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

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

Priekuļu novada Attīstības programmā iekļautās rīcības izstrādātas tematisko darba grupu sanāksmēs, 

piedaloties pašvaldības nozaru speciālistiem un iedzīvotājiem.  

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

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

pastāvīgi un ilgtermiņā.  

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

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

citām tendencēm. Visas rīcības, kuras iekļautas Rīcības plānā, ir realizējamas, tomēr to izpilde 

automātiski negarantē rezultātus, kas uzlabos atsevišķus rādītājus, tādēļ pašvaldībai nepieciešams ne 
tikai veikt Rīcības plāna izpildes uzraudzību, bet arī izvērtējumu, izstrādājot priekšlikumus rīcības 

plāna aktualizēšanai. 

 

 

PRIEKUĻU

NOVADS

1 vīzija

4 stratēģiskie 
mērķi (SM)

4 ilgtermiņa 
prioritātes (IP)

4 vidēja termiņa 
prioritātes (VTP)

12 rīcību virzieni 
(RV)

23 uzdevumi

(U)

85 rīcības

(R)

ATTĪSTĪBAS 

PROGRAMMA 

ILGTSPĒJĪGAS 

ATTĪSTĪBAS 

STRATĒĢIJA 

 

INVESTĪCIJAS 

Ilustrācija 1: Plānošanas elementu savstarpējā sasaiste 
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1.1. VTP1 DAUDZPUSĪGI, KVALITATĪVI UN PIEEJAMI PAKALPOJUMI  

Nr. Plānotās darbības jeb aktivitātes nosaukums Plānotais darbības rezultāts 
Īstenošan
as termiņš 

Atbildīgie / ais 

par darbības 

īstenošanu 

Finanšu avots1 

RV1 IZGLĪTĪBA 

U1 PILNVEIDOT IZGLĪTĪBAS KVALITĀTI, PIEDĀVĀJUMU UN INFRASTRUKTŪRU 

R 1.1  
Nodrošināt daudzveidīgas interešu izglītības 
iespējas izglītības iestādēs 

Tiek nodrošināts interešu izglītības piedāvājums pirmskolas 
un skolas vecuma bērniem 

Pastāvīgi 

Pašvaldība, 

Izglītības 

iestādes 

Pašvaldības 

R 1.2  
Veicināt sadarbību ar profesionālās izglītības 

iestādi 

Dažādotas mācību programmas Priekuļu tehnikumā 

atbilstoši tirgus pieprasījumam un tendencēm, paaugstināta 

izglītības iestādes kapacitāte 

Pastāvīgi Izglītības iestāde 
Citu finanšu 

avoti 

Īstenoti jauni projekti, sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem, 
ieviestas jaunas izglītības programmas 

Pastāvīgi Izglītības iestāde 
Citu finanšu 

avoti 

R 1.3  Dažādot mūžizglītības piedāvājumu Nodrošināts daudzveidīgs mūžizglītības piedāvājums Pastāvīgi 
Pašvaldības 

struktūrvienības 

Pašvaldības, 

citu finanšu 
avoti 

R 1.4  
Veicināt visu izglītības pakāpju un veidu 
pedagogus tālākizglītības procesā 

Izstrādāta un ieviesta motivējoša atbalsta sistēma pedagogu 
tālākizglītībai 

Pastāvīgi Izglītības iestāde 

Pašvaldības, 

citu finanšu 

avoti 

R 1.5  
Pilnveidot izglītības iestāžu materiāltehnisko 
bāzi 

Pastāvīgi uzlabota materiāltehniskā bāze pēc 
nepieciešamības 

Pastāvīgi 

Pašvaldība, 

Izglītības 

iestādes 

Pašvaldības, 

citu finanšu 

avoti 

R 1.6  
Labiekārtot izglītības iestāžu iekštelpas un 

ārtelpu 

Veikta izglītības iestāžu iekštelpu un ārtelpas sakārtošana 

un labiekārtošana 

2015.-

2021. 

Pašvaldība, 
Izglītības 

iestādes 

Pašvaldības, 
citu finanšu 

avoti 

R 1.7  
Izglītības iestāžu ēku energoefektivitātes 

paaugstināšana  

Veikta PII „Mežmaliņa” ēkas energoefektivitātes 

uzlabošana 

2015.-

2017. 

Pašvaldība, 

PII 
„Mežmaliņa” 

Pašvaldības, 

citu finanšu 
avoti 

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

par pašvaldības kapitālsabiedrību nopelnītajiem vai piesaistītajiem līdzekļiem, ES fondu, ārvalstu finansējuma un valsts budžeta līdzekļiem 
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Nr. Plānotās darbības jeb aktivitātes nosaukums Plānotais darbības rezultāts 
Īstenošan
as termiņš 

Atbildīgie / ais 

par darbības 

īstenošanu 

Finanšu avots1 

Veikta Liepas pamatskolas ēkas energoefektivitātes 
uzlabošana 

2015.-
2017. 

Pašvaldība, 

Liepas 

pamatskola 

Pašvaldības, 

citu finanšu 

avoti 

U2 ĪSTENOT NOVADĀ JAUNATNES POLITIKU  

R 1.8  
Izstrādāt Jaunatnes politikas attīstības 
programmu (Jaunatnes politikas stratēģiju) 

Izstrādāta Jaunatnes politikas attīstības programma 2015. 
Jaunatnes lietu 

daļa 

Pašvaldības, 

citu finanšu 

avoti 

R 1.9  
Atbalstīt izzinošu un aktīvu pasākumu 

rīkošanu  

Organizēti plaša mēroga kultūras, sporta, mākslas un 

aktīvās atpūtas pasākumi jauniešiem t.sk. forumi, ziemas, 
sporta spēles, ķieģeļu mākslas festivāls 

Pastāvīgi 

Jauniešu dome, 

Jaunatnes lietu 
daļa 

Pašvaldības, 

citu finanšu 
avoti 

Organizēti ikgadēji jauniešu un bērnu dienas pasākumi Pastāvīgi 

Jauniešu dome, 

Jaunatnes lietu 

daļa 

Pašvaldības, 

citu finanšu 

avoti 

Tiek rīkotas informatīvas lekcijas un pasākumi par 

jauniešiem interesējošām tēmām 
Pastāvīgi 

Jaunatnes lietu 

daļa 

Pašvaldības, 
citu finanšu 

avoti 

Tiek organizēti jauniešu sadraudzības, saliedēšanas 

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

Jaunatnes lietu 

daļa 

Pašvaldības, 
citu finanšu 

avoti 

Paplašinātas iespējas jauniešiem piedalīties dažādos 

projektos gan vietējā, gan starptautiskā mērogā. Sadarbības 
veidošana ar jaunatnes organizācijām Latvijā un ārvalstīs, 

projektu izstrāde, realizēšana, ieguldot gan pašvaldības 

finansējumu, gan piesaistot citu finansējumu dažādos 
projektu konkursos 

Pastāvīgi 

JIC vadītājs,  

Jaunatnes lietu 
daļa 

Pašvaldības, 

citu finanšu 
avoti 

Veicināta pašvaldības institūciju, NVO, jauniešu sadarbība 

jauniešiem un bērniem pievilcīgas, atbalstošas dzīves vides 

veicināšanai novadā, saistošo noteikumu pilnveidošana, 
informācijas aprite par jaunatnes lietām visiem 

iesaistītajiem 

Pastāvīgi 

JIC vadītājs,  

Jaunatnes lietu 
daļa 

Pašvaldības, 

citu finanšu 
avoti 
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Nr. Plānotās darbības jeb aktivitātes nosaukums Plānotais darbības rezultāts 
Īstenošan
as termiņš 

Atbildīgie / ais 

par darbības 

īstenošanu 

Finanšu avots1 

R 1.10  
Uzlabot jaunatnes lietu speciālistu darba 
efektivitāti 

Katrā novada Jauniešu centrā pieejams jaunatnes lietu 
speciālistu vai jaunatnes darbinieks 

2015.-
2021. 

Jaunatnes lietu 
daļa 

Pašvaldības, 

citu finanšu 

avoti 

Uzlabota informācijas apmaiņa par jauniešiem svarīgu 
informāciju 

2015.-

2021. 

JIC vadītājs,  
Jaunatnes lietu 

daļa 

Pašvaldības 

Palielināt darbinieku slodzi bērnu dienas centrā „Zīļuks” 2016.-
2017. 

Jaunatnes lietu 
daļa 

Pašvaldības 

R 1.11  
Nodrošināt Jauniešu centru darbību novada 
teritorijā 

Izveidotas regulāras aktivitātes Mārsnēnu Jauniešu centrā 

un nodrošinātas jauniešu centra „REST[e]” aktivitātes 

Veselavā, izmantojot pašvaldības un tautas nama telpas  

2017.-
2021. 

JIC vadītāja Pašvaldības 

R 1.12  Popularizēt un īstenot brīvprātīgo darbu 

Veicināta jauniešu iesaistīšanās brīvprātīgo darbu veikšanā 

novadā, novada biedrībās un nevalstiskajās organizācijās 

2015.-

2021. 

JIC vadītājs,  
Jaunatnes lietu 

daļa 

Pašvaldības, 
citu finanšu 

avoti  

Jauniešu un bērnu nodaļa kļuva par Eiropas brīvprātīgā 
darba koordinatoru, kas uzņem un nosūta brīvprātīgos uz/no 

EBD sadarbības organizācijām 

2016.-

2017. 

Jaunatnes lietu 

daļa 

Pašvaldības, 
citu finanšu 

avoti  

R 1.13  
Organizēt un pilnveidot brīvā laika 
pavadīšanas pasākumus un aktivitātes 

Sadarbībā ar pašvaldības kultūras, izglītības un sociālajām 

iestādēm, NVO organizēt saturīgu brīvā laika pavadīšanu 
skolēnu brīvlaikos, nodrošinot daudzpusīgu pasākumu 

piedāvājumu dažādām jauniešu mērķauditorijām 

Pastāvīgi JIC vadītāja 

Pašvaldības, 

citu finanšu 

avoti 

R 1.14  
Paplašināt esošos Jaunatnes centros 

piedāvātos pakalpojumus 

Paplašināts Jaunatnes iniciatīva centra 

„REST[e]”pakalpojumu klāsts, iekļaujot sekojošas 
darbības: 

-atbalsts radošo pulciņu nodarbībām, nodrošinot telpas un 

materiālus, 
-neformālās izglītības un lektoru pieaicināšana, 

-piedāvātas izglītojošas nodarbības jaunajiem vecākiem 

BDC „Zīļuks 

Pastāvīgi 
JIC vadītājs,  

Jaunatnes lietu 

daļa 

Pašvaldības, 
citu finanšu 

avoti 
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Nr. Plānotās darbības jeb aktivitātes nosaukums Plānotais darbības rezultāts 
Īstenošan
as termiņš 

Atbildīgie / ais 

par darbības 

īstenošanu 

Finanšu avots1 

R 1.15  
Telpu remonti un materiāltehniskās bāzes 

atjaunošana   

Veikts telpu kosmētiskais remonts Mārsnēnu jauniešu 

centrā un jauniešu centrā ”Apelsīns”. Izveidots 

Sabiedriskais centrs Mārsnēnos. 

2017.-
2019. 

JIC vadītājs, 

Jaunatnes lietu 

daļa 

Pašvaldības, 

citu finanšu 

avoti 

Atjaunota materiāltehniskā bāze, t.sk. datoru un printeru 

nomaiņa, kā arī virtuves tehnika JC „Apelsīns” 

2016.-

2021. 

JIC vadītājs, 
Jaunatnes lietu 

daļa 

Pašvaldības, 
citu finanšu 

avoti 

Atjaunota materiāltehniskā bāze, t.sk. datoru un printeru 
nomaiņa, kā arī virtuves tehnika JC „REST[e]” un Priekuļu 

Saieta namā  

2016.-

2021. 

JIC vadītājs, 
Jaunatnes lietu 

daļa  

Pašvaldības, 
citu finanšu 

avoti 

Veikts kosmētiskais remonts, pārkrāsotas sienas un iegādāti 

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

2016.-

2021. 

JIC vadītājs, 

Jaunatnes lietu 
daļa 

Pašu līdzekļi, 

citu finanšu 
avoti 

Nomainīt smiltis rotaļu laukumā un veikta bojājumu 

novēršana slidkalniņam un šūpolēm. Veikti rotaļu laukuma 

labiekārtošanas darbi BDC „Zīļuks” 

2018. BDC vadītājs Pašu līdzekļi 

Veikta mēbeļu iegāde, materiāltehniskās bāzes izveidošana 

bērniem vecumā no 11-13 gadiem BDC „Zīļuks” 

2016.- 

2017. 
BDC vadītājs Pašu līdzekļi 

RV2 KULTŪRA 

U3 PILNVEIDOT KULTŪRAS IESTĀŽU INFRASTRUKTŪRU UN PIEDĀVĀJUMU 

R 1.16  Modernizēt esošo kultūras iestāžu 

infrastruktūru 

Veikts Ed. Veidenbauma memoriālā muzeja telpu remonts 

un teritorijas labiekārtošana saskaņā ar izstrādāto projektu 
2015.-

2021. 

Izpilddirektora 

vietnieks, Ed. 

Veidenbauma 

memoriālais 
muzejs “Kalāči” 

Pašvaldības, 

citu finanšu 

avoti 

Veikta daļēja Veselavas muižas ēkas restaurācija, 

atjaunošana, siltumapgādes uzlabošana un teritorijas 
labiekārtošana 

2015.-

2021. 
Izpilddirektors 

Pašvaldības, 

citu finanšu 
avoti 
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Nr. Plānotās darbības jeb aktivitātes nosaukums Plānotais darbības rezultāts 
Īstenošan
as termiņš 

Atbildīgie / ais 

par darbības 

īstenošanu 

Finanšu avots1 

Veikti telpu un fasādes remonti, apkures sistēmas izveide, 

pārbūve un  teritorijas labiekārtošanas pasākumi kultūras 

iestādēs 
2017.-

2021. 

Izpilddirektors, 

Kultūras, 

izglītības, sporta 
un jaunatnes 

nodaļas vadītājs 

Pašvaldības, 

citu finanšu 
avoti 

R 1.17  Uzlabot kultūras iestāžu un amatierkolektīvu 
materiāltehnisko bāzi 

Modernizēta un paplašināta kultūras iestāžu 
materiāltehniskā bāze 

Pastāvīgi 

Kultūras, 

izglītības, sporta 
un jaunatnes 

nodaļas vadītāja 

Pašvaldības, 

citu finanšu 

avoti 

Papildināta amatierkolektīvu materiāltehniskā bāze (tērpu 
iegāde u.c.) 

Pastāvīgi 

Kultūras, 

izglītības, sporta 
un jaunatnes 

nodaļas vadītāja 

Pašvaldības 

citu finanšu 

avoti 

R 1.18  
Izstrādāt Ed. Veidenbauma memoriālā 

muzeja interešu izglītības un tūrisma 
stratēģiju 

Uzlabots muzeja mārketings, tajā piedāvātie pakalpojumi  
2015.-

2021. 

Izpilddirektora 
vietnieks, Ed. 

Veidenbauma 

memoriālais 

muzejs “Kalāči” 

Pašvaldības, 

citu finanšu 

avoti 

RV3 SPORTS 

U4 PILNVEIDOT SPORTA AKTIVITĀŠU PIEDĀVĀJUMU UN TEHNISKO BĀZI 

R 1.19  
Paplašināt publiski pieejamo sporta veidu 

daudzveidību un infrastruktūru 

Uzstādīti āra trenažieri Liepā, Priekuļos, Mārsnēnos, 

Bērzkrogā un Jāņmuižā 

2016.-

2021. 

Izpilddirektors, 

Izpilddirektora 
vietnieks 

Pašvaldības 

citu finanšu 
avoti 

Uzstādīts āra tenisa galds Liepā 2015. 

Izpilddirektors, 

Izpilddirektora 

vietnieks 

Pašvaldības 

Labiekārtota un atjaunota Sporta Birzīte Priekuļos 

(izveidots skeitparka laukums, āra basketbola, florbola 

laukums un iegādāts aprīkojums) 

2015.-
2021. 

Izpilddirektors, 

Izpilddirektora 

vietnieks 

Pašvaldības 
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Nr. Plānotās darbības jeb aktivitātes nosaukums Plānotais darbības rezultāts 
Īstenošan
as termiņš 

Atbildīgie / ais 

par darbības 

īstenošanu 

Finanšu avots1 

Uzlabota sporta infrastruktūra Priekuļu novada pārējos 
ciemos  

2015.-
2021. 

Izpilddirektors, 

Izpilddirektora 

vietnieks 

Pašvaldības 

R 1.20  
Uzlabot izglītības iestāžu sporta 
infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi 

Labiekārtoti pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāžu āra 

sporta stadioni, laukumi un sporta zāles 

2015.-

2021. 

Pašvaldība, 
izglītības iestāžu 

vadītāji 

Pašvaldības 
citu finanšu 

avoti 

Uzlabota materiāltehniskā bāze pēc nepieciešamības Pastāvīgi 
Izglītības iestāžu 

vadītāji 

Pašvaldības, 
citu finanšu 

avoti 

 

 

RV4 SOCIĀLIE PAKALPOJUMI, VESELĪBAS APRŪPE UN DROŠĪBA 

U5 PAAUGSTINĀT / PILNVEIDOT SOCIĀLO PAKALPOJUMU KVALITĀTI UN DAUDZVEIDĪBU 

R 1.21  

Paaugstināt un stiprināt Sociālā dienesta 
darbinieku kapacitāti, nodrošinot darbinieku 

kvalifikācijas celšanas pasākumus 

(supervīzijas, kovīzijas), organizējot 

izglītojošus un pieredzes apmaiņas 
pasākumus utml. 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības speciālistiem 

nodrošināts atbalsts profesionālo pienākumu kvalitatīvai 
izpildei atbilstošas izglītības ieguvei, tālākizglītībai un 

profesionālās meistarības pilnveidei 

Pastāvīgi 
Sociālais 
dienests 

Pašvaldības, 

citu finanšu 

avoti 

Sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību sniedz 

kompetenti, profesionāli un motivēti speciālisti, kuri spēj 
nodrošināt kvalitatīvu un efektīvu pakalpojumu sniegšanu 

un klientu apmierinātību, ir orientēti uz novada iedzīvotāju 

dzīves līmeņa paaugstināšanu 

Pastāvīgi 
Sociālais 

dienests 
Pašvaldības 

Precīzi noteiktas speciālistu profesionālās kompetences, 

veicamās funkcijas, pienākumi un atbildība, to sadalījums 
Pastāvīgi 

Sociālais 

dienests 
Pašvaldības 

R 1.22  
Pilnveidot starpinstitucionālo un 

starpprofesionālo sadarbību 

Uzlabota starpprofesionāļu un starpinstitūciju speciālistu 

komunikācija un sadarbība 

2015.-

2021. 

Sociālais 

dienests, NVO 
Pašvaldības 
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Nr. Plānotās darbības jeb aktivitātes nosaukums Plānotais darbības rezultāts 
Īstenošan
as termiņš 

Atbildīgie / ais 

par darbības 

īstenošanu 

Finanšu avots1 

Sociālās problēmas tiek risinātas kompleksi, operatīvi, 
rezultatīvi un efektīvi, izmantojot klient orientētu 

starpinstitucionālās sadarbības mehānismu ar citām 

struktūrvienībām un/vai pašvaldības iestādēm, valsts 

institūcijām, un iesaistot sadarbībā sociālos partnerus. 

2015.-
2021. 

Sociālais 

dienests, 

pašvaldības un 
valsts 

institūcijas, 

NVO 

Pašvaldības 

R 1.23  
Iesaistīt nevalstisko sektoru sociālo 
pakalpojumu sniegšanā 

Atsevišķu sociālo pakalpojumu nodrošināšana deleģēta 
sabiedriskajām organizācijām vai privātajām struktūrām 

2015.-
2021. 

Sociālais 
dienests, NVO 

Pašvaldības 

Veicināta privātās partnerības attīstīšana sociālo 

pakalpojumu jomā,  sadarbība ar citām institūcijām un 

NVO sociālo pakalpojumu nodrošināšanā 

2015.-
2021. 

Sociālais 

dienests, NVO, 

sociālie partneri 

Pašvaldības 

R 1.24  

Pilnveidot un uzlabot esošo sociālās aprūpes, 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, 

motivācijas programmu, sociālā darba 
metodes un tehniku 

Uzlabota personu, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi 

vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ, pamatvajadzību 

apmierināšana, nepazeminot personas dzīves kvalitāti 

2015.-
2021. 

Sociālais 
dienests 

Pašvaldības 

Novadā izveidoti un nodrošināti sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumi (pansija vientuļiem, 

veciem cilvēkiem, “krīzes dzīvoklis” jeb īslaicīga sociālā 

aprūpe ar izmitināšanu, “drošības pogas”, dienas aprūpes 
centrs cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, servisa 

dzīvokļi cilvēkiem ar smagiem funkcionāliem 

traucējumiem, dienas centrs cilvēkiem ar garīga rakstura 
traucējumiem, grupu māja vai dzīvokļi cilvēkiem ar garīga 

rakstura traucējumiem, specializētās darbnīcas cilvēkiem ar 

garīga rakstura traucējumiem, ģimenēm ar bērniem 

invalīdiem,  rehabilitācijas  pakalpojumi mājās, ko 
nodrošina mobila multidisciplānāra komanda) utml. 

2015.-

2021. 

Sociālais 
dienests, NVO, 

sociālie partneri 

Pašvaldības, 
citu finanšu 

avoti 
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Nr. Plānotās darbības jeb aktivitātes nosaukums Plānotais darbības rezultāts 
Īstenošan
as termiņš 

Atbildīgie / ais 

par darbības 

īstenošanu 

Finanšu avots1 

R 1.25  

Izstrādāt un ieviest jaunu sociālās 

rehabilitācijas un motivācijas programmu 

sociālās atstumtības riska grupām 

Izstrādāti un ieviesti sociālās rehabilitācijas, motivācijas, 

psihosociālā atbalsta pasākumi, izglītojošas nodarbības 

jaunajiem/nepilngadīgajiem vecākiem, cilvēkiem ar 
atkarības problēmām un līdzatkarīgajiem ģimenes 

locekļiem, pusaudžiem/jauniešiem, kuriem ir antisociāla 

uzvedība, topošajām ģimenēm un ģimenēm ar bērniem 

dažādos dzīves ciklos, krīzes situācijās, ģimenēm ar 
bērniem invalīdiem, audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm, 

bezdarbniekiem, pirmspensijas un pensijas vecuma 

cilvēkiem un citām sociālās atstumtības riska grupām 
novadā 

2015.-
2021. 

Sociālais 
dienests 

Pašvaldības, 

citu finanšu 

avoti 

R 1.26  
Ieviest preventīvus un inovatīvus pasākumus 
sociālo problēmu risināšanā 

Izveidota „Resursu” skolu (ar elastīgu jauniešu vajadzībām 

piemērotu darbību) – jauniešiem, kuri neapmeklē skolu, ir 

neapmierinošas sekmes, uzvedības problēmas, grūtības 
sadarboties ar citiem, hiperaktīvi utt.), kā arī citi preventīvi 

un inovatīvi pasākumi citām sociālās atstumtības riska 

grupām. 

2015.-
2021. 

Sociālais 
dienests 

Pašvaldības, 

citu finanšu 

avoti 
 

 

 
 

 

 

U6 UZLABOT SOCIĀLO PAKALPOJUMU NODROŠINĀJUMA INFRASTRUKTŪRU 

R 1.27  
Uzlabot Sociālā dienesta infrastruktūru un 

materiāltehnisko bāzi  

Nodrošināta vides pieejamība (uzbrauktuves, pielāgotas 

uzgaidāmās telpas un sanitārie mezgli cilvēkiem ar 

funkcionāliem traucējumiem) Sociālā dienesta telpās 
(Liepā, Mārsnēnos, Veselavā) 

2015. 

2021. 

Sociālais 

dienests 

Pašvaldības, 
citu finanšu 

avoti 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības speciālistiem 

nodrošināta labvēlīga darba vide, ir atbilstoši darba apstākļi, 

nodrošināta skaņas izolācija speciālistu darba kabinetos 

2015. 
2021. 

Sociālais 
dienests 

Pašvaldības 

Pietiekošs transporta nodrošinājums sociālā darba 

speciālistiem Mārsnēnos, Veselavā, kā arī mobilo aprūpes 

mājās pakalpojumu nodrošināšanai Mārsnēnos, Veselavā 

2015.-

2021. 

Sociālais 

dienests 
Pašvaldības 
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Nr. Plānotās darbības jeb aktivitātes nosaukums Plānotais darbības rezultāts 
Īstenošan
as termiņš 

Atbildīgie / ais 

par darbības 

īstenošanu 

Finanšu avots1 

R 1.28  
Izveidot kopienas (multifunkcionālus) 

centrus 

Izveidoti kopienas (multifunkcionāli) centri (dienas, 

higiēnas un resursu) Liepā, Veselavā un Mārsnēnos.  

2015. 

2021. 

Sociālais 

dienests, 

Izpilddirektors, 
Izpilddirektora 

vietnieks 

Pašvaldības, 

citu finanšu 
avoti 

R 1.29  Izveidot sociālos dzīvokļus Izveidoti sociālie dzīvokļi  
2015.-

2021. 

Sociālais 

dienests 
Pašvaldības 

U7 POPULARIZĒT AKTĪVA UN VESELĪGA DZĪVESVEIDA PASĀKUMUS 

R 1.30  

Veicināt veselīga uztura un veselīga 

dzīvesveida paradumus dažādās iedzīvotāju 
vecuma grupās 

Uzlabota sadarbība ar novada izglītības iestādēm, ģimenes 

ārstu praksēm un Sociālo dienestu, NVO par veselīga 

uztura popularizēšanu 

Pastāvīgi 

Pašvaldība, 

Sociālais 

dienests 

Pašvaldības 

Nevalstiskās organizācijas rīko informatīvus pasākumus par 

veselīgu uzturu 
Pastāvīgi NVO Pašvaldības 

Tiek rīkoti gan informatīvi pasākumi par veselīgu 

dzīvesveidu, gan organizēti sportiski pasākumi dažādu 
vecuma grupu un fiziskās sagatavotības dalībniekiem 

Pastāvīgi Pašvaldība Pašvaldības 

Pašvaldības iesaistīšanās organizācijā „Latvijas Nacionālais 

veselīgo pašvaldību tīkls” 
2016. Pašvaldība Pašvaldības 

R 1.31  
Veicināt dažāda veida pašiniciatīvas fiziskās 
aktivitātes 

Novadā izveidotā infrastruktūra veicina iedzīvotāju 
pašiniciatīvas fiziskās aktivitātes (gājēju celiņi, veloceliņi, 

pastaigu takas, fizisko aktivitāšu laukumi, labiekārtotas 

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

2015.-
2021. 

Pašvaldība Pašvaldības 

U8 ĪSTENOT PASĀKUMUS SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS UN DROŠĪBAS UZLABOŠANĀ 

R 1.32  
Uzlabot Priekuļu novada pašvaldības 

policijas materiāltehnisko bāzi 
Modernizēts pašvaldības policijas aprīkojums Pastāvīgi 

Pašvaldība, 

Pašvaldības 
policijas vadītājs 

Pašvaldības  

R 1.33  Pilnveidot videonovērošanas sistēmu novadā 

Uzstādītas papildus video novērošanas kameras iedzīvotāju 

drošības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanai (pie 

izglītības iestādēm, tirdzniecības vietām u.c. publiskām 
vietām) 

Pastāvīgi 
Pašvaldība, 
Pašvaldības 

policijas vadītājs 

Pašvaldības 
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Nr. Plānotās darbības jeb aktivitātes nosaukums Plānotais darbības rezultāts 
Īstenošan
as termiņš 

Atbildīgie / ais 

par darbības 

īstenošanu 

Finanšu avots1 

R 1.34  Uzlabot sabiedrisko kārtību un drošību 

Uzlabota Pašvaldības policijas darbinieku darba kvalitāte 
un kapacitāte 

Pastāvīgi 

Pašvaldība, 

Pašvaldības 

policijas vadītājs 

Pašvaldības 

Veikta spēkā esošo pašvaldības saistošo noteikumu izpildes 

kontrole 
Pastāvīgi 

Pašvaldība, 
Pašvaldības 

policijas vadītājs 

Pašvaldības 

Organizēti preventīvie pasākumi sabiedriskās drošības 
uzlabošanai (nepilngadīgie tiek iesaistīti sabiedrisko darbu 

veikšanā vasaras brīvlaikā, piedalās organizētajās dažādu 

interešu nometnēs un pasākumos sadarbībā ar Valsts 

policiju, u.c.) 

Pastāvīgi 

Pašvaldība, 

Pašvaldības 

policijas vadītājs 

Pašvaldības 

 

1.2. VTP2 MOBILITĀTES, ENERGOEFEKTĪVAS UN ILGTSPĒJĪGAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA 

Nr. Plānotā darbība jeb aktivitātes nosaukums Plānotais darbības rezultāts 
Īstenoša-

nas 

termiņš 

Atbildīgais / ie 
par darbības 

īstenošanu 

Finanšu 

avots 

RV5 SATIKSMES INFRASTRUKTŪRA 

U9 ATTĪSTĪT CEĻU UN IELU INFRASTRUKTŪRU, UZLABOJOT SATIKSMES DROŠĪBU 

R 1.35  
Izstrādāt pašvaldības Rekonstruējamo 

ceļu un ielu plānu 

Tiek rekonstruēti pašvaldības ceļi un ielas pēc izstrādāta plāna 

(izstrādāta prioritāra darbu secība) un ieviests plāns 
Pastāvīgi 

Saimnieciskās 

nodaļas Ceļu un 

ielu uzturēšanas 

dienests 

Pašvaldības 

R 1.36  
Ierakstīt pašvaldības ceļu zemes vienības 
Zemesgrāmatā 

Sakārtotas un nostiprinātas pašvaldības īpašumtiesības 
2015.-
2021. 

Izpilddirektors, 

Izpilddirektora 

vietnieks 

Pašvaldības 

R 1.37  
Izvietot informatīvas un adrešu norādes 

zīmes 

Pilnveidota norāžu sistēma novadā, uzstādītas ielu un iestāžu 

norādes 
Pastāvīgi 

Izpilddirektors, 
Izpilddirektora 

vietnieks 

Pašvaldības 
citu finanšu 

avoti 
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Nr. Plānotā darbība jeb aktivitātes nosaukums Plānotais darbības rezultāts 

Īstenoša-

nas 

termiņš 

Atbildīgais / ie 

par darbības 

īstenošanu 

Finanšu 
avots 

R 1.38  

Veicināt valsts autoceļu segu 

atjaunošanu, pārbūvi, nestspējas 

palielināšanu 

Veicināta valsts autoceļu stāvokļa uzlabošana saskaņā ar Valsts 
autoceļu sakārtošanas programmu 2014.-2020.gadam 

2015.-
2021. 

Pašvaldība, 

VA/S „Latvijas 

Valsts ceļi” 

Citu finanšu 
avoti 

R 1.39  Uzlabot satiksmes drošību novadā 
Izveidoti „guļošie policisti” pēc nepieciešamības, uzlabots ielu 
apgaismojums u.c. pasākumi 

2015.-
2018. 

Izpilddirektors, 
Saimnieciskās 

nodaļas Ceļu un 

ielu uzturēšanas 
dienests 

Pašvaldības 

R 1.40  
Attīstīt gājējiem un velobraucējiem 

paredzēto infrastruktūru 
Izveidoti gājēju celiņi un veloceliņi 

2015.-

2021. 

Izpilddirektors, 

Saimnieciskās 

nodaļas Ceļu un 
ielu uzturēšanas 

dienests, VA/S 

„Latvijas Valsts 
ceļi” 

Pašvaldības, 
citu finanšu 

avoti 

U10 UZLABOT SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PAKALPOJUMA PIEEJAMĪBU 

R 1.41  
Veicināt sabiedriskā transporta 

pakalpojuma pieejamību  

Saglabāti esošie sabiedriskā transporta reisi, pēc 

nepieciešamības palielināta to kapacitāte 

2015.-

2021. 

Izpilddirektors, 

izpilddirektora 
vietnieks 

Citu finanšu 

avoti 
 

RV6 TEHNISKĀ INFRASTRUKTŪRA UN MĀJOKĻI 

U11 UZLABOT TEHNISKO INFRASTRUKTŪRU 

R 1.42  
Īstenot ūdenssaimniecības attīstīšanas 

projektus 

Realizēti ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanas un 
attīstības projekti (t.sk. ūdens un kanalizācijas tīklu 

paplašināšana/ izbūve, KSS, dziļurbumu, spiedvadu, 

atdzelžotavas rekonstrukcija/izbūve u.c.) 
2016.-

2021. 

Izpilddirektors, 
Izpilddirektora 

vietnieks, 

Saimnieciskās 

nodaļas 
Komunālais 

dienests 

Pašvaldības 

R 1.43  
Sakārtot un paplašināt lietus ūdeņu 

kanalizācijas sistēmas 

Atjaunotas un izbūvētas lietus kanalizācijas sistēmas ciemu 

teritorijās  

2016.-

2021. 

Izpilddirektors, 
izpilddirektora 

vietnieks 

Pašvaldības, 
citu finanšu 

avoti  
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Nr. Plānotā darbība jeb aktivitātes nosaukums Plānotais darbības rezultāts 

Īstenoša-

nas 

termiņš 

Atbildīgais / ie 

par darbības 

īstenošanu 

Finanšu 
avots 

R 1.44  

Modernizēt / izveidot siltumapgādes, 

apgaismojuma sistēmas, iekšējo ūdens un  

kanalizācijas tīklu sistēmas 

Veikta siltumapgādes, apgaismojuma, iekšējo ūdens un 

kanalizācijas tīklu sistēmas infrastruktūras sakārtošana un 

uzlabošana Priekuļu novadā 

2016.-
2021. 

Izpilddirektors, 

izpilddirektora 

vietnieks 

Pašvaldības 

R 1.45  
Pilnveidot atkritumu apsaimniekošanas 

sistēmu 

Veicināta atkritumu šķirošanas uzlabošana novada teritorijā 
2016.-

2021. 

Izpilddirektors, 
Izpilddirektora 

vietnieks, ZAAO 

Pašvaldības, 
citu finanšu 

avoti 

Regulāri veikts atkritumu monitorings 
2016.-

2021. 

Izpilddirektors, 
Izpilddirektora 

vietnieks, ZAAO 

Pašvaldības,  
citu finanšu 

avoti 

Revitalizēti un atbilstoši apsaimniekoti atkritumu konteineru 

laukumi 
Pastāvīgi 

Izpilddirektors, 

Izpilddirektora 
vietnieks 

Pašvaldības 

R 1.46  
Paplašināt bezmaksas interneta pieejas 
vietas (Wi-fi) novadā 

Palielināts bezmaksas interneta pieejas vietu skaits 
2015.-
2021. 

Datortīklu un 

Datorsistēmas 

administrators 

Pašvaldības 

U12 SAKĀRTOT UN ATTĪSTĪT NOVADA PUBLISKO UN DZĪVOJAMO FONDU 

R 1.47  

Īstenot pasākumus pašvaldības iestāžu un 

administratīvo ēku pieejamībai un 
energoefektivitātes paaugstināšanai 

Veikti energoefektivātes uzlabošanas pasākumi pašvaldības 

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

dienesta ēka, Sabiedriskais centrs Priekuļos, Mārsnēnu 
pamatskola, Mārsnēnu Tautas nams 

2015.-

2021. 

Izpilddirektors, 
Attīstības nodaļas 

vadītāja  

Pašvaldības, 
citu finanšu 

avoti 

Veicināta pašvaldības iestāžu ēku pieejamība personām ar 
funkcionāliem traucējumiem u.c. 

2015.-
2021. 

Izpilddirektors 
 

Pašvaldības, 

citu finanšu 

avoti  

R 1.48  
Bijušās Veselavas pamatskolas 

rekonstrukcija 

Veikta ēkas rekonstrukcija, nodrošinot ēkas perspektīvo 

funkcionalitāti 

2017.-

2021. 
Pašvaldība 

Pašvaldības, 

citu finanšu 

avoti 

R 1.49  

Veicināt daudzdzīvokļu dzīvojamo 

māju energoefektivitātes projektu 

attīstību, veikt pašvaldības dzīvojamā 

Informēti iedzīvotāji par ēku siltināšanas iespējām un 

līdzfinansējuma saņemšanu 

2015.-

2021. 

Izpilddirektors, 
Attīstības nodaļas 

vadītāja, Ēku 

apsaimniekotāji 

Citu finanšu 

avoti 
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Nr. Plānotā darbība jeb aktivitātes nosaukums Plānotais darbības rezultāts 

Īstenoša-

nas 

termiņš 

Atbildīgais / ie 

par darbības 

īstenošanu 

Finanšu 
avots 

fonda un citu ēku uzturēšanas un 

sakārtošana darbus Īstenoti energoefektīvi pasākumi, kas uzlabojuši ēku 

ekspluatācijas apstākļus un samazinājuši izdevumus . Veikti 
remonti u.c. darbi dzīvojamā fonda un citu ēku uzturēšanai 

2015.-

2021. 

Izpilddirektors, 

Attīstības nodaļa, 

Saimnieciskā 
nodaļa un ēku 

apsaimniekotāji 

Citu finanšu 

avoti 

R 1.50  

Veicināt konkurenci dzīvojamo ēku 

apsaimniekošanas pakalpojumu 
nodrošināšanā 

Pieejama informācija par dzīvojamo ēku apsaimniekotājiem 

 

2015.-

2021. 

Izpilddirektors, 

Ēku 
apsaimniekotāji 

Privātais, 

citu finanšu 
avoti 

RV7 PUBLISKĀ ĀRTELPA 

U13 SEKMĒT TERITORIJU SAKĀRTOŠANU UN LABIEKĀRTOŠANU  

R 1.51  
Apzināt degradētās teritorijas, bīstamās 

ēkas, būves un objektus 

Apzināta situācija un izstrādāti priekšlikumi degradēto 
teritoriju, bīstamo ēku un objektu revitalizācijai vai 

nojaukšanai 

2015.-

2021. 

Teritorijas 

plānotājs 

Pašvaldības, 
citu finanšu 

avoti 

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

ūdensobjektiem (Niniera ezera, Starta ezera, Gaujas upes) 

2015.-

2021. 

Izpilddirektors, 

Izpilddirektora 
vietnieks 

Pašvaldības, 

citu finanšu 
avoti 

R 1.53  

Labiekārtot novada parkus, zaļās 

teritorijas un citas publiskās ārtelpas 

teritorijas 

Veikta Vanagkalniņa takas sakārtošana, teritorijas 

labiekārtošana 

2017.-

2018. 
Pašvaldība Pašvaldība 

Veikta Lielās Ellītes un Mazās Ellītes teritoriju labiekārtošana 

un infrastruktūras uzlabošana 

2017.-

2019. 

Izpilddirektora 
vietnieks, 

Saimnieciskās 

nodaļas 
Labiekārtošanas 

dienesta vadītājs 

Pašvaldības, 
citu finanšu 

avoti  

Veikta Veselavas muižas parka teritorijas labiekārtošana  
2016.-

2021. 
Izpilddirektors 

Pašvaldības, 

citu finanšu 
avoti 

Saules parka teritorijas labiekārtošana un paplašināšana 
2015. 

2021. 

Labiekārtošanas 

dienesta vadītājs 

Pašvaldības/

citu finanšu 

avoti 
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Nr. Plānotā darbība jeb aktivitātes nosaukums Plānotais darbības rezultāts 

Īstenoša-

nas 

termiņš 

Atbildīgais / ie 

par darbības 

īstenošanu 

Finanšu 
avots 

Labiekārtot publiskās teritorijas, uzstādot un izveidojot 

atbilstošu infrastruktūru iedzīvotāju vajadzībām, nodrošinot 

kvalitatīvu dzīves un atpūtas telpu ( piem. velo novietņu 
izveide, afišu stabu uzstādīšana, informatīvo plākšņu 

izvietošana,  ugunskura vietu labiekārtošana, atpūtas soliņu 

izvietošana, stādījumu iekārtošana u.tml.) Izbūvēt, izveidot  

stāvlaukumus, auto novietnes 

Pastāvīgi 

Attīstības nodaļas 

vadītāja, 

Labiekārtošanas 

dienesta vadītājs 

Pašvaldības, 
citu finanšu 

avoti 

R 1.54  
Ierīkot dažādu interešu grupu atpūtas 

vietas 

Jaunu bērnu rotaļu laukumu un esošo laukumu labiekārtošana 

novada apdzīvotās vietās 

2015.-

2021. 
Izpilddirektors Pašvaldības 

Atpūtas un atrakciju vietu izveide apdzīvotās vietās 
2015.-

2021. 
Izpilddirektors Pašvaldības 

Ģimenēm draudzīgas atpūtas vietas izveidošana Liepā 
2016.-
2021. 

Izpilddirektora 
vietnieks 

Pašvaldības, 

citu finanšu 

avoti 

 

1.3. VTP3 PAŠVALDĪBAS PĀRVALDĪBAS EFEKTĪVAS DARBĪBAS STIPRINĀŠANA 

Nr. Plānotā darbība jeb aktivitātes nosaukums Plānotais darbības rezultāts 

Īstenoša-

nas 
termiņš 

Atbildīgie / ais 

par īstenošanu 

Finanšu 

avots 

RV8 PĀRVALDĪBA 

U14 UZLABOT PAŠVALDĪBAS IEKŠĒJĀS PĀRVALDĪBAS KVALITĀTI 

R 1.55  Uzlabot administrācijas iekšējo sadarbību 

Tiek organizētas pašvaldības administrācijas speciālistu, 
pagastu pārvalžu speciālistu sanāksmes 

Pastāvīgi Izpilddirektors Pašvaldības 

Ieviesta elektroniska iekšējo dokumentu aprites sistēma 
2016.-

2019. 
Izpilddirektors Pašvaldības 

R 1.56  
Izveidot kopīgu pasākumu/aktivitāšu 
plānu 

Koordinēti, pārdomāti un savlaicīgi saplānotas dažādu jomu 
aktivitātes 

Pastāvīgi Izpilddirektors Pašvaldības 
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Nr. Plānotā darbība jeb aktivitātes nosaukums Plānotais darbības rezultāts 

Īstenoša-

nas 

termiņš 

Atbildīgie / ais 
par īstenošanu 

Finanšu 
avots 

R 1.57  
Paaugstināt pašvaldības speciālistu 

kapacitāti un profesionalitāti 

Uzlabota pakalpojumu sniegšanas kvalitāte, uzlabota 

starpnozaru iekšējā komunikācija un sadarbība, regulāri 

organizēti pašvaldības speciālistu kvalifikācijas 
paaugstināšanas un profesionālo prasmju pilnveidošanas 

pasākumi, jaunu speciālistu piesaiste pēc nepieciešamības 

2015.-

2021. 

Pašvaldība, 

izpilddirektors 
Pašvaldības 

U15 UZLABOT ĀRĒJO SADARBĪBU UN KOMUNIKĀCIJU 

R 1.58  

Uzlabot aktuālākās informācijas 

pieejamību par aktualitātēm pašvaldībā 

un pieejamajiem pakalpojumiem 

Uzlabota, interaktīva, uztverama pašvaldības mājas lapa, 
sasaistot to ar populārajiem sociālajiem tīkliem, ieviest jaunus 

komunikācijas veidus  

Pastāvīgi 
Izpilddirektors, 
Tūrisma darba 

organizatore 

Pašvaldības 

Pašvaldības informatīvā izdevumā „Priekuļu Novada Vēstis” 

tiek atspoguļota informācija par plānotajiem pašvaldības 
ikmēneša darbiem 

Pastāvīgi 
Dzimtsarakstu 

nodaļas vadītāja 
Pašvaldības 

Pašvaldības informatīvā izdevuma kvalitātes un precizitātes 

uzlabošanai piesaistīts korektors 

2016.-

2018. 
Izpilddirektors Pašvaldības 

Tiek rīkotas regulāras tikšanās ar novada iedzīvotājiem, 
uzņēmējiem un veiktas aptaujas 

2015.-
2021. 

Izpilddirektors Pašvaldības 

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

tuvināšana iedzīvotāju dzīves vietai 

2015.-

2021. 

Izpilddirektors, 

Datortīklu un 

Datorsistēmas 
administrators 

Pašvaldības 

R 1.60  
Attīstīt starpnovadu un starptautisko 

sadarbību 

Attīstīta sadarbība un pieredzes apmaiņa ar Latvijas un ārvalstu 

pašvaldībām 
Pastāvīgi 

Izpilddirektors, 

Attīstības nodaļas 
vadītāja, Tūrisma 

darba 

organizatore 

Pašvaldības, 
citu finanšu 

avoti  

R 1.61  
Veicināt sadarbību starp NVO, 

uzņēmējiem  

Uzlabota pašvaldības sadarbība ar dažādām interesentu 

pārstāvošām grupām 
Pastāvīgi 

Attīstības nodaļas 
vadītāja, Tūrisma 

darba 

organizatore 

Pašvaldības 

RV9 KOPIENAS UN SADARBĪBA 

U16 VEICINĀT KOPIENU ATTĪSTĪBU 
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Nr. Plānotā darbība jeb aktivitātes nosaukums Plānotais darbības rezultāts 

Īstenoša-

nas 

termiņš 

Atbildīgie / ais 
par īstenošanu 

Finanšu 
avots 

R 1.62  
Sekmēt iedzīvotāju aktivitātes pieaugumu 

un iesaisti sabiedriskajos procesos 

Organizētas iedzīvotāju sapulces, pieaudzis biedrību un 

iedzīvotāju īstenoto iniciatīvas projektu skaits 
Pastāvīgi Pašvaldība Pašvaldības 

R 1.63  

Sekmēt novada kā vienota veseluma 

veidošanos un veicināt lokālpatriotisma 
attīstību 

Ikgadēji apbalvojumi, godināšanas, pateicības u.c. pasākumi 

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

R 1.64  
Rīkot Mazo projektu konkursu 
iedzīvotāju iniciatīvu atbalstīšanai 

Pastāvīgi rīkoti projektu konkursi iniciatīvu atbalstīšanai 
iedzīvotājiem 

Pastāvīgi 

Attīstības nodaļas 

vadītāja, Tūrisma 
darba 

organizatore 

Pašvaldības 

 

1.4. VTP4 KONKURĒTSPĒJAS PALIELINĀŠANA UN INOVĀCIJU IEVIEŠANA 

Nr. 
Plānotās darbības jeb aktivitātes 

nosaukums 
Plānotais darbības rezultāts 

Īstenoša-
nas 

termiņš 

Atbildīgie/ais par 
darbības 

īstenošanu 

Finanšu 

avots 

RV10 UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE UN TERITORIJAS 

U17 PILNVEIDOT UN ATTĪSTĪT UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTA SISTĒMU 

R 1.65  
Izveidot uzņēmējdarbību veicinošu 
atbalsta sistēmu 

Izveidota datu bāze par novada uzņēmējiem, nozarēm, 

pieejamajiem pakalpojumiem, tās pastāvīga aktualizēšana 
Pastāvīgi 

Tūrisma darba 

organizatore 
Pašvaldības 

Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes izveide 
2015.-

2016. 

Pašvaldība, 

uzņēmēji 
Pašvaldības 

Tiek rīkotas tikšanās ar uzņēmējiem Pastāvīgi 

Uzņēmēji, 

Tūrisma darba 

organizatore 

Pašvaldības 

Regulāras informatīvās dienas, informācijas nodošana par ES 
un citu fondu piesaiste 

Pastāvīgi Pašvaldība Pašvaldības 

Organizēti pasākumi investoru piesaistei, sadarbība ar LIAA, 

LTRK un citām uzņēmējdarbību atbalstošām organizācijām 
Pastāvīgi Pašvaldība Pašvaldības 
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Nr. 
Plānotās darbības jeb aktivitātes 

nosaukums 
Plānotais darbības rezultāts 

Īstenoša-

nas 

termiņš 

Atbildīgie/ais par 

darbības 

īstenošanu 

Finanšu 
avots 

Veicināta sadarbība ar apkārtējo novadu uzņēmējiem Pastāvīgi 

Uzņēmēji, 

Tūrisma darba 

organizatore 

Pašvaldība 

R 1.66  
Izveidot datu bāzi par uzņēmējdarbībai 
pieejamām telpām, ēkām un teritorijām 

novadā 

Izveidota datu bāze par brīvām un pieejamām uzņēmējdarbības 
attīstības teritorijām novadā, inženiertehnisko nodrošinājumu, 

īpašuma piederību, veikta teritoriju fotofiksācija 

Pastāvīgi 
Pašvaldība, 
uzņēmēji, 

privātpersonas 

Pašvaldības 

U18 SEKMĒT JAUNIEŠU IEKĻAUŠANOS DARBA TIRGŪ 

R 1.67  
Veicināt sadarbību prakšu vietu 
veidošanā novada uzņēmumos un citās 

institūcijās 

Noslēgti prakses līgumi, izveidota sadarbība ar uzņēmumiem 
un iestādēm 

2015.-

2021. 

Pašvaldība, 
NVO 

Citu finanšu 

avoti 

R 1.68  Prakses vietu nodrošināšana pašvaldībā 
Nodrošinātas prakses vietas pašvaldībā, nodrošinātas iespējas 
jauniešiem gūt pieredzi un prasmes. 

2015.-
2021. 

Pašvaldība Pašvaldības 

U19 SAKĀRTOT UN ATTĪSTĪT INFRASTRUKTŪRU UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDES UZLABOŠANAI 

R 1.69  
Veicināt novada rūpnieciskās apbūves 

teritoriju attīstību 

Īstenoti teritorijas pievedceļu un komunikāciju rekonstrukciju 

projekti novada rūpnieciskās apbūves teritorijās 

2015.-

2021. 
Pašvaldība Pašvaldības 

Apzinātas esošās un noteiktas jaunas rūpnieciskās apbūves 

teritorijas, izstrādājot novada teritorijas plānojumu  
2017. 

Pašvaldība, 

teritorijas 

plānotājs 

Pašvaldības 

R 1.70  
Veicināt lauksaimniecības nozares 

attīstību novadā 

Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības infrastruktūrā 
(meliorācijas sistēmu atjaunošana un pārbūve, meliorācijas 

objektam pieguļoša ceļa būvniecība, rekonstrukcija vai 

renovācija) 

2015.-

2021. 
Pašvaldība 

Pašvaldības, 

citu finanšu 
avoti 

Regulāras lauksaimniecības nozares pārstāvju tikšanās un 
pieredzes apmaiņas pasākumi 

2015.-
2021. 

Pašvaldība Pašvaldības 

R 1.71  Vides uzlabošana Veikti pasākumi uzņēmējdarbības veicināšanai 
2017.-

2021. 

Attīstības nodaļas 

vadītāja, Tūrisma 
darba 

organizatore, 

Labiekārtošanas 

dienesta vadītājs 

Pašvaldības, 

citu finanšu 

avoti 
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Nr. 
Plānotās darbības jeb aktivitātes 

nosaukums 
Plānotais darbības rezultāts 

Īstenoša-

nas 

termiņš 

Atbildīgie/ais par 

darbības 

īstenošanu 

Finanšu 
avots 

R 1.72  
Veicināt pašvaldības pārraudzībā neesošo 
pakalpojumu pieejamības un kvalitātes 

pilnveidošanos 

Regulāra sadarbība ar valsts un privāto pakalpojumu 

sniedzējiem, saistībā ar pakalpojumu pilnveidi (piemēram, 

interneta kvalitāte un pieejamība, energoapgādes traucējumu 
novēršana u.c.) 

Pastāvīgi 
Pakalpojumu 

sniedzēji, 

Pašvaldība 

Citu finanšu 

avoti 

R 1.73  

Veicināt sadzīves, ēdināšanas un 

mazumtirdzniecības pakalpojumu 

attīstību 

Iedzīvotājiem pieejami kvalitatīvi sadzīves, ēdināšanas un 
mazumtirdzniecības utml. pakalpojumi  

Pastāvīgi Uzņēmēji 
Citu finanšu 

avoti 

RV11 LAUKU TELPA 

U20 ATTĪSTĪT ILGTSPĒJĪGU RESURSU IZMANTOŠANU 

R 1.74  

Piedalīties (ja nepieciešams) dabas 

aizsardzības plānu izstrādē īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām 

Izstrādāti dabas aizsardzības plāni īpaši aizsargājamām dabas 

teritorijām, kas atrodas novada teritorijā 

2016.-

2021. 

Pašvaldība 

sadarbībā ar 
ĪADT 

apsaimniekotājie

m, kaimiņu 

pašvaldībām 

Citu finanšu 

avoti 

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

Pastāvīgi 
Pašvaldība,  

zemes īpašnieki 

Pašvaldība, 

citu finanšu 

avoti 

U21 SEKMĒT DAUDZVEIDĪGU LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS NOZARU ATTĪSTĪBU 

R 1.76  Popularizēt inovācijas un ražošanas 

modernizāciju lauksaimniecībā un 

mežsaimniecībā 

Sadarbībā ar nozaru asociācijām noorganizēti pieredzes 
apmaiņas pasākumi Priekuļu novada uzņēmumiem 

Pastāvīgi 
Pašvaldība, 
Uzņēmēji 

Pašvaldības 

R 1.77  
Veicināt netradicionālās lauksaimniecības 

attīstību 

Sadarbībā ar LLKC noorganizēti informatīvi pasākumi 
interesentiem par netradicionālās lauksaimniecības attīstības 

iespējām 

Pastāvīgi 
Pašvaldība, 

Uzņēmēji 
Pašvaldības 

R 1.78  Veikt pašvaldības koplietošanas 
meliorācijas sistēmu infrastruktūras 

sakārtošanu 

Veikta pašvaldības koplietošanas meliorācijas sistēmu 

atjaunošana vai pārbūve 
Pastāvīgi 

VARAM, ZM, 
Pašvaldība, 

Privātīpašnieki  

Pašvaldības, 
citu finanšu 

avoti 

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

speciālists 

Pašvaldības, 

citu finanšu 
avoti  
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Nr. 
Plānotās darbības jeb aktivitātes 

nosaukums 
Plānotais darbības rezultāts 

Īstenoša-

nas 

termiņš 

Atbildīgie/ais par 

darbības 

īstenošanu 

Finanšu 
avots 

RV12 TŪRISMS 

U22 UZLABOT SADARBĪBU STARP TŪRISMA NOZARĒ IESAISTĪTAJĀM PUSĒM 

R 1.80  

Veicināt komunikāciju un sadarbību ar 

privātīpašniekiem par tūrisma objektu 
pieejamību 

Nodrošināta novada teritorijā esošo tūrisma objektu un 

teritoriju pieejamība 
Pastāvīgi 

Pašvaldība, 

īpašnieki 
Pašvaldības 

R 1.81  Attīstīt sadarbību tūrisma jomā 

Attīstīta sadarbība starp galvenajiem partneriem tūrisma jomā 

– vietējiem novada uzņēmējiem, kaimiņu pašvaldībām, 

plānošanas reģioniem u.c. 

Pastāvīgi 
Tūrisma darba 

organizatore 
Pašvaldības 

U23 ATTĪSTĪT TŪRISMA INFRASTRUKTŪRU UN PAKALPOJUMA PIEEJAMĪBU 

R 1.82  

Pilnveidot tūrisma infrastruktūru un 

attīstīt perspektīvos tūrisma veidus un 
dažādot tūrisma piedāvājumu, veidojot 

Priekuļu novadu kā dabas, lauku 

tūrismam un aktīvai atpūtai piemērotu 

vietu 

Izveidots tūrisma informācijas punkts 
2016.-

2018. 

Tūrisma darba 

organizatore 
Pašvaldības 

Ierīkotas pārgājienu takas 
2016.-
2021. 

Tūrisma darba 
organizatore 

Pašvaldības 

Izstrādāti velomaršruti un iekārtota to infrastruktūra 
2016.-

2021. 

Tūrisma darba 

organizatore 
Pašvaldības 

Uzstādīti tūrisma informācijas stendi 
2016.-
2017. 

Tūrisma darba 
organizatore 

Pašvaldības 

Attīstītas dabas teritorijas  
2015.-

2021. 

Tūrisma darba 

organizatore 

Pašvaldības, 

citu finanšu 
avoti 

R 1.83  

Nodrošināt mārketinga pasākumus 

novada tūrisma piedāvājumu 

popularizēšanā 

Piedalīšanās vietējos un starptautiskajos tūrisma gadatirgos Pastāvīgi 
Tūrisma darba 
organizatore 

Pašvaldības, 

citu finanšu 

avoti 

Izstrādāti un izplatīti informatīvie materiāli – tūrisma kartes, 

bukleti, maršrutu lapas, video rullīši 
Pastāvīgi 

Tūrisma darba 

organizatore 

Pašvaldības, 

citu finanšu 

avoti  

R 1.84  
Uzlabot Veselavas muižas attīstības 
stratēģiju 

Uzlabota Veselavas muižas turpmākās attīstības stratēģija  
2017.-
2021. 

Izpilddirektors Pašvaldības 

R 1.85  
Aktualizēt Ed. Veidenbauma memoriālā 

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

Ed. Veidenbauma 

muzeja vadītāja 
Pašvaldības 
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