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1. PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBA  

Iestādes juridiskais statuss 
1. Iestādes nosaukums Priekuļu novada pašvaldība, kurā iekļauti: 

Priekuļu, Liepas, Mārsnēnu, Veselavas 
pagasti. 

2. Pašvaldības juridiskā adrese Cēsu prospekts 5, Priekuļu pagasts, Priekuļu 
novads, LV-4126 

3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000057511 

4. PVN maksātāja reģistrācijas Nr. LV90000057511 

5. Finansu gads 01.01.2016.-31.12.2016. 

6. Novada domes locekļi 15 deputāti 

7. Novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa 

8. Izpilddirektors Fjodors Puņeiko 

9. Galvenā grāmatvede Ieva Butāne 

10. Zvērinātā revidente Biruta Novika 

11. Pārskatā izmantotā valūta EUR 

12. Precizitātes pakāpe veseli skaitļi 

13. Teritorijas lielums 301.8 km² 

14. Iedzīvotāju skaits 8630 

15. Strādājošo skaits pašvaldības iestādēs un 
pašvaldības uzņēmumos 

 

16. Interneta mājas lapa www.priekuli.lv    

 

Teritoriālais iedalījums 
 

Priekuļu novada teritorija atrodas Vidzemes centrālajā daļā. 

 
 

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, ar 2009.gada 1.jūliju 

tika izveidots Priekuļu novads, kurā ietilpst Priekuļu, Liepas, Mārsnēnu un Veselavas pagasti. 

Novada administratīvais centrs noteikts Priekuļos. Priekuļu novada kopplatība ir 301.8 km2.   
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Priekuļu novads robežojas ar Cēsu, Pārgaujas, Kocēnu, Raunas, Vecpiebalgas, 

Smiltenes un Beverīnas novadiem. 

 

 

Veselavas 
pagasts; 59.5

Priekuļu 
pagasts; 98.4

Liepas pagasts; 
74.7

Mārsnēnu 
pagasts; 69.2

Teritorijas platība, km2

Lauksaimniecības 
zeme

43.03%

Meži
45.67%

Krūmāji
0.83%

Purvi
1.19%

Zem ūdeņiem
1.86%

Zem ēkām
2.30%

Zem ceļiem
2.79%

Pārējās 
zemes 
2.34%

Zemes sadalījums pa lietošanas veidiem 2016.gadā (ha)
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Avots: http://www.vzd.gov.lv/files/2016_gada_zemes_parskats.pdf  

Novada ceļu kopējais garums 191,3 km; t.sk. ar melno segumu 4,55km, A grupas ceļi 

32,31km; B grupas ceļi 121,1 km; C grupas ceļi 33,34km;  D grupa - ielu kopgarums 36,64km.  

Priekuļu pagasts 

 

Iedzīvotāji 
Iedzīvotāju skaits  uz 2017.gada 01.janvāri ir 8630 iedzīvotāji. (Avots: PMLP) 

Priekuļu pagastā – 4290 

Liepas pagastā – 2965 

Mārsnēnu pagastā – 761 

Veselavas pagastā - 614 

 
 

Bezdarba līmenis uz 31.12.2016. ir 5,7% no iedzīvotājiem darbspējīgā vecumā, kas ir par 0.5% 

mazāk kā 2015.gadā (6.2% uz 31.12.2015.). 
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http://www.vzd.gov.lv/files/2016_gada_zemes_parskats.pdf


6 
 
 

 
 

 
 

Priekuļu novadā uz 01.01.2017. pēc PMLP datiem ir: 7906 Latvijas pilsoņi, 624 Latvijas 

nepilsoņi, 100 ārvalstu pilsoņi. 

Dzimtsarakstu nodaļā 2016.gadā reģistrēts 81 jaundzimušais – 41 meitene un 40 zēni, 

divi bijuši dvīņu pāri. No reģistrētajiem bērniem - 38 ir otrie bērni ģimenē, 20 pirmdzimtie, un 

23 bijuši trešie un vairāk bērni ģimenē.  

Ar 2016.gada jūliju Dzimtsarakstu nodaļas veic jaundzimušo dzīves vietas pirmreizējo 

deklarēšanu, tādejādi atvieglojot vecākiem formalitāšu kārtošanu.   

2016. gadā novadā laulības slēguši 67 pāri (2015.gadā - 48). Pēdējos gados aizvien 

vairāk pāru savu laulību reģistrācijai izvēlas citu vietu, ne dzimtsarakstu nodaļu. Vasaras 

periodā laulību ceremonijas tiek lūgtas reģistrēt brīvā dabā, dzimtas mājās, viesu namos, 

Gaujas krastā. 2016.gadā 20 iepriekšējos gados sastādītie laulību reģistri tika papildināti ar 

atzīmi “laulība šķirta”.  

2016.gadā dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 52 miršanas gadījumi.  

 

Vīrieši
48%

Sievietes
52%

Iedzīvotāju sadalījums Priekuļu novadā 
pēc dzimuma

674

2857

619591

2771

1118

LĪDZ DARBA SPĒJAS VECUMAM DARBASPĒJAS VECUMĀ PĒC DARBASPĒJAS VECUMA

Darbspējas vecuma un dzimuma 
struktūra Priekuļu novada pašvaldībā

Vīrieši Sievietes
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Kārtotas 4 uzvārda maiņas, izdarīti 25 papildinājumi un labojumi reģistros, atkārtoti 

izsniegtas 19 dzimtsarakstu apliecības. 

 

Domes sastāvs  
 Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – 
dome, kas iedzīvotāju vārdā pieņem lēmumus; nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, 
lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā 
nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, 
izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Pašvaldības dome ir atbildīga par pašvaldības 
institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu atbilstīgu izlietojumu. 

Priekuļu novada dome darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par 

pašvaldībām” un 2009. gada 1. jūlija pašvaldības nolikumu. Pašreizējā dome strādā 15 

deputātu sastāvā. Priekuļu novada dome ievēlēta 2013.gada 1.jūnija vēlēšanās. 

Priekuļu novada domē ir 15 deputāti: 

Māra Juzupa  
(„LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA") 

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja 

Aivars Tīdemanis 
(„LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA") 

Novada domes priekšsēdētājas vietnieks 

Aivars Kalnietis 
(„LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA") 

Domes deputāts 

Armands Capars 
("VIENOTĪBA") 

Domes deputāts 

Dace Kalniņa 
(„LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA") 

Domes deputāts 

Dita Sloka 
("VIENOTĪBA") 

Domes deputāts 

Elija Latko 
(„LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA") 

Domes deputāts 

Elīna Stapulone Domes deputāts 

23 23
29

42 39
48

67

54
59 57 58

78
73

82

112

96

74
79

55

69

52

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Dzimstības, mirstības un laulību reģistra 
rādītāji Dzimtsarakstu nodaļā

Laulība Dzimšana Miršana
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(„LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA") 

Guntars Zicāns 
("VIENOTĪBA") 

Domes deputāts 

Gvido Sabulis 
("VIENOTĪBA") 

Domes deputāts 

Jānis Mičulis 
(„LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA") 

Domes deputāts 

Juris Levitass 
(„LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA") 

Domes deputāts 

Juris Sukaruks 
(„LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA") 

Domes deputāts 

Māris Baltiņš 
("VIENOTĪBA") 

Domes deputāts 

Sarmīte Orehova 
(„LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA") 

Domes deputāts 

 

Saskaņā ar Priekuļu novada pašvaldības nolikumu domes sēdēs, kuras notiek 1 reizi mēnesī – 

katra mēneša ceturtajā ceturtdienā plkst.15:00, piedalīties aicināts ikviens iedzīvotājs. 

Nepieciešamības gadījumā tiek sasauktas ārkārtas domes sēdes. 2016.gadā notikušas 14 

domes sēdes -  13 kārtējās domes sēdes un 1 ārkārtas domes sēdes. 

 Pašvaldības funkciju izpildei domē ir: 

 četras deputātu komitejas:  

 finanšu komiteja, 

 sociālo jautājumu komiteja,  

 izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja, 

 tautsaimniecības komiteja,  

un 

 septiņas pastāvīgās komisijas:  

 dzīvojamo māju privatizācijas komisija;  

 administratīvā komisija;  

 vēlēšanu komisija;  

 iepirkumu komisija;  

 pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija;  

 administratīvo aktu apstrīdēšanas komisija; 

 arhīva ekspertu komisija. 

 

Pārskata gada galvenie uzdevumi 
 

Priekuļu novadā ir noteikti šādi stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes. 
Mērķi: 

1. Izglītota, radoša, labklājīga un tradīcijām bagāta vietējā sabiedrība; 
2. Labiekārtota, sociāli atbalstoša un pieejama dzīves vide; 
3. Augstas kvalitātes pārvaldība, moderna un inovatīvām idejām apveltīta pašvaldība; 
4. Uzņēmējdarbības vides attīstības veicināšana. 

 
Prioritātes: 
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1. nodrošināta pašvaldība ar izglītības ieguves iespējām dažāda vecuma iedzīvotājiem, 
sporta, kultūras iestāžu nodrošinājums un sabiedrības iesaiste pašdarbībā; 

2. sakārtota tehniskā infrastruktūra; 
3. nodrošināta komunikācija un labas attiecības starp pašvaldību un vietējo sabiedrību; 
4. dažādota uzņēmējdarbība, sekmēta ražošana, nodrošinātas darbavietas, izmantojot 

augstas tehnoloģijas un sekmēta e-novada izveide Latvijas mērogā. 
 

Domes struktūra un padotībā esošās iestādes 
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Pašvaldības autonomās funkcijas Priekuļu novada pašvaldībā 2016.gadā realizēja 
šādas institūcijas: 

1. Priekuļu novada Priekuļu bāriņtiesa; 
2. Priekuļu novada Liepas bāriņtiesa, 
3. Sociālais dienests; 
4. Dzimtsarakstu nodaļa: 
5. Izglītības iestādes: 

a. Priekuļu novada pirmsskolas izglītības iestāde „Mežmaliņa”; 
b. Priekuļu novada Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde; 
c. Priekuļu novada Liepas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte”; 
d. Priekuļu novada Veselavas pirmsskolas izglītības iestāde; 
e. Priekuļu novada Mārsnēnu pamatskola; 
f. Priekuļu novada Liepas pamatskola; 
g. Priekuļu novada Priekuļu vidusskola. 

 
Priekuļu novada domei pieder kapitāldaļas: 

1. SIA „Cēsu Olimpiskais Centrs” – 40% no kopējā SIA pamatkapitāla. 
2. A/S CATA – 10,56% no kopējā akciju skaita; 
3. SIA „ZAAO” – 3,535% no kopējā SIA pamatkapitāla. 

 

2. PERSONĀLS 
 

Amata vienību skaits Priekuļu novada pašvaldībā 2016.gadā – 535, vidējais 
darbinieku skaits – 498. No darbinieku skaita - Sievietes – 76,32%, vīrieši – 23,68%. 
 

 
 

Priekuļu novada pašvaldībā 52,93 % darbiniekiem ir augstākā izglītība, 26,03% - 
vidējā profesionālā izglītība, 12,11% - vidējā izglītība un 8,93 % pamata izglītība.  
 

Sievietes
76%

Vīrieši 
24%

Darbinieku sadalījums pēc dzimuma
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Analizējot Priekuļu novada pašvaldības darbinieku izglītību, visvairāk ir darbinieku, 
kuri ir ieguvuši akadēmisko vai otrā līmeņa augstāko izglītību (bakalaura vai bakalaura ar 
specialitāti). 

 
 

Kā redzams diagrammā, 2016.gadā ir mainījusies darbinieku struktūra vairākās 
vecuma grupās – ir pieaudzis darbinieku skaits vecumā no 20-30 gadiem, savukārt 
samazinājies visās pārējās vecuma kategorijās. 
2016.gadā atbrīvoti – 43; pieņemti – 48 darbinieki. 
 

3. PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS PAKALPOJUMI 
 

Priekuļu novada pašvaldības darbības vispārīgos noteikumus, ekonomisko pamatu 
un kompetenci reglamentē likums „Par pašvaldībām”. Priekuļu novada pašvaldība ir atbildīga 
par pašvaldības institūciju tiesisko darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu, domes un tās 

Augstākā 
izglītība; 52.93%

Vidējā 
profesionālā 

izglītība; 26.03%

Vidējā izglītība; 
12.11%

Pamata izglītība; 
8.93%

Priekuļu novada pašvaldības darbinieku 
dalījums pēc iegūtās izglītības

6.29%

12.00%

28.88%

37.90%

14.93%

6.11%

22.41%

27.06%

33.29%

11.13%

20-30 GADI 31-40 GADI 41 – 50 GADI 51 – 60 GADI VIRS 60 GADIEM

Darbinieku dalījums pa vecuma grupām:

2015.g. 2016.g.



12 
 
 

izveidoto institūciju darba organizāciju un pašvaldības pārvaldi nosaka Priekuļu novada 
pašvaldības nolikums (apstiprināts 2009.gada 1.jūlijā). 

Lai nodrošinātu un veicinātu pašvaldības kompetencē esošo funkciju izpildi 2010.gada 
4.janvārī starp 7 novadiem bijušā Cēsu rajona teritorijā (Priekuļu, Amatas, Jaunpiebalgas, 
Līgatnes, Pārgaujas, Raunas un Vecpiebalgas) tika noslēgts Sadarbības līgums par novadu 
pašvaldību sadarbību atsevišķu funkciju veikšanai: 

 metodiskā palīdzība pašvaldību izglītības iestādēm; 

 būvvaldes pakalpojumu saņemšana; 

 starptautisko sakaru attīstība; 

  Metodiskā palīdzība pašvaldībām juridiskos un pašvaldību sadarbības jautājumos. 
Minēto funkciju izpilde tika deleģēta Amatas novada pašvaldībai, savukārt lēmumi par 

to finansēšanas apjomu un kārtību tiek pieņemti, pašvaldībām savstarpēji vienojoties. Saskaņā 
ar noslēgto Sadarbības līgumu, vienu reizi mēnesī tiek sasauktas novadu vadītāju sanāksmes 
sadarbības jautājumu koordinēšanai. 

 

Dzīvesvietas deklarēšana 
 

2016.gadā Priekuļu novada pašvaldībā reģistrētas 583 dzīvesvietas deklarācijas, no tām 81 

jaundzimušo deklarācija. 246 dzīvesvietu deklarācijas reģistrētas elektroniski. 

No Priekuļu novada dzīvesvietu citos novados deklarējuši 448 iedzīvotāji, no tām 39 personas 

norādījušas dzīvesvietu ārzemēs. 

2016.gadā Priekuļu novada dome deklarēto dzīvesvietu anulējusi 33 personām. 

  

Bāriņtiesa 
 

Priekuļu novada Priekuļu bāriņtiesa un Priekuļu novada Liepas bāriņtiesa ir novada 
pašvaldības domes izveidotas aizbildnības un aizgādnības iestādes, kas savā darbībā 
pamatojas uz normatīvajiem aktiem un publisko tiesību principiem, kā arī ievēro Priekuļu 
novada domes saistošos noteikumus, lēmumus un citus pašvaldības normatīvos aktus. To 
galvenais uzdevums bērna un personu ar rīcībspējas ierobežojumiem interešu aizstāvēšana.  
Priekuļu novada Priekuļu bāriņtiesa 

2016.gadā bāriņtiesa pieņēmusi 24 lēmumus: 

 Par aizgādības tiesību atjaunošanu – 6; 

 Par atbilstību aizbildņa pienākumu pildīšanai – 4; 

 Par bērna mantu – 3; 

 Vienpersoniski, par aizgādības tiesību pārtraukšanu – 3; 

 Par aizbildnības nodibināšanu – 2; 

 Par atzinuma sniegšanu tiesai – 2; 

 Par pabalsta izmaksu – 1; 

 Par aizgādnību – 1; 

 Par aizbildņa atlaišanu – 1; 

 Citi – 1. 
Neviens no bāriņtiesas pieņemtajiem lēmumiem pārskata gadā nav pārsūdzēts tiesā. 

Par bāriņtiesas darbību nav saņemta neviena sūdzība. 
2016.gadā bāriņtiesā ierosināta 21 jauna lieta, tajā skaitā 7 pārbaudes lietas, kopā 

bāriņtiesā atrodas 63 aktīvas lietas. 
2016.gadā bāriņtiesā saņemts 181 dokuments, nosūtīti – 253 dokumenti. 
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2016.gadā bāriņtiesa informējusi Sociālo dienestu, policiju un citas institūcijas par 
septiņām ģimenēm, kurās aug vienpadsmit bērni, kuriem netiek nodrošināta pietiekama 
aprūpe un kuriem vajadzīga palīdzība.   

2016.gadā aizgādības tiesības pārtrauktas 7 vecākiem – 3 mātēm, 4 tēviem uz 4 
bērniem vecumā no 8 mēnešiem līdz 7 gadiem. 

2016. gadā bāriņtiesas teritorijā (Priekuļu pagasts, Veselavas pagasts) nav 
audžuģimenes un nav arī viesģimenes. Neviens bērns nav nodots audžuģimenes aprūpē citā 
teritorijā. 

2016.gadā jaunas lietas par aizgādnību neveidojās, taču tika uzsākts tiesā pārskatīt 
personas rīcībspējas ierobežojuma apjomu piecās bāriņtiesā esošajās lietās un vienā gadījumā 
pēc tiesas sprieduma tika pieņemts bāriņtiesas lēmums. 

2016.gadā divas personas atbrīvotas no bērna mantas aizbildņa pienākumu 
pildīšanas, vienai personai atļauts pieņemt dāvinājumu. 

Iedzīvotājiem nozīmīga darbības joma ir bāriņtiesas sniegtie pakalpojumi - 
apliecinājumu izdarīšana un citu uzdevumu pildīšana. Bāriņtiesas apliecinājums juridiskā 
spēka ziņā pielīdzināms notariālajam apliecinājumam. 2016.gadā bāriņtiesā veikti 266 
notariālie apliecinājumi (darījumi, nostiprinājuma lūgumi, atļaujas, pilnvaras, testamenti). 
Priekuļu novada Liepas bāriņtiesa 

2016.gadā bāriņtiesa pieņēmusi 13 lēmumus: 

 Par aizgādības tiesību pārtraukšanu- 2 

 Par aizgādības tiesību atjaunošanu – 5; 

 Par atzinuma sniegšanu par atbilstību aizbildņa pienākumu pildīšanai-1; 

 Par atzinuma sniegšanu par atbilstību aizgādņa pienākumu pildīšanai-1; 

 Par bērna mantu – 1; 

 Par aizgādņa iecelšanu-1; 

 Par aizbildņa atlaišanu – 1; 

 Par bērna nodošanu citas personas aprūpē– 1. 

Neviens no bāriņtiesas pieņemtajiem lēmumiem pārskata gadā nav pārsūdzēts tiesā. 
Tāpat nav saņemta neviena sūdzība.  

Ikdienas darbības nodrošināšanai nosūtīti 283 dokumenti,  saņemti 32 fizisku un 
juridisku personu iesniegumi, kā arī 148 ienākošie dokumenti. Pārskata gadā ierosinātas  8 
jaunas lietas. 2016.gada 31.decembrī bāriņtiesā aktīvas 26 lietas.  

Bāriņtiesa regulāri sniedz konsultācijas kā Priekuļu novada, tā arī citu novadu 
iedzīvotājiem bāriņtiesas kompetences jautājumos. Rezultātā ir izdevies atrisināt 
iedzīvotājiem svarīgus jautājumus, neierosinot lietu izskatīšanai bāriņtiesā.  

Pārskata gadā bāriņtiesas darbinieki 82 reizes veikuši apsekošanas jeb dzīves apstākļu 
pārbaudes personu dzīves vietās.  

2016.gadā  bāriņtiesa ir informējusi Priekuļu novada Sociālo dienestu par 4 ģimenēm, 
kurās aug 7 bērni,  un lūgusi šīs ģimenes ņemt  uzskaitē  kā riska ģimenes,  kurās veidojas/ var 
veidoties bērna augšanai un attīstībai nelabvēlīgi apstākļi. 

Pērn par vienu personu bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu atjaunot pārtrauktās aizgādības 
tiesības, par divām personām pieņemts lēmums pārtraukt bērna aizgādības tiesības, par 3 
personām sniegts prasības pieteikums tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu.  

2016.gada 31.decembrī ārpusģimenes aprūpē atrodas 5 bērni. Visiem nodibināta 
aizbildnība un iecelts aizbildnis.  

Šobrīd Liepas bāriņtiesas darbības teritorijā  ir izveidota viena audžuģimene.  
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2016.gadā bāriņtiesai šajās lietās nav bijis nepieciešamības sniegt atzinumu pēc tiesas 
pieprasījuma lietās par atsevišķas aizgādības noteikšanu vienam no vecākiem, bērna 
dzīvesvietas un saskarsmes tiesību noteikšanu.  

2016.gada 31.decembrī bāriņtiesas pārraudzībā ir 4 aktīvas lietas par bērna mantas 
pārvaldību. Šogad pieņemts 1 lēmums par atļauju nepieņemt bērna vārdā viņam piekritušo 
mantojuma daļu. 

2016.gada 31.decembrī aktīvas ir 4 lietas par bērnu nodošanu citu personu aprūpē. 
Šajā gadā pieņemts 1 lēmums par bērna nodošanu vecāsmātes aprūpē. 

2016.gada 31.decembrī aktīvas ir 4 lietas par aizgādņa iecelšanu personai ar 
ierobežotu rīcībspēju, no kurām divas lietas ir pārsūtītas uzraudzībai no citas bāriņtiesas. 

2016.gadā pieņemts 1 lēmums par aizgādņa iecelšanu mantojumam. 
Bāriņtiesa veic arī notariālās funkcijas savas teritorijas iedzīvotājiem. Tas iedzīvotājiem 

ir izdevīgi gan teritoriāli, gan arī finansiāli. 2016.gadā bāriņtiesa veikusi 191 notariālo darbību 
( līgumi, nostiprinājuma lūgumu, pilnvaras, piekrišanas, parakstu apliecināšana uz dokumenta 
). 

Sociālie pakalpojumi 
Priekuļu novada  Sociālais dienests ir pašvaldības  iestāde, kas reģistrēta Sociālo 

pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Dienesta galvenās funkcijas ir koordinēt, plānot, organizēt un 
sniegt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību novada teritorijā dzīvojošiem iedzīvotājiem, 
lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas 
situācijas uzlabošanā. Sociālais dienests  savu darbību veic saskaņā ar  normatīvajiem aktiem 
un iestādes nolikumu. Iestādes struktūrā izveidotas trīs nodaļas: Sociālās palīdzības nodaļa, 
Sociālās aprūpes mājās nodaļa un Ģimenes atbalsta nodaļa, un struktūrvienība - Sociālo 
pakalpojumu centrs. Pavisam Sociālajā dienestā un tā struktūrvienībās  strādā 21 darbinieks 
(t.sk. 11 amata vienības- sociālā darba speciālisti). Darbs tiek organizēts tā, lai novada 
iedzīvotāji, pēc iespējām tuvāk dzīvesvietai, varētu pagastos saņemt sociālā darba speciālistu, 
t.sk. sociālo darbinieku darbam ar ģimenēm un bērniem un psihologa pakalpojumus, un risināt 
jautājumus, kas saistīti ar sociālo pabalstu un pakalpojumu saņemšanu. 2016.gadā sociālā 
atbalsta pasākumiem (t.sk. sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanai, sociālā 
dienesta un tā struktūrvienību pakalpojumu sniegšanai un uzturēšanai) novadā pavisam 
izlietoti 403754 euro, kas ir par 6% vairāk kā 2015.gadā, (salīdzinājumam 2015.gadā -382901 
euro, 2014.gadā - 419053 euro). Tas saistīts ar to, ka 2016.gadā palielinājās cilvēku skaits, 
kuriem bija nepieciešami sociālās aprūpes pakalpojumi mājās vai pansionātā.  

2016.gadā novada iedzīvotāju dzīves līmenis ir uzlabojies, un ir samazinājies trūcīgo 
personu skaits. Sociālās palīdzības nodaļas darbiniekiem materiālās situācijas izvērtēšanu 
ievērojami atvieglo pieejas valsts datu informācijas sistēmām, kas ļauj pārbaudīt pabalstu 
pieprasītāju sniegto informāciju par ienākumiem  un īpašumiem. Saņemti 1238 iesniegumi, 
sagatavoti 1228 lēmumi, sniegtas 2020 konsultācijas, veiktas 397 apsekošanas.  2016.gadā 
trūcīgas ģimenes statuss tika piešķirts  138 ģimenēm jeb 321 personai (2015.gadā - 479 
personām). Maznodrošinātās personas/ģimenes statuss piešķirts  79 ģimenēm jeb 148 
personām. 

Sociālās palīdzības pabalstiem kopumā tika izlietoti 85095 euro (2015.gadā - 92575 
euro), kas ir 8 % mazāk kā 2015.gadā, un tos saņēma pavisam 395 ģimenes jeb 635 personas. 
Visvairāk sociālā palīdzība bija nepieciešama  pensijas vecuma cilvēkiem, invalīdiem un 
ģimenēm ar bērniem. 
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Ir sarucis garantētā minimālā ienākuma pabalsta saņēmēju skaits. Attiecīgi,  93 ģimenes (141 

persona) nebija spējīgas samaksāt ar dzīvokli saistītos izdevumus. Novadā 219 ģimenes  (306 

personas) lūdza palīdzību malkas iegādei. Sakarā ar to, ka pašvaldība ir radusi iespēju 

nodrošināt ar pusdienām skolās visus novada pamatskolas bērnus, brīvpusdienas tika 

piešķirtas  tikai tiem bērniem, kuri mācās citu novadu skolās, proti,  36 bērniem.  

Apkopojot informāciju par piešķirto pabalstu veidiem un izlietotajiem finanšu līdzekļiem, 

situācija 2016.gadā bija sekojoša: 

Pabalsta veids Summa 

(EUR) 

%  Ģimeņu 

skaits 

Personu 

skaits 

Pabalsti, kurus piešķir pēc materiālā stāvokļa izvērtēšanas 

Garantētā minimālā ienākuma pabalsts 2265 3 12 12 

Dzīvokļa pabalsti 18812 23 93 141 

Malkas pabalsti 28600 34 219 306 

Vienreizējie pabalsti (ārkārtas situācijas, 

apbedīšana) 

3503 4 10 15 

Pabalsti daļēju medicīnisko izdevumu  

apmaksai 

16967 20 196 225 
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Pabalsti un sociālās garantijas bērniem 

bāreņiem 

1659 2 3 3 

Brīvpusdienas skolās, bērnudārzos 3048 4 30 36 

Pabalsti mācību gada uzsākšanai 946 1 24 43 

Pabalsti, kurus piešķir bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas 

Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā (no 90 gadu 

vecuma) 

1950 2 - 36 

Pabalsti aizbildņiem un aizbildņu un 

audžuģimenēs dzīvojošiem bērniem 

7345 7 8 - 

 
Ir palielinājies darba apjoms Sociālās aprūpes mājās nodaļas darbiniekiem, jo pieaug 

cilvēku pieprasījums pēc palīdzības aprūpes nodrošināšanā. Aprūpes mājās pakalpojumi 
2016.gadā sniegti 30 personām un to nodrošināja sociālā darbiniece, 4 aprūpētājas un 
medicīnas darbinieks.  Aprūpes mājās pabalsti piešķirti 2 personām, kopsummā 1170 euro. 
Izmantojot specializēto autotransportu tika nodrošināta 7 bērnu ar īpašām vajadzībām 
nokļūšana uz/no izglītības iestādēm katru dienu visu mācību gadu. 74 cilvēkiem ar 
pārvietošanās grūtībām palīdzēts nokļūt uz ārstniecības iestādēm un atpakaļ vai sociālās 
aprūpes iestādēm.  20 cilvēkiem tika nodrošināts transporta pakalpojums, lai nokļūtu uz 
Sociālā dienesta nodrošinātajām nodarbībām Sociālo pakalpojumu centrā.  

36 cilvēkiem bija nepieciešams  izvērtēt sociālās funkcionēšanas līmeni, lai varētu 
saņemt valsts finansētu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un veikta 53 cilvēkiem ikdienā 
veicamo darbību un vides novērtēšana, lai cilvēki ar nopietnām veselības problēmām varētu 
saņemt kopšanas pabalstu. 

 Asistenta pakalpojumu par valsts līdzekļiem 2016.gadā saņēma septiņi  
invalīdi (t.sk. divi bērni invalīdi), kuriem Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu Valsts  
komisija noteikusi indikācijas asistenta pakalpojuma  nepieciešamībai. 

 2016.gadā palielinājās cilvēku skaits, kuriem bija nepieciešams sociālās 
aprūpes pakalpojums pansionātā. Pagājušajā gadā pansionātos ievietoti 10 cilvēki, kuriem 
sociālās aprūpes pakalpojumu līdzfinansē pašvaldība, un ir palielinājies to cilvēku skaits, kuri 
interesējas par iespējām saņemt aprūpi pansionātā. Pagājušā gadā pavisam dzīvoja un 
aprūpes pakalpojumus pansionātos saņēma 32 novada cilvēki. Par pakalpojumu pansionātos 
no pašvaldības budžeta 2016.gadā izlietoti 83373 euro.  

Ģimenes atbalsta nodaļas pakalpojumus 2016.gadā saņēmušas pavisam 496 
personas. Ģimenes atbalsta nodaļas sociālo darbinieku redzeslokā bija 115 riska ģimenes, 
sociālo problēmu risināšanai  tika veikta sociālo risku izvērtēšana un kopā ar ģimenēm 
izstrādāti sociālās rehabilitācijas plāni vai bērna uzvedības sociālās korekcijas  plāni. Sociālie 
darbinieki  sniedza 673 konsultācijas, veica 546 mājsaimniecību sadzīves apstākļu apsekošanu.  

No 2016. gada septembra Ģimenes atbalsta nodaļā strādā sociālais rehabilitētājs, 
kurš sadarbībā ar sociālo darbinieku īsteno rehabilitācijas plānā paredzētos uzdevumus, kas 
saistīti ar bērnu aprūpi un audzināšanu, vecāku sociālo prasmju apguvi un attīstīšanu un 
ģimenes budžeta plānošanu. Darbs tika veikts ar ģimenēm,  kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi 
apstākļi. Sociālā rehabilitētāja pakalpojumu regulāri dzīvesvietā saņēma 6 ģimenes. 

Sociālie darbinieki darbam ar ģimeni un bērniem organizēja izglītojoša/atbalsta 
grupas sākumskolas bērnu vecākiem, kā arī vecākiem  tika piedāvāta iespēja individuāli apgūt  
dažādas programmas bērnu audzināšanā, gan individuāli, gan grupās, t.sk. pirmskolas vecuma 
bērnu vecākiem 10 nodarbību cikls  „Bērnu emocionālā audzināšana”.  Psihologa individuālas 
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konsultācijas saņēmušas 93 personas (t.sk. 37 pieaugušie un 56 bērni). Veiktas 48 
psihodiagnostikas, sagatavoti un sniegti 32 atzinumi. 2016.gadā ir pieaudzis to bērnu skaits, 
kuriem ir mācīšanās grūtības. 

2016.gadā ir palielinājies gadījumu skaits, kad bērns cieš no vardarbības ģimenē. 
Atsevišķās situācijās bija nepieciešams  bērnus nogādāt drošā vidē un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumus saņemt institūcijā, kur ar vardarbības upuri strādā starpprofesionāļu komanda. 
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņēma pavisam 25 bērni, un  pieciem bērniem šis 
pakalpojums tika piešķirts atkārtoti. Psihoterapeitu, psihologu un juristu palīdzību saņēma arī 
6 sievietes, kuras cieta no vardarbības ģimenē, kuru veica laulātais vai dzīvesbiedrs. 

2016.gada septembrī Ģimenes atbalsta nodaļai tika ierādītas citas  telpas, un sakarā 
ar to, Bērnu dienas centrs “Putni” Liepas pagastā pārtrauca savu darbību. Laika posmā no 
janvāra līdz augustam centriņu apmeklēja  38 bērni vecumā no 7-11 gadiem (vidēji 7 bērni 
dienā), tur  bija iespējams bērniem saturīgi pavadīt brīvo laiku un piedalīties dažādās 
aktivitātēs, pilnveidot savas iemaņas radošajās darbnīcās vai vienkārši atpūsties spēlējot 
dažādas spēles.  

Sociālo pakalpojumu centra nodrošinātos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 
bezdarbniekiem, pirmspensijas un   pensijas vecuma personām 2016.gadā saņēma 92 cilvēki, 
kuriem bija iespējas piedalīties ārstnieciskās vingrošanas un nūjošanas nodarbībās, mācīties 
datorprasmes, saņemt sociālā darbinieka un sociālā rehabilitētāja, psihologa, fizioterapeita 
un kouča-karjeras konsultanta konsultācijas individuāli vai grupā, piedalīties radošajās 
darbnīcās, apmeklēt atbalsta grupas, saņemt relaksējošu masāžu. Jau ceturto reizi tika 
organizētas Senioru sporta spēles, kurās piedalījās 52 seniori. Centra darbinieki nodrošina 
dažādas nodarbības, atbalsta un palīdz organizēt dažādus pasākumus, ekskursijas un  teātra 
apmeklējumus senioriem. 

Sociālo pakalpojumu centrā ir pieejams arī higiēnas pakalpojums (dušas, veļas 
mazgāšanas un  veļas žāvēšanas pakalpojums), kuru regulāri izmantoja 19 cilvēki.  
 

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana 
 
2016.gadā Priekuļu novada pašvaldības policijā darba pienākumus veica divi policisti, 

darbs novadā lielākoties bijis preventīvs. Administratīvie pārkāpuma protokoli tika sastādīti, 
konstatējot apzinātus pārkāpumus, atkārtotos gadījumos vai tad, kad tika saņemtas sūdzības, 
kā arī novada teritorijā ir uzstādītas vairākas video kameras, kas palīdz ātri un efektīvi atrast 
vainīgās personas par dažādiem likuma pārkāpumiem. 

   Laika posmā no 2016.gada 1.janvārim līdz 31.decembrim Priekuļu novada 
pašvaldības policija par dažādu veidu administratīvajiem pārkāpumiem uzsākusi 266 
administratīvās lietvedības,  nodrošinājusi sabiedrisko kārtību 7 masu pasākumos Priekuļu 
novada teritorijā, saņēmusi, izskatījusi un atbildējusi uz 174 dažādu veidu iesniegumiem no 
juridiskām un fiziskām personām, kā arī pieņēmusi un uzklausījusi 96 apmeklētājus 
(izskaidrotas tiesības, pienākumi, sniegti juridiska rakstura padomi, un pieņemti iesniegumi. 
Veikti 370 dažāda rakstura izbraukumi . Sakarā ar īpašumu nekopšanu apsekoti, un brīdināti 
65 privātīpašnieki, veikta 28 apsekošana ( pagalmu sakopšana utt., slidenās ietves). 

   Veiktas pārbaudes privātīpašumos par noslēgtajiem līgumiem ar atkritumu 
izvešanas kompānijām, sastādīti 189 brīdinājumi īpašniekiem, kuri nav noslēguši līgumu ar 
atkritumu apsaimniekotāju. 

   Sagatavoti un nosūtīti 19 materiāli pēc piekritības, izbraukumi ar soc. darbiniekiem 
(apsekošanās u.c.) 27 reizes, izbraukumi ar namu pārvaldi 38 reizes (apsekošana utt., 
izbraukumi  bāriņtiesas uzdevumā  34 reizes (apsekošana utt.). 

   Par transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu sastādīti 27 administratīvie 
pārkāpuma protokoli. 
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   Priekuļu novadā gada garumā veiktas 52 nakts dežūras, ar mērķi nodrošināt 
sabiedrisko kārtību, un veicināt noziedzīgu nodarījumu atklāšanu, kur pašvaldības policija 
piedalījusies 25 reizes, 38 reizes nodota informācija kriminālpolicijai par noziedzīgiem 
nodarījumiem novadā. 

   Priekuļu novada pašvaldības policija 2016.gadā uz  dzīvnieku patversmi nogādājusi 
56 klaiņojošus suņus, un kaķus. 

 

Tūrisms 
 

2016. gadā Priekuļu novadā notikušas dažādas aktivitātes arī tūrisma jomā. 

Labiekārtoti tūrisma objekti, uzņemti viesi un organizēti dažādi pasākumi.  

Par iepriekšējā gada vasarā vienu no populārākajiem tūrisma objektu Priekuļu 

novadā var uzskatīt Līču - Laņģu klintis. Tās ar savu ap kilometru garo klinšu krauju, 

līdz pat 30 m augstajām smilšakmens atsegumu formām un ~ 20 avotiem, tika daudzreiz 

apmeklētas no tuvākiem un tālākiem Latvijas stūriem.  

Visa gada garumā tika strādāts pie daudzveidīgu informatīvo materiālu izstrādi 

Priekuļu novadā, tai skaitā arī sadarbojoties ar kaimiņu novadiem. Gada sākumā tika 

izdota pirmā Priekuļu novada tūrisma karte. Atjaunota un papildināta informācija 

Priekuļu novada mājaslapā par tūrisma iespējām novadā.  

Priekuļu novads, Veselavas muiža un Ed.Veidenbauma memoriālais muzejs 

“Kalāči” gan 2016., gan 2017. gada februārī tika pārstāvēts arī starptautiskajā tūrisma 

gadatirgū “Balttour” Rīgā. Šogad Igaunijas lielākajā tūrisma gadatirgū “Tourest 2017” 

ar Priekuļu novadu tika iepazīstināti arī Igaunijas un Somijas iedzīvotāji. Šeit Priekuļu 

novads tika piedāvāts, kā daļa nu plašāka - Gaujas nacionālā parka (Enter Gauja) 

tūrisma piedāvājuma, kas piedāvā daudzveidīgākas un tūristiem pievilcīgākas atpūtas 

iespējas vairāku dienu ekskursijai reģionā. Tika arī iegūta pieredze un idejas jaunu 

aktivitāšu, tūrisma materiālu un novada popularizēšanas veidu izstrādei.  

Turpinot aktīvi darbojoties Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrībā, kuras 

mērķis ir popularizēt Gaujas Nacionālo parku kā pievilcīgu kompleksu piedāvājumu ne 

tikai Latvijas bet arī pasaules tirgū, Priekuļu novads piedalījies tās ārējā mārketinga 

projektos.  

Pirmo reizi Priekuļu novads tika pārstāvēts arī Latvijas tūrisma informācijas 

gadatirgū, kas šoreiz norisinājās Saulkrastos. Šoreiz turp devāmies, lai popularizētu 

novada kultūrvēstures mantojumu, muižas un kultūras pasākumus. Protams tika stāstīts 

arī par citām atpūtas iespējām novadā. 

Aktīvi darbojies Ed.Veidenbauma memoriālais muzejs “Kalāči” un dažādi 

pasākumi notikuši Veselavas muižā. Uz Kalāčiem ar īpašu aktivitāšu programmu tika 

aicināti apmeklētāji Muzeju naktī,  kā arī nosvinētas ikgadējās Eduarda dienas un 

Eduarda Veidenbauma 149. dzimšanas diena. Toties Veselavas muižā notikuši dažādi 

klasiskās mūzikas koncerti, turpināta Rožu svētku tradīcija. 2016. gadā ar vērienu 

nosvinēta Veselavas muižas 250. dzimšanas diena un ar plašu pasākuma programmu 

tika atzīmēta Leģendu nakts.  

2016. gada jaunums bija Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvaros organizētais 

pasākums “Lauku sēta cauri laikiem”, kas septembra sākumā divu dienu garumā 

norisinājās Ed.Veidenbauma memoriālajā  muzejā “Kalāči”.  Audzis un papildinājies arī 

Priekuļu saules parks. 2016. gadā tajā iestādīti nu jau vairāk kā 100 dažādu šķirņu 

rododendri, kuriem vārdus devušie Priekuļu bērnudārza audzēkņi.  

Ed.Veidenbauma muzeju 2016.gadā pavisam apmeklēja 1626 apmeklētāji. 
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Kultūra un bibliotēkas 
Priekuļu kultūras nams darbojas kā radošās darbības, tradicionālo kultūras norišu, 

kultūras un mākslas vērtību saglabāšanas, uzturēšanas un izglītošanas iestāde.  
Kultūras nama misija - Priekuļu novada sabiedriskās un kultūras dzīves virzītājspēks, veidojot 
novada tēlu un atpazīstamību, nodrošinot augstvērtīgu un kvalitatīvu kultūras un mākslas 
pieejamību Priekuļu novadā, kā arī kvalitatīvu amatiermākslas kolektīvu darbību, sekmējot 
tradīciju turpināšanu un popularizēšanu, veidojot patīkamu un interesantu kultūrvidi novada 
iedzīvotājiem un viesiem. 
Kultūras nama vīzija: 

 Skaistā un sakoptā vidē darbojas Priekuļu novada kultūras centrs.  
 Tas ir visu kultūras norišu metodiskais, informatīvais, koordinējošais un darbību 

virzošais spēks pagastā un novadā.  
 Centrā izglītojas, sevi pilnveido, rod sociālo integrāciju dažādu mērķgrupu iedzīvotāji, 

darbojas dažādi interešu pulciņi, notiek kultūrizglītojošas norises.  
 Amatiermākslas kolektīvi ar jaunradi un iniciatīvu darbojas tautas mākslas vērtību 

saglabāšanā un popularizēšanā.  
 Kultūras centra ēka ir sakopta un iekārtota atbilstoši moderno tehnoloģiju prasībām 

un specifikācijām.  
Priekuliešiem brīvajā laikā ir iespēja apmeklēt kultūras namu, kurā notiek pasākumi 

dažādām paaudzēm, gaumēm un vēlmēm. Ar Priekuļu novada atbalstu notiek darbs pie 
kultūras nama sakārtošanas, draudzīgas vides veidošanas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tiek 
veikti labiekārtošanas darbi gan kultūras namā, gan tā teritorijā. 
Priekuļu novada kultūras namam ir definēti ilgtermiņa mērķi, kuri sasniedzami piecu gadu 
laikā: 

 Veidot novada iedzīvotājiem un viesiem saistošu, daudzveidīgu, inovācijām bagātu 
kultūrvidi, izmantojot efektīgu teritoriju uzturēšanas un sakopšanas sistēmu. 

 Attīstīt kultūras namu kā daudzfunkcionālu un kvalitatīvu kultūras pakalpojumu 
sniedzēju. 

 Nodrošināt daudzveidīgu un kvalitatīvu mākslas, kultūras procesu un produktu 
pieejamību, ceļot pašdarbības kolektīvu māksliniecisko izaugsmi un kvalitāti, palielinot 
koncertu, izrāžu, izstāžu, profesionālās kultūras un mākslas produktu piedāvājumu, kā 
arī nodrošināt kultūras pieejamību visām vecuma un sociālām grupām. 

 Saglabāt un pilnveidot nemateriālo kultūras mantojumu. 
 Nodrošināt Priekuļu novada atpazīstamību Latvijas un starptautiskā mērogā, 

nodrošinot regulāru komunikāciju ar plašsaziņas līdzekļiem, sadarbojoties ar 
tuvākajām pašvaldībām mārketinga aktivitāšu nodrošināšanai.  

 Veicināt cilvēkresursu kvalitātes pieaugumu un nodrošināt metodisko atbalstu 
kultūras namā strādājošajiem speciālistiem, kā arī citiem novada kultūras/tautas 
namiem. 

Katrā pagastā ir sava kultūras iestāde, kurā joprojām aktīvi strādā, darbojas gan 
pašdarbības kolektīvi, gan notiek dažādi izklaides pasākumi. Visiem novada iedzīvotājiem ir 
dota iespēja apmeklēt pasākumus novada centrā (lielākajiem pasākumiem organizējot 
pašvaldības autobusu), katrā pagastā ir saglabātas jau esošās tradīcijas un iespēja organizēt 
pasākumus savās telpās.  

Veidojot un attīstot kultūras produktu, tiek noskaidrotas potenciālo klientu vēlmes un 
vajadzības. Priekuļu novada kultūras un izklaides pasākumu piedāvājums orientēts uz divām 
mērķgrupām – vietējiem iedzīvotājiem un viesiem. Priekuļu novada kultūras nams nodrošina 
kvalitatīvu kultūras pasākumu sniegšana novada iedzīvotājiem un to viesiem, tādējādi 
rūpējoties par iedzīvotāju labklājību un kultūras mantojuma saglabāšanu un nodošanu 
nākamajām paaudzēm.  
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Pasākumi vietējiem iedzīvotājiem tiek organizēti, ievērojot katra kolektīva tradīcijas, 
vēlmes un iespējas. Kultūras nama darbinieki rūpējas, lai tiktu nosegtas visas vecuma grupas, 
dažādi iedzīvotāju slāņi. Kultūras nams organizē visus latvisko tradīciju svētkus, valsts svētkus, 
pašdarbības kolektīvu draudzības koncertus, balles un atpūtas vakarus, kā arī realizē 
profesionālās mākslas programmas – reizi divos mēnešos profesionālā teātra izrādi gan 
bērniem, gan pieaugušajiem. Tāpat kultūras namā tiek piedāvāti arī populārās mūzikas 
koncerti, aicināti dažāda ranga un žanru mākslinieki. Kultūras namā notiek arī vietējo 
mākslinieku, fotogrāfu darbu izstādes. Arī Priekuļu mākslas skolas audzēkņu darbi tiek izstādīti 
Priekuļu kultūras namā. 

Tā kā Priekuļos ir saglabājušas ļoti senas tautas deju tradīcijas, kas pierāda arī lielo deju 
kolektīvu skaitu, tad vieni no visvairāk organizētiem pasākumiem ir deju kolektīvu 
sadraudzības koncerti. Kultūras nama veidotie pasākumi ir augstvērtīgi un līdz ar to tiek 
piesaistīti apmeklētāji arī no tuvākas un tālākas apkārtnes. Tā kā kultūras namā darbojas vairāk 
nekā 130 mazie dancotāji, tad bērnu deju kolektīvu koncerti ir visvairāk apmeklēti. Bērnus nāk 
skatīties gan vecāki, gan krustvecāki, brāļi un māsas, vecvecāki, draugi un radi.  

 Gan vietējie iedzīvotāji, gan cēsnieki labprāt apmeklē teātra izrādes, atpūtas vakarus. 
Neapšaubāmi svarīgs faktors ir piedāvātais serviss un papildus bonusi – skolotājiem atvedot 
savu klasi, bērnudārza grupiņu nav jāpērk biļete sev, skolēnu izrādes notiek stundu laikā, uz 
pieaugušo pasākumiem svarīgi - vai ir pieejama kafejnīca, vai zāle ir silta, vai biļetes cenā uz 
atpūtas vakaru jau ir rezervēta vieta pie galdiņa, kā arī pats galdiņa noformējums. 

Turpmāk Priekuļu kultūras nams redz iespēju pievērsties arvien vairāk tautas deju žanram, 
organizējot deju kursus, apmācību un seminārus jaunu deju mācīšanai Vidzemes pusē.  
 

Notiek gatavošanās 2018.gada Dziesmu un deju svētkiem, Latvijas simtgades svinībām. 
Aktīvi turpina darboties tradīcijām bagātie pašdarbības kolektīvi:  

 
PRIEKUĻU KULTŪRAS NAMĀ: 

 Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Jumis” – vad. Uldis Blīgzna (23 dalībnieki)  

 Jauniešu deju kolektīvs „Zelta virpulis”- vad. Uldis Blīgzna (25 dalībnieki) 

 Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Miķelis” – vad. Māris Brasliņš (21 dalībnieki) 

 Pagasta sieviešu koris „Laumas” – vad. Iveta Lapiņa (33 dalībnieces) 

 Pagasta vīru vokālais ansamblis „Neprāc” – vad. Ulla Siksne (7 dalībnieki) 

 Bērnu tautas deju kolektīvs „Tūgadiņš” - vad. Mārtiņš un Rudīte Jurciņi. Kolektīvā dejo 
bērni no 3 – 14 gadu vecumam, kolektīvs sadalīts 6 vec. grupās, kopējais dalībnieku skaits 139 
bērni.  

 Dāmu deju grupa „Mežrozīte” - vad. Māris Brasliņš (30 dalībnieces) 
 
LIEPĀ 

 VPDK “Sadancis”, vadītāja Marita Rieksta-Krivjonoka  – 18 dalībnieki; 

 Sieviešu vokālais ansamblis “Uguntiņa”, vadītāja Sarma Puriņa – 7 dalībnieki; 

 Teātra kopa “Krams”, vadītāja Benita Sausiņa – 14 dalībnieki; 

 Līnijdeju grupa, vadītāja Skaidra Nīmane – 8 dalībnieki; 

 Rokdarbu pulciņš, vadītāja Inese Puriņa – 10 dalībnieki; 

 Pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvs „Dālderīši” , vadītāja Marita Rieksta-
Krivjonoka  – 37 dalībnieki; 

 Sākumskolas bērnu deju kolektīvs „Dālderīši” , vadītāja Marita Rieksta-Krivjonoka  – 
20 dalībnieki 

 Skolēnu teātra studija “Pigornieki”, vadītāja Ruta Stodoļņika – 24; 
 
VESELAVĀ 
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 Jauniešu deju kolektīvs „Veselava” – 18 dalībnieki - vad. Emerita Gruzde 

 Radošās darbnīcas – 10 dalībnieki - vad. Iluta Mārtiņjēkaba 

   Teātra studija „Veselava” – 17 dalībnieki – režisore Ilona Tauniņa 

 Sieviešu atbalsta izglītības un kultūras centrs "IEVA", 
 
MĀRSNĒNOS  

 Pirmskolas bērnu dziesmu kolektīvs - 18 dalībnieki (vad. Dace Purmale )  

 Pirmsskolas deju kolektīvs – 18 dalībnieki (vad. Zita Aļeškēviča) 

 Dāmu deju kolektīvs ‘’MARE’’- 10 dalībnieki(vad. Māris Brasliņš) 

 Līnijdeju kolektīvs ‘’MALIDE’’ - 10 dalībnieki(vad. Gunta Salmiņa) 

 Amatierteātris -12 dalībnieki (Santa Kalniņa) 

 Breika pulciņš – 8 dalībnieki(Eduards Ruicis) 

 Kā pašnodarbinātais Mārsnēnu TN Sieviešu ansamblis vada Juris Krūze, ansamblī 

pavisam kopā dzied 10 sievietes. 

 

Priekuļu novads ir ar bibliotēkām bagāts novads. Tajā ir 4 pagastu bibliotēkas: Liepas, 
Mārsnēnu, Priekuļu un Veselavas pagastu bibliotēkas un vairākas skolu bibliotēkas. Visās 4 
pagastu bibliotēkās lasītājiem ir iespējams izmantot datorus ar interneta bezmaksas 
pieslēgumu. 
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4. PRIEKUĻU NOVADA DOME BUDŽETS 

PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS KOPSAVILKUMA BILANCE 

Nr. Posteņa nosaukums 
Pārskata 

perioda beigās 

Pārskata 
perioda 
sākumā 

1 AKTĪVS 22268430 22499961 

1.1 Ilgtermiņa ieguldījumi kopā, tai skaitā: 20033766 20143767 

1.1.1. Nemateriālie ieguldījumi 24322 22558 

1.1.2. Pamatlīdzekļi 19763850 19875614 

1.1.3. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 245594 245595 

1.2. Apgrozāmie līdzekļi kopā, tai skaitā: 2234664 2356194 

1.2.1. Krājumi 46830 66733 

1.2.2. Debitori 463586 436497 

1.2.3. 
Nākamo periodu izdevumi un avansi par 
pakalpojumiem un projektiem 12940 9687 

1.2.5. Naudas līdzekļi 1711308 1843277 

2 PASĪVS 22268430 22499961 

2.1. Pašu kapitāls kopā, tai skaitā: 20932880 21341209 

2.1.1. Rezerves 2602 2602 

2.1.2. Budžeta izpildes rezultāti 20930278 21338607 

2.2. Kreditori kopā, tai skaitā: 1335550 1158752 

2.2.1. Ilgtermiņa saistības 172953 219707 

2.2.2. Īstermiņa saistības 1162597 939045 

 

PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS 
 

Nr. Posteņa nosaukums 
Atlikusī vērtība 

pārskata perioda 
beigās 

Atlikusī vērtība 
pārskata perioda 

sākumā 

1 Zeme, ēkas un būves kopā, tai skaitā: 17031163 17613284 

1.1. Dzīvojamās ēkas 415283 425242 

1.2. Nedzīvojamās ēkas 5453005 5394493 

1.3. Transporta būves 2655595 2979705 

1.4. Zeme zem ēkām un būvēm 504010 511249 

1.5. Kultivētā zeme 509373 513819 

1.6. Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme 20844 20844 

1.7. Pārējā zeme 896624 907870 

1.8. Inženierbūves 6380250 6671875 

1.9. Pārējais nekustamais īpašums 196179 188187 

Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām pašvaldība ir uzskaitījusi zemesgrāmatā 
reģistrētās un pašvaldībai piekritīgās zemes atbilstoši to kadastrālajai vērtībai pārskata 
sagatavošanas brīdī. 
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PĀRSKATS PAR PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS IEŅĒMUMIEM UN 

IZDEVUMIEM 
 

Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības pamats un finanšu instruments, ar kuru tā 
nodrošina savu autonomo funkciju izpildi, kā arī veic ekonomisko un sociālo vajadzību 
sabalansēšanu ar pašvaldības finansiālajām iespējām. 
 Budžets tiek sastādīts saimnieciskajam gadam, kas sākas katra gada 1.janvārī un 
beidzas 31.decembrī. Budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta, kuru veido likumā 
„Likums par budžetu un finanšu vadību” noteiktajā kārtībā. Pašvaldības budžetu izstrādā un 
iesniedz apstiprināšanai Domei ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc gadskārtējā valsts budžeta 
likuma izsludināšanas. Gadskārtējo budžetu un tā grozījumus apstiprina kā saistošos 
noteikumus. 
 Budžeta projekta izstrādāšanu organizē Priekuļu novada pašvaldības Finanšu un 
grāmatvedības nodaļa. Nodaļa atbilstoši savai kompetencei arī kontrolē budžetu izpildi 
saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Nodaļas vadītājs informē Pašvaldības 
vadību par finanšu disciplīnas un budžeta izpildes organizācijas un vadības pārkāpumiem. 
 Budžetu izpildītāji ir atbildīgi par noteikto normu ievērošanu Pašvaldības budžeta 
projekta sastādīšanas gaitā un atbilstoši savai kompetencei nodrošina budžeta izpildi un 
kontroli, kā arī Pašvaldības budžeta līdzekļu efektīvu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši 
paredzētajiem mērķiem, nepārsniedzot budžetā paredzēto apropriāciju. 
 
 Priekuļu novada pašvaldības 2016.gada kopbudžeta ieņēmumi 9 325 334 euro 
apmērā, kas sadalīti trīs grupās – pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 9 116 517 euro, 
pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi 207 020 euro un ziedojumi un dāvinājumi 1 797 euro. 
 Budžeta izdevumi plānoti pēc nulles bāzes principa, ņemot vērā reālās finanšu iespējas 
un nodrošinot pašvaldības attīstības galvenos uzdevumus, piesaistot ES struktūrfondu 
līdzekļus. 
 Priekuļu novada pašvaldības 2016.gada kopbudžeta izdevumi 9 402 506 euro apmērā 
un atbilstoši ieņēmumiem sastāv no pamatbudžeta, speciālā budžeta un ziedojumu un 
dāvinājumu izdevumiem. 9 232 761 euro, izdevumi pamatbudžetā, 167 475 euro speciālā 
budžeta izdevumi un 2 270 euro ziedojumu un dāvinājumu izdevumi. 
 
 

Nr. Posteņa nosaukums 
Budžeta izpilde  Plāns 

2017.gadam 2014.gadā 2015.gadā 2016.gadā 

1 Ieņēmumi kopā 8901220 8571082 9116517 9047313 

1.1. Nodokļu ieņēmumi kopā, t.sk.: 4383043 4415597 4665068 4801129 

1.1.1. Ienākuma nodokļi 4027534 4020560 4229092 4409846 

1.1.2. Īpašuma nodokļi 355509 395037 435976 391283 

1.2. 
Nenodokļu ieņēmumi kopā, 
t.sk.: 105545 27726 253810 153932 

1.2.1. 
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības 
un īpašuma 179 1 0 0 

1.2.2. Valsts (pašvaldību) nodevas 6062 6901 8922 7501 

1.2.3. Naudas sodi un sankcijas 25964 6594 6947 5564 

1.2.4. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 1260 2170 17317 0 
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1.2.5. 
Ieņēmumi no īpašuma 
iznomāšanas un pārdošanas 72080 12060 220624 140867 

1.3. 
Maksas pakalpojumi un citi 
pašu ieņēmumi kopā, t.sk.: 1711100 1685972 1710561 1593611 

1.3.1. 
Maksas pakalpojumi un citi 
pašu ieņēmumi kopā 1676622 1663654 1702198 1593346 

1.3.2. Citi pašu ieņēmumi 34478 22318 8363 265 

1.4. Transferti kopā, t.sk.: 2701532 2441787 2487078 2498641 

1.4.1. 

No valsts budžeta daļēji 
finansēto atvasināto publisko 
personu iestāžu transferti 2600 0 150 0 

1.4.2. Valsts budžeta transferti 2313488 2069060 2117870 2125641 

1.4.3. Pašvaldību budžetu transferti 385444 372727 369058 373000 

2 Izdevumi kopā 9114626 8228809 9232761 10087304 

2.1. 
Izdevumi pēc funkcionālajām 
kategorijām kopā, t.sk.: 9114626 8228809 9232761 10087304 

2.1.1. Vispārējie valdības dienesti 634290 732119 881132 892765 

2.1.3. Sabiedriskā kārtība un drošība 42219 43778 46298 65862 

2.1.4. Ekonomiskā darbība 139303 137868 481330 964563 

2.1.5. Vides aizsardzība 246174 260221 278031 367074 

2.1.6. 
Teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana 2611296 2116164 2209903 2263160 

2.1.7. Veselība 15902 17765 18148 19612 

2.1.8. Atpūta, kultūra un reliģija 537382 786001 750311 1249143 

2.1.9. Izglītība 4422847 3689850 4100012 3691700 

2.1.10. Sociālā aizsardzība 465213 445043 467596 573425 

2.2. 
Izdevumi pēc ekonomiskās 
klasifikācijas, t.sk.: 9114471 8228809 9232761 10087304 

2.2.1. Atalgojums 3088848 3422398 3652967 3688038 

2.2.2. 

Darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās 
iemaksas, sociāla rakstura 
pabalsti un kompensācijas 847595 927164 980709 870748 

2.2.3. 
Komandējumi un dienesta 
braucieni 11971 19759 13651 19555 

2.2.4. Pakalpojumi 1452931 1305330 1482553 1589124 

2.2.5. 

Krājumi, materiāli, 
energoresursi, preces un 
inventārs 983834 1054005 995134 1028222 

2.2.6. Izdevumi periodikas iegādei 3536 3846 3955 3985 

2.2.7. 
Budžeta iestāžu nodokļu 
maksājumi 72258 60013 109465 94050 

2.2.8. Procentu izdevumi 18253 15045 6672 2675 

2.2.9. Sociālie pabalsti 171486 162756 157207 219678 

2.2.10. 

Pašvaldību budžeta 
uzturēšanas izdevumu 
transferti 389917 398454 395637 427039 
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2.2.11. Pamatkapitāla veidošana 2073842 860039 1434811 2144190 

2.2.13. Kapitālo izdevumu transferti 155 0 0 0 

 

PAŠVALDĪBAS SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI 
 

Nr. Posteņa nosaukums 
Budžeta izpilde  Plāns 2017.gadam  

2014.gadā 2015.gadā 2016.gadā  

1 Ieņēmumi kopā 179307 191130 207020 206565 

1.1. 
Nodokļu ieņēmumi kopā, 
t.sk.: 12862 16338 18455 18000 

1.1.1. Dabas resursu nodoklis 12862 16338 18455 18000 

1.2. 
Nenodokļu ieņēmumi 
kopā, t.sk.: 29 0 0 0 

1.2.1. 

Ieņēmumi no 
uzņēmējdarbības un 
īpašuma 29 0 0 0 

1.4. Transferti kopā, t.sk.: 166416 174792 188565 188565 

1.4.1. Valsts budžeta transferti 166416 174792 188565 188565 

2 Izdevumi kopā 94843 221461 167475 273558 

2.1. 

Izdevumi pēc 
funkcionālajām 
kategorijām kopā, t.sk.: 94843 221461 167475 273558 

2.1.1. Vispārējie valdības dienesti 0 0 0 0 

2.1.4. Ekonomiskā darbība 84241 208774 145932 266988 

2.1.5. Vides aizsardzība 9924 12009 21543 6570 

2.1.6. 
Teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana 585 585 0 0 

2.1.8. Atpūta, kultūraa un reliģija 93 93 0 0 

2.2. 

Izdevumi pēc 
ekononomiskās 
klasifikācijas, t.sk.: 94843 219306 167475 273558 

2.2.1. Atalgojums 551 0 0 0 

2.2.2. 

Darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās 
iemaksas, sociāla rakstura 
pabalsti un kompensācijas 369 0 0 0 

2.2.3. Pakalpojumi 32628 38662 40913 150799 

2.2.4. 

Krājumi, materiāli, 
energoresursi, preces un 
inventārs 56896 62050 110913 39629 

2.2.5. 

Pašvaldību budžeta 
uzturēšanas izdevumu 
transferti 4100 0 0 0 

2.2.6. Pamatkapitāla veidošana 299 118594 15649 83130 
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PAŠVALDĪBAS ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI 
 

Nr. Posteņa nosaukums 
Budžeta izpilde 

Plāns 
2017.gadam 2014.gadā 2015.gadā 2016.gadā 

1 Ieņēmumi kopā 4735 4740 1797 0 

1.1. 
Ziedojumi un dāvinājumi 
kopā, t.sk.: 4735 4740 1797 0 

1.1.1. 

Ziedojumi un dāvinājumi, 
kas saņemti no juridiskām 
personām 4500 4570 1524   

1.1.2. 

Ziedojumi un dāvinājumi, 
kas saņemti no fiziskām 
personām 235 170 273   

2 Izdevumi kopā 3200 4539 2270 0 

2.1. 

Izdevumi pēc 
funkcionālajām 
kategorijām kopā, t.sk.: 3200 4539 2270 0 

2.1.1. Vispārējie valdības dienesti 2900 3330 1970   

2.1.4. Ekonomiskā darbība 0 0 300   

2.1.6. 
Teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana 200 100 0   

2.1.9. Izglītība 100 1109 0   

2.2. 

Izdevumi pēc 
ekononomiskās 
klasifikācijas, t.sk.: 3200 4539 2270 0 

2.2.1. Pakalpojumi 300 409 300   

2.2.2. 

Krājumi, materiāli, 
energoresursi, preces un 
inventārs 0 500 500   

2.2.3. Stipendijas 2900 3330 1470   

2.2.4. Pamatkapitāla veidošana 0 300 0   

 

PĀRSKATS PAR PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS DEBITORU UN KREDITORU 

PARĀDIEM 

 

Nr. Posteņa nosaukums 
Pārskata perioda 

beigās 
Pārskata perioda 

sākumā 

1 DEBITORI kopā, tai skaitā: 463586 436497 

1.1 Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem 370110 309302 

1.2. Uzkrātie ieņēmumi 6906 6120 

1.3. Prasības par nodokļiem 69559 108125 

1.4. Prasības pret personālu 114 168 

1.5. Pārējās prasības 16897 12782 
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2 Kreditori kopā, tai skaitā: 1335550 1158752 

2.1. Ilgtermiņa saistības kopā, tai skaitā: 172953 219707 

2.1.1. Ilgtermiņa aizņēmumi 172953 219707 

2.1.2. Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi 0 0 

2.2. Īstermiņa saistības kopā, tai skaitā: 1162597 939045 

2.2.1. 
Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa 
aizņēmumu īstermiņa daļa 47716 54827 

2.2.2. 
Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un 
darbuzņēmējiem 71775 67245 

2.2.4. Īstermiņa uzkrātās saistības 269940 224348 

2.2.6. 
Norēķini par darba samaksu un 
ieturējumiem (izņemot nodokļus) 156726 145363 

2.2.7. 
Nodokļi un sociālās apdrošināšanas 
maksājumi 149954 119637 

2.2.8. Pārējās īstermiņa saistības 290 1182 

2.2.9. 
Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie 
avansi 466196 326443 

 

PĀRSKATS PAR PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS KREDĪTSAISTĪBĀM 
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Ziemeļu 
investīciju 

banka 

Centralizētas 
siltumapgādes sistēmas 
2.kārtas rekonstrukcija 

12.07.2002-
04.07.2018. 

USD 216 903 48 844 19 501 30 275 

Valsts kase Siltumapgādes apkures 
katla iegāde un montāža 

01.06.2007.-
20.04.2017. 

EUR 104 419 16 907 11 292 5 615 

Valsts kase Mārsnēnu pamatskolas 
pirmsskolas grupu telpu 
ēkas  rekonstrukcija 

07.05.2008.-
20.03.2028. 

EUR 28 457 18 099 1 480 16 619 

Valsts kase Ārējo siltumtīklu, ūdens un 
kanalizācijas sistēmas 
rekonstrukcija nekustamā 
īpašumā „Gaismas” 

07.05.2008.-
20.03.2028. 

EUR 277 460 176 544 14 417 162 127 

Valsts kase Mārsnēnu pamatskolas 
siltināšana 

08.08.2002.-
20.08.2017. 

EUR 56 915 11 753 5 720 6 033 

Vides 
investīciju 

fonds 

Jauno notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu izbūve 

09.10.2006.-
01.07.2016. 

EUR 29 880  2 387 2 387 0 
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ES, valsts budžeta un pašvaldības finansējuma projekti 2016.gadā: 
 

N.p.k
. 

Projekta nosaukums un 
numurs 

Projekta 
ieviešanas 
laiks  

Apraksts 

1. „Teritorijas labiekārtošana 

„Sporta birzītē” Priekuļos, 

pieejamības, kvalitātes un 

sasniedzamības 

uzlabošanai”” Nr.16-09-

AL18-A019.2201-000023, 

ELFLA (Eiropas 

Lauksaimniecības fonda 

lauku attīstībai) 

2016.-

2017. 

 

Projekta ietvaros tiks uzstādīti soliņi 

(16 gab), atkritumu urnas (13 gab.), 

izbūvēts koka nožogojumu 240 m 

garumā, nožogojot bērnu rotaļu 

laukumu no ielām. 

Apstiprinātās attiecināmās izmaksas – 

23586.85 EUR, pieejamais publiskais 

finansējums – 21228.16 EUR. 

2. Dalība Lauku atbalsta 

programmas pasākumā 

„Pamatpakalpojumi un 

ciematu atjaunošana lauku 

apvidos”, ELFLA (Eiropas 

Lauksaimniecības fonda 

lauku attīstībai) 

2015. – 

2019. 

Priekuļu novada pašvaldībai maksimāli 

pieejamais atbalsta apmērs (kvota) 

sastāda EUR 910 000.00. 2016. gadā 

veikts ceļu izvērtējums atbilstoši 

izvirzītajiem ceļu vērtēšanas kritērijiem 

un veikta iepirkuma procedūra ceļu 

projektēšanai. 

3. „Silto smilšu terapijas 

istabas izveide Jāņmuižas 

pirmsskolas izglītības 

iestādē” Nr.5-

26/MPP/2016-099   ar  

2016. Iegādāta silto smilšu iekārta.  Silto 

smilšu terapija uzlabo bērnu vispārīgo 

veselību, kā arī veicina smadzeņu, 

limfas un nervu darbību, asinsriti, 

elpošanu un citas organisma funkcijas. 

Valsts budžeta finansējums 4000.00 

EUR. 

4. „Priekuļu kultūras nama 

ēkas priekšējās fasādes 

remonts” Nr.5-

26/MPP/2016-100  

2016. Remontdarbu ietvaros tika veikta 

fasādes krāsošana, deformācijas šuvju 

aizpilde, koka apšuvuma izveide, 

montāža un krāsošana. Remontdarbu 

kopējā summa sastāda 6545.85 EUR, 

no kuriem valsts budžeta finansējums -

6000.00 EUR . 

5. Projekts „Vidzeme iekļauj” 2016.-

2020. 

08.03.2016. noslēgts sadarbības līgums 

ar Vidzemes plānošanas reģionu par 

projekta „Vidzeme iekļauj” īstenošanu. 

6. „Pilnveidot nodarbināto 

personu profesionālo 

kompetenci” 

2017.-

2022. 

2016.gada 05.septembrī parakstīts 

sadarbības partnera apliecinājums par 

dalību projekta īstenošanā. 

7. Meža dienas - 2016 2016. Saņemts no Meža attīstības fonda 400 

EUR atbalsts rododendru stādījumu 

paplašināšanai Saules parkā. Tika 

iestādīti 20  vasaras un mūžzaļie 

rododendri. 

8. Mazo projektu konkurss 

„Sabiedrība ar dvēseli” 

2016. Apstiprināti divi projekta iesniegumi 

par kopējo summu 1400.00 EUR. 
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Rezultātā Priekuļu pagastā pie Niniera 

ezera ir labiekārtota iedzīvotāju 

iecienīta atpūtas zona un labiekārtots 

rotaļu laukums pie daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas Cēsu prospektā 11, 

Priekuļos.  

9. Mazo projektu konkurss 

„Mēs Novadam 2016” 

2016. Apstiprināti divi projekta iesniegumi 

par kopējo summu 948.90 EUR. 

Rezultātā iegādāts sporta inventārs 

Biedrībai Boksa klubs „Priekuļi” un 

koka ķegļi pasākumu dažādošanai 

Veselavas kultūras un vēstures 

biedrībai.  
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NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 
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5. KOMUNIKĀCIJA AR IEDZĪVOTĀJIEM 

 
Priekuļu novada mājas lapā iedzīvotājiem www.priekuli.lv ir pieejami pašvaldības 

normatīvie dokumenti – saistošie noteikumi, domes sēžu lēmumi, konkursu nolikumi, 
publiskie gada pārskati, pašvaldības budžets, kā arī aktuālā informācija – kultūras, sporta, 
izglītības, tūrisma u.c. jomās. 

2016.gadā  tika uzlabota un turpināta komunikācija ar sabiedrību, izmantojot sociālos 
medijus, tādejādi nodrošinot maksimālu ātru informācijas nodošanu dažādām mērķa grupām.  

Uz 2016.gada 31.decembri sociālajos tīklos bija sekojošs sekotāju skaits: twitter.com – 
1328; draugiem.lv – 470; facebook.com – 698 sekotāji, Instargram – 198 sekotāji. 

Priekuļu novadu iespējams atrast Twitter.com pēc lietotājvārda -@Priekulunovads - vai 
arī lietojot saiti https://twitter.com/Priekulunovads.  

Draugiem.lv saite http://www.draugiem.lv/priekulunovads/. 
Facebook.com saite https://www.facebook.com/PriekulunovadsLV/  
Instagramm saite https://www.instagram.com/visit_priekuli/  
Lai nodrošinātu Priekuļu novada pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotājiem 

informācijas pieejamību par pašvaldības darbību, aktivitātēm, rīcību, kā arī domes 
pieņemtajiem lēmumiem, Priekuļu novada pašvaldība 2016.gadā izdevusi 11 reizes 
informatīvo izdevumu „Priekuļu Novada Vēstis” kura tirāža 2000 eksemplāru. Izdevums ir bez 
maksas un tiek izplatīts novada pārvaldēs, kultūras namos, bibliotēkās un novada veikalos.  

Pašvaldība laba sadarbība izveidojusies ar reģionālajiem medijiem – laikrakstu „Druva” 
un Latgales televīziju. Latgales televīzijas TV sižeti tiek publicēti arī Priekuļu novada 
pašvaldības youtube kanālā 
https://www.youtube.com/channel/UCjcVV77QQ5i3Ny8Qby9_13A  

Papildus publicitāte tiek iegūta ziņas publicējot Latvijas pašvaldību savienības info lapā 
un www.vidzeme.lv pasākumu kalendārā. 

Priekuļu novads 2016.gadā iedzīvotāju viedokļa uzzināšana veica aptaujas: 

 Aptauja par izstrādāto Bērzkroga parka vīziju; 

 Aptauja par Priekuļu ciema identitāti un publisko ārtelpu; 

 Aptauja par Priekuļu novada Sociālā dienesta darbu un tā kvalitāti, sniegtajiem 
sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību; 

 Aptauja par Priekuļu novada atpūtas iespējām un tūrisma attīstību; 

 Aptauja par Priekuļu novada informatīvo izdevumu Priekuļu novada vēstis; 

 Aptauja par “Sporta birzītes” tālāko attīstību. 
Kā tradīcija ir kļuvusi iedzīvotāju godināšana Valsts svētkos novembrī ar šādiem 

apbalvojumiem: GADA CILVĒKS, GADA KOLEKTĪVS, PATEICĪBAS RAKSTS,ATZINĪBAS RAKSTS, 
BALVA IZGLĪTĪBĀ. 

  

http://www.priekuli.lv/
https://twitter.com/Priekulunovads
http://www.draugiem.lv/priekulunovads/
https://www.facebook.com/PriekulunovadsLV/
https://www.instagram.com/visit_priekuli/
https://www.youtube.com/channel/UCjcVV77QQ5i3Ny8Qby9_13A
http://www.vidzeme.lv/
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6. PĀRSKATA GADA GALVENIE NOTIKUMI PRIEKUĻU NOVADĀ 
Priekuļu pagastā: 

Aizvadītais 2016.gads pagastā bijis darbīgs. Lielākās pašvaldības investīcijas 
2016.gadā ir ieguldītas PII „Mežmaliņa” un Liepas pamatskolas ēku siltināšanā. Pērnajā gadā 
ir paveikti apmēram 70% no plānotajiem siltināšanas darbiem, pārējos paredzēts beigt līdz 
2017.gada 1.jūnijam.  

Iedzīvotāju ērtībām turpināts sakārtot Priekuļu ciema ielas. Ir atjaunots ceļa segums 
Izmēģinātāju ielā posmā no Dārza ielas līdz Priekuļu tehnikuma stadionam. Ir uzlabots ielas 
virsmas stāvoklis Selekcijas ielai posmā no Cēsu prospekta līdz Zinātnes ielai, kā arī Elites iela 
posmā no Cēsu prospekta līdz Selekcijas ielai. Dukuru ciemā tika atjaunots ielas posms Ķingu 
ielā kopā 627m garumā. Savukārt uz citiem pašvaldības ceļiem veikti bedrīšu remonti, 
caurteku nomaiņa un uzstādīšana, kā arī grāvju tīrīšana un krūmu izzāģēšana.  

Priekuļu centra ūdenstornis celts 1967.gadā uz šo brīdi tas bija novecojis, sācis drupt, 
tādēļ tika izstrādāts projekts visa ūdenstorņa renovācijai. Par 2016.gadā par budžetā 
paredzētajiem līdzekļiem tika pilnībā nomainīts ūdens torņa jumts, izveidota jauna betona 
monolītā josla. Augšējai fasādes daļai  no ārpuses tika izveidots metāla armējums, uzklāts 
betona apmetums un dekoratīvais apmetums ar krāsojumu. Tāpat tika veikti ūdenstorņa 
iekšdarbi, tai skaitā ūdens rezervuāra krāsošana un visu logu nomaiņa uz pakešlogiem. Darbus 
pilnībā plānots pabeigt 2017.gadā.  

Turpinājām uzlabot ūdens kvalitāti, ir atjaunota dzeramā ūdens maģistrāle 
Veidenbauma ielā no Raiņa iela ielas līdz Mazā dārza ielai.  

Kā ik gadu, vasaras brīvlaikā tika veikti dažādi remontdarbi Priekuļu novada 
pašvaldības skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs, rūpējoties par iestāžu tehnisko stāvokli 
un bērnu labsajūtu tajās.  

Jāņmuižas PII tika izveidota Dabas telpa, kas ir lielisks papildinājums Dabas vides 
estētikas studijai ar silto smilšu iekārtu, kurā bērni, speciālista vadībā, darbojas individuālās 
vai nelielu grupu nodarbībās. 

Priekuļos, Cēsu prospektā 1., (vecā Priekuļu astoņgadīgā skola) otrajā stāvā, kurā ir 
Cēsu mākslas skolas filiāle,  tika izbūvētas jaunas, gaišas un plašas telpas audzēkņiem (kopējā 
platībā 276 m2), savukārt, izremontētajās pirmā stāva telpās no novembra strādā septiņi 
Priekuļu novada pārvaldes speciāli. 
Komunālajā saimniecībā veikta ārdurvju izgatavošana un uzstādīšana kāpņu telpās un 

pagrabos dzīvojamai ēkai Izmēģinātāju 6B, nomainīts jumta segums nomaiņa dzīvojamai ēkai 

Dārza – 4, veikts ūdens notekas remonts dzīvojamai ēkai Dārza – 6, izgatavotas un uzstādītas 

margas  pagraba trepēm dzīvojamai ēkai Dārza – 8, pēcuzskaites daļas sadaļu sakārtošana 

dzīvojamai ēkai Dārza – 8; jumta seguma nomaiņa dzīvojamai ēkai Parka – 2;  PVC logu 

nomaiņa dzīvojamai ēkai kāpņu telpā Parka – 2 EUR; dzīvojamās ēkas Mežpils remontdarbi kā 

arī dzīvojamās ēkas Raiņa -7 ēkas mūra parapeta remontdarbi. 

 
Veselavas pagastā 

Nu jau vairākus gadu soli pa solim tiek veikta  Veselavas muižas iekštelpu 
atjaunošana. 2016.gadā Veselavas muižā lielajā zālē tika izbūvētas 2 podiņu krāsnis. Muižas 
lielā zāle tika pie jaunām  2 kristāla lustrām un trešās speciāli kaldinātas lustras. Sākās arī zāles 
grīdas remonts, kur noņemot vecos dēļus atklājās barona laika parkets, diemžēl tas nebija tādā 
stadijā, ka varēja restaurēt ,tādēļ gada nogalē (darbi tika pabeigti janvārī) muižas zāle tika pie 
jaunas ozolkoka parketa grīdas. Ir arī uzsākti  trepju telpas restaurācijas darbi, kuru ietvaros 
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noskaidroti vēsturiskie sienu krāsojumi un zīmējumi. Darbus plānots pabeigt līdz 2017.gada 
februārim.  

2016.gad vasarā tika uzsākti pirmie Bērzkroga parka labiekārtošanas darbi, izveidojot 
un sakārtojot tā dīķa sistēmu. Parka izveidi paredzēts īstenot pakāpeniski. Šogad Veselavas 
muižā paredzēts pabeigt jau iepriekš minētos darbus, kā arī pēc iepriekš izstrādātā projekta 
izbūvēt centrālo apkuri. Paplašināt ārējo un iekšējo ūdens un kanalizācijas tīklu, Muižas 
pasākumu apmeklētāju ērtībām paredzēts izbūvēt garderobi un tualetes. Savukārt Veselavas 
muižas parkā tiks veikti brīvdabas estrādes remontdarbi, atjaunota estrādes grīda nomainot 
nokalpojušos un beigtos dēļu grīdas elementus. 
Veselavas PII 2016.gada vasarā izremontēts iestādes galvenais gaitenis, nomainītas durvis 

kabinetiem kā arī veikta rotaļu laukumu labiekārtošana.  

 
Liepas pagastā 

Pagājušajā 2016.gadā lielākās investīcijas ieguldītas Liepas pamatskolas siltināšanā, 
kā arī skolas 2.stāva gaiteņa, ēdamzāles un ventilācijas remontdarbos. Tā kā nelabvēlīgo laika 
apstākļu dēļ, skolas siltināšanu 2016.gadā vēl neizdevās pabeigt, to plānots īstenot līdz 
2017.gada 1.jūnijam.  

2016.gadā tika veikts Liepas pirmsskolas izglītības iestādes gaiteņa un kāpņu telpas 
remonts, kā arī Liepas pagasta pašvaldības policijas pieņemšanas telpu remonts.  

Tā kā Liepas kapsētas kapu mājai jumts bija bēdīgā stāvoklī, tad pērnajā gadā tika 
veikts tā remonts. Iesaistoties kapu digitalizācijas projektā tika veikta Liepas kapsētas 
digitalizācija, kura ir pieejama interneta vietnē www.cemety.lv.  

2016.gadā ir veikti uzlabojumi katlu mājā - pārmūrēta kurtuve, nomainīta siltumkatla 
automātika un katla caurules.  

Ir nomainīta arī siltumtrase pie Rūpnīcas ielas 6 un Rūpnīcas ielā 13 mājai atjaunota 
siltumtrase un pieslēgta pie centrālās apkures. Tika izbūvēts bruģis pie Dzīvokļu komunālās 
saimniecības P.Rozīša ielā, Liepā. Komunālās saimniecības nepieciešamo darbu veikšanai 
pērnajā gadā tika iegādāta jauna piekabe. Lai sakoptu centra skatu un ievērotu drošības 
pasākumus, ir pasūtīts Maija ielas 4 mājas 1. un 2.bloka demontāžas projekts. Sarkaņu ciema 
iedzīvotājiem tika izbūvēta jauna dzeramā ūdens aka.  

Turot cieņā un saglabājot dzejnieka Ed.Veidenbauma mantojumu ir noslēgts līgums 
par muzeja “Kalāči” bojātā jumta nomaiņu.  

Lai jaunieši varētu aktīvi pavadīt savu brīvo laiku, tad tika atjaunots un uzliets jauns 
Liepas pamatskolas basketbola laukums. Iedzīvotāju ērtībām, asfalta segums 2016.gadā tika 
uzklāts pie Liepas pagasta pārvaldes, jo iepriekšējais stāvlaukuma un iebraucamā ceļa segums 
bija zaudējis savu funkcionalitāti. 

Mārsnēnu pagastā 
Izstrādāts  būvprojekts Mārsnēnu Tautas nama siltināšanai un centrālizētās apkures 

ierīkošanai 
Mārsnēnu pamatskolas otrā stāva gaitenī veikts kosmētiskais remonts, Tautas namā 

veikti sīki kosmētiskie remonti, Mārsnēnu kapličā ieklātas grīdas flīzes. Mārsnēnu kapsētā tika 
veikta inventarizācija un iegūtie dati tika digitalizēti.  
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7. 2017. GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI 

 
Sabiedriskā kārtība un drošība.  

2017.gadā 17 009 euro plānoti pašvaldības Policijas telpu kosmētiskajam remontam 
Liepā. Drošības nolūkam plānots uzstādīt videonovērošanas kameras Liepā 3 000 euro 
finansējuma ietvaros. 

 
Ekonomiskā darbība. 

 5 000 euro dalībai Gaujas Nacionālā parka projektā; 

 10 730 euro pašvaldības mājas lapas uzlabošanai; 

 25 559 euro plānoti Selekcijas ielas 1200 m Priekuļos renovācijā no Zinātnes ielas; 

 50 245 euro plānoti Veidenbauma ielas, Priekuļos 206 m renovācija; 

 39 972 euro plānoti Zinātnes ielas, Priekuļi, renovācijai; 

 519 000 euro projekta grantēto ceļu remonts īstenošanas uzsākšana ar Lauku 
atbalsta dienesta mērķa programmas daļēju nodrošinājumu; 

 103 060 euro Raunas ielas posma no Maija ielas līdz Gaujas ielai rekonstrukcija 
Liepā. 

 
Vides aizsardzība. 

 57 088 euro ieguldījums Liepā, sūknētavas kanalizācijas pārvada rekonstrukcija; 

 14 378 euro lietus kanalizācijas Maija 3, Rūpnīcas 16, Rūpnīcas 8A  Liepā, 
remontiem.  

 
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana. 
 

Pasākumu nosaukums Summa (euro) 

Ūdenssaimniecības pasākumi x 

Sarkaņi – artēziskās akas izbūve, 2016.gada saistības 3 011 

Ūdenstorņa remonts, Priekuļi, darbu turpinājums 43 972 

Ūdensvada rekonstrukcijas projekts Mārsnēnos 7 000 

Siltumsaimniecības pasākumi  x 

Siltumtrases projekts P.Rozīša un Rūpnīcas ielās Liepā 7 000 

Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pasākumi x 

No māju uzkrājumiem, kopā 1 000 

Pašvaldības dzīvokļu remontiem, pašvaldības fonds 37 256 

Ēkas Sarkaņi 4 nojaukšana 31 200 

Jauniešu centru Liepā un Mārsnēnos telpu ierīkošanai 64 770 

Maija ielas 4 Liepā 1 un 2 blika stāvu nojaukšanas projekta izstrāde 5  000 

Labiekārtošanas pasākumi x 

Bruģa klājums Cēsu prospekts 5, Priekuļi pagalmā 26 507 

Bērzkroga parks (apgaismojums, celiņi) 9 000 

Jaunraunas kapsētas jaunās daļas ierīkošana 3 978 

Jaunraunas kapsētas akas ierīkošana 3 500 

Āra apgaismojums Saules parkā 2 051 

Startu ezera labiekārtošana, Mārsnēni 600 

Projekta izstrāde gājēju celiņam pie Liepas kultūras nama 3 000 
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Asfaltbetona seguma laukums Liepas kapsētā 27 008 

Apgaismojuma infrastrukttūra x 

Laternas Liepas pagastā 2 982 

Apgaismojuma tīkla izbūvei Ed.Veidenbauma ielā Liepas pagastā 31 624 

Transportlīdzekļi x 

Motorolleris labiekārtošanas nodaļai 2 400 

Kravas mikroautobuss, Komunālai nodaļai 12 400 

 
Atpūta, kultūra un reliģija. 

Atpūtas, kultūras un sporta aktivitātēm 2017.gada pamatbudžetā plānoti 1 249 143 
euro, vai 25,6 % pieaugums.  
 Sporta pasākumu finansēšanai plānoti līdzekļi 148 824 euro apmērā, kas salīdzinājumā 
ar 2016.gadu palielinājušies par 28 %. Finansējums Sporta, kultūras un izglītības komitejas 
skatījumā, galvenokārt, virzīts atbalstam dažādiem sporta veidiem. 
 2017.gadā sporta aktivitāšu un veselīga dzīvesveida popularizēšanai novadā ar lauku 
atbalsta dienesta atbalsta programmas finansējumu, plānots turpināt laukuma Sporta birzītē 
izveidi. Šajā sakarā 2017.gadā ieguldot līdzekļus 70 000 euro, no kuriem 47 500 euro 
pašvaldības līdzekļu. 
 Sporta aktivitātēm 2017.gadā kopā plānoti pašvaldības līdzekļi 8 170 euro. 
Programmas „Sporto visa klase”, kurā darbojas Priekuļu vidusskolas 3.klases audzēkņi 
pašvaldības atbalsts 3 898 euro.  
 Par novadam sniegto pakalpojumu biatlona trasē, SIA Cēsu Olimpiskam centram 
plānoti 28 000 euro. 
 Bibliotēkās pānotie remontdarbi: 

- 25 845 euro telpu kosmētiskajiem remontiem Priekuļu bibliotēkā; 
  -  33 647 euro telpu rekonstrukcijai Liepas bibliotēkā; 

 Eduarda Veidenbauma muzeja jumta skaidu nomaiņai plānoti 15 138 euro. 
 
Kultūras iestāžu prioritārie izdevumi: 

 163 909 euro Mārsnēnu tautas namam, no kuriem siltināšanas un centrālās 
apkures projekta izstrādei 17 364 euro; 140 000 euro projekta īstenošanai, 6 545 
euro terases dēļu nomaiņai Klabes birzes estrādē; 

 18 000 euro Priekuļu kultūras namam remontiem, no kuriem 10 000 euro valsts 
budžeta dotācija; 

 119 520 euro Veselavas muižai, tai skaitā 36 800 euro 2016.gada līgumsaistību 
izpildei, 82 720 euro pirmā stāva kāpņu un labierīcu pārbūvei – rekonstrukcijai;  

 152 098 euro Veselavas muižā apkures, siltumtrases, ūdensvada un kanalizācijas 
rekonstrukcijai, tai skaitā valsts budžeta dotācija 25 000 euro šim mērķim; 

 2 540 euro Veselavas parka estrādei – dēļu nomaiņai; 

 12 100 euro gājēju celiņa rekonstrukcijai pie kultūras nama Liepā, 

 23 756 euro inventāra iegādēm. 
 

Izglītība 
 Šīs sadaļas izdevumi ietver pirmsskolas izglītības (turpmāk PII) iestāžu „Saulīte”, 
Mežmaliņa, Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādes, Mārsnēnu pirmsskolas izglītības 
iestādes un Veselavas pirmsskolas izglītības iestādes finansēšanu: Būtiskākie plānotie 
izdevumi: 

 8 227 euro Veselavas PII koridora, vējtvera remonts, durvju maiņa, kabinetu un 
katlumājas kosmētiskais remonts; 
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 31 040 euro PII Saulīte apkures sistēmas cauruļu maiņa, jumta seguma maiņa, 
pagrabstāva telpas kosmētiskais remonts; 

 3 000 euro PII Saulīte projekta izstrādei rotaļu laukumam; 

 13 493 euro PII Mežmaliņa iekšdurvju maiņa pie saimniecības ieejas, grīdas 
betonēšana pagraba telpās, noliktavas telpas pārbūve; 

 15 700 euro PII Mežmaliņa gaiteņa grīdas segumu maiņai’ūdensvada pārcelšanai 
virs grīdas, sētas demontāžai gar Saules ielu;  

 117 994 euro PII Mežmaliņa 2016.gada saistību izpildei par iestādes siltināšanas 
projekta īstenošanu; 

 50 000 euro Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādei daļēji teritorijas 
labiekārtošanas projekta īstenošanai. 

 16 618 euro pirmsskolas izglītības iestādēm inventāra un saimniecisko 
pamatlīdzekļu iegādēm. 

Vispārējās izglītības pasākumu sadaļā apvienoti Liepas, Mārsnēnu pamatskolu un 
Priekuļu vidusskolas uzturēšanas, un pedagogu darba atlīdzībai plānotā valsts mērķdotācija un 
pašvaldības finansējums.  

Būtiskākie plānotie izdevumi: 

 61 254 euro 2016.gada saistību izpildei Liepas pamatskolai skolas siltināšanas 
projektā; 

 8 000 euro apkures sistēmas projekta izstrādei Liepas pamatskolai; 

 3 849 euro grīdu remontiem dušas telpās Liepas pamatskolai; 

 3 979 euro Mārsnēnu pamtskolai remontiem; 

 16 517 euro Priekuļu vidusskolai 2016.gada saistības par Sporta laukuma projekta 
izstrādi, 1 000 euro videonovērošanas kameru uzstādīšanai; 

 5 861 euro skolām inventtāra un saimniecisko pamatlīdzekļu iegādei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


