, speciālās internātpamatskolas,
mūzikas un mākslas skolu, sporta skolas, skolēnu pārvadājumu un citu ar izglītību saistītu izdevumu
nodrošināšana. Arī 2015.gadā izglītībai tērēta lielākā izdevumu daļa – 46.68% no kopējiem
izdevumiem.
Vispārējiem valdības dienestiem, kas ir novada dome, administrācija, pagastu pārvaldes,
dzimtsarakstu nodaļa, savstarpējo norēķinu izdevumi, kredītu % maksājumi 2015.gadā izlietoti
13.52% jeb EUR 821414. Salīdzinot ar 2014.gadu, tas ir par EUR 93210 mazāk.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai ir izlietoti 12.68% jeb EUR 770289. Šeit
ir izdevumi mājokļu apsaimniekošanai, ūdenssaimniecībai, ielu apgaismojumam un pārējiem
saimnieciskiem izdevumiem – teritoriju uzturēšanai un apsaimniekošanai. Izdevumi samazinājušies,
salīdzinot ar 2014.gadu, par EUR 321244, jo 2015.gadā netika realizēts neviens nozīmīgs investīciju
projekts.
Kultūrai un sportam izlietoti 8.61 % vai EUR 523027. Salīdzinot ar 2014.gadu, izdevumi
pieauguši par 0.48%. Šajā sadaļā ir izdevumi kultūras iestāžu – bibliotēku, kultūras namu, tradīciju
namu, saieta namu un senlietu krātuvju uzturēšanai, kultūras pasākumu organizēšanai novadā un
pašdarbības kolektīvu, pulciņu uzturēšanai.
Sociālai aizsardzībai tērēti 6.30% jeb EUR 3382775. Salīdzinot ar 2014.gadu, izdevumi
samazinājušies par EUR 143237. Sociālā aizsardzības izdevumi veidojas no bāriņtiesas, sociālā
dienesta, sociālā atbalsta centra Priekulē un Kalētos izdevumiem.
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Ekonomiskai darbībai izlietoti 4.68% jeb EUR 284184. Šeit uzskaitīti izdevumi
nodarbinātības pasākumiem, attīstības plānošanas nodaļai, būvvaldei un tūrismam. Izdevumi nedaudz
samazinājušies, jo nebija plānoti ielu rekonstrukciju darbi, dažādas projektēšanas LAD pasākumiem.
Veselības aizsardzībai, kas ir feldšeru punkti pagastos un Virgas veselības aprūpes centrs ir
tikai 1, 6% no kopējiem izdevumiem, kas ir EUR 64674, 2014.gadā tie bija EUR 69472.
Tabulā uzskatamāk parādīti izdevumi, to procentuālais sadalījums.
Īpatsva
Īpatsva
Īpatsva
rs %
rs %
rs %
2014.gada pret
2015.gada pret
2016.gada pret
izpilde
kopējie izpilde
kopējie plāns
kopējie
EUR
m
EUR
m
EUR
m
izdevu
izdevu
izdevu
miem
miem
miem
Vispārējie valdības
914624
13.87
870012
14.16
821414
13.52
dienesti
Sabiedriskā kārtība un
1862
0.03
0.00
0.00
drošība
375510
5.70
491461
8.00
Ekonomiskā darbība
284184
4.68
Pašvaldības teritoriju un
1091533
16.56
957059
15.58
mājokļu
770289
12.68
apsaimniekošana
69472
1.05
66621
1.08
Veselība
64674
1.06
Kultūra, sports, reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība
Kopā

535708

8.13

523027

8.61

583840

9.50

3077341

46.68

3230323

53.16

2795083

45.50

526012

7.98

382775

6.30

378644

6.16

6592062

100

6 076 686

100

6142720

100

Vērtējot izdevumus pēc funkcionālā sadalījuma, secinām, ka vislielākā summa 53.16% tiek
tērēti izglītībai, vispārējai valdībai -13.52%, pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai - 2.68
%. Pārējās sadaļas tērē no 8-1%.

3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0

2014.gada izpilde EUR

2015.gada izpilde EUR

2016.gada plāns EUR

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajai klasifikācijai 2014.,2015., un 2016.gadā
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Speciālais budžets
Pašvaldības speciālais budžets veidojas no dabas resursu nodokļa, mērķdotācijas
autoceļu uzturēšanai un pārējiem speciālā budžeta līdzekļiem. 2015.gadā speciālā budžeta
ieņēmumi bija EUR 253415, izdevumi EUR 241630.
Speciālā budžeta ieņēmumi

Nodokļu ieņēmumi
Dabas resursu nodoklis
Transferti
Valsts budžeta transferti
KOPĀ

2015.g.
salīdzinot
2014.gada 2015.gada
īpatsvars pa
ar
izpilde
izpilde
maks.
2014.gadu
veidiem

2016.gada
plāns

EUR

EUR

EUR

EUR

%

38 177

24 969

-13 208

9.85

25 000

38 177
217 512
217 512
255 689

24 969
228 446

-13 208
10 934
10 934
-2 274

9.85
90.15
90.15
100

25 000
246 454
246 454
271 454

228 446

253 415

2015.gadā speciālā budžeta ieņēmumi ir EUR 253415, no kuriem 90.15% ir Valsts
mērķdotācija autoceļu un ielu uzturēšanai un tikai 9.85% ir dabas resursu nodokļa ieņēmumi.
Salīdzinot ar 2014.gadu, dabas resursu nodokļa ieņēmumi ir samazinājušies par EUR 13208,
bet mērķdotācijas apjoms pieaudzis par EUR 10934. 2016.gada plānā dabas resursu nodoklis
plānots apmēram pēc 2015.gada izpildes, bet mērķdotācijas apjoms ir palielinājies par EUR
21008.
Speciālā budžeta izdevumi
Speciālā budžeta izdevumi 2015.gadā ir EUR 241630, kas attiecīgi sadalās vides
aizsardzības pasākumiem EUR 23883 un autoceļu un ielu uzturēšanai EUR 217747.
Speciālā budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai

Izdevumu pozīcijas

Atlīdzība

Īpatsva
rs %
2014.gada pret
2015.gada
izpilde
kopējie izpilde
EUR
m
EUR
izdevu
miem
5640
2.56
465

Īpatsva
Īpatsva
rs %
rs %
pret
2016.gada pret
kopējie plāns
kopējie
m
EUR
m
izdevu
izdevu
miem
miem
0
0
0.19

Uzturēšanas izdevumi

171653

77.93

224434

92.88

366390

85.17

Kapitālie izdevumi
KOPĀ

42975
220268

19.51
100

16731
241630

6.92
100

63788
430178

14.83
100
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Atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai 2015.gadā speciālā budžeta lielākā daļa 92.88%
ir uzturēšanas izdevumi, kas ir samaksa par pakalpojumiem un precēm. Kapitālajiem
izdevumiem izlietoti 6.92% no kopējiem izdevumiem. Atlīdzībai tikai 0.19%. Arī 2014.gadā
procentuālais sadalījums ir līdzīgs. 2016.gadā plānoti tikai uzturēšanas izdevumi 85.17%
apmērā un kapitālie izdevumi 14.83% apmērā no kopējiem izdevumiem.
Speciālā budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajam sadalījumam

Izdevumu pozīcijas

2014.gada
izpilde
EUR

Vispārējie valdības
dienesti
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Kopā

Īpatsva
rs %
pret
kopējie
m
izdevu
miem

2015.gada
izpilde
EUR

Īpatsva
rs %
pret
kopējie
m
izdevu
miem

Īpatsva
rs %
2016.gada pret
plāns
kopējie
EUR
m
izdevu
miem

0

0

0

0

818

0.19

171 083

77.67

217 747

90.12

346 660

80.59

49 185

22.33

23 883

9.88

82 700

19.22

220 268

100

241 630

100

430 178

100

Atbilstoši funkcionālajai klasifikācijai 2015.gadā 90.12% no kopējiem izdevumiem ir
ekonomiskajai darbībai, kas ir pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas izdevumi. Tikai
nepilni desmit procenti no kopējiem izdevumiem 2015.gadā izlietoti vides aizsardzības
pasākumu finansēšanai. Arī 2014.gadā izdevumu attiecība ir līdzīga.
Ziedojumi un dāvinājumi
2015.gadā Priekules novada pašvaldība ziedojumus un dāvinājumus ir saņēmusi EUR
11337. Šie ziedojumi saņemti naudā, visi saņemtie ziedojumi ir izlietoti noteiktam mērķim.

salīdzinot 2015.g.
2014.gada 2015.gada
2016.gada
ar
īpatsvars pa
izpilde
izpilde
plāns
2014.gadu maks.veidiem
EUR
Saņemtie ziedojumi un
dāvinājumi naudā
Juridisku personu
ziedojumi
Fizisku personu
ziedojumi

EUR

EUR

%

EUR

7 342

11 337

3 995

100.00

300

6 342

10 956

4 614

96.64

0

1 000

381

-619

3.36

300

2015.gadā palielinājies saņemto ziedojumu apjoms par EUR 3995, un tas ir EUR
11337. No kopējās ziedojumu summas EUR 10956 ir juridisko personu ziedojumi un EUR
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381 ir ziedojušas privātpersonas. Saņemtie ziedojumi ir arī izlietoti paredzētajiem mērķiem.
2015.gada izdevumi ir EUR 4405.

2015.gada
izpilde EUR

Īpatsva
rs %
pret
kopējie
m
izdevu
miem

2016.gada
plāns
EUR

Īpatsv
ars %
pret
kopējie
m
izdevu
miem

0

1 794

40.73

7

0.09

0

0.00

25

0.57

0

0.00

Teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana

4 000

50.37

0

0.00

0

0.00

Izglītība

3 942

49.63

2 586

58.71

8 225

99.91

Kopā

7 942

100

4 405

100

8 232

100

Izdevumu pozīcijas

Vispārējie valdības
dienesti
Kultūra

2014.gada
izpilde
EUR

Īpatsva
rs %
pret
kopējie
m
izdevu
miem

0

Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 2015.gadā naudā
Ziedotājs
SIA Artis JP

Summa
EUR
1800.00

Priekules firma Kvanta

25.00

Vītolu fonds
SIA Ruģi
Rumula biedrība
Latvijas draugi Zviedrijā
Ziedojumi no fiziskām
personām
SIA Artis JP

400.00
364.00
7000.00
867.27
381.45

KOPĀ

11337.72

500.00

Mērķis
Mikrofonu komplekta iegāde Gramzdas
pagasta pārvaldē
Priekules kultūras nama sieviešu kora
koncerta organizēšanai
Gramzdas pamatskolas ekskursijas rīkošanai
Kalētu pamatskolai
Purmsātu speciālā internātskola
Purmsātu speciālā internātskola
Krotes pamatskolas bērnu rotaļu laukumam
Gramzdas pamatskolas bērnu baseina
apmeklējumiem

Pašvaldības prasības
Pašvaldības prasības uz 2015.gada 31.decembri:
1. NĪN parāds zemei EUR 119730;
2. NĪN parāds mājokļiem EUR 8173;
3. NĪN parāds par ēkām EUR 12034;
4. Iedzīvotāju parādi par īri un komunālajiem maksājumiem EUR 62414;
5. Parādi par zemes nomu EUR 10014;
6. Prasības pret valsts iestādēm EUR 8976;
7. Prasība par 2015.gadā nesamaksāto IIN EUR 114336;
8. Prasības par 2015.gadā nesaņemto PFIF EUR 34540;
9. Prasības pret LKB EUR 125968;
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10. Pārējie debitori EUR 2079;
11. Parādi par vecāku maksām PII “Dzirnaviņas” EUR 3487;
12. Parādi par vecāku maksām skolās EUR 4073;
13. Parādi par vecāku maksām mūzikas un mākslas skolās EUR 2567.

Konts
2310

2320

2340
2360
2380
2390

Uz
31.12.2015
EUR

Saistību veids
Prasības pret pircējiem un
pasūtītājiem
Prasības par ārvalstu finanšu
palīdzības un Eiropas Savienības
politiku instrumentu finansētajiem
projektiem (pasākumiem)
Prasības par nodokļiem un nodevām
Uzkrātie ieņēmumi
Prasības pret personālu
Pārējās prasības
Kopā

Uz
Izmaiņas
31.12.2014
EUR
EUR

54 494

52 027

2 467

43

0

43

154 273

162 910

-8 637

45 122
713
34 540
289 185

36 642
0
45 922
297 501

8 480
713
-11 382
-8 316

Pašvaldības saistības
Pašvaldības saistības iedala īstermiņa un ilgtermiņa saistībās. Pašvaldības īstermiņa
saistības uz 31.12.2015. ir EUR 1 040 017, kas ir par EUR 64 663 mazāk nekā uz 31.12.2014.
Lielākās īstermiņa saistības ir kontā 5900 “Nākamo periodu ieņēmumi”. Pašvaldības
ilgtermiņa saistības ir tikai kontā 5110 “Ilgtermiņa aizņēmumi”.
Pašvaldības īstermiņa saistības
Konts
5210
5310
5400
5600
5700
5900

Uz
31.12.2015
EUR

Saistību veids
Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa
aizņēmumu īstermiņa daļa
Īstermiņa saistības piegādātājiem un
darbuzņēmējiem
Īstermiņa uzkrātās saistības
Norēķini
ar
darba
samaksu
ieturējumiem (izņemot nodokļus)

un

Nodokļi un sociālās apdrošināšanas
maksājumi
Nākamo periodu ieņēmumi
Kopā

Uz
Izmaiņas
31.12.2014
EUR
EUR

237 544

197 865

39 679

36 480

27 589

8 891

179 352

144 560

34 792

151 250

148 594

2 656

144 786

134 077

10 709

290 605

451 995

-161 390

1 040 017

1 104 680

-64 663
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Pašvaldības ilgtermiņa saistības
Konts
5110

Uz
Uz
Izmaiņas
31.12.2015 31.12.2014
EUR
EUR
EUR
2 668 531 2 640 780
27 751
2 668 531 2 640 780
27 751

Saistību veids
Ilgtermiņa aizņēmumi
Kopā

Pārskats par ilgtermiņa aizņēmumiem

Aizdevējs

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase
Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase

Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase

Valsts kase

Mērķis
Līdzfinansējums
ūdenssaimniecības
attīstībai Priekules pilsētā
Līdzfin.Priekules
vidusskolas
daudzfunkcionālās sporta
hlles būvniecībai
Līdzfin.Priekules
vidusskolas
daudzfunkcionālās sporta
halles būvniecībai
Līdzfin.Priekules
vidusskolas
daudzfunkcinālās sporta
halles būvniecībai
TEP izstrādāšanai
centralizētai ūdensapgādei
un kanalizācijai Bunkā
Mikroautobusa iegāde
Bunkā
Krotes bibliotēkas
rekonstrukcijas projekta
izstrāde un avārijas
situācijas novēršana
Sabiedriskā centra Bunkas
kultūras nama renovācijas
2.kārta
Krotes skolas
rekonstrukcija
Arta Kronvalda Krotes
pamatskolas ēdnīcas
renovācijas uzsākšana
Ata Kronvalda Krotes
pamatskolas renovācijas
pabeigšana
Autobusa iegāde Bunkā
Bunkas pag.Krotes
bibliotēkas jaunās ēkas
būvniec.
Priekules pilsētas
ūdenssaimniecības
attīstībai

Līguma
parakstīšan
as datums

Atmaksas
termiņš

Aizņēmu
ma līguma
summa
EUR

Pārskata
perioda
sākumā
EUR

Pārskata
perioda
beigās
EUR

05.12.2008

20.01.2033

291 689

247 480

233 877

01.09.2008

20.08.2033

327 261

275 767

261 055

14.03.2008

20.01.2033

284 574

233 351

220 545

25.01.2007

20.12.2031

204 894

158 337

149 026

02.05.2006

20.04.2026

9 676

5 706

5 193

02.05.2006

20.04.2026

12 521

7 449

6 794

02.05.2006

20.04.2026

26 181

15 594

14 229

23.12.2004

20.12.2024

14 229

7 826

7 114

16.03.2004

20.03.2024

36 995

17 814

15 896

08.02.2007

20.12.2026

142 287

89 857

82 367

14.08.2007

20.07.2027

99 601

65 102

59 991

08.02.2007

20.12.2026

35 370

22 564

20 686

06.08.2009

20.06.2025

188 943

72 587

65 671

30.09.2009

20.09.2034

200 625

178 075

169 055
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Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Krotes skolas Bunkā
sporta zāles būvniecība
Saimniecības ēkas
rekonstr.par brīvā laika
pavadīšanas centru Dārza
ielā 8,Purmsātos
Rekrācijas vides
uzlabošana Priekules
pašvaldības veicināšanā(
Priekules stadions)
Bunkas pag.Tadaiķu ciema
ūdenssaimniecības attīstība
Priekules kultūras nama
rekonstrukcija
Pašv.autonomo funkciju
veikšanai nepieciešamā
transporta iegāde
Ūdenssaimn.attīstība
Priekules nov.Kalētu
pag.Kalētu ciemā
Ūdenssaimn.attīstība
Priekules nov.Kalētu
pag.Ozolu ciemā
Aizpute,vaiņodes,Uzvaras
un Zviedru Vārtu
krustojuma
rekonstr.Priekule pilsētā
Priekules mūzikas un
mākslas skolas jumta
renovācija
Siltumefekta gāzu emisiju
samazināšana un
energoefekt.paaugstināšan
a Priekules pirmskolas
izglītibas iestādē
"Dzirnaviņas"
Ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu
rekonstr. un izbūve
Priekules pašvaldībā
Bunkas pag.Bunkas ciema
ūdenssaimn.attīstība
Skolas un internāta ēkas
fasāžu renovācija,
apkures sistēmas un
siltumtrases rekonstrukcija
Priekules novada Virgas
pagasta Purmsātos,
Purmsātu muižā 1.3.4.kārta
Ūdenssaimniecības
attīstība Priekules novada
Kalētu pagasta Kalētu
ciemā II kārta
Sociālā atbalsta centra ēkas
vienkāršota renovācija
Jauna autobusa iegāde
(36+1 sēdvietas)Priekules
novada pašvaldības
vajadzībām

27.10.2009

20.10.2034

31 296

27 777

26 369

27.07.2010

20.12.2016

55 724

5 370

2 473

19.08.2010

20.09.2021

224 694

49 252

41 955

02.11.2010

20.06.2021

173 000

19 209

16 363

14.07.2011

20.06.2022

282 710

61 155

52 999

29.08.2011

20.05.2018

73 420

42 828

30 592

29.08.2011

20.06.2024

263 214

124 035

110 978

29.08.2011

20.12.2025

36 214

21 599

19 635

22.05.2012

20.03.2033

423 969

214 075

202 345

22.05.2012

20.05.2022

36 739

29 786

25 814

19.06.2012

20.09.2027

302 581

178 514

164 513

27.09.2012

20.09.2022

62 788

52 604

45 814

08.04.2013

20.03.2033

217 482

178 967

169 161

20.05.2014

20.05.2034

256 000

253 265

243 315

20.05.2014

20.03.2025

199 500

76 000

37 370

28.07.2014

20.07.2034

106 700

106 700

103 950

30.01.2015

20.01.2022

164 560

0

146 950
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Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Gramzdas p[amatskolas
sporta zāles remonts P182/2015
Virgas pamatskolas
apkures sistēmas un ārējo
tīklu remonts P-226/2015
Priekules MMS apkures
sistēmas vienkāršotā
renovācija P-227/2015

Kopā

10.06.2015

20.05.2025

30 000

0

30 000

03.07.2015

20.06.2035

91 280

0

91 280

03.07.2015

20.06.2025

32 700

0

32 700

x

x

4 939 417

2 838 645

2 906
075

x

Pārskats par ilgtermiņa galvojumiem uz 31.12.2015.
Līguma
parakstīšanas
datums

Aizņēmējs/ Mērķis/Valūta

Atmaksas
termiņš

Galvotā
aizņēmuma
summa

Pārskata
perioda
sākumā

Pārskata
perioda
beigās

SIA"Liepājas RAS"Liepājas
reģiona atkrituma saimniecības
projekts USD

29.12.2009

04.01.2022

50 533

31 593

23 641

SIA"Liepājas RAS"Liepājas
reģiona atkritumu saimniecības
projekts USD

29.12.2009

06.03.2017

46 336

15 153

9 642

SIA"Priekules slimnīcas"projekts
"Ambulatorās veselības aprūpes
infrastruktūras efektivitātes
paaugstināšana SIA"Priekules
slimnīca"" EUR

30.12.2010

20.12.2024

115 014

19 361

7 240

x

x

66 107

40 523

KOPĀ

x

Pašvaldības saistību apmērs
( kredītu pamatsummu un % maksājumu gada apmērs)
Saistību apmērs EUR
Ieņēmumi bez MD

2014.gada izpilde
345 177
4 528 318

2015.gada izpilde
284 471
4 177 967

2016.gada plāns
275 305
4 079 614

Saistību apmērs %

7.62

6.81

6.75

Saistību apmērs %

7.62
6.81

6.75

2014.gada izpilde 2015.gada izpilde 2016.gada plāns
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4.

LĪDZDALĪBA PAŠVALDĪBAS SAISTĪTO UZŅĒMUMU PAMATKAPITĀLĀ

Priekules novada pašvaldība ir 100% kapitāldaļu turētāja SIA „Priekules nami”, kas
nodarbojas ar namu apsaimniekošanu un ūdens un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu
Priekules pilsētā un Priekules pagastā.
SIA “Priekules nami” nodrošina ar
siltumu Priekules pilsētas Liepājas ielas
mikrorajona iedzīvotājus. Bez iepriekš
minētā SIA “Priekules nami” sniedz
pakalpojumus fiziskām un juridiskām
personām ēku iekšējo un ārējo
remontdarbu veikšanai, zāles pļaušanai
un transporta pakalpojumus kravu
pārvadāšanai līdz 1,5 t. Iznomā
pārvietojamo izlices pacēlāju (darba
augstums 16 m).
2015.gadā pašvaldība ir 57.67% SIA „Priekules Slimnīca” , 16.94 % SIA „RAS 30”
un 1.8% SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” kapitāldaļu turētāja.
Pašvaldības kapitālsabiedrību darbība iepriekšējā gadā nav bijusi pārāk veiksmīga.
Neviena no kapitālsabiedrībām gadu nenoslēdza ar peļņu. SIA „Priekules slimnīca”
2015.gadu noslēdza ar nelieliem zaudējumiem, taču kopējais finansiālais stāvoklis, salīdzinot
ar iepriekšējiem gadiem, ir stabilizējies.
Kapitālsabiedrības
nosaukums
Reģistrācijas Nr.

SIA
”Priekules nami”
42103020465
SIA ”Priekules slimnīca”
40003218218
SIA ”RAS-30”
42103022818
SIA ”Liepājas reģiona
tūrisma informācijas
birojs”
40003302839

Ieguldījuma
uzskaites
vērtība
uz
31.12.
2014.
585561

Pārvērtēšan
a
2015.gadā

Līdzdalība
perioda
beigās %

-16426

Ieguldījum
a
uzskaites
vērtība uz
31.12.
2015.
569135

89068

-8425

80643

57.67

50299

0

50299

16.94

4802

0

4802

1.8

100
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5. PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS
Priekules novada teritorijā saskaņā ar datiem par Priekules novada pašvaldības
nekustamo īpašumu uz 2015.gada 31.decembri lielāko daļu aizņem pašvaldībai piederošā un
piekrītošā lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kas tiek iznomāta novada fiziskajām un
juridiskajām personām. Pašvaldībai pieder meži, kas veido nelielas platības, kā arī karjeri.
Pašvaldības nekustamā īpašuma atlikusī vērtība uz 31.12.2015. bija 15 119 591 EUR.
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pašvaldības nekustamā īpašuma vērtība ir samazinājušies par
534 701 EUR.
Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums 2015.gadā
Posteņa nosaukums

Konta Nr.

1210+1260
1210n
1211n
1212n
1213n
1214n
1215n
1216n
1217n
1218n
1219n
1260n
1261n
1263n
1269n

Nekustamais īpašums kopā
Zeme, ēkas un būves
Dzīvojamās ēkas
Nedzīvojamās ēkas
Transporta būves
Zeme zem ēkām un būvēm
Kultivētā zeme
Atpūtai un izklaidei
izmantojamā zeme
Pārējā zeme
Inženierbūves
Pārējais nekustamais īpašums
Bioloģiskie un pazemes aktīvi
Pazemes aktīvi
Mežaudzes
Pārējie bioloģiskie aktīvi

Atlikusī vērtība EUR
uz
uz
uz
31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015.
15 838 827
15 773 588
805 570
7 788 062
2 473 446
1 082 026
744 166
0
943 210
1 715 124
221 984

65 239
0
64 503
736

15 654 292
15 587 632
537 317
4 024 103
2 188 718
1 109 724
1 308 458
10 494

15 119 591
14 927 156
485 477
4 115 745
1 865 607
1 097 667
1 299 078
10 494

254 030
1 993 308
4 161 480
66 660
0
65 924
736

255 588
1 686 215
4 111 285
192 435
89 500
102 199
736

Turējumā nodotie valsts un pašvaldības īpašumi uz 31.12.2015.
Atlikusī vērtība EUR
uz
31.12.201
3.

uz
31.12.2014.

uz
31.12.2015.

Turējumā nodotie valsts un
pašvaldību īpašumi

347 828

486 837

826 838

1252n

Turējumā nodotās valsts
un pašvaldību ēkas un būves

332 381

464 003

514 797

1259n

Turējumā nodotie valsts
un pašvaldību citi īpašumi

15 447

22 834

312 041

Konta Nr.

1250n

Posteņa nosaukums
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Pašvaldība ir uzskaitījusi un apkopojusi datus par tās rīcībā esošajām zemēm, ēkām,
būvēm un dzīvokļiem, kas ir reģistrēti zemesgrāmatā, kā arī par pašvaldībai piekritīgiem
objektiem, kas vēl nav reģistrēti zemesgrāmatā. Lai pašvaldība varētu racionāli un lietderīgi
apsaimniekot savus nekustamos īpašumus, ir jāveic objektu reģistrācija zemesgrāmatā.
Pašvaldības īpašumu bilances (atlikusī) vērtība uz 31.12.2015.

Īpašuma raksturojums

Bilances
(atlikusī) vērtība
īpašumiem, kuri
jāieraksta
zemesgrāmatā

Bilances
(atlikusī) vērtība
īpašumiem, kuri
ir ierakstīti
zemesgrāmatā

Bilances
(atlikusī) vērtība
īpašumiem, kuri
nav ierakstīti
zemesgrāmatā

2 662 827
4 084 286
8 291 338
715 543
15 753 994

584 362
3 935 470
4 767 009
53 670
9 340 511

2 078 465
148 816
3 524 329
661 873
6 413 483

Zeme
Ēkas
Būves
Dzīvokļi
Kopā

18 000 000
16 000 000

Bilances (atlikusī) vērtība
īpašumiem, kuri nav
ierakstīti zemesgrāmatā

14 000 000
12 000 000

Bilances (atlikusī) vērtība
īpašumiem, kuri ir
ierakstīti zemesgrāmatā

10 000 000
8 000 000
6 000 000

Bilances (atlikusī) vērtība
īpašumiem, kuri jāieraksta
zemesgrāmatā

4 000 000
2 000 000
0
Zeme

Ēkas

Būves Dzīvokļi

Pašvaldības bilancē norādītais nekustamā īpašuma apjoms uz 31.12.2015.
Īpašuma veids
Zeme zem mežaudzēm
Zeme zem karjeriem
Zeme zem augļu dārziem un citiem regulāri
ražojošiem koku stādījumiem

Apjoms (ha)
251.01
5.04
33.60
Kopā

289.65
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6.

PASĀKUMI TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS ĪSTENOŠANĀ

Ar Priekules novada pašvaldības domes 2015.gada 27.augusta lēmumu “Par Priekules
novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu
izdošanu” (protokols Nr.13, 6.§) tika pabeigts Priekules novada teritorijas plānojuma izstrādes
process un Priekules novadā tika apstiprināti saistošie noteikumi Nr.9 “Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi”, kuri stājas spēkā no 2015.gada 19.septembra un ir
īstenojami no 2015.gada 23.novembra.
Priekules novada pašvaldības dome 2015.gada 29.oktobra sēdē pieņēma lēmumu “Par
Priekules novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam investīciju plānu aktualizāciju”
(protokols Nr.15, 18.§) atbilstoši 2015.gada 24.septembra lēmumam (protokols Nr. 14, 47.§)
par piedalīšanos pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciemu atjaunošana lauku apvidos”,
iesniedzot projektu.
2015.gadā notika vairākas iedzīvotāju apspriedes dabas lieguma “Ruņupes ieleja”
aizsardzības plāna izstrādes un apspriešanas ietvaros. 2015.gada 20.aprīlī Priekules novada
pašvaldības dome apstiprināja dabas lieguma “Ruņupes ieleja” aizsardzības plānu un
2016.gada 19.aprīlī to apstiprināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
ministrs Kaspars Gerhards.
Publiskās investīcijas infrastruktūrā pašvaldības administratīvajā teritorijā
1. Realizēts projekts “Publisko interneta pieejas punktu attīstība Priekules novadā”. Projekta
kopējais budžets ir 37 242.80 EUR, no kā:
 31 574,22 EUR ERAF līdzfinansējums, kas sastāda 85% no kopējām attiecināmām
izmaksām;
 1 114,38 EUR Valsts budžeta dotācija, kas sastāda 3% no kopējām attiecināmām
izmaksām;
 4 457,54 EUR pašvaldības līdzfinansējums, kas sastāda 12% no kopējām attiecināmām
izmaksām;
 96.66 EUR par informatīvajām plāksnēm.
2. Realizēts rotaļu laukumu projekts Bunkas pagastā un āra trenažieri pie Priekules
daudzfunkcionālās sporta halles, rezultātā izlietotais finansējums sastāda 10 880.00 EUR, no
kā:
 8 738.00 EUR ir Eiropas savienības fondu finansējums;
 2 142.00 EUR ir pašvaldības finansējums.
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Priekules novada pašvaldības iniciatīva
2015.gadā jau trešo gadu pēc kārtas tika organizēts pašvaldības projektu konkurss
aktivitātēs “Bērnu un jauniešu aktivitātes Priekules novadā 2015.gadā”, “Kultūras iniciatīvas
Priekules novadā 2015.gadā” un “Nevalstisko organizāciju aktivitāšu veicināšana Priekules
novadā 2015.gadā”. Konkursa kopējais budžets 9 846,00 euro. Pavisam tika saņemti 19
projektu iesniegumi, no kuriem apstiprināti 16 iesniegumi. Kopējais finansējums šo projektu
realizācijai 12 434.49 euro, tajā skaitā 7 257.89 euro pašvaldības līdzfinansējums un 5 176.60
euro projekta iesniedzēju investīcijas, kuras, galvenokārt, veidojās, veicot ieguldījumu
brīvprātīgā darba veidā. Realizējot projektus, novada iedzīvotājiem bija iespēja piedalīties
dažādās radošajās darbnīcās, sporta pēcpusdienās, dzejas dienās, bērniem bija iespēja iegūt
velosipēdista tiesības un piedalīties tematiskās nometnēs, tika rīkoti koncerti. Projektu
konkursa noslēgumā tika rīkots realizēto projektu prezentācijas pasākums, kura laikā varēja
dalīties iespaidos un emocijās, kā arī teikt paldies projekta vadītājiem un brīvprātīgajiem par
ieguldīto darbu.
Mācītājparka koku alejas stādīšana projekta
“Tava vide esi tu” ietvaros

Satiksmes noteikumu nodarbības projekta
“Rullē droši” ietvaros

7.

PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS PLĀNOTIE PASĀKUMI 2016.GADĀ

2015.gada nogalē un 2016.gada sākumā noritēja aktīvs darbs visos ES finansētajos
fondos, jo “ātriem soļiem” jāuzsāk šim plānošanas periodam pieejamā finansējuma apgūšana.
Līdz ar to arī pašvaldība un tās institūcijas aktīvi darbojās projektu ideju sagatavošanā.
Šajā plānošanas periodā sadarbībā ar partneriem no Lietuvas pašvaldība iecerējusi
piesaistīt finansējumu no Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas, rezultātā renovējot
Zviedru vārtus, papildinot, paplašinot un uzlabojot videonovērošanu novadā, attīstot un
dažādojot dažādas sportiskās aktivitātes, izveidojot multi-funkcionālu sporta laukumu
Kalētos.
Bez pārrobežu programmas tiek plānots piesaistīt investīcijas arī no LEADER
programmas un rezultātā izbūvēt sabiedrisko tualeti Priekules pilsētā, izveidot ielu
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tirdzniecības laukumu, turpināt darbu pie Ģimeņu dārza izveides un papildināšanas ar
infrastruktūru, kā arī turpināt iesākto projektu ideju realizāciju attiecībā uz novada tautastērpu
izgatavošanu. Priekules kultūras namam iecerēts iegādāties jaunu skaņas un gaismas aparatūru
vecās vietā. Sporta jomā plānots ar LEADER atbalstu iegādāties segumu tenisa kortiem un
papildināt esošo aprīkojumu ar bumbiņu sviešanas mašīnu. Šo projekta ideju realizācija ir
atkarīga no projekta konkursu rezultātiem.
2015.gadā aizsākās darbs pie pašvaldības grants ceļu projekta, kurš tiks finansēts no
Lauku atbalsta programmas. Ir notikušas vairākas apspriedes ar novada iedzīvotājiem,
galvenokārt, ar tiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu un ir izvirzīti ceļu posmi,
kuros notiks projektā paredzētie atjaunošanas, renovācijas darbi. 2016.gadā plānojam
iepirkuma procedūru projektēšanas darbiem.
Tā ir tikai daļa no plānotajām aktivitātēm, jo daļai fondos pieejamā finansējuma
apguvei vēl nav izstrādāti vai apstiprināti Ministru kabineta noteikumi, kas regulē apgūšanas
procesu.
Sastādot budžetu, iezīmētas lielākās un novadam svarīgākās investīcijas 2016.gadam.
Summas norādītas plānotās, kas pēc iepirkumu procedūras var mainīties:
Novada iestādes

40000.00
6689.00
1500.00
1520.00
8000.00
5000.00
2500.00
1000.00
2000.00

Tehniskā projekta izstrāde pašvaldības ceļu projektā LAD
Kalētu bibliotēkas telpu paplašināšana
Purmsātu bibliotēkas telpu kārtējais remonts
Priekules kultūras nama mazā gaiteņa remonts
Skaņas un gaismas aprīkojums Priekules kultūras namā
Zāles grīdas remonts, sienu remonts Gramzdas kultūras namā
Kalētu tautas nama vestibila un tualetes remonts
Telpu remonts Kalētu senlietu krātuvei
Apkures sistēmas ievilkšana Brīvā laika centram Purmsātos

Bunkas pagasta pārvalde

Telpu kārtējais remonts- kāpņu telpa, duša, 1.stāva tualetes, pulciņu
5500.00 nodarbību telpas (vecā kino būda) Bunkas pagasta pārvaldes ēkā
48500.00
20000.00
16000.00
2500.00
2000.00
10000.00

Jumta nomaiņa Saules 10, siltināšana Krasta 3, TP un energoaudits
"Kurši" ārējās kanalizācijas tīkli
Ūdens Krote
Apgaismes stabu maiņa Kalna ielas 4
Žogs "Pētera" kapiem, akas 2 kapos
Kapitālais remonts un rekonstrukcija -darbnīcas

4088.00 Krotes skolas telpu kārtējais remonts 2.stāva koridors, divas klases.
10000.00 Dabaszinību kabineta remonts un izveidošana
10000.00 Skolas ēkas siltināšana.
Gramzdas pagasta pārvalde

31050.00
3950.00
1500.00
1000.00

Gramzdas mājokļu kārtējais remonts.
Gramzdas pagasta kanalizācijas un ūdensvada izbūves projekta izstrāde
Dāmas sūkņa mājas remonts
Darbnīcu remonts
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3000.00
1000.00
2000.00
6000.00
5000.00

Kapu žoga remonts Aizvīķos 300 metri
Žogs atkritumu konteineru laukumam 50 metri
Siltumapgādes tehniskā projekta izstrāde
Meiteņu tualetes remonts Gramzdas skolā
Ventilācijas izbūve sporta zālē

Kalētu pagasta pārvalde

Kalētu pagasta mājokļu kārtējais remonts (taciņu bruģēšana, kāpņu
3500.00 remonts, durvju nomaiņa)
3000.00 Kapu žoga un zvana torņa atjaunošana, pinuma žogs
3640.00
5977.00
4000.00
2500.00
1000.00
3000.00

Kārtējais remonts- sākumskolas nākamā gada 1.klases telpas remonts un
logopēda kabineta izbūve
Meiteņu mājturības un tehnoloģiju kabineta remonts
Mazās skolas tehniskais projekts
Ugunsdrošības signalizācijas ievilkšana
TP kāpnes uz pagrabstāvu.
Nedzīvojamās ēkas, pirmā stāva iegāde Brūzī

Priekules pilsēta un pagasts

170000.00 Dzirnavu ielas rekonstrukcija
21175.00 Paplakas ielas trotuāra rekonstrukcija
5000.00 Skolas ielas tehniskais projekts
Tehniskais projekts rekonstrukcija Aizputes-Brīvības- Saules- Raiņa7260.00 Galvenā
6534.00 Parka dīķa TP izstrāde
3000.00 Pienotavas ēkas Aizputes ielā 7 nojaukšanas projekta izstrāde
4600.00
4000.00
1500.00
7100.00
21965.00

Kapu žogs Priekules pagasts Nodegu kapi 600m un Stevrēnu kapi 600m
Rotaļu laukums Liepājas ielas mikrorajonā
Suņu dresūras - pastaigu laukums
PII “Dzirnaviņas” žoga (daļas) nomaiņa
Priekules vidusskolas telpu kārtējais remonts

Tehniskais projekts (fasādes un kāpņu rekonstrukcijas projektēšana)
4000.00 Priekules vidusskolā
108000.00 Priekules MMS iekštelpu atjaunošana (koncertzāle, koridori)
Virgas pagasta pārvalde

3950.00 Virgas pagasta pārvaldes ēkas telpu kārtējais remonts
7560.00
20708.00
1030.00
3400.00
17180.00
32752.00

Virgas pagasta mājokļu kārtējais remonts - 4 logi “Sarmās”, 1 iekšdurvis
“Gaismās”, 1 ārdurvis “Vārtājās”, 1 ārdurvis “Ērgļos”
Ūdenssaimniecības sakārtošana
Akas rakšana Virgas pagasta ''Laptēnos''
Virgas kapu koka žoga atjaunošana 270 metri x 1.5 m augstums
Malkas šķūnis pie skolas
Ielu apgaismojums Purmsātos
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1.pielikums
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2.pielikums
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