
PRIEKUĻU PAGASTA ATT ĪSTĪBAS PROGRAMMA 
 
Priekuļu pagasta attīstības plānošana ir pasākumu komplekss, lai 
pašvaldības iedzīvotāji apzinātos esošos teritorijas resursus un attīstības 
iespējas. 
 

Priekuļu pagasta kopējā teritorija ir 9837 ha, 2003.gada oktobrī pagastā 
bija 5001 iedzīvotājs. Lielākā pagasta daļa atrodas Gaujas nacionālā parka 
teritorijā, kas lielā mērā ietekmē perspektīvās attīstības plānošanu. 

Priekuļu pagasta attīstības programmas mērķis ir, izmantojot esošos 
iedzīvotāju, dabas, kā arī pārējos rīcībā esošos resursus, nodrošināt tā 
iedzīvotājiem kvalitatīvus dzīves apstākļus, radīt darba, izglītības un atpūtas 
iespējas, kā arī nodrošināt visas pagasta teritorijas racionālu, līdzsvarotu un 
ilgtspējīgu attīstību.  
 
Pagasta attīstības priorit ātes ir: 
 
- Dzīvojamo teritoriju paplašin āšana un intensificēšana; 

Priekuļu pagastā vēsturiski ir izveidojušies četri intensīvi apbūvēti 
ciemati. Cēsu pilsētas (5 km) un relatīvais Rīgas pilsētas (90 km) tuvums veicina 
interesi izvēlēties Priekuļu pagastu par patstāvīgu dzīves vietu. 
Teritorijas plānojumā paredzēt esošo dzīvojamo teritoriju intensīvāku apbūvi, 
jaunu dzīvojamās apbūves teritoriju rezervēšanu esošajos ciematos. Vienlaicīgi 
apbūves noteikumos paredzēt ārpusciematu dzīvojamās apbūves iespējas. 
 
- Izglītības sistēmas optimizācija; 
 Pagastā ir visi priekšnoteikumi, lai, savstarpēji koordinētas rīcības 
rezultātā, izveidotu pagasta bērniem iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību no 
pirmsskolas mācību iestādes līdz vidējai un vidējai profesionālajai izglītībai 
pagasta teritorijā. Paaugstinot vidējās izglītības prestižu un, atbilstoši tirgus 
pieprasījumam, organizējot vidējās profesionālās speciālās izglītības iegūšanas 
iespējas, ievērojot jau esošos resursus, ir iespējas apmācīt audzēkņus arī no 
citiem pagastiem un rajoniem.  
 
- Lauksaimniecības atbalsta un zinātnes centra attīstība; 

Priekuļu pagastā ir lielas augstvērtīgas, lauksaimniecībā izmantojamas 
zemes teritorijas. Līdz 1990.gadam Priekuļu Selekcijas un izmēģinājumu stacija 
un Baltijas mašīnu izmēģināšanas stacija bija nozīmīgi lauksaimniecības 
zinātnes centri Latvijā. Valsts bezpeļņas zinātniskais uzņēmums “Priekuļu 
selekcijas stacija“ ir nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorija. Ir visi 
priekšnoteikumi projekta- “Lauksaimniecības zinātnes un biznesa parks 
Vidzemē” tālākai attīstībai. 
 



 
- Atpūtas un sporta iespēju paplašināšana.    

Daudzveidīgā pagasta ainava, Gaujas tuvums un esošās sporta bāzes 
pagastā un ap to, ir faktors, kas lielā mērā rada interesi te pavadīt brīvo laiku. 
Pilnveidojot atpūtas, kultūras, tūrisma,  izklaides un sporta iespēju spektru, tās 
savstarpēji saistot, augs pagasta atpazīstamība un vēlme to apmeklēt brīvā laika 
pavadīšanas nolūkā. 
 

Lai realizētu teritorijas attīstības prioritātes, izstrādājot pagasta teritorijas 
plānojumu jāparedz: 
-pagasta iekšējā transporta infrastruktūras uzlabošana; 
-atbilstošs ciematu inženiertehniskais nodrošinājums; 
-teritorijas sabiedriskajām, kultūras un sporta aktivitātēm; 
-videi draudzīgas un kvalificētu darba vietu nodrošinošas rūpnieciskās ražošanas 
objektu apbūves teritorijas. 
 

Paredzēt atbilstošās projekta sadaļās pasākumus: 
-sociālās palīdzības un veselības aprūpes sistēmas uzlabošanā, paaugstinot 
darbinieku kvalifikāciju un pielietoto tehnoloģiju un metožu līmeni;  
-pilnveidot pakalpojumu tīklu; 
-apzināt un precizēt zemes lietošanas mērķus visā pagasta teritorijā, 
nepieciešamības gadījumos noteiktajā kārtībā tos grozot; 
-izstrādāt nekustamā īpašuma nodokļa diferencētu iekasēšanas kārtību 
gadījumos, kuri saistīti ar prioritāro attīstības virzienu realizāciju. 
  
 

 
 
 
 
 


