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SAĪSINĀJUMI 

AS – akciju sabiedrība 

BDC – Bērnu rotaļu un attīstības centrs un sākumskolas vecuma bērnu dienas centrs 

BO – bezpeļņas organizācija 

cilv. - cilvēki 

CSDD – Ceļu satiksmes drošības direkcija 

CSP – Centrālā statistikas pārvalde 

ES – Eiropas Savienība 

ĪADT – īpaši aizsargājamā dabas teritorija 

JBLN – Jaunatnes un bērnu lietu nodaļa 

JIC – Jauniešu iniciatīvu centrs 

KSS – kanalizācijas sistēma 

LIAA – Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 

LLKC – Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs 

LTRK – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera 

NAI – notekūdeņu attīrīšanas ietaises 

NVA – Nodarbinātības valsts aģentūra 

NVO – nevalstiskās organizācijas 

PII – pirmsskolas izglītības iestāde 

PMLP – Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 

RAIM – reģionālās attīstības indikatoru modulis 

SIA – sabiedrība ar ierobežota atbildību 

SPKC – Slimību profilakses un kontroles centrs 

SVID – stiprās un vājās puses, iespējas un draudi 

t.sk. – tajā skaitā 

u.c. – un citi 

u.tml – un tamlīdzīgi 

VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

VA/S – valsts akciju sabiedrība 

VZD – Valsts zemes dienests 

ZA – ziemeļaustrumi 

ZAAO – Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija 

ZM – Zemkopības ministrija 
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1. ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA 
Attīstības plānošana ir principu, mērķu un to sasniegšanai nepieciešamo rīcību izstrāde 

nolūkā īstenot politiski noteiktas prioritātes un nodrošināt sabiedrības un teritorijas attīstību.1 

Attīstības plānošana ir process, kura ietvaros tiek apzināta un novērtēta pašreizējā situācija, 

noteikti risinājumi novada resursu ilgtspējīgai izmantošanai, mērķtiecīgi izvirzītas prioritātes 

un, pēc iespējas plašāk iesaistot vietējo sabiedrību, izstrādāts rīcību kopums, kā arī plānotas 

investīcijas. 

Attīstības programma — vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments (līdz 7 

gadiem), kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums plānošanas reģiona 

vai vietējās pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu 

īstenošanai.2 

Priekuļu novada attīstības programma 2015. – 2021.gadam (turpmāk tekstā – Attīstības 

programma) izstrādāta, saskaņā ar Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas izstrādātajiem metodiskajiem ieteikumiem „Metodiskie ieteikumi 

attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī” (aktualizētā redakcija, 2014.gada 

3.decembris), un pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām: 

 Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, 

 Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu, 

 Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.panta pirmās daļas 3.punktu, 12.pantu un 

22.pantu, 

 Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība 

attīstības plānošanas procesā”, 

 Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”. 

Attīstības programma izstrādāta, pamatojoties uz Priekuļu novada domes 2013.gada 

7.novembra sēdes lēmumu „Par Priekuļu novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam 

uzsākšanu” (sēdes protokols Nr.16, p.2) un 2014.gada 28.augusta sēdes lēmumu „Par 

grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības 2013.gada 7.novembra domes sēdes lēmumā „Par 

Priekuļu novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam uzsākšanu” (sēdes protokols 

Nr.10, p.9) un 2014.gada 25.septembra sēdes lēmumu „Par Darba uzdevumu Priekuļu novada 

attīstības programmas 2015.-2021.gadam izstrādes precizēšanu” (sēdes protokols Nr.11, p.2). 

Dokuments sagatavots, balstoties uz šādiem pamatprincipiem:  

 ilgtspējības princips – teritorijas attīstība plānota tā, lai saglabātu un veidotu esošajām 

un nākamajām paaudzēm kvalitatīvu vidi, līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionālu 

dabas, cilvēku un materiālo resursu izmantošanu, dabas un kultūras mantojuma 

attīstību, 

 pēctecības princips – Attīstības programma izstrādāta, izvērtējot spēkā esošos 

attīstības plānošanas dokumentus (nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī), 

 vienlīdzīgu iespēju princips – nozaru un teritoriālās, kā arī privātpersonu un 

sabiedrības intereses vērtētas kopsakarībā ar mērķi veicināt novada teritorijas 

ilgtspējīgu attīstību, 

                                                      
1
 Attīstības plānošanas sistēmas likums, 3.pants   

2
 Teritorijas attīstības plānošanas likums, 1.pants   
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 nepārtrauktības princips – teritorijas attīstību plāno nepārtraukti, elastīgi un cikliski, 

uzraugot šo procesu un izvērtējot jaunāko informāciju, zināšanas, vajadzības un 

iespējamos risinājumus, 

 atklātības princips – teritorijas attīstības plānošanā un dokumenta izstrādē tiek 

iesaistīta sabiedrība, nodrošinot informācijas un lēmumu pieņemšanas atklātību, 

 integrētas pieejas princips – ekonomiskie, kultūras, sociālie un vides aspekti tiek 

saskaņoti, atsevišķu nozaru intereses tiek koordinētas, teritorijas attīstības prioritātes 

tiek saskaņotas visos plānošanas līmeņos, sadarbība ir mērķtiecīga, un tiek novērtēta 

plānoto risinājumu ietekme uz apkārtējām teritorijām un vidi, 

 daudzveidības princips – teritorijas attīstība plānota, ņemot vērā dabas, kultūrvides, 

cilvēku un materiālo resursu un saimnieciskās darbības daudzveidību, 

 savstarpējās saskaņotības princips – teritorijas attīstības plānošanas dokuments 

izstrādāts, to savstarpēji saskaņojot un izvērtējot citos teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentos noteikto. 

Attīstības plānošanas procesā organizētas vairākas nozaru darba grupu un vadības darba 

grupu sanāksmes, piedaloties dažādu nozaru speciālistiem un viedokļu līderiem, veikta 

iedzīvotāju aptauja un organizēts dokumenta publiskās apspriešanas process. 

Attīstības programmas izstrādes ietvaros tika veikta Priekuļu novada iedzīvotāju aptauja (no 

16.02.2015. līdz 16.03.2015.), lai noskaidrotu sabiedrības redzējumu par novada attīstību 

nākotnē, kā arī novadā pieejamo pakalpojumu un infrastruktūras kvalitāti. Kopumā 

anketēšanā piedalījās 116 respondenti. 

Attīstības programmā ietilpst 4 sadaļas (Stratēģiskā daļa, Rīcības plāns, Investīciju plāns, 

Īstenošanas uzraudzība un novērtēšanas kārtība), ko papildina 2 atsevišķi sējumi: 

Pašreizējās situācijas raksturojums ir apraksts par Priekuļu novada resursiem, tendencēm 

un problēmām. To papildina nozaru un jomu analīze, kura veikta izmantojot SVID analīzes 

metodi, un novada iedzīvotāju vērtējums, kas balstīts uz dokumenta izstrādēs gaitā veiktās 

iedzīvotāju aptaujas rezultātiem. Pašreizējās situācijas raksturojums atspoguļo novada 

situāciju uz 2015.gada sākumu. Raksturojuma mērķis ir kalpot par atskaites punktu, uz kā 

pamata tiek izstrādāta novada tālāka attīstības stratēģija. Pašreizējās situācijas raksturojums 

sagatavots kā atsevišķs sējums, šajā dokumentā iekļauts pašreizējās situācijas analīzes 

kopsavilkums.  

Stratēģiskā daļa sniedz atbildes uz jautājumu, ko Priekuļu novads vēlas sasniegt nākotnē. 

Nodaļā iekļauti vidēja termiņa stratēģiski uzstādījumi – prioritātes, virzieni un uzdevumi, kuri 

PAŠREIZĒJĀ SITUĀCIJA (ATSEVIŠĶS SĒJUMS)   

1. STRATĒĢISKĀ DAĻA 

2. RĪCĪBAS PLĀNS 

3. INVESTĪCIJU PLĀNS 

 4. ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBA UN NOVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA 

PĀRSKATS PAR ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS IZSTRĀDI (ATSEVIŠĶS SĒJUMS) 

Ilustrācija 1: Attīstības programmas sastāvs 
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izvirzīti saskaņā ar novada ilgtermiņa uzstādījumiem – vīziju, stratēģiskajiem mērķiem un 

ilgtermiņa prioritātēm, kas noteikti Priekuļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013. – 

2030.gadam. 

Rīcības plāns ietver projektu idejas un risinājumus, sniedzot atbildes uz jautājumu, kā 

sasniegt plānoto. Rīcības plānu papildina Investīciju plāns, kas nosaka nepieciešamo 

investīciju apjomu plānotajām aktivitātēm tuvākajiem 3 gadiem. Rīcības plāns sniedz atbildes 

uz jautājumu, kā sasniegt plānoto, investīciju plāns – kādi finanšu resursi papildus 

nepieciešami pašvaldībai plānoto aktivitāšu īstenošanai dzīvē.  

Īstenošanas uzraudzība sniedz priekšlikumus par to, pēc kādiem rādītājiem pašvaldība var 

vadīties, vērtējot novada tālākās attīstības tendences un to, kā Priekuļu novada attīstības 

programma 2015.-2021.gadam tiek īstenota.  

Kā atsevišķs sējums sagatavots Pārskats par attīstības programmas izstrādi, kur apkopota 

visa dokumentācija, kas saistīta ar Attīstības programmas izstrādi.  
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2. PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMA 

KOPSAVILKUMS 

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

Priekuļu novads atrodas Vidzemes centrālajā daļā, Gaujas upes kreisajā krastā, Vidzemes 

plānošanas reģionā (ATTĒLS 1). Priekuļu novads izveidots 2009.gadā administratīvi teritoriālās 

reformas rezultātā, apvienojot četrus bijušos Cēsu rajona pagastus – Liepas, Mārsnēnu, 

Priekuļu un Veselavas pagastus. 

Priekuļu novads robežojas ar Beverīnas novadu, Cēsu novadu (t.sk. Cēsu pilsētu), Pārgaujas 

novadu, Raunas novadu, Smiltenes novadu, Kocēnu novadu 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, kas atrodas 100 km attālumā no Latvijas Republikas 

galvaspilsētas Rīgas, 4 km attālumā no Cēsīm un 32 km attālumā no Valmieras.  

 

IEDZĪVOTĀJI 

01.01.2015. Priekuļu novada teritoriju kā savu dzīvesvietu bija deklarējuši 8751 iedzīvotāji. No 

01.01.2010. līdz 01.01.2015. Priekuļu novada teritorijā deklarēto iedzīvotāju skaits 

samazinājies par 706. Pēdējos trīs gados novada iedzīvotāju skaits sarucis vidēji par 117 

iedzīvotājiem gadā.  

2015.gada sākumā pastāvīgo iedzīvotāju skaits līdz darbspējas vecumam bija 1164 (13,3%), 

darbspējas vecumā – 5777 (66,0%), bet virs darbspējas vecuma – 1774 (20,3%).  

Iedzīvotāju skaits vecumā no 0-6 gadiem novadā 01.01.2015. bija 493, t.sk. zēni – 256, 

meitenes – 237 un vecumā no 7-18 gadiem bija 978, t.sk. zēni – 502, meitenes – 476. 

Attēls 1: Priekuļu novada novietojums Latvijas Republikā un Vidzemes plānošanas reģionā 
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01.01.2015. 6916 (79,0%) novada iedzīvotāju bija latvieši, 1167 (13,3%) krievi, 202 (2,3%) 

baltkrievi, 120 (1,4%) poļi, 116 (1,3%) ukraiņi, 194 (2,2%) – citas tautības. 

 

APDZĪVOJUMA STRUKTŪRA 

Priekuļu novada apdzīvojuma struktūru veido vēsturiski veidojies ciemu un viensētu tīkls. 

Novada administratīvais centrs ir Priekuļi. 

Priekuļu novadā ciema statuss ir piešķirts un robežas noteiktas šādām apdzīvotām vietām: 

 Liepas pagasta ciemi – Liepa, Sarkaņi, 

 Mārsnēnu pagasta ciemi – Mārsnēni, 

 Priekuļu pagasta ciemi – Priekuļi, Jāņmuiža, Strautmaļi, Dukuri, 

 Veselavas pagasta ciemi – Bērzkrogs, Veselava. 

Vēl pie lielākām apdzīvotām vietām, kur galvenokārt dominē viensētu tipa apbūve, ir jāmin 

Pieškalni, Jaunrauna un Skangaļi. 

Ciemi atšķiras gan pēc iedzīvotāju skaita, sociālās un tehniskās infrastruktūras pieejamības un 

kvalitātes, gan pēc apdzīvotās vietas ekonomiskās ietekmes, pašvaldības un privāto 

pakalpojumu pieejamības un apjoma, kā arī pēc apdzīvotās vietas attīstībai pieejamām brīvām 

teritorijām (dzīvojamā apbūve, ražošanas teritorijas, rekreācijas vietas u.c.). 

 

PĀRVALDE, KOMUNIKĀCIJA UN SADARBĪBA 

Novada pārvaldi īsteno Priekuļu novada pašvaldība, tās struktūrvienības un iestādes. Priekuļu 

novada dome sastāv no 15 deputātiem, kuri darbojas šādās komitejās: finanšu komitejā, 

tautsaimniecības komitejā, sociālo lietu jautājumu komitejā, kā arī izglītības, kultūras un 

sporta komitejā.  

Priekuļu novada pašvaldības izpildorgāns ir Administrācija, kas nodrošina domes pieņemto 

lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu un tas sastāv no: 

administratīvās nodaļas, finanšu un grāmatvedības nodaļas, komunālās nodaļas un 

speciālistiem. 

Pašvaldības dome izveidojusi 16 iestādes. Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja divās 

kapitālsabiedrībās: SIA BO „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” un SIA 

„Cēsu olimpiskais centrs”. Pašvaldība ir dalībnieks biedrībās „Latvijas Pašvaldību savienība” un 

„Piļu muižu asociācija”.   

Priekuļu novada pašvaldības 2014.gada kopbudžeta ieņēmumi bija EUR 9 081 160 apmērā, 

kas sadalīti trīs grupās – pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi EUR 8 897 120, pašvaldības 

speciālā budžeta ieņēmumi EUR 179 306 un ziedojumi un dāvinājumi EUR 4 734.  

Priekuļu novada pašvaldības 2014.gada kopbudžeta izdevumi bija EUR 9 208 570 apmērā un 

atbilstoši ieņēmumiem sastāv no pamatbudžeta, speciālā budžeta un ziedojumu, un 

dāvinājumu izdevumiem, atbilstoši – EUR 9 114 627 pamatbudžeta izdevumi, EUR 90 743 

speciālā budžeta izdevumi un EUR 3 200 ziedojumu un dāvinājumu izdevumi. 

Komunikācija ar sabiedrību notiek, izmantojot novada mājas lapu www.priekuli.lv, informatīvo 

izdevumu “Priekuļu novada vēstis”, tiek organizēta sadarbība ar masu mēdijiem Vidzemes 

televīziju par sižetu pārraidi ne tikai Vidzemes TV, bet arī Re:TV. Notiek komunikācija ar 

sabiedrību, izmantojot sociālos medijus, tādejādi nodrošinot maksimālu ātru informācijas 

nodošanu dažādām interesentu grupām – twitter.com; draugiem.lv un facebook.com. 

http://www.priekuli/
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Sadarbība ar apkārtējiem novadiem, realizējot kopīgus projektus, tiek īstenota vairākās 

nozarēs, īpaši izceļamas izglītības, veselības aprūpes, kā arī tūrisma joma. 

 

SOCIĀLĀ INFRASTRUKTŪRA 

Izglītības pakalpojumu sniegšanu Priekuļu novadā nodrošina šādas izglītības iestādes:  

 4 pirmsskolas izglītības iestādes,  

 3 vispārējās izglītības iestādes, 

 1 profesionālās izglītības iestāde, 

 1 interešu izglītības iestāde. 

Bērnu un jaunatnes lietas novadā: 

 Jaunatnes un bērnu lietas nodaļa – pašvaldības struktūrvienība, 

 Novada Jauniešu dome, 

 Bērnu rotaļu un attīstības centrs un sākumskolas vecuma bērnu dienas centrs „Zīļuks”, 

 Jauniešu centrs „Apelsīns”, 

 Jauniešu iniciatīvu centrs „REST[e]”. 

Novadā darbojas šādas kultūras iestādes: 

 Priekuļu kultūras nams, 

 Liepas kultūras nams, 

 Mārsnēnu tautas nams, 

 Veselavas tautas nams, 

 Priekuļu saieta nams, 

 Priekuļu pagasta, Liepas pagasta bibliotēka, Mārsnēnu un Veselavas pagastu 

bibliotēkas, 

 Eduarda Veidenbauma memoriālais muzejs „Kalāči”. 

Priekuļu novadā ir plaša sportiskā un aktīvā dzīvesveida infrastruktūra un iestrādātas sporta 

tradīcijas – sporta laukumi, bērnu rotaļu laukumi, sporta stadioni pie izglītības iestādēm, parki, 

veselības takas, baseini, biatlona trase, nūjošanas takas, veloceliņš, skeitparks. Pašvaldībā 

darbojas divi sporta koordinatori un sporta metodiķis. Novada darbojas arī tautas sports – 

ielu vingrotāji.    

Sociālais dienests ir pašvaldības iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz 

sociālos pakalpojumus pašvaldības iedzīvotājiem, kuru pamatdzīvesvieta ir deklarēta Priekuļu 

novada administratīvajā teritorijā. Sociālā dienesta struktūrvienības: Sociālās palīdzības 

nodaļa, Ģimenes atbalsta nodaļa, Sociālās aprūpes mājās nodaļa, Sociālo pakalpojumu centrs 

un Ģimenes atbalsta centrs „Putni”. 

Priekuļu pagasta iedzīvotāju primārai veselības aprūpei ir pieejamas apstiprinātas trīs ģimenes 

ārstu prakses vietas, kuras darbojas četros punktos. Veselavas un Mārsnēnu pagastos ir 

feldšerpunkti. Liepas pagastā ir trīs ģimenes ārstu prakses vietas, kuras atrodas privatizētās 

telpās. Ārsti apkalpo Liepas un Mārsnēnu iedzīvotājus. Jāņmuižas PII ierīkota Sāls istaba, lai 

stiprinātu bērnu veselību. 

SIA „Cēsu klīnika” ir novadam tuvākā lokālā daudzprofilu slimnīca, kas sniedz 24 stundu 

stacionāro neatliekamo palīdzību, kā arī plānveida ambulatoros un stacionāros pakalpojumus.  

Novadā darbojas 2 aptiekas Priekuļos un Liepā. 

Sabiedrisko kārtību Priekuļu novadā nodrošina Valsts policijas Cēsu iecirknis un Priekuļu 

novada Pašvaldības policija. 
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DABAS RESURSI 

Pēc zemes lietojuma veida lielāko daļu zemju aizņem meža zemes 13625,4 ha jeb 45% un 

13142,2 ha jeb 44% lauksaimniecībā izmantojamās zemes no visas novada teritorijas 

kopplatības. 

Intensīvai lauksaimniecībai izmantojamās zemes novadā ir tās zemes platības, kuras ir 

augstvērtīgas, izteikti līdzenas un kuras ir meliorētas. Vislielākās lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes platības ir Priekuļu un Mārsnēnu pagastos.  

Attēls 2: Publisko pakalpojumu pieejamība Priekuļu novadā 
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Vidējais svērtais lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitatīvais novērtējums Priekuļu 

novadā uz 2013.gada sākumu sastādīja 41 balles/ha (Liepas pag. – 41 balles/ha; Mārsnēnu 

pag. – 41 balles/ha; Priekuļu pag. – 45 balles/ha; Veselavas pag. – 35 balles/ha). 

Priekuļu novada Priekuļu pagastā atrodas Latvijā vecākais lauksaimniecības selekcijas institūts 

„Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts”, kura darbības mērķis ir veikt zinātniskos 

pētījumus un izstrādāt inovatīvas tehnoloģijas, kas sekmē Latvijas augkopības nozares 

ilgtspējīgu attīstību un konkurētspēju. Institūts ir Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas 

pārraudzībā esoša valsts zinātniskā iestāde. 

Mežs klāj 13625,4 ha3 (45%) novada platības, savukārt purvu platības aizņem tikai 373,7 ha 

jeb 2,8% no novada kopplatības. Savukārt pēc Valsts meža dienesta datiem mežs Priekuļu 

novadā aizņem 15181,6 ha.4 Vislielākās meža platības novadā ir Liepas pagastā (4233,1 ha jeb 

57% aizņem no pagasta platības) un Priekuļu pagastā (5051,5 ha jeb 51% no pagasta 

platības), savukārt Veselavas pagastā meža zemes aizņem 48% jeb 2869,4 ha no pagasta 

platības un Mārsnēnu pagastā 44% jeb 3027,6 ha no pagasta platības. 

Pēc īpašuma formas meža zemes novadā iedalās: privātās meža zemes – 11059,2 ha (73%); 

valsts meža zemes – 3598,1 ha (24%) un pašvaldības meža zemes – 524,3 ha (3%) no kuriem 

75% atrodas Gaujas nacionālā parka teritorijā.  Pašvaldībā izveidota struktūrvienība – Mežu 

apsaimniekošanas daļa, kas izveidota, lai veiktu Priekuļu novada pašvaldībai piederošo mežu 

apsaimniekošanu u.c. pienākumi saistībā ar mežiem un kokiem (bīstamo koku likvidācija). 

2013.gada Priekuļu novada pašvaldības mežu apsaimniekošanas daļa izstrādāja un iesāka 

realizēt ES finansēto projektu “Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” aktivitātēs “Jaunaudžu 

kopšana” un “Jaunaudžu kopšanai paredzēto instrumentu un aprīkojuma iegāde”. Šī projekta 

ietvaros paredzēts izkopt 13,8 ha jaunaudzes, iegādāties 1 jaunu krūmgriezi, 1 motorzāģi un 

aprīkojumu. 

Priekuļu novada teritorijas virszemes ūdeņi atrodas Gaujas upju baseina apgabalā. 

Galvenokārt novada hidrogrāfisko tīklu veido upes un strauti – lielākās ūdensteces, kas šķērso 

novada teritoriju ir Gauja, Rauna, Abuls, Raunis, mazākas ūdensteces, kuru gultnes nereti ir 

pārveidotas meliorācijas darbos – Grīviņupīte (Lizīte), Julla, Vaive, Miegupe, Braslava, Lisa, 

Ārupīte, Badupīte, Līčupe, Mellužupīte, Braslavas Renču strauts, Viestura strauts.  

Novadā ir maz dabīgas izcelsmes ūdenstilpes, galvenokārt mākslīgi veidotas ūdenskrātuves 

(dīķi), kuri tiek izmantoti zivsaimniecībai, atpūtai un rekreācijai (makšķerēšanai, peldēšanai). 

Veselavas pagastā nozīmīgākie ūdens resursi ir daudzie dīķi, kas savienoti ar strautiem un 

kanāliem. Vismaz 43 dīķu Veselavas pagastā pārsniedz 1 ha platību. 

Lielākie ezeri – Ninieris (12,4 ha) iecienīta novada un Cēsu pilsētas iedzīvotāju atpūtas vieta, 

Startu ezers (13,2 ha), neskatoties uz to, ka ezers aizaug tas ir iecienīta rekreācijas un atpūtas 

vieta. 

Novadā ir sastopami dažādi derīgie izrakteņi – izpētītas 9 kvarca smilts atradnes, no kurām 

vienu atradni „Bāle – Bērziņi” izmanto; 3 smilts – grants atradnes, no kurām vienu atradni 

„Piebaudzes” izmanto; 7 saldūdens kaļķa atradnes; 2 māla atradnes, no kurām vienu atradni 

„Liepa” izmanto; 2 dolomīta atradnes; 1 šūnakmens atradne un 1 sapropeļa atradne Niniera 

ezerā (prognozēto (P) resursu apjoms – 25 tūkst. t). 2013.gadā tika pabeigts karjera 

“Piebaudzes” izstrādes projekts, kā arī atjaunota pase un licence. 

                                                      
3
 Pēc VZD datiem 

4
 VMD meža statistika 2012.gads 
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Liepas pagastā atrodas devona mālu atradne “Liepa” (79,5 ha platība), kurai piešķirts valsts 

nozīmes derīgo izrakteņu atradnes statuss. Kvarca smilts atradnei „Cīruļi” (53,7 ha) Liepas un 

Mārsnēnu pagastos arī noteikts valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnes statuss. 

 

AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS 

Novada teritorijā iekļaujas viena īpaši aizsargājamā dabas teritorija (Natura 2000 teritorija) 

nacionālais parks – Gaujas nacionālais parks. Dabas pieminekļi: aizsargājamā aleja – Priekuļu 

aleja, aizsargājamie ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi – Baltā klints (Liepas 

iezis), Grīviņu iezis, Lielā Ellīte, Līču – Laņģu klintis, Lodes bruņuzivju iegula, Ērģeļu (Ērgļu) 

klintis, Kazu ieleja (ar Lībānu – Jaunzemju saldūdens kaļķiežu iegulām un Sikspārņu alām), 

Ramātu klintis un alas, Rauņa lejteces ieži, Rauņa slāņi, Vaives lejteces ieži, dižkoki.  

Liepas pagasta teritorijā atrodas vietējas nozīmes aizsargājams ģeoloģiskais un 

ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis Sauliešu (Rūdala) ala un dendroloģiskais stādījums 

Liepas muižas parks, kas atrodas pie Liepas muižas, kurā aug vareni koki – liepas, ozoli, kļavas 

un ciedras. Savdabīga ir ošu gatve „Goda vārti” un daudzie oši parkā. 

 

KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS 

Novadā atrodas 20 valsts aizsardzības kultūras pieminekļi, t.sk. 12 arheoloģiskie pieminekļi, 4 

mākslas pieminekļi, 3 vēsturiskas notikumu vietas un 1 arhitektūras piemineklis. 

Bez valsts aizsardzības kultūras pieminekļiem novadā sastopami arī vietējas jeb novada 

nozīmes interesanti un aizsargājami kultūras pieminekļi, piemēram, Liepas muižas apbūve ar 

parku, Skangaļu muižas apbūves komplekss, piemineklis 1919.gada Liepas kaujā kritušo 

igauņu un latviešu karavīru piemiņai, Jaunraunas muižas apbūve (ietilpst kungu māja, 

pārvaldnieka māja, klēts ar kalti, kūts, stallis), Annas pusmuižas kroga stadula, dzelzceļa tilts 

pār Raunas upi pie „Leukādijām”, Vaives un Jaunraunas ūdensdzirnavas, Veselavas muižas 

komplekss ar parku (2012.gadā veikti rekonstrukcijas darbi), Veselavas kapu kapliča, Zirgu 

pasta stadulas un Bērzkroga kroga ēka. 

 

EKONOMIKA 

ATTĪSTĪBAS INDEKSS 

Lai novērtētu teritoriālās vienības attīstību, Latvijā izmanto teritorijas attīstības līmeņa 

indeksu. Indekss raksturo konkrētās teritorijas attīstības līmeni atbilstošajā gadā, salīdzinot ar 

vidējo attīstības līmeni attiecīgajā teritoriju grupā. 

2013.gadā pēc teritorijas attīstības indeksa Priekuļu novads ierindojās 46.vietā starp 110 

Latvijas novadiem ar negatīvu attīstības indeksu – 0,069. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem 

attīstības indekss bija pozitīvs, visaugstākais tas bija 2011.gadā 0,345 un 2010.gadā 0,309, 

savukārt 2012.gadā attīstības indekss samazinājās (0,285). 

Salīdzinot ar kaimiņu pašvaldībām, 2013.gadā augstākie teritorijas attīstības indeksi bija Cēsu 

novadam (0,536 (16.vieta)) un Pārgaujas novadam (0,184 (28.vieta)), Smiltenes novadam 

(0,098 (33.vieta)), Kocēnu novadam (0,083 (35.vieta)), Beverīnas novadam (-0,049 (45.vieta)). 

Zemāks attīstības indekss par Priekuļu novadu bija Raunas novadam (-0,291 (63.vieta)) un 

Vecpiebalgas novadam (-0,374 (71.vieta)).5 

                                                      
5
Valsts reģionālās attīstības aģentūra, teritorijas attīstības indekss, www.vraa.gov.lv, Reģionālās attīstības indikatoru modelis, 

www.raim.gov.lv 
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NODARBINĀTĪBA 

Vidēji 2014.gadā, Priekuļu novadā, pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto 

skaitu <50 bija aizņemtas 1 249 darbavietas, sabiedriskajā sektorā 750, vispārējās valdības 

sektorā 719, t.sk. 202 valsts struktūrās un 517 pašvaldības struktūrās, privātajā sektorā ar 

nodarbināto skaitu >=50 – 499 darbavietas.6 

Vidējā darba samaksa (bruto) 2014.gadā pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar 

nodarbināto skaitu <50 – 718 €, sabiedriskajā sektorā 651 €, vispārējā valdības sektorā 639 €.7  

Bezdarba līmenis Priekuļu novadā uz 2015.gada 28.februāri bija 6,3% (320 bezdarbnieki), 

salīdzinot ar 2011.gadu tas ir samazinājies par 1,5% (2011.gadā bezdarba līmenis novadā bija 

7,8%). No kaimiņu pašvaldībām zemākais bezdarba līmenis uz 28.02.2015. bija Vecpiebalgas 

novadā – 5,0%. Augstāks bezdarba līmenis par Priekuļu novadu bija Raunas novadā – 6,4%, 

Beverīnas novadā – 7,0% un Pārgaujas novadā – 7,2%.8 

UZŅĒMĒJDARBĪBA 

Raksturīgākās ekonomikas nozares Priekuļu novadā ir lauksaimniecība, mežsaimniecība, 

derīgo izrakteņu ieguve, būvmateriālu ražošana. 

Uz 2015.gada 6.jūliju Priekuļu novadā Uzņēmumu 

reģistrā bija reģistrēti 833 subjekti. No tiem lielāko daļu, 

39% veido sabiedrības ar ierobežotu atbildību (322), tad 

seko zemnieku saimniecības – 31% (262) (TABULA 1).9 

Priekuļu novadā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitāls uz 

2015. Gada 6.jūliju bija 106 246 950,63 €, vidēji 

137 269,96 € uzņēmumā.10 

2014.gadā Priekuļu novadā lielākais apgrozījums bija 

uzņēmumiem SIA „Staļi” (16 132 410 €), kas nodarbojas 

ar namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošanu, SIA 

„Foran Real Estate” (4 346 649 €), nodarbojas ar 

mežkopību u.c. mežsaimniecības darbību, SIA „Obuļi” 

(2 579 160,00 €) nodarbojas ar mazumtirdzniecību11. 

 

TEHNISKĀ INFRASTRUKTŪRA 

AUTOCEĻI 

Novada teritoriju šķērso valsts galvenais autoceļš: A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža 

(Veclaicene), 3 valsts reģionālie autoceļi: P20 Valmiera – Cēsis – Drabeši; P28 Priekuļi – Rauna 

un P30 Cēsis – Vecpiebalga – Madona, 8 valsts vietējie autoceļi: V183 Rauna – Mārsnēni – 
Ķerves; V187 Valmiera – Rauna; V292 Cēsis – Pieškalni; V296 Lodes stacija – Jaunrauna – 
Veselava; V320 Pievedceļš Cēsīm; V321 Priekuļi – Jāņmuiža; V323 Liepa – Smiltene; V330 
Dukuri – Rāmnieki un V332 Ķērpji – Jullas, pašvaldības ceļi un ielas.  

Pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanas darbus pašvaldībā nodrošina pašvaldības struktūrvienība 

Ceļu uzturēšanas nodaļa. Pašvaldības ceļu kopējais garums 191,3 km, t.sk., ar cieto segumu 

tikai 6,3 km, ar grants segumu – 153,6 km. A kategorijas ceļi 33,2 km, B kategorijas ceļi – 

                                                      
6
LR Centrālā statistikas pārvalde, Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks, www.csb.gov.lv 

7
LR Centrālā statistikas pārvalde, Darba samaksa, www.csb.gov.lv 

8
Nodarbinātības valsts aģentūra, www.nva.gov.lv, 

9
Lursoft statistika, Subjektu reģistrācijas dinamika Uzņēmumu reģistra reģistros sadalījumā pa to tiesiskajām formām, 06.07.2015. 

10
Lursoft statistika, Uzņēmumu reģistrētā pamatkapitāla apjoms Latvijas novadu griezumā  

11
Lursoft statistika. Uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu pa gadiem, 2014. gads, 06.07.2015. 

UZŅĒMĒJDARBĪBAS FORMA SKAITS 

Sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību 
322 

Zemnieku saimniecības 262 

Individuālie uzņēmumi 115 

Individuālie komersanti 62 

Biedrības 51 

Kooperatīvās sabiedrības 12 

Draudzes 4 

Nodibinājumi 4 

Ārvalsts komersanta filiāle 1 

kopā 833 

Tabula  1: Uzņēmumu reģistros reģistrēto 

subjektu skaits 
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125,3 km un C kategorijas ceļi – 32,8 km. Ielu kopējais garums – 37,7 km. Katru gadu 

finansiālo iespēju robežās tiek veikti pašvaldība ielu un ceļu remontdarbi.  

Pašvaldības autotransporta apkopi nodrošina pašvaldības izveidota struktūrvienība 

Mehāniskās darbnīcas. Pēc CSDD reģistrācijas datiem 2013.gadā novada pašvaldībai 

piederēja 36 autotransporta vienības, pēc tehniskās uzraudzības inspekcijas reģistra – 10 

traktori, 2 autogreideri un 6 traktoru piekabes.  

DZELZCEĻŠ 

Novada teritoriju šķērso dzelzceļa līnija Rīga – Ieriķi – Lugaži ar stacijām Jāņamuiža un Lode. 

SABIEDRISKAIS TRANSPORTS 

Sabiedriskā transporta pakalpojumi novadā tiek nodrošināti ar autotransportu (autobusu 

reisi) un pa dzelzceļu. Tiek nodrošināti skolēnu pārvadājumi ar pašvaldības autotransportu.  

DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA 

Novadā komunālajā saimniecībā tiek veikts regulārs darbs ūdensapgādes un kanalizācijas 

sistēmās, apkures sistēmā, veicot dažādus remontus, pārbūves, nepieciešamības gadījumā 

operatīvi reaģējot avārijas situāciju novēršanā. Tiek nodrošināti kvalitatīvi komunālie 

pakalpojumi. 

Priekuļu novada namu pārvalde Priekuļu pagastā apsaimnieko 35 daudzdzīvokļu mājas ar 670 

dzīvokļiem, kopējo dzīvojamo platību 33452,74 m2, kā arī 7 nedzīvojamās ēkas ar kopējo 

platību 681,10 m2. Priekuļu novada namu pārvaldes Liepas atbalsta punkts Liepas un 

Mārsnēnu pagastos apsaimnieko 37 daudzdzīvokļu mājas ar 1081 dzīvokļiem, kopējo 

dzīvojamo platību 53304 m2, kā arī 4 nedzīvojamās ēkas ar kopējo platību 4372,4 km2.   

Jāņmuižā visām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām veikti energoefektivitātes paaugstināšanas 

pasākumi, arī 3 daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Priekuļos.12 

ŪDENSAPGĀDE 

Centralizēti ūdensapgādes pakalpojumi novadā tiek nodrošināti šādos ciemos – Priekuļos, 

Jāņmuižā (apkalpo SIA „Vinda”), Liepā, Sarkaņos, Mārsnēnos, Bērzkrogā. 

2013.gada 13.februārī ekspluatācijā tika nodots projekts „Ūdensapgādes sistēmas un esošā 

kanalizācijas kolektora pārbūve, jauna KSS ierīkošana Priekuļos, II kārta”. Projekta ietvaros tika 

izbūvēti jauni maģistrālie ūdensapgādes tīkli, renovēts esošais Selekcijas ūdenstornis, 

izbūvētas 3 jaunas artēziskās akas ar visu apsaisti, izbūvēta jauna atdzelžošanas stacija, 

uzstādīti jauni virszemes ugunsdzēsības hidranti. 

2013.gada augustā ekspluatācijā tika nodots projekts „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu 

izbūve Priekuļos II kārta” Lāčplēša ielas ciematiņā. Projekta gaitā tika izbūvētas jaunas 

kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu maģistrāles. Tika radīti 50 jauni ūdensvada pieslēgumi un 

51 kanalizācijas pieslēgums, kā arī ugunsdzēsības virszemes hidranti. Tika izbūvētas 4 jaunas 

kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas. 

NOTEKŪDEŅU SAVĀKŠANA UN ATTĪRĪŠANA 

Centralizēti kanalizācijas pakalpojumi novadā tiek nodrošināti šādos ciemos – Liepā, 

Mārsnēnos, Priekuļos, Dukuros, Jāņmuižā (apkalpo SIA „Vinda”) un Bērzkrogā. Pārējā novada 

teritorijā darbojas decentralizēta notekūdeņu novadīšana un attīrīšana (darbojas individuālās 

NAI, izsmeļamās bedres ar izvešanu uz tuvākajām novada NAI).  

 

                                                      
12

 Priekuļu novada pašvaldības publiskais gada pārskats par 2013.gadu 
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SILTUMAPGĀDE 

Centralizēta siltumapgāde tiek nodrošināta Liepā, Priekuļos un Jāņmuižā. 

ELEKTROAPGĀDE 

Novadā elektroapgādi nodrošina AS ’’Sadales tīkli” Ziemeļu reģions. Novada administratīvo 

teritoriju šķērso 330, 110 kV elektroenerģijas pārvaldes līnijas, 20 kV un 0,4 kV elektrolīnijas 

(gan gaisvadu, gan kabeļu līnijas). 

Esošais augstsprieguma elektroenerģijas pārvades līniju tīkls, transformatoru punktu 

izvietojums un jaudu nodrošinājums ir pietiekams novada perspektīvai attīstībai. 

GĀZES APGĀDE 

Priekuļu novada teritoriju šķērso A/S „Latvijas Gāze” maģistrālie gāzes vadi Vireši – Tallina 

(DN 700 mm atzars DN 100) un Izborska – Inčukalna pazemes gāzes krātuve, Pleskava – 

Inčukalna pazemes gāzes krātuve, gāzes regulēšanas stacijas (GRS) „Cēsis” un „Lode” un 

vidējā spiediena sadales gāzesvadu sistēma. 

Ar dabasgāzi tiek nodrošināti Priekuļu un Liepas pagasti. 

Iedzīvotājiem, kuru mājsaimniecībās nav centralizētas gāzesapgādes, savām saimnieciskajām 

vajadzībām ir iespējams izmantot sašķidrināto gāzi balonos. 

SAKARI UN KOMUNIKĀCIJAS 

Novadā ir analogā telefonu līnija un tas ietilpst austrumu optiskā kabeļa lokā. 

Mobilo elektronisko sakaru pakalpojumus sniedz Latvijas elektronisko sakaru operatori: SIA 

„Latvijas Mobilais Telefons”, SIA „Tele2”, SIA „Bite Latvija” un „Triatel”. Izglītības iestādēs, 

bibliotēkās un uzņēmējiem piederošās vietās ir pieejams publiskai lietošanai paredzēts 

globālais tīmeklis Wi-fi: 

 Priekuļu pagastā: Dārza ielā 11, Priekuļos, SIA „Dzinča”; 

 Liepas pagastā: Rūpnīcas ielā 1, Liepā, SIA „Obuļi” veikals; Pāvila Rozīša ielā 6, Liepā, 

SIA „Obuļi” veikalā un Rūpnīcas ielā 23, Liepā, SIA „Obuļi” veikalā; 

 Veselavas pagastā: Bērzkrogā, SIA „Statoil” DUS „Saulrīti”, kā arī plānotas jaunas Wi-fi 

pieejas vietas. 

ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA 

Atkritumu savākšanas, izvešanas un apglabāšanas pakalpojumus novadā nodrošina SIA BO 

„Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija”.  

Katrā pagasta ciemā ir pieejami dalīto atkritumu konteineri, to skaits atkarīgs no iedzīvotāju 

skaita. Atkritumu šķirošanas laukums novada iedzīvotājiem pieejams Cēsīs. 

Saskaņā ar valsts statistisko pārskatu „Nr.3 – Pārskats par atkritumiem” 2013.gadā novadā tika 

radīti 55,89 t bīstamo atkritumu, savukārt sadzīves atkritumi 541,20 t. 

 

KAPSĒTAS 

Priekuļu novada teritorijā ir 5 kapsētas, kurās notiek apbedījumu veikšana. Priekuļu pagastā 

darbojas 2 kapsētas – Priekuļos un Jaunraunā, Veselavas, Liepas un Mārsnēnu pagastos 

darbojas pa 1 kapsētai. Esošo kapsētu kapacitāte ir pietiekoša, līdz ar to nav plānots izveidot 

jaunu kapsētu vai paplašināt esošās. 
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3. STRATĒĢISKĀS DAĻAS STRUKTŪRA 
Attīstības programmas Stratēģiskā daļa sniedz atbildes uz jautājumiem, ko Priekuļu novads 

vēlas sasniegt tuvākajā nākotnē – laika posmā no 2015. Līdz 2021.gadam. Vidēja termiņa 

stratēģiskie uzstādījumi – vidēja termiņa prioritātes un uzdevumi – izvirzīti, pamatojoties uz 

ilgtermiņa uzstādījumiem, kas noteikti novada Priekuļu novada ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijā 2013.-2030.gadam.  

Stratēģiskā daļa veidota, ievērojot stratēģiskās plānošanas pamatprincipu – definēt 

sasniedzamos rezultātus no hierarhiski augstāka uz konkrētāku līmeni. Lai skaidrāk izdalītu 

konkrētu jomu un nozaru būtiskākos attīstības uzdevumus, papildus definēti rīcību virzieni. 

  •Priekuļu novads - Vieta, kur pret sauli acis pacelt un prieku ikdienā rast. Vieta, kuru 
ieraudzīt, izprast un iemīlēt. Vieta, kur palikt.  VĪZIJA 

•SM1 Izglītota, radoša, labklājīga un tradīcijām bagāta vietējā sabiedrība 

•SM2 Labiekārtota, sociāli atbalstoša un pieejama dzīves vide 

•SM3 Augstas kvalitātes pārvaldība, moderna un inovatīvām idejām apveltīta 
pašvaldība 

•SM4 Uzņēmējdarbības vides attīstības veicināšana 

STRATĒĢISKIE MĒRĶI 

•IP1 Nodrošināta pašvaldība ar izglītības ieguves iespējām dažāda vecuma 
iedzīvotājiem, sporta, kultūras iestāžu nodrošinājums un sabiedrības iesaiste 
pašdarbībā 

•IP2 Sakārtota tehniskā  infrastruktūra 

•IP3 Nodrošināta komunikācija un labas attiecības starp pašvaldību un vietējo 
sabiedrību 

•IP4 Dažādota uzņēmējdarbība, sekmēta ražošana, nodrošinātas darbavietas, 
izmantojot augstas tehnoloģijas un sekmēta e-novada izveide Latvijas mērogā 

ILGTERMIŅA PRIORITĀTES 

•Vidzemes reģionā: lauksaimniecība, sporta infratsruktūra, derīgo izrakteņu ieguve, 
būvmateriālu tirzniecība 

•Latvijā: lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, ekolauksaimniecība,tūrisms, 
izglītība, meteoroloģijas centrs, tehniskas sertifikācijas centrs, avio nozares 
pakalpojumi 

•Eiropā, Pasaulē: būvniecības produkcija, sporta infrastruktūra, darbarīku produkcijas 
ražotne, lauksaimniecības tehnikas tirdzniecība, selekcijas stacija 

EKONOMISKĀ 
SPECIALIZĀCIJA 

•Priekuļu novada attīstības vispārējā aktualitāte vidējā termiņā, kuras risināšana tiek 
izvirzīta priekšplānā salīdzinājumā ar citām attīstības aktualitātēm 

VIDĒJA TERMIŅA 
PRIORITĀTES 

•Konkrētu pasākumu kopums, kas ir izvirzīts noteikto vidēja termiņa prioritāšu 
sasniegšanai 

RĪCĪBAS VIRZIENI 

•Izvirzīti Priekuļu novada stratēģisko mērķu īstenošanai, ņemot vērā integrētās pieejas 
dimensijas un nodrošinot savstarpēji papildinoša un kompleksa atbalsta mehānisma 
izveidi 

UZDEVUMI 

•Konkrētu pasākumu kopums, kas noteikts izvirzīto uzdevumu izpildei RĪCĪBAS 

•Indikatori, kas apraksta rezultātus, kuri raksturo uzdevumu izpildi un Priekuļu novada 
attīstības tendences RĀDĪTĀJI 

Ilustrācija 2: Stratēģiskās plānošanas elementi 
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4. VIDĒJA TERMIŅA STRATĒĢISKIE 

UZSTĀDĪJUMI 

4.1. VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTES  

Katram stratēģiskajam mērķim izvirzīta gan ilgtermiņa (IP), gan vidēja termiņa (VTP) atbilstoša 

prioritāte. Prioritātes ir teritorijas attīstības vispārējā aktualitāte, kuras risināšana tiek izvirzīta 

priekšplānā salīdzinājumā ar citām. Vidēja termiņa prioritātes ir svarīgākie nosacījumi, lai 

sekmētu ilgtermiņa prioritāšu sasniegšanu. Vidēja termiņa prioritātes noteiktas, izvērtējot 

esošos resursus un iespējas un ņemot vērā pašreizējās situācijas un SVID analīzi, kas noteikta 

tematiskās darba grupās un ar anketu palīdzību. 

Tabula 2: Priekuļu novada ilgtermiņa un vidēja termiņa prioritāšu saskaņotība 

 

VTP1 Daudzpusīgi, kvalitatīvi un pieejami pakalpojumi 

Prioritātes mērķis ir novada iedzīvotājiem nodrošināt kvalitatīvus un daudzveidīgus izglītības 

pakalpojumus, t.sk. interešu izglītību un mūžizglītību, kultūras un sporta pakalpojumus, 

mūsdienīgus sociālos pakalpojumus, veselības aprūpi un veslelīga dzīvesveida popularizēšanu 

un īstenot novadā jaunatnes politiku. 

Prioritāte ietver izglītības, kultūras un sporta pakalpojumu iespējas, to daudzveidību un 

pieejamību, mūsdienīgus sociālos pakalpojumus, izpratnes veicināšanu par veselīgu 

dzīvesveidu un drošu vidi. Tādēļ prioritāte paredz attīstīt izglītības, kultūras, sporta un sociālo 

iestāžu infrastruktūru, to materiāltehnisko bāzi un nodrošināt kvalificētu speciālistu piesaisti 

novada izglītības, kultūras, sporta un sociālajām institūcijām. Īpaša nozīme jāvelta 

PAŠVALDĪBAS ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA PAŠVALDĪBAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 

ILGTERMIŅA PRIORITĀTES VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTES 

IP1 Nodrošināta pašvaldība ar izglītības 

ieguves iespējām dažāda vecuma 

iedzīvotājiem, sporta, kultūras iestāžu 

nodrošinājums un sabiedrības iesaiste 

pašdarbībā, attīstīti un pieejami, uz novada 

iedzīvotāju reālajām sociālajām 

vajadzībām balstīti, daudzveidīgi kvalitatīvi 

sociālie pakalpojumi 

VTP1 Daudzpusīgi, kvalitatīvi un pieejami 

pakalpojumi 

IP2 Sakārtota tehniskā infrastruktūra VTP2 Mobilitātes, energoefektīvas un ilgtspējīgas 

infrastruktūras attīstība 

IP3 Nodrošināta komunikācija un labas 

attiecības starp pašvaldību un vietējo 

sabiedrību, atbalstot kompleksu publisko 

pakalpojumu klāstu un augstu to kvalitāti 

VTP3 Pašvaldības pārvaldības efektīvas darbības 

stiprināšana 

IP4 Dažādota uzņēmējdarbība, sekmēta 

ražošana, nodrošinātas darbavietas, 

izmantojot augstas tehnoloģijas, un 

sekmēta e-novada izveide Latvijas mērogā 

VTP4 Konkurētspējas palielināšana un inovāciju 

ieviešana 
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cilvēkresursu prasmju attīstībai un mūžizglītības attīstībai, kas palielina konkurētspēju 

darbaspēka tirgū, paplašina zināšanu loku un iemaņas un nodrošina personisko izaugsmi. 

VTP2 Mobilitātes, energoefektīvas un ilgtspējīgas infrastruktūras attīstība 

Prioritātes mērķis ir nodrošināt labu novada sasniedzamību, kvalitatīvu tehniskās 

infrastruktūras attīstību, kā arī uzlabot publisko ārtelpu. 

Lai novads sekmīgi attīstītos, nepieciešams nodrošināt labu novada iekšējo un ārējo 

sasniedzamību, t.sk. autoceļu kvalitāti un sabiedrisko transportu. Pašvaldības uzdevums ir 

veicināt sadarbību un jautājuma aktualitāti ar atbilstīgajām valsts institūcijām. Kvalitatīvai 

dzīves videi nepieciešams novadā pilnveidot tehnisko infrastruktūru komunālo pakalpojumu 

nodrošināšanai (ūdensapgāde, kanalizācija, atkritumu apsaimniekošana, siltumapgāde u.c.), 

uzlabot publisko un dzīvojamo māju energoefektivitāti. Plānots attīstīt pašvaldības 

nodrošināto centralizēto inženierkomunikāciju attīstību, atbalstīt un līdzdarboties pie 

dzīvojamā fonda infrastruktūras sakārtošanas. 

Lai nodrošinātu visām vecuma grupām atpūtas iespējas, kas veicinās arī veselīgu dzīvesveidu, 

nepieciešams uzlabot novada publisko ārtelpu. Atsevišķas publiskās ārtelpas teritorijas kalpos 

arī kā tūrisma piesaistes objekti.  

VTP3 Pašvaldības pārvaldības efektīvas darbības stiprināšana 

Prioritātes mērķis ir nodrošināt kvalitatīvus pašvaldības sniegtos pakalpojumus iedzīvotājiem 

un uzņēmējiem, efektīvu novada attīstības procesu vadību un uzlabot savstarpējo komunikāciju. 

Prioritāte vērsta uz pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu, veicinot 

gudru un inovatīvu pārvaldību. Sadarbības un atgriezeniskās saites veicināšana starp 

pašvaldību, iedzīvotājiem, uzņēmējiem un NVO.  

VTP4 Konkurētspējas palielināšana un inovāciju ieviešana 

Prioritātes mērķis ir veicināt iedzīvotāju un uzņēmēju ekonomiskās aktivitātes, uzlabot un 

attīstīt labvēlīgu uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo infrastruktūru. 

Prioritāte vērsta uz uzņēmējdarbības atbalstošas vides izveidi un uzņēmējdarbības attīstības 

veicināšanu, izmantojot ES un citu finanšu instrumentu līdzfinansējumu, radot novadā jaunas 

darba vietas un attīstot tradicionālās jeb novada ekonomiskās specializācijas nozares. Ņemot 

vērā novada esošos resursus kultūras mantojuma un dabas vides jomā, prioritāte ir vērsta arī 

uz tūrisma nozares attīstību. 
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4.2. RĪCĪBAS VIRZIENI UN UZDEVUMI 

Rīcības virzieni ir konkrētu pasākumu kopums, kas ir izvirzīts noteikto vidēja termiņa 

prioritāšu sasniegšanai. Lai nodrošinātu attīstības programmas īstenošanu, Rīcības virzienu 

izstrādē tika iesaistīti pašvaldības struktūrvienību, institūciju pārstāvji, kuri būs iesaistīti 

uzdevumu izpildē. 

Tabula 3: Priekuļu novada vidēja termiņa prioritāšu, rīcības virzienu un uzdevumu saskaņotība 

4.3. SASKAŅOTĪBA UN PĒCTECĪBA 

Priekuļu novada attīstības programma 2015.-2021.gadam izstrādāta pēc saskaņotības un 

pēctecības principa – atbilstoši Priekuļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2013.-

RĪCĪBAS VIRZIENS UZDEVUMI 

VTP 1 Daudzpusīgi, kvalitatīvi un pieejami pakalpojumi  

RV1 Izglītība 

RV2 Kultūra 

RV3 Sports 

RV4 Sociālie pakalpojumi, veselība un drošība  

U1 Pilnveidot izglītības kvalitāti, piedāvājumu un 

infrastruktūru 

U2  Īstenot novadā jaunatnes politiku 

U3 Pilnveidot kultūras iestāžu infrastruktūru un 

piedāvājumu 

U4 Pilnveidot sporta aktivitāšu piedāvājumu un tehnisko 

bāzi 

U5 Paaugstināt / pilnveidot sociālo pakalpojumu kvalitāti 

un daudzveidību 

U6 Uzlabot sociālo pakalpojumu nodrošinājuma 

infrastruktūru 

U7 Popularizēt aktīva un veselīga dzīvesveida pasākumus 

U8 Īstenot pasākumus sabiedriskās kārtības un drošības 

uzlabošanā 

VTP 2 Mobilitātes, energoefektīvas un ilgtspējīgas infrastruktūras attīstība 

RV5 Satiksmes infrastruktūra 

RV6 Tehniskā infrastruktūra un mājokļi 

RV7 Publiskā ārtelpa 

U9 Attīstīt ceļu un ielu infrastruktūru, uzlabojot satiksmes 

drošību 

U10 Uzlabot sabiedriskā transporta pakalpojuma 

pieejamību 

U11 Uzlabot tehnisko infrastruktūru 

U12 Sakārtot un attīstīt novada publisko un dzīvojamo 

fondu 

U13 Sekmēt teritoriju sakārtošanu un labiekārtošanu 

VTP 3 Pašvaldības pārvaldības efektīvas darbības stiprināšana 

RV8 Pārvaldība 

RV9 Kopienas un sadarbība 

U14 Uzlabot pašvaldības iekšējās pārvaldības kvalitāti  

U15 Uzlabot ārējo sadarbību un komunikāciju 

U16 Veicināt kopienu attīstību 

VTP 4 Konkurētspējas palielināšana un inovāciju ieviešana 

RV10 Uzņēmējdarbības vide un teritorijas 

RV11 Lauku telpa 

RV12 Tūrisms 

U17 Pilnveidot un attīstīt uzņēmējdarbības atbalsta sistēmu 

U18 Sekmēt jauniešu iekļaušanos darba tirgū  

U19 Sakārtot un attīstīt infrastruktūru uzņēmējdarbības 

vides uzlabošanai 

U20 Attīstīt ilgtspējīgu resursu izmantošanu 

U21 Sekmēt daudzveidīgu lauksaimniecības un 

mežsaimniecības nozaru attīstību 

U22 Uzlabot sadarbību starp tūrisma nozarē iesaistītajām 

pusēm 

U23 Attīstīt tūrisma infrastruktūru un pakalpojumu 

pieejamību 
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2030.gadam noteiktajiem ilgtermiņa uzstādījumiem un izvērtējot vidēja termiņa nacionālā 

līmeņa, Vidzemes plānošanas reģiona un vietējo kaimiņu pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem.  

 

 

 
 

Ilustrācija 3: Spēkā esošie nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa plānošanas dokumenti 

4.3.1. ATBILSTĪBA NACIONĀLAS NOZĪMES VIDĒJA TERMIŅA PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM 

4.3.1.1. SASKAŅOTĪBA AR „NAP2020” 

„Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam” (NAP2020) ir hierarhiski augstākais 

nacionāla līmeņa vidēja termiņa plānošanas dokuments. NAP2020 vadmotīvs ir „Ekonomikas 

izrāviens”, bet kā prioritātes noteiktas: 

 „Tautas saimniecības izaugsme”,  

 „Cilvēka drošumspēja”, 

 „Izaugsmi atbalstošas teritorijas”.  

Katrā no NAP2020 prioritātēm ir identificēti būtiskākie rīcības virzieni, to mērķi, kā arī rādītāji, 

lai noteiktu mērķu sasniegšanas pakāpi un varētu novērtēt, cik atbilstīgi un efektīvi ir risinātas 

identificētās problēmas un novērsti šķēršļi.  

ILGTERMIŅĀ 

VIDĒJĀ 
TERMIŅĀ 

ĪSTERMIŅĀ 

LATVIJĀ 

Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības stratēģija 

(Latvija 2030) 

Latvijas Nacionālais 
attīstības plāns 

(NAP2020)  

Nozaru politikas 
plānošanas dokumenti  

Institūciju darbības 
stratēģijas 

VIDZEMES 
PLĀNOŠANAS 

REĢIONĀ 

 Vidzemes plānošanas 
reģiona ilgtspējīgas 
attīstības stratēģija 

2030.gadam                                        

Vidzemes plānošanas 
reģiona attīstības 

programma 2015.-2020.gads 

Nozaru plānošanas 
dokumenti 

PRIEKUĻU NOVADĀ 

- Priekuļu novada 
ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija 2013.-
2030.gadam. 

- Novada teritoriālo 
vienību teritorijas 

plānojumi. 

Priekuļu novada 
attīstības programma 

2015.-2021.gadam 

Nozaru plānošanas 
dokumenti/ iestāžu 

rīcības plāni 

Tabula 4: Saskaņotība ar “NAP2020” 

„NAP2020” RĪCĪBAS VIRZIENI ATBILSTOŠIE ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS UZSTĀDĪJUMI 

PRIORITĀTE „TAUTAS SAIMNIECĪBAS 

IZAUGSME” 
 

1.  Augstražīga un eksportspējīga 

ražošana un starptautiski 

konkurētspējīgi pakalpojumi 

RV10 Uzņēmējdarbības vide un teritorijas 

RV11 Lauku telpa 

RV12 Tūrisms 

2.  Izcila uzņēmējdarbības vide RV10 Uzņēmējdarbības vide un teritorijas 

RV5 Satiksmes infrastruktūra 

RV8 Pārvaldība 
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4.3.2. ATBILSTĪBA REĢIONĀLA LĪMEŅA VIDĒJA TERMIŅA PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM 

4.3.2.1. SASKAŅOTĪBA AR VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMU 

Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) attīstības programma 2015. – 2020.gadam ir augstākais 

reģiona vidēja termiņa plānošanas dokuments. Attīstības programma nosaka reģiona vidēja 

termiņa attīstības prioritātes, sasniedzamos mērķus un rīcības, kas vērstas uz VPR Ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijā 2014.-2030.gadam noteikto stratēģisko uzstādījumu īstenošanu. 

Vidzemes reģiona vispārējais stratēģiskais mērķis13:  

Sekmēt līdzsvarotu reģiona sociālo, ekonomisko un teritoriālo attīstību, īstenojot uz elastīgumu 

vērstu integrētu starpsektoru attīstības politiku, kas nodrošina reģiona ekonomisko un 

teritoriālo priekšrocību izmantošanu iedzīvotāju labklājības un drošumspējas palielināšanai. 

Vispārējā stratēģiskā mērķa sasniegšanai noteikti vidēja termiņa mērķi un stratēģiskie virzieni 

– Cilvēks, Ekonomika, Teritorija.  

Priekuļu novada Attīstības programmas saskaņotības izvērtējumam ar Vidzemes plānošanas 

reģiona vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentu, izmantota Vidzemes plānošanas 

reģiona attīstības programma 2015.-2020.gadam pilnveidotā redakcija 2.0 (30.03.2015.). 

 

                                                      
13

 Avots: Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programma 2015.-2020.g., pilnveidotā redakcija 2.0 (30.03.2015.) 

3.  Attīstīta pētniecība, inovācija un 

augstākā izglītība 

RV1 Izglītība 

4.  Energoefektivitāte un enerģijas 

ražošana 

RV6 Tehniskā infrastruktūra un mājokļi 

PRIORITĀTE „CILVĒKA DROŠUMSPĒJA”  

5.  Cienīgs darbs RV10 Uzņēmējdarbības vide un teritorijas 

RV1 Izglītība 

RV4 Sociālie pakalpojumi, veselības aprūpe un drošība 

6.  Stabili pamati tautas ataudzei RV4 Sociālie pakalpojumi, veselības aprūpe un drošība 

7.  Kompetenču attīstība RV1 Izglītība 

8.  Vesels un darbspējīgs cilvēks RV4 Sociālie pakalpojumi, veselības aprūpe un drošība 

RV3 Sports 

9.  Cilvēku sadarbība, kultūra un 

pilsoniskā līdzdalība kā piederības 

Latvijai pamats 

RV9 Kopienas un sadarbība 

RV2 Kultūra 

PRIORITĀTE „IZAUGSMI ATBALSTOŠAS 

TERITORIJAS” 

 

10.  Ekonomiskās aktivitātes 

veicināšana reģionos – teritoriju 

potenciāla izmantošana 

RV10 Uzņēmējdarbības vide un teritorijas 

RV11 Lauku telpa 

11.  Pakalpojumu pieejamība 

līdzvērtīgāku darba iespēju un 

dzīves apstākļu radīšanai 

RV8 Pārvaldība 

RV5 Satiksmes infrastruktūra 

RV6 Tehniskā infrastruktūra un mājokļi 

12.  Dabas un kultūras kapitāla 

ilgtspējīga apsaimniekošana 

RV7 Publiskā ārtelpa 

RV11 Lauku telpa 
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Tabula 5: Saskaņotība ar Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programmu 

VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS 

PROGRAMMĀ 2015.-2020. GADAM 

NOTEIKTĀS VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTES 

ATBILSTOŠIE ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS UZSTĀDĪJUMI 

CILVĒKS  

1.1. Darba tirgus prasmju un 

uzņēmējspējas attīstība 

RV1 Izglītība 

2.1. Veselība RV4 Sociālie pakalpojumi, veselības aprūpe un drošība 

U7 Popularizēt aktīva un veselīga dzīvesveida pasākumus 

2.2. Sociālā drošība RV4 Sociālie pakalpojumi, veselības aprūpe un drošība 

U5 Paaugstināt / pilnveidot sociālo pakalpojumu kvalitāti 

un daudzveidību 

U6 Uzlabot sociālo pakalpojumu nodrošinājuma 

infrastruktūru 

EKONOMIKA  

3.1. Tematiskie tīklojumi un zināšanu 

pārnese 

RV10 Uzņēmējdarbības vide un teritorijas 

 

3.2. Efektīva uzņēmējdarbības atbalsta 

sistēma 

RV10 Uzņēmējdarbības vide un teritorijas 

U17 Pilnveidot un attīstīt uzņēmējdarbības atbalsta 

sistēmu 

4.1. Ilgtspējīga energosistēma RV6 Tehniskā infrastruktūra un mājokļi 

U12 Sakārtot un attīstīt novada publisko un dzīvojamo 

fondu 

4.2. Dabas kapitāla ilgtspējīga 

apsaimniekošana 

RV7 Publiskā ārtelpa 

U13 Sekmēt teritoriju sakārtošanu un labiekārtošanu 

RV11 Lauku telpa 

U20 Attīstīt ilgtspējīgu resursu izmantošanu 

TERITORIJA  

5.1. Sabiedriskais transports un ceļi RV5 Satiksmes infrastruktūra 

U9 Attīstīt ceļu un ielu infrastruktūru, uzlabojot satiksmes 

drošību 

U10 Uzlabot sabiedriskā transporta pakalpojuma 

pieejamību 

6.1. Ilgtspējīga un pievilcīga dzīves vide VTP1 Daudzpusīgi, kvalitatīvi un pieejami pakalpojumi  

6.2. Aktīva pilsoniskā līdzdalība un 

iesaistoša kultūrvide 

RV9 Kopienas un sadarbība 

RV12 Tūrisms 

4.3.3. ATBILSTĪBA VIETĒJĀ LĪMEŅA PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM 

Hierarhiski augstākais vietējā līmeņa attīstības plānošanas ilgtermiņa dokuments ir Priekuļu 

novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2030.gadam. Visi vidēja termiņa uzstādījumi 

izstrādāti saskaņā ar ilgtermiņa uzstādījumiem, kas noteikti ilgtspējīgas attīstības stratēģijā. 

Nosakot rīcības virzienus, tika ņemta vērā novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteiktā 

teritorijas ekonomiskā specializācija. 

Izstrādājot novada attīstības programmu, vienīgais kopējais Priekuļu novada teritorijas 

attīstības plānošanas dokuments ir ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam. 

Novadam nav spēkā esoša attīstības programma un nav izstrādāts vienots novada teritorijas 

plānojums, līdz ar to šie plānošanas dokumenti šajā plānošanas dokumentā netiek izvērtēti. 

 

 



 26 
 
 

4.3.4. KAIMIŅU NOVADU ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS STRATĒĢISKIE UZSTĀDĪJUMI 

Reģiona attīstība sekmē arī atsevišķu novadu attīstību, līdz ar to, izstrādājot Priekuļu novada 

attīstības programmu 2015. – 2021.gadam, tika izvērtēti arī kaimiņu novadu pašvaldību vidēja 

termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumenti. Kopējās interešu teritorijas, nozares un 

funkcionālās saites ar kaimiņu pašvaldībām u.c. pašvaldībām detalizēti aprakstītas Priekuļu 

novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAIMIŅU PAŠVALDĪBAS KAIMIŅU PAŠVALDĪBU VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTES 

Cēsu novada attīstības programma 

2013.-2019.gadam 

Prioritāte 1 Jaunu uzņēmumu piesaiste un esošo uzņēmumu 

attīstība 

Prioritāte 2 Dzīves telpas sakārtošana 

Prioritāte 3 Mūžizglītība, veselība, sociālā drošība 

Prioritāte 4 Dabas vide un kultūrvide 

Beverīnas novada integrētā 

attīstības programma 2012.-

2018.gadam 

VTP1 Saimnieciskās aktivitātes un vietējās nodarbinātības 

veicināšana, atbalstot dažādu formu kopdarbības attīstību 

novadā 

VTP2 Dzīvojamo namu, sociālās infrastruktūras un ceļu 

apsaimniekošanas / uzturēšanas vietējo spēju attīstība 

VTP3 Izglītības kvalitātes un pieejamības nodrošināšana, tai 

skaitā mūžizglītība 

VTP4 Novada kultūrvēsturisko un dabas resursu saglabāšana 

VTP5 Sociālās, veselības un sporta infrastruktūras attīstīšana 

VTP6 Efektīvas pārvaldes nodrošināšana 

VTP7 Vides kvalitātes uzlabošana 

Pārgaujas novada attīstības 

programma 2013. – 2019. Gadam 

VTP1 Publiskie pakalpojumi 

VTP2 Tehniskā infrastruktūra un publiskā ārtelpa 

VTP3 Uzņēmējdarbība un lauksaimniecība 

Attēls 4: Kaimiņu pašvaldību izvietojums 
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KAIMIŅU PAŠVALDĪBAS KAIMIŅU PAŠVALDĪBU VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTES 

Raunas novada attīstības 

programma 2014. – 2020.gadam 

VTP1.1. Ģimenēm un bērniem labvēlīgas dzīves vides attīstība 

VPT1.2. Informētas un sociāli aktīvas sabiedrības veidošanās 

VTP1.3. Efektīvas pašvaldības darbs 

VTP2.1. Augstas kvalitātes vispārējās infrastruktūras 

nodrošinājums 

VTP2.2. Novadam raksturīgā kultūrvēsturiskā mantojuma, 

kultūrvides, ainavas un tradīcijas saglabāšana un attīstība 

VTP3.1. Sakārtota un aktīva uzņēmējdarbības atbalsta vide 

VTP3.2. Atpazīstams un attīstību veicinošs novada tēls 

VTP3.3. Novadam tradicionālo lauksaimniecības nozaru 

saglabāšana un attīstība, lauksaimnieciskās ražošanas 

dažādošana  

Smiltenes novada attīstības 

programma 2012.-2018.gadam 

VP1 Efektīva publiskā pārvalde un līdzdalība 

VP2 Daudzveidīgi izglītības, sporta, kultūras, veselības un 

sociālie pakalpojumi 

VP3 Droša un pievilcīga dzīves un darba vide 

Kocēnu novada attīstības 

programma 2014.-2020.gadam 

Prioritāte 1 Pievilcīga dzīves vide 

Prioritāte 2 Konkurētspējīgi uzņēmumi 

Prioritāte 3 Pieejami pakalpojumi visa mūža garumā 

Prioritāte 4 Dabas un kultūrvēsturiskā kapitāla ilgtspējīga 

apsaimniekošana 

Prioritāte 5 Labi pārvaldīts novads 

Vecpiebalgas novada attīstības 

programma 2013.-2019.gadam 

VTP1 Izglītotas, sociāli nodrošinātas un aktīvas sabiedrības 

veidošana 

VTP2 Tehniskās infrastruktūras attīstība 

VTP3 Daudzpusīgas ekonomikas veicināšana, sekmējot novada 

konkurētspēju 

 
Ņemot vērā Priekuļu novada esošās stiprās puses un iespējas, pieejamos resursus, 

infrastruktūru un vēsturiskās tradīcijas un esošos uzņēmējdarbības veidus, pašvaldības 

teritorijas specializācija tiek balstīta uz sekojošu nozaru turpmāku perspektīvo attīstību: 

lauksaimniecība, t.sk., lauksaimniecības nozares profesiju iegūšanas iespējas, lauksaimniecības 

un lauku atbalsta sistēma, mežsaimniecība, kokapstrāde, mežizstrāde, būvmateriālu izejvielu 

ieguve un pārstrāde, amatniecība, tūrisms, sporta infrastruktūras attīstība. Priekuļu novadā ir 

pieejami augstā līmenī nodrošināti ar lauksaimniecības nozari saistīti pakalpojumi, kurus var 

izmantot arī apkārtējie novadi. 

Priekuļu novads funkcionāli saistīts ar reģionālas nozīmes attīstības centru – Cēsu pilsētu, ko 

nosaka novada ģeogrāfiskais novietojums – Cēsu pilsētas tuvums un vēsturiski veidojušās 

kopējās interešu teritorijas, un pilsētā pieejamo publisko pakalpojumu klāsta daudzveidība 

(darba vietas, izglītības un veselības pakalpojumi, plašs valsts un privāto pakalpojumu klāsts, 

augstas kvalitātes kultūras un sporta pakalpojumi). Turpmākai funkcionālo saišu stiprināšanai 

ar Cēsu pilsētu, jāveicina un jāuzlabo starpnovadu sadarbība, stiprinot Cēsu pilsētas 

pakalpojumus, lomu un ietekmi lauku teritorijas atbalstam.  Priekuļu pagasta ciemi, viensētas 

un viensētu grupas veido piepilsētas teritoriju ap Cēsu pilsētas ZA daļu, izmantojot, kopēju 

sabiedrisko transportu, inženierkomunikācijas, un lielākā daļa iedzīvotāju ikdienā izmanto 

pilsētā piedāvātos pakalpojumus14.  

 

                                                      
14

 Priekuļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam 
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Cēsu novada ietekmes zonas Vidzemes plānošanas reģionā – sociālekonomiskais virzītājspēks 

ražošanas un pakalpojumu jomā, valsts un reģiona līmeņa pakalpojumu centrs, radošais 

kultūras centrs, izglītības un veselības centrs15. 

Beverīnas novada teritorijas ekonomiskā specializācija saistās ar lauksaimniecības un koksnes 

produktu ražošanu un pārstrādi, amatniecību, mājražošanu, bioloģisko produktu ražošanu un 

tūrisma nozares attīstību (dabas, izglītības un aktīvās atpūtas tūrismu)16.  

Vidzemes reģionā Pārgaujas novads specializējas lauksaimniecībā (ņemot vērā jau esošo 

specializāciju un daudzās zemnieku saimniecības), lauku un kultūras tūrismā, amatniecībā 

(ņemot vērā tūrisma potenciālu, tradīcijas un dabas vērtības) un atkritumu apsaimniekošanā 

(ņemot vērā ZAAO attīstības potenciālu)17. 

Raunas novada teritorijas specializācija balstās uz apstrādes rūpniecības attīstību, atpūtas un 

tūrisma pakalpojumiem, lauksaimniecisko un mežsaimniecisko nozaru attīstību un dzīves 

vietas attīstību.18  

Smiltenes novada teritorijas specializācija balstās uz tradicionālajām nozarēm – 

lauksaimnieciskā ražošana un pārstrāde, mežsaimniecība, kokapstrāde un ceļu būve. 

Vecpiebalgas novada teritorijas ekonomiskā specializācija ir tradicionālās lauku teritoriju 

nozares – lauksaimniecība, mežsaimniecība, mežizstrāde, lauku tūrisms, izmitināšanas un 

ēdināšanas pakalpojumi19. 

Jāsecina, ka apkārtējām kaimiņu pašvaldībām ir noteiktas līdzīgas teritorijas ekonomiskās 

specializācijas kā Priekuļu novadam, galvenokārt tās saistītas ar tradicionālām lauku teritoriju 

nozarēm – lauksaimniecība, mežsaimniecība, t.sk. mežizstrāde, kokapstrāde un tūrisms. 

Beverīnas, Pārgaujas, Raunas un Vecpiebalgas novadi pēc apdzīvojuma struktūras attīstības 

centu līmeņiem arī ir vienādi ar Priekuļu novadu. Vidzemes plānošanas reģiona telpiskā 

attīstības apdzīvojuma struktūrā definēti kā novada nozīmes attīstības centri, kuros nav 

reģionālas nozīmes attīstības centrs – pilsēta, bet dominē lielāks ciems/ci kā novada nozīmes 

attīstības centrs/i. Vairākas no kaimiņu pašvaldībām atrodas Gaujas nacionālā parka teritorijā, 

t.sk. arī Priekuļu novads, līdz ar to šī arī ir viena no kopējo interešu teritorijām, kur pašvaldības 

var papildināt viena otru tieši tūrisma attīstības jomā.   

Cēsu un Smiltenes novadi kā reģionālas nozīmes centri paver sadarbības iespējas kopīgu 

projektu īstenošanā dažādās nozarēs vai jomās. 

 

                                                      
15

 Cēsu novada attīstības programma 2013.-2019.gadam 
16

 Beverīnas novada integrētā attīstības programma 2012.-2018.gadam 
17

 Pārgaujas novada attīstības programma 2013.-2019.gadam 
18

 Raunas novada attīstības programma 2014.-2020.gadam 
19

 Vecpiebalgas novada attīstības programma 2013.-2019.gadam 
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RĪCĪBAS UN 
INVESTĪCIJU 

PLĀNS 
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5. RĪCĪBAS PLĀNS 
Rīcības ir konkrēti pasākumi, kuri noteikti, lai izpildītu izvirzītos uzdevumus. Rīcības plāns 

sniedz atbildi uz jautājumu, kā sasniegt plānotos uzdevumus un izvirzītos vidēja un ilgtermiņa 

uzstādījumus.  

Priekuļu novada Attīstības programmā iekļautās rīcības izstrādātas tematisko darba grupu 

sanāksmēs, piedaloties pašvaldības nozaru speciālistiem un iedzīvotājiem.  

Katrai rīcībai noteikts izpildes termiņš un institūcija, kas atbildīga par rīcības izpildi. Rīcības 

plāna izpilde paredzēta laika posmā no 2015.gada līdz 2021.gadam, kā arī iekļautas rīcības, 

kuras jāīsteno pastāvīgi un ilgtermiņā.  

Nepieciešamības gadījumā pašvaldība Rīcības plānu var aktualizēt katru gadu, veicot izmaiņas 

un papildinājumus uzdevumos un rīcībās, atkarībā no pieejamajiem resursiem, tehnoloģiju 

attīstības un citām tendencēm. Visas rīcības, kuras iekļautas Rīcības plānā, ir realizējamas, 

tomēr to izpilde automātiski negarantē rezultātus, kas uzlabos atsevišķus rādītājus, tādēļ 

pašvaldībai nepieciešams ne tikai veikt Rīcības plāna izpildes uzraudzību, bet arī izvērtējumu, 

izstrādājot priekšlikumus rīcības plāna aktualizēšanai. 

 

 

PRIEKUĻU 
NOVADS 

1 vīzija 

4 stratēģiskie 
mērķi (SM) 

4 ilgtermiņa 
prioritātes (IP) 

4 vidēja termiņa 
prioritātes (VTP) 

12 rīcību virzieni 
(RV) 

23 uzdevumi 

(U) 

85 rīcības 

(R) 

ATTĪSTĪBAS 

PROGRAMMA 

ILGTSPĒJĪGAS 

ATTĪSTĪBAS 

STRATĒĢIJA 

 

INVESTĪCIJAS 

Ilustrācija 4: Plānošanas elementu savstarpējā sasaiste 
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5.1. VTP1 DAUDZPUSĪGI, KVALITATĪVI UN PIEEJAMI PAKALPOJUMI  

Nr. 
Plānotās darbības jeb aktivitātes 

nosaukums 
Plānotais darbības rezultāts 

Īstenoša-

nas 

termiņš 

Atbildīgie / ais par 

darbības 

īstenošanu 

Finanšu 

avots
20

 

RV1 IZGLĪTĪBA 

U1 PILNVEIDOT IZGLĪTĪBAS KVALITĀTI, PIEDĀVĀJUMU UN INFRASTRUKTŪRU 

R 1.1  
Nodrošināt daudzveidīgas interešu 

izglītības iespējas izglītības iestādēs 

Tiek nodrošināts interešu izglītības piedāvājums pirmskolas un 

skolas vecuma bērniem 
Pastāvīgi 

Pašvaldība, 

Izglītības iestādes 
Pašvaldības 

R 1.2  
Veicināt sadarbību ar profesionālās 

izglītības iestādi 

Dažādotas mācību programmas Priekuļu tehnikumā atbilstoši 

tirgus pieprasījumam un tendencēm, paaugstināta izglītības 

iestādes kapacitāte 

Pastāvīgi Izglītības iestāde 
Citu finanšu 

avoti 

Īstenoti jauni projekti, sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem, 

ieviestas jaunas izglītības programmas 
Pastāvīgi Izglītības iestāde 

Citu finanšu 

avoti 

R 1.3  Dažādot mūžizglītības piedāvājumu Nodrošināts daudzveidīgs mūžizglītības piedāvājums Pastāvīgi 
Pašvaldības 

struktūrvienības 

Pašvaldības, 

citu finanšu 

avoti 

R 1.4  
Veicināt visu izglītības pakāpju un veidu 

pedagogus tālākizglītības procesā 

Izstrādāta un ieviesta motivējoša atbalsta sistēma pedagogu 

tālākizglītībai 
Pastāvīgi Izglītības iestāde 

Pašvaldības, 

citu finanšu 

avoti 

R 1.5  
Pilnveidot izglītības iestāžu 

materiāltehnisko bāzi 
Pastāvīgi uzlabota materiāltehniskā bāze pēc nepieciešamības Pastāvīgi 

Pašvaldība, 

Izglītības iestādes 

Pašvaldības, 

citu finanšu 

avoti 

R 1.6  Labiekārtot izglītības iestāžu ārtelpu Veikta izglītības iestāžu ārtelpas sakārtošana un labiekārtošana 
2015.-

2016. 

Pašvaldība, 

Izglītības iestādes 

Pašvaldības, 

citu finanšu 

avoti 

R 1.7  
Izglītības iestāžu ēku energoefektivitātes 

paaugstināšana  
Veikta PII „Mežmaliņa” ēkas energoefektivitātes uzlabošana 

2015.-

2016. 

Pašvaldība, 

PII „Mežmaliņa” 

Pašvaldības, 

citu finanšu 

avoti 

                                                      
20

 Finanšu resursi un avoti: (1) pašu līdzekļi, piemēram, aktivitātes, kuras veic administrācijas speciālisti, kultūras, izglītības u.c. iestāžu darbinieki; (2) citu finanšu avoti, piemēram, aktivitātes, kuras tiek veiktas 

par pašvaldības kapitālsabiedrību nopelnītajiem vai piesaistītajiem līdzekļiem, ES fondu, ārvalstu finansējuma un valsts budžeta līdzekļiem 
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Nr. 
Plānotās darbības jeb aktivitātes 

nosaukums 
Plānotais darbības rezultāts 

Īstenoša-

nas 

termiņš 

Atbildīgie / ais par 

darbības 

īstenošanu 

Finanšu 

avots
20

 

Veikta Liepas pamatskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana 
2015.-

2016. 

Pašvaldība, 

Liepas pamatskola 

Pašvaldības, 

citu finanšu 

avoti 

U2 ĪSTENOT NOVADĀ JAUNATNES POLITIKU  

R 1.8  

Izstrādāt Jaunatnes politikas attīstības 

programmu (Jaunatnes politikas 

stratēģiju) 

Izstrādāta Jaunatnes politikas attīstības programma 2015. JBLN vadītāja 

Pašvaldības, 

citu finanšu 

avoti 

R 1.9  
Atbalstīt izzinošu un aktīvu pasākumu 

rīkošanu  

Organizēti plaša mēroga kultūras, sporta, mākslas un aktīvās 

atpūtas pasākumi jauniešiem t.sk. forumi, ziemas, sporta spēles, 

ķieģeļu mākslas festivāls 

Pastāvīgi 

Jauniešu dome, 
JBLN vadītāja 

 

Pašvaldības, 

citu finanšu 

avoti 

Organizēti ikgadēji jauniešu un bērnu dienas pasākumi Pastāvīgi 
Jauniešu dome, 

JBLN vadītāja 

Pašvaldības, 

citu finanšu 

avoti 

Tiek rīkotas informatīvas lekcijas un pasākumi par jauniešiem 

interesējošām tēmām 
Pastāvīgi JBLN vadītāja 

Pašvaldības, 

citu finanšu 

avoti 

Tiek organizēti jauniešu sadraudzības, saliedēšanas pasākumi 

(piemēram, talkas, pārgājieni u.c. pasākumi) 
Pastāvīgi JBLN vadītāja 

Pašvaldības, 

citu finanšu 

avoti 

Paplašinātas iespējas jauniešiem piedalīties dažādos projektos 

gan vietējā, gan starptautiskā mērogā. Sadarbības veidošana ar 

jaunatnes organizācijām Latvijā un ārvalstīs, projektu izstrāde, 

realizēšana, ieguldot gan pašvaldības finansējumu, gan 

piesaistot citu finansējumu dažādos projektu konkursos 

Pastāvīgi 
JIC vadītājs,  

JBLN vadītāja 

Pašvaldības, 

citu finanšu 

avoti 

Veicināta pašvaldības institūciju, NVO, jauniešu sadarbība 

jauniešiem un bērniem pievilcīgas, atbalstošas dzīves vides 

veicināšanai novadā, saistošo noteikumu pilnveidošana, 

informācijas aprite par jaunatnes lietām visiem iesaistītajiem 

Pastāvīgi 
JIC vadītājs,  

JBLN vadītāja 

Pašvaldības, 

citu finanšu 

avoti 
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Nr. 
Plānotās darbības jeb aktivitātes 

nosaukums 
Plānotais darbības rezultāts 

Īstenoša-

nas 

termiņš 

Atbildīgie / ais par 

darbības 

īstenošanu 

Finanšu 

avots
20

 

R 1.10  
Uzlabot jaunatnes lietu speciālistu darba 

efektivitāti 

Katrā novada Jauniešu centrā pieejams jaunatnes lietu 

speciālistu vai jaunatnes darbinieks 

2015.-

2021. 
JBLN vadītāja 

Pašvaldības, 

citu finanšu 

avoti 

Uzlabota informācijas apmaiņa par jauniešiem svarīgu 

informāciju 

2015.-

2021. 

JIC vadītājs,  

JBLN vadītāja 
Pašvaldības 

Palielināt darbinieku slodzi bērnu dienas centrā „Zīļuks” 2016.-

2017. 
JBLN vadītāja Pašvaldības 

R 1.11  
Nodrošināt Jauniešu centru darbību 

novada teritorijā 

Izveidoti regulāri jauniešu centra „Apelsīns” pasākumi 

Mārsnēnos, izmantojot pašvaldības un tautas nama telpas 

2016.-

2021. 
JIC vadītāja Pašvaldības 

Izveidoti regulāri jauniešu centra „REST[e]”pasākumi Veselavā, 

izmantojot pašvaldības un tautas nama telpas 

2016.-

2021. 
JIC vadītāja Pašvaldības 

R 1.12  Popularizēt un īstenot brīvprātīgo darbu 

Veicināta jauniešu iesaistīšanās brīvprātīgo darbu veikšanā 

novadā, novada biedrībās un nevalstiskajās organizācijās 

2015.-

2021. 

JIC vadītājs,  

JBLN vadītāja 

Pašvaldības, 
citu finanšu 

avoti  

Jauniešu un bērnu nodaļa kļuva par Eiropas brīvprātīgā darba 

koordinatoru, kas uzņem un nosūta brīvprātīgos uz/no EBD 

sadarbības organizācijām 

2016.-

2017. 
JBLN vadītāja 

Pašvaldības, 
citu finanšu 

avoti  

R 1.13  
Organizēt brīvā laika pavadīšanas 

pasākumus un aktivitātes 

Sadarbībā ar pašvaldības kultūras, izglītības un sociālajām 

iestādēm, NVO organizēt saturīgu brīvā laika pavadīšanu 

skolēnu brīvlaikos, nodrošinot daudzpusīgu pasākumu 

piedāvājumu dažādām jauniešu mērķauditorijām 

Pastāvīgi JIC vadītāja 

Pašvaldības, 
citu finanšu 

avoti 

R 1.14  
Paplašināt esošos Jaunatnes centros 

piedāvātos pakalpojumus 

Paplašināts Jaunatnes iniciatīva centra „REST[e]”pakalpojumu 

klāsts, iekļaujot sekojošas darbības: 

-atbalsts radošo pulciņu nodarbībām, nodrošinot telpas un 

materiālus, 

-neformālās izglītības un lektoru pieaicināšana, 

-piedāvātas izglītojošas nodarbības jaunajiem vecākiem BDC 

„Zīļuks 

Pastāvīgi 
JIC vadītājs,  

JBLN vadītāja 

Pašvaldības, 
citu finanšu 

avoti 
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Nr. 
Plānotās darbības jeb aktivitātes 

nosaukums 
Plānotais darbības rezultāts 

Īstenoša-

nas 

termiņš 

Atbildīgie / ais par 

darbības 

īstenošanu 

Finanšu 

avots
20

 

R 1.15  
Telpu remonti un materiāltehniskās bāzes 

atjaunošana   

JIC veikts kāpņu telpas remonts, telpu sienu pārkrāsošana, 

iegādātas mēbeles un aprīkojums aktivitāšu veikšanai JC 

„Apelsīns” 

2016.-

2017. 

JIC vadītājs, JBLN 

vadītājs 

Pašvaldības, 

citu finanšu 

avoti 

Atjaunota materiāltehniskā bāze, t.sk. datoru un printeru 

nomaiņa, kā arī virtuves tehnika JC „Apelsīns” 

2016.-

2021. 

JIC vadītājs, JBLN 

vadītājs 

Pašvaldības, 

citu finanšu 

avoti 

Atjaunota materiāltehniskā bāze, t.sk. datoru un printeru 

nomaiņa, kā arī virtuves tehnika JC „REST[e]” un Priekuļu Saieta 

namā  

2016.-

2021. 

JIC vadītājs, JBLN 

vadītājs 

Pašvaldības, 

citu finanšu 

avoti 

Veikts kosmētiskais remonts, pārkrāsotas sienas un iegādāti 

dīvāni, galdi un krēsli tehnika JC „REST[e]” un Priekuļu Saieta 

namā 

2016.-

2021. 

JIC vadītājs, JBLN 

vadītājs 

Pašvaldības, 

citu finanšu 

avoti 

Nomainīt smiltis rotaļu laukumā un veikta bojājumu novēršana 

slidkalniņam un šūpolēm. Veikti rotaļu laukuma labiekārtošanas 

darbi BDC „Zīļuks” 

2018. BDC vadītājs Pašvaldības 

Veikta mēbeļu iegāde, materiāltehniskās bāzes izveidošana 

bērniem vecumā no 11-13 gadiem BDC „Zīļuks” 

2016.- 

2017. 
BDC vadītājs Pašvaldības 

RV2 KULTŪRA 

U3 PILNVEIDOT KULTŪRAS IESTĀŽU INFRASTRUKTŪRU UN PIEDĀVĀJUMU 

R 1.16  Modernizēt esošo kultūras iestāžu 

infrastruktūru 

Veikts Ed.Veidenbauma memoriālā muzeja telpu remonts un 

teritorijas labiekārtošana saskaņā ar izstrādāto projektu 
2015.-

2021. 

Pašvaldība,  

Liepas pagasta 

pārvalde 

Pašvaldības, 
citu finanšu 

avoti 

Veikta daļēja Veselavas muižas ēkas restaurācija, atjaunošana, 

siltumapgādes uzlabošana un teritorijas labiekārtošana 
2015.-

2021. 

Pašvaldība, 

Veselavas pagasta 

pārvalde 

Pašvaldības, 

citu finanšu 

avoti 

R 1.17  Uzlabot kultūras iestāžu un 

amatierkolektīvu materiāltehnisko bāzi 

Modernizēta un paplašināta kultūras iestāžu materiāltehniskā 

bāze 
Pastāvīgi 

Pašvaldība, 

Priekuļu kultūras 

nama direktore 

Pašvaldības, 
citu finanšu 

avoti 
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Nr. 
Plānotās darbības jeb aktivitātes 

nosaukums 
Plānotais darbības rezultāts 

Īstenoša-

nas 

termiņš 

Atbildīgie / ais par 

darbības 

īstenošanu 

Finanšu 

avots
20

 

Papildināta amatierkolektīvu materiāltehniskā bāze (tērpu 

iegāde u.c.) 
Pastāvīgi 

Pašvaldība, 

Priekuļu kultūras 

nama direktore 

Pašvaldības 
citu finanšu 

avoti 

R 1.18  
Izstrādāt Ed.Veidenbauma memoriālā 

muzeja interešu izglītības un tūrisma 

stratēģiju 

Uzlabots muzeja mārketings, tajā piedāvātie pakalpojumi  
2015.-

2017. 

Ed.Veidenbauma 

muzeja vadītāja, 

Tūrisma darba 

organizatore, 

Liepas pagasta 

pārvalde 

Pašvaldības, 
citu finanšu 

avoti 

RV3 SPORTS 

U4 PILNVEIDOT SPORTA AKTIVITĀŠU PIEDĀVĀJUMU UN TEHNISKO BĀZI 

R 1.19  
Paplašināt publiski pieejamo sporta veidu 

daudzveidību un infrastruktūru 

Izveidota ziemas sporta veidiem atbilstoša infrastruktūra 
2015.-

2021. 
Pašvaldība 

Pašvaldības, 
citu finanšu 

avoti 

Uzstādīti āra trenažieri Liepā, Priekuļos, Mārsnēnos, Bērzkrogā 

un Jāņmuižā 

2016.-

2017. 

Pašvaldība, 

pagastu pārvaldes 

Pašvaldības, 
citu finanšu 

avoti 

Uzstādīts āra tenisa galds Liepā 2015. Pašvaldība Pašvaldības 

Labiekārtota un atjaunota Sporta Birzīte Priekuļos (izveidots 

skeitparka laukums, āra basketbola, florbola laukums un 

iegādāts aprīkojums) 

2015.-

2018. 
Pašvaldība Pašvaldības 

Uzlabota sporta infrastruktūra Priekuļu novada pārējos ciemos  
2015.-

2021. 
Pašvaldība Pašvaldības 

R 1.20  
Uzlabot izglītības iestāžu sporta 

infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi 

Labiekārtoti pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāžu āra 

sporta stadioni, laukumi un sporta zāles pēc nepieciešamības 

2015.-

2021. 

Pašvaldība, 

izglītības iestāžu 

vadītāji 

Pašvaldības, 
citu finanšu 

avoti 

Priekuļu vidusskolas sporta stadiona pārbūve - drenāžas 

izbūve, skrejceliņu, futbola laukuma, volejbola un basketbola 

laukuma virsējā seguma pārbūve, tribīņu izbūve un stadiona 

iežogojuma izveide 

2017.-

2018. 

Pašvaldība, 

Izglītības iestādes 

vadītājs 

Pašvaldības, 
citu finanšu 

avoti 
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Nr. 
Plānotās darbības jeb aktivitātes 

nosaukums 
Plānotais darbības rezultāts 

Īstenoša-

nas 

termiņš 

Atbildīgie / ais par 

darbības 

īstenošanu 

Finanšu 

avots
20

 

Uzlabota materiāltehniskā bāze pēc nepieciešamības Pastāvīgi 
Izglītības iestāžu 

vadītāji 

Pašvaldības, 
citu finanšu 

avoti 

 

RV4 SOCIĀLIE PAKALPOJUMI, VESELĪBAS APRŪPE UN DROŠĪBA 

U5 PAAUGSTINĀT / PILNVEIDOT SOCIĀLO PAKALPOJUMU KVALITĀTI UN DAUDZVEIDĪBU 

R 1.21  

Paaugstināt un stiprināt Sociālā dienesta 

darbinieku kapacitāti, nodrošinot 

darbinieku kvalifikācijas celšanas 

pasākumus (supervīzijas, kovīzijas), 

organizējot izglītojošus un pieredzes 

apmaiņas pasākumus utml. 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības speciālistiem 

nodrošināts atbalsts profesionālo pienākumu kvalitatīvai 

izpildei atbilstošas izglītības ieguvei, tālākizglītībai un 

profesionālās meistarības pilnveidei 

Pastāvīgi Sociālais dienests 

Pašvaldības, 

citu finanšu 

avoti 

Sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību sniedz kompetenti, 

profesionāli un motivēti speciālisti, kuri spēj nodrošināt 

kvalitatīvu un efektīvu pakalpojumu sniegšanu un klientu 

apmierinātību, ir orientēti uz novada iedzīvotāju dzīves līmeņa 

paaugstināšanu 

Pastāvīgi Sociālais dienests Pašvaldības 

Precīzi noteiktas speciālistu profesionālās kompetences, 

veicamās funkcijas, pienākumi un atbildība, to sadalījums 
Pastāvīgi Sociālais dienests Pašvaldības 

R 1.22  
Pilnveidot starpinstitucionālo un 

starpprofesionālo sadarbību 

Uzlabota starpprofesionāļu un starpinstitūciju speciālistu 

komunikācija un sadarbība 

2015.-

2021. 

Sociālais dienests, 

NVO 
Pašvaldības 

Sociālās problēmas tiek risinātas kompleksi, operatīvi, 

rezultatīvi un efektīvi, izmantojot klientorientētu 

starpinstitucionālās sadarbības mehānismu ar citām 

struktūrvienībām un/vai pašvaldības iestādēm, valsts 

institūcijām, un iesaistot sadarbībā sociālos partnerus. 

2015.-

2021. 

Sociālais dienests, 

pašvaldības un 

valsts institūcijas, 

NVO 

Pašvaldības 

R 1.23  
Iesaistīt nevalstisko sektoru sociālo 

pakalpojumu sniegšanā 

Atsevišķu sociālo pakalpojumu nodrošināšana deleģēta 

sabiedriskajām organizācijām vai privātajām struktūrām 

2015.-

2021. 

Sociālais dienests, 

NVO 
Pašvaldības 

Veicināta privātās partnerības attīstīšana sociālo pakalpojumu 

jomā,  sadarbība ar citām institūcijām un NVO sociālo 

pakalpojumu nodrošināšanā 

2015.-

2021. 

Sociālais dienests, 

NVO, sociālie 

partneri 

Pašvaldības 
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Nr. 
Plānotās darbības jeb aktivitātes 

nosaukums 
Plānotais darbības rezultāts 

Īstenoša-

nas 

termiņš 

Atbildīgie / ais par 

darbības 

īstenošanu 

Finanšu 

avots
20

 

R 1.24  

Pilnveidot un uzlabot esošo sociālās 

aprūpes, sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu, motivācijas programmu, 

sociālā darba metodes un tehniku 

Uzlabota personu, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi 

vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ, pamatvajadzību 

apmierināšana, nepazeminot personas dzīves kvalitāti 

2015.-

2021. 
Sociālais dienests Pašvaldības 

Novadā izveidoti un nodrošināti sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumi (pansija vientuļiem, veciem 

cilvēkiem, “krīzes dzīvoklis” jeb īslaicīga sociālā aprūpe ar 

izmitināšanu, “drošības pogas”, dienas aprūpes centrs cilvēkiem 

ar funkcionāliem traucējumiem, servisa dzīvokļi cilvēkiem ar 

smagiem funkcionāliem traucējumiem, dienas centrs cilvēkiem 

ar garīga rakstura traucējumiem, grupu māja vai dzīvokļi 

cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, specializētās 

darbnīcas cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, ģimenēm 

ar bērniem invalīdiem,  rehabilitācijas  pakalpojumi mājās, ko 

nodrošina mobila multidisciplānāra komanda) utml. 

2015.-

2021. 

Sociālais dienests, 

NVO, sociālie 

partneri 

Pašvaldības, 

citu finanšu 

avoti 

R 1.25  

Izstrādāt un ieviest jaunu sociālās 

rehabilitācijas un motivācijas programmu 

sociālās atstumtības riska grupām 

Izstrādāti un ieviesti sociālās rehabilitācijas, motivācijas, 

psihosociālā atbalsta pasākumi, izglītojošas nodarbības 

jaunajiem/nepilngadīgajiem vecākiem, cilvēkiem ar atkarības 

problēmām un līdzatkarīgajiem ģimenes locekļiem, 

pusaudžiem/jauniešiem, kuriem ir antisociāla uzvedība, 

topošajām ģimenēm un ģimenēm ar bērniem dažādos dzīves 

ciklos, krīzes situācijās, ģimenēm ar bērniem invalīdiem, 

audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm, bezdarbniekiem, 

pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēkiem un citām sociālās 

atstumtības riska grupām novadā 

2015.-

2021. 
Sociālais dienests 

Pašvaldības, 

citu finanšu 

avoti 

R 1.26  
Ieviest preventīvus un inovatīvus 

pasākumus sociālo problēmu risināšanā 

Izveidota „Resursu” skolu (ar elastīgu jauniešu vajadzībām 

piemērotu darbību) – jauniešiem, kuri neapmeklē skolu, ir 

neapmierinošas sekmes, uzvedības problēmas, grūtības 

sadarboties ar citiem, hiperaktīvi utt.), kā arī citi preventīvi un 

inovatīvi pasākumi citām sociālās atstumtības riska grupām. 

2015.-

2021. 
Sociālais dienests 

Pašvaldības, 

citu finanšu 

avoti 
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Nr. 
Plānotās darbības jeb aktivitātes 

nosaukums 
Plānotais darbības rezultāts 

Īstenoša-

nas 

termiņš 

Atbildīgie / ais par 

darbības 

īstenošanu 

Finanšu 

avots
20

 

U6 UZLABOT SOCIĀLO PAKALPOJUMU NODROŠINĀJUMA INFRASTRUKTŪRU 

R 1.27  
Uzlabot Sociālā dienesta infrastruktūru un 

materiāltehnisko bāzi  

Nodrošināta vides pieejamība (uzbrauktuves, pielāgotas 

uzgaidāmās telpas un sanitārie mezgli cilvēkiem ar 

funkcionāliem traucējumiem) Sociālā dienesta telpās (Liepā, 

Mārsnēnos, Veselavā) 

2015. 

2018. 
Sociālais dienests 

Pašvaldības, 

citu finanšu 

avoti 

Veikts telpu kosmētiskais remonts un papildināta/atjaunota 

materiāltehniskā bāze. Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības speciālistiem nodrošināta labvēlīga darba vide, ir 

atbilstoši darba apstākļi, nodrošināta skaņas izolācija speciālistu 

darba kabinetos 

2015. 

2018. 
Sociālais dienests Pašvaldības 

Pietiekošs transporta nodrošinājums sociālā darba speciālistiem 

Mārsnēnos, Veselavā, kā arī mobilo aprūpes mājās 

pakalpojumu nodrošināšanai Mārsnēnos un Veselavā 

2015.-

2018. 
Sociālais dienests Pašvaldības 

R 1.28  
Izveidot kopienas (multifunkcionālus) 

centrus 

Izveidoti kopienas (multifunkcionāli) centri (dienas, higiēnas un 

resursu) Liepā, Veselavā un Mārsnēnos 

2015. 

2020. 

Sociālais dienests, 

pagastu pārvaldes 

Pašvaldības, 

citu finanšu 

avoti 

R 1.29  Izveidot sociālos dzīvokļus Izveidoti sociālie dzīvokļi  
2015.-

2017. 
Sociālais dienests 

Pašvaldības 

 

 

 

 

U7 POPULARIZĒT AKTĪVA UN VESELĪGA DZĪVESVEIDA PASĀKUMUS 

R 1.30  

Veicināt veselīga uztura un veselīga 

dzīvesveida paradumus dažādās 

iedzīvotāju vecuma grupās 

Uzlabota sadarbība ar novada izglītības iestādēm, ģimenes 

ārstu praksēm un Sociālo dienestu, NVO par veselīga uztura 

popularizēšanu 

Pastāvīgi 
Pašvaldība, 

Sociālais dienests 
Pašvaldības 

Nevalstiskās organizācijas rīko informatīvus pasākumus par 

veselīgu uzturu 
Pastāvīgi NVO Pašvaldības 

Tiek rīkoti gan informatīvi pasākumi par veselīgu dzīvesveidu, 

gan organizēti sportiski pasākumi dažādu vecuma grupu un 

fiziskās sagatavotības dalībniekiem 

Pastāvīgi Pašvaldība Pašvaldības 
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Nr. 
Plānotās darbības jeb aktivitātes 

nosaukums 
Plānotais darbības rezultāts 

Īstenoša-

nas 

termiņš 

Atbildīgie / ais par 

darbības 

īstenošanu 

Finanšu 

avots
20

 

Pašvaldības iesaistīšanās organizācijā „Latvijas Nacionālais 

veselīgo pašvaldību tīkls” 
2016. Pašvaldība Pašvaldības 

R 1.31  
Veicināt dažāda veida pašiniciatīvas 

fiziskās aktivitātes 

Novadā izveidotā infrastruktūra veicina iedzīvotāju 

pašiniciatīvas fiziskās aktivitātes (gājēju celiņi, veloceliņi, 

pastaigu takas, fizisko aktivitāšu laukumi, labiekārtotas 

peldēšanās vietas, rotaļu laukumi u.c.), izveidojušās kopīgu 

interešu grupas 

2015.-

2021. 
Pašvaldība Pašvaldības 

U8 ĪSTENOT PASĀKUMUS SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS UN DROŠĪBAS UZLABOŠANĀ 

R 1.32  
Uzlabot Priekuļu novada pašvaldības 

policijas materiāltehnisko bāzi 
Modernizēts pašvaldības policijas aprīkojums Pastāvīgi 

Pašvaldība, 

Pašvaldības 

policijas vadītājs 

Pašvaldības  

R 1.33  
Pilnveidot videonovērošanas sistēmu 

novadā 

Uzstādītas papildus video novērošanas kameras iedzīvotāju 

drošības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanai (pie izglītības 

iestādēm, tirdzniecības vietām u.c. publiskām vietām) 

Pastāvīgi 

Pašvaldība, 

Pašvaldības 

policijas vadītājs 

Pašvaldības 

R 1.34  Uzlabot sabiedrisko kārtību un drošību 

Uzlabota Pašvaldības policijas darbinieku darba kvalitāte un 

kapacitāte 
Pastāvīgi 

Pašvaldība, 

Pašvaldības 

policijas vadītājs 

Pašvaldības 

Veikta spēkā esošo pašvaldības saistošo noteikumu izpildes 

kontrole 
Pastāvīgi 

Pašvaldība, 

Pašvaldības 

policijas vadītājs 

Pašvaldības 

Organizēti preventīvie pasākumi sabiedriskās drošības 

uzlabošanai (nepilngadīgie tiek iesaistīti sabiedrisko darbu 

veikšanā vasaras brīvlaikā, piedalās organizētajās dažādu 

interešu nometnēs un pasākumos sadarbībā ar Valsts policiju, 

u.c.) 

Pastāvīgi 

Pašvaldība, 

Pašvaldības 

policijas vadītājs 

Pašvaldības 
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5.2. VTP2 MOBILITĀTES, ENERGOEFEKTĪVAS UN ILGTSPĒJĪGAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA 

Nr. Plānotā darbība jeb aktivitātes nosaukums Plānotais darbības rezultāts 

Īstenoša-

nas 

termiņš 

Atbildīgais / ie par 

darbības 

īstenošanu 

Finanšu 

avots 

RV5 SATIKSMES INFRASTRUKTŪRA 

U9 ATTĪSTĪT CEĻU UN IELU INFRASTRUKTŪRU, UZLABOJOT SATIKSMES DROŠĪBU 

R 1.35  
Izstrādāt pašvaldības Rekonstruējamo 

ceļu un ielu plānu 

Tiek rekonstruēti pašvaldības ceļi un ielas pēc izstrādāta plāna 

(izstrādāta prioritāra darbu secība) un ieviests plāns 
Pastāvīgi 

Ceļu uzturēšanas 

nodaļas vadītājs 
Pašvaldības 

R 1.36  
Ierakstīt pašvaldības ceļu zemes vienības 

Zemesgrāmatā 
Sakārtotas un nostiprinātas pašvaldības īpašumtiesības 

2015.-

2021. 

Izpilddirektors, 

Pagastu pārvalžu 

vadītāji 

Pašvaldības 

R 1.37  
Izvietot informatīvas un adrešu norādes 

zīmes 

Pilnveidota norāžu sistēma novadā, uzstādītas ielu un iestāžu 

norādes 
Pastāvīgi 

Izpilddirektors, 

Pagastu pārvalžu 

vadītāji 

Pašvaldības, 
citu finanšu 

avoti 

R 1.38  
Veicināt valsts autoceļu segu atjaunošanu, 

pārbūvi, nestspējas palielināšanu 

Veicināta valsts autoceļu stāvokļa uzlabošana saskaņā ar Valsts 

autoceļu sakārtošanas programmu 2014.-2020.gadam 

2015.-

2021. 

Pašvaldība, 

VA/S „Latvijas 

Valsts ceļi” 

Citu finanšu 

avoti 

R 1.39  Uzlabot satiksmes drošību novadā 
Izveidoti „guļošie policisti” pēc nepieciešamības, uzlabots ielu 

apgaismojums u.c. pasākumi 

2015.-

2018. 

Izpilddirektors, 

Pagastu pārvalžu 

vadītāji 

Pašvaldības 

R 1.40  
Attīstīt gājējiem un velobraucējiem 

paredzēto infrastruktūru 
Izveidoti gājēju celiņi un veloceliņi 

2015.-

2021. 

Ceļu uzturēšanas 

nodaļas vadītājs, 

Izpilddirektors, 

VA/S „Latvijas 

Valsts ceļi” 

Pašvaldības, 

citu finanšu 

avoti 

U10 UZLABOT SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PAKALPOJUMA PIEEJAMĪBU 

R 1.41  
Veicināt sabiedriskā transporta 

pakalpojuma pieejamību  

Saglabāti esošie sabiedriskā transporta reisi, pēc 

nepieciešamības palielināta to kapacitāte 

2015.-

2021. 

Izpilddirektors, 

izpilddirektora 

vietnieks 

Citu finanšu 

avoti 
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Nr. Plānotā darbība jeb aktivitātes nosaukums Plānotais darbības rezultāts 

Īstenoša-

nas 

termiņš 

Atbildīgais / ie par 

darbības 

īstenošanu 

Finanšu 

avots 

RV6 TEHNISKĀ INFRASTRUKTŪRA UN MĀJOKĻI 

U11 UZLABOT TEHNISKO INFRASTRUKTŪRU 

R 1.42  
Īstenot ūdenssaimniecības attīstīšanas 

projektus 

Realizēti ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanas un 

attīstības projekti (t.sk. veikta tīklu paplašināšana)  

2016.-

2018. 

Liepas pagasta 

pārvalde 
Pašvaldības 

R 1.43  
Sakārtot un paplašināt lietus ūdeņu 

kanalizācijas sistēmas 

Atjaunotas un izbūvētas lietus kanalizācijas sistēmas ciemu 

teritorijās 

2016.-

2021. 

Izpilddirektors, 

izpilddirektora 

vietnieks 

Pašvaldības, 
citu finanšu 

avoti  

R 1.44  Modernizēt siltumapgādes sistēmas 
Veikta siltumapgādes sistēmas infrastruktūras sakārtošana un 

uzlabošana Priekuļos, Liepā un Jāņmuižā 

2016.-

2021. 

Izpilddirektors, 

izpilddirektora 

vietnieks 

Pašvaldības 

R 1.45  
Pilnveidot atkritumu apsaimniekošanas 

sistēmu 

Veicināta atkritumu šķirošanas uzlabošana novada teritorijā 
2016.-

2021. 

Pašvaldība, 

ZAAO 

Pašvaldības, 
citu finanšu 

avoti 

Regulāri veikts atkritumu monitorings 
2016.-

2021. 

Pašvaldība,  

ZAAO 

Pašvaldības,  

citu finanšu 

avoti 

Revitalizēti un atbilstoši apsaimniekoti atkritumu konteineru 

laukumi 
Pastāvīgi 

Izpilddirektors, 

Pagastu pārvalžu 

vadītāji 

Pašvaldības 

R 1.46  
Paplašināt bezmaksas interneta pieejas 

vietas (Wi-fi) novadā 
Palielināts bezmaksas interneta pieejas vietu skaits 

2015.-

2021. 

Datortīklu un 

Datorsistēmas 

administrators 

Pašvaldības 

 

 

 

 

U12 SAKĀRTOT UN ATTĪSTĪT NOVADA PUBLISKO UN DZĪVOJAMO FONDU 

R 1.47  

Īstenot pasākumus pašvaldības iestāžu un 

administratīvo ēku pieejamībai un 

energoefektivitātes paaugstināšanai 

Veikti energoefektivātes uzlabošanas pasākumi pašvaldības 

iestāžu ēkās – PII „Mežmaliņa”, Liepas pamatskola, Sociālā 

dienesta ēka, Sabiedriskais centrs Priekuļos, Mārsnēnu 

pamatskola, Mārsnēnu Tautas nams 

2015.-

2021. 

Izpilddirektors, 

Projektu vadītāja  

Pašvaldības, 
citu finanšu 

avoti 
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Nr. Plānotā darbība jeb aktivitātes nosaukums Plānotais darbības rezultāts 

Īstenoša-

nas 

termiņš 

Atbildīgais / ie par 

darbības 

īstenošanu 

Finanšu 

avots 

Veicināta pašvaldības iestāžu ēku pieejamība personām ar 

funkcionāliem traucējumiem u.c. 

2015.-

2021. 

Izpilddirektors 

 

Pašvaldības, 
citu finanšu 

avoti  

R 1.48  
Bijušās Veselavas pamatskolas 

rekonstrukcija 

Veikta ēkas rekonstrukcija, nodrošinot ēkas perspektīvo 

funkcionalitāti 

2017.-

2021. 
Pašvaldība 

Pašvaldības, 
citu finanšu 

avoti 

R 1.49  
Veicināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 

energoefektivitātes projektu attīstību 

Informēti iedzīvotāji par ēku siltināšanas iespējām un 

līdzfinansējuma saņemšanu 

2015.-

2021. 

Izpilddirektors, 

Projektu vadītāja, 

Ēku 

apsaimniekotāji 

Citu finanšu 

avoti 

Īstenoti energoefektīvi pasākumi, kas uzlabojuši ēku 

ekspluatācijas apstākļus un samazinājuši izdevumus 

2015.-

2021. 

Izpilddirektors, 

Ēku 

apsaimniekotāji 

Citu finanšu 

avoti 

R 1.50  

Veicināt konkurenci dzīvojamo ēku 

apsaimniekošanas pakalpojumu 

nodrošināšanā 

Pieejama informācija par dzīvojamo ēku apsaimniekotājiem 

 

2015.-

2021. 

Izpilddirektors, 

Ēku 

apsaimniekotāji 

Privātais, 
citu finanšu 

avoti 

RV7 PUBLISKĀ ĀRTELPA 

U13 SEKMĒT TERITORIJU SAKĀRTOŠANU UN LABIEKĀRTOŠANU  

R 1.51  
Apzināt degradētās teritorijas, bīstamās 

ēkas, būves un objektus 

Apzināta situācija un izstrādāti priekšlikumi degradēto 

teritoriju, bīstamo ēku un objektu revitalizācijai vai nojaukšanai 

2015.-

2021. 

Teritorijas 

plānotājs 

Pašvaldības, 

citu finanšu 

avoti 

R 1.52  Labiekārtot atpūtas vietas pie ūdeņiem 
Labiekārtotas peldēšanās un atpūtas vietas novadā pie 

ūdensobjektiem (Niniera ezera, Starta ezera, Gaujas upes) 

2015.-

2021. 

Izpilddirektors, 

Pagastu pārvalžu 

vadītāji 

Pašvaldības, 

citu finanšu 

avoti 

R 1.53  
Labiekārtot novada parkus un citas 

publiskās ārtelpas zaļās teritorijas 

Veikta Vanagkalniņa takas sakārtošana, teritorijas 

labiekārtošana 
2016. Pašvaldība Pašvaldības 

Veikta Lielās Ellītes un Mazās Ellītes teritoriju labiekārtošana un 

infrastruktūras uzlabošana 
2017. 

Liepas pagasta 

pārvalde 

Pašvaldības, 
citu finanšu 

avoti  
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Nr. Plānotā darbība jeb aktivitātes nosaukums Plānotais darbības rezultāts 

Īstenoša-

nas 

termiņš 

Atbildīgais / ie par 

darbības 

īstenošanu 

Finanšu 

avots 

Veikta Veselavas muižas parka teritorijas labiekārtošana  
2016.-

2021. 

Veselavas pagasta 

pārvalde 

Pašvaldības, 

citu finanšu 

avoti 

Saules parka teritorijas labiekārtošana un paplašināšana 
2015.-

2018. 
Ainavu tehniķis Pašvaldības 

R 1.54  
Ierīkot dažādu interešu grupu atpūtas 

vietas 

Jaunu bērnu rotaļu laukumu un esošo laukumu labiekārtošana 

novada apdzīvotās vietās 

2015.-

2021. 
Izpilddirektors Pašvaldības 

Atpūtas un atrakciju vietu izveide apdzīvotās vietās 
2015.-

2021. 
Izpilddirektors Pašvaldības 

Ģimenēm draudzīgas atpūtas vietas izveidošana Liepā 
2016.-

2017. 

Liepas pagasta 

pārvalde 

Pašvaldības, 
citu finanšu 

avoti 
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5.3. VTP3 PAŠVALDĪBAS PĀRVALDĪBAS EFEKTĪVAS DARBĪBAS STIPRINĀŠANA 

Nr. Plānotā darbība jeb aktivitātes nosaukums Plānotais darbības rezultāts 

Īstenoša-

nas 

termiņš 

Atbildīgie / ais par 

īstenošanu 

Finanšu 

avots 

RV8 PĀRVALDĪBA 

U14 UZLABOT PAŠVALDĪBAS IEKŠĒJĀS PĀRVALDĪBAS KVALITĀTI 

R 1.55  Uzlabot administrācijas iekšējo sadarbību 

Tiek organizētas pašvaldības administrācijas speciālistu, 

pagastu pārvalžu speciālistu sanāksmes 
Pastāvīgi Izpilddirektors Pašvaldības 

Ieviesta elektroniska iekšējo dokumentu aprites sistēma 
2016.-

2019. 

Izpilddirektors 

 
Pašvaldības 

R 1.56  
Izveidot kopīgu pasākumu/aktivitāšu 

plānu 

Koordinēti, pārdomāti un savlaicīgi saplānotas dažādu jomu 

aktivitātes 
Pastāvīgi Izpilddirektors Pašvaldības 

R 1.57  
Paaugstināt pašvaldības speciālistu 

kapacitāti un profesionalitāti 

Uzlabota pakalpojumu sniegšanas kvalitāte, uzlabota 

starpnozaru iekšējā komunikācija un sadarbība, regulāri 

organizēti pašvaldības speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanas 

un profesionālo prasmju pilnveidošanas pasākumi, jaunu 

speciālistu piesaiste pēc nepieciešamības 

2015.-

2021. 

Pašvaldība, 

izpilddirektors 
Pašvaldības 

U15 UZLABOT ĀRĒJO SADARBĪBU UN KOMUNIKĀCIJU 

R 1.58  

Uzlabot aktuālākās informācijas 

pieejamību par aktualitātēm pašvaldībā 

un pieejamajiem pakalpojumiem 

Uzlabota, interaktīva, uztverama pašvaldības mājas lapa, 

sasaistot to ar populārajiem sociālajiem tīkliem 
Pastāvīgi 

Izpilddirektors, 

Tūrisma darba 

organizatore 

Pašvaldības 

Pašvaldības informatīvā izdevumā „Priekuļu Novada Vēstis” tiek 

atspoguļota informācija par plānotajiem pašvaldības ikmēneša 

darbiem 

Pastāvīgi 
Dzimtsarakstu 

nodaļas vadītāja 
Pašvaldības 

Pašvaldības informatīvā izdevuma kvalitātes un precizitātes 

uzlabošanai piesaistīts korektors 

2016.-

2018. 
Izpilddirektors Pašvaldības 

Tiek rīkotas regulāras tikšanās ar novada iedzīvotājiem, 

uzņēmējiem un veiktas aptaujas 

2015.-

2021. 
Izpilddirektors Pašvaldības 

R 1.59  Ieviest e-pārvaldes pakalpojumus 
Nodrošināta valsts un pašvaldības sniegto pakalpojumu 

tuvināšana iedzīvotāju dzīves vietai 

2015.-

2021. 

Izpilddirektors, 

Datortīklu un 

Datorsistēmas 

administrators 

Pašvaldības 
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Nr. Plānotā darbība jeb aktivitātes nosaukums Plānotais darbības rezultāts 

Īstenoša-

nas 

termiņš 

Atbildīgie / ais par 

īstenošanu 

Finanšu 

avots 

R 1.60  
Attīstīt starpnovadu un starptautisko 

sadarbību 

Attīstīta sadarbība un pieredzes apmaiņa ar Latvijas un ārvalstu 

pašvaldībām 
Pastāvīgi 

Izpilddirektors, 

Projektu vadītāja, 

Tūrisma darba 

organizatore 

Pašvaldības, 
citu finanšu 

avoti  

R 1.61  
Veicināt sadarbību starp NVO, 

uzņēmējiem  

Uzlabota pašvaldības sadarbība ar dažādām interesentu 

pārstāvošām grupām 
Pastāvīgi 

Izpilddirektors, 

Projektu vadītāja, 

Tūrisma darba 

organizatore 

Pašvaldības 

RV9 KOPIENAS UN SADARBĪBA 

U16 VEICINĀT KOPIENU ATTĪSTĪBU 

R 1.62  
Sekmēt iedzīvotāju aktivitātes pieaugumu 

un iesaisti sabiedriskajos procesos 

Organizētas iedzīvotāju sapulces, pieaudzis biedrību un 

iedzīvotāju īstenoto iniciatīvas projektu skaits 
Pastāvīgi Pašvaldība Pašvaldības 

R 1.63  

Sekmēt novada kā vienota veseluma 

veidošanos un veicināt lokālpatriotisma 

attīstību 

Ikgadēji apbalvojumi, godināšanas, pateicības u.c. pasākumi 

(„Zelta pāris”, jaundzimušo sveikšana u.tml. pasākumi) 
Pastāvīgi Pašvaldība Pašvaldības 

R 1.64  
Rīkot Mazo projektu konkursu iedzīvotāju 

iniciatīvu atbalstīšanai 

Pastāvīgi rīkoti projektu konkursi iniciatīvu atbalstīšanai 

iedzīvotājiem 
Pastāvīgi Projektu vadītāja Pašvaldības 
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5.4. VTP4 KONKURĒTSPĒJAS PALIELINĀŠANA UN INOVĀCIJU IEVIEŠANA 

Nr. 
Plānotās darbības jeb aktivitātes 

nosaukums 
Plānotais darbības rezultāts 

Īstenoša-

nas 

termiņš 

Atbildīgie/ais par 

darbības 

īstenošanu 

Finanšu 

avots 

RV10 UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE UN TERITORIJAS 

U17 PILNVEIDOT UN ATTĪSTĪT UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTA SISTĒMU 

R 1.65  
Izveidot uzņēmējdarbību veicinošu 

atbalsta sistēmu 

Izveidota datu bāze par novada uzņēmējiem, nozarēm, 

pieejamajiem pakalpojumiem 

2015.-

2016. 

Tūrisma darba 

organizatore 
Pašvaldības 

Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes izveide 
2015.-

2016. 

Pašvaldība, 

uzņēmēji 
Pašvaldības 

Tiek rīkotas tikšanās ar uzņēmējiem Pastāvīgi 

Uzņēmēji, 

Projektu vadītāja, 

Tūrisma darba 

organizatore 

Pašvaldības 

Regulāras informatīvās dienas, informācijas nodošana par ES un 

citu fondu piesaiste 
Pastāvīgi Pašvaldība Pašvaldības 

Organizēti pasākumi investoru piesaistei, sadarbība ar LIAA, 

LTRK un citām uzņēmējdarbību atbalstošām organizācijām 
Pastāvīgi Pašvaldība Pašvaldības 

Veicināta sadarbība ar apkārtējo novadu uzņēmējiem Pastāvīgi 

Uzņēmēji, 

Projektu vadītāja, 

Tūrisma darba 

organizatore 

Pašvaldība 

R 1.66  

Izveidot datu bāzi par uzņēmējdarbībai 

pieejamām telpām, ēkām un teritorijām 

novadā 

Izveidota datu bāze par brīvām un pieejamām uzņēmējdarbības 

attīstības teritorijām novadā, inženiertehnisko nodrošinājumu, 

īpašuma piederību, veikta teritoriju fotofiksācija 

Pastāvīgi 

Pašvaldība, 

uzņēmēji, 

privātpersonas 

Pašvaldības 

U18 SEKMĒT JAUNIEŠU IEKĻAUŠANOS DARBA TIRGŪ 

R 1.67  
Veicināt sadarbību prakšu vietu veidošanā 

novada uzņēmumos un citās institūcijās 

Noslēgti prakses līgumi, izveidota sadarbība ar uzņēmumiem 

un iestādēm 

2015.-

2021. 

Pašvaldība, 

NVO 

Citu finanšu 

avoti 

R 1.68  Prakses vietu nodrošināšana pašvaldībā 
Nodrošinātas prakses vietas pašvaldībā, nodrošinātas iespējas 

jauniešiem gūt pieredzi un prasmes. 

2015.-

2021. 

 

 

Pašvaldība Pašvaldības 
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Nr. 
Plānotās darbības jeb aktivitātes 

nosaukums 
Plānotais darbības rezultāts 

Īstenoša-

nas 

termiņš 

Atbildīgie/ais par 

darbības 

īstenošanu 

Finanšu 

avots 

U19 SAKĀRTOT UN ATTĪSTĪT INFRASTRUKTŪRU UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDES UZLABOŠANAI 

R 1.69  
Veicināt novada rūpnieciskās apbūves 

teritoriju attīstību 

Īstenoti teritorijas pievedceļu un komunikāciju rekonstrukciju 

projekti novada rūpnieciskās apbūves teritorijās 

2015.-

2021. 
Pašvaldība Pašvaldības 

Apzinātas esošās un noteiktas jaunas rūpnieciskās apbūves 

teritorijas, izstrādājot novada teritorijas plānojumu  

2015.-

2016. 

Pašvaldība, 

teritorijas 

plānotājs 

Pašvaldības 

R 1.70  
Veicināt lauksaimniecības nozares 

attīstību novadā 

Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības infrastruktūrā 

(meliorācijas sistēmu atjaunošana un pārbūve, meliorācijas 

objektam pieguļoša ceļa būvniecība, rekonstrukcija vai 

renovācija) 

2015.-

2021. 
Pašvaldība 

Pašvaldības, 

citu finanšu 

avoti 

Regulāras lauksaimniecības nozares pārstāvju tikšanās un 

pieredzes apmaiņas pasākumi 

2015.-

2021. 
Pašvaldība Pašvaldības 

R 1.71  
Izstrādāt Bērzkroga „krustojuma” 

attīstības plānu 

Izstrādāts teritorijas attīstības plāns labiekārtošanai un 

uzņēmējdarbības veicināšanai 

2015.-

2018. 

Izpilddirektors, 

Veselavas pagasta 

pārvalde,   

 Ainavu tehniķis 

Pašvaldības, 
citu finanšu 

avoti 

R 1.72  

Veicināt pašvaldības pārraudzībā neesošo 

pakalpojumu pieejamības un kvalitātes 

pilnveidošanos 

Regulāra sadarbība ar valsts un privāto pakalpojumu 

sniedzējiem, saistībā ar pakalpojumu pilnveidi (piemēram, 

interneta kvalitāte un pieejamība, energoapgādes traucējumu 

novēršana u.c.) 

Pastāvīgi 

Pakalpojumu 

sniedzēji, 

Pašvaldība 

Citu finanšu 

avoti 

R 1.73  

Veicināt sadzīves, ēdināšanas un 

mazumtirdzniecības pakalpojumu 

attīstību 

Iedzīvotājiem pieejami kvalitatīvi sadzīves, ēdināšanas un 

mazumtirdzniecības utml. pakalpojumi  
Pastāvīgi Uzņēmēji 

Citu finanšu 

avoti 

RV11 LAUKU TELPA 

U20 ATTĪSTĪT ILGTSPĒJĪGU RESURSU IZMANTOŠANU 

R 1.74  

Piedalīties (ja nepieciešams) dabas 

aizsardzības plānu izstrādē īpaši 

aizsargājamām dabas teritorijām 

Izstrādāti dabas aizsardzības plāni īpaši aizsargājamām dabas 

teritorijām, kas atrodas novada teritorijā 

2016.-

2021. 

Pašvaldība 

sadarbībā ar ĪADT 

apsaimniekotā-

jiem, kaimiņu 

pašvaldībām 

Citu finanšu 

avoti 
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Nr. 
Plānotās darbības jeb aktivitātes 

nosaukums 
Plānotais darbības rezultāts 

Īstenoša-

nas 

termiņš 

Atbildīgie/ais par 

darbības 

īstenošanu 

Finanšu 

avots 

R 1.75  Samazināt latvāņu degradētās teritorijas 
Ierobežota latvāņu izplatība un tiek apsaimniekotas no 

latvāņiem attīrītās teritorijas 
Pastāvīgi 

Pašvaldība,  

zemes īpašnieki 

Pašvaldības, 

citu finanšu 

avoti 

U21 SEKMĒT DAUDZVEIDĪGU LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS NOZARU ATTĪSTĪBU 

R 1.76  Popularizēt inovācijas un ražošanas 

modernizāciju lauksaimniecībā un 

mežsaimniecībā 

Sadarbībā ar nozaru asociācijām noorganizēti pieredzes 

apmaiņas pasākumi Priekuļu novada uzņēmumiem 
Pastāvīgi 

Pašvaldība, 

Uzņēmēji 
Pašvaldības 

R 1.77  
Veicināt netradicionālās lauksaimniecības 

attīstību 

Sadarbībā ar LLKC noorganizēti informatīvi pasākumi 

interesentiem par netradicionālās lauksaimniecības attīstības 

iespējām 

Pastāvīgi 
Pašvaldība, 

Uzņēmēji 
Pašvaldības 

R 1.78  Veikt pašvaldības koplietošanas 

meliorācijas sistēmu infrastruktūras 

sakārtošanu 

Veikta pašvaldības koplietošanas meliorācijas sistēmu 

atjaunošana vai pārbūve 
Pastāvīgi 

VARAM, ZM, 

Pašvaldība, 

Privātīpašnieki  

Pašvaldības, 

citu finanšu 

avoti 

R 1.79  Veikt jaunaudžu atjaunošanu un kopšanu  Uzlabota meža ekonomiskā vērtība Pastāvīgi Pašvaldība 

Pašvaldības, 
citu finanšu 

avoti  

RV12 TŪRISMS 

U22 UZLABOT SADARBĪBU STARP TŪRISMA NOZARĒ IESAISTĪTAJĀM PUSĒM 

R 1.80  

Veicināt komunikāciju un sadarbību ar 

privātīpašniekiem par tūrisma objektu 

pieejamību 

Nodrošināta novada teritorijā esošo tūrisma objektu un 

teritoriju pieejamība 
Pastāvīgi 

Pašvaldība, 

īpašnieki 
Pašvaldības 

R 1.81  Attīstīt sadarbību tūrisma jomā 

Attīstīta sadarbība starp galvenajiem partneriem tūrisma jomā – 

vietējiem novada uzņēmējiem, kaimiņu pašvaldībām, 

plānošanas reģioniem u.c. 

Pastāvīgi 
Tūrisma darba 

organizatore 
Pašvaldības 

U23 ATTĪSTĪT TŪRISMA INFRASTRUKTŪRU UN PAKALPOJUMA PIEEJAMĪBU 

R 1.82  

Pilnveidot tūrisma infrastruktūru un 

attīstīt perspektīvos tūrisma veidus un 

dažādot tūrisma piedāvājumu, veidojot 

Priekuļu novadu kā dabas, lauku tūrismam 

Izveidots tūrisma informācijas punkts 
2016.-

2018. 

Tūrisma darba 

organizatore 
Pašvaldības 

Ierīkotas pārgājienu takas 
2016.-

2021. 

Tūrisma darba 

organizatore 
Pašvaldības 
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Nr. 
Plānotās darbības jeb aktivitātes 

nosaukums 
Plānotais darbības rezultāts 

Īstenoša-

nas 

termiņš 

Atbildīgie/ais par 

darbības 

īstenošanu 

Finanšu 

avots 

un aktīvai atpūtai piemērotu vietu 
Izstrādāti velomaršruti un iekārtota to infrastruktūra 

2016.-

2021. 

Tūrisma darba 

organizatore 
Pašvaldības 

Uzstādīti tūrisma informācijas stendi 
2016.-

2017. 

Tūrisma darba 

organizatore 
Pašvaldības 

Krastinga attīstība gar upju krastiem 
2015.-

2021. 

Tūrisma darba 

organizatore, 

privātuzņēmējs 

Pašvaldības, 
citu finanšu 

avoti 

Attīstīta Kazu grava u.c. dabas teritorijas  
2015.-

2021. 

Pašvaldība, 

privātuzņēmējs 

Pašvaldības, 

citu finanšu 

avoti 

R 1.83  

Nodrošināt mārketinga pasākumus 

novada tūrisma piedāvājumu 

popularizēšanā 

Piedalīšanās vietējos un starptautiskajos tūrisma gadatirgos Pastāvīgi 
Tūrisma darba 

organizatore 

Pašvaldības, 
citu finanšu 

avoti 

Izstrādāti un izplatīti informatīvie materiāli – tūrisma kartes, 

bukleti, maršrutu lapas, video rullīši 
Pastāvīgi 

Tūrisma darba 

organizatore 

Pašvaldības, 
citu finanšu 

avoti  

R 1.84  
Uzlabot Veselavas muižas attīstības 

stratēģiju 
Uzlabota Veselavas muižas turpmākās attīstības stratēģija  2015. 

Veselavas pagasta 

pārvalde 
Pašvaldības 

R 1.85  
Aktualizēt Ed.Veidenbauma memoriālā 

muzeja „Kalāči” stratēģiju 
Aktualizēta Ed.Veidenbauma memoriālā muzeja stratēģija Pastāvīgi 

Ed.Veidenbauma 

muzeja vadītāja, 

Liepas pagasta 

pārvalde 

Pašvaldības 
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6. INVESTĪCIJU PLĀNS 
Investīciju plāns ir Rīcības plāna sastāvdaļa, kurā ietvertas būtiskākās Priekuļu novada 

pašvaldībai nepieciešamās investīcijas laikā posmā no 2015.gada līdz 2017.gadam.  

Investīciju plānu ieteicams aktualizēt katru gadu, ņemot vērā tā izpildes progresu un kārtējam 

gadam apstiprināto budžetu, nemainot Attīstības programmas Stratēģisko daļu – ilgtermiņa 

uzstādījumus un vidēja termiņa prioritātes.  

Investīciju plāns ietver sekojošu informāciju:  

 projekta nosaukums; 

 projekta pamatojums – saistība ar Attīstības programmā noteiktajiem uzdevumiem, kā 

arī projektu savstarpējā papildinātība;  

 projekta indikatīvā summa un finanšu instrumenti;  

 plānotie projekta rezultāti;  

 informācija par plānoto projekta uzsākšanas un noslēguma laiku un projekta 

partneriem. 
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NR. 

P.K. 

 

PROJEKTA NOSAUKUMS 

ATBILSTĪ-

BA 

RĪCĪBĀM 

PAPILDI-

NĀTĪBA AR 

CITIEM 

PROJEK-

TIEM 

(NORĀDĪT 

PROJEKTA 

NR.P.K.) 

INDIKATĪVĀ 

SUMMA 

(EUR) 

FINANŠU INSTRUMENTS 

PROJEKTA PLĀNOTIE DARBĪBAS 

REZULTĀTI UN TO REZULTATĪVIE 

RĀDĪTĀJI 

PLĀNOTAIS LAIKA 

POSMS 

PARTNERI/ 

ATBILDĪGIE PAŠVALDĪBAS 

BUDŽETS 

ES FONDU 

FINANSĒJU-

MS 

CITI 

FINANSĒ-

JUMA 

AVOTI 

PROJEK-

TA 

UZSĀK-

ŠANAS 

LAIKS 

PROJEKTA 

REALIZĀCI-

JAS 

ILGUMS 

1.  

Ēku energoefektivitātes 

paaugstināšana PII 

„Mežmaliņa” 

R 1.7  200 000 100 000 100 000 - 

Ēkas siltināšana, uzlabojot ēkas 

energoefektivitāti, samazinot 

siltumenerģijas patēriņu, 

uzlabojot ēkas vizuālo izskatu 

2015. 2016. Pašvaldība 

2.  

Ēku energoefektivitātes 

paaugstināšana Liepas 

pamatskolā 

R 1.7  380 000 190 000 190 000 - 

Ēkas siltināšana, uzlabojot ēkas 

energoefektivitāti, samazinot 

siltumenerģijas patēriņu, 

uzlabojot ēkas vizuālo izskatu 

2015. 2016. 

Liepas 

pagasta 

pārvalde 

3.  

PII pagalma (publiskās 

ārtelpas) infrastruktūras 

rekonstrukcija un pilnveide 

R 1.6  30 000 - - - 

Jāņmuižas PII āra teritorijas 

sakārtošana un labiekārtošana, 

nodrošinot labiekārtotu, sociāli 

atbilstošu un drošu vidi 

2015. 2016. Pašvaldība 

4.  
Priekuļu vidusskolas sporta 

stadiona pārbūve 
R 1.20  3 000 3 000 - - 

Sporta stadiona pārbūves 

tehniskā projekta izstrāde. 
2016. 2016. Pašvaldība 

5.  
Siltās smilšu istabas izveide 

Jāņmuižas PII 
R 1.5  6 000 2 000 - 4 000 

Izveidota silto smilšu istaba 

Jānmuižas PII 
2016. 2016. Pašvaldība 

6.  
Nometņu organizēšana 

skolas vecuma bērniem 
R 1.13  6 000 2 000 4 000 - 

Vides nometņu organizēšana 

skolas vecuma bērniem, veicot 

apmācību par vides saglabāšanu 

un piesārņojuma nodarīto 

kaitējumu 

2015. 2016. 
Liepas 

pamatskola 

7.  
JIC “Apelsīns” telpu 

modernizācija un remonts 
R 1.15  30 000 20 000 10 000 - 

Kāpņu nostiprināšana un 

pārkrāsošana, centra telpu 

kosmētiskais remonts, 

santtehnikas uzlabojumi, kā arī 

mēbeļu iegāde 

2016. 2017. Pašvaldība 

8.  JIC “REST[e]” telpu remonts R 1.15  3000 1000 2000 - 
JIC telpu sienu krāsošana, 

mēbeļu iegāde 
2016. 2017. Pašvaldība 
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NR. 

P.K. 

 

PROJEKTA NOSAUKUMS 

ATBILSTĪ-

BA 

RĪCĪBĀM 

PAPILDI-

NĀTĪBA AR 

CITIEM 

PROJEK-

TIEM 

(NORĀDĪT 

PROJEKTA 

NR.P.K.) 

INDIKATĪVĀ 

SUMMA 

(EUR) 

FINANŠU INSTRUMENTS 

PROJEKTA PLĀNOTIE DARBĪBAS 

REZULTĀTI UN TO REZULTATĪVIE 

RĀDĪTĀJI 

PLĀNOTAIS LAIKA 

POSMS 

PARTNERI/ 

ATBILDĪGIE PAŠVALDĪBAS 

BUDŽETS 

ES FONDU 

FINANSĒJU-

MS 

CITI 

FINANSĒ-

JUMA 

AVOTI 

PROJEK-

TA 

UZSĀK-

ŠANAS 

LAIKS 

PROJEKTA 

REALIZĀCI-

JAS 

ILGUMS 

9.  
Skeitparka laukuma izveide 

Priekuļos 
R 1.19  32 000 9 600 22 400 - 

Asfaltēta laukuma izbūve 

skeitparka aprīkojuma 

uzstādīšanai 

2015. 2017. Pašvaldība 

10.  

Āra trenažieru uzstādīšana 

Priekuļos, Liepā, Mārsnēnos, 

Bērzkrogā, Jāņmuižā 

R 1.19  25 000 15 000 10 000 - 

Trenažieru uzstādīšana brīvā 

laika pavadīšanas iespēju 

dažādošanai, veselīga dzīves 

veida popularizēšanai 

2016. 2017. Pašvaldība 

11.  
Āra tenisa galdu 

uzstādīšana Liepā 
R 1.19  1 000 1 000 - - Uzstādīts viens āra tenisa galds 2015. 2015. Pašvaldība 

12.  

Sabiedrisko aktivitāšu 

dažādošana Priekuļu 

novada iedzīvotājiem 

R 1.17  5 967 3 684 2 283 - 

Mūzikas aparatūras iegāde, 

kvalitatīva pakalpojuma 

sniegšanai Priekuļu Saieta namā 

2015. 2015. Pašvaldība 

13.  

Sabiedriskā centra ēkas 

energoefektivitātes 

paaugstināšana  Raiņa ielā 

8, Priekuļos  

R 1.47  258 000 258 000 - - 

Ēkas siltināšana, uzlabojot ēkas 

energoefektivitāti, samazinot 

siltumenerģijas patēriņu, 

uzlabojot ēkas vizuālo izskatu 

2015. 2015. Pašvaldība 

14.  

Ēku energoefektivitātes 

paaugstināšana Sociālā 

dienesta ēkā Priekuļos 

R 1.47  110 000 55 000 55 000  

Ēkas siltināšana, uzlabojot ēkas 

energoefektivitāti, samazinot 

siltumenerģijas patēriņu, 

uzlabojot ēkas vizuālo izskatu 

2015. 2016. Pašvaldība 

15.  
Sociālā dienesta  telpu 

modernizācija un remonts 
R.1.27  12 000 7 000 5 000 - 

Veselībai kaitīgu faktoru 

(pelējuma) novēršana Sociālā 

dienesta trīs telpās Priekuļos, 

telpu kosmētiskais remonts, 

skaņas izolācijas izveide Sociālā 

dienesta speciālistu darba 

kabinetos 

2016. 2017. Pašvaldība 



 53 
 

NR. 

P.K. 

 

PROJEKTA NOSAUKUMS 

ATBILSTĪ-

BA 

RĪCĪBĀM 

PAPILDI-

NĀTĪBA AR 

CITIEM 

PROJEK-

TIEM 

(NORĀDĪT 

PROJEKTA 

NR.P.K.) 

INDIKATĪVĀ 

SUMMA 

(EUR) 

FINANŠU INSTRUMENTS 

PROJEKTA PLĀNOTIE DARBĪBAS 

REZULTĀTI UN TO REZULTATĪVIE 

RĀDĪTĀJI 

PLĀNOTAIS LAIKA 

POSMS 

PARTNERI/ 

ATBILDĪGIE PAŠVALDĪBAS 

BUDŽETS 

ES FONDU 

FINANSĒJU-

MS 

CITI 

FINANSĒ-

JUMA 

AVOTI 

PROJEK-

TA 

UZSĀK-

ŠANAS 

LAIKS 

PROJEKTA 

REALIZĀCI-

JAS 

ILGUMS 

16.  
Sociālā dienesta  telpu 

pieejamības nodrošināšana 
R.1.27  30 000 9 000 21 000 - 

Vides pieejamības 

(uzbrauktuves, pielāgotas 

uzgaidāmās telpas un sanitārie 

mezgli cilvēkiem ar 

funkcionāliem traucējumiem) 

nodrošināšana Sociālā dienesta 

telpās (Liepā, Mārsnēnos, 

Veselavā) 

2016. 2017. Pašvaldība 

17.  

Āra apgaismojuma 

gaismekļu nomaiņa uz LED 

tehnoloģiju gaismekļiem 

R 1.39  86 000 30 030 55 970 - 

Energoefektīvu gaismekļu 

uzstādīšana: ietaupīta 

elektroenerģija, veikta 

siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšana, izveidota vizuāli 

pievilcīga vide 

2015. 2015. Pašvaldība 

18.  

Āra apgaismojuma 

uzstādīšana Dukuros pie 

dzelzceļa pārbrauktuves 

R 1.39  2 400 2 400 - - 

Uzstādīts āra apgaismojums pie 

dzelzceļa pārbrauktuves, 

nodrošināta satiksmes drošība  

2015. 2015. Pašvaldība 

19.  
Informatīvo zīmju/norāžu 

uzstādīšana Priekuļu novadā 
R 1.37  25 000 15 500 10 000 - 

Vienota dizaina norāžu 

uzstādīšana: atvieglota 

iedzīvotājiem, tūristiem un 

operatīvajiem dienestiem 

orientēšanās un galapunkta 

sasniegšana 

2016. 2016. Pašvaldība 
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NR. 

P.K. 

 

PROJEKTA NOSAUKUMS 

ATBILSTĪ-

BA 

RĪCĪBĀM 

PAPILDI-

NĀTĪBA AR 

CITIEM 

PROJEK-

TIEM 

(NORĀDĪT 

PROJEKTA 

NR.P.K.) 

INDIKATĪVĀ 

SUMMA 

(EUR) 

FINANŠU INSTRUMENTS 

PROJEKTA PLĀNOTIE DARBĪBAS 

REZULTĀTI UN TO REZULTATĪVIE 

RĀDĪTĀJI 

PLĀNOTAIS LAIKA 

POSMS 

PARTNERI/ 

ATBILDĪGIE PAŠVALDĪBAS 

BUDŽETS 

ES FONDU 

FINANSĒJU-

MS 

CITI 

FINANSĒ-

JUMA 

AVOTI 

PROJEK-

TA 

UZSĀK-

ŠANAS 

LAIKS 

PROJEKTA 

REALIZĀCI-

JAS 

ILGUMS 

20.  

Pasākuma 

„Pamatpakalpojumi un 

ciematu atjaunošana lauku 

apvidos” pašvaldības ceļu 

infrastruktūras uzlabošana 

(saskaņā ar Attīstības 

programmas pielikumu)  

R 1.35  1001 000 91 000 910 000 - 

Ceļu pārbūve, novadgrāvju 

izveide u.c. darbi, ceļa 

infrastruktūras uzlabošanai 

veicot prioritāro ceļu izvērtējumu 

 

2016. 

 

2017. Pašvaldība 

21.  

Liepas ielas, Dukuros 

seguma virskārtas 

atjaunošana 

R 1.35  20 000 20 000 - - 
Grants maisījuma virskārtas 

uzbēršana 
2017. 2017. Pašvaldība 

22.  

Izmēģinājumu ielas, 

Priekuļos seguma 

atjaunošana 

R 1.35  80 000 80 000 - - 
Asfaltbetona virskārtas 

atjaunošana 
2016. 2016. Pašvaldība 

23.  
Selekcijas ielas, Priekuļos 

virsējā seguma atjaunošana 
R 1.35  27 000 27 000 - - Virsslāņa atjaunošana 2016. 2016. Pašvaldība 

24.  
Elites ielas, Priekuļos virsējā 

seguma atjaunošana 
R 1.35  14 000 14 000 - - Virsslāņa atjaunošana 2016. 2016. Pašvaldība 

25.  
Zinātnes ielas, Priekuļos 

virsējā seguma atjaunošana 
R 1.35  14 000 14 000 - - Virsslāņa atjaunošana 2017. 2017. Pašvaldība 

26.  
Dārza ielas, Liepā virsējā  

seguma atjaunošana 
R 1.35  40 000 40 000 - - Virsslāņa atjaunošana 2017. 2017. Pašvaldība 

27.  

Ūdens ņemšanas vietas 

labiekārtošana pie Dukuru 

avota  

R 1.42  2 000 2 000 - - Betona groda uzstādīšana 2017. 2017. Pašvaldība 

28.  
Vanagkalniņa takas 

sakārtošana, labiekārtošana 
R 1.53  5 000 2 500 2 500 - 

Takas sakārtošana un 

labiekārtošana atpūtas zonas 

izveidei 

2016. 2016. Pašvaldība 
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NR. 

P.K. 

 

PROJEKTA NOSAUKUMS 

ATBILSTĪ-

BA 

RĪCĪBĀM 

PAPILDI-

NĀTĪBA AR 

CITIEM 

PROJEK-

TIEM 

(NORĀDĪT 

PROJEKTA 

NR.P.K.) 

INDIKATĪVĀ 

SUMMA 

(EUR) 

FINANŠU INSTRUMENTS 

PROJEKTA PLĀNOTIE DARBĪBAS 

REZULTĀTI UN TO REZULTATĪVIE 

RĀDĪTĀJI 

PLĀNOTAIS LAIKA 

POSMS 

PARTNERI/ 

ATBILDĪGIE PAŠVALDĪBAS 

BUDŽETS 

ES FONDU 

FINANSĒJU-

MS 

CITI 

FINANSĒ-

JUMA 

AVOTI 

PROJEK-

TA 

UZSĀK-

ŠANAS 

LAIKS 

PROJEKTA 

REALIZĀCI-

JAS 

ILGUMS 

29.  

Teritorijas labiekārtošana 

pie Niniera un Startu 

ezeriem 

R 1.52  10 000 3 000 7 000 - 

Labiekārtotas un drošas vides 

izveide ezera apmeklētājiem: 

teritorijas attīrīšana, 

labiekārtojuma elementu 

uzstādīšana 

2015. 2016. Pašvaldība 

30.  
Teritorijas labiekārtošana 

pie Lielās Ellītes 
R 1.53  20 600 6 000 14 600 - 

Parka celiņu, atpūtas vietu 

izveide, labiekārtojuma elementu 

uzstādīšana dzīves vides 

kvalitātes uzlabošanai vietējiem 

iedzīvotājiem un objekta 

popularizēšana tūristiem 

2017. 2017. 

Liepas 

pagasta 

pārvalde 

31.  
Ģimenei draudzīgas atpūtas 

vietas izveide Liepas ciemā 
R 1.54  30 000 12 000 18 000 - 

Labiekārtojuma elementu 

uzstādīšana, rotaļu laukumu, 

celiņu izveide dzīves vides 

kvalitātes uzlabošanai vietējiem 

iedzīvotājiem 

2016. 2017. 

Liepas 

pagasta 

pārvalde 

32.  
Veselavas muižas parka 

teritorijas labiekārtošana 
R 1.53  48 000 28 800 19 200 - 

Uzstādītas laternas, atjaunotas 

vēsturiskās laukakmeņu atbalsta 

sienas, grantēto parka celiņu 

atjaunošana 

2016. 2017. 

Veselavas 

pagasta 

pārvalde 

33.  

Meliorācijas – irigācijas 

sistēmas atjaunošana pie 

Veselavas muižas 

R 1.53  53 000 31 800 21 200 - 

Dīķu atjaunošana pēc vēsturiskās 

izpētes, veidojot vizuāli 

pievilcīgu vidi un atjaunot 

vēsturisko izskatu 

2016. 2016. Pašvaldība 

34.  
Veselavas muižas pagraba 

telpu atjaunošana 
R 1.53  80 000 48 000 32 000 - 

Muižas pagraba velvju 

atjaunošana, saglabāšana 

vēsturiskajā izskatā 

2017. 2017. 

Veselavas 

pagasta 

pārvalde 
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NR. 

P.K. 

 

PROJEKTA NOSAUKUMS 

ATBILSTĪ-

BA 

RĪCĪBĀM 

PAPILDI-

NĀTĪBA AR 

CITIEM 

PROJEK-

TIEM 

(NORĀDĪT 

PROJEKTA 

NR.P.K.) 

INDIKATĪVĀ 

SUMMA 

(EUR) 

FINANŠU INSTRUMENTS 

PROJEKTA PLĀNOTIE DARBĪBAS 

REZULTĀTI UN TO REZULTATĪVIE 

RĀDĪTĀJI 

PLĀNOTAIS LAIKA 

POSMS 

PARTNERI/ 

ATBILDĪGIE PAŠVALDĪBAS 

BUDŽETS 

ES FONDU 

FINANSĒJU-

MS 

CITI 

FINANSĒ-

JUMA 

AVOTI 

PROJEK-

TA 

UZSĀK-

ŠANAS 

LAIKS 

PROJEKTA 

REALIZĀCI-

JAS 

ILGUMS 

35.  
Veselavas muižas pamatu 

hidroizolācijas izbūve 
R 1.53  32 000 19 200 12 800 - 

Muižas ēkas pamatu 

saglabāšana, pasargāšana no 

mitruma 

2016. 2017. 

Veselavas 

pagasta 

pārvalde 

36.  

Gājēju tiltiņa uzstādīšana 

jeb izbūve pār Raunas upi 

pie Vaives dzirnavām 

R 1.82  18 000 8 000 10 000 - 

Gājēju tiltiņa uzstādīšana vietējo 

iedzīvotāju un tūristu nokļūšanai 

starp Liepas un Priekuļu 

pagastiem 

2016. 2017. Pašvaldība 



 

  

ĪSTENOŠANAS 
UZRAUDZĪBA UN 
NOVĒRTĒŠANAS 

KĀRTĪBA 
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7. ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS UZRAUDZĪBA UN 

NOVĒRTĒŠANA 
Attīstības plānošanas procesa būtisks elements ir uzraudzības sistēmas izveide, ar kuras 

palīdzību iespējams izmērīt teritorijas attīstību, Attīstības programmas īstenošanas rezultātus 

un tiešos iznākumus, kā arī novērtēt šo rezultātu ietekmi ilgākā laika posmā. 

Uzraudzības sistēma kalpo sekojošu uzdevumu izpildei:  

 nodrošināt attīstības programmā izvirzīto mērķu sasniegšanu, identificējot pārmaiņas 

pašvaldībā kopumā un pa jomām, 

 nodrošināt pašvaldības attīstības novērtēšanas iespējas,  

 sekmēt kvalitatīvu, efektīvu un caurspīdīgu attīstības programmas ieviešanu un 

uzraudzību, nodrošinot ar informāciju par attīstības plānošanas dokumenta 

īstenošanas sasniegumiem - sabiedrību, politiķus un citas ieinteresētās puses,  

 pamatot attīstības programmas aktualizācijas nepieciešamību,  

 veicināt pašvaldības struktūrvienību, valsts institūciju, komersantu un sabiedrības 

koordinētu darbību pašvaldības attīstības jautājumos. 

7.1. ĪSTENOŠANA 

Attīstības programmas sekmīgas īstenošanas priekšnosacījumi ir sekojoši:  

1. noteikts atbildīgais par Attīstības programmas īstenošanu,  

2. Attīstības programmas īstenošana notiek organizēti, 

3. Attīstības programmas īstenošana ir sasaistīta ar Priekuļu novada pašvaldības budžetu.  

Par uzraudzības sistēmu atbildīgais Priekuļu novadā ir Priekuļu novada pašvaldības projektu 

vadītājs, kurš vada un koordinē uzraudzības procesu.  

Visām Attīstības programmā iekļautajām rīcībām norādītas par izpildi atbildīgās 

struktūrvienības un institūcijas, kurām aktīvi jāiesaistās arī uzraudzības procesā. 

Priekuļu novada Attīstības programmas īstenošana tiek nodrošināta divos līmeņos:  

1. politiskajā līmenī, ko nodrošina Priekuļu novada dome un domes komitejas,  

2. izpildes līmenī, ko nodrošina Priekuļu novada administrācija, iestāžu vadītāji. 

7.2. UZRAUDZĪBA 

Uzraudzības process norisinās divos veidos – ikgadējs novērtējums un novērtējums reizi 3 

gados. Abos gadījumos tiek izstrādāts Uzraudzības ziņojums. 

7.2.1. IKGADĒJS NOVĒRTĒJUMS 

Vienlaicīgi ar pašvaldības ikgadējā publiskā pārskata izstrādi tiek veikts Priekuļu novada 

Attīstības programmas uzraudzības process 3 soļos:  

 tiek apkopoti dati par īstenotajām rīcībām, saskaņā ar Rīcības plānu,  

 tiek apkopoti teritorijas attīstības rādītāju dati, 

 tiek apkopoti dati par darbību rezultatīvajiem rādītājiem. 
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Ilustrācija 5: Attīstības programmas ikgadējā novērtējuma ziņojuma struktūra 

Izrietot no šiem trim soļiem, tiek izstrādāts ikgadējais uzraudzības ziņojums par attīstības 

programmas ieviešanu - norādītas veiktās darbības uzdevumu izpildes sasniegšanas virzienā, 

ietverts uzraudzības rādītāju apkopojums. 

7.2.2. NOVĒRTĒJUMS REIZI 3 GADOS 

Papildus ikgadēji veicamajām darbībām uzraudzības procesa ietvaros tiek īstenots Priekuļu 

novada Attīstības programmas uzraudzības process reizi 3 gados, veicot sekojošas darbības: 

 tiek veikta novada iedzīvotāju aptauja, 

 tiek apkopoti iegūtie politikas rezultātu rādītāji. 

 
Ilustrācija 6: Attīstības programmas trīs gadu pārskata uzraudzības ziņojuma struktūra 

Par iedzīvotāju aptaujas pamatu var izmantot Attīstības programmas izstrādē izmantoto 

anketas paraugu, kurā iedzīvotāji vērtē pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, kā arī vispārējās 

attīstības tendences un būtiskākās problēmas.  

Izrietot no šiem diviem soļiem, tiek izstrādāts 3 gadu pārskata ziņojums par attīstības 

programmas ieviešanu, norādot attīstības programmas rādītāju sasniegumus 3 gadu periodā. 

7.2.3. PRIEKŠLIKUMS UZRAUDZĪBAS ZIŅOJUMA STRUKTŪRAI 

Uzraudzības ziņojumu veido trīs daļas: 

1. Ievads, 

2. Attīstības programmas ieviešanas izvērtējums, 

3. Secinājumi un priekšlikumi. 

Uzraudzības ziņojuma iespējamo saturu attēlo ILUSTRĀCIJA 7. 

1. DATI PAR 
ĪSTENOTAJĀM RĪCĪBĀM 

2. TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS 
RĀDĪTĀJI 

 3. REZULTATĪVIE 
RĀDĪTĀJI 

1. IEDZĪVOTĀJU APTAUJA 

2. POLITIKAS REZULTĀTU RĀDĪTĀJI 
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Ilustrācija 7: Uzraudzības ziņojuma struktūra 

  

•uzraudzības ziņojuma sagatavošanas mērķis, 

•laika periods, par kādu uzraudzības ziņojums sagatavots,  

•uzraudzības ziņojuma struktūra un sagatavošanā iesaistītie. 

1. IEVADS 

•ieviešanas process un sadarbība ar sociālajiem partneriem,  

•izvērtējums par izvirzīto prioritāšu, mērķu un rīcību sasniegšanu,  

•rezultatīvo rādītāju izvērtējums un ietekme uz novada attīstību,  

•investīciju plāna izvērtējums, kas ietver pārskatu par finanšu izlietojumu un 
prognozes sasaistē ar pašvaldības budžetu. 

2. IEVIEŠANAS IZVĒRTĒJUMS 

•galvenās problēmas un iespējas novada turpmākai attīstībai,  

•secinājumi par nepieciešamo problēmu risināšanu vai padziļinātu izpēti, 

•rekomendācijas Attīstības programmas grozījumiem un/vai aktualizācijai, 

•priekšlikumi Attīstības programmas aktualizēšanai. 

3. SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI 
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8. UZRAUDZĪBAS RĀDĪTĀJI 
Ikgadējā ziņojuma sagatavošanai pašvaldība var izmantot 3 tabulas: (1) Teritorijas attīstības rādītāji, (2) Darbības rezultātu rādītāji un (3) 

Uzdevumu un rīcību izpilde. 3 gadu pārskata ziņojuma sagatavošanai var izmanto politisko rezultātu rādītājus, kuru sagatavo, balstoties uz 

iedzīvotāju aptaujas rezultātiem. Uzraudzības rādītāju tabulas iespējams koriģēt pēc pašvaldības ieskatiem un pieejamajiem datiem. 

8.1. TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS RĀDĪTĀJI 

 

                                                      
21

 Rādītājs par 2013.gadu 
22

 Datu avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra statistika uz 01.01.2015., www.pmlp.gov.lv 
23

 Datu avots: Centrālās statistikas pārvaldes Datu bāze Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas uz 01.01.2015., www.csb.gov.lv 
24

 Datu avots: Centrālās statistikas pārvaldes Datu bāze Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas uz 01.01.2015., www.csb.gov.lv 
25

 Dati uz 28.02.2015., www.nva.gov.lv 
26

 2013.gada rādītājs, www.vraa.gov.lv 

GADS 

IEDZĪVOTĀJU SKAITS GADA 

SĀKUMĀ 

DEMOGRĀFISKĀS SLODZES 

LĪMENIS 

BEZDARBA LĪMENIS 

( % ) 

IEDZĪVOTĀJU IENĀKUMA 

NODOKĻA APMĒRS UZ VIENU 

IEDZĪVOTĀJU (EUR)
21

 

TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS 

INDEKSS 

RĀDĪTĀJS IZMAIŅAS RĀDĪTĀJS IZMAIŅAS RĀDĪTĀJS IZMAIŅAS RĀDĪTĀJS IZMAIŅAS RĀDĪTĀJS IZMAIŅAS 

uz 2015.gadu 
8 715

22
 

7 951
23

 
 583

24
  6,3

25
  431,28  -0,069

26
  

2016.           

2017.           

2018.           

2019.           

2020.           

Vēlamais 

sasniedzamais 

rādītājs uz 

2021.gada sākumu 

Vēlams ne 

mazāk par 

8000 

 

Vēlams 

mazāk par 

583 

 

Vēlams ne 

augstāk par 

6,0% 

 
Vēlams virs 

450,0 
 

Vēlams 

pozitīvs 

rādītājs 
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8.2. DARBĪBAS REZULTĀTU RĀDĪTĀJI 

                                                      
27

 Tai skaitā Priekuļu tehnikums 

 

NR.P. 

K. 

 

RĀDĪTĀJS 

 

DATU AVOTS 
BĀZES GADS 

PAŠREIZĒJĀ 

VĒRTĪBA 

SASNIEDZAMAIS 

RĀDĪTĀJS 2021.GADĀ 

RĀDĪTĀJI PAR 

2015.GADU 

(AIZPILDA 

2016.GADA 

SĀKUMĀ) 

TENDENCE 

SALĪDZINĀJUMĀ 

AR IEPRIEKŠĒJO 

GADU 

(  ) 

1.  Iedzīvotāju blīvums (cilv. uz km
2
) CSP 2015. 26 >26   

2.  Dabiskais pieaugums CSP 2014. -8 +8   

3.  Dzimušo skaits CSP/pašvaldība 2014. 86 >86   

4.  Mirušo skaits CSP/pašvaldība 2014. 94 <94   

5.  Noslēgto laulību skaits CSP/pašvaldība 2014. 44 50   

6.  Iedzīvotāju skaits Priekuļu pagastā PMLP 2015. 4356 ≥4356   

7.  Iedzīvotāju skaits Liepas pagastā PMLP 2015. 2975 ≥2975   

8.  Iedzīvotāju skaits Mārsnēnu pagastā PMLP 2015. 760 ≥760   

9.  Iedzīvotāju skaits Veselavas pagastā PMLP 2015. 624 ≥624   

10.  Iedzīvotāju skaits līdz darbaspējas vecumam CSP 2015. 225 >250   

11.  Izglītības iestāžu skaits 
Pašvaldība 2014./2015. 9

27
 9   

12.  Izglītojamo skaits PII un grupās kopā Pašvaldība 2013./2014. 454 500   

13.  Izglītojamo skaits vispārējās izglītības 

iestādēs kopā Pašvaldība 2013./2014. 636 650 
  

14.  Izglītojamo skaits profesionālās izglītības 

iestādē (Priekuļu tehnikums) 

Izglītības 

iestāde 
2014./2015. 812 virs 1000 

  

15.  Izglītojamo skaits interešu izglītības iestādē 

(Priekuļu mākslas skola) 
Pašvaldība 2014./2015. 34 45 
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28

 Priekuļu novada publiskais gada pārskats par 2013.gadu 

 
29

 www.csdd.lv, Statistika, 2014.gadā Ceļu policijā reģistrēto ceļu satiksmes negadījumu un cietušo skaits 

16.  Jauniešu nevalstisko organizāciju 

skaits/organizācijas, kas iesaistās arī 

jauniešu jautājumu risināšanā 

Pašvaldība 2014. nav 1 

  

17.  Tautas mākslas un amatierkolektīvu skaits 

kopā 
Pašvaldība

28
 2013. 28 28 

  

18.  Atjaunoto/jaunizveidoto sporta 

infrastruktūras objektu skaits 
Pašvaldība 2014. 2 5 

  

19.  Sociālos pabalstus saņēmušās ģimenes Pašvaldība 2014. 576 <550   

20.  Sociālos pabalstus saņēmušās personas Pašvaldība 2014. 1104 <1000   

21.  Pilnveidotas sociālās metodes un 

pakalpojumi 
Pašvaldība 2014. 4 >4 

  

22.  Novadā pieejamo ģimenes (primārās 

aprūpes) ārstu skaits 
SPKC 2013. 6 6 

  

23.  Atjaunoto ūdensapgādes tīklu garums (m) Pašvaldība 2014. 2500 10% no plānotā   

24.  Atjaunoto kanalizācijas tīklu garums (m) 

 
Pašvaldība 2013. 3300 10% no plānotā 

  

25.  Atkritumu šķirošanas punkti Pašvaldība uz 2015.gadu 17 >17   

26.  Īstenoto ēku energoefektivitātes 

paaugstināšanas projektu skaits 
Pašvaldība 2014. 2 4 

  

27.  Rekonstruēto autoceļu garums (km) 

Pašvaldība 2014. 2,0 

saskaņā ar 

pašvaldības speciālo 

budžetu - ceļu un 

ielu fondu 

  

28.  Rekonstruēto ielu garums (m) 

Pašvaldība 2014. 390 

saskaņā ar 

pašvaldības speciālo 

budžetu - ceļu un 

ielu fondu 

  

29.  Izveidoto gājēju / veloceliņu garums (m) Pašvaldība 2013. 657 10% no plānotā   

30.  Ceļu satiksmes negadījumu skaits CSDD 2014. 47
29

 <47   

http://www.csdd.lv/
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31.  
Nekustamo īpašuma apsaimniekošanas 

biedrību skaits 
Pašvaldība 2015. 

11 biedrības, 

4 personas ar 

kurām 

pašvaldība 

noslēgusi 

līgumu par 

dzīvojamās 

mājas 

apsaimnie-

košanu 

≥11 

≥4 

 

  

32.  Pašvaldības rīcībā esošais dzīvojamais fonds 

(pašvaldības īpašumā esošo un nomāto 

(lietojumā iegūto) dzīvokļu skaits) 

Pašvaldība, 

Ekonomikas 

ministrija 

2014. 1751 ≥1751 

  

33.  Labiekārtotu / rekonstruēto bērnu rotaļu vai 

atpūtas laukumu skaits 
Pašvaldība 2014. 3 >3 

  

34.  Labiekārtoto vai no jauna izveidoto atpūtas 

vietu skaits pie ūdeņiem 
Pašvaldība 2015. 1 3 

  

35.  Labiekārtoto publiskās ārtelpas teritoriju 

skaits (parki u.c.) 
Pašvaldība 2014. 4 6 

  

36.  Sociālo tīklu sekotāju skaits gadā Pašvaldība uz 01.12.2013. 727 >800   

37.  Informatīvā izdevuma „Priekuļu Novada 

Vēstis” tirāža  Pašvaldība 2013. 
2000 

 
>2000 

  

38.  Iedzīvotāju, kas izmanto e-pakalpojumus, 

skaits Pašvaldība 2014. nav datu >40% 
  

39.  Iedzīvotāju sapulču skaits 
Pašvaldība 2014. 4 4   

40.  Sadraudzības pašvaldību skaits 
Pašvaldība Uz 2015.gadu 7 7   

41.  Uzņemto pašvaldību delegāciju skaits 
Pašvaldība 2014. 3 3   

42.  Priekuļu novada pašvaldības pārstāvju vizīšu 

skaits citās pašvaldībās Pašvaldība 2014. 4 4 
  

43.  Lauksaimniecībā izmantotās zemes platības 

(ha) 
VZD 2014. 13142,2 saglabāts 
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44.  Meža zemes platības (ha) VZD 2014. 13625,4 saglabāts   

45.  Ekonomiski aktīvo tirgus sektora vienību 

skaits 
CSP 2012. 543 600 

  

46.  Reģistrēto uzņēmumu skaits Lursoft 2014. 33 ≥33   

47.  Likvidēto uzņēmumu skaits Lursoft 2014. 44 <44   

48.  Bezdarba līmenis (%) NVA 2013. 6,90 6,0   

49.  Strādājošo mēneša vidējā bruto darba 

samaksa (EUR) 
CSP 2014. 718 ≥718 

  

50.  Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi 

pašvaldības budžetā uz 1 iedz. (EUR) 
RAIM 2013. 431,28 450,0 

  

51.  Tūristu skaits Pašvaldība 2014. nav datu -   
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8.3. UZDEVUMU UN RĪCĪBAS IZPILDE 

Uzdevums 
Vai veiktas darbības 

uzdevuma ietvaros (jā/nē) 

Veiktās rīcības 

uzdevumu izpildei 

Priekšlikumi 

programmas 

aktualizācijai 

VTP1  DAUDZPUSĪGI, KVALITATĪVI UN PIEEJAMI PAKALPOJUMI 

U1 Pilnveidot izglītības kvalitāti un infrastruktūru    

U2 Īstenot novadā jaunatnes politiku    

U3 Pilnveidot kultūras iestāžu infrastruktūru un piedāvājumu    

U4 Pilnveidot sporta aktivitāšu piedāvājumu un tehnisko bāzi    

U5 Paaugstināt / pilnveidot sociālo pakalpojumu kvalitāti un daudzveidību    

U6 Uzlabot sociālo pakalpojumu nodrošinājuma infrastruktūru    

U7 Popularizēt aktīva un veselīga dzīvesveida pasākumus    

U8 Īstenot pasākumus sabiedriskās kārtības un drošības uzlabošanā    

VTP2  MOBILITĀTES, ENERGOEFEKTĪVAS UN ILGTSPĒJĪGAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA 

U9 Attīstīt ceļu un ielu infrastruktūru, uzlabojot satiksmes drošību    

U10 Uzlabot sabiedriskā transporta pakalpojuma pieejamību    

U11 Uzlabot tehnisko infrastruktūru    

U12 Sakārtot un attīstīt novada publisko un dzīvojamo fondu    

U13 Sekmēt teritoriju sakārtošanu un labiekārtošanu    

VTP3  PAŠVALDĪBAS PĀRVALDĪBAS EFEKTĪVAS DARBĪBAS STIPRINĀŠANA 

U14 Uzlabot pašvaldības iekšējās pārvaldības kvalitāti    

U15 Uzlabot ārējo sadarbību un komunikāciju    

U16 Veicināt kopienu attīstību    

VTP4  KONKURĒTSPĒJAS PALIELINĀŠANA  UN INOVĀCIJU IEVIEŠANA 

U17 Pilnveidot un attīstīt uzņēmējdarbības atbalsta sistēmu    

U18 Sekmēt jauniešu iekļaušanos darba tirgū    

U19 Sakārtot un attīstīt infrastruktūru uzņēmējdarbības vides uzlabošanai    

U20 Attīstīt ilgtspējīgu resursu izmantošanu    

U21 Sekmēt daudzveidīgu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozaru attīstību    

U22 Uzlabot sadarbību starp tūrisma nozarē iesaistītajām pusēm    
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U23 Attīstīt tūrisma infrastruktūru un pakalpojumu pieejamību    
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8.4. POLITIKAS REZULTĀTU RĀDĪTĀJI 

                                                      
30

 Procentuālais novērtējums aprēķināts, ņemot vērā pozitīvo atbilžu (vērtējums „apmierina” un „drīzāk apmierina”) skaitu attiecībā pret respondentu skaitu, kuri snieguši kvalitātes novērtējumu. Tādēļ 100% 

rādītāja summa ne vienmēr atbilst 116 aptaujas dalībnieku kopskaitam, jo ne visi aptaujas dalībnieki novērtējuši visus pakalpojumus un jomas 

 

Nr.p.k. 

 

Rādītājs
30

 

 

Pozitīvā 

vērtējuma 

rādītājs uz 

2015.gadu 

Sasniedzamais 

rādītājs 

2021.gadā 

Gads*(aizpilda 

pēc iedzīvotāju 

anketēšanas) 

Tendence 

salīdzinājumā 

ar 

iepriekšējo 

gadu, kad 

veikta 

anketēšana 

 (  ) 

1.  
Iedzīvotāju skaits, kas plāno mainīt dzīvesvietu ārpus Priekuļu novada robežām 

tuvāko 5 gadu laikā 
13% Mazāks par 13%   

2.  Pirmsskolas izglītības pakalpojumi 85% Augstāks par 85%   

3.  Vispārējās izglītības pakalpojumi 74% Augstāks par 80%   

4.  Profesionālās izglītības pakalpojumi 61% Augstāks par 65%   

5.  Interešu izglītības pakalpojumi 55% Augstāks par 60%   

6.  Mūžizglītības aktivitātes 39% Augstāks par 45%   

7.  Kultūras un izklaides pasākumi 74% Augstāks par 75%   

8.  Sporta pasākumi 69% Augstāks par 75%   

9.  Veselības aprūpes pakalpojumi 69% Augstāks par 70%   

10.  Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi 59% Augstāks par 60%   

11.  Sabiedriskās kārtības nodrošināšana 62% Augstāks par 65%   

12.  Sabiedriskā transporta pakalpojumi 73% Augstāks par 73%   

13.  Gājēju ietves, celiņi, gājēju pārejas u.tml. 69% Augstāks par 75%   

14.  Ielu/ceļu infrastruktūra, tās uzturēšana 41% Augstāks par 50%   

15.  Ielu apgaismojums 71% Augstāks par 75%   

16.  Vides sakoptība 84% Augstāks par 85%   

17.  Ūdensapgāde un kanalizācija 64% Augstāks par 70%   
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18.  Centralizētā siltumapgāde 60% 60%   

19.  Atkritumu apsaimniekošana 70% Augstāks par 75%   

20.  Mazumtirdzniecības pakalpojumi 80% Augstāks par 85%   

21.  Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi 45% Augstāks par 45%   

22.  Sadzīves pakalpojumi (frizētavas u.tml.) 39% Augstāks par 39%   

23.  Pasta pakalpojumi 66% Augstāks par 66%   

24.  Banku pakalpojumi 33% Augstāks par 33%   

25.  Internets 80% Augstāks par 80%   

26.  Aktīvās atpūtas un tūrisma pakalpojumi 65% Augstāks par 70%   

27.  Nodarbinātība (darbavietas) 20% Augstāks par 30%   

28.  Pašvaldības darbība 74% Augstāks par 80%   

29.  Pagastu pārvalžu darbība 59% Augstāks par 65%   
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PIELIKUMS. PAŠVALDĪBAS GRANTS CEĻU POSMI, KURUS NEPIECIEŠAMS ATJAUNOT
31  

Mārsnēnu pagasts 

Ceļa 

Nr. 
Ceļa nosaukums 

Svarīgākie ceļa parametri No esoša ceļa garuma 

nepieciešams atjaunot 

(km) 

Garums 

(km) 

Platums  

(m) 
Seguma veids 

A1 Auniņi – Dzeguzes 5,5 6 Grants 5,5 

A15 Sīkuļi – Lisa 3,4 6 Grants 1,4 

B12 Auniņi – Penguri 3 6 Grants 3 

Kopā: 9,9 

 
Liepas pagasts 

Ceļa 

Nr. 
Ceļa nosaukums 

Svarīgākie ceļa parametri No esoša ceļa garuma 

nepieciešams atjaunot 

(km) 

Garums 

(km) 

Platums  

(m) 
Seguma veids 

A1 Kainaži – Sarkaņi 3,621 6 Grants 3,621 

B10 Kalāči – Irbītes 3,287 6 Grants 3,287 

B11 Tomēni – Irbītes – Rauna 3,224 6 Grants 3,224 

Kopā:  10,13 

 
Priekuļu pagasts 

Ceļa 

Nr. 
Ceļa nosaukums 

Svarīgākie ceļa parametri No esoša ceļa garuma 

nepieciešams atjaunot 

(km) 

Garums 

(km) 

Platums  

(m) 
Seguma veids 

B10 Pušklaipi – Brīvkalni 2,62 6 Grants 2,62 

B12 Valmieras ceļš – Ģībolas – Garkalnes 

ceļš 

1,52 6 Grants 1,52 

B16 Garkalne – Vaives dzirnavas 1,8 6 Grants 1,8 

B23 Ģūģeru kalns – Kunči 1,21 6 Grants 1,21 

B24 Piebalgas ceļš – Kunči 1,4 6 Grants 1,4 

                                                      
31

 Pašvaldības atjaunojamo ceļu saraksts sastādīts pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros 
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B27 Jaunrauna – Smurģi 3,85 6 Grants 3,85 

B32 Tautas nams – Upītes 4,05 6 Grants 4,05 

Kopā:  16,45 

 
Veselavas pagasts 

Ceļa 

Nr. 
Ceļa nosaukums 

Svarīgākie ceļa parametri No esoša ceļa garuma 

nepieciešams atjaunot 

(km) 

Garums 

(km) 

Platums  

(m) 
Seguma veids 

B3 Kapi – Veģeri – Veclaicenes šos. 5,93 6 Grants 5,93 

B6 Skola – Puķi 4,1 6 Grants 4,1 

B7 Rabākas – Stirnas – Fēliks 6,07 6 Grants 6,07 

Kopā:  16,1 

  



 

PRIEKUĻU NOVADA 

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2015.-2021.GADAM IZSTRĀDES 

DARBA GRUPU DALĪBNIEKI: 

Aivars Kalnietis, Aivars Tīdemanis, Ainārs Amantovs, Andris Rancāns, Benita Sausiņa, 

Dace Kalniņa, Elīna Krieviņa, Elīna Tilaka, Ernests Ikaunieks, Fjodors Puņeiko, Guntars 

Mucenieks, Gunta Smutova, Inta Puriņa, Īrisa Uldriķe, Jānis Blašķis, Jānis Līpacis, Jānis 

Sirlaks, Juris Pētersons, Liene Vecgaile, Līga Šmitiņa – Jankovska, Lolita Barone, Marija 

Eglone, Māra Juzupa, Māris Baltiņš, Ralfs Saļmo, Tamāra Kurzemniece, Vineta Lapsele 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priekuļu novada attīstības programma 2015.-2021.gadam  

 

Izstrādātājs – SIA „Reģionālie Projekti”  

 

Kontakti: Rūpniecības iela 32b – 502, Rīga, LV – 1045, Latvija. 

Tel.: +371 67 32 08 09, Fakss: +371 67 32 09 07 

www.rp.lv 


