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PRIEKUĻU NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJAS ZIŅOJUMS 

Cienījamie Priekuļu novada iedzīvotāji! 

Līdzīgi kā visā pasaulē, Eiropā un Latvijā, 

arī Priekuļos 2020.gads bijis izaicinošs. Man 

gribētos teikt – vairāk pozitīvā nozīmē, jo katrs 

izaicinājums slēpj sevī grūtības, kuras pārvarot 

esam spiesti augt un attīstīties. Iedzīvotāju un 

pašvaldības darbinieku drošības dēļ, ievērojot  

valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības, 

vairāku pakalpojumu sniegšanas klātienē kļuva 

neiespējama, līdz ar to esam pilnveidojuši un paplašinājuši savu attālināti sniegto pakalpojumu 

klāstu. Daudziem procesiem pārejot neklātienes formātā, īpaši aktualizējas cilvēcīguma 

saglabāšanas faktors ne tikai sniedzot pakalpojumus iedzīvotājiem, bet arī pašvaldības komandā 

un sadarbībā ar līgumpartneriem ikvienā situācijā, kur jārod risinājums. Aizvadītajā gadā 

pašvaldībā esam ieviesuši diskusiju formātu, lai uzklausītu visu iesaistīto pušu, tai skaitā 

pieaicinātu ekspertu viedokli, jo bez tā nav iedomājams veiksmīgs rezultāts. 

Kā secināms no šajā gada pārskatā uzskaitītajiem stratēģiskajiem mērķiem un ilgtermiņa 

prioritātēm, Priekuļu novada pašvaldības galvenā vērtība un darbības vadmotīvs ir cilvēks, 

ģimene, labklājīga sabiedrība. To apliecina arī 2020.gadā paveiktais. 

Gādājot par to, lai novada bērniem un jauniešiem būtu vairāk iespēju, kā pavadīt savu 

brīvo laiku, 2020. gadā Priekuļos ir izveidota BMX velo trasīte. Turpat Sporta birzītē izveidota 

dzeramā ūdens ņemšanas vieta. 

Būtiski darbi norisinājušies Priekuļu vidusskolā un tās apkārtnē – veikts garderobes 

telpu remonts, radiatoru nomaiņa sporta zālē, kā arī stadiona izbūves pirmā posma darbi. 

Esam veikuši ielu apgaismojuma remontu vairākos ceļu posmos, uzlabojusi vai no jauna 

izveidojuši lietus kanalizācijas sistēmu un ielu u ceļu infrastruktūru vietās, kur tas bijis primāri 

nepieciešams. 

Deinstitucionalizācijas projekta ietvaros Sociālā dienesta telpas pielāgotas personām ar 

garīga rakstura traucējumiem un labiekārtota Sociālā dienesta ēkai pieguļošā teritorija.  

Domājot par bērnu labklājību Liepā, pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte” veikta 

teritorijas labiekārtošana, uzstādot jaunas, standartiem atbilstošas rotaļu iekārtas un atjaunotas 

nojumes. 
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Priekuļu novada pašvaldība turpina strādāt, lai novada iedzīvotājos veicinātu 

piederības sajūtu savam novadam. Priecē sabiedrības iesaiste sabiedriskajā projektā “Sabiedrība 

ar dvēseli”, kura ietvaros tiek atbalstīti sabiedriskā labuma projekti, kā un biznesa ideju 

konkursā “Es daru”, kura ietvaros tiek atbalstītas biznesa idejas. 

Paldies visiem Priekuļu novada iedzīvotājiem, kuri aktīvi iesaistās novada dzīvē un 

realizē dažādus sabiedriski nozīmīgus projektus, kā arī iesaistās kultūras dzīves aktivitātēs. 

Cieņā, 

 

 

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja 

Elīna Stapulone 
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1. PAŠVALDĪBAS RAKSTUROJUMS 

1.1. Informācija par novadu 

Priekuļu novads atrodas Vidzemes centrālajā daļā, Gaujas kreisajā krastā. Novadā 

atrodas četri pagasti – Priekuļi, Veselava, Mārsnēni un Liepa. Novada centrs ir Priekuļi. 

 

1.attēls Priekuļu novads Latvijas kartē 

Priekuļu novads robežojas ar Cēsu, Pārgaujas, Kocēnu, Beverīnas, Smiltenes, Raunas 

un Vecpiebalgas novadu. Novada administratīvās teritorijas platība sastāda 301,8 km2, t.sk., 

Liepas pagasts – 74,7 km2; Mārsnēnu pagasts – 69,2 km2; Priekuļu pagasts – 98,4 km2 un 

Veselavas pagasts – 59,5 km2. Novada administratīvais centrs – Priekuļi   atrodas 100 km 

attālumā no Latvijas Republikas galvaspilsētas Rīgas, 4 km attālumā no Cēsīm un 32 km 

attālumā no Valmieras.  

Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk tekstā - PMLP) 

Iedzīvotāju reģistra statistiku uz 2020.gada 1.jūliju, Priekuļu novadā reģistrēti 8256 iedzīvotāji. 

No tiem 2866 Liepas pagastā, 747 - Mārsnēnu pagastā, 4112 - Priekuļu pagastā un 531 – 

Veselavas pagastā. 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Vidzeme
https://lv.wikipedia.org/wiki/Gauja
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2.attēls Iedzīvotāju skaita izmaiņas Priekuļu novadā no 2015. līdz 2020.gadam 

 
3.attēls Iedzīvotāju darbspējas vecuma un dzimuma struktūra Priekuļu novada 

pašvaldībā 

Aizvadītajā gadā Priekuļu novadā līdz darbspējas vecumam reģistrēti 645 vīrieši un 572 

sievietes, darbspējas vecumā reģistrēti 2683 vīrieši un 2575 sievietes, bet pēc darbspējas vecuma 

reģistrēti 627 vīrieši un 1154 sievietes. 
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1.2. Pašvaldība 

  

4.attēls Priekuļu novada pārvalde Priekuļos, Cēsu prospektā 5 

Iestādes nosaukums Priekuļu novada pašvaldība 

Pašvaldības juridiskā adrese Cēsu prospekts 5, Priekuļu pagasts, 

Priekuļu novads, LV-4126 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000057511 

PVN maksātāja reģistrācijas Nr. LV90000057511 

Finanšu gads 01.01.2020.-31.12.2020. 

Novada domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone 

Novada domes deputāti 15 deputāti 

Izpilddirektors Fjodors Puņeiko 

Galvenā grāmatvede Ieva Butāne 

Teritorijas lielums 301.8 km² 

Iedzīvotāju skaits 8270 

Strādājošo skaits pašvaldībā un tās 

iestādēs 

457 

Interneta mājas lapa www.priekuli.lv 
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Priekuļu novada pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos): 

 biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”; 

 biedrības „Latvijas Pašvaldību Savienība” struktūrvienība Latvijas 

pašvaldību Izpilddirektoru asociācija”; 

 biedrībā „Latvijas Piļu un muižu asociācija”; 

 biedrībā „Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija”; 

 biedrībā „Cēsu rajona lauku partnerība”; 

 biedrībā „Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība”. 

 

 Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās: 

●       SIA „ZAAO”; 

●       AS „CATA”. 
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1.3. Domes sastāvs 

Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – 

dome. Tā iedzīvotāju vārdā pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj 

par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu, kā arī par kārtību, kādā nodrošina 

pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi. Dome izstrādā 

un izpilda pašvaldības budžetu, kā arī atbild par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un 

finanšu līdzekļu atbilstīgu izlietojumu. 

Pašvaldības lēmējvaras funkcijas nodrošināja novada iedzīvotāju ievēlēta dome 15 

deputātu sastāvā: 

Elīna Stapulone Priekuļu novada domes priekšsēdētāja 

Aivars Tīdemanis  Priekuļu novada domes priekšsēdētājas vietnieks 

Māris Baltiņš Domes deputāts 

Elīna Krieviņa  Domes deputāts 

Aivars Kalnietis  Domes deputāts 

Dace Kalniņa  Domes deputāts 

Baiba Karlsberga  Domes deputāts 

Normunds Kažoks  Domes deputāts 

Arnis Melbārdis  Domes deputāts 

Jānis Mičulis  Domes deputāts 

Sarmīte Orehova  Domes deputāts 

Mārīte Raudziņa  Domes deputāts 

Ināra Roce Domes deputāts 

Jānis Ročāns  Domes deputāts 

Juris Sukaruks  Domes deputāts 

Priekuļu novada dome darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par 

pašvaldībām”. Domes darbu vada un nodrošina domes priekšsēdētājs. Saskaņā ar Priekuļu 

novada pašvaldības nolikumu domes sēdēs, kuras notiek vienu reizi mēnesī (katra mēneša 

pēdējā ceturtdienā plkst. 15:00) piedalīties aicināts ikviens iedzīvotājs. Nepieciešamības 

gadījumā tiek sasauktas ārkārtas domes sēdes.  
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2020. gadā notikušas 20 domes sēdes, no tām 13 kārtējās domes sēdes un 7 ārkārtas 

domes sēdes. Domes sēdēs apstiprina pastāvīgajās komitejās pieņemtos lēmumu projektus. 

2020. gadā Priekuļu novada dome pieņēmusi 549 lēmumu. 

Ņemot vērā Covid-19 izplatību un noteiktos ierobežojumus, 13 domes sēdes notika 

attālinātā – videokonferences režīmā, nodrošinot domes sēžu pieejamību tiešsaistes režīmā. 

Informācija par domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem tiek publicēta novada 

informatīvajā izdevumā “Priekuļu novada vēstis”, bet lēmumi izvērstā veidā un sēžu audio 

ieraksti tiek publicēti novada mājas lapā www.priekuli.lv. 

 Priekuļu novada domē darbojās šādas pastāvīgās komitejas: 

●       Finanšu komiteja; 

●       Tautsaimniecības komiteja; 

●       Sociālo lietu jautājumu komiteja; 

●       Izglītības, kultūras un sporta komiteja. 
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1.4. Priekuļu novada pašvaldības administratīvā struktūra 

 

5.attēls Priekuļu novada pašvaldības administratīvā struktūra 

Priekuļu novada pašvaldībā darbojas šādas pastāvīgās komisijas: 

 Administratīvā komisija; 

 Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisija; 

 Amatiermākslas kolektīvu vērtēšanas komisija; 

 Apvienotā civilās aizsardzības komisija; 

 Apsaimniekošanas, īres, komunālo pakalpojumu parāda piedziņas komisija; 

 Arhīva ekspertu komisija; 

 Biznesa ideju konkursa “Es daru” izvērtēšanas komisija; 

 Darījumu ar lauksaimniecības zemi izskatīšanas komisija; 

 Dzīvojamo māju privatizācijas komisija; 

 Dzīvokļu komisija; 

 Eduarda Veidenbauma literārās prēmijas komisija; 
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 Eduarda Veidenbauma memoriālā muzeja „Kalāči” krājuma komisija. 

 Ētikas komisija; 

 Iepirkumu komisija; 

 Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu  licencēšanas komisija; 

 Koku ciršanas izvērtēšanai ārpus meža zemes komisija; 

 Komisija darījumiem ar lauksaimniecības zemi; 

 Korupcijas un interešu konflikta riska novērtēšanas komisija;   

 Medību koordinācijas komisija; 

 Parāda piedziņas komisija; 

 Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija; 

 Priekuļu novada simbolikas lietošanas komisija;  

 Konkursa „Sabiedrība ar dvēseli ” komisija; 

 Vēlēšanu komisija; 
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1.5. Personāls 

2020. gadā Priekuļu novada pašvaldībā un tās iestādēs bija 480 amatu vienības. Darbā 

tika pieņemti 36 darbinieki, bet ar 53 darbiniekiem izbeigtas darba tiesiskās attiecības. Lai celtu 

darbinieku kompetenci darbiniekus, ik gadu tiek apmeklēti profesionālās pilnveides kursi, 

semināri, konferences. 

No visiem darbiniekiem, kuri 2020. gadā strādāja Priekuļu novada pašvaldībā un tās 

iestādēs, visvairāk bija vecumā no 51-60 gadiem, bet vismazāk – vecumā no 20-30 gadiem. 

Vecums Darbinieku skaits 

20-30 gadi 39 

31-40 gadi 57 

41-50 gadi 101 

51-60 gadi 167 

60… gadi 116 

 

 

 

6.attēls Priekuļu novada pašvaldības darbinieku sadalījums pa dzimumiem 

No Priekuļu novada pašvaldībā un tās iestādēs strādājošajiem lielākā daļa jeb 388 

darbinieki ir sievietes, bet 92 darbinieki – vīrieši. 

 No Priekuļu novada pašvaldībā un tās iestādēs strādājošajiem, 141 darbinieki, jeb 29% 

ir ieguvuši vidējo profesionālo izglītību, 105 darbinieki, jeb 22% ieguvuši augstāko izglītību, 

bet 91 darbinieki, jeb 19% ieguvuši bakalaura grādu. 
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Izglītība Darbinieku skaits 

Pamata 14 

vidējā 63 

Vidējā profesionālā 141 

Augstākā 105 

Bakalaurs 91 

Maģistrs 66 

 

2020. gadā Priekuļu novada pašvaldībā un tās iestādēs tika ieviesta darbinieku 

novērtēšana, kuras mērķis ir darbinieku motivēšana un orientēšana uz pašvaldības funkciju un 

uzdevumu kvalitatīvu izpildi, darba kvalitātes izvērtēšana noteiktā laika posmā, darba procesu 

ietekmējošo faktoru un problēmu analīze, kā arī darbinieka apmācību vajadzību apzināšana. 
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2. PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 

2.1. Finanšu resursi un darbības rezultāti 

Priekuļu novadā apstiprinātie stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes  

Stratēģiskie mērķi: 

● Izglītota, radoša un tradīcijām bagāta vietējā sabiedrība; 

● Labiekārtota, sociāli atbalstoša un pieejama dzīves vide; 

● Augstas kvalitātes pārvaldība, moderna un inovatīvām idejām apveltīta pašvaldība; 

● Uzņēmējdarbības vides attīstības veicināšana. 

 Ilgtermiņa prioritātes: 

● Nodrošināta pašvaldība ar izglītības ieguves iespējām dažāda vecuma iedzīvotājiem, 

sporta, kultūras iestāžu nodrošinājums un sabiedrības iesaiste pašdarbībā; 

● Sakārtota tehniskā infrastruktūra; 

● Nodrošināta komunikācija un labas attiecības starp pašvaldību un vietējo sabiedrību, 

atbalstot kompleksu publisko pakalpojumu klāstu un augstu to kvalitāti; 

● Dažādota uzņēmējdarbība, sekmēta ražošana, nodrošinātas darbavietas, izmantojot 

augstas tehnoloģijas un sekmēta e-novada izveide Latvijas mērogā; 

● Attīstīti un pieejami, uz novada iedzīvotāju reālajām sociālajām vajadzībām balstīti, 

daudzveidīgi kvalitatīvi sociālie pakalpojumi. 

 

Budžeta veidošanas process balstīts, lai ar esošiem līdzekļiem nodrošinātu pašvaldības 

funkciju un izvirzīto mērķu sasniegšanu.  2020.gada budžetā iespēju robežās līdzekļi novirzīti 

novada attīstībai, infrastruktūras sakārtošanai, atbalstītu projektu īstenošanu. 

 

  



   
 

16 
 

Kopsavilkuma bilance 

Posteņa nosaukums Pārskata perioda 

beigās  

Pārskata perioda 

sākumā  

AKTĪVS 24 511 449 24 336 276 

Ilgtermiņa ieguldījumi, tai skaitā: 20 604 977 20 876 919 

Nemateriālie ieguldījumi 16 701 20 603 

Pamatlīdzekļi 19 584 814 19 579 130 

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 217 137 217 137 

Ieguldījuma īpašumi 486 325 1 060 049 

Apgrozāmie līdzekļi, tai skaitā: 3 906 472 3 459 357 

Krājumi 65 617 109 965 

Īstermiņa prasības 412 594 958 756 

Nākamo periodu izdevumi un avansa 

maksājumi par pakalpojumiem un 

projektiem 32 169 35 796 

Naudas līdzekļi 3 396 092 2 354 480 

PASĪVS 24 511 449 24 336 276 

Pašu kapitāls, tai skaitā: 22 694 912 22 847 444 

Rezerves  0 

Budžeta izpildes rezultāts 22 694 912 22 847 444 

Uzkrājumi 179 252 206 345 

Saistības 1 637 285 1 282 487 
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Nekustamā īpašuma novērtējums 

Posteņa nosaukums Atlikusī vērtība 

2020.gadā 

Atlikusī vērtība 

2019.gadā 

Atlikusī vērtība 

2018.gadā 

Zeme, ēkas un būves, tai skaitā: 18 196 667 18 493 845 18 834 649 

Dzīvojamās ēkas 410 885 356 250 1 041 352 

Nedzīvojamās ēkas 6 621 321 6 394 517 6 391 295 

Transporta būves 3 374 878 3 488 526 2 999 644 

Zeme zem ēkām un būvēm 333 625 348 219 447 579 

Kultivētā zeme 58 672 65 237 509 291 

Atpūtai un izklaidei 

izmantojamā zeme 

121 988 20 623 20 623 

Pārējā zeme 341 927 601 898 825 036 

Inženierbūves 5 752 772 5 870 431 6 256 044 

Pārējais nekustamais īpašums 394 274 288 095 343 785 

Ieguldījuma īpašumi - zeme 511 224 694 970   

Ieguldījuma īpašumi - būves 275 101 365 079   

  

 
7.attēls. Priekuļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma sadalījums procentos 

Nekustamo īpašumu sastāvā iekļauti pašvaldībai piekrītošie zemes gabali, neprivatizētie 

dzīvokļi, administrācijas, izglītības, kultūras iestāžu un citas ēkas, ielas, laukumi un būves. 
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2.2. Pārskats par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 

Priekuļu novada pašvaldības budžets ir pašvaldības finansiālās darbības pamats un 

finanšu instruments, ar kuru tā nodrošina savu autonomo funkciju izpildi, kā arī veic 

ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanu ar pašvaldības finansiālajām iespējām. 

Budžets tiek sastādīts saimnieciskajam gadam, kas sākas katra gada 1.janvārī un beidzas 

31.decembrī. 

Priekuļu novada pašvaldības budžetu izstrādā saskaņā ar naudas plūsmas principu. 

Pašvaldības budžets sastāv no: 

 Pamatbudžeta, 

 Ziedojumu un dāvinājumu budžeta, 

Ar Priekuļu novada domes lēmumu 2015. gada 12. februārī (protokols Nr. 2, p.2 un 

turpmākajiem grozījumiem) apstiprināta “Priekuļu novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, 

apstiprināšana, izpildes un kontroles kārtība”. 

Budžeta projekta izstrādāšanu organizē Priekuļu novada pašvaldības Finanšu un 

grāmatvedības nodaļa. Nodaļa, atbilstoši savai kompetencei, arī kontrolē budžetu izpildi 

saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Nodaļas vadītājs informē Pašvaldības vadību 

par finanšu disciplīnas un budžeta izpildes organizācijas un vadības pārkāpumiem. 

Budžetu izpildītāji ir atbildīgi par noteikto normu ievērošanu Pašvaldības budžeta 

projekta sastādīšanas gaitā un atbilstoši savai kompetencei nodrošina budžeta izpildi un kontroli, 

kā arī Pašvaldības budžeta līdzekļu efektīvu un ekonomisku izlietošanu, atbilstoši paredzētajiem 

mērķiem, nepārsniedzot budžetā paredzēto apropriāciju. 

 

Pārskata gada budžets apstiprināts 2020. gada 23.janvārī, Saistošie noteikumi Nr. 2/2020 

“Par Priekuļu novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”, Domes sēdes lēmums Nr. 66 

(protokols Nr. 2, 65.p.). 

Priekuļu novada pašvaldības 2020. gada kopbudžeta ieņēmumi 11 684 468 euro, kas ir 

par 250 362 euro jeb 2.09 % mazāk kā iepriekšējā gadā (2019.gadā– 11 934 830 euro). 

Kopbudžeta ieņēmumi sastāv no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem 11 683 935 

euro un ziedojumiem un dāvinājumiem 533 euro. 
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Pamatbudžets  

Posteņa nosaukums Budžeta izpilde Plāns 

2021.gadam 
2018.gads 2019.gads 2020.gads 

  EUR EUR EUR EUR 

IEŅĒMUMI 10 380 388 11 919 989 11 683 935 9 273 001 

Nodokļu ieņēmumi, tai skaitā: 5 104 163 5 401 737 5 117 516 4 650 374 

Ienākuma nodoklis 4 654 996 4 959 662 4 664 608 4 266 429 

Īpašuma nodokļi 428 852 442 075 436 332 367 393  

Dabas resursu nodoklis 20 315 27 316 16 576 16 552 

Nenodokļu ieņēmumi, tai 

skaitā: 

215 824 1 143 527 585 031 135 191  

Pašvaldību nodevas 7 902 8 385 7 187 3 405 

Naudas sodi un sankcijas 9 161 5 064 3 894 500 

Pārējie nenodokļu 

ieņēmumi 

2 212 69 442 48 206 5 000 

Ieņēmumi no īpašumu 

iznomāšanas un 

pārdošanas 

196 549 1 060 636 525 744 126 286  

Maksas pakalpojumi un citi 

pašu ieņēmumi, tai skaitā: 

1 764 721 1 565 097 1 568 011 1 315 747 

Maksas pakalpojumi un citi 

pašu ieņēmumi 

1 760 985 1 559 097 1 559 030 1 313 627 

Citi pašu ieņēmumi 3 736 5 299 8 981 2120 

Transfertu ieņēmumi, tai skaitā: 3 295 680 3 782 312 4 413 377 3 171 689 

Valsts budžeta daļēji 

finansētu atvasināto 

publisko personu iestāžu 

transferti 

3 480 8 375 5 215 0 

Valsts budžeta transferti 2 955 009 3 191 299 3 984 906 2 976 978 

Pašvaldību budžetu 

transferti 

337 191 582 638 423 256 194 711 
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IZDEVUMI 10 616 848 11 230 202 10 781 148 12 035 213 

Funkcionālo kategoriju sadalījumā 

Vispārējie valdības dienesti 989 156 1 243 004 1 033 108 1 247 359 

Sabiedriskā kārtība un drošība 48 253 64 859 72 800 82 864 

Ekonomiskā darbība 1 052 012 1 001 722 861 500 1 996 446 

Vides aizsardzība 361 891 394 253 446 719 385 999 

Teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 

2 242 815 3 068 785 2 349 795 2 238 369 

Veselība 20 688 22 447 22 449 27 715 

Atpūta, kultūra, sports 1 158 136 722 953 654 062 767 908 

Izglītība 4 220 098 4 145 068 4 541 188 4 428 016 

Sociālā aizsardzība 523 799 567 111 799 527 860 537 

Ekonomiskās klasifikācijas sadalījumā  

Atalgojums 3 972 025 4 161 231 4 284 721 4 330 995 

Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas iemaksas 

1 140 312 1 202 655 1 227 456 1 231 976 

Komandējumi un dienesta 

braucieni 

14 874 19 500 1 841 10 322 

Pakalpojumi 1 563 179 1 680 442 1 503 170 1 681 379 

Krājumi, materiāli, inventārs, 

energoresursi 

1 239 635 1 210 950 1 125 596 1 235 790 

Periodikas iegāde 3 520 3 901 3 706 3 701 

Nodokļu maksājumi (PVN, 

Dabas resursu) 

220 0550 214 030 206 084 210 935 

Procentu izdevumi 

aizņēmumiem 

1 324 1 201 1 053 2 011 

Dotācijas biedrībām, 

nodibinājumiem 

12 270 26 658 8 305 9 300 

Sociālie pabalsti 215 431 261 279 283 492 365 845 

Uzturēšanas izdevumu 

transferti (savstarpējie norēķini) 

452 563 688 581 539 437 376 747 
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Pamatkapitāla veidošana 1 781 165 1 755 564 1 596 287 2 576 212 

 

2020. gada kopbudžeta ieņēmumu plāns 11 481 819 euro izpildīts par 101.8 procentiem. 

2020. gadā proporcionāli lielāko daļu, jeb 44% no kopējā kopbudžeta ieņēmumu apjoma veido 

nodokļu ieņēmumi – 5 117 516 euro , kas salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir samazinājušies par 

311 537 euro ( 2019.gadā -5 429 053 euro ) (skatīt 8.attēlu). 

  

8.attēls. Priekuļu novada pašvaldības kopbudžeta ieņēmumu struktūra 2020.gadā 

(procentos) 

Budžeta izdevumi plānoti pēc nulles bāzes principa, ņemot vērā reālās finanšu iespējas 

un nodrošinot pašvaldības attīstības galvenos uzdevumus, piesaistot ES struktūrfondu līdzekļus. 

Priekuļu novada pašvaldības 2020. gada kopbudžeta izdevumi 10 785 692 euro. 

Izdevumu samazinājums salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir 448 464 euro. Kopbudžeta izdevumi  

atbilstoši ieņēmumiem sastāv no pamatbudžeta un ziedojumu un dāvinājumu izdevumiem. 

Pamatbudžeta izdevumi 10 781 148 euro, ziedojumu un dāvinājumu izdevumi 4 544 euro (skatīt 

9.attēlu).   

Kopbudžeta izdevumu plāns 2020. gadā 13 000 799 euro izpildīts par 83 procentiem, jo 

netika realizēti vairāki 2020. gadā plānotie investīciju projekti, kuru realizācija pārcelta uz 

nākošo gadu, kā arī  izglītības un kultūras iestāžu ierobežotā darbība Covid-19 pandēmijas 

apstākļos. 
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9.attēls. Priekuļu novada pašvaldības kopbudžeta izdevumi pa budžeta veidiem 

2020.gadā, 2019.gadā un 2020.gada plāns (euro) 

 

2020. gada pašvaldības kopbudžeta izdevumu sadalījumā pa funkcionālajām 

kategorijām, tāpat kā 2019. gadā procentuāli lielākais izdevumu apjoms 4 543 544 euro vai 42% 

no kopējiem izdevumiem novirzīts izglītībai, 2 349 795 euro vai 22% teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošanai (skatīt 10.attēlu). 

 

10.attēls. Priekuļu novada pašvaldības kopbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām 

kategorijām 2019. gadā un 2020. gadā (euro) 

2 24 47

6 48 59

39 42 53

72 29 53

56 71 11

1 00 17 22

1 24 30 04

3 06 87 85

4 14 50 68

2 24 49

7 28 00

44 67 19

65 40 62

79 95 27

86 15 00

1 03 31 08

2 34 97 95

4 54 11 88

VESELĪBA

SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA

VIDES AIZSARDZĪBA

ATPŪTA, KULTŪRA, SPORTS

SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA

EKONOMISKĀ DARBĪBA

VISPĀRĒJIE VALDĪBAS DIENESTI 

TERITORIJU UN MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANA

IZGLĪTĪBA

Kopbudžeta izdevumi

2020.gads 2019.gads
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Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi 

Posteņa nosaukums Budžeta izpilde (EUR) 

2018.gads 2019.gads 2020.gads 

IEŅĒMUMI 8 178 6 019 533 

Ziedojumi un dāvinājumi no, kas saņemti no 

juridiskām personām 6 000 6 009 500 

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no 

fiziskām personām 2 178 10 

33 

 

IZDEVUMI 3 962 3 954 4544 

Funkcionālo kategoriju sadalījumā       

Vispārējie valdības dienesti 2 770 2 240  

Ekonomiskā darbība 992 0  

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 0 183  

Veselība 0 67  

Atpūta, kultūra, sports 0 0 2 188 

Izglītība 200 1 464 2 356 

Ekonomiskās klasifikācijas sadalījumā       

Komandējumi un dienesta braucieni 732 0  

Pakalpojumi 366 0  

Krājumi, materiāli, inventārs, energoresursi 1 292 1 714 816 

Nodokļu maksājumi (PVN, Dabas resursu) 247 0  

Stipendijas 3 380 2 240 1 540 

Pamatlīdzekļu izveidošana   2 188 

   

2020. gadā ziedojumi un dāvinājumi samazinājušies par 91%, samazinājušies juridisko 

personu ziedojumi kādam noteiktam mērķim. Īstenojot noslēgtā sadarbības līguma nosacījumus 

ar SIA “Gaižēni”, ziedojumu un dāvinājumu budžetā būtiskāko izdevumu pozīciju veido 

stipendijas – vienreizējas stipendijas vispārizglītojošo skolu absolventiem par augstiem 

sasniegumiem mācībās. 

  



   
 

24 
 

2.3. Kapitāla vērtība un tās izmaiņas 

  

Kapitālsabiedrība 

Ieguldījums 

uz 31.12.2018. 

(EUR) 

  

Izmaiņas 

(+; -) 

  

Līdzdalība 

(%) 

Ieguldījums uz 

31.12.2019. 

(EUR) 

Akciju Sabiedrība CATA 149 547 0 9.99 149 547 

SIA  ZAAO 67 590 0 2.4 67 590 

 2020. gadā kapitāla vērtības izmaiņu nav. 

2.4. Pārskats par debitoru un kreditoru parādiem 

Posteņa nosaukums Pārskata perioda 

beigās (EUR) 

Pārskata perioda 

sākumā (EUR) 

DEBITORI 412 594 958 756 

Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem 327 049 385 240 

Prasības par ārvalstu finanšu palīdzības un ES 

politiku instrumentu finansētajiem projektiem 

2 508  

Pārējie uzkrātie ieņēmumi 11 596  388 076 

Prasības par nodokļiem un nodevām 68 846 146 227 

Pārmaksātie nodokļi, nodevas un citi maksājumi 

budžetos 

 1 918 

Prasības pret personālu 427 851 

Pārējās prasības 2 168 36 444 

KREDITORI 1 637 285 1 282 487 

Ilgtermiņa saistības 195 697 115 162 

Īstermiņa saistības, tai skaitā: 71 401 16 268 

Īstermiņa aizņēmumi, ilgtermiņa aizņēmumu daļa 71 401 16 268 

Īstermiņa saistības pret piegādātājiem 36 401 88 460 

Īstermiņa uzkrātās saistības 372 456 322 787 

Norēķini par darba samaksu 186 382 179 479 

Norēķini par nodokļiem 267 549 251 312 
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Pārējās īstermiņa saistības 28 246 8 988 

Nākamo periodu ieņēmumi 479 153 300 031 

Debitoru parādi pēc rašanās laika uz 2020. gada 31. decembri  salīdzinājumā ar 2019. 

gadu, ir samazinājušies par 57% vai 546 162 eiro. Gada laikā samazinājušies nekustamā 

īpašuma nodokļa parādi - par 3.5%. Ar parādniekiem ik gadu tiek strādāts, sazinoties gan 

elektroniski, gan izsūtot atgādinājumus pirms termiņa, gan brīdinājumus par termiņa kavējumu, 

kur parāda summa pārsniedz 15 eiro. 

Pārējie uzkrātie ieņēmumi 2020.gadā, salīdzinoši ar 2019.gadu samazinājušies par 97% 

jeb 276 480 eiro. Tas saistīts LAD par projektu realizācijām, atskaišu iesniegšanu un izdevumu 

atmaksu. 

Pārskata periodā pašvaldībai kreditoru saistības ir palielinājušās par 27.6% jeb 354798 

eiro. Priekuļu novada pašvaldība ir saņēmusi aizdevums no Valsts kases projektam "Pašvaldības 

transporta infrastruktūras attīstībai" 129 000 eiro un projektam “Pāvila Rozīša ielas atjaunošanai 

Priekuļu novada Liepas pagastā" 22 542 eiro. 

2.5. Pārskats par pašvaldības kredītsaistībām 

  

Aizdevējs 

  

Mērķis 

Atmaksas 

termiņš 

Aizdevuma 

summa 

(EUR) 

Atlikums uz 

31.12.2020. 

(EUR) 

  

Valsts kase 

Mārsnēnu pamatskolas 

pirmsskolas grupu telpu 

ēkas rekonstrukcija 

  

20.03.2028. 

  

28 457 

  

10 699 

  

Valsts kase 

Ārējo siltumtīklu, ūdens un 

kanalizācijas sistēmas 

rekonstrukcija nekustamā 

īpašumā “Gaismas” 

  

20.03.2028. 

  

277 460 

 

104 462 

Valsts kase 

 

Pašvaldības transporta 

infrastruktūras (ielas) 

attīstība 

20.12.2023. 129 000 129 000 

Valsts kase 

 

Pāvila Rozīša ielas 

atjaunošana Priekuļu 

novadā, Liepas pagastā 

20.06.2024. 75 035 22 542 
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2.6. Valsts kontroles revīzijas atzinumi un veiktie pasākumi 

atklāto trūkumu novēršanai 

Pārliecību par Priekuļu novada pašvaldības saimnieciskā gada pārskatā iekļauto 

pašvaldību gada pārskatu pareizību Valsts kontrole  atbilstoši 600. Starptautiskajam revīzijas 

standartam (SRS) “Īpaši apsvērumi – grupas finanšu pārskata revīzija (tostarp komponentu 

revidentu darbs)” ir guvusi, izmantojot pašvaldības finanšu pārskata revīziju veikšanai 

uzaicinātā zvērinātā revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības veikto darbu. 

Priekuļu novada pašvaldība  Valsts kontrolei ir iesniegusi zvērināta revidenta ziņojumu 

(vēstuli) pašvaldības vadībai, kurā ir sniegti revidenta apsvērumi un ieteikumi grāmatvedības 

uzskaites un gada pārskata sagatavošanas uzlabošanai. 
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3. PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS INVESTĪCIJU 

PROJEKTI 

 Tāpat kā iepriekšējos pārskata gados, arī 2020. gadā pašvaldībā pieejamie finanšu 

līdzekļi sabalansēti un novirzīti novada attīstībai, infrastruktūras sakārtošanai, sociālās 

aizsardzības pasākumiem - pašvaldības izvirzīto mērķu sasniegšanai ilgtermiņā. 

3.1. Investīcijas 

 Izveidots rotaļu laukums PII Saulīte; 

 Izbūvēts apgaismojums Veselavas muižas parkā; 

 Izbūvēta BMX velosipēdu trase Izmēģinātāju ielā 12; 

 Izbūvēti kanalizācijas tīkli Muižas ielā , Priekuļos; 

 Ierīkots ūdensvads ar dzeramā ūdens ņemšanas vietu Sporta birzītē Priekuļos; 

 Izveidota infrastruktūra personām ar garīga rakstura traucējumiem Priekuļu novadā; 

 Izbūvēts apgaismojums Mārsnēnu centrā; 

 Izbūvēta lietus ūdens kanalizācija Jāņkalna ielā, Priekuļos; 

 Ierīkots asfalta laukums pie Veselavas PII; 

 Izveidots trenažieru laukums Liepā, Rūpnīcas ielā 12; 

 Izveidots ūdens apgādes tīkls Mārsnēnos; 

 Atjaunota E. Veidenbauma muzeja “Kalāči” pirts; 

 Pārbūvēti apgaismojuma tīkli Selekcijas ielā, Priekuļos; 

 Izbūvēts Ed.Veidenbauma ielas apgaismojums Liepā; 

 Izveidots rotaļu laukums Maija ielā 4, Liepā; 

 Izbūvēts ielu apgaismojums J.Maizīša ielā, Liepā; 

 Pārbūvēti siltummezgli Liepā; 

 Izveidoti ūdens apgādes tīkli Ed.Veidenbauma ielā un Lodes stacija-Jaunrauna-

Veselava ceļa posmā; 

 Izveidota tualete Veselavā; 

 Pārbūvēts grants ceļš Valmieras ceļš-Ģībolas-Garkalne ceļa posmā; 

 Pārbūvēts grants ceļš Jaunrauna-Smurģi posmā. 
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3.2. Infrastruktūras projekti 

  

Projekta nosaukums Projekta īss apraksts Īstenošanas 

termiņš 

„Ideju darbnīca”, Nr.19-09-

AL18-A019.2202-000002, 

Latvijas Lauku attīstības 

programmas 2014.-

2020.gadam apakšpasākumā 

“Darbību īstenošana saskaņā 

ar sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju” 

Projekta ietvaros tika izveidotas telpas 

radošo darbnīcu un pašizpausmes iespēju 

veicināšanai Priekuļu novada iedzīvotājiem, 

lai nodrošinātu dažādu interešu grupu 

izveidošanos, iedzīvotāju personisko 

pilnveidi un prasmju pilnveidošanu, 

sabiedrisko aktivitāšu popularizēšanu, 

mūžizglītības un izglītošanās iespēju 

dažādotu piedāvājumu, kā arī radošu brīvā 

laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošanu. 

2019. – 2020. 

“Ūdens brīvkrāna uzstādīšana 

Sporta birzītē, Priekuļos”  Nr. 

20-09-AL18-A019.2201-

000001,Lauku attīstības 

programmas 2014. – 2020. 

gadam apakšpasākumā 

“Darbību īstenošana saskaņā 

ar sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju” 

Projekta ietvaros uzstādīts ūdens brīvkrāns 

Sporta birzītē, kas nodrošina brīvi dzeramā 

ūdens pieejamību Sporta birzītes 

apmeklētājiem un citiem aktīvā dzīves 

veida piekritējiem. 

2020. 

„Multi sensorās istabas 

izveide sajūtu attīstīšanai” 

Nr.20-09-AL18-019.2202, 

Lauku attīstības programmas 

2014. – 2020. gadam 

apakšpasākumā “Darbību 

īstenošana saskaņā ar 

sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju” 

Projekta ietvaros iegādāts nepieciešamais 

aprīkojums sensorās istabas izveidei. Tā 

iekārtota Veselavas pirmsskolas izglītības 

iestādes koplietošanas telpās, kas dod 

iespēju izmantot šo pakalpojumu gan 

iestādes izglītojamiem no 1.5-7 gadu 

vecumam, gan arī pārējiem pirmsskolas 

vecuma bērniem. 

2020. 

Eiropas Lauksaimniecības 

fonda lauku attīstībai projekts 

“Priekuļu novada pašvaldības 

grants ceļu pārbūve”,Nr. 19-

09-A00702-000083 

Projekta ietvaros ekspluatācijā nodotie ceļa 

posmi: 

1) Jaunrauna – Smurģi posms 0.80 km – 

1.70 km  (Priekuļu pagasts) 

2) Valmieras ceļš – Ģībolas – Garkalnes 

ceļš 0.70 km -1.40 km (Priekuļu pagasts) 

 

2018.-2020. 
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Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības 

ministrijas un Valsts 

reģionālās attīstības aģentūras 

rīkotais konkurss “Ģimenei 

draudzīgākā pašvaldība 2019” 

Konkursa ietvaros uzstādīta velo remonta 

stacija "Sporta birzītē", Priekuļos 

2020. 
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3.3. Projekti izglītības jomā 

  

Projekta nosaukums Projekta īss apraksts Īstenošanas 

termiņš 

Priekuļu vidusskolā uzsākts 

Valsts izglītības attīstības 

aģentūras finansētais projekts 

Erasmus+ programmas skolu 

sektorā “Enjoy English 

Effectively”, Nr.2019-1-

RO01-KA229-063249_6 

Projekta mērķis – skolēnu angļu valodas 

prasmju uzlabošana un attīstīšana dažādu 

aktivitāšu ietvaros 

Covid- 19 pandēmijas dēļ, 2020.gadā 

aktivitātes notika tiešsaistē.  

 2019. - 2021.  

Veselavas pirmsskolas 

izglītības iestādē uzsākts 

Valsts izglītības attīstības 

aģentūras finansētais projekts 

Erasmus+ programmas skolu 

sektorā, Nr.2019-1-LV01-

KA101-060162 

Projekta ietvaros skolu pedagoģiskajam 

personālam profesionālās pilnveides 

iespējas ārvalstīs, uzlabojot un dažādojot 

metodiskās zināšanas un prasmes un 

veidojot plašāku izpratni par izglītības 

sistēmām Eiropā 

 2019. – 2020. 

Priekuļu pirmsskolas 

izglītības iestādē 

“Mežmaliņa” īstenots Valsts 

izglītības attīstības aģentūras 

finansēts projekts Erasmus+ 

programmā 2.pamatdarbības 

skolu apmaiņas partnerības 

projekts “High quality 

feedback- the key to 

successful cooperation 

between teachers and parents 

in preschools” 

Projekta mērķis ir izzināt, kāda ir kvalitatīva 

saziņa ar pirmsskolas vecuma bērnu 

vecākiem. 

 

2020.gadā ir veikta pirmskolas izglītības 

iestāžu audzēkņu vecāku aptauja. 

2020.-2022. 

Valsts izglītības satura centra 

projekts “Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču 

attīstībai”, Nr. 8.3.2.2. 

 Projekta mērķis - nodrošināt Latvijas 

izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas 

balstīti uz individuālās mācību pieejas 

attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības 

iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo 

kompetences un mācību sasniegumus. 

 2014.- 2021. 

Kultūras ministrijas finansēts 

projekts programmas 

“Latvijas Skola soma” 

ietvaros 

 Programmas mērķis ir nodrošināt Latvijas 

skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts 

garantētās izglītības iegūšanas ietvaros 

iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un 

iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un 

attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, 

tādējādi spēcinot piederības sajūtu un 

valstisko identitāti. 

 2017.-2021. 
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“Walking You Learn - 

Erasmus Sport Project” 

Nr.2018.-3039 

Projekta mērķis ir veicināt sporta izglītību, 

īpašu uzmanību pievēršot prasmju 

attīstīšanai.  

2018-2020 
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3.4. Projekti sociālajā jomā 

  

Projekta nosaukums Projekta īss apraksts Īstenošanas  

termiņš 

Eiropas Sociālā fonda projekts 

“Vidzeme iekļauj”,   

Nr. 9.2.2.1/15/I/003, 

sadarbībā ar Vidzemes 

plānošanas reģionu 

Projekta mērķis ir Vidzemes reģionā 

palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un 

sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 

pieejamību dzīvesvietā personām ar 

invaliditāti un bērniem. Īstenojot jebkuru 

no aktivitātēm,  tiek respektētas 

mērķgrupas personu tiesības, vēlmes un 

vajadzības. 

2016. -2023. 

Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda līdzfinansēts projekts 

„Infrastruktūras izveide 

personām ar garīga rakstura 

traucējumiem Priekuļu 

novadā”, Nr. 9.3.1/18/I/024 

Nr.9.3.1.1/18/I/024 (ERAF) 

Projekta mērķis ir attīstīt infrastruktūru 

kvalitatīvu, sabiedrībā balstītu sociālo 

pakalpojumu (25 vietas) pieejamībai 

Priekuļu novadā personām ar garīga 

rakstura traucējumiem (GRT), integrējot 

tos sabiedrībā. Projekta mērķa 

sasniegšanai izveidots dienas aprūpes 

centr un specializēto darbnīcu 

pakalpojumi pieaugušajiem ar GRT, kas 

nodrošinās to integrāciju sabiedrībā. 

2019. - 2020. 

Eiropas Sociālā fonda projekts 

Jaunatnes starptautisko 

programmu aģentūras 

finansēts projekts programmā 

“Izaugsme un nodarbinātība”  

specifiskā atbalsta mērķa 

“Attīstīt NVA nereģistrēto 

NEET jauniešu prasmes un 

veicināt to iesaisti izglītībā, 

NVA īstenotajos pasākumos 

Jauniešu garantijas ietvaros un 

nevalstisko organizāciju vai 

jauniešu centru darbībā” 

projekts “PROTI un DARI” 

Motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri 

nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un 

nav reģistrēti NVA kā bezdarbnieki. 

Iesaistīt jauniešus izglītībā, tai skaitā aroda 

apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, 

kurus īsteno NVA un Valsts izglītības 

attīstības aģentūra, un nevalstisko 

organizāciju 

2018.-2020. 

Projekta “Algotie sabiedriskie 

darbi pašvaldībās” īstenošana 

sadarbībā ar Nodarbinātības 

Pasākuma mērķis - dot bezdarbniekiem 

iespēju iegūt vai uzturēt darba iemaņas; 

veicināt bezdarbnieku aktivitāti 

sabiedrības labā. 

2020. 
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valsts aģentūras 

līdzfinansējumu 

Nodarbinātības pasākums 

“Nodarbinātības pasākumi 

vasaras brīvlaikā personām, 

kuras iegūs izglītību 

vispārējās, speciālās vai 

profesionālās izglītības 

iestādēs”  

Pasākuma mērķis ir veicināt pasākumā 

iesaistīto skolēnu vecumā no 15 līdz 20 

gadiem, kuras iegūst izglītību vispārējās, 

speciālās vai profesionālās izglītības 

iestādēs, nodarbinātību vasaras brīvlaikā 

valsts līdzfinansētās darba vietās, 

nodrošinot iespēju iegūt darba 

pamatprasmes, iemaņas un darba pieredzi. 

 2020. 

 

3.5. Pašvaldības sadarbība starptautiskā līmenī 

Ņemot vērā ierobežojumus saistībā ar ārkārtas situāciju valstī, kas bija noteikta lielāko 

daļu no 2020.gada, starptautiskā sadarbība tika turpināta, uzturot virtuālu saziņu ar esošajām 

sadraudzības un sadarbības pilsētām Jogeva (Igaunija), Nizza di Sicilia (Itālija), Suvalki (Polija) 

un Alytus (Lietuva).  
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4. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 

Lai informētu iedzīvotājus par novada sabiedriskās dzīves aktualitātēm un sniegtu 

nepieciešamo informāciju, uzturētu pastāvīgu saikni ar novada iedzīvotajiem, tiek aktualizēta 

informācija Priekuļu novada mājas lapā www.priekuli.lv. Tajā ir pieejami pašvaldības 

normatīvie dokumenti – saistošie noteikumi, domes sēžu lēmumi, konkursu nolikumi, publiskie 

gada pārskati, pašvaldības budžets, kā arī aktuālā informācija – kultūras, sporta, izglītības, 

tūrisma u.c. jomās. 2020. gadā kopējais mājas lapas apmeklējumu skaits bijis 40180. 22% 

tīmekļvietnes apmeklētāju uzskatāmi par regulāriem, vidējais uzturēšanās laiks tīmekļvietnē 

vienā apmeklējuma reizē ir 2.5 minūtes. 92.14% apmeklētāju ir no Latvijas, 3% no Amerikas 

Savienotajām Valstīm, nepilns procents no Lielbritānijas. Tīmekļvietni apmeklē no dažādām 

ierīcēm - arvien pieaugošs ir to apmeklētāju skaits, kuri šim nolūkam izmanto mobilo tālruni. 

Ņemot vērā, ka www.priekuli.lv nav pielāgota mobilajiem tālruņiem, vienas sesijas ilgums 

apmeklējumiem no mobilā tālruņa ir krietni īsāks, nekā vidējais - 1,5 minūtes, savukārt, lapas 

pamešanas procents ievērojami augstāks. 

Ērtākai saziņai ar pašvaldību komunikācija turpinās arī Priekuļu novada pašvaldības 

WhatsApp SOS kontā, kur ikviens interesents var ziņot par problēmu vai ierosinājumu, kuru 

nepieciešams risināt vai sakārtot Priekuļu novadā. 2020.gadā iedzīvotāji caur šo komunikācijas 

kanālu pašvaldības iesaisti dažādos jautājumos lūguši 28 reizes. 

Lai nodrošinātu Priekuļu novada pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotājiem 

informācijas pieejamību par pašvaldības darbību, aktivitātēm, rīcību, kā arī domes pieņemtajiem 

lēmumiem, Priekuļu novada pašvaldība 2020. gadā 11 reizes izdevusi informatīvo izdevumu 

“Priekuļu novada vēstis”. Viena mēneša tirāža ir atbilstoša fizisko personu pastkastīšu skaitam 

novada teritorijā plus papildus eksemplāri pašvaldības vajadzībām, izplatīšanai sabiedriskās 

vietās - kopā 3750 eksemplāri. Bezmaksas informatīvais izdevums tika izplatīts novada pagastu 

pārvaldēs, kultūras namos, bibliotēkās, novada veikalos un aptiekās. 

Pašvaldībai turpinājās arī sadarbība ar reģionālajiem medijiem – laikrakstu „Druva” un 

Vidzemes televīziju. Vairāki Vidzemes TV sižeti ir rādīti arī Latvijas televīzijā. 

Komunikācija ar sabiedrību 2020. gadā notika arī ar sociālo tīklu starpniecību. Uz 2020. 

gada 31. decembri sociālajos tīklos bija šāds sekotāju skaits: 

●       Facebook.com  (www.facebook.com/PriekulunovadsLV/) – 2087 sekotāji; 

●       Instagram.com  (www.instagram.com/visit_priekuli/) – 700 sekotāji; 

●       Twitter.com (www.twitter.com/Priekulunovads) – 1581 sekotāji. 

  2020.gadā Priekuļu novada pašvaldībā turpina darboties Priekuļu novada Valsts un 

pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas centrs (tekstā - VPVKAC), kas atrodas Priekuļu 

http://www.priekuli.lv/
http://www.facebook.com/PriekulunovadsLV/
http://www.instagram.com/visit_priekuli/
http://www.twitter.com/Priekulunovads
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novada pašvaldības telpās Cēsu prospektā 5, Priekuļos un Liepas atbalsta punkts - Rūpnīcas ielā 

18, Liepā. 

VPVKAC nodrošina klientiem vienkopus pašvaldību un noteiktus valsts iestāžu 

pakalpojumus, t.sk. Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, 

Valsts zemes dienesta, Valsts darba inspekcijas, Lauku atbalsta dienesta un Lauksaimniecības 

datu centra pakalpojumus.  

No 2020. gada 1.janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim VPVKAC kopumā sniegtas 

2825 konsultācijas no tām Priekuļos -  1828, Liepā - 997 konsultācijas. 

Saistībā ar Covid-19 vīrusa izplatību un valstī izsludinātās ārkārtējā situācijas dēļ, 

2020.gadā tika ievērojami ierobežota klientu apkalpošana un pakalpojumu saņemšana klātienē. 

2020.gadā uz pašvaldības oficiālo e-pastu saņemti 8707 elektroniskie dokumenti no. 

Novada iedzīvotāji 2020. gadā aktīvi izmantojuši pašvaldības un valsts iestāžu sniegtos 

pakalpojumus un e-pakalpojumus portālā www.latvija.lv, kas ļauj elektroniski iesniegt 

iesniegumus bez elektroniskā paraksta, autentificējoties ar internetbankas piekļuves datiem, e-

parakstu, elektronisko identifikācijas karti vai mobilā ID autentifikācijas sertifikātu. VPVKAC 

2020. gadā turpināja pieņemt iedzīvotāju iesniegumus, priekšlikumus, sūdzības un citus 

pašvaldībai un valsts iestādēm adresētos dokumentus. Iedzīvotājiem sniegta informācija par 

pašvaldības un valsts iestāžu pakalpojumu saņemšanas kārtību un nepieciešamo dokumentu 

iesniegšanu attiecīgo jautājumu risināšanā, sniegta bezmaksas informatīvā un konsultatīvā 

palīdzība, kontrolēta un pieņemta ienākošā korespondence, kā arī sniegtas atbildes uz 

iedzīvotāju jautājumiem. 

Priekuļu novada dome 2020. gadā izdevusi 15 saistošos noteikumus. 

Covid-19 pandēmijas izplatība 2020. gadā būtiski veicināja sabiedrības paradumu 

maiņu, radot jaunas iespējas un vajadzības, būtiski ir pieaugusi dažādu IKT risinājumu 

izmantošana ikdienas dzīvē, nodrošinot nepieciešamo infrastruktūru attālinātā darba, mācību un 

pašvaldības un valsts sniegto pakalpojumu nodrošināšanai.  

Sākoties ārkārtas situācijai valstī, Priekuļu novada pašvaldības Sociālais dienests aktīvi 

iesaistījās atbalsta sniegšanā iedzīvotājiem. Tika nodrošinātas pārtikas pakas mācību iestāžu 

audzēkņiem, uzsākot attālinātās mācības. Attālināto mācību laikā Priekuļu novada mācību 

iestādēs, nodrošināja nepieciešamo atbalstu, mācību procesa nodrošināšanai saviem 

audzēkņiem un nodrošināja regulāru pārtikas paku saņemšanu visiem audzēkņiem.  Vīrusa 

COVID-19 dēļ noteikto epidemioloģisko ierobežojumu laikā Priekuļu novada Sociālais 
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dienests, ievērojot visus noteiktos epidemioloģiskos ierobežojumus, turpināja sniegt lielāko 

daļu pakalpoju. 

Vīrusa COVID-19 dēļ noteiktie epidemioloģiskie ierobežojumi 2020.gadā būtiski 

samazināja realizēto pasākumu un apmeklētāju un dalībnieku skaitu. Pieauga un attīstījās 

neklātienes formu komunikācija.    
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5. NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI 

 

Priekuļu novada pašvaldības galvenie uzdevumi 2021. gadā ir sekmīgi turpināt 

pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas īstenošanu. 

 


