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1. PAMATINFORMĀCIJA 
 

1.1. Iestādes juridiskais statuss 
 
1. Pašvaldības 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. Finansu gads   2009 
5. Novada domes locekļi  15 deputāti 
6. Novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa 
7. Izpilddirektors   Fjodors Puņeiko 
8. Galvenā grāmatvede Vaira Vilande 
9. Zvērinātā revidente   Edīte Sončika, sertifikāts Nr.1 
10. Pārskatā izmantotā valūta  lati 
11. Precizitātes pakāpe  veseli skaitļi 
12. Teritorijas lielums   301.8 km² 
13. Iedzīvotāju skaits   9295 
14. Strādājošo skaits pašvaldības 
      iestādēs un pašvaldības  
      uzņēmumos   475 ( bez novada skolu pedagogiem) 
15. Interneta mājas lapa  www.priekuli.lv  
   

1.2. Politikas jomas, nozares un funkcijas 
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. Novada ceļu kopējais garums 191.3 km, 
t.sk. ar melno segumu 6.3 km, A kategorijas ceļi 33.2 km, B – 125.3 km, C – 32.8 km. 
Ielu kopējais garums 37.7 km. Novads robežojas ar Cēsu, Pārgaujas, Raunas, 
Dzērbenes, Smiltenes, Valmieras un Beverīnas novadiem. Novadā uz 2010.gada 
1.janvāri bija reģistrēti 9295 iedzīvotāji. 

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 no 2009.gada 1.jūlija, domes priekšsēdētāja ir Māra Juzupa. 
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 Pašvaldības funkciju izpildei domē ir sešas pastāvīgās komisijas: dzīvojamo 
māju privatizācijas komisija; administratīvā komisija; vēlēšanu komisija; iepirkumu 
komisija; pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija; administratīvo aktu 
apstrīdēšanas komisija un četras deputātu komitejas: finanšu komiteja, sociālo 
jautājumu komiteja, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja, 
tautsaimniecības komiteja, arhīva ekspertu komisija. 

 Pārejas periodā no 2009.gada 1.jūlija līdz 31.decembrim Liepas, Mārsnēnu un 
Veselavas pagastos izveidotas pagastu pārvaldes, kuras nodrošina tās teritorijā esošo 
iestāžu, struktūrvienību darbību padomju pieņemto budžetu ietvaros. 

 Ar 2009.gada 1.augustu novada teritorijā izveidota Priekuļu novada Priekuļu 
bāriņtiesa un Priekuļu novada Liepas bāriņtiesa. 

 Ar 1.oktobri darbojas Priekuļu novada pašvaldības policija. 
2009. gada 29. decembrī, apvienojot Priekuļu, Liepas, Mārsnēnu un Veselavas 

pagastu nodaļas izveidota Priekuļu novada Dzimtsarakstu nodaļa. 
 Noslēgts sadarbības līgumu ar Amatas novada, Cēsu novada, Jaunpiebalgas 

novada, Pārgaujas novada, Raunas novada, Līgatnes novada un  Vecpiebalgas novada 
pašvaldībām) šādu pašvaldības funkciju kvalitatīvai izpildei - būvvaldes pakalpojumu 
saņemšana, metodiskā palīdzība pašvaldību izglītības iestādēm, starptautisko sakaru 
attīstība, speciālista pakalpojumi pašvaldību un juridiskos jautājumos. 

Lai sekmētu sadarbības uzdevumu risināšanu un koordinēšanu, izveidota 
novadu pašvaldību Sadarbības apvienība, kuru pārstāv pašvaldības domes 
priekšsēdētāja Māra Juzupa. 

Pieņemts lēmums Priekuļu novada pašvaldībai iekļauties biedrībā „Cēsu 
rajona lauku partnerība”. 

 17.septembrī pār apstiprināti novada pašvaldību teritoriju plānojumi. 
 29.oktobrī apstiprināts pašvaldības darbinieku ētikas kodekss un domes 

deputātu ētikas kodekss. 
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1.3. Padomes struktūra un padotībā esošās iestādes 
  PRIEKUĻU  PAGASTA  PADOMES  PĀRVALDES 
        STRUKTŪRAS  SHĒMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finanšu komiteja Tautsaimniecības 
komiteja 

Sociālo lietu 
komiteja 

Izglītības, kultūras un 
sporta komiteja 

Domes priekšsēdētājs 

Domes priekšsēdētāja 
vietnieks Administratīvā 

komisija 

Pašvaldības mantas 
atsavināšanas un 
izsoles komisija 

Dzīvojamo māju 
privatizācijas 

komisija komisija 

Iepirkumu komisija 

Administratīvo aktu 
apstrīdēšanas 

komisija 

Novada vēlēšanu 
komisija 

Izpildvara un 
izpildinstitūcijas 

Izpilddirektors 

Administratīvā 
nodaļa 

Finanšu un 
grāmatvedības 

nodaļa 

Komunālā nodaļa 

Dzimtsarakstu nodaļa 

Pašvaldības policija 

Bibliotēkas 

Kultūras, tautas nami 

Veselības aprūpes iestādes 

E.Veidenbauma muzejs 
„Kalāči” 

Izglītības iestādes 

Liepas pagasta pārvalde 

Mārsnēnu pagasta 
pārvalde 

Veselavas pagasta 
pārvalde 

Sociālais dienests 

Izpilddirektora 
vietnieks 

Izpilddirektora 
vietnieks 

Arhīva ekspertu 
komisija 

Priekuļu bāriņtiesa Liepas  
bāriņtiesa 
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2. IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI 
 

2.1. Nozīmīgākie veikumi un notikumi novadā izglītības jomā 
 
 Priekuļu pagasta padomes pārziņā ir četras pirmsskolas izglītības iestādes –
Priekuļu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde “Mežmaliņa”; Jāņmuižas pirmsskolas 
izglītības iestāde; Liepas pagasta pirmskolas izglītības iestāde „Saulīte”; Veselavas 
speciālā pirmskolas izglītības iestāde. 
 

Priekuļu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Mežmaliņa” 
realizē pirmsskolas izglītības programmu. Bērnu skaits: 143, no tiem 66 bērni 5 un 6 
gadīgi. 17 bērni no citām pašvaldībām, pārējie no Priekuļu pagasta. Darbinieku skaits: 
36, no tiem pedagoģiskie darbinieki – 20. 

2008.-2009.mācību gada lielākais ieguvums ir iestādē atvērtais jaunais „Vides 
izglītības centrs”. Centrs realizēts par 2008.gada Vides ministrijas balvas „Ābols” 
līdzekļiem - Ls 5000, kurā iegādāta nepieciešamā tehnika, lai bērni, viņu vecāki, 
pedagogi u.c. interesenti uz ekrāna varētu vērot filmas, fotogrāfijas par bērnu darbību 
brīvdabā, pētniecisko darbu dabā, interesantākos pasākumus mācību gada laikā. 
Atbraucot viesiem, ir lieliska iespēja popularizēt iestādes labāko pieredzi caur video 
un fotogrāfijām. Telpā atrodas grupu pedagogu gatavotais metodiskais materiāls 
dabas nodarbībām, kā arī palīgmateriāli pētnieciskajai darbībai dabā – lupas, binokļi, 
mērtrauki u.t.t. 2009.gada 1.oktobrī iestādei pirmo reizi tika piešķirts Eko skolas 
karogs. 

2009.gadā izremontētas Cālīšu grupas telpas un Sprīdīšu grupas tualete un 
noliktavas telpa. Kopā remontdarbos iztērēts Ls 11 000. Iegādātas mēbeles. Slīpēta un 
lakota grīda Vinnija Pūka grupā. Nomainīti sildelementi Trīsīšu grupās. Veikta 
elektroinstalācijas maiņa vienā grupā. 

 
Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādē ir 5 grupas ar 105 bērniem. 

Jāņmuižas PII ir UNESCO asociēto skolu projekta dalībnieki. No 2008.-2011. gadam 
darbojas pilotprojektā „Kartupeļu un labības nozīmības izpratne Jāņmuižas PII”. Tā 
gaitā bērni un vecāki seko līdzi kartupeļa ceļam no dēsta līdz rudens ražai. Rudens 
saulgriežus sagaidīt ieradās projekta dalībnieki no visas Latvijas. 

Bērnu attīstības veicināšanai izglītības iestādē darbojas atbalsta grupa, kura 
sevī ietver logopēdu, Montesori pedagogu, fizioterapeitu, psihologu, nodarbības 
baseinā un sajūtu jeb emociju paušanas istabā, bērniem tiek veiktas ķermeņa masāžas. 
Bērni papildus apgūst arī pirmos tautisko deju soļus, disko ritmus, mākslu. 

Budžeta līdzekļi izlietoti 50 000 Ls ietvaros veikts virtuves kapitālais remonts 
ar ventilācijas projektu un izbūvi, vidējās grupas remonts ar daļēju logu, radiatoru, 
sanitārā mezgla un pienākošā ūdensvada nomaiņu. Lai uzlabotu un radītu bērnu 
attīstībai drošu un labvēlīgu vidi grupu laukumos, bērnu rotaļām un spēlēm iesāktas 
būvēt 4 jaunas nojumes, nomainīts grīdas segums sporta laukumam. Bērnu drošībai 
kalpo jauni, slēdzami metāla vārti. Grupās daļēji nomainītas mēbeles rotaļu zonās. 
Vecākajai grupai nomainīti logi, iegādāti radiatori. Ziemas periodā iestādes telpās 
mēdz būt vēss, viens no mūsu lielākajiem mērķiem ir iegūt ES fondu līdzfinansējumu 
bērnudārza ēkas siltināšanai. Tāpat vēlamies pilnveidot āra rotaļu laukumu 
aprīkojumu ar attiecīgu inventāru, lai nodrošinātu iespēju visu vecumu bērniem aktīvi 
darboties un veicinātu daudzpusīgas fiziskās aktivitātes svaigā gaisā. 
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Liepas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte" īsteno: 
• pirmsskolas izglītības programmu; 
• mazākumtautību pirmsskolas izglītības programmu 

Grupu skaits – astoņas. Bērnu vecums, no kura pieņem iestādē: 1,5 - 2 gadi  
Mācību valoda – latviešu un krievu 
Pirmsskolas izglītības programmu galveno mērķu un uzdevumu izpilde, kuru rezultātā 
bērns ir psiholoģiski un praktiski sagatavots sākt programmas apguvi pamatizglītības 
pakāpē, kā arī bērns spēj apzināties sevi, izzināt apkārtējo pasauli, sabiedriskās dzīves 
norises un veido sākotnējo pilsonisko apziņu un piederību Latvijas sabiedrībai.  
PII "Saulīte" papildus piedāvā: 

• nodarbības peldbaseinā;  
• masiera pakalpojumus;  
• ārstniecisko vingrošanu;  
• zobu daktera pakalpojumus;  
• logopēda pakalpojumus;  
• nodarbības keramikas kabinetā 
• PII „Saulīte ir izveidojusies ļoti laba sadarbība ar pašmāju nevalstiskajām 

organizācijām "Glābiet bērnus" Liepas nodaļu, Liepas ģimenes atbalsta centru 
"Putni". Ir arī ārzemju partneri - Palamuses pirmsskolas izglītības iestādes 
Igaunijā un Ivanka pri Nitre pirmsskolas izglītības iestāde Slovākijā. 

Veselavas speciālā pirmskolas izglītības iestāde piedāvā speciālo pirmsskolas 
izglītības programmu bērniem ar fiziskās attīstības traucējumiem un speciālo 
programmu bērniem ar valodas traucējumiem. Bērnudārzā ir 4 grupiņas, kuras 
apmeklē vidēji 60 bērni. Iestādi apmeklē Priekuļu novada un apkārtējo novadu 
pirmsskolas vecuma bērni, kas tiek uzņemti ar pedagoģiski - medicīniskās komisijas 
atzinumu. Komisijas notiek katru gadu maija mēnesī. Šī ir diennakts tipa iestāde, tādēļ 
bērniem ir iespēja šeit pavadīt visu nedēļu.  
Veselavas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes galvenie darbības virzieni: 

radīt bērniem radošu, attīstošu vidi; 
nodrošināt bērna individuālajai attīstībai atbilstošu prasmju un iemaņu apguvi; 
nostiprināt veselību, veicināt garīgo, fizisko un sociālo attīstību; 
sagatavot bērnus pamatizglītības programmas uzsākšanai; 
integrēt bērnu ar īpašām vajadzībām vienaudžu kolektīvā. 

Izglītojamie apmeklē logopēda nodarbības, ārstniecisko vingrošanu, masāžu, 
peldēšanas nodarbības baseinā. Bērnudārzs saviem audzēkņiem regulāri rīko 
ekskursijas, svētku svinēšanu, pārgājienus. Jau par tradīciju kļuvuši pasākumi kopā ar 
vecvecākiem, piemēram, pavasara sakopšanas talka un citas aktivitātes. 
 
 
 

Novadā ir viena vidusskola un trīs pamatskolas. 
Priekuļu vidusskolā tiek īstenotas 3 izglītības programmas: pamatizglītības 

programma, vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabas zinību un tehnikas 
virziena programma; vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena 
programma. 

2008./2009.m.g. sākumā no 1.-12. klasei izglītojamo skaits – 436, mācību 
gada beigās– 426. Mācību procesu nodrošināja 46 pedagogi. 



   8

 No 2009.gada 1.septembra Priekuļu vidusskolā uzsāka īstenot arī vispārējās 
vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (izglītības programmas kods 
31012011). 

 2009./2010.m.g. sākumā Priekuļu vidusskolā mācās 411 izglītojamie no 1.-12. 
klasei, no tiem 1. klasē 27, bet 10. klasē 25 izglītojamie. 22 klašu komplekti. 
Pedagoģisko procesu nodrošina 44 pedagogi. Saimnieciskie darbinieki gada sākumā 
un beigās 31, no tiem 7 darbinieki nodrošina pedagoģisko procesu.. 

 Skolai atkārtoti tika piešķirts starptautiskais Eko skolas nosaukums un Zaļais 
karogs par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides 
aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē.  

2009.gada novembrī notika skolas akreditācija, skola un īstenotās programmas 
tika akreditētas līdz 2015.gada 17.decembrim. 

Ar 2009./2010. mācību gadu Latvijas skolās tiek ieviests jauns izglītības 
finansēšanas modelis „Nauda seko skolēnam”. Jaunā modeļa ieviešana ietekmēja arī 
mūsu skolas darbu, lai gan skolēnu skaita ziņā mūsu skola ir liela. 

Bija jāsamazina vietnieku, psihologa, logopēda un bibliotekāra likmes, tā kā 
valsts finansējums dienas pagarināto grupu skolotājiem un psihologam nepietika, tad 
līdz 2009. gada beigām dienas pagarinātās grupas skolotāju un psihologa darba 
samaksa tiks finansēta no Priekuļu vidusskolai 2009.gada apstiprinātā pašvaldības 
budžeta. 

2009.gada vasarā veiktie remontdarbi - fizikas kabineta remonts – ERAF 
6664,87 Ls, mēbeļu iegāde (4 kabinetiem) – ERAF 9861,50 Ls, galdi un krēsli 1. 
klašu izglītojamiem (krēsli 30 gb. 534,30 Ls, galdi 759.00 Ls) no pašvaldības budžeta, 
ieejas bloka renovācija 9390 Ls pašvaldības budžeta, gaiteņu remonts un parketa 
grīdu lakošana 25 698 Ls no pašvaldības budžeta. 
Iespējamie draudi nākotnē: 
 Iepriekšējos mācību gados gandrīz puse no 10.-12. klašu skolēniem bija no 
citām pašvaldībām īpaši no Cēsīm, šobrīd skolēnu skaits, kuri iestājas 10. klasē no 
citām pašvaldībām strauji sarūk, jo demogrāfiski samazinājies izglītojamo skaits 9. 
klasēs un katra pašvaldība cenšas izglītojamos piesaistīt, lai izglītojamie apgūtu 
vispārējo vidējo izglītību kādā no novada skolām. 
 

Liepas pamatskolā tiek realizētas trīs mācību programmas: 
• Pamatizglītības programma; 
• Pamatizglītības mazākumtautību programma, skolas modelis; 
• Vispārējās pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības 

programma. 
Ņemot vērā Liepas ciemata internacionālo sastāvu mācības notiek divās 

valodās: latviešu un krievu. Skolēni sazinās abās valodās. 
Skolā ir saskatāma tendence, ka atsevišķas mazākumtautību pārstāvju ģimenes 

vēlas, lai viņu bērni mācītos latviešu mācībvalodas klasēs. Un ir vecāki, kuri vēlas, lai 
pamatskolas pirmajā posmā bērni apgūtu mācību vielu dzimtajā valodā, apgūtu labāk 
dzimto valodu, kultūru, tradīcijas, saglabātu savu etnisko identitāti.  

Izskaidrojot valstī notiekošās pārmaiņas, veidojot labvēlīgu sabiedrisko domu, 
sagatavojot skolēnus un viņu vecākus, bijām izvēlējušies mazākumtautību 
pamatizglītības programmas 3. modeli, kas paredz pakāpenisku pāreju uz mācībām 
latviešu valodā. Ņemot vērā skolēnu iepriekšējo pirmskolas sagatavotību, vecāku 
vēlmes un pieprasījumu, pedagoģisko kadru nodrošinājumu un skolas iespējas, 
izstrādājot mazākumtautību pamatizglītības programmu, radās nepieciešamība ieviest 
zināmas korekcijas piedāvātajā modelī:  
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**  latviešu valodā pamatskolas pirmajā posmā tiek apgūta latviešu valoda un 
literatūra, krievu valodā – dzimtā valoda un matemātika, pārējie mācību 
priekšmeti tiek apgūti divās valodās, t.i., bilingvāli; 
**  pamatskolas otrajā posmā – latviešu valodā tiek apgūta latviešu valoda, 
sports, mūzika, vizuālā māksla, pārējie mācību priekšmeti – bilingvāli. 
Ieviešot bilingvālo izglītību skolā, rodas nepieciešamība skolā uzsākt īstenot 

integrētās mācības, vairāku speciālistu sadarbību mācību procesā. Tādā veidā tiek 
panākts, ka skolēniem būs labas latviešu valodas zināšanas, kas būs priekšrocība, 
turpinot tālāko izglītību. 

Pedagoģiskās korekcijas izglītības programma ir pamatizglītības programmas 
īpašais veids un to īsteno Liepas pamatskolas korekcijas klasē. Pedagoģiskās 
korekcijas izglītības programmas mērķi ir: nodrošināt Valsts pamatizglītības standartā 
definēto pamatizglītības mērķu sasniegšanu izglītojamiem ar attīstības vai sociālās 
uzvedības nepilnībām un izglītojamiem, kuriem noteiktu mācību rezultātu 
sasniegšanai nepieciešams ilgāks laiks un lielāka palīdzība, nodrošinot izglītības 
ieguvi vai pilnveidojot tās ieguves kvalitāti, veicot pedagoģisku darbu ar nelabvēlīgu 
ģimeņu bērniem. 

2009.gadā tika veikti vērienīgi renovācijas darbi Liepas pamatskolas sporta 
zālē, ierīkota ugunsdzēsības un apziņošanas sistēma Liepas pamatskolā, atremontētas 
trepes. Vēl 2009.gadā tika nodota atjaunotā Liepas pamatskolas sporta zāle līdz ar to 
pagasta iedzīvotājiem ir iespēja trīs vakarus nedēļā apmeklēt sporta zāli un 
nodarboties ar dažādām sporta aktivitātēm. 

 
Mārsnēnu pamatskolā tiek realizētas divas mācību programmas: 

• pamatizglītības programma 
• pirmskolas izglītības programma 

Pamatizglītības programmu 2008./2009. mācību gadā apguva 87 skolēni, pirmskolas 
programmu apguva 21 audzēknis. Skolā strādā 13 pedagogi un 8 tehniskie darbinieki. 
Skolēnu ērtībām pie skolas ir internāts ar astoņām vietām. 

2009. gadā tika rekonstruēta un nodota ekspluatācijā jaunā pirmskolas izglītības 
iestādes ēka. Veikta komunikāciju izbūve no skolas katlu mājas līdz jaunajai ēkai. 

 
Veselavas pamatskolā tiek realizētas divas mācību programmas: 

• pamatizglītības programma 
• pirmskolas izglītības programma 

Veselavas pamatskolu 2009/2010. Mācību gadā apmeklē 88 bērni, ieskaitot 5-
6 gadīgos bērnus. Skolā strādā 16 pedagogi un 12 saimnieciskie darbinieki. Skolai ir 
internāts. 

2010.gadā tiks likvidēta Veselavas pamatskola- pamatojums tam izglītojamo 
skaita samazinājums, skolas darbības nodrošināšanai atbilstoši dažādu normatīvo aktu 
prasībām, nepieciešamie līdzekļi nav samērīgi. Saskaņā ar Priekuļu novada izglītības 
iestāžu attīstības plāna projektu, likvidējot Veselavas pamatskolu, plānots visus 
Veselavas pagasta skolas vecuma bērnus nodrošināt ar vietām novada izglītības 
iestādēs, tiks risināts jautājums par skolēnu nodrošināšanu ar transportu nokļūšanai uz 
izglītības iestādi un atpakaļ. 
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2.2. Nozīmīgākie veikumi un notikumi novadā kultūras jomā 
 

Kultūras nama galvenā misija – kvalitatīvu kultūras pasākumu sniegšana 
Priekuļu novada iedzīvotājiem, tādējādi rūpējoties par iedzīvotāju labklājību un 
kultūras mantojuma saglabāšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm. 

2009.gadā, sakarā ar teritoriālo reformu un novada izveidošanos, tika izveidota 
vienota kultūras nozare Priekuļu novadā, veidojot vienotu darbības shēmu Priekuļos, 
Liepā, Mārsnēnos un Veselavā. Par kultūras dzīves koordinatoru novadā strādā 
Priekuļu kultūras nama direktore. Katrā pagastā ir saglabāta kultūras iestāde, kurā 
joprojām aktīvi strādā, darbojas gan pašdarbības kolektīvi, gan notiek dažādi izklaides 
pasākumi, bet visiem novada iedzīvotājiem ir dota iespēja apmeklēt pasākumus 
novada centrā. 

Priekuļu kultūras namā joprojām novadā aktīvi turpina darboties visi 
tradīcijām bagātie pašdarbības kolektīvi.  
 

Sakarā ar Veselavas muižas renovāciju, Veselavas tautas namā notiek tikai 
pašdarbības kolektīva mēģinājumi. 

Joprojām aktīvi turpina darboties tradīcijām bagātie pašdarbības kolektīvi:  
• Jāņmuižas sieviešu vokālais ansamblis, ar desmit dalībniecēm ( vad. Ilga 

Šķendere) 
• Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Jumis”(vad. Uldis Blīgzna) – tajā dejo 25 

dejotāji.  
• Jauniešu deju kolektīvs „Zelta virpulis” (vad. Uldis Blīgzna) 
• Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Miķelis” (vad. Māris Brasliņš) – 22 dalībnieki 
• Bērnu un jauniešu deju kopa „Miķelēni” - (vadītājs M.Brasliņš) dejo gandrīz 90 

dalībnieki 5 vecuma grupās.  
• Bērnu un jauniešu vokālā studija (vad. Iveta Benga)  
• pirmsskolas un sākumskolas bērnu vokālā studiju (Vad. Judīte Vāvere) kurā ir 20 

mazie dziedātāji. 
• Pagasta sieviešu koris ”Laumas” – (vad. Iveta Benga)  
• Pagasta vīru vokālais ansamblis (vad. Ulla Siksne)  
• Pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvs – (vad. Mārtiņš Jurciņš)  
• Priekuļu amatieru teātris (vad. Olita Ansone), 

Priekuļu kultūras namā joprojām notiek plaši un daudz apmeklēti pasākumi. 
Joprojām iedzīvotājus priecē teātri – Latvijas Neatkarīgais teātris „Kabata”, „Teātris 
TT”, Valsts Leļļu teātris, rajona amatieru teātri, (gan lieliem, gan maziem), atpūtas 
vakari, tradīciju svētki (bezmaksas pasākumi iedzīvotājiem - Lieldienu lustes 
bērniem, Saulgriežu vakars, Valsts svētki, Ziemassvētku ieskaņas koncerts), augustā - 
Bērnības svētki pirmsskolas vecuma bērniem, koncerti dažādām gaumēm un 
vecumiem, tematiskie vakari, balles pieaugušajiem, festivāli. Kultūras namā notiek 
pagasta, rajona, valsts mēroga, gan arī starptautiski pasākumi. 

 
Liepas pagasta kultūras nama skatītāju zāle paredzēta 250 apmeklētājiem. 

Kultūras namā darbojas 3 mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi – modes deju grupa 
“Impulss”, teātra kopa “Krams”, vidējās paaudzes deju kolektīvs “Sadancis”. 
Kopējais dalībnieku skaits 44. Pašdarbības kolektīvi regulāri piedalās skatēs, 
konkursos. 

Kultūras namā tiek rīkoti tradicionālie pasākumi – Valsts svētkos, Lieldienās, 
Ziemassvētkos, invalīdiem un pensionāriem, represētām personām, bērniem u.c. Reizi 
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divos gados tiek piešķirta Ed.Veidenbauma literārā prēmija un rīkots pasniegšanas 
pasākums. Par 2009.gada Ed.Veidenbauma literārās prēmijas laureāti kļuva rakstniece 
Laima Muktupāvela. Katru gadu, vasarā, tiek organizēta divu dienu ekskursija pagasta 
iedzīvotājiem, ekskursijas izdevumus sedz paši ekskursanti.  

2009.gada budžets kultūras pasākumiem sastāda Ls 3089 00. Kultūras nama 
budžets sastāda Ls 23801 00. 

Tika izstrādāts tehniskais projekts kultūras nama elektroapgādes 
rekonstrukcija. 

 
Liepas pagastā darbojas Ed.Veidenbauma memoriālais muzejs “Kalāči”. 

Ed.Veidenbauma muzejā “Kalāči” ir apskatāma pastāvīgā izstāde “Vidzemes lādes”. 
Reizi gadā tiek piedāvāta gleznu izstāde un foto izstāde. 

Katru gadu maija mēnesi muzejā notiek Eduarda dienas. Oktobra mēnesī tiek 
atzīmēta Ed.Veidenbauma dzimšanas diena.  

2009.gada budžets sastāda 22259.00.  
2009.gada 16.decembrī muzejs izgāja akreditāciju, muzeja akreditācijas 

apliecība Nr.85A. Akreditācija derīga līdz 2014.gada 15.decembrim. 
Izstāžu zāles grīdas remontam tika izlietoti Ls 3959.00, griestu remontam un 

siltināšanai tika iegādāti remontmateriāli par Ls 1980.00. 
 
Mārsnēnu tautas namā darbojas septiņi mākslinieciskās pašdarbības 

kolektīvi – vīru un sievu vokālais ansamblis, deju grupa „Mare”, pirmsskolas bērnu 
deju kolektīvs, Mārsnēnu amatieru teātris, folkloras kopa un līnījdeju kolektīvs. 
Pašdarbības kolektīvi regulāri piedalās skatēs, konkursos. 

Tautas namā tiek rīkoti tradicionālie pasākumi – Valsts svētkos, Lieldienās, 
Ziemassvētkos u.c.  

Piesaistot Eiropas finansējumu 2009.gada pavasarī uzsākti darbi estrādes 
„Klabes birzs” būvniecībā. 2009.gada augustā estrāde nodota ekspluatācijā. 

Pēc atbalsta saņemšanas projektam „Mārsnēnu ciema teritorijas 
labiekārtošana” tika veikta iepirkuma procedūra un noslēgts līgums darbu veikšanai 
par summu Ls 37105,21 bez PVN. Darbus paredzēts uzsākt 2010. gada maijā. 

 
 

Veselavas pagastā tautas nams atrodas Veselavas muižas kungu mājā, kura celta 
19.gs.40.gados U burta formā un atrodas uz savdabīga, salai līdzīga ovāla zemes 
gabala, ko no visām pusēm ieskauj mūsdienās faktiski izsusējis grāvis, tā imitējot 
viduslaiku nocietinātās pilis. Muižas ēka ir pieejama apmeklētājiem, kā 
kultūrvēsturisks objekts. Tautas namā ir jauniešu deju kolektīvs „Veselava”, tajā 
darbojas 20 dejot gribētāji.  

Tautas namā tiek rīkoti tradicionālie kultūras pasākumi, koncerti, balles. Vasaras 
periodā šiem pasākumiem tiek izmantota brīvdabas estrāde. 
 

 
Bibliotēku darbība 

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

Priekuļos no 2009.gada janvāra Priekuļu pagasta bibliotēkā notiek automatizēta 
lasītāju apkalpošana. 2009. gadā lasītāju skaits bijis 606 no tiem bērni un jaunieši līdz 
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18 gadiem 208, pārējie 398. kopējais apmeklējumu skaits 8489, kuros veikti 13100 
izsniegumi: grāmatas – 7328, audiovizuālie dokumenti – 7, nošu dokumenti – 5, 
seriālizdevumi – 5760 

Bibliotēkā gada laikā notikušas 19 izstādes, kā arī tematiska trīs tematiskie 
pasākumi, tai skaitā tikšanās ar bijušā Cēsu rajona literātiem. 

Liepā 2009.gada bibliotēkas fonds ir 21724 grāmatas, reģistrēts ap 10311 
grāmatu izsniegumu. Reģistrētais lasītāju skaits 419. Bibliotēka 2009.gadā saņēmusi 
grāmatas par Ls 1912.00 un preses izdevumus Ls 976.00. Grāmatu fonds tika 
papildināts no Valsts Kultūrkapitāla fonda un dāvinājumiem par Ls 541.00.  

Izstāžu zālē ir pastāvīgi apskatāma novadpētniecības izstāde par pagastu. Reizi 
ceturksnī tiek organizētas tikšanās ar sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem.  

2009.gadā bibliotēkas budžets ir Ls 20830 00.  
2009.gada maijā tiek izdota un prezentēta grāmata par Liepas pagastu. 

Veselavā 2009. gadā bibliotēkas fonds ir 4428 no jauna iegādātas 94 grāmatas. 
Lasītāju skaits bijis 176, no tiem bērni un jaunieši līdz 18 gadiem 66, pārējie 110. 
Kopējais apmeklējumu skaits 1509, 2009.gadā veikti 3408 izsniegumi: grāmatas – 
969, seriālizdevumi – 2361. 

Mārsnēnos 2009. gadā bibliotēkas krājumu fonds ir 5850 no jauna iegādātas 169 
grāmatas. Lasītāju skaits bijis 17654, no tiem bērni un jaunieši līdz 18 gadiem 74, 
pārējie 180. Kopējais apmeklējumu skaits 5349, 2009.gadā veikti 6476 izsniegumi: 
grāmatas – 6000, seriālizdevumi – 4. Bijuši 15 tematiskie pasākumi. 

 
 

2.3. Nozīmīgākie veikumi un novadā veselības aprūpes un 
sociālās palīdzības jomā 
 

Veselības aprūpe 
 

 Priekuļos pagasta iedzīvotāju primārai veselības aprūpei ir pieejamas 
apstiprinātas trīs ģimenes ārstu prakses vietas, kuras darbojas četros punktos. Visi 
ārsti ir nodrošināti ar darbam piemērotām telpām. Pagastā ir pieejami ārstnieciskās 
masāžas un citu medicīnas speciālistu pakalpojumi. Priekuļos ir aptieka. 
Veselavas un Mārsnēnu pagastos ir felšerpunkti, kuri ir aprīkoti atbilstoši prasībām . 

Liepas pagastā ir trīs ģimenes ārstu prakses vietas, kuras atrodas privatizētās 
telpās. Ārsti apkalpo Liepas un Mārsnēnu iedzīvotājus. Arī Liepā ir aptieka. 

 
Sociālā palīdzība 

Sociālais dienests ir pašvaldības iestāde, kas izveidota, apvienojot Liepas un 
Priekuļu pagastu sociālos dienestus un iekļaujot tajā Mārsnēnu un Veselavas pagastu 
sociālā darba speciālistus. Sociālā dienesta darbību regulē Priekuļu novada domes 
2009.gada 30.jūlijā apstiprinātais „Priekuļu novada sociālā dienesta nolikums”. 
Sociālais dienests sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus 
pašvaldības iedzīvotājiem. Sociālajam dienestam ir piecas struktūrvienības: Sociālās 
aprūpes mājās nodaļa, Ģimenes atbalsta centrs „Putni”, Bērnu rotaļu un attīstības 
centrs un sākumskolas bērnu dienas centrs „Zīļuks”, Jauniešu iniciatīvu centrs 
„REST(e)” un Jauniešu centrs „Apelsīns”. Pavisam Sociālajā dienestā un tā 
struktūrvienībās strādā 16 darbinieki (t.sk. 7 sociālā darba speciālisti). Novada 
iedzīvotājiem ir iespēja uz vietām visos 4 novada pagastos saņemt sociālā darba 
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speciālistu pakalpojumus un risināt jautājumus, kas saistīti ar sociālo pabalstu un 
pakalpojumu saņemšanu. 

 2009.gadā sociālā atbalsta pasākumiem (t.sk. sociālās palīdzības un sociālo 
pakalpojumu sniegšanai, sociālā dienesta un tā struktūrvienību uzturēšanai) novadā 
pavisam izlietoti 220 349 lati.  

2009.gada 30.jūlijā Priekuļu novada dome apstiprināja saistošos noteikumus 
Nr.2 „Noteikumi par Priekuļu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”, 
kuri nosaka sociālās palīdzības veidus, apmēru, piešķiršanas un saņemšanas kārtību. 
2009.gadā ekonomiskā situācija valstī ietekmēja un atstāja negatīvas sekas uz novada 
cilvēku ienākumiem un dzīves kvalitāti kopumā. Salīdzinājumā ar 2008.gadu trūcīgo 
ģimeņu skaits novadā 2009.gadā pieauga divas reizes. Trūcīgas personas/ģimenes 
statusa izziņas tika izsniegtas 285 ģimenēm (831 personai), bet maznodrošinātās 
personas/ģimenes statusa izziņas izsniegtas 39 ģimenēm (94 personām). Pamatojoties 
uz normatīvajiem aktiem un pašvaldības saistošajiem noteikumiem 2009.gadā 
sociālajai palīdzībai pavisam izlietoti 89398 lati un tos saņēmušas 1390 personas. 
Garantētā minimālā ienākuma pabalsti piešķirti 328 personām, kopsummā 28971 lati 
(32%), dzīvokļu (t.sk. malkas) pabalsti piešķirti 516 personām, kopsummā 13943 lati 
(16%). Brīvpusdienas saņēmuši 242 bērni un šo bērnu ēdināšanai izlietoti 19131 lati 
(21%). Ārstēšanās pabalstiem izlietoti 9987 lati (11%), bērnu izglītošanai – 4526 lati 
(5%), pabalstiem audžuģimenēm – 6719 lati (8%). Pārējiem pašvaldības pabalstiem 
(pabalsti bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, pabalsts aprūpes 
mājās nodrošināšanai, apbedīšanas pabalsts u.c.) izlietoti 6121 lati (7%).  

2010.gadā paredzēts turpināt sociālās palīdzības un esošo sociālo pakalpojumu 
sniegšanu atbilstoši sociālā dienesta budžeta iespējām, kā arī tiks meklētas iespējas 
piesaistīt finanšu līdzekļus, lai attīstītu un pilnveidotu sociālo pakalpojumu sniegšanu 
novadā.  

 
 

2.4. Ielu un ceļu uzturēšana 
 

Kopējais pašvaldības ceļu garums ir 191.3 km, no tiem ar melno jeb 
asfaltbetona segumu 6.3 km, ar grants segumu 153.6 km. Kopējais ielu garums 
novadā ir 37.7 km. Regulāri tiek veikti ceļu un ielu atjaunošanas darbi: bedrīšu un 
melnā seguma iesēdumu remonts, ielu ar cieto segumu renovācija. 

Lai nodrošinātu novada ceļu uzturēšanu, 2009.gadā iegādāts jauns 
autogreideris CG/Kobelco PY 185A – Ls 48884.  

Jāņmuižā, Ozolu gatvē izbūvēts bruģakmens trotuārs (400m x 1,5m) par Ls 
12482, ierīkota aizsargbarjera krustojumā ar Jāņkalna ielu.  
Īstenots projekta „Asfatbetona seguma ierīkošana Veidenbauma, Skolas un Astras 
ielās” realizācija (sadarbībā ar LAD) 

 Ierobežota finansējuma ietvaros turpinājās darbs pie ceļu uzturēšanas 
braukšanas kārtībā. Regulāri tika veikta ceļu planēšana vasaras mēnešos un ceļu 
attīrīšana no sniega ziemā. Rudenī tika atjaunots grants segums ceļam B5 (Dauguļi – 
Smurģi) 230 metru garā posmā. 
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2.5.  Dzīvokļu un komunālā saimniecība, labiekārtošana  
  
Novadā komunālajā saimniecībā tiek veikts regulārs darbs apkures, 

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmās, veicot dažādus remontus, arī kapitālos, 
pārbūves, nepieciešamības gadījumā operatīvi reaģējot avārijas situāciju novēršanā.  

Namu pārvalde Priekuļu pagastā apsaimnieko 36 daudzdzīvokļu mājas ar 
696 dzīvokļiem. 2009.gadā veikti dažādi remontdarbi - nomainīti logi kāpņu telpās, 
stāvvada rekonstrukcija, jumtu segumu nomaiņa u.c. 

Liepas pagasta pārvaldē 2009.gada jūnijā nodeva ekspluatācijā „Liepas 
ūdensapgādes un kanalizācijas attīstība Liepas pagastā” 1.kārtu. 
 2009.gada jūnijā uzsākta ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā Liepas ciema 
ūdenssaimniecības attīstības projekta 2.kārtas realizācija, projekta kopējās izmaksas  
3729 179,00 LVL. 2009.gadā notika projektēšanas stadija, būvdarbus paredzēts 
uzsākt 2010.gada aprīlī. 

Būtiskas izmaiņas norēķinu kārtībā tika veiktas DzKS, tika ieviesta vienota 
kase visām pagasta pārvaldes iestādēm, norēķini tiek veikti ar kases aparātu, 
nodrošināta iespēja maksāt ar maksājumu kartēm. 
 

Veselavas pagasta teritorijā atrodas 4 daudzdzīvokļu mājas. 2009.gadā 
pabeigta komunālās saimniecības ūdens sagatavošanas stacijas izbūve, kuras kopējās 
izmaksas sastāda Ls 100000, tas veikts no dotāciju līdzekļiem. 

 
Mārsnēnos pēc atbalsta saņemšanas projektam „Mārsnēnu ciema teritorijas 

labiekārtošana” tika veikta iepirkuma procedūra un noslēgts līgums darbu veikšanai 
par summu Ls 37105,21 bez PVN. Darbus paredzēts uzsākt 2010. gada maijā. 
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2.6. Informācija par pakalpojumiem 
 
Maksas pakalpojumi un to izcenojumi, citi pašu ieņēmumi (latos): 
 
Nr.p.k. Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 
Faktiskie ieņēmumi

1. Apkure, ūdens,  kanalizācija  1 026 289 
2. Īre 18 356 
3. Ēdināšana bērnudārzos 66 910 
4. Pašvaldības īpašuma 

iznomāšana, mežu resursu 
realizācija u.c. 

 
 

12 879 
 KOPĀ 1 124 434 

 
 
 

3. BUDŽETA  INFORMĀCIJA 

3.1. Pamatbudžeta finansējums un tā izlietojums 
Aktīvi un pasīvi 2009.g (kopsavilkuma bilance) (latos) 
 
Nr.p.k.  2009. gada 

sākumā Priekuļu 
pagasts 

2009. gada beigās, 
konsolidēts 
Priekuļu novads 

1. Aktīvi: 8 512 726 15 675 011 
1.1. Ilgtermiņa ieguldījumi 7 575 827 12 924 887 
1.2. Apgrozāmie līdzekļi 936 899 2 750 124 
2. Pasīvi: 8 512 726 15 675 011 
2.1. Pašu kapitāls 8 013 975 13 036 135 
2.2. kreditori 498 751 2 538 876 

 
 
Pamatbudžeta līdzekļu izlietojums 
 

Pārskata gadā, konsolidēts 
Priekuļu novads 

Nr.p.k.  2008. gadā 
(faktiskā 
izpilde) 
Priekuļu 
pagasts 

Apstiprināts  Faktiskā 
izpilde 

1. Ieņēmumi (kopā): 2 695 812 5 867 206 5 758 689 
1.1. Dotācija no vispārējiem 

ieņēmumiem 
 

2 033 174 
 

2 281 403 
 

2 271 412 
1.2. Dotācija īpašiem mērķiem 108 204 2 128 681 2 138 520 
1.3. Maksas pakalpojumi un citi 

pašu ieņēmumi 
 

554 434 
 

1 457 122 
 

1 348 757 
1.4. Ārvalstu finansu palīdzība 0 0 0 
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2. Izdevumi (kopā): 2 662 632 5 670 250 5 419 023 
2.1. Uzturēšanas izdevumi 

(kopā): 
2 100 355 4 468 581 4 256 538 

2.1.1. Atalgojumi, soc.apdroš. 963 967 2 141 402 2 119 209 
2.1.2. Komandējumi  2 310 3 193 2 655  
2.1.3. Subsīdijas un dotācijas 6 586 0 0 
2.1.4. Pārējie uzturēšanas izdevumi 1 127 492 2 323 986 2 134 674 
2.2. Izdevumi 

kapitālieguldījumiem (kopā): 
 

562 277 
 

1 201 669 
 

1 162 485  
2.2.1. Kapitālās iegādes 562 277 1 201 669  1 162 485 
2.2.2. Investīcijas  0  0 
3. Nodarbinātība    
3.1. Faktiskais nodarbināto skaits 176  457 
3.2. Vidējā darba alga 348  294 

3.2. Speciālā budžeta līdzekļu izlietojums 
 
Speciālā budžeta līdzekļu izlietojums 
 

Pārskata gadā, Priekuļu 
novads, konsolidēts 

Nr.p.k.  2008. gadā 
(faktiskā 
izpilde) 
Priekuļu 
pagasts 

Apstiprināts  Faktiskā 
izpilde 

1. Ieņēmumi (kopā): 231 266 170 181 162 956 
1.1. Īpašiem mērķiem iezīmētie 

līdzekļi 
 

230 547 
 

167 243 
 

160 019 
1.2. Maksas pakalpojumi un citi 

pašu ieņēmumi 
 

719 
 

2 938 
 

2 937 
1.3. Ārvalstu finansu palīdzība 0 0 0 
2. Izdevumi (kopā): 89 869 262 332 250 368 
2.1. Uzturēšanas izdevumi 

(kopā): 
87 310 143 998 133 012 

2.1.1. Atalgojumi, soc.apdroš.  26 501 37 904 37 168 
2.1.2. Komandējumi  0 0 0 
2.1.3. Subsīdijas un dotācijas 0 0 0 
2.2. Izdevumi 

kapitālieguldījumiem (kopā): 
 

2 559 
 

118 334 
 

117 356 
2.2.1. Kapitālās iegādes 2 559 118 334 117 356 
2.2.2. Kapitālais remonts 0 0 0 
2.2.3. Investīcijas  0 0 0 
3. Nodarbinātība    
3.1. Faktiskais nodarbināto skaits 5  6 
3.2. Vidējā darba alga 352  319 
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3.3. Saņemto ziedojumu un dāvinājumu izlietojums (latos) 
 
Nr.p.k.   
1. Saņemts (kopā): 1 550 
1.1. Lielākie ziedotāji: 1 550 
1.1.1. Latvijas uzņēmējsabiedrības un privātās 

personas 
1 550 

1.1.2. Ārvalstu uzņēmējsabiedrības un privātās 
personas 

- 

2. Izlietots (kopā): 3 594 
2.1. Finansētie pasākumi (kopā): 3 594 

 
 
3.4. Priekuļu novada kredītsaistības 
 
  
Pagasts Aizdevējs Līgums Summa 

LVL 
Mērķis Nedzēstais 

kredīts 
LVL 

 
Priekuļu 

 
Ziemeļu 
investīciju 
banka 

 
17.07.2007.-
01.07.2018. 

 
337386 

Centralizētās 
siltumapgādes 
sistēmas 
rekonstrukcija 

 
147316 

  
 
Valsts kase 

 
27.04.2007.-
20.04.2019. 

 
 

200000 

Kohēzijas projekta 
ūdenssaimniecības 
attīstība 
Austrumlatvijas 
upju baseinos 

 
 

64913 

  
Valsts kase 

 
01.06.2007.-
20.04.2017. 

 
73386 

Siltumapgādes 
apkures katla 
iegāde un montāža 

 
59498 

  
 
Valsts kase 

 
05.07.2004.-
26.06.2014. 

 
 

100000 

Centralizētās 
siltumapgādes 
sistēmas 
rekonstrukcija 

 
 

52800 

 
 
Mārsnēnu 

 
 
Valsts kase 

 
 
07.05.2008.-
20.03.2028. 

 
 

20000 

Mārsnēnu 
pamatskolas 
pirmskolas grupu 
telpu ēkas 
rekonstrukcija 

 
 

18960 

  
Valsts kase 

 
07.05.2008.-
20.03.2028. 

 
195000 

Ārējo siltumtīklu 
rekonstrukcija 
īpašumā „Gaismas” 

 
137467 

 Valsts kase 07.05.2009.-
20.03.2028. 

 
40000 

Autobusa iegāde 19501 

 Valsts kase 07.12.2005.-
20.01.2011. 

 
20000 

Tautas nama 
skatuves renovācija 

4800 

  
Valsts kase 

 
10.04.2003.-
20.03.2023. 

 
80000 

Mārsnēnu 
pamatskolas 
rekonstrukcija 

 
70000 

  
Valsts kase 

 
08.08.2002.-
20.08.2017. 

 
40000 

Mārsnēnu 
pamatskolas 
siltināšana 

 
28060 

  
Valsts kase 

11.05.2009.-
20.04.2029. 

 
83901 

Estrādes „Klabes 
birzs” būvniecība 

 
1100 
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Liepas 

 
Ziemeļu 
investīciju 
banka 

 
12.07.2002.-
04.07.2018. 

 
 

140383 

Centralizētās 
siltumapgādes 
sistēmas 2.kārtas 
rekonstrukcija 

 
 

88392 

 
Veselavas 

Vides 
investīciju 
fonds 

 
09.10.2006.-
01.07.2016. 

 
21000 

Notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu 
izbūve 

 
15310 

             
 
 
 

3.5. Pašvaldības nekustamais īpašums.  
Pašvaldības īpašumā ir zeme, ēkas un būves ar vērtību Ls. 11 346 989, tai 

skaitā zeme- Ls 1 746 999, ēkas –Ls. 2 532 566 pašvaldības ceļi-Ls. 4 805 554. 
Pašvaldības īpašumā esošās mežaudzes vērtība- Ls. 73491. 
 

4. KOMUNIKĀCIJA AR  SABIEDRĪBU 
 
 Novada pašvaldība izdod ikmēneša avīzi „Priekuļu novada vēstis”, kurā 
iedzīvotāji tiek informēti par novada dzīves aktualitātēm un tajā ir izglītojoša 
informācija par dažādām tēmām. Avīzes tirāža ir 2100 eksemplāri. Pašvaldības avīze 
ir bezmaksas, tā tiek izplatīta visās novada apdzīvotajās vietās. 

Abpusēja un veiksmīga sadarbība ir ar reģionālā laikraksta „Druva” redakciju. 
Gan īsziņās, gan intervijās un dažādos aprakstos bieži minēta gan Priekuļu novada 
pašvaldība (kultūra, sports, ekonomika utt.), gan atsevišķi Priekuļu novada pagastu 
aktivitātes. Reizi kvartālā „Druvā” tiek veidota speciāla lappuse par novada pagastu 
dzīvi. 
 Tiek praktizētas iedzīvotāju sapulces atsevišķu jautājumu apspriešanai – 
apsaimniekošana (māju iedzīvotāju sapulces), izglītība (mācību iestādēs), teritorijas 
plānojums. 
 Novada iedzīvotāji par aktualitātēm novadā tiek informēti ar  interneta mājas 
lapas starpniecību – www.priekuli.lv Mājas lapā ievietota informācija par novada 
domi, speciālistiem, deputātiem, nolikums, saistošie noteikumi, maksas pakalpojumi 
un izcenojumi. Regulāri tiek ievietota informācija par visiem aktuālajiem jautājumiem 
un pasākumiem pagasta padomes iestādēs, iepirkumiem. Mājas lapā ir iespēja lasīt arī 
pagasta padomes ziņu lapu elektroniskā veidā. Liepas pašpārvaldē papildus darbojas 
tieši Liepas pagasta mājas lapa, kurā tiek atspoguļotas Liepas pagasta aktualitātes. 
 
 

5. PLĀNI  NĀKAMAJAM  GADAM  
 
 2010.gadā plānotie darbi: 
Komunālā saimniecība  
Ūdensapgādes rekonstrukcija Priekuļos otrās kārtas realizācija, tehniskā projekta 
izstrāde Dukuru attīrīšanas iekārtām, hidrodinamiskās iekārtas iegāde, sistēmu 
tīrīšanas iekārtu iegāde, siltummezglu izbūve, kompresora iegāde.  
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Priekuļu kultūras nams 
Flīģeļa iegāde, skatuves tehnikas iegāde. 
 
Liepas kultūras nams 
Kultūras nama renovācijas projekta realizācija, jumta remonts, inventāra iegāde. 
 
Mārsnēnu un Veselavas tautas nams 
Inventāra iegāde 

 
Labiekārtošana 
Bērnu rotaļu laukumu uzstādīšana Bērzkrogā un Liepā, ietves izbūve uz Veselavas 
SPII , labiekārtošanas projekta realizācija un zibens aizsardzības ierīkošana 
Mārsnēnos, kapsētas paplašināšanas projekta izstrāde Jaunraunas kapiem. Volejbola 
laukuma izveide Bērzkrogā, transporta līdzekļu iegāde. 
 
 
Novada pašvaldības pārvalde 
Telpu remonts , datortehnikas un kases aparātu iegāde. 
 
Liepas pagasta pārvalde 
Datortehnikas iegāde, gājēju celiņa izbūve. 
 
Priekuļu vidusskola  
Telpu remonts, apgaismojuma kapitālais remonts, signalizācijas ierīkošana, ERAF 
projekta realizācija datortehnikas iegādei 
 
Liepas pamatskola 
Pirmā stāva vestibila remonts, klašu remonts , ietves remonts, notekcauruļu remonts, 
inventāra iegāde. 
 
Mārsnēnu pamatskola 
Ugunsdrošības signalizācijas projekta izstrāde, datoru iegāde, grāmatu iegāde, telpu 
remonts. 
 
PII „Mežmaliņa” 
Vienas grupas remonts, siltināšanas projekta realizācija. 
 
Jāņmuižas PII  
Sanitāro mezglu remonts, rotaļu laukuma izbūve, siltināšanas projekta realizācija. 
 
Liepas PII  
Siltināšanas projekta realizācija, telpu remontdarbi. 
 
 
Veselavas SPII 
Apkures rekonstrukcija 
 
 
Sociālais dienests 
Jauna datora iegāde, telpu remonts. 
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Bāriņtiesa 
Datortehnikas iegāde. 
 
Priekuļu bibliotēka 
Remontdarbi, žurnālu un grāmatu iegāde, bibliotēkas fondu izveide. 
 
Liepas bibliotēka 
Projektora iegāde, bibliotēkas fondu izveide. 
 
Mārsnēnu bibliotēka 
Žurnālu un grāmatu iegāde, kopētāja iegāde. 
 
Veselavas bibliotēka 
Žurnālu un grāmatu iegāde 
 
Pašvaldības policija 
Transporta līdzekļa iegāde. 
 
Ed. Veidenbauma muzejs 
Jumta remonts, telpu remonts, krāšņu remonts, dīķa sakārtošana,  
 
Ielu apgaismojums  
Ielu apgaismojuma armatūras nomaiņa, apgaismojuma balstu maiņa, bojāto kabeļu 
nomaiņa Priekuļos un Bērzkrogā, elektro- tehnisko mērījumu iekārtas iegāde. 
 
Mehāniskās darbnīcas 
Autocisternas , traktora piekabes un virpas iegāde. 
 
Ceļi un ielas 
Ielu un ceļu bedrīšu remonts, grantēto ceļu uzturēšana, krūmu ciršana ceļu joslās, ielu 
ar cieto segumu renovācija. 
 
 

Riski:  
Finansiālās un ekonomiskās situācijas izmaiņas valstī ietekmē arī pašvaldības 

finansiālo situāciju un  attīstības iespējas. Darba vietu skaita samazināšanās gan 
Priekuļu pašvaldības teritorijā, gan tuvākā apkārtnē ne vien samazina pašvaldības 
budžeta ienākumus, bet arī rada virkni sociālo problēmu, kuru risināšanai būs 
nepieciešami gan papildus finanšu līdzekļi, gan citi resursi. 

Pašvaldības finanšu līdzekļu samazinājums var radīt draudus pašvaldību 
funkciju realizācijā gan apjoma, gan kvalitātes ziņā,. 

Līdzekļu nepietiekamības gadījumā līdzfinansējuma nodrošināšanai no 
pašvaldības budžeta nebūs iespējams pieteikties realizēt dažādus ES un citus 
projektus.  
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Pašvaldības līdzdalība 2009. gadā  
• SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācijā”; 
• A/S CATA ; 
• SIA „Olimpiskais centrs”; 
• Latvijas piļu un muižu asociācija 


