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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 01.01.2017.-31.12.2017. 

6. Novada domes locekļi 15 deputāti 

7. Novada domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone 

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 8453 

15. Strādājošo skaits pašvaldības iestādēs un 
pašvaldības uzņēmumos 

514 

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.   



 
 

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



Iedzīvotāji 
 

Iedzīvotāju skaits  uz 2017.gada 01.janvāri ir 8453 iedzīvotāji: (Avots: PMLP) 

 Priekuļu pagastā – 4190 

 Liepas pagastā – 2922 

 Mārsnēnu pagastā – 748 

 Veselavas pagastā – 593 

 
Priekuļu novadā uz 01.01.2018. pēc PMLP datiem ir: 7752 Latvijas pilsoņi, 602 Latvijas nepilsoņi, 99 

ārvalstu pilsoņi. 

Dzimtsarakstu nodaļā 2017.gadā reģistrēti 64 jaundzimušie – 25 meitenes un 39 zēni, divi bijuši 

dvīņu pāri. No reģistrētajiem bērniem 19 bijuši pirmdzimtie, 28 ir otrie bērni, bet 13 ģimenes piepulcējušās 

daudzbērnu ģimeņu skaitam. 

No 2017.gada jūlija mūsu valstī mainījās personas kodu piešķiršanas sistēma, personas koda 

pirmie cipari ir "32", bet pārējie cipari ir sistēmas automātiski ģenerēti. Cilvēkiem kam personas koda 

pirmā daļa atspoguļo dzimšanas datus ir dotas tiesības to mainīt bez maksas uz jaunā tipa personas kodu. 

2017. gadā novadā laulības slēguši 69 pāri (2016.gadā - 67). Šobrīd populāri kļūst laulības reģistrēt 

jebkurā nedēļas dienā, vairs nav tā, ka kāzu svinībām tika izvēlēta nedēļas nogale. 2017.gadā 

dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 79 miršanas gadījumi.  
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Bezdarba līmenis uz 31.12.2017. ir 4,3% no iedzīvotājiem darbspējīgā vecumā, kas ir par 1,4% mazāk kā 

2016.gadā (5,7% uz 31.12.2015.). 
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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 2017.gada 22.jūnija vēlēšanās. 

Domes darbu vada un nodrošina domes priekšsēdētājs. Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Elīna 

Stapulone amata pienākumus sākusi pildīt 2017. gada 1. jūlijā. 

Priekuļu novada domē ir 15 deputāti: 

Elīna Stapulone 
(„LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA") 

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja 

Aivars Tīdemanis 
(„LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA") 

Novada domes priekšsēdētājas vietnieks 

Māris Baltiņš 
("VIENOTĪBA") 

Domes deputāts 

Anna Broka 
("VIENOTĪBA") 

Domes deputāts 

Aivars Kalnietis 
(„LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA") 

Domes deputāts 

Dace Kalniņa 
(„LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA") 

Domes deputāts 

Baiba Karlsberga 
(Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – 
„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”) 

Domes deputāts 

Normunds Kažoks 
(Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – 
„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”) 

Domes deputāts 

Arnis Melbārdis 
(Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – 
„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”) 

Domes deputāts 

Jānis Mičulis 
(„LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA") 

Domes deputāts 

Sarmīte Orehova 
(„LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA") 

Domes deputāts 

Mārīte Raudziņa 
("VIENOTĪBA") 

Domes deputāts 

Ināra Roce 
(„LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA") 

Domes deputāts 

Jānis Ročāns 
(„LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA") 

Domes deputāts 

Juris Sukaruks 
(„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 lietu jautājumu komiteja,  

 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja, 

 Tautsaimniecības komiteja,  

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem ir 

izveidojusi šādas komisijas: 

 dzīvojamo māju privatizācijas komisija;  

 administratīvā komisija;  

 vēlēšanu komisija;  

 iepirkumu komisija;  

 pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija;  

 administratīvo aktu apstrīdēšanas komisija; 

 dokumentu un arhīva pārvaldības ekspertu komisija; 

 ētikas komisija; 

 medību koordinācijas komisija; 

 Eduarda Veidenbauma literārās prēmijas komisija; 

 darījumu ar lauksaimniecības zemi izskatīšanas komisija; 

 pirmsskolas izglītības iestādes “Mežmaliņa” ētikas komisija; 

 koku ciršanas izvērtēšanas ārpus meža zemes komisija; 

 interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija. 

 

 



Domes struktūra un padotībā esošās iestādes 

 
  



Pašvaldības autonomās funkcijas Priekuļu novada pašvaldībā 2017.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. 

 

2. PERSONĀLS 
 
Priekuļu novada pašvaldībā pavisam strādā 514 darbinieku. 
2017.gada oktobrī Priekuļu novada pašvaldībā tika uzsākts pašvaldības darbinieku funkcionālais audits. 
2017.gada 23.oktobra Priekuļu novada domes sēdē tika veiktas izmaiņas Priekuļu novada pašvaldības 
darbinieku Ētikas kodeksā, kā arī izveidota Ētikas komisija. 
Lai nodrošinātu kompetentākus darbiniekus, ik gadu tiek apmeklēti profesionālās pilnveides kursi, 
semināri, konferences.  
2017.gadā ir uzsākta pretkorupcijas pasākumu plāna aktualizācija.  
Plānojot ieviest jaunu iekšējās dokumentu aprites sistēmu, 2017.gadā darbinieki piedalījās  apmācībās.  

 

3. PRIEKUĻU NOVADA DOME BUDŽETS 

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: 

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. 
  



 

PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS KOPSAVILKUMA BILANCE 

Nr. Posteņa nosaukums 
Pārskata 

perioda beigās 

Pārskata 
perioda 
sākumā 

1 AKTĪVS 22791344 22268430 

1.1 Ilgtermiņa ieguldījumi kopā, tai skaitā: 20309632 20033766 

1.1.1. Nemateriālie ieguldījumi 32723 24322 

1.1.2. Pamatlīdzekļi 20063486 19763850 

1.1.3. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 213423 245594 

1.2. Apgrozāmie līdzekļi kopā, tai skaitā: 2481712 2234664 

1.2.1. Krājumi 82520 46830 

1.2.2. Debitori 468267 463586 

1.2.3. 
Nākamo periodu izdevumi un avansi par 
pakalpojumiem un projektiem 12723 12940 

1.2.5. Naudas līdzekļi 1918202 1711308 

2 PASĪVS 22791344 22268430 

2.1. Pašu kapitāls kopā, tai skaitā: 21222591 20932880 

2.1.1. Rezerves 2602 2602 

2.1.2. Budžeta izpildes rezultāti 21219989 20930278 

2.2. Kreditori kopā, tai skaitā: 1568753 1335550 

2.2.1. Ilgtermiņa saistības 146954 172953 

2.2.2. Īstermiņa saistības 1421799 1162597 

 

PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS 
 

Nr. Posteņa nosaukums 
Atlikusī 
vērtība 

2017.gadā 

Atlikusī 
vērtība 

2016.gadā 

Atlikusī 
vērtība 

2015.gadā 

1 
Zeme, ēkas un būves kopā, tai 

skaitā: 17269133 17031163 
 

17613285 

1.1. Dzīvojamās ēkas 410315 415283 425242 

1.2. Nedzīvojamās ēkas 6015772 5453005 5394495 

1.3. Transporta būves 2677953 2655595 2979705 

1.4. Zeme zem ēkām un būvēm 470224 504010 511249 

1.5. Kultivētā zeme 513491 509373 513819 

1.6. 
Atpūtai un izklaidei izmantojamā 
zeme 20623 20844 

 
20844 

1.7. Pārējā zeme 825524 896624 907870 

1.8. Inženierbūves 6136629 6380250 6671875 

1.9. Pārējais nekustamais īpašums 198602 196179 188186 

 



 
 
Informācija par īpašumu reģistrēšanu Zemesgrāmatā 

 
2017. gadā Priekuļu novada pašvaldība reģistrēja Zemesgrāmatā astoņdesmit astoņus pašvaldībai 

piederošos nekustamos īpašumus. Uz 2017. gada 31. decembri Zemesgrāmatā iereģistrēti zemes īpašumi 
par kopējo bilances (atlikušo) vērtību 1 121 895 euro, ēkas – 4 773 572 euro, būves – 864 200 euro un 
dzīvokļi – 151 746 euro.  

 
Informācija par ceļiem 

 
Priekuļu novadā kopējais ceļu garums ir 223.694 km, t. sk. ar melno segumu 29,662 km, grants 

segumu 192.622 km, šķembu segumu 0.596 km, betona segumu 0.383 km, grunts segumu 0.434 km.  
Pašvaldības ielu un ceļu īpašuma tiesību nostiprināšanai, pašvaldība 2017. gadā zemesgrāmatā 

reģistrējusi 4 ceļus, arī 2018. gadā tiks turpināts darbs pie īpašuma tiesību nostiprināšanas. 
Lai uzlabotu grants ceļu stāvokli pašvaldība 2017. gadā iesaistījusies Europas Savienības ELFLA 

līdzfinansētā projektā “Priekuļu novada pašvaldības grants ceļu pārbūve”. Pārbūve tiks veikta 9.8 km 
kopgarumā. 

 

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 
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budžeta līdzekļu efektīvu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem, nepārsniedzot 
budžetā paredzēto apropriāciju. 
 
 Priekuļu novada pašvaldības 2017.gada kopbudžeta ieņēmumi 10 038 594 euro apmērā, kas 
sadalīti trīs grupās – pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 9 827 230 euro, pašvaldības speciālā budžeta 
ieņēmumi 205 064 euro un ziedojumi un dāvinājumi 6 300 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 2017.gada kopbudžeta izdevumi 9 774 632 euro apmērā un atbilstoši 
ieņēmumiem sastāv no pamatbudžeta, speciālā budžeta un ziedojumu un dāvinājumu izdevumiem. 9 549 
282 euro, izdevumi pamatbudžetā, 219 333 euro speciālā budžeta izdevumi un 6 017 euro ziedojumu un 
dāvinājumu izdevumi. 
 

PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETA BUDŽETA IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI 
 

Nr. Posteņa nosaukums 
Budžeta izpilde  

Plāns 
2018.gadam 2015.gadā 2016.gadā 2017.gadā 

1 Ieņēmumi kopā 8571082 9116517 9827230 9533828 

1.1. 
Nodokļu ieņēmumi kopā, 
t.sk.: 4415597 4665068 4987380 5049239 

1.1.1. Ienākuma nodokļi 4020560 4229092 4544545 4675581 

1.1.2. Īpašuma nodokļi 395037 435976 442835 373658 

1.2. 
Nenodokļu ieņēmumi kopā, 
t.sk.: 27726 253810 325789 139935 

1.2.1. 
Ieņēmumi no 
uzņēmējdarbības un īpašuma 1 0 0 0 

1.2.2. Valsts (pašvaldību) nodevas 6901 8922 7837 6295 

1.2.3. Naudas sodi un sankcijas 6594 6947 11730 4440 

1.2.4. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 2170 17317 10077 2000 

1.2.5. 
Ieņēmumi no īpašuma 
iznomāšanas un pārdošanas 12060 220624 296145 127200 

1.3. 
Maksas pakalpojumi un citi 
pašu ieņēmumi kopā, t.sk.: 1685972 1710561 1743548 1664052 

1.3.1. 
Maksas pakalpojumi un citi 
pašu ieņēmumi kopā 1663654 1702198 1676931 1663382 

1.3.2. Citi pašu ieņēmumi 22318 8363 66617 670 

1.4. Transferti kopā, t.sk.: 2441787 2487078 2770513 2680602 

1.4.1. 

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

1.4.2. Valsts budžeta transferti 2069060 2117870 2422291 2345602 

1.4.3. Pašvaldību budžetu transferti 372727 369058 348222 335000 

2 Izdevumi kopā 8228809 9232761 9549282 11312252 

2.1. 
Izdevumi pēc funkcionālajām 
kategorijām kopā, t.sk.: 8228809 9232761 9549282 11312252 

2.1.1. Vispārējie valdības dienesti 732119 881132 1018381 1184633 

2.1.3. Sabiedriskā kārtība un drošība 43778 46298 68911 60935 

2.1.4. Ekonomiskā darbība 137868 481330 530990 1334567 



2.1.5. Vides aizsardzība 260221 278031 310840 353824 

2.1.6. 
Teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana 2116164 2209903 2099049 2733383 

2.1.7. Veselība 17765 18148 18651 22963 

2.1.8. Atpūta, kultūra un reliģija 786001 750311 1021788 1230623 

2.1.9. Izglītība 3689850 4100012 3979535 3794381 

2.1.10. Sociālā aizsardzība 445043 467596 501137 596943 

2.2. 
Izdevumi pēc ekonomiskās 
klasifikācijas, t.sk.: 8228809 9232761 9549282 11312252 

2.2.1. Atalgojums 3422398 3652967 3852239 3872377 

2.2.2. 

Darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās 
iemaksas, sociāla rakstura 
pabalsti un kompensācijas 927164 980709 1053542 939788 

2.2.3. 
Komandējumi un dienesta 
braucieni 19759 13651 21141 42149 

2.2.4. Pakalpojumi 1305330 1482553 1380293 1585238 

2.2.5. 

Krājumi, materiāli, 
energoresursi, preces un 
inventārs 1054005 995134 970848 1066238 

2.2.6. Izdevumi periodikas iegādei 3846 3955 3252 3530 

2.2.7. 
Budžeta iestāžu nodokļu 
maksājumi 60013 109465 147334 115451 

2.2.8. Procentu izdevumi 15045 6672 1806 2105 

2.2.9. Sociālie pabalsti 162756 157207 177450 258922 

2.2.10. 

Pašvaldību budžeta 
uzturēšanas izdevumu 
transferti 398454 395637 461567 462405 

2.2.11. Pamatkapitāla veidošana 860039 1434811 1479810 2964049 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2017.gadā pamatbudžeta ieņēmumi kopumā palielinājušies par 

710713 euro (7.8%) t.sk., ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 315453 euro (7.4%), ieņēmumi no 

īpašuma nodokļa 6859 euro (1.6%), nenodokļu ieņēmumi 71979 euro (28.3%), maksas pakalpojumi un citi 

pašu ieņēmumi 32987 euro (1.9%), transferti par 283435 euro (11.4%). 
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Salīdzinot ar iepriekšējo gadu 2017.gada pamatbudžeta izdevumi kopumā palielinājušies par 

316521 euro (3.4%), t.sk., vispārējie vadības dienesta izdevumi palielinājušies par 137249 euro (15,5%), 

sabiedriskās kārtības un drošības izdevumi palielinājušies par 22613 euro (48.8%), ekonomiskās darbības 

izdevumi palielinājušies par 49660 euro (10.3%), vides aizsardzības izdevumi palielinājušies par 32809 euro 

(11.8%), teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumi samazinājušies par 110854 euro (5%), izdevumi 

veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai palielinājušies par 503 euro (2.8%), izdevumi atpūtas, kultūras 

un reliģijas funkciju nodrošināšanai palielinājušies par 271477 euro (36.2%), izdevumi izglītībai 

samazinājušies par 120477 euro (2.9%), izdevumi sociālajai aizsardzībai palielinājušies par 33541 euro 

(7.2%). 

 

 

PAŠVALDĪBAS SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI 
 

Nr. Posteņa nosaukums Budžeta izpilde  
Plāns 

2018.gadam   2015.gadā 2016.gadā 2017.gadā 

1 Ieņēmumi kopā 191130 207020 205064 206565 

1.1. 
Nodokļu ieņēmumi kopā, 
t.sk.: 16338 18455 16499 18000 

1.1.1. Dabas resursu nodoklis 16338 18455 16499 18000 

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

1.2.1. 

Ieņēmumi no 
uzņēmējdarbības un 
īpašuma 0 0   

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

1.4.1. Valsts budžeta transferti 174792 188565 188565 188565 

2 Izdevumi kopā 221461 167475 219333 228621 

2.1. 

Izdevumi pēc 
funkcionālajām 
kategorijām kopā, t.sk.: 221461 167475 219333 228621 

2.1.1. Vispārējie valdības dienesti 0 0   
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2.1.4. Ekonomiskā darbība 208774 145932 193701 208931 

2.1.5. Vides aizsardzība 12009 21543 25632 19690 

2.1.6. 
Teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana 585 0 0 0 

2.1.8. Atpūta, kultūraa un reliģija 93 0 0 0 

2.2. 

Izdevumi pēc 
ekononomiskās 
klasifikācijas, t.sk.: 219306 167475 219333 228621 

2.2.1. Atalgojums 0 0 0 0 

2.2.2. 

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

2.2.3. Pakalpojumi 38662 40913 53496 188920 

2.2.4. 

Krājumi, materiāli, 
energoresursi, preces un 
inventārs 62050 110913 107373 39701 

2.2.5. 

Pašvaldību budžeta 
uzturēšanas izdevumu 
transferti 0 0 0  

2.2.6. Pamatkapitāla veidošana 118594 15649 58464  

 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2017.gadā speciālā budžeta ieņēmumi kopumā samazinājušies par 

1956 euro (0.9%) t.sk., ieņēmumi no dabas resursu nodokļa samazinājušies par 1956 euro (0.9%), 

transfertu ieņēmumi  saglabājušies  2016.gada līmenī. 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu 2017.gada speciālā budžeta izdevumi kopumā palielinājušies par 51858 euro 

(30.9%), t.sk., ekonomiskās darbības izdevumi palielinājušies par 47769 euro (32.7%), vides aizsardzības 

izdevumi palielinājušies par 4089 euro (19%). 

PAŠVALDĪBAS ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI 
 

Nr. Posteņa nosaukums 
Budžeta izpilde 

Plāns 
2018.gadam 2015.gadā 2016.gadā 2017.gadā 

1 Ieņēmumi kopā 4740 1797 6300 0 

1.1. 
Ziedojumi un dāvinājumi 
kopā, t.sk.: 4740 1797 6300 0 

1.1.1. 

Ziedojumi un dāvinājumi, 
kas saņemti no juridiskām 
personām 4570 1524 5915   

1.1.2. 

Ziedojumi un dāvinājumi, 
kas saņemti no fiziskām 
personām 170 273 385   

2 Izdevumi kopā 4539 2270 6017 0 

2.1. 

Izdevumi pēc 
funkcionālajām 
kategorijām kopā, t.sk.: 4539 2270 6017 0 

2.1.1. Vispārējie valdības dienesti 3330 1970 4112   

2.1.4. Ekonomiskā darbība 0 300 0   



2.1.6. 
Teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana 100 0 0   

2.1.8. Atpūta, kultūra un reliģija 0 0 366  

2.1.9. Izglītība 1109 0 1539  

2.2. 

Izdevumi pēc 
ekononomiskās 
klasifikācijas, t.sk.: 4539 2270 6017 0 

2.2.1. 
Mācību, darba un dienests 
komandējumi 0 0 732  

2.2.2. Pakalpojumi 409 300 366   

2.2.3. 

Krājumi, materiāli, 
energoresursi, preces un 
inventārs 500 500 1292   

2.2.4. 
Budžeta iestāžu nodokļu, 
nodevu maksājumi 0 0 247  

2.2.5. Stipendijas 3330 1470 3380   

2.2.6. Pamatkapitāla veidošana 300 0 0   

 
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2017.gadā ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumi kopumā 

palielinājušies par 4503 euro (250,6%) t.sk., ziedojumi un dāvinājumi no juridiskām personām 

palielinājušies par 4395 euro (288.4%), ziedojumi un dāvinājumi no fiziskām personām palielinājušies par 

112 euro (41%). 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu 2017.gada ziedojumu un dāvinājumu budžeta izdevumi kopumā 

palielinājušies par 3748 euro (165.1%), t.sk., v vispārēji vadības dienestu izdevumi palielinājušies par 2142 

euro (108.7%), ekonomiskās darbības izdevumi samazinājušies par 300 euro (100%), izdevumi atpūtai, 

kultūrai un reliģijai palielinājušies par 366 euro (iepriekšējā periodā izdevumi nav bijuši), izdevumi izglītībai 

palielinājušies par 1539 euro (iepriekšējā periodā izdevumi nav bijuši). 

 

PAŠVALDĪBAS KAPITĀLA VĒRTĪBA UN TĀ IZMAIŅAS 
 

 
Kapitālsabiedrības 

nosaukums 

Ieguldījuma 
uzskaites vērtība 
uz 01.01.2017. 
(EUR) 

 
Izmaiņas (+;-) 

(EUR) 

Ieguldījuma 
uzskaites vērtība uz 

31.12.2017. 
(EUR) 

 
% no 

kopapjoma 

SIA „Cēsu 
Olimpiskais centrs” 

 
28 457 

 
-21 549 

 
6 908 

 
40 

SIA ZAAO 67 590 -10 622 56 968 3.535 

Akciju sabiedrība 
CATA 

149 547 0 149 547 10.56 

 
 Ņemot vērā kapitālsabiedrības pašu kapitāla vērtības samazinājumu vairāk kā divu gadu periodā, 

uzskaitē pēc izmaksu metodes 2017. gadā veikts finanšu ieguldījuma vērtības samazinājums SIA “Cēsu 
Olimpiskais centrs” par 21 549,40 euro un SIA ZAAO 10 621,53 euro.  

2018. gadā turpināsies sarunas starp kapitāldaļu turētājiem par kapitālsabiedrības turpmāko 
darbību. 2018. gadā Priekuļu novada pašvaldība plānojusi finansējumu pusgadam 14 000 euro, Cēsu 
novada pašvaldība 14 000 euro un Olimpiskā komiteja 5 000 euro. 



 

PĀRSKATS PAR PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS DEBITORU UN KREDITORU 

PARĀDIEM 

 

Nr. Posteņa nosaukums 
Pārskata perioda 

beigās 
Pārskata perioda 

sākumā 

1 DEBITORI kopā, tai skaitā: 468267 463586 

1.1 Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem 331573 370110 

1.2. Uzkrātie ieņēmumi 6611 6906 

1.3. Prasības par nodokļiem 101616 69559 

1.4. Prasības pret personālu 59 114 

1.5. Pārējās prasības 28408 16897 

2 Kreditori kopā, tai skaitā: 1568753 1335550 

2.1. Ilgtermiņa saistības kopā, tai skaitā: 146954 172953 

2.1.1. Ilgtermiņa aizņēmumi 146954 172953 

2.1.2. Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi  0 

2.2. Īstermiņa saistības kopā, tai skaitā: 1421799 1162597 

2.2.1. 
Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa 
aizņēmumu īstermiņa daļa 15896 47716 

2.2.2. 
Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un 
darbuzņēmējiem 127473 71775 

2.2.4. Īstermiņa uzkrātās saistības 292842 269940 

2.2.6. 
Norēķini par darba samaksu un 
ieturējumiem (izņemot nodokļus) 161966 156726 

2.2.7. 
Nodokļi un sociālās apdrošināšanas 
maksājumi 156278 149954 

2.2.8. Pārējās īstermiņa saistības 870 290 

2.2.9. 
Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie 
avansi 666474 466196 

 
Darbs ar nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu.  
 

Nekustamā īpašuma nodokļa parādniekiem 2017. gadā izsūtīti 308 atgādinājumi un brīdinājumi 
(pretenzijas summa 22 317 euro), kuru rezultātā samaksāti 14 046 euro, 157 vēstules par piedziņas lietas 
uzsākšanu (pretenzijas summa 21 705 euro), kuru rezultātā samaksāti 11 032 euro un 87 brīdinājumi par 
administratīvā akta piespiedu izpildi (pretenzijas summa 22 278 euro), kuru rezultātā samaksāti 5 320 
euro. Parādu piedziņas reģistrā 2017. gadā reģistrēti 676 izejošie dokumenti. 

2017. gadā pieņemti 76 lēmumi – izpildrīkojumi par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu 
bezstrīda kārtībā par summu 38 042 euro un iesniegtas Zvērinātam tiesu izpildītājam parāda piedziņai 40 
lietas par summu 22 976 euro. 

Pamatojoties uz visiem pieņemtajiem Lēmumiem – izpildrīkojumiem par nokavēto nodokļu 
maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā pašvaldība 2017. gadā atguvusi 8 912 euro un zvērinātie tiesu 
izpildītāji 10 169 euro.  
 
 
 
 



Darbs ar komunālo pakalpojumu parādu piedziņu. 
 

2017. gadā parāda piedziņai piespiedu kārtā dzīvokļu komunālajā saimniecībā sagatavotas un 
iesniegtas tiesā 19 lietas un pašvaldības jurista palīgam iesniegtas 28 lietas. Pavisam tiesā iesniegtas 40 
lietas par kopējo summu 47 939 euro, tai skaitā pamatparāds 45 709 euro, maksājumu nokavējumu 
procenti 2 229 euro. Viens parādnieks nomaksāja parādu, valsts nodevas un tiesas izdevumus pirms 
iesniegšanas tiesā.  

 

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 30 275 30 275 0 

Valsts kase Siltumapgādes apkures 
katla iegāde un montāža 

01.06.2007.-
20.04.2017. 

EUR 104 419 5 615 5 615 0 

Valsts kase Mārsnēnu pamatskolas 
pirmsskolas grupu telpu 
ēkas  rekonstrukcija 

07.05.2008.-
20.03.2028. 

EUR 28 457 16 619 1 480 15 139 

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

07.05.2008.-
20.03.2028. 

EUR 277 460 162 127 14 416 147 711 

Valsts kase Mārsnēnu pamatskolas 
siltināšana 

08.08.2002.-
20.08.2017. 

EUR 56 915 6 033 6 033 0 

 



ES, VALSTS BUDŽETA UN PAŠVALDĪBAS FINANSĒJUMA PROJEKTI 2017.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. ES Erasmus+ projekts 2017.- 

2019. 

Noslēgts līgums 2017-1 EE01-KA2019-

034888_2”  

Projekta mērķis – motivēt bērnus un 

pieaugušos būt vairāk dabā, ieinteresēt 

pievērsties aktīvam dzīvesveidam 

neatņemot prieku darboties ar mobilajām 

ierīcēm. 

4. Nodibinājuma Vides 

izglītības fonda projekts „Ēd 

atbildīgi” 

2016.-

2017. 

Projekts DCI-NSAED/2014/339-207 

„Ēdam atbildīgi!” ir mācību programma 

Ekoskolām, veidota ar uzsvaru uz izglītības 

ciešu sasaisti ar praktisku rīcību, kas 

aizsākas EYD 2015 (Eiropas attīstības gads 

2015) ietvaros un turpināsies arī turpmāk kā 

neatņemama Ekoskolas programmas 

sastāvdaļa. Projektā iesaistījusies PII 

Mežmaliņa. 

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. ERASMUS+ KA1 projekts 

„Pedagogu profesionālo 

kompetenču stiprināšana – 

pirmskolas izglītības iestādes 

ilgtspējīgai izaugsmei” 

2016.-

2018. 

Pedagogiem dota iespēja vērot un iepazīt 

pedagoģisko procesu pirmskolas izglītības 

iestādēs Horvātijā, Norvēģijā, Apvienotajā 

Karalistē, apgūt jaunas brīvdabas 

pedagoģijas metodes, iepazīties ar šo valstu 

izglītības sistēmu. 



8. Mazo projektu konkurss 

„Sabiedrība ar dvēseli” 

2017. Apstiprināti četri projekta iesniegumi par 

kopējo summu 2406.00 EUR. Rezultātā 

iegūta tīrāka vide un uzlabotas atpūtas 

iespējas Priekuļu novadā pie Startu ezera, 

uzstādītas šķēršļu joslas, līdzsvara šūpoles 

un labirints pie PII Mežmaliņa, veikta bērnu 

rotaļu zonas nodalīšana no automašīnu 

novietošanas zonas daudzdzīvokļu mājas 

pagalmā Mārsnēnos un dzīvžoga stādīšana, 

puķu podu novietošana un atkritumu 

konteineru uzstādīšana Priekuļos, Cēsu 

prospektā 11. 

9. Valsts izglītības satura centra 

projekts Nr.8.3.2.2. ar ES 

fonda līdzfinansējumu 

„Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču 

attīstībai” 

2017.-

2020. 

Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas 

izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas 

balstīti uz individuālās mācību pieejas 

attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības 

iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo 

kompetences un mācību sasniegumus. 

Projektā iesaistījušās Liepas pamatskola un 

Priekuļu vidusskola. 

10. LAD projekts – 

„Profesionālas deju grīdas 

iegāde „ 

2017. Projekts Nr.17-09-AL019.2202-000021. 

Īstenots Priekuļu kultūras namā. Projekta 

izmaksas 1391.50 EUR  

11. Valsts izglītības satura centra 

projekts „Pilsoniskās 

līdzdalības un labo darbu 

maratons” 

2017. Projektā iesaistījusies Priekuļu vidusskola. 

Finansējums 580 EUR. 

Izglītības iestādes no 2017./2018.mācību 

gada visu projekta periodu īstenos 

dažādas pilsoniskās līdzdalības aktivitātes 

un labos darbus gan izglītības iestādes 

ietvaros, gan daudzpusīgā sadarbībā 

vietējā kopienā (dažādas paaudzes; skola 

un pašvaldība; skola un nevalstiskās 

organizācijas; skola un uzņēmēji; dažādu 

izglītības pakāpju un veidu izglītības 

iestāžu sadraudzība un sadarbība u.tml.). 

12. Projekts „Pašvaldību labie 

darbi parkos Latvijas 100-

gadei” 

2017. Projekta rezultātā Priekuļu Saules parkā pie 

rododendru dārza tika iestādīti 38 kadiķi un 

9 īves. Projekta izmaksas - 498.15 EUR. 

13. Latvijas Olimpiskās komitejas 

projekts „Sporto visa klase” 

2016.-

2018. 

Projekta mērķis – uzlabot sākumskolas 

skolēnu vispārējo fizisko sagatavotību un 

stāju. 

14. Lauku atbalsta dienesta 

projekts „Afišu stabu 

uzstādīšana Priekuļu novada 

teritorijā, pakalpojuma 

pieejamības uzlabošanai” 

2017.-

2018. 

Projekta attiecināmās izmaksas 12390.40 

EUR 

2017.gadā veikta afišu stabu projekta 

dokumentācijas izstrāde. 
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4. PASĀKUMI TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNA ĪSTENOŠANĀ 
 

Ar 19.12.2013. Priekuļu novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.19, 2.) apstiprināta Priekuļu 
novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030. gadam. 

2015.gada 24.septembrī ar Priekuļu novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.12, 16.) ir 
apstiprināta Priekuļu novada attīstības programma 2015.-2021.gadam. 

2016.gadā tika uzsākta Priekuļu novada teritorijas plānojuma 2017.-2029.gadam izstrāde.  
Teritorijas plānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notika 2017.gada 25.maijā, plkst. 17.00 

Priekuļu novada pašvaldības administrācijas ēkā 2.stāva zālē, Cēsu prospektā 5, Priekuļos. Sanāksmē 
piedalījās Domes darbinieki un izstrādātāja SIA “Grupa93” pārstāvji. Publiskās apspriešanas laikā tika 
saņemti četri priekšlikumi. Iedzīvotāju priekšlikumi tika izvērtēti publiskās apspriešanas izvērtēšanas 
sanāksmē, kura notika 2017.gada 15.jūnijā un kurā ir nolemts, ka precizējumus teritorijas plānojuma 
redakcijā saistībā ar iedzīvotāju priekšlikumiem nav nepieciešams veikt. 

Priekuļu novada teritorijas plānojuma 2017.-2029.gadam izstrāde turpinās arī 2018.gadā. 

Ieguldījumi infrastruktūrā 

 

Valsts budžeta 
finansējums Pašvaldības līdzfinansējums (būvdarbu izmaksas) 

2017 €1 252.00 €139.00 
Profesionālas deju grīdas iegāde Priekuļu kultūras 
namam 

2017 €25 000.00 €14 20 47.59 

Apkures, ūdensapgādes, kanalizācijas un lietus 
ūdens kanalizācijas sistēmas atjaunošana Veselavas 
muižā 

2017 €10 000.00 €56 07.00 Klientu apkalpošanas centra izveide 

2017 €10 000.00 €45 16.00 
Priekuļu kultūras nama ģērbtuves kosmētiskais 
remonts 

 
Projekta „Priekuļu novada pašvaldības grants ceļu pārbūve” Nr.17-09-A00702-000054 

īstenošanu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā «Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos» ietvaros 2017.gadā uzsākti grants  ceļu pārbūves darbi posmos:  

A1 Auniņi – Dzeguzes posmā 3.8 km - 5.6 km, Mārsnēnu pagasta Priekuļu novadā; 

A1 Kainaži – Sarkaņi posmā 0.00 km – 0.90 km, 2.00 km – 2.60 km, Liepas pagasta Priekuļu novadā; 

B10 Kalāči – Irbītes posmā 2.00 km – 2.60 km, Liepas pagasta Priekuļu novadā; 

A15 Sīkuļi – Lisa posmā 2.00 km – 3.40 km, Mārsnēnu pagasta Priekuļu novadā. 

Darbi turpinās arī 2018.gadā – plānotais atgūstamais publiskais finansējums 1.kārtai  - 376 032, 

pašvaldības līdzfinansējums 44 849 

1. 2018. gadā plānots uzsākt 2. kārtas grants ceļu pārbūves darbus šādos posmos: 
B3 Kapi - Veģeri - Veclaicenes šoseja posmā 4.6 km – 6.0 km;                                        

B7 Rabākas - Stirnas - Fēlikss posmā 0.5 km – 0.9 km;                                        

B23 Tautas nams – Upītes posmā 1.3 km – 2.10 km;                                           

A12 Auniņi - Penguri posmā 0.0 km – 1.0 km, 2.0 km – 2.9 km       

Darbi turpināsies arī 2019.gadā – plānotais atgūstamais publiskais finansējums - 370 057, pašvaldības 

līdzfinansējums  41 407. 

2018.gada plānotie darbi infrastruktūras sakārtošanā: Sporta birzītes labiekārtošana, afišu stabu un 
velostatīvu uzstādīšana Priekuļu novadā, bērnu atpūtas laukuma izveide Jāņmuižā ar plānoto publisko 
finansējumu 54 935 un pašvaldības līdzfinansējumu – 11 483 
Plānojot pasākumus tiek izvērtētas prioritārās nepieciešamības un tādējādi tiek piesaistītas pieejamās 

investīcijas, balstoties uz attīstības programmā plānotajiem ieguldījumiem infrastruktūrā. Ar investīciju 

atbalstu tiek sakārtotas publiskās teritorijas, kā arī uzlabota infrastruktūra uzņēmējdarbības veicināšanai. 

 



PRIEKUĻU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2015. – 2021.GADAM ĪSTENOŠANAS REZULTĀTI “Rīcību plāna izpilde” 

Uzdevums 

Vai veiktas 
darbības 
uzdevuma 
ietvaros 
(jā/nē) 

Veiktās rīcības uzdevumu izpildei 
Priekšlikumi programmas 
aktualizācijai 

VTP1  DAUDZPUSĪGI, KVALITATĪVI UN PIEEJAMI PAKALPOJUMI 

U1 Pilnveidot vispārējās 
izglītības kvalitāti un 
infrastruktūru 

jā Liepas pamatskola: 
R1.1.  Pilnveidots interešu Izglītības piedāvājums, iegādāti mācību līdzekļi, mīkstais 
inventārs. 
R1.2. 2017. gadā uzsākts ESF projekts 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās 
un profesionālās Izglītības iestādēs”, veikta sadarbība ar profesionālajām izglītības un 
vidējās izglītības iestādēm, “ēnu” devējiem. 
R 1.3. Organizētas lekcijas skolēnu vecākiem, pedagogiem. 
R1.4. 2017. gadā uzsākts ESF projekts 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo 
individuālo kompetenču attīstībai”, aktualizēts pedagogu tālākizglītības plāns, 
nodrošināts atbalsts pedagogu tālākizglītībai. 
R1.5. Iegādāts inventārs un pamatlīdzekļi mācību kabinetiem, projektori, mācību 
līdzekļi un grāmatas bibliotēkas krājumiem. 
R1.6. Veikts kosmētiskais remonts logopēdijas kabinetā un pirmklasnieku garderobēs, 
uzlabota ķīmijas kabineta ventilācijas sitēma, nodrošināts siltais ūdens tualetēs. 
Apstiprināts āra atbalsta sienas projekts.  
R1.7. Pabeigti skolas energoefektivitātes pasāķumi. 
R1.9 Organizēti dažādi pasākumi, notika dalība novada un ārpusskolas pasākumos, 
festivālos, forumos, paplašinātas lietderīgā brīvā laika pavadīšanas iespējas. 
 
Priekuļu vidusskola: 
R1.1 Pilnveidots interešu izglītības piedāvājums dažādām vecuma grupām un 
daudzveidīgām interesēm. – “Hip-hop”deju grupa, “Robotika”, “Radošuma un 
veidošanas interešu izglītības programma. 
Iesaistīšanās ESF projektā Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 
attīstībai”Nr.8.3.2.2/16/I/001 (pedagoga palīgs, vācu valodas nodarbības 
pamatskolēniem, matemātiķu klubiņš, robotika) 
 R1.2 Izveidota karjeras izglītības atbalsta sistēma, veikta sadarbība ar profesionālo 
izglītības iestāžu un augstāko izglītības iestāžu informācijas centriem  karjeras un 
informatīvo dienu ietvaros, sadarbība ar NVA (nodarbinātības valsts aģentūru) karjeras 

 



konsultēšanas ietvaros. Iesaistīšanās ESF projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs”Nr.8.3.5.0/16/I/001 
R1.4 Lai nodrošinātu izglītības kvalitāti, 2017. gada 31.augustā skolā tika organizēti 
tālāizglītības kursi pedagogiem “Refleksija kā mācību procesadaļa un atgriezeniskās 
saites sniegšanas iespējas mācību stundā”(8st.) un 27. decembrī “Domāšanas un 
radošuma caurvijas izpratne kompetencēs balstītā izglītībā” (8 st.). 
Ieviesta papildus logopēda likme – atbalsts skolēniem. 
R1.5 Atjaunots un pilnveidots bibliotēkas fonds – ieviestas e-grāmatas latviešu valodā 
un literatūrā, matemātikā. 
Nomainītas mācību grāmatas latviešu valodā un literatūrā 5.-9.kl. 
Papildināts galda spēļu klāsts, nomainītas visas mācību grāmatas 1.-3.klasēm; 
matemātika 5.-6.klasēm; sekojot aktualitātēm – pasaules kartes un ģeogrāfijas atlanti; 
regulāri papildināts jaunākās daiļliteratūras klāsts 
Regulāri iegādātas un atjaunotas 50 licences “Uzdevumi lv. 
R1.6 Priekuļu vidusskolā izremontēti 2 kabineti un palīgtelpas, ierīkota ugunsdzēsības 
signalizācija. Telpās veikti sienas, grīdu, griestu apdares un elektrotehniskie darbi. 
Mārsnēnu pamatskola: 
R1.4 2017.gadā novembrī skolā kontroli veica Mūžizglītības un kultūras institūts Vitae, 
Rolanda Ozola neformālās izglītības centrs par mācību procesa kvalitātes vērtēšanai. 
Tās laikā novērotas 8 mācību stundas. Analizējot metodiskā darba kvalitāti, kur par 
rādītājiem tiek uzskatīta efektīva un mūsdienīga mācību procesa īstenošana, skolas 
vadības darbs, pedagogu sadarbība mācību procesā, spēja īstenot skolas prioritātes, 
Mārsnēnu pamatskolas darbs atzīts par kvalitatīvu. Vērtējot 7 pedagogu darba kvalitāti 
un efektivitāti, 3 pedagogi būtu rekomendējami izglītības metodiķu līmenim. 
R.1.6 Remontēta skolas fasāde. 
Veselavas PII: 
R1.1 Lai paplašinātu bērnu izglītošanas iespējas un dotu iespēju arī veselajiem bērniem 
apmeklēt iestādi, 2017.gadā licencēta vispārizglītojošā pirmsskolas izglītības 
programma un š.g. 2017.gada septembrī atvērta pirmsskolas grupa bērniem no 1,5 
gada. 
R1.5 Materiālās bāzes papildināšana; iestādei iegādāti divi jauni datori, viens 
pedagogiem, otrs saimniecības vajadzībām, TV un video aparatūra un planšetdators, 
lai izglītojamiem nodrošinātu iespēju gūt priekšstatu par digitālajām prasmēm. 
R1.6 2017.gadā izremontētas telpas pie iestādes ārdurvīm. Ieliktas grupu izejās trīs 
jaunas ārdurvis, kas aprīkotas ar kodatslēgu un automātisko slēdzeni, lai nodrošinātu 
drošību iestādē. 
PII Mežmaliņa: 



R1.1 Tika organizēti pedagogu profesionālās pilnveides kursi "Bērnu ar speciālajām 
vajadzībām iekļaušana vispārējā pirmsskolas izglītības iestādē" (32 st). 
R1.5 Iegādāti valsts dotētie mācību līdzekļi un literatūra - 983,00Eur. 
R1.6 Veikta sētas maiņa gar Saules ielu, ūdensvada maiņa pie virtuves, gaiteņa 
remonts, durvju bloku nomaiņa jaunajā korpusā. 
R1.7 Ēkas siltināšana un fasādes renovācija. 
 
Jāņmuižas PII: 
R1.1. Nodrošināta angļu valodas un deju mākslas apguve. 
R1.2. Iegādāts datora komplekts, projektors ar stiprinājumu aktu zālei, drēbju 
žāvējamais skapis, bērnu rotaļvirtuves plaukts ar plīti un rotaļ frizētava 
Lai nodrošinātu izglītības kvalitāti, 2016. /17. m.g. skolā tika organizēts izglītojošais- 
metodiskais seminārs pedagogiem “Gadalaiku cikls. Dabas ritmiskie raksti” un 
vecākiem psihologa I.Aunītes lekcija. 
Atjaunots fasādes svētku apgaismojums, veikta zālāja vertikulēšana un augsnes 
uzlabošana ar minerālo mēslojumu, iegādāta slīpmašina, digitālais virsmu 
temperatūras/ mitruma mērītājs 
Bērnu rotaļlaukuma aprīkojuma atjaunošana, uzstādīts karuselis un  šūpoles. 
Liepas PII “Saulīte”: 
R1.1 Darbojas pulciņi : tautas dejas, angļu valoda, dziedāšanas, robotika. 
R1.2 Ieviesta Dardedzes  un SOS  centra programma “Bērniem drošs un draudzīgs 
bērnudārzs”. 
R1.3 22 pedagogi piedalījās 16 semināros, atvērto durvju dienās, pieredzes braucienā 
uz Siguldas PII “Saulīte”, Viļņas PII Lietuvā, Starptautiskā konferencē Jogevā Igaunijā.   
R1.5  Nomainīts dators vad, vietniecei izglītības jomā, iegādāts projektors,  ekrāns 
sapulču zālei. Katra no 9 grupām iegādājās rotaļlietas un mācību līdzekļus 280.0 Euro 
apmērā. 
R1.6  Veikti remonti pagraba telpās. Uzstādītas 8 videonovērošanas kameras. 
Priekuļu tehnikums: 
R1.2 Sadarbība ar uzņēmējiem ir nepārtraukta un vairākos dažādos projektos un 
profesijās. Piemēram mācības skolotājiem un jauniešiem sadarbībā ar Manitou 
francijā; īstenoti vairāki Erasmus+ ārzemju prakšu projekti; sadarbība ar Amazone 
grupa par mācību materiālu un izgllītības programmas atjaunošanu; veikta sadarbība 
ar vidzemes pārējiem tehnikumiem par sabiedrības izglītošanu par profesionālās 
izglītības priekšrocībām; sadarbība ar vietējiem un citiem Latvijas uzņēmumiem 
mācību prakšu, kvalifikācijas prakšu un mācību ekskursiju organizēšanā; vēl vairāki ES 
SAM projekti, kas tiekuši uzsākti pagājušajā gadā un turpina gaitu arī šajā gadā. 



U2 Īstenot novadā jaunatnes 
politiku 

jā R1.8  Uzsākta Jaunatnes politikas attīstības programmas izstrāde, kuru plānots 
pabeigts 2018.gada oktobrī. 
R1.15 Lai nodrošinātu saturīgu brīvā laika pavadīšanu skolēniem, “Zīļukā” ir iegādātas 
lielizmēra spēles – galda teniss, novuss un krēsli. 

 

U3 Pilnveidot kultūras iestāžu 
infrastruktūru un 
materiāltehnisko bāzi 

jā R1.18 Dalība Balttour 2017 izstādē Rīgā, Dalība novada un GNP tūrisma klāstera 
ceļvežos, jaunu pasākumu organizēšana: dalība Eiropas Kultūras mantojuma dienās, 
darbība sociālajos portālos Twitter un Facebook. 
R1.16  Veikts garderobes remonts. Priekuļu kultūras namā, veikta lielās zāles un foajē 
parketa grīdas slīpēšana un lakošana.   
Veselavas muižas lielās zāles grīdas un sienu atjaunošana, remonts ( T209.telpa), 
2.stāva kāpņu telpas atjaunošana, remonts (T201),1.stāva kāpņu telpas remonts 
(T101,T127.telpa), WC izbūve (T102,T103,T104.telpa). Veikta Apkures sistēmas izbūve 
un katlumājas izbūve, vēdināšanas sistēmas, ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve. 
R1.17 Priekuļu kultūras namam iegādāts ultra tuvā lēca-objektīvs panasonic ET-DLE030 
projektoram,  profesionāla deju grīda 10 x8 m, gaismas vadības pults Chamsys magicQ 
MQ40N Compact, LED prožektori 8gb – Cameo Studio PAR 64 CAN Q 8W, VPDK„Jumis” 
vīriešu deju zābaki 6gb., linu krekli puišiem 10gb un sievām 10gb, Vidzemes sievu 
cepures 10gb, VPDK „Miķelis” – puišu linu krekli un bikses 10gb., meitu linu krekli 10gb, 
vīriešu mēteļi 10gb, Bērnu deju kol. „Tūgadiņš” meiteņu sarafāni 14 gb, Sieviešu korim 
„Laumas” 7gb koncertērpu komplekti  (papildināti esošie). 
 JDK “Veselava” tika iegādāti 9 jauni puišu krekli. 
Veselavas muižā iegādāti dekoratīvi metāla galdi(4 gb),dekoratīvā metāla lustra 
(T201.telpa), dekoratīvais metāla lukturis (T201.telpa), dekoratīvie aizkari  
(2gb.T201.telpa). 

 

U4 Pilnveidot sporta 
aktivitāšu piedāvājumu un 
tehnisko bāzi 

jā R1.19 Sporta birzītē Priekuļos izbūvēts stāvlaukums, apgaismojums, izveidoti celiņi, 
izbūvēts žogs, uzstādīti soliņi un atkritumu urnas. Pašvaldībai noslēgts līgums ar SIA 
Cēsu olimpiskais centrs par slēpošanas trašu sagatavošanu ziemas sezonai. 
R 1.20  Liepas pamatskolai iegādāti jauni basketbola grozi āra basketbolam, uzlabots 
skolas stadiona skrejceļa segums. Iegādāti slēpju komplekti. 
Liepas PII “Saulīte” iegādāts sporta inventārs 150.00 Euro. 

 

U5 Paaugstināt / pilnveidot 
sociālo pakalpojumu kvalitāti 
un   daudzveidību 

jā R1.21  Nodrošināts atbalsts profesionālās kvalifikācijas celšanai sociālā darba 
speciālistiem (apmācības, semināri, pieredzes apmaiņas). Nodrošinātas apmaksātas 
supervīzijas, kovīzijas. Sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību sniedz speciālisti, 
kuriem ir normatīvajos aktos noteiktā atbilstošā izglītība.  
Uzsākta sociālā darba speciālistu amata pienākumu pārskatīšana, lai nodrošinātu to 
vienmērīgu un racionālu pārdali  starp esošajiem darbiniekiem. 
 

 



R1.22  Notiek starpprofesionāļu un starpinstitūciju sanāksmes sociālo gadījumu 
risināšanā. Izveidota sadarbības grupa bērnu tiesību aizsardzības jautājumos.   
Nodrošināta starpprofesionālā sadarbība no prettiesiskām darbībām cietušo bērnu un 
pilngadīgo personu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanā, kā arī  sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu bezdarbniekiem, pirmspensijas un   pensijas vecuma 
personām sniegšanā.  
Uzsākts darbs pie kārtības izstrādes, kādā notiek starpinstitucionālā sadarbība bērnu 
tiesību aizsardzības jomā, lai efektīvāk nodrošinātu vienota mērķa sasniegšanu. 
 
R1.23  Veiktas saimnieciskas un organizatoriskas izmaiņas Sociālā dienesta struktūrā, 
likvidējot Sociālās aprūpes mājās nodaļu, un uzsākta aprūpes mājās pakalpojuma 
sniedzēju apzināšana un pakalpojumu izpēte, lai pilnveidotu un uzlabotu aprūpes 
mājās pakalpojumu klāstu. Paredzēts  no 2018.gada 1.marta aprūpes mājās 
pakalpojumu, kā ārpakalpojumu, pirkt no cita reģistrēta sociālo pakalpojuma 
sniedzēja. 
Veiktas sarunas un izvērtēts R/O “Pestīšanas Armija” Skangaļu muižas administrācijas  
piedāvājums nodrošināt dienas aprūpes centra pakalpojumus cilvēkiem ar smagiem 
garīga rakstura traucējumiem. 
Dalība starpnovadu sadarbībā sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem nodrošināšanā DI projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros. 
 
R1.24  Izstrādāti un izdoti jauni saistošie noteikumi  par materiālās palīdzības 
pabalstiem, par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku 
gādības palikušajiem bērniem,  par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu un 
maznodrošinātu un  sociālās palīdzības pabalstiem, lai  pilnveidotu materiālās 
palīdzības atbalsta sniegšanu novada iedzīvotājiem un nodrošinātu finanšu līdzekļu 
efektīvu izlietošanu. 
Uzsākts darbs pie  pašvaldības nodrošināto sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtības 
pilnveidošanas.  
Uzsākta DI projekta “Vidzeme iekļauj” realizēšana. Izstrādāti pilngadīgo personu ar 
garīga rakstura traucējumiem un bērnu ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta plāni 
un uzsākta šo plānu aktualizācija DI projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros. 
Veikta pilngadīgo personu ar garīga rakstura traucējumiem un bērnu ar funkcionāliem 
traucējumiem vajadzību  apzināšana novadā. 
 
R1.25 Nodrošinātas izglītojošās atbalsta grupas nodarbības audžuģimenēm un 
aizbildņu ģimenēm aprūpes veicēju zināšanu paaugstināšanai problēmu risināšanā.  



Nodrošinātas izglītojošās atbalsta grupas nodarbības bezdarbniekiem, pirmspensijas 
un pensijas vecuma cilvēkiem.  
Nodrošināts sociālā rehabilitētāja pakalpojumi ģimenēm ar bērniem dzīvesvietā.  Ir 
izstrādāts metodiskais materiāls pusaudžu vecuma bērnu vecākiem un tiem 
nodrošinātas  izglītojošās atbalsta grupas nodarbības.  
Turpinās “Džimbas drošības skoliņas” programmas un bērnu emocionālās 
audzināšanas programmas realizēšana grupā un individuāli.  
Organizēti izglītojoši semināri vecākiem par vardarbību pret bērniem, tās veidiem, 
pazīmēm un sekām. 

U6 Uzlabot sociālo 
pakalpojumu nodrošinājuma 
infrastruktūru 

jā R1.27 Pieņemts domes lēmums, atbilstoši projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros 
izstrādātā Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā 2017.-
2020.gadam paredzētajam, nodrošināt Dienas aprūpes centra 18 personām un 
specializēto darbnīcu 10 personām ar garīga rakstura traucējumiem pakalpojumu 
izveidošanu pašvaldībai piederošā ēkā Cēsu prospektā 1, Priekuļos, Priekuļu pagastā,  
Priekuļu novadā. 

Rīcības plānā R 1.27 
sadaļai “Uzlabot Sociālā 
dienesta infrastruktūru un 
materiāltehnisko bāzi” un 
R 1.28 sadaļai “Izveidot 
kopienas 
(multfunkcionālos) 
centrus”  noteikt termiņu 
“2015.-2021.gadam”. 

U7 Popularizēt aktīva un 
veselīga dzīvesveida 
pasākumus 

jā R1.30 Iedzīvotāji tiek aicināti iesaistīties un piedalīties dažādos aktīva un veselīga 
dzīvesveida pasākumos jaunizveidotos un jau esošos laukumos. Pasākumi tiek 
popularizitēti gan ar novada mājaslapas, gan informatīvā izdevuma starpniecību, kā arī 
veidojot TV sižetus par tiem. 
Pašvaldība īsteno projektu “Slimību profilakses un kontroles centra vietēja mēroga 
pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei pašvaldībās” ID 
Nr.9.2.4.2/16/106, kura ietvaros tiek popularizēts veselīgs uzturs, dzīvesveids, 
organizētas vingrošanas veselības uzturēšanai u.c.pasākumi. 
R 1.30 Liepas pamatskolā tiek īstenota Ekoskolas programma. 
R1.30; R1.31 Tiek nodrošināta sociālās rehabilitācijas programmas bezdarbniekiem, 
pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēkiem realizācija, kuras ietvaros ir veselību 
veicinošas aktivitātes (fizioterapija, vingrošana, nūjošana, masāža). Tiek organizētas 
Senioru sporta spēles. 
R1.30; R1.31  Jaunatnes un bērnu lietu nodaļas organizēti pasākumi aktīva un veselīga 
dzīvesveida popularizēšanai:  
- Sportiskas aktivitātes un sarunas par veselīgu uzturu kopā ar treneri un topošo 
uztura speciālisti Anitu Baumani; 
- Jauniešu pārgājiens uz Liņģu Lanģu klintīm Liepā kopā ar brīvprātīgajiem no 
Vācijas un Francijas; 

 



- Priekuļu novada jauno un topošo māmiņu tikšanās ar uztura speciālisti bērnu 
rotaļu un attīstības centrā “Zīļuks”;  
- Veselības dienas pasākums Mārsnēnu jauniešu centrā. Veselīgu uzkodu 
gatavošana un izglītojoša lekcija jauniešiem. 
R1.30 Veselības veicinoši pasākumi Liepas PII “Saulīte”: 

- “Runcis- piena puncis”, Zobiņš baltiņš”, “Zobu feja”, “ Medenīte” – par uzturu 
Fiziskās aktivitātes: Veselīgs pārgājiens, Olimpiskā diena, Eiropas sporta nedēļa, Jautrās 
stafetes kopā ar Rudens rūķi, Brīnumi ziemas mežā, Pasaules sniega dienas, “Draugu 
lokā jautrāk kopā”. 
 

U8 Īstenot pasākumus 
sabiedriskās kārtības un 
drošības uzlabošanā 

jā R1.33 Uzstādīta videonovērošana pie Liepas pamatskolas (3 gab), 2 gab. Liepā pie 
pieminekļa “Cēsu kaujas atceres piemineklis”, 2 gab.Priekuļu bibliotēka. Sadarbībā ar 
Valsts policiju organizēti drošības pasākumi skolēniem. 
R1.34 Organizēti informatīvi izglītojoši pasākumi sabiedrības drošībai.Veikti noziedzīgo 
nodarījumu apkarošanas pasākumi, sadarbojoties ar Valsts policiju. Novērsti, un 
pievērsti uzmanībai nepilngadīgo personu alkohola,smēķēšanas,narkotisko un 
psihotropo vielu lietošanai. Veiktas aktivitātes sodot vides piesārņotājus, un īpašumus 
kuri  nav pienācīgi sakopti likuma noteiktā kārtībā. Panākta 80% sadarbība ar 
iedzīvotājiem ar atkritumu apsaimniekošanas kompānijām Priekuļu novadā (sadzīves 
atkritumu konteineri). 

 

 

U9 Attīstīt ceļu un ielu 
infrastruktūru, uzlabojot 
satiksmes drošību 

jā R1.35 Uzsākti pārbūves darbi grants ceļu posmiem – Auniņi – Dzeguzes, Kainaži – 
Sarkaņi, Kalāči – Irbītes, Sīkuļi – Lisa.  Atjaunots asfalta seguma virsslānis Raunas ielā 
Liepā, Veidenbauma ielā, Izstādes ielā Priekuļos. 
Veikta seguma virskārtas atjaunošana, notekgrāvju izveide, caurteku uzstādīšana, 
apaugumu noņemšana ceļiem: Akmeņkrogs – Veismaņi (Priekuļi, 1.345 km), Rūkumi – 
Zvaigznītes (Priekuļi, 1.059 km), Ozoli (Liepa, 0.574 km), A/S Lode- Atvari (Liepa, 0.434 
km), Rozītes – Mežgaiļi (Veselava, 0.260 km), Liepu iela (Dukuri, 1.508 km), Plavas iela 
(Liepa, 0.50 km,). 
R1.36 - Sakārtotas īpašuma tiesības zemesgrāmatā 4 ielu un ceļu īpašumiem. 
R1.39 Uzstādītis “guļošais policists” Jāņmuižā. Izbūvēts apgaismojums 
gājēju/veloceliņam gar valsts autocelu Casis-Vecpiebalga-Madona (p30) posmā no 
2,14 - 4.46 km. Veikta  ietves parbūve Rūpnīcas ielā, Liepā (posmā no 
Rūpnīcas ielas 31 līdz Smiltenes ielai). 

 

U10 Uzlabot sabiedriskā 
transporta pakalpojuma 
pieejamību 

jā R1.41 Saglabāti esošie sabiedriskā transporta reisi  



U11 Uzlabot tehnisko 
infrastruktūru 

jā R1.42 Veikts ūdenstorņa fasādes remonts Priekuļos, kanalizācijas pārvada 
rekonstrukcija Liepā.  
R1.44 Ēkā ”Pagastnams” Mārsnēnos izbūvēta jauna apkures sistēma. Rekonstruēta 
Liepas katlumājas siltumapgādes sistēma Dārza ielā 1 un  Liepas pagasta parvaldes ēkas 
apkures sistēma Rūpnīcas ielā 18. 

Sadaļā R.1.44 plānoto 
darbības rezultātu “Veikta 
siltumapgādes sistēmas 
infrastruktūras 
sakārtošana un 
uzlabošana Priekuļos, 
Liepā, Mārsnēnos” izteikt 
šādā redakcijā “Veikta 
siltumapgādes sistēmas 
infrastruktūras 
sakārtošana un 
uzlabošana Priekuļu 
novadā” 

U12 Sakārtot un attīstīt 
novada publisko un 
dzīvojamo fondu 

jā R1.47 Mārsnēnu Tautas namā demontētas10 vecās skārda malkas apkures krāsnis, 
pagrabstāvā uzstādīts jauns granulu apkures katls, ēkā izvietoti jauni radiatori, izbūvēta 
vēdināšanas sistēma un aukstā ūdens apgādes sistēma ar pievadu grīdā. Karstā ūdens 
apgādei uzstādīts 50 l elektriskais boileris, veikta sadzīves kanalizācijas sistēmas izbūve, 
bet siltumnoturības uzlabošanai ir papildus nosiltināti un pārbūvēti bēniņi. 
Iegādāts mobilais pacēlājs Priekuļu pašvaldības ēkas pieejamības nodrošināšanai 
personām ar kustību traucējumiem. 
R1.49 Aktuālā informācija par ēkas siltināšanas iespējām tiek ievietota pašvaldības 
mājas lapā. 
Liepā tika rīkota iedzīvotāju sapulce, kurā Finanšu institūcija ALTUM sniedza 
informāciju par pieejamo atbalstu māju energoefektivitātes uzlabošanai. Liepas 
pagasta pārvaldes vadītājas sagatavota informatīva prezentācija par to, kas ir dzīvokļa 
īpašnieks, kādas ir viņa tiesības un pienākumi, soli pa solim līdz DzĪK, DzĪB vai SIA. 
DzĪB “Raiņa 7” dibinātājas pieredze daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārņemšanā savā 
pārvaldībā un energoefektivitātes paaugstināšanā. 
Pašvaldības dzīvojamam fondam katru gadu, rindas kārtībā tiek nomainīti koka logi uz 
jauniem PVC logiem, kā arī dzīvokļu ārdurvis tiek nomainītas uz dzelzs konstrukcijas 
durvīm. 
R1.50 Novada teritorijā nav neviens uzņēmums, kas nodarbotos ar daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju pārvaldīšanu. Savukārt, novadā ir 13 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
īpašnieku biedrības, bet tās nav ieinteresētas citu novada daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju pārvaldīšanā. Arī SIA “Valmieras namsaimnieks” rakstveidā ir norādījis, ka viņiem 
nav komerciāla interese pārvaldīt Priekuļu novada teritorijā esošos daudzdzīvokļu 
namus. 

 



Līdz ar to 2017.gada maijā Priekuļu novada dome pieņēma lēmumu pašvaldības 
kapitālsabiedrības SIA “Priekuļu novada namu apsaimniekotājs” izveidošanā.  

U13 Sekmēt teritoriju 
sakārtošanu un 
labiekārtošanu 

jā R1.51 Apzinot degradētās ēkas ir nojaukta daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Sarkaņos, 
Liepas pagastā. 
R1.52 Sniegts finansiāls atbalsts “Sabiedrība ar dvēseli 2017” ietvaros, Startu ezera 
labiekārtošanai. 
R1.53 Papildināti rododendru stādījumi Saules parka. Veikta Vanagkalniņa teritorijas 
labiekārtošana, novietojot soliņus, atkritumu urnas, izbūvētas kāpnes pie ūdens 
ņemšanas vietas. Veikta terases dēļu seguma nomaiņa Mārsnēnu estrādē. 
R1.54 Labiekārtots virsējais segums bērnu rotaļu laukumā Priekuļos “Sporta birzītē” un 
trenažieru laukumā. 

Sadaļā R1.53 plānotās 
darbības vai aktivitātes 
nosaukumu “Labiekārtot 
novada parkus un citas 
publiskās ārtelpas 
teritorijas” izteikt šādā 
redakcijā : “Labiekārtot 
novada parkus, zaļās 
teritorijas un citas 
publiskās ārtelpas 
teritorijas”. “Saules parka 
teritorijas labiekārtošana 
un paplašināšana” plānotā 
rezultāta īstenošanas 
termiņu “2015.-2018.” 
izteikt šādā redakcijā 
“2015.-2021.” un tā 
finanšu avotu 
“Pašvaldības” noteikt  
“Pašvaldības/citu finanšu 
avoti”. Plānotā darbības 
rezultāta “ Labiekārtot 
publiskās teritorijas, 
uzstādot un izveidojot 
atbilstošu infrastruktūru 
iedzīvotāju vajadzībām, 
nodrošinot kvalitatīvu 
dzīves un atpūtas telpu ( 
piem. velonovietņu 
izveide, afišu stabu 
uzstādīšana, informatīvo 
plākšņu izvietošana,  
ugunskura vietu 
labiekārtošana, atpūtas 
soliņu izvietošana, 



stādījumu iekārtošana 
u.tml.)” izteikt šādā 
redakcijā  
“Labiekārtot publiskās 
teritorijas, uzstādot un 
izveidojot atbilstošu 
infrastruktūru iedzīvotāju 
vajadzībām, nodrošinot 
kvalitatīvu dzīves un 
atpūtas telpu ( piem. 
velonovietņu izveide, 
afišu stabu uzstādīšana, 
informatīvo plākšņu 
izvietošana,  ugunskura 
vietu labiekārtošana, 
atpūtas soliņu 
izvietošana, stādījumu 
iekārtošana u.tml.). 
Izbūvēt, izveidot  
stāvvlaukumus, auto 
novietnes” un tam kā 
atbildīgo “Ainavu tehniķis” 
noteikt “Ainavu 
tehniķis/Izpilddirektors” 

 

U14 Uzlabot pašvaldības 
iekšējās pārvaldības kvalitāti 

jā R1.55 Tika organizētas speciālistu sanāksmes, atbalstītas speciālistu prasmju 
pilnveidošanas pasākumi, organizētas apmācības elektroniskā dokumenta iekšējās 
dokumentu aprites sistēmai. 
R1.56 Plānvceidīgi tiek veikta īpašumtiesību sakārtošana - sakārtotas īpašuma tiesības 
zemesgrāmatā 32 zemes īpašumiem, 4 ielu un ceļu īpašumiem, 1 būvju īpašumam un 
52 dzīvokļu īpašumiem. 

 

U15 Uzlabot ārējo sadarbību 
un komunikāciju 

jā R1.58 Ir uzlabots mājaslapas vizuālais noformējums un funkcionalitāte mobilajās 
ierīcēs. Pēc mājaslapas uzlabošanas, ir palielinājies mājaslapas apmeklētāju skaits. 
2016.g. 31 237 lietotāji, 2017.gadā – 44 145 lietotāji. Lapu skatījumu skaits 2016.g. 
201445, 2017.g. – 302100. Ir ieviests whatsapp sos tālrunis, ar kura palīdzību iedzīvotāji 
var ziņot par problēmsituācijām. 2017.gadā tajā saņemts 41 ziņojums. Iedzīvotāji šo 
tālruni izmanto arī lai pateiktos par labajiem darbiem pašvaldībā. Tāpat komunikācija 

 



ar iedzīvotājiem notiek, izmantojot sociālos tīklus – draugiem.lv, Facebook, Twitter un 
Instagramm, kur iedzīvotājiem ir ne tikai iespēja uzzināt par aktuālo novadā, pasākumu 
kalendāru, bet arī sazināties ar pašvaldību. 
Izveidota novada tūrisma mājaslapa, aktualizēta informācija mājaslapā, sociālajos 
mēdijos. Paplašināts tūrisma piedāvājuma klāsts. 
R1.60 Sadarbība ar Curtis (Spānija), Obec Vinicia (Slovākija), Mezdra (Bulgārija), 
Comune di Oniferi (Itālija), Camara Municipal da Figueira da Foz (Portugāle), Nizza di 
SIcilia (Itālija), Szurdokpuspoki Kozseg Onkormanyzata (Ungārija) kā projekta 
partnerim par kopīga projekta realizēšanu. 
Dalība Gaujas Nacionālā parka tūrisma klāsterī, sadarbības projektos, kopīgi viedoti 
Tūrisma materiāli, realizētas reģiona mārketinga aktivitātes.  
 Dalība pieredzes apmaiņas braucienā uz Hāpsalu, Lēnes apriņķī, uz Ziemeļkurzemē par 
aizsargājamo dabas teritoriju attīstības iespējām tūrisma jomā.  
R1.61 Uzlabota sadarbība ar novada tūrisma nozarē iesaistītajiem speciālistiem un 
uzņēmumiem. Aktualizēts Tūrisma materiāls par Priekuļu novada uzņēmējiem, kas tika 
popularizēts Balttour 2017 izstādā Rīgā, kā arī pārējās Tūrisma izstādēs, kur GNP 
Tūrisma attīstības klāsteris piedalījās ar savu stendu. Informācija par novada tūrisma 
uzņēmumiem un to piedāvājumu ievietoti novada informācijas kanālos, kā arī reģiona 
Tūrisma materiālos, organizētas individuālas tikšanās ar vietējiem ar tūrisma nozari 
saistītajiem uzņēmumiem un organizācijām. 
 

U16 Veicināt kopienu 
attīstību 

jā R1.62 2017. gada novembrī veicināta bērnu un jauniešu sadarbība ar Priekuļu novada 
vientuļajiem pensionāriem. Latvijas Republikas Neatkarība atjaunošanai veltīts bērnu 
un jauniešu rīkots koncerts senioriem. 
R1.62 Gan klātienē, gan telefoniski un elektroniski tiek sniegtas konsultācijas par 
iedzīvotāju iniciatīvu projektu iespējām un to iesniegšanas prasībām. Iesniegto 
projektu skaits nesamazinās. 
R1.63 Notiek ikgadējie pedagogu un novada Gada cilvēku godināšanas pasākumi. 
R1.64 Tika izsludināts pašvaldības projektu konkurss “Sabiedrība ar dvēseli 2017.” 
R1.68  SEMPRE “Sociālā spēcināšana lauku teritorijā” projekta ieviešana Priekuļu 
jauniešu centrā “REST[e]”. Projekta ietvaros tiek veicināta sociālā uzņēmējdarbība 
jauniešu vidū.  
Projekta “PROTI un DARI” ieviešana Priekuļu novadā, kura  mērķis ir motivēt un 
aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrējušies 
Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki (jaunieši NEET situācijās), 
nodrošinot šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas 

 



pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, vai nevalstisko 
organizāciju vai jauniešu centru darbībā, sekmēt jauniešu iekļaušanos darba tirgū 

 

U17 Pilnveidot un attīstīt 
uzņēmējdarbības atbalsta 
sistēmu 

jā R1.65 Organizēts pasākums uzņēmējiem par iespējamu finansējuma piesaisti, kā arī 
aktuālā informācija ievietota mājas lapā www.priekuli.lv. Papildināta datubāze par 
novada ar tūrismu saistītajiem uzņēmumiem un to piedāvātajiem pakalpojumiem. 
R1.66 Izveidota datu bāze un ievietota informācija pašvaldības mājaslapā par 
pieejamām teritorijām uzņēmējdarbības attīstībai. 

 

U18 Sekmēt jauniešu 
iekļaušanos darba tirgū 

jā 2017.gadā tika noslēgti 114 darba līgumi (Priekuļu pagastā – 46, Liepas pagastā – 55, 
Mārsnēnu pagastā – 10, Veselava pagastā – 3) uz vienu nedēļu ar jauniešiem vecumā 
no 13 līdz 19 gadiem, kuru deklarētā dzīvesvietas adrese ir Priekuļu novadā un kuri 
mācās kādā izglītības iestādē. 

 

U19 Sakārtot un attīstīt 
infrastruktūru 
uzņēmējdarbības vides 
uzlabošanai 

jā R1.70 Dalība projektā “Priekuļu novada pašvaldības grants ceļu pārbūve” 
uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, sevišķi l/s produkcijas ražotājiem 

 

U20 Attīstīt ilgtspējīgu 
resursu izmantošanu 

jā R1.75 Veikta latvāņu izpļaušana 12.1 ha platībā.  

U21 Sekmēt daudzveidīgu 
lauksaimniecības un 
mežsaimniecības nozaru 
attīstību 

jā R1.79 Apstādīti izcirtumu ar egļu stādiem 2.3 ha platībā. Rudenī veikta šo stādījumu 
kopšana. Iesniegts un apstiprināts jaunaudžu kopšanas projekts 15.5 ha platībai. 

 

U22 Uzlabot sadarbību starp 
tūrisma nozarē iesaistītajām 
pusēm 

jā R1.81 Tikšanās ar citu pašvaldību tūrisma speciālistiem un vietējiem novada 
uzņēmējiem, kopīgas sadarbības veicināšanai. 

 

U23 Attīstīt tūrisma 
infrastruktūru un 
pakalpojumu pieejamību 

jā R1.83 Veselavas muiža piedalījās akcijā „Apceļosim Latvijas pilis un muižas”01.05-
28.10.2017., dalība „Leģendu nakts” (28.10.2017). 
Izstrādāti Priekuļu novada tūrisma materiāli, sadarbībā ar GNP tūrisma klāsteri, 
atjaunoti reģiona tūrisma ceļveži. Atjaunota Priekuļu novada Tūrisma karte. Dalība 
Enter Gauja stendā Balttour 2017 un pārstāvniecība citās Tūrisma izstādēs Eiropā, 
dalība Enter Gauja ceļveža un materiāla ģimenēm ar bērniem veidošanā. 

 

http://www.priekuli.lv/
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Investīciju plāna izpilde 
Investīciju plāns ir Rīcības plāna sastāvdaļa, kurā ietvertas būtiskākās Priekuļu novada pašvaldībai nepieciešamās investīcijas laikā posmā no 2017.gada 

līdz 2019.gadam. 

Nr. 
p.k. 
 

Projekta nosaukums 
Atbilstība 
rīcībām 

Finanšu instruments Projekta plānotie darbības 
rezultāti un to rezultatīvie 
rādītāji 

Rezultatīvie rādītāji 
Pašvaldības 

budžets 
ES fondu 

finansējums 
Citi finan-

sējuma avoti 

1. 
PII apkārtējās teritorijas 
infrastruktūras rekonstrukcija 
un pilnveide 

R 1.6 x   

Jāņmuižas PII āra teritorijas 
sakārtošana un labiekārtošana, 
nodrošinot labiekārtotu, sociāli 
atbilstošu un drošu vidi 

Noslēgts Līgums 07.2017., 
būvdarbi tiks paveikti līdz 
2018.gada septembrim 

2. 
Ēku energoefektivitātes 
paaugstināšana PII 
„Mežmaliņa” 

R 1.7 x   

Ēkas siltināšana, uzlabojot ēkas 
energoefektivitāti, samazinot 
siltumenerģijas patēriņu, 
uzlabojot ēkas vizuālo izskatu 

Veikta ēkas siltināšana. 

4. 

Dalība „Cēsu rajona lauku 
partnerības” izsludinātajos  
projektu iesniegumu 
konkursos, dažādot un 
pilnveidot sabiedriskās 
aktivitātes 

R 1.13 x x  

Iegādāts materiāltehniskais 
aprīkojums sabiedrisko 
aktivitāšu dažādošanai dažāda 
vecuma grupām, ir sevišķi 
bērniem un jauniešiem 

Iesniegtais projekts neguva 
finansiālu atbalstu 

5. 
Telpu izveide JIC “Apelsīns” 
vajadzībām 

R 1.15 x   
JIC “Apelsīns” telpu remonts un 
aprīkojuma iegāde 

Veikts telpu remonts Liepas 
pamatskolā 

6. 
Kosmētiskais remonts un 
aprīkojuma iegāde Jauniešu 
centram Mārsnēnos 

R 1.15 x   
Aprīkojuma iegāde un telpai 
kosmētiskais remonts JIC 
“Trampalīns”  

JIC “Trampalīns” telpas ir 
iekārtotas bijušajās bibliotekas 
telpās Mārsnēnu Tautas namā 

7. 

Veselavas muižas ēkas 
apkures, ūdensapgādes, 
kanalizācijas sistēmu izbūvei 
un lietus ūdens kanalizācijas 
atjaunošanai 

R 1.16 x  x 

Izbūvēt  apkures, 
ūdensapgādes, kanalizācijas 
sistēmu un atjaunot lietus 
ūdens kanalizācijas, tādējādi 
veicot daļēju ēkas atjaunošanu, 
siltumapgādes uzlabošanu un 
kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanu 

Izbūvēta  apkures, 
ūdensapgādes, kanalizācijas 
sistēma un atjaunota lietus 
ūdens kanalizācija: 12.2017. 
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8. 
Garderobes telpu remonts 
Priekuļu kultūras namā 

R 1.16 x  x 
Veikts garderobes remonts un 
logu nomaiņa 

Veikta jumta logu montāža, 
griestu, sienu slīpēšana un 
krāsošana, grīdas flīzēšana: 
07.2017. 

9. 
Tepu remonti Priekuļu 
kultūras namā atbilstoši 
mūsdienu prasībām 

R 1.16 x  x 

Remonts un elektroinstalācijas 
sakārtošana kultūras nama 
priekštelpā, foajē, lielā zālē un 
spoguļu zālē 

Elektroinstalācijas remonta 
darbi veikti garderobē: 07.2017.  

10. 
Telpu remonts Priekuļu 
bibliotekā 

R 1.16 x   
Veikts telpu remonts, kāpņu 
telpas pārbūve, radiatoru 
nomaiņa 

Veikts telpu remonts, kāpņu 
telpas pārbūve, radiatoru 
nomaiņa 

11. 
Veselavas muižas telpu 
remonts 

R 1.16 x   
Pirmā stāva kāpņu, WC remonts 
un telpu remonts, pārbūve 

Veikts pirmā stāva kāpņu, WC 
un telpu remonts, pārbūve 

12. 
Veikt “Sporta Birzītes” 
labiekārtošanu Priekuļos 

R 1.19 x x  

Izbūvēts basketbola laukums, 
tiesnešu māja, stāvlaukums, 
apgaismojums, izveidoti celiņi  
un uzstādīti labiekārtojuma 
elementi, nodrošinot prasībām 
atbilstošu atpūtas laukumu 
vietējiem iedzīvotājiem un 
viesiem 

2017.gadā izbūvēts 
stāvlaukums, apgaismojums, 
izveidoti celiņi, izbūvēts žogs, 
uzstādīti soliņi un atkritumu 
urnas. 2018.gadā turpināsies 
darbi pie basketbola laukuma, 
tiesnešu mājas, apgaismojuma 
izbūves un plānots veikt rotaļu 
ierīču uzstādīšanu 

13. 
Priekuļu vidusskolas sporta 
stadiona pārbūve 

R 1.20 800 000   

Nomainīts skrejceļa segums, 
futbola laukuma meliorācijas 
sistēmas atjaunošana, seguma 
atjaunošana, volejbola, tenisa, 
basketbola laukumu segumu 
izveidošana, apgaismes 
sistēmas rekonstrukcija, 
nestandarta iekārtu laukuma 
izbūve, žoga izbūve ap sporta 
laukumiem, ūdensvada izbūve 
līdz futbola laukumam 
(laistīšanai), stāvlaukuma un 
pievadceļu seguma maiņa, 
tribīņu izbūve, 2 konteinertipa 
ģērbtuvju izbūve. 

 Ir izstrādāts būvprojekts, 
būvdarbi nav uzsākti. 
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14. 

Sociālā dienesta telpu 
modernizācija un remonts, 
pieejamības nodrošināšana 

R 1.27 30 000   

Veselībai kaitīgu faktoru 
(pelējuma) novēršana Sociālā 
dienesta trīs telpās Priekuļos, 
telpu kosmētiskais remonts, 
skaņas izolācijas izveide Sociālā 
dienesta speciālistu darba 
kabinetos 

Plānots darbus uzsākt 
2018.gadā  

15. 
Dalība 9.2.2.1.pasākumā 
“Deinstitucionalizācija” 

R.1.24.  x   

Pasākuma mērķis ir palielināt 
kvalitatīvu institucionālai 
aprūpei alternatīvu sociālo 
pakalpojumu dzīvesvietā un 
ģimeniskai videi pietuvinātu 
pakalpojumu pieejamību 
personām ar invaliditāti un 
bērniem. 
Veikta personu izvērtēšana. 

Veikta personu izvērtēšana 

16. 
Raunas ielas, Liepā virsējā  
seguma atjaunošana 

R 1.35 102 170  
 

Virsslāņa atjaunošana 
Atjaunots asfalta seguma 
virsslānis  

17. 
Selekcijas ielas (no Zinātnes 
ielas līdz Valsts ceļiem P-20) 

R 1.35 23 009  
 

Ielas renovācija 1200 m garumā Nav izpildīts, plānots 2018.gadā 

18. Veidenbauma ielas renovācija R 1.35 48 835  
 

Ielas renovācija 206 m garumā 
Atjaunots asfalta seguma 
virsslānis 

19. 
Izstādes ielas Priekuļos 
renovācija 

R 1.35 56 720  
56 720 Projekta izstrāde un ielas 

renovācija 468 m garumā 
Atjaunots asfalta seguma 
virsslānis 

20. 
Parka ielas Priekuļos 
renovācija 

R 1.35 44 503  
 Projekta izstrāde un ielas 

renovācija 
Nav, plānots 2019.gadā 

21. Zinātnes ielas renovācija R 1.35 39 972   Ielas renovācija 700 m garumā Nav, plānots 2018.gadā 

22. 

Pasākuma 
„Pamatpakalpojumi un 
ciematu atjaunošana lauku 
apvidos” pašvaldības ceļu 
infrastruktūras uzlabošana 
(saskaņā ar Attīstības 
programmas pielikumu)  

R 1.35 x x 

 

Ceļu pārbūve atbilstoši ceļu 
izvērtējumam 

2017. gadā izstrādāti 
būvprojekti,uzsākti pirmās 
kārtas būvdarbi. 2018.gadā 
turpinās darbi pie otrās kārtas 
realizācijas 

23. Ielu apgaismojuma izbūve R 1.39 x  
 Apgaismojuma tīkla izbūve 

Ed.Veidenbauma ielā Liepas 
pagastā 

Nav, plānots 2018.gadā 
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24. 
Ūdensaimniecības 
pakalpojumu sakārtošana 

R 1.42 x  

 
Ūdenstorņa fasādes remonts 
Priekuļos, kanalizācijas pārvada 
rekonstrukcija Liepā 

Veikta ūdenstorņa apakšējās 
daļas fasādes atjaunošanu, 
lzstādes iela 1, Priekuļos un 
rekonstruēts kanalizācijas 
pārvads 

25. 
 

Fasādes remonts un 
stāvlaukuma izveide Cēsu 
prospektā 1, Priekuļos vecajā 
korpusā 

R 1.47 x   

Būvprojekta izstrāde, ēkas 
fasādes remonts, lietus ūdeņu 
novadīšanas sistēmas un 
stāvlaukuma izbūve 

Plānots uzsākt 2018.gadā 
būvdarbus stāvlaukuma izveidei 

26. 
Energoefektivitātes pasākumi 
Mārsnēnu tautas namā 

R 1.47 x   
Mārsnēnu Tautas nama bēniņu 
siltināšana un centrālās apkures 
ierīkošana 

Veikta Mārsnēnu Tautas nama 
bēniņu siltināšana un centrālās 
apkures ierīkošana 

27. 

Teritorijas labiekārtošana un 
infrastruktūras uzlabošana  
pie Lielās Ellītes un Mazās 
Ellītes 

R 1.53 x   

Celiņu izveide savienojot ar 
blakus esošiem objektiem, 
atpūtas vietu izveide, 
labiekārtojuma elementu 
uzstādīšana dzīves vides 
kvalitātes uzlabošanai vietējiem 
iedzīvotājiem un objekta 
popularizēšana tūristiem  

Uzstādīts apgaismojums pie 
Lielās Ellītes 

28. 
Saules parka labiekārtošana 
un paplašināšana 

R 1.53 x  x 

Dzīves vides kvalitātes 
uzlabošana vietējiem 
iedzīvotājiem un objekta 
popularizēšana tūristiem 

Paplašināti rododendru 
stādījumi 

29. 

Dalība „Cēsu rajona lauku 
partnerības” izsludinātajos  
projektu iesniegumu 
konkursos, veicot sabiedriskā 
labuma aktivitātes 

R 1.53 x x  

Labiekārtot publiskās teritorijas, 
uzstādot un izveidojot 
atbilstošu infrastruktūru 
iedzīvotāju vajadzībām, 
nodrošinot kvalitatīvu dzīves un 
atpūtas telpu (piem. 
velonovietņu izveide, afišu 
stabu uzstādīšana, informatīvo 
plākšņu izvietošana,  ugunskura 
vietu labiekārtošana, atpūtas 
soliņu izvietošana, stādījumu 
iekārtošana u.tml.). 

Apstiprināti trīs iesniegtie 
projektu pieteikumi. 2017.gadā 
iegāda deju grīda, uzstādīti 
labiekārtojuma elementi, 
2018.gadā turpinās afišu stabu 
uzstādīšanas projekta darbi 
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30. 
Ģimenei draudzīgas atpūtas 
vietas izveide Liepas ciemā 

R 1.54 x   
Atpūtas laukuma izveide “Kazu 
pļavā” Liepā, radot atpūtas 
vietu dažādām vecuma grupām.  

Izsludinātais metu konkurss 
beidzās bez rezultātiem 

31. 
Bērzkroga atpūtas parka 
izveide 

R 1.54 x   

Būvprojektu izstrāde Bērzkroga 
atpūtas parka izveidei atbilstoši 
izstrādātajai vīzijai. 
Projekta īstenošana pa kārtām 
Rotaļu laukumu, celiņu, 
apgaismojuma, sporta un 
atpūtas zonas izbūve, 
labiekārtojuma elementu 
uzstādīšana 

Veikta dīķa attīrīšana 

32. Modernizēta domes sēžu zāle  R 1.55 x   

Labiekārtota telpa un iegādāti 
datori, elektroniskās 
informācijas apritei uz komiteju 
un domes sēžu sanākmēm 

Nav uzsākts 

33. 

Pilnveidota  Tūrisma 
infrastruktūra un mārketinga 
pasākumi novada Tūrisma 
piedāvājuma popularizēšanai 

R 1.81; 
R 1.82; 
R 1.83 

x   

Izveidots Tūrisma materiāls 
Cēsis un apkārtne, kopā ar Cēsu 
un Amatas novadu organizēts 
Auto Rallijs.  Izveidots Tūrisma 
informācijas centrs, uzstādītas 
norādes zīmes un informācijas 
stendi.  Enter Gauja stendā 
Balttour 2017, Tourest 2017 un 
pārstāvniecība citās Tūrisma 
izstādēs Eiropā, dalība Enter 
Gauja Tūrisma materiālos. 

Informatīvo materiālu druka: 
atjaunota informācija novada 
kartē, izveidots makets 
pašvaldības brošūrai. Dalība 
Enter Gauja stendā Balttour 
2017, un pārstāvniecība citās 
Tūrisma izstādēs Eiropā, dalība 
Enter Gauja Tūrisma materiālos. 
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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. 

2017.gadā ir pieaudzis pašvaldības mājaslapas www.priekuli.lv apmeklētāju skaits no 24 427 
(2016.g.) uz 44 145. 

 
2017.gadā tika turpināta komunikācija ar sabiedrību, izmantojot sociālos medijus, tādejādi 

nodrošinot maksimālu ātru informācijas nodošanu dažādām mērķa grupām.  
Priekuļu novadu var atrast: 

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

 Draugiem.lv http://www.draugiem.lv/priekulunovads/. 

 Facebook.com https://www.facebook.com/PriekulunovadsLV/  

 Instagramm https://www.instagram.com/visit_priekuli/  
Uz 2017.gada 31.decembri sociālajos tīklos bija sekojošs sekotāju skaits: twitter.com – 1527; 

draugiem.lv – 486; facebook.com – 1052 sekotāji, Instargram – 249 sekotāji. 
 

 

149849

302100

24427
44145

2016.g. 2017.g.

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

www.priekuli.lv mājaslapas statistika

Lapas skatījumi Lietotāju skaits

900

120 192
0

1223

311 309
103

1328

698

470

198

1527

1052

486

249

TWITTER FACEBOOK DRAUGIEM.LV INSTAGRAM

Sekotāju skaits sociālos tīklos

2014.g. 2015.g. 2016.g. 2017.g.

http://www.priekuli.lv/
http://www.priekuli.lv/
https://twitter.com/Priekulunovads
http://www.draugiem.lv/priekulunovads/
https://www.facebook.com/PriekulunovadsLV/
https://www.instagram.com/visit_priekuli/


46 
 
 

2017.gada jūnijā iedzīvotājiem ērtākai saziņai ar pašvaldību tika izveidots Priekuļu novada 
pašvaldības WhatsApp SOS konts, kur ikviens interesents var ziņot par problēmu vai ierosinājumu, kuru 
nepieciešams risināt vai sakārtot Priekuļu novadā.  

Lai nodrošinātu Priekuļu novada pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotājiem informācijas 
pieejamību par pašvaldības darbību, aktivitātēm, rīcību, kā arī domes pieņemtajiem lēmumiem, Priekuļu 
novada pašvaldība 2017.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, 
novada veikalos un aptiekās.  

Pašvaldībai turpinājās arī sadarbība ar reģionālajiem medijiem – laikrakstu „Druva” un Latgales 
televīziju. Latgales TV sižeti tiek rādīti Rīga 24 kanālā. 

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 2017.gadā iedzīvotāju viedokļa uzzināšana veica aptaujas: 

 Aptauja par vēlamo svecīšu vakara Liepas kapsētā datumu; 

 Aptauja par vienota dizaina afišu stabiem/dēļiem, drošām velosipēda novietnēm, piepūšamo 
atrakciju nepieciešamību un brīvdabas kino organizēšanu; 

 par brīvdabas estrādes nepieciešamību Liepā. 
Kā tradīcija ir kļuvusi iedzīvotāju godināšana Valsts svētkos novembrī ar šādiem apbalvojumiem: GADA 
CILVĒKS, GADA KOLEKTĪVS, PATEICĪBAS RAKSTS, ATZINĪBAS RAKSTS, BALVA IZGLĪTĪBĀ. 
2017.gada nogalē Priekuļu novada pašvaldībā darbu uzsāka Priekuļu novada valsts un pašvaldības vienotais 
klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC), kas atrodas Priekuļu novada pašvaldības telpās Cēsu prospektā 5, 
Priekuļos. 
VPVKAC nodrošina klientiem vienkopus pašvaldību un noteiktus valsts iestāžu pakalpojumus: Valsts 
ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, 
Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Valsts zemes dienesta, Valsts darba inspekcijas, 
Lauku atbalsta dienesta un Lauksaimniecības datu centra pakalpojumus.  
 

https://www.youtube.com/channel/UCjcVV77QQ5i3Ny8Qby9_13A
http://www.vidzeme.lv/

