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PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJAS
ZIŅOJUMS

Priekules novada
pašvaldības
2016.gada
pārskats
informē
par
sasniegtajiem rezultātiem
novada ekonomiskajā un
sociālajā
attīstībā.
Atskatoties uz iepriekšējo
darba cēlienu Priekules
novada pašvaldība sniedz
vispusīgu informāciju par
norisēm pašvaldības darbā,
īstenotajiem budžeta un
finanšu
politikas
pasākumiem,
budžeta
līdzekļu izlietojumu pašvaldības funkciju izpildei un Priekules novada pašvaldības
pasākumiem, kas veicina novada līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību.
Šajā periodā plānotās aktivitātes realizējot dzīvē, Priekules novada pašvaldības
darbinieku kolektīvs pierādījis, ka arī neliels novads var veiksmīgi attīstīties.
Vienā no galvenajām prioritātēm- izglītībā esam investējuši ievērojamus resursus
infrastruktūras sakārtošanā.
Priekules vidusskolā mūsdienīgi izremontētas gan mācību klases, gan skolas foajē
un gaiteņi. Izstrādes procesā ir tehniskie projekti, lai renovētu skolas fasādi, nodrošinātu
lietus ūdens kanalizāciju ap skolu. Meža dienu projekta ietvaros izveidota Zaļā klase parkā
pie vidusskolas.
Priekules mūzikas un mākslas skolai veikta iekštelpu renovācija un izbūvēta
akustiskā koncertzāle. Izstrādāts tehniskais projekts skolas fasādes atjaunošanai.
Pirmsskolas izglītības iestādē “Dzirnaviņas” remontētas un sakārtotas gan grupu
telpas, gan koplietošanas telpas. Bērnudārza teritorijai daļēji uzlikts jauns žogs.
Remontdarbi turpināsies arī šogad.
Gramzdas pamatskolā izveidotas mācību telpas pirmsskolas bērniem un atbilstoši
sanitārajām prasībām izremontētas skolas labierīcības zēniem un meitenēm.
Krotes Kronvalda Ata pamatskolā veikti klašu un gaiteņu kosmētiskie remonti,
izveidots un aprīkots dabas zinību kabinets.
2017.gadā jaunas telpas iegūs pirmsskolas bērnu grupas, nodrošinot bērniem arī
gulēšanas iespējas. Plānots siltināt lielās skolas fasādi. Rekonstruēta siltumtrase uz skolu,
mazinot siltuma zudumus.
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Kalētu pamatskolā iepriekš veikti klašu telpu remonti gan pirmskolā, gan
pamatskolā, 2017.gadā plānoti remontdarbi nodrošinot avārijas izeju, sanitāro mezglu
sakārtošanu un kāpņu remontu. Veikti energoauditi, lai nākotnē varētu nosiltināt mazās
skolas ēku.
Virgas pamatskolā veikta skolas vestibila un ieejas sakārtošana. Uzcelts jauns
malkas šķūnis. Šogad plānota jumta daļas nomaiņa un tehnisko projektu izstrādāšana
skolas pamatu un fasādes rekonstrukcijai.
Purmsātu speciālajā internātpamatskolā atklājot jaunu mācību programmu,
izremontētas un aprīkotas telpas, lai realizētu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas mācību
programmu. Atbilstoši sanitārajām prasībām izremontēta skolas virtuve, ēdamzāle un
pārtikas noliktava.
Visās novada izglītības iestādēs tika ieviestas jaunas tehnoloģijas (planšetes,
datortehnika, interaktīvās tāfeles un citi rīki, tajā skaitā arī saimnieciskais inventārs un
mēbeles, mūzikas instrumenti un mācību materiāli), kā arī iegādāts jauns autobuss skolēnu
pārvadāšanai Gramzdā. 2017.gadā plānoti divi jauni autobusi skolēnu pārvadājumu
nodrošināšanai Priekulē un Kalētu pagastā.
Priekules novada izglītības iestādes iesaistījās ES finansētā projektā „Atbalsta
pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar
funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā Priekules novada izglītības iestādēs”
un projektā par karjeras iespējām.
Otra svarīgākā joma pašvaldības darbā ir pašvaldības teritoriju un mājokļu
sakārtošana, infrastruktūras nodrošināšana uzņēmējiem un iedzīvotājiem.
Ar ES LEADER fonda finansējumu 2017.gadā plānots realizēt projektu "Publiskās
infrastruktūras pilnveidošana Priekules pilsētas potenciāla attīstībai". Projekta ietvaros
paredzēts izveidot ielu tirdzniecības laukumu ar stāvlaukumu uz no akciju sabiedrības
“LPB” iznomātā zemes gabala 1400 m2 platībā Aizputes ielā 18, Priekulē, ierīkot
sabiedrisko tualeti Galvenā ielā 3, Priekulē, kā rezultātā tiks attīstīta infrastruktūra, radīta
iespēja novada mājražotājiem un zemniekiem realizēt savu produkciju sakārtotā un ērtā
vidē un pilsētas centrā tiktu atrisināta sabiedrisko tualešu neesamība no kā ieguvēji būtu
gan tuvējā bērnu rotaļu laukuma apmeklētāji, gan tuvumā esošo tirdzniecības vietu un
iestāžu apmeklētāji, ielu tirdzniecības laukuma izmantotāji un pilsētas viesi. Otrs LEADER
atbalstīts projekts ir “Priekules novada Ģimenes dārzs ”, kurā paredzēts sakārtot un
labiekārtot teritoriju starp Saules un Galveno ielu.
Ievērojami ieguldījumi no pašvaldības budžeta veikti Bunkas pagasta Krotes ciema
un Virgas pagasta ūdenssaimniecības sakārtošanā. Tehniskie projekti izstrādāti
ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcijai Gramzdas pagastā. Ūdensvads
pievilkts Brīvības ielā un atjaunots Dzirnavu ielā Priekulē.
Kā viens no lielākajiem projektiem pilsētā noteikti jāmin Dzirnavu ielas
rekonstrukcija, kuras rezultātā tika noasfaltēta Dzirnavu iela un sakārtotas komunikācijas.
Lai nākotnē noasfaltētu Skolas ielu, kas ved uz mūzikas skolu, izstrādāts tehniskais
projekts. Pilsētā izbūvēts jauns gājēju celiņš Paplakas ielā. Šogad plānots Uzvaras ielā.
Jauns gājēju celiņš izbūvēts Gramzdas pagastā.
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Katru gadu ievērojami līdzekļi gan no valsts mērķdotācijas, gan pašvaldības
budžeta tiek ieguldīti ielu un ceļu sakārtošanā – atjaunoti grants ceļi uzberot grants kārtu,
šķembotas ielas, tīrīti novadgrāvji, labotas caurtekas un tilti. Pašvaldībai piešķirts
finansējums grants ceļu projektā lauku ceļiem no LAD. Šobrīd notiek tehnisko projektu
izstrādāšana tiltiem un ceļiem. Projektā paredzēts atjaunot 6,488 km Gramzdas pagastā,
4,25 km Priekules pagastā, arī viens tilts, 4,440 km Bunkas pagastā, 3,461 km Kalētu
pagastā un 3,54 km Virgas pagastā, arī viens tilts. Novadam piešķirtā kvota ir 1 600 000
euro. Kvota jāapgūst līdz 01.12.2019.
Uzlabojot gājēju drošību ielu jauna apgaismojuma izbūve notikusi Virgas pagasta
Purmsātos. Rekonstruēts ielu apgaismojums Priekules pilsētā, Bunkas pagasta Krasta un
Kalna ielās. Šogad turpinās tehnisko projektu izstrāde apgaismojuma ierīkošanai Virgas
pagasta Paplakā un Virgā, Priekules pilsētā.
Lai ātrāk novērstu nekārtības un nodrošinātu sabiedrisko kārtību pilsētā ir
papildinātas videonovērošanas kameras pie veikala Gaisma un Zviedru vārtu aplī.
Uzturot un sakārtojot pašvaldības īpašumus, nodrošinot strādniekiem normālus
darba apstākļus, notikuši pašvaldības darbnīcu remonti Gramzdas, Bunkas pagastos un
Priekules pilsētā. Ēku un telpu remontdarbi notikuši pašvaldības administrācijas ēkā
Priekulē. Virgas un Kalētu pagastu ēkas remontēs 2017.gadā. 2016.gada nogalē pašvaldība
noslēdza līgumu par apkures nodrošināšanu ar SIA “Priekules siltumtīkli” sporta hallei un
vidusskolai, tādējādi samazinot energoresursus šajās iestādēs. Gan no mājokļu uzkrājumu
gan pašvaldības budžeta līdzekļiem lieli ieguldījumi veikti mājokļu sakārtošanā – jauns
jumts uzlikts dzīvojamai mājai Saules iela 10 Bunkas pagasta Tadaiķu ciemā. Lietus ūdens
notekcaurules, elektrības un citi ievērojami remontdarbi Gramzdas pagasta daudzdzīvokļu
mājās. Arī Virgas pagastā dzīvošanai atbilstoši sakārtoti vairāki dzīvokļi, ieviltas apkures
sistēmas. Iekšējā un ārējā kanalizācija izveidota Kuršu mājai Bunkas pagasta Krotē.
Šajā periodā pašvaldība sevišķu vērību ir pievērsusi pašvaldības kapsētu
sakārtošanai un uzturēšanai kārtībā. Jauni žogi kapsētām uzlikti Priekules pagasta
Mazgramzdas un Nodegu kapos, Bunkas pagasta Usaiķu un Pētera kapos, Gramzdas,
Kalētu un Virgas pagastu kapsētās. Bez žogiem kapos nodrošināta ūdens piekļuve, veikti
dažādi labiekārtojumi – tualetes, soliņi, zvanu torņu atjaunošana.
Lai nodrošinātu kvalitatīvus pakalpojumus iedzīvotājiem no 2016.gada esam
nodevuši SIA “Priekules nami”
Virgas pagasta ūdenssaimniecības sistēmas
apsaimniekošanu.
Atbalstot uzņēmējdarbību un vietējās iniciatīvas pašvaldība ar līdzfinansējumu 10%
apmērā no projekta izmaksām atbalsta biedrības, kuras realizē dažādus projektus. Atbalstu
saņēmušas ir biedrības “Kanu atvars”, “Roblanka”, “Rumula”, “Kalētu vietējās iniciatīvas
grupa” , “Priekules veloklubs” u.c.
Tūrisms, brīvais laiks, kultūra un sports.
Vides sakārtošanai pabeigts aizsargājamās teritorijas “Ruņupes ieleja”
apsaimniekošanas projekts. 2016.gada nogalē iesniedzām projektu Vides fondam tūrisma
infrastruktūras izveidošanai Ruņupes ielejā.
Turpinās darbs un meklētas iespējas finansējuma piesaistei, lai Zviedru vārtu ēkā
izveidotu tūrisma informācijas centru un izstāžu zāli.
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Sportam un veselīgam dzīvesveidam iegādāts inventārs – basketbola grozi, dažāds
sporta inventārs daudzfunkcionālajā sporta hallē Priekules pilsētā un arī skolās pagastos.
Ar LEADER fonda atbalstu 2017.gadā tiks uzklāts jauns segums tenisa laukumam un
iegādāta bumbiņu padošanas mašīna.
Gan tūristiem, gan veselīga dzīvesveida piekritējiem turpinām attīstīt un pilnveidot
Kalētu Mežaparku “Priediens”. Šogad plānojam ar LEADER fonda atbalstu papildināt
parku ar skulptūrām un info centra mājiņu.
Liela uzmanība ir pievērsta kultūras iestāžu sakārtošanai un uzturēšanai, nodrošinot
pilnvērtīgu pakalpojumu klāstu un saturu. Skaisti izremontētas un aprīkotas ir bibliotēku
telpas Kalētos un Purmsātos, šie darbi turpinās Paplakā un Virgā. Arī kultūras un tautas
nami iegūst jaunas sejas – Priekules kultūras namā izremontēta mazā zāle, Kalētos
sakārtotas labierīcības, Gramzdā – zāles grīda un palīgtelpas, Bunkā – pulciņu nodarbību
telpas, Virgā Purmsātu brīvā laika pavadīšanas centram – apkure, remonts arī Tradīciju
namā. Šogad plānota apkures sistēmas rekonstrukcija. Ar LEADER fondu atbalstu
papildināta gaismas un skaņas iekārtas Priekules kultūras namam, pašvaldības un
ziedojumu atbalstu jauna aparatūra iegādāta Gramzdas tautas namam. Pamazām norit darbs
pie novada senlietu krātuvju sakārtošanas. Remontdarbi un jauns aprīkojums ir Purmsātu
senlietu krātuvē, šobrīd remonts notiek arī Kalētu senlietu krātuvei. Virgas pagastā plānoti
lielāki rekonstrukcijas darbi senlietu krātuvei, šobrīd sagatavošanas un projektēšanas
posms.
Sociālā aizsardzība un veselības aprūpe
Novadā darbojas feldšeru punkti Bunkā, Gramzdā, Aizvīķos un Kalētos. Virgas
pagastā veselības aprūpes pakalpojumu nodrošina Virgas veselības centrs. Ar pašvaldības
finansējumu Priekules pilsētā darbojas Priekules novada sociālā atbalsta centrs Ķieģeļu ielā
7. Šajā centrā notiek dažāda veida lekcijas un praktiskas nodarbības dažādu grupu
iedzīvotājiem, ir iespējams izmantot veļas mazgāšanas un dušas pakalpojumus. Ēkas otrajā
stāvā izveidota jauniešu mītne, kurā mājo Priekules vidusskolas skolēni un citi viesi, kam
tas ir nepieciešams.
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.
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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. 2016.gadā piešķirti līdzfinansējumi četrām biedrībām projektu realizācijai.
Palīdzīga roka šķiet vajadzīga mazo uzņēmēju, zemnieku saimniecību iedrošināšanai
startam 2016.-2020. gada programmās. Iespējas ir arī mājražotāju atbalstīšanai, ir vajadzīgi
neatlaidīgi cilvēki.
Pārskata periodā pašvaldības darbībā nav notikuša ievērojamas pārmaiņas, un
novada iestāžu darbība saglabājusies līdzšinējā darbībā, 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 34 personas. Vasaras periodā
sadarbībā ar NVA pašvaldība nodarbināja 30 skolu jauniešus.
Paredzamie notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt darbību nākotnē
Novada 2016. gads noslēdzās ar 700 749 eiro budžeta līdzekļu atlikumu, kas deva
iespēju veiksmīgāk plānot arī 2017. gada budžetu. Ņemot vērā lielo iedzīvotāju skaita
samazināšanos, 2017. 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 vienādas 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, ceļu un ielu
uzturēšanas un atjaunošanas līdzekļi ir krasi samazināti. Tas liek būt piesardzīgiem 2017.
gadā ar izdevumu daļu, jo visas pakalpojumu un energoresursu cenas ievērojami
pieaugušas.
Attīstības pasākumi un būtiskie riski, neskaidrības
Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas kalpo kā instruments
pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību
sabalansēšanai un pašvaldības administratīvās teritorijas ilgtspējīgai attīstībai.
2013. gada 25.jūlijā ar Priekules novada domes lēmumu tika apstiprināta Priekules
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam un Priekules novada attīstības
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programma 2013.-2019. gadam. Dokumentos noteiktas pašvaldības attīstības prioritātes,
mērķi, rīcības virzieni un sasniedzamie rezultatīvie rādītāji.
Ilgtermiņa prioritāte: Pievilcīga un droša dzīves un darba vide, nodrošinot
iespējas visiem novada iedzīvotājiem.
Vidēja termiņa prioritātes:
1. Stimulēt un dažādot ekonomiku un attīstīt ražošanu.
1.1. Attīstīta infrastruktūra uzņēmējdarbībai.
1.2. Labvēlīga vide investīcijām.
1.3. Līdzsvarota telpiskā struktūra, novada teritorijas ekonomiskajai attīstībai.
1.4. Veselības aprūpes maksas pakalpojumu attīstība.
1.5. Labvēlīga vide tūrisma attīstībai.
2. Investēt cilvēkresursos un attīstīt inovāciju kultūru.
2.1. Laba izglītība un konkurētspēja;
2.2. Izglītoti, inovatīvi cilvēkresursi;
2.3. Konkurētspējīgs darbaspēks, augsts nodarbinātības līmenis.
3. Veidot augstas Kvalitātes dzīves vidi, saglabāt dabas vidi un sekmēt nomaļo teritoriju
attīstību.
3.1. Apdzīvoto vietu un lauku teritoriju dzīvotspēja.
3.2. Ilgtspējīga, daudzveidīga dabas vide un resursi.
3.3. Samazināt nomales negatīvo ietekmi un sekmēt teritorijas attīstības izlīdzināšanos,
uzlabot sasniedzamību.
Līdz ar dokumentu apstiprināšanu tika noteikts Priekules novada nākotnes
redzējums līdz 2030. gadam: Priekules novads ir novads, kurā cilvēki grib dzīvot, strādāt,
iesakņoties, laist pasaulē un skolot savus bērnus.
Analizējot pašvaldības attīstības iespēju stiprās un vājās puses, iespējas un draudus,
programmā izteikti secinājumi, ka svarīgākais, kas jānodrošina pašvaldībai, ir ilgtspējīga
administratīvās teritorijas attīstība, efektīvi izmantojot konkurētspējīgo priekšrocību un
vienlaikus sabalansējot saimniecisko un ekonomisko attīstību ar sociālajām interesēm.
Priekules novada pašvaldībai 2017.gadā un turpmāk būtiski ir nodrošināt novada attīstības
un investīciju projektu ieviešanu un realizāciju, tādējādi uzlabojot dzīves vides kvalitāti
novadā, ielu, ceļu, dzīvojamo teritoriju, izglītības iestāžu un citu iestāžu infrastruktūru. Lai
tos sasniegtu, tiek ieguldīti gan pašvaldības budžeta līdzekļi, gan piesaistīts Eiropas
Savienības fondu finansējums, kura piešķiršana 2014. – 2020. gada plānošanas periodā
notiks izmantojot Valsts noteikto specifisko atbalsta mērķu - SAM programmas. Jaunajā
plānošanas periodā ES finansiāls atbalsts būs pieejams ceļu uzlabošanai lauku teritorijās.
Pasākumā tiks atbalstīta pašvaldību grants ceļu (bez cietā seguma) būvniecība vai pārbūve.
Plānots, ka programmas ietvaros tiks pārbūvēti vismaz 13 grants ceļi novada pagastos.
Atbilstoši pašvaldības prioritātēm un Priekules novada attīstības programmas
noteiktajiem attīstības virzieniem, 2017.gada un turpmākajos gados budžetā svarīgi
nodrošināt finanšu līdzekļus sociālo vajadzību atbalstam maznodrošinātajai sabiedrības
daļai, kvalitatīvas bērnudārza un skolu sistēmas nodrošināšanai, ēku sakārtošanai, ielu un
ceļu uzturēšanai un uzlabošanai, nekustāmo īpašumu sakārtošanai tādējādi uzlabojot dzīves
vides kvalitāti Priekules novadā. Priekules novada pašvaldības 2017.gada budžeta
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prioritātes nemainīsies salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem un tiks nodrošināti izdevumi
izglītībai, sociālai aizsardzībai, kultūrai un sportam, veselībai.
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 nožēlojami. To stāvoklis 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 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 2016.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 2016.gadā bija Priekules novada
pašvaldība, SIA, Priekules slimnīca Kurzemes gaļsaimnieks, Ruģi SIA, Kurzemes
gaļsaimnieks KGS SIA, Priekules nami SIA, Pauguri ZS, Silgme SIA, Beksagro SIA, Jānis
Šteins, Audarmuiža KS, Liepu aleja SIA, Flemming Agro SIA un Vālodze RKS. Katrs no
šiem uzņēmumiem IIN maksājumos 2016.gadā ir pārskaitījuši vairāk kā 10 000 euro. Jau
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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" 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 2016.gadā
reģistrēti 5399 iedzīvotāji. Darbaspējas vecumā reģistrēti 3275 iedzīvotāji. Bezdarbnieku
skaits novadā 296, kas ir 9.04%. Ņemot vērā iedzīvotāju skaitu, tas iedalās līdz darbaspējas
vecumam, darbaspējas vecumā un virs darbaspējas vecuma .
Līdz
darbaspējai
15%

Virs
darbaspējas
24%

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 2016.gadā Priekules novadā deklarējušies 5752
iedzīvotāji.
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6365
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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.
Pārējās Krievi Ukraiņi
Lietuvieši 2%
3%
2%
14%

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 feldšerpunkti : Gramzdā,
Aizvīķos, Bunkā un Kalētos. Visos strādā sertificēti feldšeri, kuri apkalpo savu pagastu
iedzīvotājus. Virgas pagastā darbojas Veselības aprūpes centrs, kurš strādā ģimenes ārstes
vadībā. Visām veselības aprūpes iestādēm ir atbilstības novērtējums un līgums ar
Nacionālo Veselības dienestu. Šo iestāžu galvenās funkcijas ir :
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ambulatorā slimnieku izmeklēšana un ārstēšana, vienkāršākās
manipulācijas, nepieciešamības gadījumā nosūtīšana pie ģimenes ārsta;
neatliekamā palīdzība;
profilaktiskais un izglītojošais darbs;
mājas aprūpe.

Minētajām veselības aprūpes iestādēm ir svarīga loma iedzīvotāju veselības aprūpē, jo
iedzīvotājiem ir iespējas saņemt medicīnisko palīdzību iespējami tuvu dzīvesvietai.
Pašvaldība aktīvi atbalsta un nodrošina gan iestāžu, gan biedrību projektus, kuri saistīti ar
sabiedrības veselības veicināšanu: iespējams pieteikties uz pašvaldības finansējumu ar
projekta pieteikumu visdažādāko veselīga dzīvesveida aktivitāšu realizēšanai, vasarās tiek
organizētas bērnu un jauniešu sporta un aktīvās atpūtas nometnes, pastāvīgi atjaunoti un
papildināti materiālās bāzes resursi un pieejamība gan publiskai slidotavai, pašvaldības
sporta kompleksiem, aktīvās atpūtas parkiem un vietām. Visas novada izglītības iestādes ir
iesaistījušās projektos „Skolas piens” un „Skolas auglis”.
Priekules novada pašvaldība kā viena no pirmajām oficiāli tika uzņemta
Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā. Latvijā Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā
iestājušās jau 109 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.
Piešķirot veselības veicināšanas pasākumiem paredzētos Eiropas Savienības
struktūrfondu līdzekļus, pašvaldības dalība Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā tika
uzskatīta par priekšrocību aktivitāšu un finansējuma piesaistei. Pašvaldība izstrādā arī savu
sabiedrības veselības veicināšanas aktivitāšu plānu, kuru aktivitāšu realizāciju iekļauj
dažādu novada struktūru darba plānos – gan sporta nodaļā, sociālajā nodaļā, izglītības
sistēmā un pagasta pārvalžu aktivitātēs.
Pašvaldības projektu piesaistes entuziastu darba grupā tika veikts darbs pie
sabiedrības veselības veicināšanas projekta “Celies, velies, ripo droši” sagatavošanas,
aktivitāšu, materiālās bāzes un cilvēkresursu ieguldījuma apzināšanā un plānošanā, meklēti
uzlabojumi citās pašvaldībās, lai sasniegtu iespējamo labāko rezultātu projekta realizācijā –
uzlabotos iedzīvotāju aktivitāte, iesaistīšanās tajās, uzlabotos iedzīvotāju veselības
stāvoklis kopumā. Plānots piesaistīt 70 tūkstošus eiro bez pašvaldības līdzfinansējuma.
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2. PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģ. Nr.

90000031601

Pašvaldības juridiskā adrese

Tālrunis

Saules iela 1, Priekule,
Priekules novads,
Latvija, LV-3434
+371 634 61006

Pašvaldības domes priekšsēdētāja

Vija Jablonska

Pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks Ainars Cīrulis
Pašvaldības izpilddirektors

Andris Razma

e-pasts:

dome@priekulesnovads.lv

Tīmekļa vietne:

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

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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Andis Eveliņš

Domes deputāts

Mārtiņš Mikāls

Domes deputāts

Ilgonis Šteins

Domes deputāts

Inita Rubeze

Domes deputāts

Arnis Kvietkausks

Domes deputāts

Malda Andersone

Domes deputāts

Vaclovs Kadaģis

Domes deputāts

Arta Brauna

Domes deputāts

Tatjana Ešenvalde

Domes deputāts

Andris Džeriņš

Domes deputāts

Gražina Ķervija

Domes deputāts

Rigonda Džeriņa

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"
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!""Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
"Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU
SAVIENĪBA", Partija "VIENOTĪBA"
"Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU
SAVIENĪBA", Partija "VIENOTĪBA"
"Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU
SAVIENĪBA", Partija "VIENOTĪBA"
"Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU
SAVIENĪBA", Partija "VIENOTĪBA"
"Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU
SAVIENĪBA", Partija "VIENOTĪBA"

Ievēlēto deputātu skaits 2016.gadā nav mainījies.
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. 2016.gadā ir notikušas
20 domes sēdes, kurās pieņemti 577 lēmumi. Priekules novada pašvaldības domē darbojas
četras pastāvīgas komitejas:
1.

2.

3.

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.
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4.

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.

2.2.Priekules novada pašvaldības administrācija
Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai novada pagastos izveidotas
pašvaldības iestādes – pagastu pārvaldes:
1. Bunkas pagasta pārvalde;
2. Gramzdas pagasta pārvalde;
3. Kalētu pagasta pārvalde;
4. Virgas pagasta pārvalde.
Izglītības funkcijas nodrošināšanai novadā izveidotas šādas izglītības iestādes:
1. Priekules vidusskola;
2. Gramzdas pamatskola;
3. Virgas pamatskola;
4. Krotes Kronvalda Ata pamatskola;
5. Kalētu pamatskola;
6. Purmsātu speciālā internātpamatskola;
7. Pirmsskolas izglītības iestāde „Dzirnaviņas”;
8. Priekules mūzikas un mākslas skola;
9. Kalētu mūzikas un mākslas skola.
Kultūras, tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanai, tautas jaunrades attīstības, sporta un
veselīga dzīvesveida veicināšanas funkcijas nodrošināšanai izveidotas šādas iestādes un
struktūrvienības:
1. Jauniešu māja “Priekule”;
2. Bunkas pagasta Bunkas bibliotēka;
3. Bunkas pagasta Krotes bibliotēka;
4. Bunkas pagasta Tadaiķu bibliotēka;
5. Gramzdas pagasta Gramzdas bibliotēka;
6. Gramzdas pagasta bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts;
7. Kalētu bibliotēka;
8. Priekules pilsētas bibliotēka;
9. Virgas pagasta Purmsātu bibliotēka;
10. Virgas pagasta Virgas bibliotēka;
11. Virgas pagasta bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts
12. Bunkas kultūras nams;
13. Gramzdas tautas nams;
14. Kalētu tautas nams;
15. Priekules pilsētas kultūras nams;
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16. Virgas tradīciju nams.
17. Priekules daudzfunkcionālā sporta halle.
Veselības aprūpes pieejamības funkcijas nodrošināšanai izveidotas šādas iestādes un
struktūrvienības:
1. Aizvīķu feldšeru punkts;
2. Bunkas feldšeru punkts;
3. Gramzdas feldšeru punkts;
4. Kalētu pagasta feldšeru –vecmāšu punkts;
5. Virgas veselības aprūpes centrs.
Civilstāvokļu aktu reģistrācijas, sociālās palīdzības, aizgādnības, aizbildnības, adopcijas un
bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzības, bērnu tiesību aizsardzības
funkciju nodrošināšanai izveidotas šādas iestādes un struktūrvienības:
1. Priekules novada dzimtsarakstu nodaļa;
2. Priekules novada bāriņtiesa;
3. Priekules novada sociālais dienests;
4. Priekules novada Sociālā atbalsta centrs.
Būvniecības tiesiskuma kontroles nodrošināšanai izveidota iestāde – Priekules novada
pašvaldības būvvalde. 2016.gadā būvvalde ir izsniegusi 31 būvatļauju, akceptējusi 14
Paskaidrojuma rakstus un 4 Apliecinājuma kartes telpu un fasāžu vienkāršotai
atjaunošanai.
Pašvaldības administrācijā ietilpst šādas nodaļas:
1. Attīstības plānošanas nodaļa;
2. Dokumentu pārvaldības nodaļa;
3. Finanšu nodaļa;
4. Juridiskā nodaļa;
5. Kultūras nodaļa.
Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:
1. SIA „ Priekules nami”;
2. SIA „Priekules slimnīca”;
3. SIA „RAS 30”;
4. SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”.
Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās un nodibinājumos:
1. biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”;
2. biedrībā „Liepājas rajona partnerība”;
3. biedrībā „Lindāle”.
4. biedrībā “Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācija”
2.3.Pašvaldības personāls
2016.gadā Priekules novada pašvaldības iestādēs strādāja 489 darbinieki, tajā
skaitā pedagogi, no kuriem 373 sievietes un 116 vīrieši.
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Darbinieku skaits pašvaldībā, t.sk.pedagogi (2009.-2016.)

Priekules novada pašvaldības kopējais darbinieku skaits laika periodā no 2009.gada
ir visai nemainīgs, tas svārstās no 453-502. 2016.gadā novadā kopā reģistrēti 489
darbinieki, jāsaka gan, ka lielākā daļa ir nepilna laika strādājošie.

Vīrieši
24%

Sievietes
76%

Darbinieku sadalījums pa dzimuma grupām

Analizējot strādājošos pēc nostrādātajiem gadiem pašvaldībā, secinām, ka lielākā
daļa darbinieku strādā no 1 līdz 10 gadiem.
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vairāk par 15
16%

līdz 1 gadam
16%

no 11-15
12%
no 1-4
28%
no 5-10
28%

Darbinieku sadalījums atbilstoši darba stāžam (nav iekļauti pedagogi)

Pašvaldībā vecākajam strādājošam darbiniekam ir 73 gadi , bet jaunākajam – 21
gads. Vislielākais nodarbināto darbinieku skaits ir vecumā no 30 – 55 gadiem.
vairāk par 63
7%

56-62 gadiem
26%

līdz 29 gadiem
9%

30-45 gadiem
29%

46-55 gadiem
29%

Darbinieku sadalījums atbilstoši vecumam ( nav iekļauti pedagogi)

2016.gadā sagatavoti 553 rīkojumi personāla jautājumos, sagatavotas vienošanās
par grozījumiem darba līgumos un noslēgti darba līgumi.
Priekules novada pašvaldības dome 2012.gada 27.decembrī apstiprinājusi
noteikumus “Par Priekules novada pašvaldības darbinieku novērtēšanu”, tāpēc arī
2016.gadā, ņemot vērā novērtēšanā iegūto punktu skaitu un darba stāžu pašvaldībā 120
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darbinieki ieguvuši 3.kvalifikācijas pakāpi, 59 darbinieki – 2.kvalifikācijas pakāpi un 56
darbinieki – maksimālo kvalifikācijas pakāpi. 2016.gadā darbiniekiem vienu reizi gādā
izmaksāta prēmija un , aizejot ikgadējā atvaļinājumā , izmaksāts atvaļinājuma pabalsts,
ņemot vērā novērtēšanas rezultātus.
Pašvaldību darbinieki paaugstina savu profesionālo kvalifikāciju, tiek dota
iespēja apmeklēt seminārus un kursus, atbilstoši darba nepieciešamībai, kā arī
struktūrvienību vadītāji un darbinieki turpina studijas augstākajās mācību iestādēs.
2.4.Komunikācija ar sabiedrību
Priekules novada pašvaldībā, kā arī pagastu pārvaldēs iedzīvotāji var vērsties
jebkurā darba dienā, lai meklētu risinājumu viņus interesējošajiem jautājumiem. Domes
sēdes, kā arī komiteju sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties ikviens. Ar domes sēžu
protokoliem un pieņemtajiem lēmumiem iedzīvotāji var iepazīties Priekules novada domē,
pagastu pārvaldēs un novada mājaslapā www.priekulesnovads.lv, kur pieejami arī domes
sēžu audioieraksti. Notiek arī iedzīvotāju sapulces.
Lai Priekules novada iedzīvotājiem nodrošinātu plašāku informācijas pieejamību
par pašvaldības darbību, tiek izdots ikmēneša informatīvais bezmaksas izdevums
“Priekules Novada Ziņas”, kura tirāža ir 2500 eksemplāru. 2016. gadā iznāca 11 numuri
gan krāsainā, gan melnbaltā formātā. Informatīvajā izdevumā iedzīvotāji var uzzināt par
domes pieņemtajiem lēmumiem, saistošajiem noteikumiem, realizētajiem projektiem,
aktuālo informāciju pašvaldības iestādēs – izglītības, kultūras, sporta, tūrisma, sociālajā
jomā. Elektroniskā versijā ikmēneša izdevums ir pieejams Priekules novada mājaslapā
www.priekulesnovads.lv . Pašvaldības uzturētajā mājaslapā tiek publicēti normatīvie akti,
iedzīvotāji var noskaidrot saziņas veidus ar domē ievēlētajiem deputātiem un pašvaldības
speciālistiem, uzzināt iestāžu darbalaiku, speciālistu pieņemšanas laiku. Interneta
mājaslapā iedzīvotāji tiek informēti par pieejamajiem pakalpojumiem dažādās jomās.
Tāpat tur publicētas ziņas par aktuālākajiem notikumiem, apskatāmas fotogalerijas.
Informācija Priekules novada mājaslapā, kā arī pašvaldības kontos plaši pieejamos
sociālajos tīklos draugiem.lv, facebook.com un twitter.com tiek regulāri atjaunota.
Notiek arī sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem. 2016. gadā par nozīmīgākajiem notikumiem
Priekules novadā ziņots laikrakstos “Kurzemes Vārds” un “Kursas Laiks”, kā arī tiem
piesaistītajos interneta portālos www.liepajniekiem.lv un www.rekurzeme.lv, televīzijas
sižetus sagatavoja sadarbībā ar SIA “Aizputes TV”.

2.5.Izglītība 2016.gadā
Priekules novadā darbojas 9 izglītības iestādes. Kopējais izglītojamo skaits
2016.gada 1.septembrī vispārējās un speciālajās izglītības iestādēs - 866. Tas samazinājies
par 14 audzēkņiem salīdzinot ar 2015.gada 1.septembri. Vislielākais samazinājums par 11
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audzēkņiem ir bijis Gramzdas pamatskolā, nedaudz pieaudzis audzēkņu skaits Priekules
vidusskolā.

Priekules
vidusskola
PII Dzirnaviņas

Tai skaitā
speciālās
izglītības
programmās

Kopā

Profesionālās
programmas

10.-12. klasē

5.-9. klasē

1.-4. klasē

5-6 gadīgie

Izglītības
iestāde

Līdz 5
gadiem

Audzēkņu skaits Priekules novada izglītības iestādēs
2016. gada 1.septembrī

-

-

97

134

38

269

12

47

50

-

-

-

97

6

Gramzdas
pamatskola
Kalētu pamatskola

10

5

17

24

-

56

4

29

22

37

47

-

135

12

Krotes Kronvalda
Ata pamatskola
Virgas pamatskola

15

19

38

44

-

116

8

21

20

25

37

-

103

2

Purmsātu speciālā
internātpamatskola
Kopā novadā

6

8

16

38

-

22

90

84

128

124

230

324

38

22

866

128

Audzēkņu skaits Priekules novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs
2016. gada septembrī
Izglītības iestāde
Mūzikas
Mākslas
Kopā
programmas
programma
Priekules Mūzikas un
90
67
157
mākslas skola
Kalētu Mūzikas un mākslas
46
24
72
skola
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: Kalētu pamatskolas mākslas programmas audzēkņu komanda ieguva 1.vietu
Latvijas izglītības iestāžu profesinālās ievirzes izglītības mākslas un dizaina jomas
programmu audzēkņu Valsts konkursā, tradicionālās dziedāšanas konkursā “Dziesmu
dziedu, kāda bija 2016” vairākas folkloras kopas “Traistēni dziedātājās saņēma 1.pakāpes
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diplomu,
bet
Gramzdas
pamatskolas folkloras kopas
audzēkņi 1,pakāpes diplomus
konkursā „Anekdošu virpulis
2016”, Priekules Mūzikas un
mākslas skolas koris IV Jāzepa
Vītola bērnu un jauniešu koru
un vokālo ansambļu konkursā
„Lai skan” saņēma Sudraba
diplomu.
Kalētu
pamatskolas,
Krotes
Krovalda
Ata
pamatskolas, Virgas pamatskolas izglītojamie darbojas Mazpulkā. Krotes Kronvalda Ata
pamatskolas mazpulcēns – Karīna Ahmaduļina ieguva augstāko Mazpulku apbalvojumu –
sudraba karotīti.
Kalētu pamatskola jau 6 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.
2016.gadā Kalētu pamatskola darboties Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektā
“Numeracy@English”. Tā ir aktivitāte, kas sniedz sadarbības iespējas dažāda veida
organizācijām, lai ieviestu inovatīvas metodes izglītībā un mācībās. Priekules vidusskolas
skolotājas Airita Ešenvalde un Zaiga Strelēviča Erasmus+ mācību mobilitātes programmā
piedalījās kursos ārzemēs. 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…” 2016.gada
31.maijā Aizvīķu parkā notika Skolu jaunatnes svētki, kuros skolēniem bija iespēja
iepazīties ar viduslaiku amatiem.
Visās izglītības iestādēs, atbilstoši plānotajam, papildināts mācību līdzekļu klāsts
un veikti remontdarbi – remontētas iekštelpas, labiekārtota apkārtne.
2.6.Kultūras nodaļas darbība 2016.gadā
2016. gadā Priekules novadā kultūras nozarē realizēti dažādu žanru 163 notikumi,
sarīkojumi un pasākumi. Tie ir gan valsts nozīmes un pašvaldības iedibinātie sarīkojumi,
gan gadskārtu ieražu un iedzīvotāju izklaides pasākumi. Kultūras darbs Priekules novadā
tiek organizēts prioritāri pēc satura un kultūras iestāžu vadītāju plānojuma gada griezumā,
kam no pašvaldības ir piešķirts budžets. Izklaidējoša rakstura pasākumos iekasē arī
iedzīvotāju līdzmaksājumus. 2016.gadā piesaistīti arī VKKF Kurzemes projektu konkursa
līdzekļi EUR 3800 apjomā, kas izlietoti Ikara svētku Tautas mākslas Lielkoncerta
sarīkošanai un kokļu gatavošanas meistardarbnīcai, kurā tautas daiļamata meistara vadībā
iedzīvotāji varēja izgatavot sev kokli.
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Pasākumi tiek organizēti atbilstoši atvēlētajiem finanšu līdzekļiem. Pirms ieplānotā
sarīkojuma atbildīgais darbinieks izstrādātā finanšu tāmi, iesūta to kultūras nodaļas
vadītājam un pēc tam realizē ieceri. Pēc pasākuma – atskaitās par finanšu izlietojumu.
Kultūras iestāžu vadītāji 2016. gadā turpina budžeta plānošanu un finanšu līdzekļu
izlietojumu pārlūkošanu programmā VISVARIS. Tas atvieglojis darbu un dod profesionālu
ievirzi finanšu izlietojumu uzskaitē katrā kultūras iestādē.
BIBLIOTĒKAS
Līdz 2015. gadam visas novada
bibliotēkas ir akreditētas nākamajam
četru gadu periodam un ieguvušas
vietējās nozīmes publiskās bibliotēkas
statusu. Atbilstoši akreditācijas komisijas
ieteikumiem veikti vairāki uzlabojumi.
Uzstādītas norādes uz ceļiem, uzsākta
grāmatu plauktu nomaiņa, iekārtoti bērnu
stūrīši.
Stiprināta
sadarbība
ar
bibliotekāriem starptautiskā jomā. Priekules bibliotekāriem ir mērķtiecīgi profesionāla
draudzība ar Skodas Centrālo bibliotēku Lietuvas Republikā. 2016. gadā Priekules
bibliotekāri viesojās pie kaimiņiem Lietuvā. Lietuvieši dalījās pieredzē ar
novadpētniecisko darbu, kas ir viens no bibliotekāra uzdevumiem ikdienas darbā.
KULTŪRAS NAMI
2016. gada izskaņā Priekules kultūras nams sagatavoja projektu un iesniedza to
Lauku Atbalsta dienestam par Eiropas līdzekļu piesaisti kvalitatīvas, mūsdienīgas skaņu un
gaismas tehnikas uzstādīšanai kultūras namā, kas arī tika atbalstīts. Līdz ar to, pievienojot
pašvaldības budžeta līdzekļus, būtiski vairota iespēja sarīkojumus veidot krāšņus un
mūsdienīgus. To novērtē arī iedzīvotāji,
pasākumu apmeklētāji.
Gramzdas tautas namā iegādāta skaņu
aparatūra, kas dod iespēju Līgo vakara
brīvdabas uzvedumu kvalitatīvi apskaņot arī
ārpus telpām. Sakārtots lielās zāles grīdas
segums un iekārtots skatuves frontālais
apgaismojums, kas būtiski uzlabo skatītāju
redzamību uz notiekošo skatuvē.
Lielākie sarīkojumi:
20. janvārī –Barikādēm - 25 Barikāžu
dalībnieku tikšanās ar vienu no barikāžu idejas autoriem Odiseju KOSTANDU.
13. februārī - Priekulei – 88 Priekules pilsētas svētki.
11. martā - Priekules novada CĀLĒNS 4. mazo dziedātāju konkurss Priekulē
2. aprīlī – „Ar dziesmiņu birzi triecu, ar dancīti laiku vedu...” - 3. starpnovadu koncerts
Dziesmu svētku noskaņās.
4. maijā - BALTĀ GALDAUTA SVĒTKI Priekulē un Kalētos.
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7. maijā – Novada ģimeņu diena Gramzdā.
9. maijā - Priekules Mākslas diena „Mūsu krāsas Eiropā”.
maijā – Bunkas un Virgas pagastu svētki.
21. maijā - PRIEKULES NOVADA MUZEJU NAKTS KALĒTOS - “Cauri septiņiem
vārtiem var ienākt…
3. jūnijā – ZAĻUMBALLE “Ģildēnos”.
Lejaskurzemes senioru saiets
14. jūnijā – Lai atmiņas neizbāl… piemiņas
stādījumi Krotes Augšparkā un ekskursija
represētajiem, pieminot represiju upurus
16. jūnijā Jelgavā – Novada kultūras
darbinieku profesijas svētki. Ikdiena.
Pieredze. Svētki.
23. jūnijā Līgo vakars – orģināluzvedumi teātra brīvdabas uzvedumi ar iedzīvotāju
piedalīšanos Priekulē un Gramzdas pagastā.
30.jūlijā – Nakts trase Gramzdas tradīcijās.
13.IKARA SVĒTKI: Otrais TAUTAS DEJU LIELKONCERTS ar postfolkloras grupu
“Iļģi” multihallē, Vakara LIELKONCERTS “Maestro zelts”. Agnese RAKOVSKA, Juris
JOPE, Rūta DŪDUMA, Rīgas Zelta koris.
1.oktobrī - VIVAT MUSICA! IV Starptautiskās Mūzikas dienas svētki Priekulē –
TANGO STĀSTS
11.novembrī - Lāčplēša diena Aizvīķos:
VAROŅU LAIKS. Skolu jauniešu lāpu
gājiens.
17. un 18.novembrī – LR 98.
gadskārtas svētku sarīkojumi novada
pagastos un pilsētā.
10. decembrī – GADA PATEICĪBAS
BALLE iedzīvotājiem Bunkas kultūras
namā. Ievas KERĒVICAS koncerts un
izklaides programma.
31.decembrī – Vecgada aizvadīšanas
balles Priekulē, Gramzdā, Virgā.
Projekts nākamībai:
BĒRNU AIZSARDZĪBAS DIENĀ jau
sesto reizi notika Priekules NOVADA
DĀRZA STĀDĪŠANAS svētki, kuros
novada jaundzimušo bērnu vecāki stāda
kokus pašvaldības ēkas apkārtnē. Lai
dārzam piešķirtu konkrētas aprises tika
iesniegts projekts Lauku Atbalsta
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dienestam par Eiropas līdzekļu piesaisti dārza infrastruktūras iekārtošanai: bruģēti celiņi,
apgaismojums, soliņi, vieta Ikara tēlam utt. Projekts tika atbalstīts un tika uzsākti
projektēšanas darbi, lai 2017. gadā taptu NOVADA ĢIMEŅU DĀRZS.
TŪRISMS
2016. gads tūrisma jomā Priekules novadā aizvadīts sākot darbu jaunam tūrisma
darba organizatoram. Šī gada laikā turpinātas jau iesāktās tūrisma tradīcijas novadā,
piemēram, “Lielā Priekules ekskursija”, kā arī uzsākti jauni darbi stiprinot tūrisma jomu
novadā. Nozīmīgākie notikumi 2016. gadā:
Viens no pirmajiem darbiem bija
Priekules novada dalība četru novadu
projektā – laivošanas svētki “Bārtas
pumpurs”, kas iecerēts, kā ikgadējs
notikums, tūrisma sezonas uz Bārtas upes
atklāšanai. Laivošanas svētkus kopējiem
spēkiem rīko Priekules, Rucavas,
Grobiņas un Nīcas novadi un tas ir
publisks pasākums, kas popularizē gan tā
rīkotāj
novadus,
gan
uzņēmējus
konkrētajā novadā. Turklāt tā ir iespēja blakus esošajiem novadiem sadarboties tūrisma
veicināšanas jomā.
2016. gadā novada pašvaldība piedalījās Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmā, kas paredzēja Priekules pilsētas nozīmīgākā kultūras pieminekļa – Zviedru
vārti, atjaunošanu. Par partneriem projekta realizācijā bija pieteikusies Lietuvas pilsēta
Pluņģe. Kopīgiem spēkiem tika sagatavots projekts, kas ar daudz jauniem piedāvājumiem
dotu būtisku pienesumu tūrisma jomai Priekules novadā. Diemžēl projekta pieteikums
neguva finansiālu atbalstu un pašvaldība gatavo projektu iesniegt atkārtoti.
Realizēts projekts ar Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) finansiālu atbalstu.
Projekta laikā veikta dabas lieguma “Ruņupes ieleja” pļavu appļaušana, lai lieguma
teritorijā arī turpmāk būtu sastopami reti un interesanti Latvijas floras un faunas pārstāvji.
Tāpat sagatavots projekts LVAF par dabas parku attīstību Priekules novadā “Latvijas
dabas godināšana Priekules novadā”, kas paredzēja infrastruktūras izbūvi meža parkā
“Priediens” Kalētos un
skolas parkā Priekulē.
Projekts neguva finansiālu
atbalstu.
Pārstāvēts Priekules
novads Skodas pilsētas
gadatirgū.
Realizēts projekts
“Dari savu kokli” ar
Latvijas
Kultūrkapitāla
fonda finansiālu atbalstu.
Projekta laikā vairākiem interesentiem bija iespējams izgatavot pašiem savu mūzikas
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instrumentu – kokli. Meistarklases vadīja viens no Latvijas vadošajiem etnogrāfisko kokļu
meistariem Ģirts Laube no Druvienas. Projekta unikalitātes dēļ tas saņēma būtisku vietējo
un Latvijas mediju uzmanību, tādā veidā bez liekiem izdevumiem popularizējot novadu
Latvijā.
2.7.Sporta nodaļas darbība 2016.gadā
Priekules novada sporta dzīvi 2016.gadā organizēja un vadīja Priekules novada
sporta vadītājs, Priekules novada sporta metodiķis, kā arī sporta organizatori katrā pagasta
pārvaldē-Virgā, Gramzdā, Kalētos, Bunkas
pagastu pārvaldē.
Lielākā daļa novada pasākumi, kas
saistīti ar novada sporta dzīvi, norisinājušies
Priekules daudzfunkcionālajā sporta hallē.
Sporta halles piedāvātās aktivitātes: aerobikas
nodarbības, basketbola treniņi ( kungiem),
volejbols , futbola treniņi, ir iespēja spēlēt
galda tenisu un apmeklēt trenažiera zāli, spēlēt
novusu, kāpt pa alpīnisma sienu, spēlēt mini
golfu, kā arī notiek futbola nodarbības maziem futbolistiem futbola klubā „Bandava” u.c.
Janvāra, februāra mēnešos bija iespēja slidot Priekules publiskajā slidotavā. Novadā tika
izveidotas piecas velo krosa trases-Virgas, Gramzdas, Kalētu, Bunkas, pagastu pārvaldēs,
kā arī Priekules pilsētā, kurās norisinājās Priekules novada atklātais čempionāts velokrosā
2016 (pavisam seši posmi).
Priekules novadā sarīkotie čempionāti 2016. gadā.
Priekules novada čempionāts telpu futbolā –piedalījās 9 komandas.
Priekules novada atklātais čempionāts basketbolā –piedalījās 4 komandas.
Priekules novada čempionāts komandām zolītē – trīs posmi piedalījās 6 komandas.
Priekules novada čempionāts šahā – trīs posmi, piedalījās 8 dalībnieki.
Priekules novada čempionāts dambretē – trīs posmi, piedalījās 10 dalībnieki.
Priekules novada komandu čempionāts zemledus makšķerēšanā – trīs posmi, 16 dalībnieki.
Priekules novada čempionāts spiningošanā –trīs posmi, piedalījās 12 komandas.
Priekules novada čempionāts pludiņ makšķerēšanā – trīs posmos piedalījās 14 dalībnieki.
Priekules novada čempionāts ielu basketbolā - pieci posmi piedalījās 5 komandas
Lieldienu kauss zolītē, un šautriņu mešanā –Kalētu pārvaldē -26 dalībnieki
Līgo kaus makšķerēšanā, ielu basketbolā, mini futbolā –Kalētu pārvaldē 56 dalībnieki.
Priekules novada čempionāts jauniešiem pludiņ makšķerēšana.
Gramzdas kauss velokrosā ‘’Gramzdas zobrats’’ – 81 dalībnieki.
Priekules novada atklātais čempionāts velokrosā 2016 (pavisam seši posmi)- 256
dalībnieki
Sadarbībā ar biedrību „B&K Rallijs”, un sadarbībā ar LAF SAK ‘’Mini rallijs Priekule
2016’’
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Priekules novada kausi un citas
sacensības, kurās piedalās ne tikai
Priekules novada sportisti
Priekules kauss futzālā 2016. - sešas
komandas viena Lietuvas, piecas Latvijas
Rūdolfa Beņķa piemiņas turnīrs novusā 64 dalībnieki
MTB VELOMARATONS
- 256
dalībnieki
Baltijas reitinga turnīrs šautriņu mešanā
''Priekules kauss 2016''- 52 dalībnieki no Latvijas, Lietuvas.
Priekules novadu Komandu starti.
Priekules -Lejaskurzemes novadu čempionātā basketbolā, futbolā, telpu futbolā.
Liepājas atklātā amatiera čempionātā telpu futbolā un mini futbolā
Kurzemes līgas čempionātā telpu futbolā
Priekules/Vaiņodes – komanda startēja Latvijas čempionātā handbolā un Lietuvas
čempionātā handbolā veterāniem.
Liepājas atklātais čempionāts florbolā 2. līga
Latvijas jaunatnes komandu
čempionātā
Latvijas
jaunatnes
individuālā
čempionātā
kadetiem
FK
Bandavas
jaunie
futbolisti piedalījās Latvija
čempionātā telpu futbolā un
futbolā Kurzemes zonā
2016. gadā Priekules novada
sportisti pārstāvēja Latvijas
izlasi šautriņu mešanā Pasaules čempionātā.

2.8.Sociālā dienesta darbība 2016.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
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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 2016.gadā sniegts 13 no prettiesiskām darbībām
cietušiem bērniem. Sociālā rehabilitācija institūcijā (krīžu centrā) nodrošināta 26 bērniem.
Sociālie pakalpojumi vardarbībā cietušajiem un vardarbību veikušajiem pieaugušajiem
sniegti 4 cilvēkiem.
2016. gadā SIA „Priekules slimnīca”
ilgstošās aprūpes nodaļā un SIA
„Rokaiži” pastāvīgi uzturas
18
vientuļās
personas. Pakalpojuma
summa EUR 30110,00.
Kopā 2016. gadā sociālā palīdzība
sniegta 610 klientiem.
Trūcīgas
personas statuss 2016.gadā piešķirts 448
personām. No tām 182 izmaksāts GMI
pabalsts kopā 45626,82 EUR gadā,
dzīvokļa pabalsts izmaksāts 364
personām 13521,13 EUR gadā, pārējie pabalsti – 20820,78 EUR.
Sociālos pakalpojumus turpina attīstīt Sociālā atbalsta centrs un Jauniešu māja
„Priekule”. Centrā sniedz higiēnas pakalpojumus – pieejama duša, veļas mazgāšana.
Notiek darbs ar dažādām iedzīvotāju grupām. Turpina darboties atbalsta un interešu grupas
Sociālā atbalsta centrā un novadā:
 invalīdu atbalsta grupa „Prieks
palīdzēt”,
 adīšanas
radošā
darbnīca
„Vilkam kājas nosalušas”,
 konditorejas pulciņš „Saldā
dzīve”
 datorapmācības grupa,
 senioru atbalsta grupa “Iriss”
 „Bunkas mežābele”.
Notikušas lekcijas par remonta
veikšanu, daiļdārzu ierīkošanu, ārstniecības augiem, Priekules vēsturi, budžeta plānošanu
u.c. Pusaudžu nodarbībās vasarā mācīts pagatavot ēdienu. Organizēts Ziemassvētku
pasākums senioriem. Vasarā organizējām ekskursiju uz Rucavu. Tradicionāla kļuvusi
pavasara stādu maiņa. Šī projekta ietvaros iedzīvotāji var ziedot stādus pilsētas
apzaļumošanas vajadzībām. Organizēts brauciens uz labdarības koncertu Liepājā, tējas
pēcpusdiena māmiņām “Mana bērna vasara”. Decembrī organizēts ikgadējais pasākums
novada cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tā organizēšanā piedalās biedrība “Prieks
palīdzēt”. Grupu darbā iesaistīti 6 brīvprātīgie.
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2.9.Bāriņtiesas darbība 2016.gadā
Bāriņtiesas kompetence un pienākumi
Bāriņtiesas kompetenci un pienākumus nosaka Bāriņtiesu likums, Ministru kabineta
noteikumi Nr.1037 „Bāriņtiesas darbības noteikumi, Bērnu tiesības aizsardzības likums,
Priekules novada bāriņtiesas nolikums, kā arī citi normatīvie akti.
Bāriņtiesas sastāvs
Priekules novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Olga NIEDOLA, bāriņtiesas
priekšsēdētājas vietniece Iveta KALNENIECE, bāriņtiesas locekļi Anita GRUNTE, Antra
JUSUPOVA, Mārīte SERGEJEVA, Inese BALČUS, Sigita KĀPIŅA.
Bāriņtiesas veiktie pasākumi
Priekules novada bāriņtiesa attiecīgās pašvaldības teritorijā kārto aizgādnības,
aizbildnības, adopcijas, bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzības
jautājumus, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus normatīvajos aktos noteiktos
uzdevumus.
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Juridisko un fizisko personu iesniegumi un pieņemtie lēmumi 2013.-2016.




2 personām sniegts prasības pieteikums tiesā par aizgādības tiesību
atņemšanu. 2013.gadā un 2015.gadā tās arī bija 2 personas, bet 2014.gadā
tikai 1.
4 personām ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības. Pa vienai
personai 2014. un 2015.gadā, 3 personām 2013.gadā.

Pārskata gadā bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu 4
vecākiem, bez vecāku gādības palikuši 4 bērni. Attēlā parādīti šie dati par laika periodu no
2013.-2016.gadam.
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Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana un bez vecāku gādības palikuši bērni
(skaits) 2013.-2016.gads
Pārskata gadā tāpat kā 2015.gadā nav atjaunotas bērnu pārtrauktās aizgādības
tiesības vecākam. 2014.gadā tās bija pārtrauktas vienam vecākam un diviem bērniem,
2013.gadā attiecīgi pa vienam.
Kopā pārskata gadā Priekules novadā bez vecāku gādības palikuši bija 29 bērni,
kuru aprūpi un audzināšanu vecāku vietā nodrošināja ārpusģimenes aprūpe, tajā skaitā:
 Aizbildņu ģimenēs – 24 bērniem,
 Audžuģimenē – 5 bērniem.
 Atbilstoši Bāriņtiesu likumam, aizstāvot bērnu mantiskās intereses, bāriņtiesa
pieņēmusi 3 lēmumus, kas saistās ar mantojuma pieņemšanu nepilngadīgā
vārdā, bērnam piederošās mantas pārvaldīšanu, naudas noguldījumu
izmantošanu.
 Pārskata gadā bāriņtiesa pieņēmusi 1 lēmumu par bērnu nodošanu citas
personas aprūpē Latvijā uz laiku, kas ilgāks par 3 mēnešiem.
 Pieņemts 1 lēmums par uzturēšanās izbeigšanu audžuģimenē.
 Pieņemts 3 lēmumi par ģimenes valsts pabalsta piešķiršanu un pārtraukšanu
 Pieņemti 2 lēmumi par atbrīvošanu no aizgādņa pienākumu pildīšanas.
 Pieņemti 2 lēmumi par aizgādņa iecelšanu personai ar ierobežotu rīcībspēju.
 Pieņemts 1 lēmums par aizgādņa iecelšanu mantojumam.
 Pieņemts 1 lēmums par atbilstību aizbildņa pienākumu pildīšanai.
 Pieņemts lēmums par ievietošanu audžuģimenē
 Pieņemts lēmums par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu.
 Pieņemts 1 lēmums par atlaišanu no aizbildņa pienākumu pildīšanas.
 Pieņemti lēmumi par pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošanu.
 Pieņemti 5 lēmumi par aizgādības tiesību pārtraukšanu.
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Pieņemti 2 lēmumi par pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošanu.
Pieņemti 2 lēmumi par ievietošanu un uzturēšanās izbeigšanu sociālās aprūpes
iestādē.
Pieņemts 1 lēmums par atzīšanu par adoptētājiem.
Vairakkārt pārstāvētas bērnu intereses tiesās un sniegti atzinumi tiesai.
Nosūtīta korespondence 430 juridiskām un fiziskām personām.
Saņemtas 368 vēstules uz bāriņtiesas iniciatīvas dokumentiem.
2016.gadā bāriņtiesas pārraudzībā bija 216 lietas. Salīdzinot ar 2015.gadu lietu
skaits palielinājies par 16 lietām.2013.gadā to bija 162.
Atbilstoši Bāriņtiesu likumam pārskata gadā bāriņtiesa ir veikusi 205
apliecinājumus.

Pārskata gadā pašvaldībā darbojās 18 aizbildnis un 2 audžuģimenes.
Visiem aizbildņiem ar ģimenēm un audžuģimenēm 2015.gada12.jūnijā pašvaldība
organizēja ekskursiju uz SIA Liepājas RAS un atpūtas pasākumu “Jura Staļļos”, Grobiņas
pagastā.
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.

2.10. Dzimtsarakstu nodaļas darbība 2016.gadā
2016.gadā Priekules novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 56 jaundzimušie: 28
meitenes un 28 zēni, t.sk., divi dvīņu pāri ( 23 bērniem noteikta paternitāte, 30 bērni
dzimuši vecākiem esot laulībā, 3 bērni bez ieraksta par tēvu). 2016.gadā vecāki saviem
bērniem izvēlas latviskus un stiprus vārdus: Ieva, Oskars, Marta, Katrīna u.c. Daudzi
mazuļi tikuši pie skanīgiem un starptautiskiem vārdiem: Aksels, Patriks, Martins Marks,
Ugne, Sāra, Letīcija, Aurims, Anabella, Stefānija u.c. Jaundzimušo vecāki, reģistrējot
bērniņu, kopā ar dzimšanas apliecību saņem grāmatu ”Mūsu Bērns”, ko no sadarbības
partneriem SIA “West Solutions” saņēma Dzimtsarakstu nodaļa. Šāds līgums par turpmāko
sadarbību ar SIA “West Solutions” ir noslēgts arī 2017.gadā.
Aizvadītājā gadā laulības noslēguši 34 pāri. Salīdzinājumā ar 2015.gadu laulības
noslēguši par 2 pāriem vairāk. Laulības noslēgtas ar svinīgu ceremoniju.
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Priekules novadā mirušo skaits joprojām ir lielāks nekā dzimušo. Aizvadītajā
gadā Priekules novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 80 miršanas fakti .Salīdzinājumā
ar 2015.gadu miršanas fakti reģistrēti par 5 mazāk.
Priekules novada dzimtsarakstu nodaļa uzsāka darbu 2009. gada 14.augustā.
Salīdzinājumam tabula par civilstāvokļa aktu reģistrāciju, laikā no 14.08.2009. –
2016.gadam:
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Civilstāvokļa aktu reģistrāciju, laikā no 14.08.2009. – 2016.gadam

Nodaļā tiek veikti dažādi ar personas dzimšanu, laulību, miršanu un citiem
svarīgiem dzīves faktiem saistīti reģistri. Civilstāvokļa aktu reģistru ierakstos izdarīti
papildinājumi un labojumi, sakarā ar laulības šķiršanu, vārda un uzvārda maiņu, aizgādības
tiesību atņemšanu pār bērnu, paternitātes atzīšanu un noteikšanu, izsniegtas atkārtotas
civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības. Iešūtas trīs civilstāvokļa aktu reģistrācijas
grāmatas: dzimšanas reģistri par 2015.,2016.gadiem, laulības reģistri par 2013. – 2016.
gadiem un miršanas reģistri par 2016.gadu.
Nodaļā tika atzīmētas Koraļļu, Smaragda un Dimanta kāzas. Oktobra mēnesī tika
rīkots pasākums laulātajiem pāriem “Visskaistākais gadalaiks ir Mīlestība”, kurā kāzu
jubilejas atzīmēja 26 pāri. Dzimtsarakstu nodaļa piedalās Priekules novada kultūras
pasākumā „ Ģimeņu dārza veidošana” ar koku stādīšanu, kur tapa Ģimeņu dārza reģistrs
Nr.6, kurā vecāki parakstījās. Jaunā tradīcija pulcē daudz vecākus ar saviem mazuļiem.
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2.11. Priekules pilsētas un pagasta darbība 2016.gadā
Priekules pilsēta
Vienā
no
galvenajām
prioritātēm- izglītībā esam investējuši
ievērojamus resursus infrastruktūras
sakārtošanā:
Priekules
vidusskolā
mūsdienīgi izremontētas gan mācību
klases, gan skolas foajē un gaiteņi.
Izstrādes procesā ir tehniskie projekti,
lai renovētu skolas fasādi, nodrošinātu
lietus ūdens kanalizāciju ap skolu.
Meža
dienu
projekta
ietvaros
izveidota Zaļā klase parkā pie vidusskolas.
Priekules MMS veikta iekštelpu renovācija un izbūvēta akustiskā koncertzāle.
Izstrādāts tehniskais projekts skolas fasādes atjaunošanai.
Pirmsskolas izglītības iestādē
“Dzirnaviņas”
remontētas
un
sakārtotas gan grupu telpas, gan
koplietošanas
telpas.
Bērnudārza
teritorijai daļēji uzlikts jauns žogs.
Gramzdas
pamatskolā
pilnībā
izremontēta skolas sporta zāle,
izveidotas mācību telpas pirmsskolas
bērniem un atbilstoši sanitārajām
prasībām
izremontētas
skolas
labierīcības zēniem un meitenēm.
Domājot
par
pašiem
mazākajiem pilsētas iedzīvotājiem
rotaļu laukums atjaunots Liepājas ielas
mikrorajona pagalmā.
Ar ES LEADER fonda
finansējumu 2017.gadā plānots realizēt
projektu "Publiskās infrastruktūras
pilnveidošana
Priekules
pilsētas
potenciāla attīstībai". Projekta ietvaros
paredzēts izveidot ielu tirdzniecības
laukumu ar stāvlaukumu uz no akciju
sabiedrības “LPB” iznomātā zemes gabala 1400 m2 platībā Aizputes ielā 18, Priekulē,
ierīkot sabiedrisko tualeti Galvenā ielā 3, Priekulē, kā rezultātā tiks attīstīta infrastruktūra,
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radīta iespēja novada mājražotājiem un zemniekiem realizēt savu produkciju sakārtotā un
ērtā vidē un pilsētas centrā tiktu atrisināta sabiedrisko tualešu neesamība no kā ieguvēji
būtu gan tuvējā bērnu rotaļu laukuma apmeklētāji, gan tuvumā esošo tirdzniecības vietu un
iestāžu apmeklētāji, ielu tirdzniecības laukuma izmantotāji un pilsētas viesi. Otrs LEADER
atbalstīts projekts ir “Priekules novada Ģimenes dārzs ”, kurā paredzēts sakārtot un
labiekārtot teritoriju starp Saules un Galveno ielu.
Kā viens no lielākajiem
projektiem pilsētā noteikti
jāmin
Dzirnavu
ielas
rekonstrukcija, kuras rezultātā
tika noasfaltēta Dzirnavu iela
un sakārtotas komunikācijas.
Lai nākotnē noasfaltētu Skolas
ielu, kas ved uz mūzikas skolu,
izstrādāts tehniskais projekts.
Pilsētā izbūvēts jauns gājēju
celiņš
Paplakas
ielā.
Ūdensvads pievilkts Brīvības
ielā un atjaunots Dzirnavu ielā Priekulē.
Katru gadu ievērojami līdzekļi gan no valsts mērķdotācijas, gan pašvaldības
budžeta tiek ieguldīti ielu un ceļu sakārtošanā – atjaunotas grants ielas uzberot grants kārtu,
šķembotas ielas, tīrīti novadgrāvji, labotas caurtekas un tilti.
Lai ātrāk novērstu nekārtības un nodrošinātu sabiedrisko kārtību pilsētā ir
uzstādītas videonovērošanas kameras pie veikala Gaisma un Zviedru vārtu aplī.
Uzturot un sakārtojot pašvaldības īpašumus, nodrošinot strādniekiem normālus
darba apstākļus remontētas darbnīcas Priekules pilsētā un pašvaldības administrācijas ēkā
Priekulē. 2016.gada nogalē pašvaldība noslēdza līgumu par apkures nodrošināšanu ar SIA
“Priekules siltumtīkli” sporta hallei un vidusskolai, tādējādi samazinot energoresursus šajās
iestādēs.
Ar LEADER fondu atbalstu papildinātas gaismas un skaņas iekārtas Priekules
kultūras namam.
Priekules pagasts
Nekustamo īpašumu sakārtošana
Svaru
mājas
drupu
nojaukšana
Mazgramzdas ciemā
NĪ Lielā iela 2 gružu novākšana, koku,
krūmu izzāģēšana, teritorijas izpļaušana
Veikti pašvaldības nekustamā īpašuma
uzmērīšanas
un
zemesgrāmatu
noformēšanas darbi
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Apgaismojuma ierīkošana, papildināšana
Kalnenieku ciemā veikti apgaismes remonti.
Saulaines ciemā un Liepājas ielas pagasta teritorijā papildināts apgaismes laternu skaits.
Veikti dažādi apsaimniekošanas un remonta darbi
Bērnu rotaļu laukuma, inventāra remonts Mazgramzda, Kalnenieki.
Piecu pagasta kapu labiekārtošana, uzturēšana
Kapu uzraudzība, kapuvietu ierādīšana, uzkopšanas darbu plānošana, realizācija.
Nodegu kapu žoga uzstādīšana, bīstamo, veco koku izzāģēšana, izgāzto koku celmu
novākšana, gružu vietu sakārtošana, senkapu sakārtošana.
Judu kapu apsaimniekošanas darbi, teritorijas labiekārtošana
Stervēnu kapu apsaimniekošanas darbi, teritorijas labiekārtošana, koku izzāģēšana,
izgāzto koku celmu novākšana, gružu vietu sakārtošana
Elkas kapu apsaimniekošanas darbi, teritorijas labiekārtošana, piebraucamā ceļa attīrīšana
Elekšu dobakmens vietas sakopšanas darbi
Iskras pieminekļa apsaimniekošanas darbi, teritorijas labiekārtošana
Kurcija pieminekļa kapitālais remonts.
Brāļu kapu memoriāla, teritorijas uzturēšanas, labiekārtošanas, apzaļumošanas darbi
Veikti Barona Korfa parka un 1905.g.
revolucionāru pieminekļa uzkopšanas darbi
pilsētā un pagasta teritorijā.
CEĻU TILTU UZTURĒŠANA
Ceļos iestrādātas 4 caurtekas, veikti divu tiltu
avārijas remonti, sanesumu iztīrīšana zem
tiltiem, tiltu konstrukciju stiprināšana. Pabeigta
ceļu atjaunošana Priekule – Altajs un Dāņinieku
ceļs (3km), veikti pašvaldības ceļu segumu
atjaunošanas, sāngrāvju tīrīšanas darbi, ceļmalu
attīrīšana no apauguma, regulāri veikta ceļu greiderēšana, appļaušana un citi uzturēšanas
darbi.
2.12. Bunkas pagasta pārvaldes darbība 2016.gadā
2016. gadā, tāpat kā iepriekšējos
trīs gadus, nenotika neviena investīciju
projekta realizācija, netika piešķirts
neviens kredīts. Viss, ko esam darījuši,
notika pagasta budžeta tāmju ietvaros,
nepārsniedzot iepriekšējā gada naudas
apjomu.
Vislielākais
darbs
bija
daudzdzīvokļu mājas “Saules 10”

Priekules novada pašvaldības 2016.gada publiskais pārskats

frontonu, jumta seguma, skursteņu galu, notekcauruļu u. c. maiņa par summu EUR
36666,- ar PVN . Šīs mājas divos dzīvokļos atrodas Bunkas pagasta Tadaiķu ciema
bibliotēka un saietu vieta. Iedzīvotāji, ļoti apzinīgi maksājot apsaimniekošanas maksu, bija
sakrājuši daļu no remontam nepieciešamās summas, pašvaldība piedalījās ar savu naudu
proporcionāli savā īpašumā esošās bibliotēkas platībai un aizdeva iedzīvotājiem trūkstošo
summu. Mājas iedzīvotājiem daudzu gadu garumā jāturpina apzinīgi maksāt novadā
lielāko apsaimniekošanas maksu lai atdotu parādu pašvaldībai ( sk. attēlu nr. 1 ). Paldies
novada vadībai un deputātiem par sapratni, jo tur dzīvojošie kredītu bankā saņemt nespētu.
Otrs lielākais objekts bija pašvaldības īpašumā esošo Bunkas mehānisko darbnīcu
remonta 2. kārta par summu EUR 11071 ieskaitot PVN. Remonta kopējā kontroltāme bija
EUR 51000,-. Mēs būtu iekļāvušies pusē no šīs summas, ja 2017. gadā deputāti būtu
atļāvuši pabeigt darbus par četriem līdz pieciem tūkstošiem EURO. Tagad objekts nav
skatāms un mums autobusu remonti jāturpina veikt telpā, kas vienlaicīgi kalpo par
materiālu noliktavu turpmākajiem darbiem.
Krotes skolā tika izbūvēts dabas zinību kabinets, Bunkas kultūras namā
izremontēta floristikas pulciņa telpa. Notika pagasta kapsētu labiekārtošana - viena aka
izrakta, viena – iztīrīta, uzstādītas divas tualetes, vieniem kapiem izbūvēts žogs. Darbi
pārējos kapos turpināsies 2017. gadā ( sk. attēlu ).
Daudz līdzekļu tika ieguldīti grants ceļu remontam. Pabeigta vienlaidu grants
seguma uzbēršana uz Vārtājas ceļa Krotē. Šim ceļam bija nepieciešams palielināt nestspēju
sakarā ar apkārtnē notiekošo mežu ciršanu, jaunu meža ceļu izbūvi un nopietnu
celtniecības materiālu transportu pa šo
ceļu( sk. attēlu). Ceļa Bunka - Krote (A
7), ceļu B27, C11 u. c. posmu labošana
vairāku km garumā uzberot grants
kārtu. Notika 14 grants ceļu iesēdumu
labošana
izmantojot
pašvaldības
tehniku, asfalta seguma bedrīšu
remonts.
Neskatoties uz piesaistāmo darbinieku
skaita samazināšanos, spējām sagarināt,
saskaldīt un sakraut pie katlumājām 970
kubikmetrus malkas, regulāri apļaut zāli
16 objektos, labot tiltus, caurtekas,
apzāģēt kokus gar ceļmalām, labot
pašvaldības
tehniku,
ūdens
un
kanalizācijas trases.
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2.13. Gramzdas pagasta pārvaldes darbība 2016.gadā
2016. gadā Gramzdas pagastā liels darbs ieguldīts komunālās saimniecības
sakārtošanā.
 Uzstādītas paceļamās ārdurvis garāžai-noliktavai
 Sūkņu stacijai Dāmā veikta rekonstrukcija
 Uzstādītas
āra
tualetes
Aizvīķos
 Aizvīķu kapsētai uzstādīts
žogs
 Uzstādīts žogs ap atkritumu
konteineriem Miera iela 4
Tāpat, kā iepriekšējos gados liels
darbs un līdzekļi ieguldīti Gramzdas
pamatskolā
 Pamatskolā veikts meiteņu
tualešu remonts
 Veikta ūdens noteces un pandusa izbūve pie pamatskolas
Gramzdas pagasta daudzdzīvokļu
mājām:
 Ierīkots
apgaismojums
māju pagrabtelpās un kāpņu
telpās
 Uzstādītas pastkastītes
 Uzliktas
jumta
notekcaurules Jumta lāseņi
Šogad iesākām Gramzdas centra
vides sakopšanas , labiekārtošanas un apzaļumošanas darbus
 Izbruģēti gājēju celiņi
 Gramzdas centrā izveidoti
apstādījumi
Lai uzlabotu iedzīvotāju ikdienas
apstākļus un pagasta vizuālo tēlu
daudz darba tiek ieguldīts ikdienas
saimnieciskajos darbos, gan vides
sakopšanā
,teritorijas
labiekārtošanā, ūdenssaimniecības,
iestāžu un mājokļu remontdarbos
un uzturēšanā
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2.14. Kalētu pagasta pārvaldes darbība 2016.gadā
Izstrādāti Būvprojekti:
 „Centralizētas siltumtrases izbūve Kalētu ciema pašvaldības iestādēm”
 „Ieejas mezgla pārbūve un vītņkāpņu izbūve Kalētu pamatskolā ”
 „Energoefektivitātes paaugstināšana mazai skolai, Kalētos, Kalētu pagastā,
Priekules novadā”
 „Aktīvās atpūtas laukuma izveide Kalētos” pārrobežu LAT/LIT projekts
 Ir izstrādāta apliecinājuma karte ( paskaidrojums raksts) meža parka
„Priediens” projektam
 Veikts energoaudits Kalētu pagasta pārvaldes ēkai
Kalētu
MMS
ierīkota
ugunsdrošības un apsardzes
signalizācija, iegādāta oboja .
Remontdarbi pamatskolā (
meiteņu mājturības kabineta,
logopēda
kabineta
remontdarbi. Kalētu tautas
namā veikts tualešu remonts.
Bibliotēkas paplašināšanai,
koridora remonts.
Elektroniskajā izsolē iegādāts
īpašums „Brūzis – NT9” –
(sociālā centra un FVP pieejas nodrošināšanai) .
2016.gadā Kalētu pašvaldības autoceļu uzturēšanai izlietoti 18038.40 EUR
Saimniecisko darbu veikšanai iegādāts traktors MTZ-82 – EUR 27225,-

Gada kalētnieks 2016.gadā –
Mārīte Sergejeva
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2.15. Virgas pagasta pārvaldes darbība 2016.gadā
Virgas pamatskolai pēc apkures sistēmas nomaiņas 2015.gadā (no malkas krāsnīm
uz apkures sistēmu ar katlu māju) tika risināts malkas uzglabāšanas jautājums. Tika
uzbūvēts jauns malkas šķūnis ar 280m³ ietilpību, sagādāta malka. Skolā izremontēja ieejas
koridoru, restaurēja senās muižas kāpnes uz l l stāvu, PII 4gadnieku telpas, tika iegādātās
jaunas mēbeles un attīstošas rotaļu iekārtas. Mācību korpusa pagraba stāvam tika izveidots
tehniskais projekts ēkas pamatu hidroizolācijai. PII un skolas ēkai tika nomainītas galvenās
ārdurvis, kas turpmāk būs ērtākas un nodrošinās labāku izolāciju, mazākus siltuma
zudumus.
Pagasta pārvaldes ēkā tika veikti vairāki nozīmīgi remontu darbi – izremontēta un
sakārtota pārvaldes Tradīciju zāle, pēc ūdens noplūdes avārijas veikts Metodistu draudzes
zāles grīdas remonts (pārvalde šo īpašumu izīrē) un pārvaldē izveidots Dienas sociālais
centrs kantora mājas l stāvā, kur
iedzīvotājiem ir iespējams izmantot
dušu , lai nomazgātos un izmazgāt veļu
veļas automātā.
Pārvalde ar savā rīcībā esošo
traktortehniku veica ceļu ikdienas
uzturēšanas darbus – vedam granti,
greiderējam pagasta ceļus, uzturam
tiltus un pļaujam grāvmalas un ziemas
periodā no sniega tīram pagasta ceļus.
Ar ārpakalpojuma palīdzību tika
salabots asfaltbetona segums visiem
pagasta asfaltētajiem ceļiem 4.85 km kopgarumā, ko veica SIA ‘’A-land’’, izrakti jauni
grāvji posmiem Kīru, Sleiņu un Gabaliņu ceļiem, ko veica SIA ‘’Latlina’’ kā arī veikta
grants ceļu atjaunošana Sleiņu – Alkšņu, Gabaliņu, Pavāru un Brūveru ceļa posmiem, ko
veica SIA ‘’JVK grants’’. Izveidots tehniskais projekts abu skolu pievadceļu ātruma
ierobežojošo vaļņu izveidei Virgā un Purmsātos. Veikts ielu apgaismojuma izbūves
projekts Purmsātu ciemā, kas pagastā jau sen bija ilgi lolots. Uz Centra ceļa tika izvietotas
jaunas astoņas 8m augstas laternas, bet Jaunā un Dārza ielās kopā astoņas 4m garās
laternas. Darbus veica SIA ’’Volts 1’’ no Ventspils.
Janvārī Virgas pagasta ūdenssaimniecību sāka apsaimniekot SIA ’’Priekules
nami”’. Tika mainīta norēķinu sistēma par dzeramo ūdeni .Pašvaldības mājas turpina
maksāt par ūdens piegādi Virgas pagasta pārvaldes kasē un tad SIA ‘’Priekules nami’’
piestāda rēķinu par izlietoto. Liels izglītošanas darbs tika ieguldīts privāto māju ūdens
lietotājiem, kam turpmāk savu skaitītāju rādījumi un samaksa jāveic pa tiešo - SIA
’’Priekules nami’’. Pašvaldības uzņēmums veica nopietnus darbus Purmsātos – Dzērvju un
Purmsātu skolas ūdens sistēmu apvienošanu – visus lietotājus pieslēdzot ’’Purmsātu
skolas’’ artēziskajam urbumam. Kā arī lieli notekūdeņu attīrīšanas procesa uzlabošanas
darbi veikti notekūdeņu attīrīšanas iekārtām Purmsātos un Paplakā.
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Pavasarī tika iesniegti, bet vasarā tika
realizēti Lauku atbalsta dienesta ES Zivju fonda
projekti: Prūšu ūdenskrātuvē tika ielaisti 8300
līdaku mazuļu un zivju aizsardzības pasākumu
programmā Prūšu ūdenskrātuvei iegādāta
motorlaiva ar motoru un aprīkojumu, glābšanas
riņķis un glābšanas vestes. Nodotas projekta
atskaites un piesaistīts
finansējums kopā
5637.00Eur, kurā iekļauts pašu finansējums 10%.
Plānoti arī nākamā gada projekti, kas tiks realizēti
Prūšu ūdenskrātuvē.
Sociālais darbs realizēts ļoti aktīvi un neatlaidīgi, kopā gadā sastādītas 355 klientu
lietas, GMI pabalstus katru mēnesi saņēma un līdzdarbības pasākumus veica 15-17 klientu.
NVA programmā visu gadu tika piešķirtas 2 darba vietas, bet jauniešu programmā, iespējas
strādāt tika nodrošināta 2 jauniešiem jūlijā
un 2 jauniešiem augustā. Ļoti lielu darbu un
ieguldījumus šie ļaudis veica pagasta dabas
teritoriju sakārtošanai – sakopti pagasta
parki un kapsētas, no aizaugumiem attīrītas
ceļmalas un valsts ceļu nepārredzamās
krustojumu vietas.
Kultūras darbs uzlabojies pagastā, jo
no augusta mēneša sākusi strādāt jauna
kultūras darbiniece. Otrais pusgads bija
bagāts ar dažādām kultūras aktivitātēm un
tradīcijām – tika organizētas Dzejas dienas, ražas svētki, 18.novembris un Ziemassvētki
gan pašiem mazākajiem, gan pagasta interešu grupām.
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3. FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI
Priekules novada pašvaldības budžets veidojas no pamatbudžeta, speciālā budžeta
un ziedojumu un dāvinājumu budžeta. 2016.gadā pašvaldības budžeta ieņēmumi bija EUR
6 359 543, izdevumi EUR 6 597 871.
Pašvaldības budžets
2015.gada
izpilde EUR
IEŅĒMUMI
Pamatbudžeta ieņēmumi
Speciālā budžeta ieņēmumi
Ziedojumi un dāvinājumi
Līdzekļu atlikums uz gada sākumu
pamatbudžetā
Līdzekļu atlikums uz gada sākumu speciālajā
budžetā
Līdzekļu atlikums uz gada sākumu Ziedojumi
Kredītlīdzekļu piesaiste
Kopā
IZDEVUMI
Pamatbudžeta izdevumi
Speciālā budžeta izdevumi
Ziedojumu un dāvinājumu izdevumi
Aizdevumu atmaksa
Līdzekļu atlikums uz gada beigām
pamatbudžetā
Līdzekļu atlikums uz gada beigām speciālajā
budžetā
Līdzekļu atlikums uz gada beigām Ziedojumi
un dāvinājumi
Kopā

2016.gada
izpilde EUR

6 179 253
253 415
11 338

6 054 146
301 114
4 283

539 109

709 114

146 939

158 724

1 000
318 540
7 449 594

7 932
300 035
7 535 348

6 076 680
241 630
4 405
251 109

6 298 224
289 215
10 432

709 114

528 343

158 724

170 623

7 932

1 783

7 449 594

7 535 348

236 728

2017.gada
plāns EUR
5 844 353
296 454
1 500
528 343
170 623
1 783
817 535
7 660 591
6 941 684
467 077
3 283
248 847
0
0
0
7 660 891

Pamatbudžets.
Pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi, maksas
pakalpojumi un transferti. 2016.gadā pamatbudžeta ieņēmumi sastāda EUR 6 054 146, kas
ir par EUR 125 107 mazāk salīdzinot ar 2015.gadu. 2016.gadā samazinājušies valsts
transferti, jo samazinājies ES finansēto projektu apjoms un maksas pakalpojumu
ieņēmumi.
2017.gadā ieņēmumi prognozēti ievērojot piesardzības principu, un tie ir 96.53 %
apmērā no 2016.gada izpildes vai par EUR 209 793 mazāki. Mērķdotācija pedagogu
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atalgojumam plānota tikai astoņiem mēnešiem un samazinājies maksas pakalpojumu
apjoms.
Kopējā pamatbudžeta ieņēmumu prognoze izpildīta par 100.91%. Jāatzīmē, ka
2016.gadā apstiprinātais pamatbudžeta plāns tika grozīts, gada laikā palielinot
pamatbudžeta ieņēmumus par EUR 620 574.
Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra pa ieņēmumu veidiem
2015.gada
izpilde

Nodokļu ieņēmumi
Ienākuma nodoklis
Īpašuma nodokļi
Nenodokļu
ieņēmumi
Maksas pakalpojumi
un citi pašu ieņēmumi
Transferti
Valsts budžeta
transferti
Pašvaldību budžetu
transferti
KOPĀ

2016.gada
izpilde

Salīdzinot
ar
2015.gadu

EUR
2 428 558
1 954 857

EUR
2 543 872
2 052 276

EUR
115 314
97 419

473 701

491 596

114 123

2016.g.
īpatsvars
pa maks.
veidiem
%

2017.gada
plāns

42
34

EUR
2 707 288
2 235 864

17 895

8

471 424

50 563

-63 560

1

36 242

235 107

240 555

5 448

4

232 188

3 401 465

3 219 156

-182 309

53

2 868 635

3 325 629

3 129 557

-196 072

52

2 780 635

75 836

89 599

13 763

1

88 000

6 179 253

6 054 146

-125 107

100

5 844 353

Priekules novada pašvaldības pamatbudžetā 42% no kopējiem ieņēmumiem veido
nodokļu ieņēmumi, 1 % - nenodokļu ieņēmumi, 53% - transferti mērķdotāciju un dotāciju
veidā no valsts budžeta un ES struktūrfondiem un maksas pakalpojumu ieņēmumi – 4%.

Transferti
53%

Nodokļu
ieņēmumi
42%

Maksas
pakalpojum
i un citi
Nenodokļu
pašu
ieņēmumi
ieņēmumi
1%
4%
Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2016.gadā (%)
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Nodokļu ieņēmumi
2015.gada
izpilde

EUR
Nodokļu ieņēmumi
Ienākuma nodoklis
Īpašuma nodokļi

2 428 558
1 954 857
473 701

2016.gada
izpilde

EUR
2 543 872
2 052 276
491 596

Salīdzinot
ar
2015.gadu
EUR

2016.g.
īpatsvars
pa maks.
veidiem
%

115 314
97 419
17 895

100
81
19

2017.gada
plāns

EUR
2 707 288
2 235 864
471 424

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 42%.
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis.
No nodokļu ieņēmumiem 81% sastāda ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa.
Salīdzinot ar 2015.gadu iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi palielinājušies par EUR
97 419, 2017.gadā plānots EUR 2 235 864, kas plānots par EUR 183 588 vairāk kā
2016.gadā izpildīts.
Nekustamā īpašuma nodoklis.
No kopējā nodokļu ieņēmumu apjoma 19 % ir nekustamā īpašuma nodokļa
ieņēmumi. Nekustamā īpašuma nodokli iekasējam par zemi, ēkām un būvēm, un
mājokļiem. 2016.gadā nekustamā īpašuma nodokļi ir iekasēti par EUR 17 895 vairāk nekā
2015.gadā, jo palielinājās iepriekšējo gadu parādu saņemšana.

Īpašuma
nodokļi
19%

Ienākuma
nodoklis
81%

Nodokļu ieņēmumu struktūra 2016.gadā (%)
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2016.gadā veikti sekojoši pasākumi ar nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN)
parādniekiem:
1. Parādnieka maksātnespējas procesa ietvaros iesniegts viens kreditora prasījums par
EUR 7616,31;
2. Pieņemti vienpadsmit lēmumi par NĪN parādu bezstrīdus piedziņu par kopējo
summu
EUR 10732,73;
3. Zvērinātiem tiesu izpildītājiem izpildei iesniegtas deviņas NĪN parādu piedziņas
lietas par
EUR 2659,36.
2016.gadā piemēroti NĪN atvieglojumi EUR 2319,- apmērā:
1. Politiski represētajām personām saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma
nodokli” 5.panta otro daļu 50% apmērā – EUR 1570;
2. Trūcīgām / maznodrošinātām personām – EUR 434;
3. Daudzbērnu ģimenēm – EUR 315.
Nenodokļu ieņēmumi
2016.gadā nenodokļu ieņēmumi ir EUR 50563, kas ir 0.84% no kopējiem
pašvaldības ieņēmumiem. Nenodokļu ieņēmumus veido ieņēmumi no valsts un pašvaldību
nodevām, naudas sodiem, pašvaldības īpašumu pārdošanas un pārējiem dažādiem
nenodokļu ieņēmumiem.
Nenodokļu ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem

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

2015.gada
izpilde

2016.gada
izpilde

salīdzinot
ar
2015.gadu

110 226

50 563

-59 663

% no
kopējiem
ieņēmum
iem

2017.gada
plāns

100

36 242

3 932

4 277

345

8.46

4 430

363

3650

3 287

7.22

3000

22 175

5 549

-16 626

10.97

5 435

83 756

37 087

-46 669

73.35

23 377
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Procentuāli lielāko daļu – 73.35 % no nenodokļu ieņēmumiem saņēmām no
pašvaldības īpašumu pārdošanas. 2016.gadā pārdevām pašvaldības īpašumus par EUR
37087. Naudas sodos un nodokļu nemaksāšanas sankcijās esam iekasējuši EUR 3650, kas
ir 7.22% no nenodokļu ieņēmumiem. Pārējie nenodokļu ieņēmumi EUR 5549, kas ir
10.97% no pārējiem nenodokļu ieņēmumiem.
Valsts
(pašvaldību)
nodevas un
kancelejas
nodevas
9%

Naudas sodi
un sankcijas
7%

Pārējie
nenodokļu
ieņēmumi
11%

Ieņēmumi no
valsts
(pašvaldību)
īpašuma
iznomāšanas,
pārdošanas
73%

Nenodokļu ieņēmumu struktūra 2016.gadā (%)

Maksas pakalpojumi

Maksas pakalpojumi
un citi pašu ieņēmumi
Maksa par izglītības
pakalpojumiem
Ieņēmumi par nomu un
īri
Ieņēmumi par pārējiem
budžeta iestāžu
sniegtajiem maksas
pakalpojumiem
Citi iepriekš
neklasificētie pašu
ieņēmumi

% no
kopējiem
ieņēmumie
m

2017.gada
plāns

2015.gad
a izpilde

2016.gada
izpilde

salīdzinot
ar
2015.gadu

EUR

EUR

EUR

%

EUR

239 013

240 555

1 542

100

232 188

58 573

67 073

8 500

27.88

61 229

42 582

49 260

6 678

20.48

46 134

137 627

119 858

-17 769

49.83

124 025

231

4364

4 133

1.81

800
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2016.gadā maksas pakalpojumi iekasēti EUR 240555, kas ir par EUR 1542 vairāk
nekā 2015.gadā. Tas izskaidrojams ar to, ka 2016.gadā aktīvi strādājām pie parādu
iekasēšanas. No kopējiem ieņēmumiem maksas pakalpojumi sastāda 3.97%.

Citi iepriekš
neklasificētie
pašu
ieņēmumi
2%

Ieņēmumi par
pārējiem
budžeta
iestāžu
sniegtajiem
maksas
pakalpojumie
m
50%

Maksa par
izglītības
pakalpojumie
m
28%

Ieņēmumi par
nomu un īri
20%

Maksas pakalpojumu struktūra 2015. gadā (%)

2016.gadā veikti sekojoši pasākumi īres / apsaimniekošanas un/vai
pamatpakalpojumu parādu uzskaitē
1. Pabeigti divi tiesas procesi par parādu piedziņu EUR 666,46 apmērā;
2. Tiesu izpildītājiem izpildei iesniegti trīs izpildraksti EUR 1560,26 apmērā.
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Transferti

Transferti

2015.gad
a izpilde

2016.gad
a izpilde

salīdzinot
ar
2015.gad
u

3 401 465

3 219 156

-182 309

100

2 868 635

2 600

2 600

0.08

0

3 325 629

3 126 957

-198 672

97.14

2780635

75 836

89 599

13 763

2.78

88 000

Pašvaldību saņemtie
transferti no valsts budžeta
daļēji finansētām
atvasinātām publiskām
personām un no budžeta
nefinansētām iestādēm
Valsts budžeta
transferti
Pašvaldību budžetu
transferti

% no
kopējiem
ieņēmumie
m

2017.gad
a plāns

Transfertu ieņēmumi (mērķdotācijas un dotācijas no valsts budžeta), kas ir 53.17 %
no kopējiem ieņēmumiem 2016.gadā saņemts par EUR 182309 mazāk nekā 2015.gadā.
Samazinājās dotācija no PFIF un finansējums ES fondu projektiem.

Pašvaldību
budžetu
transferti
3%

Pašvaldību
saņemtie
transferti no
valsts
budžeta
daļēji
finansētām
atvasinātām
publiskā…
Valsts budžeta
transferti
97%

Transfertu ieņēmumu struktūra 2016.gadā (%)
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Pamatbudžeta izdevumi
Pamatbudžeta izdevumi ir visi izdevumi, kuri tiek tērēti pašvaldības funkciju
nodrošināšanai.
2016.gada pamatbudžeta izdevumi ir EUR 6 298 292, kas salīdzinot ar 2015.gadu ir
par EUR 29 504 mazāki. Pamatbudžeta izdevumus iedala atbilstoši funkcionālajam
sadalījumam un pēc ekonomiskās klasifikācijas.

Atlīdzība
Uzturēšanas
izdevumi
Subsīdijas un
dotācijas
Kredītu un %
atmaksa
Kapitālie
izdevumi
Sociālie
pabalsti
Savstarpējie
norēķini
KOPĀ

3 536 676

55.89

1 569 955

24.81

148 478

2.35

280 610

4.43

548 574

8.67

186 383

2.95

57 120

0.9

6 327 796

100

3 563 056
1 591 171
143 339
238 411
733 905
205 490
59 648
6 535 020

54.52
24.35
2.19
3.65
11.23
3.14
0.91
100.00

3 683 311
1 621 911
143 251
250 847
1 207 377
220 475
63 359
7 190 531

Īpatsvars %
pret kopējiem
izdevumiem

2017.gada
plāns EUR

Īpatsvars %
pret kopējiem
izdevumiem

2016.gada
izpilde EUR

Īpatsvars %
pret kopējiem
izdevumiem

Izdevumu
pozīcijas

2015.gada
izpilde EUR

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai.

51.22
22.56
1.99
3.49
16.79
3.07
0.88
100.00

No pašvaldības izdevumiem 2016.gadā 54.52 % tiek tērēti atlīdzībai, tas ir
atalgojumam un Valsta sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Vidējā darba alga
2016.gadā bija EUR 483.33, 2015.gadā - EUR 475.04, 2014.gadā tā bija 470.15.
Uzturēšanas izdevumiem tērēti 24.35 % no visiem izdevumiem, pamatlīdzekļu iegādei –
11.23 %, kredītu atmaksai un procentu maksājumiem par kredītiem 3.65%, sociālajiem
pabalstiem – 3.14 %, dotācijām 2.19%. Pat procents nav par savstarpējiem norēķiniem par
izglītības pakalpojumiem.
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4 000 000
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0

2015.gada izpilde EUR

2016.gada izpilde EUR

2017.gada plāns EUR

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai
2015., 2016. un 2017.gadā
Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajam sadalījumam.
Pēc funkcionālās klasifikācijas izdevumu lielākā daļa 50.32% 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 – 53.16% no kopējiem izdevumiem.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai ir izlietoti 14.14% vai EUR
890638. Šeit ir izdevumi mājokļu apsaimniekošanai, ūdenssaimniecībai, ielu
apgaismojumam un pārējiem saimnieciskiem izdevumiem – teritoriju uzturēšanai un
apsaimniekošanai. Izdevumi palielinājušies salīdzinot ar 2015.gadu par EUR 120349, jo
2016.gadā netika realizēti nozīmīgi investīciju projekts.
Vispārējiem valdības dienestiem, kas ir novada dome, administrācija, pagastu
pārvaldes, dzimtsarakstu nodaļa, savstarpējo norēķinu izdevumi, kredītu % maksājumi
2016.gadā izlietoti 13.21% vai EUR 832226. Salīdzinot ar 2015.gadu tas ir par EUR
10 812 vairāk.
Kultūrai un sportam izlietoti 8.98% vai EUR 565624. Salīdzinot ar 2015.gadu
izdevumi pieauguši par 0.37%. Šajā sadaļā izdevumi kultūras iestāžu – bibliotēku, kultūras
namu, tradīciju namu, saieta namu un senlietu krātuvju uzturēšana, kultūras pasākumu
organizēšana novadā un pašdarbības kolektīvu, pulciņu uzturēšana.
Ekonomiskai darbībai 6.91% vai EUR 435226. Šeit uzskaitīti izdevumi
nodarbinātības pasākumiem, attīstības plānošanas nodaļai, būvvaldei un tūrismam.
Izdevumi palielinājušies par EUR 151042, jo veikti ievērojami ceļu uzturēšanas un
asfaltēšanas darbi.
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Vispārējie
valdības dienesti
Ekonomiskā
darbība
Vides aizsardzība
Teritoriju un
mājokļu
apsaimniekošana
Veselība
Atpūta, kultūras
un reliģija
Izglītība
Sociālā
aizsardzība
Kopā

821 414

13.52

284 184

4.68

770 289

832 226
435 226
4 029

12.68

64 674

1.06

523 027

8.61

3 230 323

53.16

382 775

6

6 076 686

100

13.21
6.91
0.06

909 462
404 663
720

565 624
3 169 195
339 448
6 298 292

0.98
8.98
50.32
5.39
100

13.10
5.83
0.01
20.55

14.14
890 638
61 907

Īpatsvars %
pret kopējiem
izdevumiem

2017.gada
plāns EUR

Īpatsvars %
pret kopējiem
izdevumiem

2016.gada
izpilde EUR

Īpatsvars %
pret kopējiem
izdevumiem

2015.gada
izpilde EUR

Sociālai aizsardzībai tērēti 5.39% vai EUR 339448, salīdzinot ar 2015.gadu
izdevumi samazinājušies par EUR 43327. Sociālā aizsardzības izdevumi veidojas no
bāriņtiesas, sociālā dienesta, sociālā atbalsta centra Priekulē un Kalētos izdevumiem.
Veselības aizsardzībai, kas ir FVP pagastos un Virgas veselības aprūpes centrs ir
tikai 0.98% no kopējiem izdevumiem, kas ir EUR 61907, 2015.gadā tie bija EUR 64674.
2016.gadā 0.06% tērēti vides aizsardzībai. 2015.gadā šajā sadaļā izdevumu nebija.
2017.gadā plānoti 720 euro.
Tabulā uzskatamāk parādīti izdevumi, to procentuālais sadalījums.

1 426 221
72 690
708 882
3 038 293
380 753
6 941 684

1.05
10.21
43.77
5.49
100

Vērtējot izdevumus pēc funkcionālā sadalījuma, secinām, ka vislielākā summa 50.32% tiek
tērēti izglītībai, pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 14.14, vispārējai valdībai
13.21%, % Pārējās sadaļas tērē no 8-1%.

Speciālais budžets.
Pašvaldības speciālais budžets veidojas no dabas resursu nodokļa, mērķdotācijas
autoceļu uzturēšanai un pārējiem speciālā budžeta līdzekļiem. 2016.gadā speciālā budžeta
ieņēmumi bija EUR 301114, izdevumi EUR 289215.
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Speciālā budžeta ieņēmumi.

2015.gada
izpilde

Nodokļu ieņēmumi
Dabas resursu nodoklis
Transferti
Valsts budžeta transferti
KOPĀ

2016.gada
izpilde

2016.g.
salīdzinot
īpatsvars
ar
pa maks.
2015.gadu
veidiem

EUR
EUR
EUR
%
24 969
29 691
54 660
24 969
29 691
54 660
228 446
18 008
246 454
228 446
18 008
246 454
253 415
301 114
47 699

2017.gada
plāns
EUR

18.15
18.15
81.85
81.85
100

50 000
50 000
246 454
246 454
296 454

2016.gadā speciālā budžeta ieņēmumi ir EUR 301114, no kuriem 81.85% ir Valsts
mērķdotācija autoceļu un ielu uzturēšanai un tikai 18.15% ir dabas resursu nodokļa
ieņēmumi. Salīdzinot ar 2015.gadu dabas resursu nodokļa ieņēmumi ir palielinājušies par
EUR 29691, bet mērķdotācijas apjoms pieaudzis par EUR 18008. 2017.gada plānā dabas
resursu nodoklis plānots apmēram pēc 2016.gada izpildes, bet mērķdotācijas apjoms ir
palicis nemainīgs.
Speciālā budžeta izdevumi
Speciālā budžeta izdevumi 2016.gadā ir EUR 289215 kuri attiecīgi sadalās vides
aizsardzības pasākumiem EUR 12017 un autoceļu un ielu uzturēšanai EUR 277198.

Atlīdzība
Uzturēšanas izdevumi

465
224 434

0.19
92.88

Subsīdijas un dotācijas
Kapitālie izdevumi
KOPĀ

16 731
241 630

6.92
100

741
253 687
4 092
30 695
289 215

0.26
87.72
1.41
10.61
100

Īpatsvars %
pret kopējiem
izdevumiem

2017.gada
plāns EUR

Īpatsvars %
pret kopējiem
izdevumiem

2016.gada
izpilde EUR

Īpatsvars %
pret kopējiem
izdevumiem

Izdevumu pozīcijas

2015.gada
izpilde EUR

Speciālā budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai.

364 211

77.98

102 866
467 077

22.02
100

Atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai 2016.gadā speciālā budžeta lielākā daļa
87.72% ir uzturēšanas izdevumi, kas ir samaksa par pakalpojumiem un precēm.
Kapitālajiem izdevumiem izlietoti 10.61% no kopējiem izdevumiem. Dotācijās izmaksāti
1.41%, atlīdzībai tikai 0.26%. Arī 2015.gadā procentuālais sadalījums ir līdzīgs. 2017.gadā
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plānoti tikai uzturēšanas izdevumi 77.98% apmērā un kapitālie izdevumi 22.02% apmērā
no kopējiem izdevumiem.

Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Kopā

217 747
23 883
241 630

90.12
9.88
100

277 198
12 017
289 215

95.84
4.16
100

Īpatsvars %
pret kopējiem
izdevumiem

2017.gada
plāns EUR

Īpatsvars %
pret kopējiem
izdevumiem

2016.gada
izpilde EUR

Izdevumu pozīcijas

Īpatsvars %
pret kopējiem
izdevumiem

2015.gada
izpilde EUR

Speciālā budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajam sadalījumam.

67.64
32.36
100

315 916
151 161
467 077

Atbilstoši funkcionālajai klasifikācijai 2016.gadā 95.84% no kopējiem izdevumiem
ir ekonomiskajai darbībai, kas ir pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas izdevumi. Tikai
4.16% no kopējiem izdevumiem 2016.gadā izlietoti vides aizsardzības pasākumu
finansēšanai. Arī 2015.gadā izdevumu attiecība ir līdzīga. 2017.gadā plānots attiecīgi
67.64% un 32.36%.
Ziedojumi un dāvinājumi
2016.gadā Priekules novada pašvaldība ziedojumus un dāvinājumus ir saņēmusi
EUR 4283. Šie ziedojumi saņemti naudā, visi saņemtie ziedojumi ir izlietoti noteiktam
mērķim.
Saņemtie ziedojumi-dāvinājumi

Saņemtie
ziedojumi un
dāvinājumi naudā
Juridisku personu
ziedojumi
Fizisku personu
ziedojumi

2015.gada
izpilde

2016.g.
salīdzinot
2016.gada
īpatsvars pa
ar
izpilde
maks.
2015.gadu
veidiem

2017.gada
plāns

EUR

EUR

EUR

EUR

%

11 337

4 283

-7 054

100

1 500

10 956

2 110

-8 846

49.26

1500

381

2173

1 792

50.74
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2016.gadā samazinājies saņemto ziedojumu apjoms par EUR 7054, un tas ir EUR
4283. No kopējās ziedojumu summas EUR 2110 ir juridisko personu ziedojumi un EUR
2173ir ziedojušas privātpersonas.

Vispārējie valdības
dienesti

Īpatsvars %
pret kopējiem
izdevumiem

2017.gada
plāns EUR

Īpatsvars %
pret kopējiem
izdevumiem

2016.gada
izpilde EUR

2015.gada
izpilde EUR

Izdevumu pozīcijas

Īpatsvars %
pret kopējiem
izdevumiem

Ziedojumu-dāvinājumu budžeta izdevumi
atbilstoši funkcionālajam sadalījumam

1 794

40.73

1 256

12.04

250

7.61

Kultūra

25

0.57

200

1.92

1500

45.69

Izglītība

2 586

58.71

8 975

86.04

1 533

46.70

Kopā

4 405

100

10 431

100

3 283

100

Saņemtie ziedojumi ir arī izlietoti paredzētajiem mērķiem. 2016.gada izdevumi ir
EUR 10431.
Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 2016.gadā
Juridiskās personas nosaukums
Nodokļa maksātāja reģistrācijas Nr.

Summa

Mērķis

EUR

Juridisko personu ziedojumi naudā:
BorBy-Hossmo pastorat Hoglidsvagen
SIA Liepu Aleja
42103014469
SIA Artis JP
40003402933
Fizisko personu ziedojumi naudā:

409.25
200
1500

Zāles pļāvējs Purmsātu
internātpamatskolai
Gramzdas pagastā valsts svētku
organizēšanai
Gramzdas pagasta velosporta
komandas dalībai sacensībās

Terje Einer Binder

323.32

Segas Purmsātu
internātpamatskolai

Terje Einer Binder

550

Funkcionālās attīstības diagnostika

Ēriks Ešenvalds
26017711905

1000

Anonīms maksātājs

300

Mūzikas instrumentiem Priekules
mūzikas un mākslas skolai
Purmsātu senlietu krātuves grīdas
seguma nomaiņai
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Juridisko personu ziedojumi natūrā :
Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka

6

Grāmatas

EU Promotions Baltic SIA
40103168746

186.58

Krāsu printeris, mācību līdzekļi
Krotes pamatskolai

Mikrotīkls SIA
40003286799

1255.65

Tīkla aparatūras iekārtas bezvadu
internetam Priekules MMS

Fizisko personu ziedojumi natūrā:
J.K.Bejāmiņš
Anonīms ziedotājs
Kopā

8907
13.52
14651.32

Dzirnavu ielas zeme
Grāmatas Kalētu bibliotēkai

Pašvaldības prasības
Konta Nr./
klasifikācijas
kods
2300
2310

2320

2340
2360
2370
2380
2390

Posteņa nosaukums
DEBITORI
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
Pārmaksātie nodokļi
Prasības pret personālu
Pārējās prasības

31.12.2016.

31.12.2015. Izmaiņas

247 464

289 185

-41 721

40 621

54 494

-13 873

0

43

-43

130 452

154 273

-23 821

50 787
0
713
24 891

45 122
0
713
34 540

5 665
0
0
-9 649

Pašvaldības prasības uz 2016.gada 31.decembri:
1. NĪN parāds zemei 107973 EUR
2. NĪN parāds mājokļiem 8085 EUR
3. NĪN parāds par ēkām 14395 EUR
4. Iedzīvotāju parādi par īri un komunālajiem maksājumiem 59301 EUR
5. Parādi par zemes nomu 9930 EUR
6. Prasības pret valsts iestādēm 7976 EUR
7. Prasības par 2016.gadā nesaņemto PFIF 24891 EUR
8. Prasības pret LKB 125968 EUR
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9. Izveidoti uzkrājumi nedrošajiem īrei un komunālajiem maksājumiem 44425
EUR
10. Izveidoti uzkrājumi LKB 125968 EUR
11. Aprēķināts NĪN par 2016.gadā neapstrādāto LIZ, kas jāmaksā 2017.gadā 9629
EUR
12. Izveidoti uzkrājumi SIA TRADI 1257 EUR par avansā samaksātām mēbelēm
Virgas PII
13. Izveidoti uzkrājumi nedrošajiem zemes nomas maksājumiem 7674 EUR
14. Parādi par vecāku maksām PII “Dzirnaviņas” 3073€
15. Parādi par vecāku maksām skolās 4058 €
EUR:
a. Krote 1053 EUR
b. Gramzdas 1700 EUR
c. Virgas 1057 EUR
d. Purmsātu internātpatskolā. 248
EUR
16. Parādi par vecāku maksām mūzikas un mākslas skolās 1991 EUR :
a. Priekules MMS 1338 €
b. Kalētu MMS 653 EUR
Pašvaldības īstermiņa saistības
Konta Nr.

Posteņa nosaukums

31.12.2016.
EUR

31.12.2015.
EUR

Izmaiņas
EUR

5200–5900

Īstermiņa saistības

1 021 698

1 040 017

-18 319

5200

Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa
aizņēmumu īstermiņa daļa

248 847

237 544

11 303

5300

Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un
darbuzņēmējiem

35 557

36 480

-923

5400

Īstermiņa uzkrātās saistības

176 042

179 352

-3 310

5600

Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem
(izņemot nodokļus)

156 129

151 250

4 879

5700

Nodokļi un sociālās apdrošināšanas
maksājumi

152 104

144 786

7 318

5900

Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie
avansi

253 019

290 605

-37 586

Pašvaldības ilgtermiņa saistības
Konta Nr.

Posteņa nosaukums

Ilgtermiņa saistības
Ilgtermiņa aizņēmumi
Ilgtermiņa aizņēmumi no Valsts
5112
kases

5100
5110

31.12.2016. 31.12.2015. Izmaiņas
EUR
EUR
EUR
2 720 535
2 668 531
52 004
2 720 535
2 668 531
52 004
2 720 535

2 668 531

52 004
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Pārskats par ilgtermiņa aizņēmumiem

Mērķis

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

Līguma
parakstīšanas
datums /
Atmaksas
termiņš
16.03.200420.03.2024

Aizņēmuma
līguma
summa EUR

Pārskata
perioda
sākumā EUR

Pārskata
perioda
beigās
EUR

Izmaiņas
EUR

36 995

15 896

13 978

-1 918

23.12.200420.12.2024

14 229

7 114

6 403

-711

02.05.200620.04.2026

12 521

6 794

6 139

-655

02.05.200620.04.2026

9 676

5 193

4 681

-512

02.05.200620.04.2026

26 181

14 229

12 863

-1 366

25.01.200720.12.2031

204 894

149 026

139 715

-9 311

08.02.200720.12.2026

142 287

82 367

74 877

-7 490

08.02.200720.12.2026

35 370

20 686

18 808

-1 878

14.08.200720.07.2027

99 601

59 991

54 880

-5 111

14.03.200820.01.2033

284 574

220 545

207 739

-12 806

01.09.200820.08.2033

327 261

261 055

246 342

-14 713

05.12.200820.01.2033

291 689

233 877

220 275

-13 602

06.08.200920.06.2025

188 943

65 671

58 755

-6 916
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būvniecība
Priekules pilsētas
ūdenssaimniecības
attīstībai
Krotes skolas Bunkā
sporta zāles būvniecība
Saimniecības ēkas
rekonstrukcija par brīvā
laika pavadīšanas centru
Dārza ielā 8,Purmsātos
Rekrācijas vides
uzlabošana Priekules
pašvaldības veicināšanā(
Priekules stadions)
Bunkas pagasta Tadaiķu
ciema
ūdenssaimniecības
attīstība
Priekules kultūras nama
rekonstrukcija
Ūdenssaimniecības
attīstība Priekules
novada Kalētu pagasta
Kalētu ciemā
Ūdenssaimniecības
attīstība Priekules
novada Kalētu pagasta
Ozolu ciemā
Pašvaldības autonomo
funkciju veikšanai
nepieciešamā transporta
iegāde
Priekules mūzikas un
mākslas skolas jumta
renovācija
Aizputes,Vaiņodes,Uzva
ras un Zviedru Vārtu
krustojuma
rekonstrukcija Priekule
pilsētā
Siltumefekta gāzu
emisiju samazināšana un
energoefektivitātes
paaugstināšana Priekules
pirmskolas izglītibas
iestādē "Dzirnaviņas"
Ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu
rekonstrukcija. un
izbūve Priekules
pašvaldībā

30.09.200920.09.2034

200 625

169 055

160 035

-9 020

27.10.200920.10.2034

31 296

26 369

24 960

-1 409

27.07.201020.12.2016

55 724

2 473

0

-2 473

19.08.201020.09.2021

224 694

41 955

34 658

-7 297

02.11.201020.06.2021

173 000

16 363

13 517

-2 846

14.07.201120.06.2022

282 710

52 999

44 844

-8 155

29.08.201120.06.2024

263 214

110 978

97 922

-13 056

29.08.201120.12.2025

36 214

19 635

17 672

-1 963

29.08.201120.05.2018

73 420

30 592

18 355

-12 237

22.05.201220.05.2022

36 739

25 814

21 841

-3 973

22.05.201220.03.2033

423 969

202 345

190 615

-11 730

19.06.201220.09.2027

302 581

164 513

150 511

-14 002

27.09.201220.09.2022

62 788

45 814

39 024

-6 790
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Bunkas pagasta Bunkas
ciema
ūdenssaimniecības
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
Gramzdas pamatskolas
sporta zāles remonts
Virgas pamatskolas
apkures sistēmas un
ārējo tīklu remonts
Priekules mūzikas un
mākslas skolas apkures
sistēmas vienkāršotā
renovācija
Priekules mūzikas un
mākslas skolas
iekštelpu atjaonošana
Skolas ielā 12,Priekulē
Dzirnavu ielas pārbūve
Priekulē,Priekules
novads
KOPĀ

08.04.201320.03.2033

217 482

169 161

159 355

-9 806

20.05.201420.05.2034

256 000

243 315

230 015

-13 300

20.05.201420.03.2025

199 500

37 370

33 330

-4 040

28.07.201420.07.2034

106 700

103 950

98 406

-5 544

30.01.201520.01.2022

164 560

146 950

123 438

-23 512

10.06.201520.05.2025

30 000

30 000

27 574

-2 426

03.07.201520.06.2035

91 280

91 280

87 764

-3 516

03.07.201520.06.2025

32 700

32 700

30 056

-2 644

29.06.201620.06.2036

121 635

0

121 635

121 635

29.06.201620.06.2036

178 400

0

178 400

178 400

5 239 452

2 906 075

2 969 382

63 307

x
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Pārskats par ilgtermiņa galvojumiem uz 31.12.2016

Aizdevējs

Valsts
kase/Ziemeļu
investīciju
banka USD
Valsts
kase/Pasaules
banka USD

Valsts kase
EUR

Kopā

Mērķis/
Aizņēmējs

SIA "Liepājas RAS"
Liepājas reģiona
atkrituma saimniecības
projekts
SIA "Liepājas RAS"
Liepājas reģiona
atkritumu saimniecības
projekts
SIA "Priekules slimnīcas"
projekts "Ambulatorās
veselības aprūpes
infrastruktūras
efektivitātes
paaugstināšana SIA
"Priekules slimnīca""
x

Galvoju
ma
summa

Galvotā
aizņēm
uma
summa

Pārskat
a
perioda
sākumā

Pārskat
a
perioda
beigās
(1.+3.+5
. +7.+9.)

29.12.2009
04.01.2022

50 533

50 533

23 641

19 432

29.12.2009
06.03.2017

46 336

46 336

9 642

0

30.12.2010
20.12.2024

115 014

115 014

7 240

2 243

x

211 883

211 883

40 523

21 675

Līguma
parakstīšan
as datums
Atmaksas
termiņš

Pašvaldības saistību apmērs
( kredītu pamatsummu un % maksājumu gada apmērs)
2015.gada izpilde

2016.gada
izpilde

2017.gada
plāns

Saistību apmērs EUR

284 471

275 771

290 509

Ieņēmumi bez MD
Saistību apmērs %

4 177 967
6.81

4 096 906
6.73

4 416 036
6.58

Saistību apmērs %
6.81
6.73

6.58

2015.gada izpilde 2016.gada izpilde

2017.gada plāns
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4. PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA KAPITĀLSABIEDRĪBĀS
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 un Virgas pagastos. 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).
2016.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”
2016.gadu noslēdza ar nelieliem zaudējumiem, taču kopējais finansiālais stāvoklis,
salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ir stabilizējies.

Kapitālsabiedrības
nosaukums
Reģistrācijas Nr.

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

Pārskata
perioda
sākumā

(+,-)

Pārskata
perioda
beigās

Līdzdalī
ba (%)
perioda
beigās

Līdzdalī
ba (%)
perioda
sākumā

Kapitālsabiedrības
dati
pašu
kapitāls
perioda
beigās

pašu
kapitāls
perioda
sākumā

80 643

-14 415

66 228

55.990

57.670

118 286

139 836

569 135

-37 607

531 528

100.000

100.000

531 528

569 135

50 299

-

50 299

16.940

16.940

283 445

284 911

4 802

-

4 802

1.800

1.800

266 680

64 724
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5. PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS
Priekules novada teritorijā saskaņā ar datiem par Priekules novada pašvaldības
nekustamo īpašumu uz 2016.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 31.12.2016. ir 15129518 EUR.
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pašvaldības nekustamā īpašuma vērtība ir palielinājusies par
9927 EUR.
Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums 2016.gadā

Konta Nr.

Atlikusī vērtība

Posteņa nosaukums
31.12.2014.

1210+1260
1210n
1211n
1212n
1213n
1214n
1215n
1216n
1217n
1218n
1219n
1260n
1261n
1262n
1263n
1269n

31.12.2015.

31.12.2016.

Nekustamais īpašums

15 654 292

15 119 591

15 129 518

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
Augļu dārzi un citi
regulāri ražojošu koku
stādījumi
Mežaudzes
Pārējie bioloģiskie aktīvi

15 587 632
537 317
4 024 103
2 188 718

14 927 156
485 477
4 115 745
1 865 607

14 932 157
511 165
4 113 689
1 881 771

1 109 724

1 097 667

1 099 979

1 308 458

1 299 078

1 278 146

10 494

10 494

10 494

254 030
1 993 308

255 588
1 686 215

279 412
1 706 251

4 161 480

4 111 285

4 051 250

66 660

192 435

197 361

0

89 500

89 500

0

0

958

65 924
736

102 199
736

104 608
2 295
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Turējumā nodotie valsts un pašvaldības īpašumi uz 31.12.2016.
Atlikusī vērtība EUR
Konta Nr.

1250n
1252n

1259n

Posteņa nosaukums

uz
31.12.2014.

Turējumā nodotie valsts
un pašvaldību īpašumi
Turējumā nodotās
valsts un pašvaldību ēkas un
būves
Turējumā nodotie
valsts un pašvaldību citi
īpašumi

uz
31.12.2015.

uz
31.12.2016.

486 837

826 838

798 456

464 003

514 797

504 672

22 834

312 041

293 784

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 31.12.2016.
Plānotais beigu
termiņš
ierakstīšanai
zemesgrāmatā

Īpašuma raksturojums

Zeme
Ēkas
Būves
Dzīvokļi

31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
Kopā
x

Bilances
(atlikusī) vērtība
īpašumiem, kuri
jāieraksta
zemesgrāmatā

Bilances
(atlikusī) vērtība
īpašumiem, kuri
ir ierakstīti
zemesgrāmatā

2 668 031
4 421 451
7 933 055
708 076
15 730 613

637 041
4 275 263
4 401 573
53 696
9 367 573

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

Apjoms (ha)
31.12.2015.
251.01
5.04
33.60

Apjoms (ha)
31.12.2016.
266.92
18.55
1.10

289.65

286.57
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6. PASĀKUMI TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS ĪSTENOŠANĀ
Priekules novada pašvaldības attīstības programmas un teritorijas plānojuma īstenošana.
1. Ar Priekules novada pašvaldības domes 2015.gada 27.augusta lēmumu Nr.13, 6§,
“Par Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam apstiprināšanu un
saistošo noteikumu izdošanu”, tika pabeigts Priekules novada teritorijas plānojuma
izstrādes process un Priekules novadā stājās spēkā saistošie noteikumi Nr.9
“Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, kuri stājas spēkā no 2015. gada
19.septembra. Īstenojams no 2015. gada 23.novembra.
2. Priekules novada pašvaldības dome 2015.gada 29.oktobra sēdē pieņēma lēmumu
Nr.15, 18§ “Par Priekules novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam
investīciju plānu aktualizāciju”, atbilstoši 2015.gada 24.septembra lēmumam
(protokols Nr. 14, 47§) par piedalīšanos pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciemu
atjaunošana lauku apvidos”, iesniedzot projektu.
3. 2016.gada 19.janvāra Priekules novada pašvaldības domes sēdē tika apstiprināt
Priekules novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam investīciju plāna
aktualizācija, kura sevī ietver veiktās izmaiņas attiecībā uz realizētajiem
uzdevumiem un no jauna ieplānotajiem noteikto mērķu sasniegšanā.
Tā kā 2015. un 2016.gadā noritēja aktīvs darbs visos ES finansētajos fondos, jo
ātriem soļiem jāuzsāk šim plānošanas periodam pieejamā finansējuma apgūšana, arī
pašvaldība un tās institūcijas aktīvi darbojās projektu ideju sagatavošanā un apstiprināto
projektu realizēšanā.
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. Lai īstenotu plānā paredzēto tūrisma infrastruktūras izveidi, ar
kura palīdzību tiktu samazināta dabas lieguma antropogēnā slodze, 2016.gada nogalē tika
uzsākta projekta pieteikuma izstrāde fondu finansējuma piesaistei no Eiropas Reģionālās
attīstības fonda (ERAF) specifiskā atbalsta mērķa SAM 5.4.1.1 “Antropogēno slodzi
mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” sadarbojoties
ar šīs teritorijas zemju īpašniekiem. Projekta pieteikumu pašvaldība iesniedza laikā,
2017.gada sākumā, tā vērtēšana beidzās aprīlī, kad tika saņemts Centrālās finanšu un
līgumu aģentūras (CFLA) lēmums par projekta noraidīšanu programmas nepietiekamā
finansējuma dēļ. Šī SAM ietvaros tika apstiprināti 12 projektu pieteikumi. Priekules
novada pašvaldības projekta pieteikums pēc izvērtēšanas ieņēma 24 vietu, tā realizēšanai
bija nepieciešami 40000 euro.
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2016.gada pavasarī saskatījām iespēju novada jauniešiem izveidot trīs dienu
atraktīvu nometni ar mērķi veicināt viņos savu vēstures, identitātes un piederības savam
novadam un valstij apziņu iesniedzot projektu “Priekules novada jaunieši pa simtgades
pēdām” “Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programma
2016.gadam” pasākuma “Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas īstenošanai
pašvaldībās ietvaros”. Projekta pieteikums tika apstiprināts un novada jaunieši vasarā
pavadīja trīs interesants dienas izbraucot, izstaigājot un izpētot savu novadu. Protams, lai
jauniešus vispār ieinteresētu par šādām vēsturiskā lietām pasākums tika bagātināts ar
dažādām interesantām sporta aktivitātēm. Projekta realizācijai paredzētais finansiālais
atbalsts 3499.99 euro apmērā tika segts no “Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes
politikas valsts programma 2016.gadam”.
2015.gada nogalē tika apstiprināta biedrības “Liepājas rajona partnerība” (biedrība
“LRP”) “Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija 2015-2020” (SVVA) un lai to
īstenotu tika izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārta 2016.gada pavasarī
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014.-2020.
gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju” aktivitātēs “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un “Vietas
potenciāla attīstības iniciatīvas”. Pašvaldība aktīvi sarosījās un iesniedza kopā septiņus
dažādu veidu projektus no kuriem finansējums tika piešķirts četriem. Daļu no šiem
projektiem faktiski jau sāka realizēt 2016.gada nogalē un daļa tiek realizēta šobrīd
2017.gada pavasara un vasaras periodā. 1.kārtā iesniegtie projekti ir:
1. “Iepazīsti Latviju”, attiecināmās projekta izmaksas 19050 euro, tā ietvaros tika
paredzēts izveidot labiekārtotu, mākslinieka projektētu laukumu Gramzdas pagastā ar
tūrisma informācijas dēli par pagastu un novadu kopumā, lai visiem, kas iebrauc
Latvijā no Lietuvas un ne tikai būtu pieejama informācija un citas ērtības. Projekts
neieguva pietiekamu punktu skaitu kā rezultātā tika noraidīts finansējuma trūkuma dēļ.
2. “Atklāta tenisa laukuma seguma uzstādīšana (ieklāšana) un tenisa bumbiņu
padošanas mašīnas ar bumbiņām iegāde”, attiecināmās projekta izmaksas 18487.50
euro. Projekts tika apstiprināts un tā ietvaros pabeigs 2011.gadā aizsākto tenisa
laukuma pilnveidi pie Priekules vidusskolas uzklājot asfaltam speciālo tenisa laukumu
segumu un iegādājoties tenisa bumbiņu padošanas mašīnu ar bumbiņām.
3. ““Mens sana in corpore sano” - Veselā miesā, vesels gars”, attiecināmās projekta
izmaksas 34181.95 euro, tā ietvaros tika paredzēts rekonstruēt sporta laukumu pie
Krotes Kronvalda Ata pamatskolas. Projekts neieguva pietiekamu punktu skaitu kā
rezultātā tika noraidīts finansējuma trūkuma dēļ.
4. “Priekules novada “Ģimeņu dārza” labiekārtošanas 1.kārta”, attiecināmās projekta
izmaksas 38858.81 euro. Projekts tika apstiprināts un 2017.gada vasarā tiks
labiekārtota teritorija blakus pašvaldības administrācijas ēkai, kur nu jau septīto gadu
pēc kārtas, novadā jaundzimušo bērnu vecāki stāda kokus nākamībai, veidojot īpašu
saikni un piederības sajūtu savam dzimtajam novadam. Taču, uzsākot būvprojekta
izstrādi, tika apzinātas vairākas problēmas, kas saistās ar teritorijas labiekārtošanu, kas
ietekmēs ne vien “Ģimeņu dārza” pašreizējo vizuālo veidolu, bet arī turpmākās
attīstības perspektīvas. Ņemot vērā līdzās dārzam esošās Galvenās ielas trotuāra slikto
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stāvokli, tas tika iekļauts būvprojektā kā piegulošā teritorija. Vēl precizēja auto
stāvlaukuma atrašanās vietu, lai tas vizuāli iekļautos ainavā un būtu ērti lietojams. Tā
kā nākotnē dārza teritorijā iecerēts uzstādīt Ikara pieminekli un vēlāk nebūtu jāsabojā
jau paveiktais, tika ieplānota tā paredzamā atrašanās vieta un gājēju celiņi. Izstrādājot
būvprojektu ar precīziem objektu parametriem, nepieciešamās būvniecības izmaksas
izrādījās lielākas nekā sākotnēji plānots. 2017. gada 2. maijā noslēdzās publiskais
iepirkums par Priekules novada “Ģimeņu dārza” labiekārtošanu, kurā uzvarēja SIA “ALand”. Plānoto darbu veikšanai nepieciešamās izmaksas ir 171 049 eiro bez
pievienotās vērtības nodokļa.
5. “Lejaskurzemes latviešu tautas tērpi - pētījums un risinājumi Priekules novada Asītē
un Purmsātos”, attiecināmās projekta izmaksas 3999 euro. Tā ietvaros bija iecerēts
izveidot uz pētījumiem balstītus divus tautas tērpus. Projekts neieguva pietiekamu
punktu skaitu kā rezultātā tika noraidīts finansējuma trūkuma dēļ.
6. “Skaņas un gaismas iekārtu kompleksa iegāde kultūras pasākumu nodrošināšanai
Priekules novadā”, attiecināmās projekta izmaksas 20 000 euro. Tā ietvaros Priekules
kultūras nams 2016.gada
nogalē un 2017.gada sākumā
iegādājās jaudīgu, mūsdienu
prasībām un vajadzībām
atbilstošu lielās zāles skaņas
un gaismas iekārtas, kuras ir
jau
pielietotas
vairākos
novada pasākumos.
(Projekta
“Skaņas
un
gaismas iekārtu kompleksa
iegāde kultūras pasākumu
nodrošināšanai
Priekules
novadā”
realizācijas
rezultātā iegūtie uzlabojumi Priekules kultūras namā.)
7. “Publiskās infrastruktūras pilnveidošana Priekules pilsētas potenciāla attīstībai”,
attiecināmās projekta izmaksas 50 000 euro. Realizējot projektu Priekules pilsēta iegūst
jaunu labiekārtotu mūsdienu prasībām atbilstošu ielu tirdzniecības laukumu un
sabiedrisko tualeti netālu no pilsētas
visdzīvākās ielas- Aizputes ielas.
Projekta realizācija pabeigta 2017.gada
jūnijā un ir uzsākta izveidoto objektu
ekspluatācija.
Projekta “Publiskās infrastruktūras
pilnveidošana
Priekules
pilsētas
potenciāla attīstībai” labiekārtošanai
paredzētā
teritorija
pirms
darbu
veikšanas.
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Realizējot projektu “Publiskās infrastruktūras pilnveidošana Priekules pilsētas potenciāla
attīstībai” iegūta labiekārtota teritorija ar funkcionālu pielietojumu.
Kopumā šīs kārtas ietvaros Priekules novada pašvaldība ir piesaistījusi investīcijas
115511.67 euro apmērā, kas tās ietvaros ir lielākais biedrības “LRP” piešķirtais investīciju
apjoms.
2017.gada pavasarī biedrība “LRP” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu
pieņemšanas nākamo kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku
attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai”
ietvaros un Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma
“Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros. Šajā kārtā
pašvaldība iesniedza sešus dažāda veida projektu pieteikumus, kuri šobrīd ir vērtēšanā:
1. “Publisko aktivitāšu dažādošana Kalētu mežaparkā Priediens”, attiecināmās projekta
izmaksas 15107.80 euro. Realizējot projektu plānots atjaunot Mežaparka skulptūras,
novietot tūrisma informācijas ēku un veikt citas aktivitātes.
2. “Lejaskurzemes latviešu tautas tērps - pētījums un risinājumi Priekules novada
Purmsātos” attiecināmās projekta izmaksas 1936 euro. Realizējot projektu plānots
izveidot uz pētījumiem balstītu autentisku Purmsātu meitas/sievas tautastērpu.
3. “Priekules novada tautas tērpu iegāde Priekules kultūras nama vpdk “DUVZARE””,
attiecināmās projekta izmaksas 11132.40 euro. Realizējot projektu plānots iegādāties
deju kolektīvam gan sievu, gan vīru tautastērpus. Projekts ir īpašs ar to, ka sievām
paredzēti dažādi tautastērpi, kuri cēlušies no šobrīd novadā esošajām teritorijām un
ciemiem.
4. “Publiskās infrastruktūras pilnveidošana pakalpojumu pieejamības kvalitātes un
sasniedzamības nodrošināšanai Priekulē, Priekules novadā”, attiecināmās projekta
izmaksas 50000 euro. Realizējot projektu paredzēts labiekārtot auto stāvlaukumu pretī
Priekules slimnīcai un teritoriju starp to un Aizputes ielu.
5. “Ceļu satiksmes noteikumu izziņu veicinošas rotaļu pilsētiņas izveide Priekules
pilsētā, Dzirnavu ielas mikrorajonā”, attiecināmās projekta izmaksas 50000 euro.
6. “Brālītis māsu dancot veda!”, attiecināmās projekta izmaksas 3282.65 euro.
Realizējot projektu paredzēts iegādāties tautas tērpus Priekules vidusskolas 1.un
2.klašu tautas deju dejotājiem jaunus tautastērpus.
2016.gada vasarā tika sagatavoti un iesniegti trīs projektu iesniegumi LatvijasLietuvas pārrobežu programmā investīciju piesaistei Priekules pilsētas Zviedru vārtu
atjaunošanai, aktīvās atpūtas laukuma izveidei Kalētu pagasta Kalētu ciemā un
videonovērošanas sistēmas izveidei visā novadā. Lai šos projektus varētu pieteikt
programmā tika atrasts sadarbības partneris Lietuvā- Pluņģes pašvaldība.
Videonovērošanas sistēmas izveides projekts iesaistīto partneru ziņā ir lielākais, jo tajā ir
iesaistījušās vairākas pašvaldības gan no Latvijas, gan Lietuvas un tā vadošais partneris ir
Kurzemes plānošanas reģions. 2017.gada sākuma saņēmām negatīvus lēmumus par visiem
trīs projektiem un ņemot vērā to, ka ir jau iestrādes šajos projektos un tie ir praktiski gatavi
veicām nepieciešamos labojumus un kopā ar sadarbības partneri pavasarī iesniedzām
atkārtoti investīciju piesaistei no programmas divus no projektiem- aktīvās atpūtas
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laukuma izveide Kalētu pagasta Kalētu ciemā un videonovērošanas sistēmas izveide visā
novadā.
2016.gada rudenī pašvaldība iesniedza projekta “Celies, velies, ripo droši”
pieteikumu finansējuma piesaistei no Eiropas Sociālā fonda specifiskā atbalsta mērķa SAM
9.2.4.2 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” kā
rezultātā 2017.gadā ir uzsākta šī projekta realizācija. Projekta ietvaros paredzētas dažāda
veida aktivitātes novada iedzīvotāju veselības veicināšanas jomā. Viena no lielākajām
aktivitātēm ir peldēt prasmes apmācība visiem novada 2.klases skolēniem. Ieplānotas ir arī
“Māmiņskolas” nodarbības topošajiem un esošajiem jaunajiem vecākiem, senioriem
paredzētas vingrošanas nodarbības un vēl citas dažāda veida aktivitātes.
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 ir uzsākta iepirkuma procedūra projektēšanas darbiem, kuri
2017.gadā jau notiek. Rudens pusē ir paredzēts sagatavot nepieciešamo dokumentāciju
būvdarbu iepirkumam, būvdarbus vēlamies lai uzsāk jau 2018.gada pavasarī. Realizējot
projektu, ja ar fonda piešķirto kvotu 1,6 mlj. euro apmērā un pašvaldības līdzfinansējumu
pietiks, paredzam pārbūvēt 22 km pašvaldības grants ceļus un divus tiltus- pa vienam
Virgas un Priekules pagastā.
Vēl viena no lielām pārmaiņām, kas tuvāko gadu laikā var skart Priekules pilsētas
attīstību ir specifiskā atbalsta mērķa SAM 5.3.1. “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” ietvaros
paredzētās darbības kanalizācijas sistēmas sakārtošanā un paplašināšanā pilsētas teritorijā.
Šim projekta iesniegums tiks sagatavots līdz augustam, kad ir iesniegšanas termiņa beigas.
Projektu realizēs SIA “Priekules nami” ar pašvaldības atbalstu un līdzdalību.
Papildus jaunu projektu sagatavošanai, apstiprināto realizēšanai, jānodrošina
realizēto projektu pēc ieviešanas pārskatu iesniegšana un jāseko, lai projekta rezultātā
izveidotais tiek uzturēts un izmantots atbilstoši sākotnēji plānotajam.
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Priekules novada pašvaldības iniciatīva
2017.gadā jau piekto gadu pēc kārtas organizējam pašvaldības projektu konkursu
aktivitātēs “Bērnu un jauniešu aktivitātes Priekules novadā”, “Nevalstisko organizāciju
aktivitāšu veicināšana Priekules novadā” un “Kultūras iniciatīvas Priekules novadā” un tas
nozīmē, ka arī līdz šī gada rudenim iedzīvotājiem būs iespēja piedalīties dažādās
sabiedrībai pieejamās aktivitātēs, kuras organizē novada aktīvās biedrības un uzņēmēji.
Otro gadu pēc kārtas konkursā iespējams startēt arī uzņēmējiem, kā rezultātā interese ir
radusies arī ārpus novada teritorijas.
2016.gadā kopējais izlietotais konkursa budžets ir 9446,77, kas ir mazāk nekā
2015.gadā. Samazinājums skaidrojams ar to, ka projekta pieteikumus vairs nevar iesniegt
fiziskās personas (ne saimnieciskās darbības veicēji). Pavisam tika saņemti 15 projektu
iesniegumi (par četriem mazāk nekā iepriekš) no kuriem apstiprināti tika 14. Realizējot
projektus dažāda vecuma novada iedzīvotājiem bija iespēja doties ekspedīcijā pa Priekules
novadu apskatot dažādus objektus un ainavas, doties ekskursija uz Daugavpils Rotko
centru, izbaudīt ēnu teātri, kura veidošanā paši piedalījās, piedalīties vasaras Bībeles skolā,
sporta pēcpusdienā, mūzikas nometnē, labiekārtot Tadaiķu baznīcas piegulošo teritoriju un
apmeklēt dievkalpojumu Rīgā, varēja iemācīties tautisko brunču aušanu, doties laivu
braucienā pa novada upēm, apgūt jostiņu un gobelēnu aušanu, baudīt pašmāju aktieru
uzvedumu- lugu “Pacelt vabolīti”, apgūt foto mākslas specifiku, piedalīties siet-spiedes
nodarbībās un daudzas citās aktivitātēs.
Projekta 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.

Pašvaldības
projektu
konkursa
ietvaros
biedrības
“Pakavs G”
realizētā
projekta
“Lugas
„Pacelt
vabolīti”
uzvedums”
kolektīvs.
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7. PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS PLĀNOTIE PASĀKUMI 2017.GADĀ
Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas kalpo kā instruments
pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību
sabalansēšanai un pašvaldības administratīvās teritorijas ilgtspējīgai attīstībai.
Priekules novada pašvaldības 2017.gada budžets izstrādāts ņemot vērā 2016.gada
izpildes un atbilstoši likuma „Par budžetu un finanšu vadību”, likuma „Par pašvaldību
budžetiem”, likuma „Par pašvaldībām”, likuma „Valsts un pašvaldību amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likums” un citu likumu un normatīvo aktu prasībām, kā arī Priekules
novada pašvaldības noteikumiem “Par Priekules novada pašvaldības budžeta izstrādāšanu,
apstiprināšanu, izpildi un kontroli”.
Tabulā atspoguļoti pašvaldības lielākie projekti, kas plānoti realizēt 2017.budžeta
gadā.

Nr.p.k. Projekta nosaukums
Pašvaldības noteiktie prioritārie projekti 2017.gadā
Kanalizācijas pieslēguma izbūve Saules iela
1 1, Priekulē
Ūdensvada un kanalizācijas tīklu
rekonstrukcija 1.kārta Gramzdas pagasta
2 centrā
Siltumtrases rekonstrukcija Gramzdas
3 pagasta centrā
4 Siltumtrases izbūve Kalētu pagasta centrā
Pašvaldības plānotie projekti ar ES finansējumu
LAD grants ceļu projekta būvprojekta
1 izstrāde
TP Priekules pilsētas ūdenssaimniecības un
2 kanalizācijas projektam
3
4
5
6

TP Ģimenes dārzs
Ģimeņu dārzs
Ielu tirdzniecības laukums - būvniecība
Tenisa kortu seguma projekts 24464EUR

Iesniegtie projekti, kuri gaida apstiprinājumu
1 Videokameras LAT-LIT
2 Zviedru vārti LAT-LIT
3 Sporta laukums Kalēti LAT-LIT
4 Ruņupes projekts ERAF

Plānotā
projekta
summa EUR Finansējuma avots

Aizņēmums Valsts
40800 kasē
Pašvaldības budžeta
līdzekļi un
aizņēmums Valsts
76000 kasē
Aizņēmums Valsts
61000 kasē
Aizņēmums Valsts
92000 kasē
Aizņēmums Valsts
145933 kasē
Aizņēmums Valsts
81070 kasē
Pašvaldības
4840 finansēlums
47019 LAD un pašvaldība
116052 LAD un pašvaldība
24464 LAD un pašvaldība
37000
462272
199331
40000

LAT-LIT
LAT-LIT
LAT-LIT
ERAF
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Pašvaldības pārējie projekti
Žoga 2 daļa+ jauna taciņa teritorijā PII
1 Dzirnaviņas

Pašvaldības
9000 finansējums

Tehniskā projekta izstrādāšana veloparkam,
2 Priekules autotrasei

Pašvaldības
5000 finansējums
Pašvaldības
4800 finansējums
Pašvaldības
6000 finansējums
Pašvaldības
6100 finansējums

3 Skiču projekts baseinam
4 TP Ielu apgaismojums Priekule
5 Gājēju celiņš Uzvaras iela Priekulē
Spēka vada kabeļa izbūve Priekules vsk.6 darbmācības kabinets, - tornītis Priekulē
Garāžas piebūves projekts un 1.kārta
7 Priekulē
8 TP skolas balkona trepēm Priekules vsk.
Tehniskais projekts (skolas fasādes
9 atjaunošana) Priekules vidusskola
"Krasta 3" katlumājas pārbūve Bunkas
10 pagastā
Krotes notekūdens attīrīšanas iekārtu un
11 maģistrālā vada projekts Bunkas pagastā
12 TP divas malkas novietnes Bunkas pagastā
"Kuršu" 7. un 8. dzīvokļa pārbūve
pirmskolas vajadzībām, skolas galvenās ēkas
13 siltināšana Krotes pamatskola

Pašvaldības
6000 finansējums
Pašvaldības
4400 finansējums
Pašvaldības
3872 finansējums
Pašvaldības
5600 finansējums
Pašvaldības
12000 finansējums
Pašvaldības
3500 finansējums
Pašvaldības
4000 finansējums

14 TP Sporta laukums Krotes pamatskola
Pašvaldības ceļa asfaltēšana līdz Krotes
15 skolai
16 Projekts -Vārti uz Latviju Gramzdas pagasts

Pašvaldības
57000 finansējums
Pašvaldības
3000 finansējums
Pašvaldības
32866 finansējums
23000 Valsts MD

Ietves izbūve gar daudzdzīvokļu mājām17 350m2 Gramzdas pagasts

Pašvaldības
18000 finansējums

Rotaļlaukuma izbūve pie daudzdzīvokļu
18 mājām (bez aprīkojuma) Gramzdas pagasts

Pašvaldības
7000 finansējums
Dabas resursu
25000 nodoklis

19 Gramzdas mežaparks
Ielu apgaismojuma tehniskie projekti Virgas
20 pagastā
21 Tehniskā projekta izstrāde Virgas skola
22 Skolas jumta rekonstrukcija - Virgas skola
Apkures rekonstrukcija Tradīciju namā
23 Virgas pagasts

2000 MD ceļiem
Pašvaldības
2400 finansējums
Pašvaldības
20000 finansējums
Pašvaldības
6100 finansējums
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Tehniskais projekts sociālā centra un FVP
izveidei ,kā arī apkures ierīkošanai senlietu
24 krātuvē Kalētu pagasts
25 Gājēju celiņš Kalētu pagastā
Kalētu pamatskolas remonti - telpas, sporta
26 zāle, kāpnes, durvis.
Transporta iegāde pašvaldības funkciju realizācijai
Traktoriņš ar aprīkojumu Priekules namiem
1 32700EUR
Transportlīdzekļi Priekule un Kalēti divi
2 autobusi 19+1

Pašvaldības
3700 finansējums
Pašvaldības
3000 finansējums
Pašvaldības
29972 finansējums

Aizņēmums Valsts
32700 kasē
Aizņēmums Valsts
151250 kasē
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1.pielikums
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2.pielikums
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