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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 2010 
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 9196 
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 2011.gada 
1.janvāri bija reģistrēti 9196 iedzīvotāji. Laika posmā no 2010.gada janvāra līdz 
decembrim iedzīvotāju skaits samazinājies par 1,49%. 
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Iedzīvotāju vecuma struktūrā redzams, ka 66% no Priekuļu novada 

iedzīvotājiem ir darba spējīgā vecumā, 14% - bērni un 20% iedzīvotāju ir vecumā virs 
62 gadiem. 

 

 
 
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. 
 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. 

Pašlaik tuvojas nobeigumam Liepas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 
izstrāde un tās ietvaros notiek grozījumu publiskā apspriešana.  
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1.3. Domes struktūra un padotībā esošās iestādes 
 

PRIEKUĻU NOVADA DOMES 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 novada domes 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 iestādi „Mežmaliņa” 
apmeklēja 148 bērni, no kuriem 66 bērni - 5 un 6 gadīgi. 20 bērni no citām 
pašvaldībām, pārējie no Priekuļu pagasta. PII „Mežmaliņa” strādā 36 darbinieki, no 
kuriem pedagoģiskie darbinieki - 20, 3 no tiem pedagoģijas maģistri, 16 pedagogi 
ieguvuši  augstāko pedagoģisko izglītību, viens pašlaik studē pedagoģiju. 
Iestāde realizē divas izglītības programmas: 

1. pirmsskolas izglītības programmu, licence Nr.V-443, izdota 2009.gada 
21.oktobrī, derīga līdz 2018.gada 31.jūlijam; 

2. speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas 
attīstības traucējumiem, licence Nr.V-2052, izdota 2010.gada 5.maijā, derīga 
līdz 2016.gada 31.jūlijam. 

PEDAGOĢISKAIS DARBS: 2009./2010.mācību gada galvenie uzdevumi bija – 
veicināt bērnu sensoro uztveri un aktivizēt sadarbību ar vecākiem. Eko skolas tēma 
bija „Mežš”. Tādējādi iestādes darbība tika vairāk virzīta uz to, lai nodarbības un 
aktivitātes notiktu gan dabiskā āra vidē, gan telpās. Mācību gada laikā tika organizēti 
bērniem kopā ar vecākiem. Tie bija sporta un mūzikas pasākumi, talkas, ekskursijas, 
pārgājieni. Pirmo reizi iestādē tika organizēts pasākums „Dziedošās ģimenes” un 
sporta svētki, kopā ar vecākiem. Abi šie pasākumi guva lielu atsaucību.  

1. ZAAO konkursa „Mēs bērnudārzā šķirojam atkritumus” noslēgums. Visi 
mācību gadu bērni kopā ar vecākiem vāca un šķiroja makulatūru un nodeva to 
ZAAO ar iestādes starpniecību. Par ieguldīto darbu iestāde balvā saņēma 
dāvanu karti; 

2. 2010.gada 22.aprīlī iestāde organizēja pavasara talku, piedalījās Lielajā Talkā. 
3. 2010.gada 21.maijā piedalījās starptautiskā ENO koku stādīšanas dienā. Šajā 

dienā tika iestādīti 34 koki Priekuļu Mežparkā un iestādes teritorijā. 
4. Visu mācību gadu vecāko grupu audzēkņi piedalījās starptautiskā e-Twinning 

projektā „Sa@fe acting””, kas ieguva atzinību valsts mērogā – 1.vieta, 
eTwinning Gada balva 2010. 

5. 2010.gada septembrī iestādei otro reizi tika piešķirts Eko skolas karogs. 
REMONTDARBI: Tika izremontētas Sprīdīšu grupas telpas (Ls 6377,00); iegādātas 
mēbeles Sprīdīšu grupai; slīpēta un lakota grīda mūzikas un sporta zālē (Ls 1288,00); 
virtuves griestu remonts (Ls 477,00); sētas izbūve ( Ls 315,00). 
 
Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādē 
Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde ir atvērta kopš 1986. gada decembra. Iestāde 
atrodas Gaujas Nacionālā parka teritorijā, līdz ar to jau no pirmās dienas tā ir bijusi 
saistīti ar dabu, vidi un ekoloģiju.  
Mācību saturs 

1. Iestādes mācību darbs organizēts atbilstoši pirmsskolas vecuma bērnu 
interesēm un vajadzībām. Esam sākuši izstrādāt mācību programmu vides 
izglītības integrēšanai visos mācību priekšmetos. Mācību gada uzdevumos 
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plānots padziļināti strādāt pie dabas tēmām, papildinot materiālus un dažādojot 
darba metodes, lai interesantā veidā varētu turpināt pētīt un izzināt dabu un 
apkārtni.  

2. Vairākus gadus iestādē veiksmīgi darbojas atbalsta grupa bērniem. Izteikšanās 
grūtības bērniem veiksmīgi palīdz pārvarēt logopēds, attīstot mutvārdu runu 
un sajūtas, konsultējot un iesaistot korekcijas darbā arī vecākus. Sporta 
skolotāja - fizioterapeite veic lielāko bērnu stājas izvērtēšanu, izplānojot tālāko 
korekcijas darbu. Vadoties pēc izvērtējuma un nepieciešamības, bērniem tiek 
veikta masāža, koriģēta un uzlabota stāja, peldoties un sportojot. Bērniem, 
vecākiem pieejams psihologs, pēc Montesori pedagoģijas principiem iekārtota 
speciāla telpa. Mūsuprāt, ļoti būtiskas ir individuālās nodarbības un ciešā 
sadarbība starp šiem speciālistiem. 

3. Mēs dzīvojam pēc Saules cikla. Svinot gadskārtnu ieražu svētkus, sekojam 
latviešu tradīcijām, mums ir svarīgi šīs tradīcijas saglabāt un padarīt bērniem 
tuvas, tomēr katru reizi cenšamies atrast jaunu tēmu, rakursu, lai svētku 
svinēšana būtu daudzpusīga, izglītojoša. Miķeļos svinam ražas novākšanas 
svētkus, ar vecāku palīdzību noteiktas tēmas robežās allaž sarūpēts plašs 
Miķeldienas tirgus, kurā aktīvi darbojas bērni. Mārtiņos iepazīstamies ar 
senajiem darbiem un darba rīkiem, ejam „čigānos”. Neiztrūkstošs šo svētku 
viesis ir īsts Mārtiņa gailis. Meteņos ejam rotaļās ap ugunskuru un saucam 
pavasari, ar sportisku azartu ragaviņās traucamies no kalna. Lieldienās visi 
izdziedam un izdejojam Saules ceļu, krāsojam olas, šūpojamies un rīkojam olu 
kaujas. Vasaras saulgriežos – Jāņos pinam vainagus, rotājam vārtus kurinam 
Jāņu ugunskuru un baudam svētku mielastu. 

4. Laika posmā no 2008. – 2011. gadam esam UNESCO Asociēto skolu projekta 
„Nemateriālā kultūras mantojuma bagātību pārmantošana izglītības iestādē” 
dalībskola. Mūsu projekta tēma ir „Kartupeļu un labības nozīmības izpratne 
Jāņmuižas PII”. Tas ir nopietns ikdienas darbs katrā grupā ar pētnieciskiem 
eksperimentiem, radošām tēlotājmākslas nodarbībām un tematiskām 
pēcpusdienām. Šis darbs ir radījis bērniem iespēju vēl plašāk un daudzpusīgāk 
iepazīties ar šo visiem tik zināmo kultūraugu, kas mums jau kļuvis par gluži 
reālu un bezgala interesantu tēlu. Projekta ietvaros, dažādos veidos audzējam 
arī paši savus kartupeļus, rīkojam dažādas talkas, bērni ir piedalījušies arī 
Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas kartupeļu rakšanas talkā. Izveidojusies 
sadarbība ar cietes ieguves uzņēmumu „Aloja - Starkelsen”, kurā ir izveidota 
speciāla, sertificēta līnija bioloģiskās cietes ražošanai. Eiropā Latvija ir viena 
no retajām valstīm, kur uzsākta cietes kartupeļu audzēšana ar bioloģiskām 
metodēm. No uzņēmuma agronomes un mārketinga menedžeres Aigas 
Kraukles dāvinājumā saņēmām ļoti īpašu darbu – Dzidras Zālītes „Kartupeļu 
grāmatu”.  

5. Turpināt sadarbību ar SIA „ZAAO”, aktīvi ņemot dalību tādos viņu rīkotajos 
konkursos pirmsskolas vecuma bērniem, kā „ZAAO pastkarte”, „Zaļo 
atkritumu ceļš”, ”Šķiroto atkritumu vākšana”,  vides instalācija „Lai dzīvo 
atkritumi” utt. 

6. Piedalamies UNESCO Asociēto skolu projektā „Skolas dārzs kā mācību vide 
un mācību līdzeklis jeb vedīsim skolu dārzā”, kura mērķis ir izveidot un 
aprobēt metodiku dārza izmantošanai mācību procesā, balstoties uz izglītības 
ilgspējīgai attīstībai aspektiem un principiem.  

7. Iestāde organizē izglītojošus pasākumus, pārgājienus, ekspedīcijas dabā, 
ekskursijas, piemēram, uz CSA poligonu „Daibe”. 
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8. Ikgadus piedalamies Priekuļu novada un Cēsu novada organizētajos mazo 
dziedātāju konkursos – „Cālis”, kuros nereti mūsu sagatavotie bērni iegūst 
galvenos titulus. 

9. Licencētas divas izglītības programmas. 
10. Mūsu pedagogi turpina aktīvi piedalīties Eiropas Savienības struktūrfondu 

nacionālās programmas projektā, lai saņemtu mērķstipendijas par ieguldījumu 
pedagogu profesionālās darbības novērtēšanā un tālākajā attīstībā iestādē. 7 
skolotājas pilnveidojušas savu profesionālo kvalifikāciju Rīgā. 

Līdzdalība 
1. Jau par tradīciju kļuvušas iestādes rīkotās apkārtnes sakopšanas talkas, kurās 

aktīvi līdzdarbojas gan bērni un viņu vecāki, gan  darbinieki un apkārtnes 
iedzīvotāji. Tāpat vecāki labprāt piedalās pārgājienos un sporta pasākumos, 
tradīciju svētkos un vecākiem organizētajās tematiskajās pēcpusdienās. 

2. Ikdienā mācam bērniem saudzēt dabu. Šajā mācību gadā iesaistīsim iestādes 
darbiniekus un  vecākus ne tikai sakopšanas talkās, bet arī atkritumu 
šķirošanas darbos un makulatūras vākšanas akcijā.  

Mūsu finanses 2010.gadā. 
Grupu kosmētiskajam remontam, 2 sanmezglu rekonstrukcijai, grīdas 

nomaiņai vienā grupā, stāvvadu maiņai, daļējai logu maiņai, radiatoriem iztērēti 
17000 Ls. Uzstādītas rotaļu celtnes ar laukuma segumu varāk kā 1000 Ls apjomā. 
Virtuvei iegādāts ledusskapis-aukstuma kamera par 1100 Ls., rotaļlietas un attīstošās 
spēles 600 ls apmērā. 
 
Liepas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte" dibināta 1976. gadā 
vispārējās pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai.  
Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, 
citi likumi un normatīvie akti, kā arī Priekuļu novada domes apstiprināts nolikums.  
Politikas jomas un darbības virzieni  

Saskaņā ar Izglītības likuma 5. panta, Vispārējās izglītības likuma 5. nodaļas 
un Priekuļu novada domes apstiprinātā iestādes nolikuma nosacījumiem, iestādes 
mērķis ir īstenot vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu un sagatavot 
izglītojamo pamatizglītības apguvei.  

Pirmsskolas izglītības programmu bērni apgūst līdz 7 gadu vecumam. 
Apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi „Saulīte” bērni uzsāk tajā gadā, kad paliek 1,5 
g. Iestāde īsteno licencētu vispārējās pirmsskolas izglītības programmu-programmas 
kods - 0101 1111 Licences nr. V-436 (licence derīguma termiņš 31.07.20016.)  
Pārskata gada galvenās prioritātes un izpilde, mērķi  

2010. gada plānotās prioritātes bija pedagoģiskās profesionalitātes 
paaugstināšana, kompetences pilnveidošana, kas nodrošina pedagoģiskā, metodiskā 
un audzināšanas darba kvalitāti un veicināt bērnu veselīga dzīvesveida īstenošanu 
ciešā sadarbībā ar vecākiem.  

Plāna izpildes ietvaros Priekuļu novada pirmsskolas izglītības iestādes 
„Saulīte” 4 pedagogi iesaistījās Eiropas Sociālā fonda darbības programmas 
"Cilvēkresursi un nodarbinātība" apakšaktivitātē "Pedagogu konkurētspējas 
veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos", kas deva iespēju iestādes 
pedagogiem , saņemot ikmēneša 100 LVL stipendiju trīs mēnešu periodā, pretendēt 
uz noteiktu kvalitātes kategorijas saņemšanu.  

Sadarbībā ar Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju, visa gada 
garumā tika nodrošināta pedagoģijas prakse 3 studentiem- topošiem pirmsskolas 
izglītības skolotājiem.  
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Saistībā ar iestādes vispārizglītojošiem un pedagoģiskajiem uzdevumiem un 
mērķiem 2010. gadā iestādē tiek strādāts pie:  
PEDAGOĢISKĀ JOMĀ 

Aktualizētas Latviešu tautas tradīcijas bērnu pasākumos. 
Pilnveidotas darba formas un metodes bērna radošo spēju attīstīšanai 

mākslinieciskās darbības jomās - Bērnu iztēles, radošo spēju, sajūtu, emociju , sīko 
pirkstu muskulatūras  attīstības, izmantojot dažādas netradicionālas tēlojošās darbības 
tehnikas, netradicionālus materiālus. 

Tika popularizētas Labākas pedagoģiskās pieredzes pedagoģiskajās 
sanāksmēs un praktiskajās apmācībās, un pieredzes braucienos uz Igauniju un 
Slovākija. 
Tika veicināta pirmsskolas izglītības iestādes un ģimeņu sadarbība. Kopā ar 
vecākiem sagatavots projekts iestādes teritorijas labiekārtošanai. 
Rudens pārgājiens kopā ar vecākiem -3,5.km; 
„”Ziemas prieks – rotaļas ar sniegu kopā ar mammu un tēti; 
Ekskursija ar vecākiem „Skaņā kalna burvības„; 
Ekskursija uz Vaidavas keramikas cehu. 
Sadarbība ar Priekuļu novada izglītības iestādēm:  

 Novada bērnu svētki pirmsskolas iestāžu absolventiem; 
 Pirmsskolas un sākumskolas pedagogu metodiskās sanāksmes; 
 Priekuļu novada pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku pieredzes brauciens 

uz Slovākiju. 
SAIMNIECISKI ORGANIZĀTORISKĀ DARBĀ 

 Nomainītas 5 ārdurvis, 
 2 grupās un pārtikas blokā nomainīts grīdas segums, 
 visas ārdurvis aprīkotas ar koda atslēgām, 
 Veikts kosmētiskais remonts sporta zālē, personāla tualetē un ēdamzālē 
 iegādāti: 60 bērnu krēsliņi, 1 gultas veļas komplekts ( 165 gb.), regulējamā 

masāžas kušete. 
FINANSU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI  
2010. gada budžeta izpilde:  
Kopā plānots – 279859.00 LVL, izpilde 272431,34 no tiem - darbinieku atalgojums 
un darba devēja VSAOI sastāda 162244,29 LVL plus –Valsts mērķdotācija darba 
samaksai pedagogiem, kas veic 5 un 6 gadus veco bērnu apmācību pamatizglītības 
apguvei.  
 
Veselavas speciālā pirmskolas izglītības iestādē tiek īstenotas speciālās izglītības 
programmas izglītojamiem ar fiziskās attīstības un valodas traucējumiem. 2010. gadā 
iestāde iesniegusi dokumentus jaunu licenču saņemšanai izglītības programmu 
bērniem ar fiziskās attīstības traucējumiem, bērniem ar valodas traucējumiem, 
īstenošanai. Licences būs beztermiņa.  

2010/2011. mācību gadā iestādi apmeklē 60 izglītojamie no apkārtējo novadu 
pašvaldībām. Šī ir diennakts tipa iestāde, kurā 40 bērni atrodas no pirmdienas līdz 
piektdienai. 

Vidējais strādājošo skaits: 32 darbinieki, no kuriem 31 ir pamatdarbā ar algas 
nodokļu grāmatiņām un viens pensionārs. Ar visiem strādājošiem ir noslēgti darba 
līgumi. Personāla izmaksas: darba alga un valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi 
sastāda 80% no kopējiem izdevumiem. 



9 
 

         Lai nodrošinātu iestādes mācību programmu īstenošanu, iestādes pedagogi un 
speciālisti regulāri papildina zināšanas gan bezmaksas, maksas, ES finansētos kursos 
un semināros. Tā 2010.gadā šiem mērķiem izlietoti 732 lati.  

Lai īstenotu speciālās mācību programmas, Veselavas SPII bērni regulāri 
apmeklē arī nodarbības peldbaseinā. 

Pilnveidojot mācību procesu, šajā gadā papildināta mācību līdzekļu bāze: 
iegādātas intelektuālās spēles, vingrošanas un sporta inventārs, grāmatas, rotaļlietas, 
regulāri tiek papildināta metodiskā kabineta bibliotēka ar jaunāko pedagoģisko, 
psiholoģisko, medicīnisko literatūru. 

Neskatoties uz iestādes budžeta samazinājumu, ir saglabāts iestādes specifikai 
atbilstošo darbinieku skaits un atalgojums atbilstoši profesijai, Ministru kabineta 
noteikumiem un pēc Priekuļu novada noteiktā nolikuma. 
2010.gads ir beigts ar negatīvu finansiālo rezultātu Ls 3778, kas bija iespējams uz 
iepriekšējos gados ietaupītajiem līdzekļiem.  
Par saimniecisko darbību. 

Ar Priekuļu novada pašvaldības atbalstu veikta apkures sistēmas un katlu 
mājas renovācija, veikta apkures katlu nomaiņu, savienotāj cauruļu nomaiņu un 
radiatoru nomaiņu. Iestāde šo pasākumu finansēšanai izlietoja Ls 4000,-. Katlu mājā 
uzstādīti divi granulu katli, un tagad apkurei tiek izmantotas granulas.  

Lai uzlabotu apstākļus bērniem, katru gadu nodarbību telpās pakāpeniski tiek 
nomainītas mēbeles un mīkstais inventārs. 2010.gadā pilnībā nomainītas bērnu 
mēbeles 4.grupā. 

Pakāpeniski tiek atjaunoti atribūti bērnu rotaļu laukumos, šajā gadā uzstādīti: 
bērnu karuselis, šūpojamās atsperes, jauna smilšu kaste, kāpelēšanas stieņi un laipas. 
Izlietoti Ls 1600. 

Saimnieciskie līdzekļi tiek mērķtiecīgi izlietoti, lai nodrošinātu iestādes 
darbību, nodrošinātu ēdināšanu bērniem 4 reizes dienā, kas sastāda 5 % no kopējā 
gada budžeta. 
 
Priekuļu novadā ir viena vidusskola un divas pamatskolas. 
  
Priekuļu vidusskolā 2010./2011. m. g. tiek realizētas 4 izglītības programmas: 

 Pamatizglītības programma (izglītības programmas kods 21011111). Licence 
Nr. V-444 izdota Rīgā 2009. gada 21. oktobrī; 

 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena 
programma (izglītības programmas kods 31013011). Licence Nr. V-447 izdota 
Rīgā 2009. gada 21. oktobrī; 

 Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma 
(izglītības programmas kods 31012011). Licence Nr. V-446 izdota Rīgā 2009. 
gada 21. oktobrī; 

 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (izglītības 
programmas kods 31011011). Licence Nr. V-445 izdota Rīgā 2009. gada 21. 
oktobrī. 

 2010./2011. mācību gadā no 1.-12. klasei mācības uzsāk 415 skolēni: 
 Pamatizglītības programmu apgūst 348 skolēni (1.-4. klasei 145 skolēni un 5.-

9. klase 203 skolēni); 
 Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmu apgūst 

7 skolēni (12.b klase); 
 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena 

programmu apgūst 19 skolēnu (12.a klase); 
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 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu apgūst 41 
skolēns (10., 11. klase). 

 Pedagoģisko procesu nodrošina 44 pedagogi, no tiem 33 pamatdarbā 
strādājošie. Saimnieciskie darbinieki 23. 

 Skolā tiek nodrošinātas logopēda nodarbības 1.-4. klašu skolēniem. 
Sākumskolas skolēniem tiek nodrošināta iespēja pēc mācību stundām 
uzturēties dienas pagarinātajā grupā. Dienas pagarinātās grupas pedagogu 
darba alga tiek finansēta no pašvaldības budžeta. No pašvaldības budžeta tiek 
finansētas Sporta stundas notiek peldbaseinā, tās tiek finansētas no pašvaldības 
budžeta. Skolā darbojas 13 interešu izglītības programmas.  

 2010. gada vasarā veiktie remontdarbi:  
 Klašu telpās nomainīts apgaismojums, veikta griestu armatūras nomaiņa. 

2010. gadā uzsākta vairāku projektu īstenošana: 
 ERAF projekts „Materiāli tehniskās bāzes pilnveide vispārējās vidējās 

izglītības programmu īstenošanai Priekuļu vidusskolā”. 
 ERAF projekts „Priekuļu vidusskolas informatizācija’’, „Liepas pamatskolas 

informatizācija”, „Mārsnēnu pamatskolas informatizācija”. 
 
Liepas pamatskola dibināta 1861. gadā kā Liepas pamatskola. Šogad tā svinēs 150. 
gadu jubileju. Liepas pamatskola ir Liepas pagasta pašvaldības izglītības iestāde 
1970. gadā 1. septembrī tika atklāta jaunā skolas ēka, 1979. gada līdz 1997. gada 
maijam darbojās kā Liepas vidusskola, kopš Ar 1997. gada 1. septembri – Liepas 
pamatskola 
Skolā tiek realizētas:  

 Vispārējās pamatizglītības programma (kods 21011111) – 186 izglītojamie; 
 Vispārējās pamatizglītības mazākumtautību programma (kods 21011121) – 33 

izglītojamie. 
 2009./2010. mācību gadā skolā mācās 213 izglītojamie. Skolēnu skaits pa 

klašu grupām: 
 1.- 4. klašu grupā – 97 izglītojamie; 
 5.- 9. klašu grupā – 116 izglītojamie; 

2009./2010. gadā Liepas pamatskolā strādā 26 pedagogi  un 13 tehniskie darbinieki. 
 
 Liepas pamatskolai ir izveidots Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Krievijas 
izglītības iestāžu sadarbības tīkls pedagogu pieredzes apmaiņai. Pedagogi iepazīstina 
ar jaunākajām inovatīvajām darba formām savās valstīs, pārņemot labākās idejas 
savam darbam. 

(2010.g. piedalījās 9.Starptautiskajos humānās pedagoģijas lasījumos 
Maskavā, 2010.g. 2.-3. oktobrī pedagoģiskajā seminārā Lietuvā;  2010.g.augustā 
organizēja humānās pedagoģijas nometne;  piedalījās Ceturtā Baltijas Humānās 
Pedagoģijas konference “Šo ceļu mēs ejam kopā mīlestībā” (Konference veltīta tiem 
cilvēkiem, kuri meklē garīguma caurstrāvotus, individualizētus  un mūsdienīgus 
risinājumus skolas un sabiedrības atjaunošanai). 

Liepas pamatskola aktīvi iesaistās projektu pieteikumu sagatavošanā un 
projektu īstenošanā. Projektu mērķauditorija ir skolēni, viņu vecāki, pedagogi, vietējā 
sabiedrība.  
2010. gadā tika īstenoti projekti:  

 2010. gada maijs - septembris. Cēsu rajona lauku partnerības un Koninklijke 
Nederlandsche Heidemaatschappij projektu konkursa „Sabiedrība ar dvēseli 
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2010”, Liepas pamatskolas „Smart” kluba projekts „Trenažieru zāles 
labiekārtošana Liepas pamatskolā” 

 Projekta mērķis: Veicināt pusaudžu un jauniešu veselīgu dzīvesveidu un 
lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, radīt iespēju katram cilvēkam nodarboties ar 
sportu, ierīkojot trenažieru zāli Liepas pamatskolas sporta zālē. 

 Projekta finansētājs: Cēsu rajona lauku partnerības, Koninklijke 
Nederlandsche Heidemaatschappij un vecāku līdzfinansējums.  

 Projekta izmaksas: 480,00 LV 
 2010. gada maijs – septembris. IZM Jaunatnes politikas valsts programmas 

06.05.2000.g.1.3.apakšsadaļa „Jauniešu aktīvās atpūtas laukumu izveide vai 
pielāgošana pašvaldībās” projekts „Liepas pagasta atpūtas laukuma 
labiekārtošana” 

 Projekta vispārējais mērķis: veicināt jauniešu veselīgu dzīvesveidu un 
lietderīgu brīvā laika izmantošanu, pielāgojot Liepas pagasta atpūtas laukumu 
bērniem un jauniešiem. 

 Projekta finansētājs: IZM 
 Projekta izmaksas: 2999,76 LV, Liepas pamatskolas līdzfinansējums 
 2009. gada decembris – 2010. gada maijs. Eiropas Ekonomikas zonas 

finanšu instrumenta grantu shēmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un 
sabiedrības integrācijas veicināšana” apakšprojekts „Liepas un Matīšu 
pamatskolas sadarbība etnisko kultūru izzināšanā” Nr.:2009.LV0061/3-
4/26 
Projekta vispārīgais mērķis: veicināt Liepas un Matīšu pamatskolu 
mazākumtautību skolēnu sadarbību savas etniskās kultūras izzināšanā un 
saglabāšanā, organizējot starpkultūru pasākumus.  

 Projekta finansētājs: EEZ LSIF, Liepas pagasta pārvalde, Matīšu pamatskola  
padome 

 Projekta izmaksas: 14300,26 EUR 
 Projektu rezultāta tika veicināta skolēnu un vecāku sadarbība, demokrātiska, 

saliedēta pilsoniskas sabiedrības attīstība, mazākumtautību skolēnu un 
pieaugušo cilvēku integrācija un iekļaušana sabiedrībā, pusaudžu un jauniešu 
veselīga dzīvesveida un lietderīga brīvā laika pavadīšana, kā arī uzlabota 
skolas materiālā bāze. Projektu sagatavošanā un realizēšanā tika iesaistīti ne 
tikai pedagogi un vecāku radoša grupa, bet arī skolas skolēnu līdzpārvalde, 
tādējādi tika atbalstīta jaunatnes līdzdalība un iniciatīva savu problēmu 
risināšanā 

 Pedagogi ir iesaistījušies Eiropas Sociālā fonda projektā „Pedagogu 
konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”. 2010. 
gada projekta piedalījās 5 pedagogi. 

 Skolā tika izveidots Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, un Krievijas skolu 
sadarbības tīkls pedagogu pieredzes apmaiņai. Pedagogi iepazīstināti ar 
jaunākajām inovatīvajām darba formām savās valstīs, pārņemot labākās idejas 
savam darbam.  

 2010. gada augustā – 4 pedagogi piedalījās Humānās pedagoģijas vasaras 
skolā, 1 pedagogs un 2 izglītojamo vecāki - Maskavas pedagoģiskajos 
lasījumos.  

Sadarbība ar sabiedrību 
 sadarbība ar Ģimenes atbalsta centru “Putni” 
 sadarbība ar Jauniešu centru “Apelsīns” 



12 
 

 sadarbība ar pašvaldības policiju 
 tikšanās ar ugunsdzēsējiem “Esi drošs!” 
 piedalīšanās Lielajā talkā 
 CSDD piedāvājums skolēniem kārtot Velosipēdu tiesības skolā, piedalīšanās 

Jauno satiksmes dalībnieku forumā (2 komandas) 
 Tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem , ar arodskolu izglītojamiem. 
 Sadarbība ar bērnu ārstu  
 Lekcija meitenēm „Starp mums mazajām jaunkundzītēm”  
 Sarkanā Krusta nodarbības „Pirmā palīdzība” 5.- 8. klašu skolēniem 
 Nodarbības baseinā „Rifs” 1.- 9. klašu skolēniem 1 reizi nedēļā  
 Piedalīšanās projektā „Nesmēķējošā klase”  

Sadarbība ar vecākiem 
 Vecāku iesaistīšana un piedalīšanās skolas pasākumos, pasākumu 

organizēšanā 
 Vecāku līdzdalība projektos 
 Piedalīšanās semināros, konferencēs un citās nodarbībās 

 
Mārsnēnu pamatskolā mācās 90 skolēni un 21 bērns pirmsskolas grupā. Tiek 
realizētas 4 izglītības programmas: pamatizglītības programma, pirmsskolas 
programma, speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības 
traucējumiem un speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās 
traucējumiem. Skola 2010.gadā izgāja akreditāciju, kurā izglītības iestādi akreditēja 
uz nenoteiktu laiku, bet programmas uz 6 gadiem.  

Skolas bērnus no rītiem un pēcpusdienā aizved ar skolas autobusu. 2010.gadā 
no Veselavas skolas atnāca mācīties 16 skolēni; no Skangaļu muižas Bērnu atbalsta 
un sociālās aprūpes centra - internāta 10 skolēni. 

2010.gadā tika iegādāti 2 jauni datori un printeri mācību procesa uzlabošanai; 
nomainītas flīzes pie skolas parādes durvīm; izstrādāts projekts ugunsdrošības 
signalizācijas ierīkošanai skolā.  

Skolas bibliotēkā iegādātas 340 jaunas grāmatas par summu Ls1043. 
Tika salabots jumts zēnu un meiteņu tualetēs, kuru sabojāja smagais sniegs uz 

jumta. 
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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. 

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 nama galvenais uzdevums - organizēt un vadīt kultūras dzīvi 
novadā, veidot kultūras un izglītojošos pasākumus. Piedāvāt kultūras un interešu 
izglītības iespējas dažādu vecumu cilvēkiem (pašdarbības kolektīvi). Piedalīties un 
sekmēt Dziesmu un deju svētku tradīciju izkopšanā. 

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

Iepriekšējā gadā ir notikuši plānotie pasākumi, gan tādi, kas jau kļuvuši par 
tradīciju no gada uz gadu, gan arī jauni, piem. popgrupu un solistu vokālais konkurss 
"Skudru pūznis", kā arī Bērnu aizsardzības dienai veltīti svētki novada bērniem un 
jauniešiem 1.jūnijā (sadarbībā ar jauniešu centru REST(e). 
 
Liepas pagasta kultūras nama skatītāju zāle paredzēta 250 apmeklētājiem. Kultūras 
namā darbojas 5 mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi – modes deju grupa “Impulss”, 
teātra kopa “Krams”, vidējās paaudzes deju kolektīvs “Sadancis”, sieviešu vokālais 
ansamblis, jauniešu deju kolektīvs. Kopējais dalībnieku skaits 72. 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 
divos gados tiek piešķirta Ed. Veidenbauma literārā prēmija un rīkots pasniegšanas 
pasākums. Katru gadu, vasarā, tiek organizēta divu dienu ekskursija pagasta 
iedzīvotājiem, ekskursijas izdevumus sedz paši ekskursanti.  

2010.gada budžets kultūras pasākumiem sastāda Ls 2520.00. Kultūras nama 
budžets sastāda Ls 106 515.00. 

Tika veikta kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija. Pirmā stāvā izremontēja 
– aktiertelpas, vestibilu, garderobi, ierīkoja atsevišķas labierīcības sievietēm, 
vīriešiem un invalīdiem. Tika uzstādīta invalīdiem uzbrauktuve/nobrauktuve. Otrā 
stāvā izremontēja mazo zāli, kabinetu, labierīcības. Vienkāršotās rekonstrukcijas 
kopējās izmaksas sastāda Ls 79785.00 

Tika iegādāts inventārs par kopējo summu Ls 1400.00 (tērpi dejotājiem, 
mēbeles)   

Sporta pasākumi 
 2010.gada maija mēnesī notika gadskārtējais skrējiens apkārt Liepai, 
septembra mēnesī pagastā notiek sporta svētki. 
 Tika organizētas tikšanās ar sportistiem – Ziemas olimpisko spēļu sudraba 
medaļu ieguvējiem kamaniņu sportā Andri un Juri Šiciem un biatlonistu Jēkabu 
Nākumu. 
 Sporta pasākumu budžets sastāda Ls 6073.00  
 Pagasta iedzīvotājiem ir iespēja trīs vakarus nedēļā apmeklēt sporta zāli un 
nodarboties ar dažādām sporta aktivitātēm. 
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Eduarda Veidenbauma memoriālais muzejs „Kalāči” Liepas pagastā darbojas, lai 
vāktu, pētītu, glabātu un popularizētu materiālu par dzejnieku Eduardu Veidenbaumu.  

2010. gads E. Veidenbauma memoriālajam muzejam pagājis pārmaiņu zīmē. 
2010. gadā veikti sakopšanas darbi muzeja apkārtnē. Organizētas vairākas talkas: 
Vislatvijas talkā kopā ar Cēsu Vēstures un Mākslas muzeja kolēģiem krāmēta malka, 
un kopā ar VSIA „Sertifikācijas un Testēšanas centrs” tika tīrīti grāvji no krūmiem, 
stādīti ceriņi un grābtas lapas.  

2010. gadā turpinājās darbi Eduarda Veidenbauma memoriālajā mājā, kur 
veikta 1. stāva griestu un bēniņu stāva grīdas siltināšana un izbūve. Muzeja  pirtiņai ir 
nomainīts jumta segums, kā arī priekštelpas grīda, un griesti. Tāpat arī muzeja izstāžu 
zālei daļēji veikta jumta seguma maiņa.  

E. Veidenbauma muzejam ir sezonāls raksturs, tas ir atvērts apmeklētājiem no 
15. maija līdz 15. oktobrim. E. Veidenbauma memoriālajā muzejā notika vairāki jauni 
pasākumi: „Kalāči” debitēja „Muzeju naktī” ar devīzi „No putekļiem ārā, no dūmiem, 
mūs ziedošs pavasars sauc...”, kas bija arī sezonas atklāšanas pasākums. 2010. gadā 
tika atklātas „Dzejas dienas” Priekuļu novadā ar novada dzejnieku uzstāšanos. Kā 
katru gadu notika Eduarda dienas, kas pulcēja māksliniekus no Rīgas un Cēsīm. 2010. 
gada 3. oktobrī tika atzīmēti 50 gadi kopš tiek organizēti par godu E. Veidenbauma 
dzimšanas dienai veltītie pasākumi kopā ar Cēsu Tautas teātri.  

Līdztekus muzeja ekspozīcijai par Eduarda Veidenbauma dzīvi un daiļradi, 
2010. gadā bija apskatāmas divas izstādes: fotogrāfes Teiksmas Puriņas fotoizstāde 
„Burvīgie Burtnieki” un Cēsu gleznošanas studijas dalībnieku darbi.  

2010. gadā uzsākts darbs pie ainavu plāna revitalizācijas Ed. Veidenbauma 
memoriālajam muzejam un galvenās ēkas tehniskā projekta sagatavošanas.  

2010. gadā piesaistīti līdzekļi no Valsts Kultūrkapitāla fonda Muzeja krājuma 
priekšmetu restaurēšanai.  

Kopējais 2010. gada budžets sastādīja 19 122, 00 LVL.  
 
Mārsnēnu tautas namā 
  Pagājušajā gs. sākumā 33 mārsnēnieši nodibināja Mārsnēnu saviesīgo 
biedrību, kura rosīgi organizēja un prasmīgi vadīja sabiedrisko un kultūras dzīvi 
pagastā. Par saziedotajiem līdzekļiem uzceļ namu. 1935. gada rudenī Mārsnēnu 
Saviesīgās biedrības jaunuzceltajā namā notika pirmais sarīkojums, kurš vēl šodien ir 
Mārsnēnu kultūras dzīves centrs. 
 1995.gada decembrī Tautas nams piedzīvoja ugunsnelaimi - izdega skatuve. 
Neskatoties uz to, visus šos 10 gadus, pateicoties pašdarbnieku priekam darboties un 
vēlmei kopā būt, Tautas nama darbība neapsīka. 2006. gada pavasarī tika restaurēta 
un iekārtota izdegusī skatuve, veikta Tautas nama rekonstrukcija, varējām svinēt 
nama 70 gadu jubileju. 
  2009. gadā atklājām jauno brīvdabas estrādi, kurā notiek pasākumi vasaras 
periodā.  
 2010. gadā ir labiekārtota Tautas nama apkārtne. Lielajā zālē iegādāti 100 
skaisti, zaļi skatītāju krēsli. Katram pasākumam veidojam atbilstošu vizuālo 
noformējumu. Vasarā pasākumi notiek estrādē. 
 Tautas namā darbojas: 

 vīru vokālais ansamblis - vad. J.Krūze 
 sieviešu vokālais ansamblis - vad. J.Krūze 
 folkloras kopa "Austriņš" - vad. A.Lindenberga 
 dāmu deju grupa "Mare" - vad. M.Brasliņš 
 amatierteātris - rež. S.Kalniņa 
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 pirmskolas bērnu dziesmu un deju ansamblis -vad. 
I.Meistere un D.Purmale 

 klavierspēles pulciņš -  L.Siliņa 
 līnijdeju grupa - vad. G.Salmiņa 

Tautas nama zālē notiek arī Mārsnēnu pamatskolas tautas deju kolektīvu mēģinājumi. 
Dzeltenajā zālē notiek pieaugušo izglītības nodarbības, kuras organizē Ingrīda 
Zilgalve.  
Tautas namā vienmēr ir darbojušies aktīvi un radoši pašdarbnieki, kuri ir 
apvienojušies vairākos kolektīvos. 
 Iepriekšējā gadā 

 labiekārtota Tautas nama apkārtne 
 iegādāti 100 skatītāju krēsli 
 jauniešu centra izveidošana TN pagrabstāvā 
 Notikuši tradicionālie pasākumi gan bērniem, gan pieaugušajiem : 
 ziemas sporta svētki  
 Mārsnēnu Cālis (15 dalībnieki) 
 tem. pasāk.  "Ar pūpolu zābakiem kājās, ciemos nāk 8. marts" 
 Lieldienu pasākums 
 vokālistu konkurss "Aprīļa pilieni" 
 pašdarbnieku sezonas noslēguma koncerts estrādē 
 Jāņu ielīgošana 
 kapu svētki 
 sporta svētki augustā 
 Latvijas dzimšanas dienas svinības 
 Ziemassvētku lielkoncerts. 
 Ziemassvētku eglīte pensionāriem un pirmsskolas vecuma bērniem 

Prieks, ka šie pasākumi ir apmeklēti. Notiek arī viesmākslinieku koncerti, 
izrādes, bet uz tiem atsaucība nav tik liela. 
 Katru mēnesi notiek diskotēkas jauniešiem, kuras ir labi apmeklētas.  

Notika novada skolēnu dziesmu un deju svētki estrādē. 
Pašdarbības kolektīvi viesojās citos novados ar koncertiem. 

 
Veselavas pagasta 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.  

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

2010. gadā Veselavas tautas namā veikta daļēja bēniņu siltināšana, kā arī 
veikta Veselavas tautas nama mazās zāles restaurācija. Rekonstruēta estrādes grīda 
Veselavas parkā. 
 
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. 
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Priekuļu pagasta bibliotēka ir Priekuļu novada pašvaldības struktūrvienība, kura 
veic kultūras, izglītības un informācijas izplatīšanas funkciju, kā arī nodrošina 
iespieddarbu, elektronisko izdevumu u.c. dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu un 
saglabāšanu un informācijas pieejamību un izplatīšanu iedzīvotājiem. 
Priekuļu pagasta bibliotēka pamatā apkalpo Priekuļu pagasta iedzīvotājus, tomēr 
bibliotēkas apmeklētāju vidū ir arī citu pagastu, novadu iedzīvotāji, kuri dzīvo, strādā 
un/vai mācās Priekuļos. Bibliotēkas lasītāji ir arī vairāki Cēsu novada iedzīvotāji. 
2010.gadā Priekuļu pagasta bibliotēkā tika reģistrēti 618 lasītāji, no tiem 205 bērni un 
jaunieši līdz 18 gadu vecumam. Lasītāju skaits kopumā, salīdzinot ar 2009.gadu, ir 
nedaudz pieaudzis, mazāk uz bibliotēku nāca bērni un jaunieši.  
Bibliotēku 2010.gadā kopā apmeklēja 9237 apmeklētāji, kuri izlasīja 13739 
iespieddarbus. Būtiskas pozitīvas izmaiņas ir tās, ka bibliotēku arvien vairāk apmeklē 
no jauna pierakstījušies lasītāji, un ievērojami vairāk tiek lasīta literatūra – gan preses 
izdevumi, gan grāmatas. Bērnu – lasītāju un datorlietotāju skaits mazliet samazinās. 
To varētu skaidrot ar datoru un interneta pieejamību mācību iestādē un mājās. Lai gan 
bibliotēkā notiek lasīšanas veicināšanas pasākumi un konkursi, tomēr mazo lasītāju 
skaits nepalielinās. Tomēr, ņemot vērā esošo lasītāju vēlmi pēc šāda veida lasīšanas 
aktivitātēm, lasīšanas veicināšanas konkurss „Grāmatu ekspresis” tiks rīkots arī 
turpmāk, tikai paplašinot lasīšanai piedāvāto grāmatu klāstu. 
Priekuļu pagasta bibliotēkas iespieddarbu krājums 2010.gadā tika papildināts ar 
vairāk kā 500 grāmatām u.c. materiāliem. 
 
Liepas pagasta bibliotēka dibināta 1909. gadā  pie kultūras biedrības „Nākotne”.  
Liepas pagasts ir viens no blīvāk apdzīvotajiem pagastiem Priekuļu novadā. Pamatā – 
latvieši, krievi, baltkrievi, ukraiņi, poļi, lietuvieši Bibliotēkas grāmatu fonds tiek 
veidots, pamatojoties uz iedzīvotāju vajadzībām. Pašlaik bibliotēkas krājumā ir vairāk 
kā 21000 iespieddarbu un vairāk kā 430 reģistrētie lasītāji. Bibliotēkā regulāri tiek 
izliktas tematiskās izstādes. Ir pieejams plašs novadpētniecības materiālu klāsts, uz kā 
pamata izdota grāmata par Liepas pagastu „Liepas pagasts”. Bibliotēkā notiek 
tematiskie pasākumi – tikšanās ar interesantiem cilvēkiem, tiek atzīmēti nozīmīgi 
notikumi valsts un pagasta dzīvē. Kā jauna tradīcija – Dzejas dienas jauniešiem. Ir 
radīta iespēja lasīt vairāk kā 50 preses izdevumus – laikrakstus un žurnālus.  
Interesenti var izmantot bezmaksas datu bāzes Letonika, NAIS, LURSOFT.  
2008. gada 12. februārī Liepas bibliotēkai piešķīra vietējās nozīmes bibliotēkas 
statusu (BAA Nr. 266). 
2010. gadā Liepas pagasta bibliotēkā bija 424 lasītāji. Grāmatu izsniegums - 10873 
eksemplāri. Bibliotēka apmeklēta un grāmatas izsniegtas 7837 reizes 
Bibliotēka piedāvā kopēšanas, printēšanas, skenēšanas un  INTERNETa 
pakalpojumus. 
Bibliotēkā notiek: 

 Datorapmācības un INTERNETa lietošanas kursi iesācējiem un senioriem, 
(tas pilnīgi no jauna) 

 Dzejas dienu pasakumi skolēniem un jauniešiem (pirmo reizi) 
 
Mārsnēnu pagasta bibliotēka dibināta 1907.gadā, un jau 104 gadus pagasta 
iedzīvotājiem ir iespēja izmantot bibliotēkas sniegtos pakalpojumus. Ar katru gadu 
pakalpojumu skaits bibliotēkā palielinās un tās funkcijas uzlabojas. 
Bibliotēkā lielāks akcents tiek likts uz bērnu mērķauditoriju, lai jau no mazām dienām 
bērnos radītu interesi pēc rakstītā vārda un brīnumaini noslēpumainām ceļojuma 
iespējām, ko var sniegt grāmata. 
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Jau astoņus gadus sekmīgi darbojas Bērnu žūrija. Katru gadam braucam 
ceļojumā ‘’Iepazīsti Latviju’’. Arī šogad 7. maijā dosimies uz Malēniju : iepazīsimies 
ar Alūksni, Stāmerienu un Gulbeni. 
 

Kā arī piedalāmies Patriotiskās dzejas festivālā, kuru organizē Salacgrīvas 
novada bibliotēka. Jau divas reizes mārsnēniete Arta Alksnīte  Vidzemes zonā 
ieguvusi 1. un 2. vietu. 

Bibliotēkas fonds – 5848 grāmatas, pagājušajā gadā  iegādātas 202 jaunas  
grāmatas, par Ls. 1073.18, no tām 47 grāmatas bērniem 

Bibliotēkā var izlasīt žurnālus – Una, Santa, Veselība, Lilit, Dārza Pasaule, 
Ilustrētā pasaules vēsture un Ilustrētā zinātne, Ievas Veselība, Ievas stāsti, Ievas 
virtuve, Ievas māja, Citāda pasaule, Mūsmājas,  kā arī Ilustrētā zinātne junioriem un 
avīze Druva . 

Bibliotēkā ir pieejami pieci datori, tos šajā gadā jau izmantojuši 1610 
interesenti.  

Bibliotēkā ir 240 lasītāju, šogad jau izsniegtas 5708 grāmatas, apmeklējums – 
5625 bibliotēkas lietotāju. Bet, ne jau visi lasa . Katram bibliotēkas lietotājam savas 
intereses, kuras bibliotekāram ir jārespektē. 
 Par nākotni – uz visu raudzīties ar optimismu jo, bibliotēka savu lomu 
iedzīvotāju vidū pierādījusi jau ilgus gadus. 
 
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  
rasībām. 
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 savu darbību veic saskaņā ar  
Priekuļu novada sociālā dienesta nolikumu. Sociālais dienests sniedz sociālo 
palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus pašvaldības iedzīvotājiem. 
2010.gadā Sociālajam dienestam bija 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 
19 darbinieki (t.sk. 7,25 amata vienības- sociālā darba speciālisti). Darbs tiek 
oranizēts tā, lai novada iedzīvotāji, pēc iespējām tuvāk dzīvesvietai, varētu pagastos 
saņemt sociālā darba speciālistu, t.sk. sociālo darbinieku darbam ar ģimenēm un 
bērniem un psihologa pakalpojumus, un risināt jautājumus, kas saistīti ar sociālo 
pabalstu un pakalpojumu saņemšanu. 2010.gadā sociālā atbalsta pasākumiem (t.sk. 
sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanai, sociālā dienesta un tā 
struktūrvienību pakalpojumu sniegšanai un uzturēšanai) novadā pavisam izlietoti 
293247 lati.  
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2010.gadā ekonomiskā situācija valstī ietekmēja un atstāja negatīvas sekas uz 
novada cilvēku ienākumiem un dzīves kvalitāti kopumā. Salīdzinājumā ar 2009.gadu 
trūcīgo ģimeņu skaits novadā 2010.gadā pieauga divas reizes. Trūcīgas 
personas/ģimenes statusa izziņas tika izsniegtas 532 ģimenēm (1544 personai), bet 
maznodrošinātās personas/ģimenes statusa izziņas izsniegtas 152 ģimenēm (208 
personām). Pamatojoties uz normatīvajiem aktiem un pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem 2010.gadā sociālajai palīdzībai pavisam izlietoti  156509 lati (2009.gadā 
- 89398 lati) un tos saņēmušas 1571 personas.  

2010.gadā salīdzinājumā ar 2009.gadu par 276 % ir palielinājies GMI 
pabalstos izmaksātās summas iedzīvotājiem. Garantētā minimālā ienākuma pabalsti 
piešķirti 501 personai, kopsummā 79819 lati (51%), dzīvokļu (t.sk. malkas) pabalsti 
piešķirti 856 personām, kopsummā 28455 lati (18%). Brīvpusdienas saņēmuši 457 
bērni un šo bērnu ēdināšanai izlietoti 27758 lati (18%). Ārstēšanās pabalstiem izlietoti 
8829 lati (5%), bērnu izglītošanai – 3315 lati (2%), pabalstiem audžuģimenēm – 2237 
lati (2%). Pārējiem pašvaldības pabalstiem (pabalsti bāreņiem un bez vecāku gādības 
palikušajiem bērniem, apbedīšanas pabalsts  u.c.) izlietoti 8334 lati (5%).  

Sociālās palīdzības sniegšanu un sociālā darba pakalpojumus 2010.gadā 
nodrošināja 4 sociālā darba speciālisti. Konsultācijas sociālo jautājumu risināšanā 
novada pagastos sniegtas 1990 novada cilvēkiem. Izvērtētas 20 personu vajadzības 
pēc sociālajiem pakalpojumiem. 2010.gadā 21 cilvēks saņēma pašvaldības 
līdzfinansētu ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu institūcijās (pansionātos) un šo 
aprūpes pakalpojuma apmaksai tika izlietoti 18196 lati. 

Sociālās aprūpes mājās nodaļa (SAM) ir Sociālā dienesta struktūrvienība, kas 
nodrošina aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā personām, kuras objektīvu grūtību dēļ 
nevar sevi aprūpēt (vecums, funkcionāli traucējumi), organizējot aprūpi mājās 
atbilstoši nepieciešamajam aprūpes līmenim. 2010.gadā SAM nodaļā darbu uzsāk 
medicīnas darbinieks, kuras pienākumos ietilpst sniegt medicīnisku palīdzību  un 
veikt profilaktiskos pasākumus mājās SAM nodaļas klientiem. Aprūpes mājās 
pakalpojumi 2010.gadā sniegti 27 personām un to nodrošināja 3 aprūpētājas.  Aprūpes 
mājās nodaļas redzeslokā vēl bijušas 28 personas, kurām nav likumīgo apgādnieku un 
kuras apsekotas vismaz reizi mēnesī. Sociālās aprūpes mājās nodaļas pakalpojumu 
sniegšanai izlietoti 17986 lati.  

Ģimenes atbalsta centrs (ĢAC) „Putni” ir Sociālā dienesta struktūrvienība, 
kas veic sociālo darbu, sniedz sociālos pakalpojumus un psiholoģisku palīdzību vai 
organizē to sniegšanu ģimenēm un bērniem, kuras savu dzīvesvietu ir  deklarējušas 
Priekuļu novadā, kā arī citām normatīvajos aktos noteiktajām personām, kuras 
nonākušas krīzes situācijā. ĢAC uzturēšanai un pakalpojumu sniegšanai pavisam 
izlietoti 26932 lati un pakalpojumus saņēmušas pavisam 872 personas. Sociālā darba 
pakalpojumus ģimenēm ar bērniem 2010.gadā sniedza 3 (2,25 amata vienības) 
sociālie darbinieki darbam ar ģimenēm, vecākais sociālais darbinieks un psihologs. 
Sociālo darbinieku konsultācijas ir saņēmušas 155 ģimenes ar bērniem. Izstrādāti  
individuālās  sociālās rehabilitācijas un  sociālās korekcijas plāni 26 pusaudžiem. 
Organizēta atbalsta grupa pirmskolas vecuma bērnu vecākiem un novadītas 10 
nodarbību cikls  „Bērnu emocionālā audzināšana”.  Bērnu emocionālā audzināšanas 
programmu individuāli apguva 2 cilvēki. Notikušas „Džimbas drošības skoliņa” 10 
nodarbības, kuras novadītas 3 grupām, pavisam kopā 40 bērniem. Psihologa 
individuālas konsultācijas saņēmušas 78 personas (vismaz 10 konsultācijas vienai 
personai). Veiktas 33 psihodiagnostikas un sagatavoti un sniegti 32 atzinumi. Sociālo 
prasmju apgūšanas praktiskajos treniņos piedalījušies 9 bērni. 4 personām veikts 
atbilstības izvērtējums adoptētāja vai aizbildņa statusam. 
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 Bērnu dienas centru Liepā apmeklējuši 195 bērni vecumā no 7-13 gadiem, 
t.sk. 61 bērns no trūcīgām/maznodrošinātām ģimenēm. Centrs bērniem ir atvērts 
četras dienas nedēļā, un tā darbību nodrošina 1 darbinieks. Vidēji dienā centru 
apmeklē 18 bērni. Bērnu dienas centrā organizētas dažādas aktivitātes: sociālo lomu 
un prasmju attīstība nodarbības; tematiski izglītojošās nodarbības, radošas nodarbības, 
dažādi svētku pasākumi, rotaļu un filmu vakari u.c. 

Bērnu rotaļu un attīstības centrs  un sākumskolas bērnu dienas centrs 
„Zīļuks” ir Priekuļu novada pašvaldības Sociālā dienesta struktūrvienība, kas 
nodrošina Priekuļu novadā dzīvesvietu deklarējušo ģimeņu bērnu (vecumā no 1-13 
gadiem) pieskatīšanu un brīvā laika pavadīšanas organizēšanu. Centra darbības mērķis 
ir sniegt atbalstu ģimenēm ar bērniem darba un ģimenes dzīves apvienošanas 
īstenošanā, nodrošinot bērnu vispusīgu attīstību un saturīgu brīvā laika pavadīšanu. 
Centrā strādā 2 darbinieki, kuriem ir pedagoģiskā izglītība. Centra uzturēšanai un 
pakalpojumu sniegšanai 2010.gadā pavisam izlietoti 8170 lati un centru apmeklējuši 
245 bērni vecumā no 2-13 gadiem, t.sk.  68 bērni no trūcīgām/maznodrošinātām 
ģimenēm. Vidējais centra apmeklētāju skaits – 10 bērni dienā. Organizētas dažādas 
aktivitātes bērnu centra apmeklētājiem: radošas nodarbības; attīstošas un izzinošas 
nodarbības, dažādi svētku pasākumi, spēles un rotaļas, sportiskas aktivitātes u.c., 
tādejādi, attīstot pirmskolas vecuma bērniem runas, sadarbības un saskarsmes 
prasmes. 

Jauniešu centra „REST(e)” un Jauniešu centra „Apelsīns” ir Sociālā dienesta  
struktūrvienības, kur Priekuļu novada jaunieši, vecumā no 13 līdz 25 gadiem, var 
pavadīt savu brīvo laiku draugu lokā un centra darbinieka uzraudzībā. Centru darbības 
mērķis ir atbalstīt jauniešu iniciatīvas, organizējot uz jauniešiem orientētu plānotu 
praktisku pasākumu kopumu viņu dzīves kvalitātes uzlabošanai un piedāvājot iespējas 
jauniešu pilnvērtīgai izaugsmei. Jauniešu centru „REST(e)”  2010.gadā apmeklējuši 
pavisam 191 jaunietis un  centra uzturēšanai un pakalpojumu sniegšanai izlietoti 
10828 lati. Centrā strādā 2 darbinieki – jaunatnes lietu speciālisti. Savukārt, Jauniešu 
centra „Apelsīns” uzturēšanai un pakalpojumu sniegšanai izlietoti 5240 lati un to  
apmeklējuši pavisam 186 jaunieši. Centra darbību nodrošina jaunatnes lietu 
speciālists. Jauniešu centros 2010.gadā tika organizētas dažādas aktivitātes: radošās 
darbnīcas, prasmju pilnveidošanas un jauniešu attīstību veicinoši pasākumi, tematiski 
izglītojošas nodarbības, psiholoģiska rakstura nodarbība, diskusiju grupas un 
organizēti dažādi svētku un svinamu dienu pasākumi, pārgājieni un sporta aktivitātes. 
2010. gadā īstenots jauniešu apmaiņas projekts „Veselīgs dzīvesveids” sadarbībā ar 
jauniešiem no Polijas (Suwalki) ES programma „Jaunatne darbībā” ietvaros. Projekta 
laikā 10 novada jauniešiem bija iespēja aizbraukt uz Poliju, Suwalki, iepazīties ar  
poļu jauniešiem un viņu brīvā laika pavadīšanas iespējas.  
 
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. 

Sadarbībā ar LAD, īstenoti projekti „Asfatbetona seguma rekonstrukcija 
Priekuļu ciemā Raiņa un Mazajā Dārza ielās” un „Dārza ielas posma rekonstrukcija 
Liepā. 

Ierobežota finansējuma ietvaros turpinājās darbs pie ceļu uzturēšanas 
braukšanas kārtībā. Regulāri tika veikta ceļu planēšana vasaras mēnešos un ceļu 
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attīrīšana no sniega ziemā. Rudenī tika atjaunots grants segums ceļam B5 (Dauguļi  - 
Smurģi) 230 metru garā posmā. 

 
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. 2010.gadā veikti dažādi remontdarbi - nomainīti logi kāpņu telpās, 
stāvvada rekonstrukcija, jumtu segumu nomaiņa u.c. 

Liepas pagasta pārvaldē  
2010.gadā turpinās 2009.gada jūnijā uzsāktā ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā 

Liepas ciema ūdenssaimniecības attīstības projekta 2.kārtas realizācija, projekta 
kopējās izmaksas 3729 179,00 LVL. 

Veselavas pagasta teritorijā atrodas 4 daudzdzīvokļu mājas, kuru dzīvokļi ir 
privātīpašumā.. 

Mārsnēnos tika veikta projekta „Mārsnēnu ciema teritorijas labiekārtošana” 
realizācija.  
 
Priekuļu novada apkures sistēmās veiktie darbi: 
Priekuļu novada Veselavas pagasta bērnudārzā tika veikta daļēja iekšējās apkures 
sistēmas un radiatoru nomaiņa. Tika uzstādīti divi jauni koksnes granulu apkures katli 
ar visu apsaisti un uzbūvēta jauna kurināmo granulu novietne ar divām tvertnēm un 
automātisku padeves mehānismu. Priekuļu bērnudārzā „Mežmaliņa” vienā bērnu 
grupiņā pilnībā nomainīta apkures sistēma ar radiatoriem. Priekuļu centra katlumājas 
garāžā veikti remontdarbi un izbūvēta jauna apkures sistēma ar pievadmaģistrāli no 
katlumājas. Priekuļu daudzdzīvokļu mājās, pašvaldības iestādēs un Priekuļu 
Lauksaimniecības tehnikumā tika izbūvēti jauni, pilnībā automatizēti siltummezgli 
kopskaitā 40 (četrdesmit) gabali. 
 
Ūdens apgādes sistēmas  
Ūdensvadu maģistrālēs Priekuļos un Veselavas pagastā tika novērstas vairākas ūdens 
noplūdes. Priekuļu ciemata maģistrālajam ūdensvadam tika veikti skalošanas darbi. 
Novēršot visas ūdensvadu noplūdes līdz minimumam, esam samazinājuši ūdens 
zudumus tīklos. Pastāvīgi divas reizes gadā tiek veikta visu maģistrālo ūdensvadu 
dezinfekcija. 
 
Kanalizācijas sistēmas. 
 Regulāri tiek veikta kanalizācijas maģistrālo tīklu skalošana un aizsprostojumu 
likvidācija. Dukuru ciematā nomainīts viens pašteces kanalizācijas posms Liepu ielā. 
 
Labiekārtošnas darbi 
           Novadā šis ir bijis radošu ideju un realizētu darbu bagāts gads. Ne tikai 
Priekuļos, bet arī Liepā, Mārsnēnos un Veselavā. Mūsu galvenais uzdevums bija un 
arī būs panākt, lai novada iedzīvotāji dzīvotu sakārtotā un skaistā vidē. Esam uzsākuši 
aizaugušo vietu tīrīšanu no krūmiem, koku sējeņiem un arī no latvāņu audzēm. Esam 
centušies regulāri appļaut mūsu teritorijas. To prasām un prasīsim arī no privāto 
zemju īpašniekiem. Lielu uzmanību esam pievērsuši bīstamo koku apsekošanai un to 
vainagu sakopšanai vai nozāģēšanai . Novada kapsētās, kur ir sevišķi daudz avārijas 
situācijā esoši koki, arī nākošo gadu turpināsim ar arboristu – kokkopēju palīdzību 
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iespēju robežās šīs teritorijas sakopt. Šogad esam rekonstruējuši un sakopuši vairākas 
piemiņas vietas un brāļu kapus ( ebreju masu kapi pie Niniera, bāļu kapi Jaunraunā un 
Veselavā u.c.). Nākamajā gadā sakopsim pārējās „aizmirstās” piemiņas vietas.  
       Ar piesaistīto finansējumu palīdzību ir veikti apjomīgi labiekārtošanas darbi 
Mārsnēnos - pie kultūras nama ierīkoti jauni apstādījumi ar atpūtas un rotaļu 
laukumiem, bruģētiem celiņiem un apgaismojumu. Pagastmāja tikusi pie bruģētiem 
laukumiem un celiņiem. Estrādes teritorija papildināta ar stādījumiem. Liels darbs ir 
paveikts Mārsnēnu kapos, ir gandrīz atjaunots kapsētas laukakmeņu mūris. 
      Neskatoties uz sarežģīto finansiālo situāciju, Liepā arī ir veikti nozīmīgi darbi. Ar 
stipendiātu palīdzību izcirsti krūmi un koku sējeņi Lielajā ellītē, Mazajā ellītē, ceļu 
malas u.c.. Ed. Veidenbauma muzejs „Kalāči” šogad ir ieguvis daudz sakārtotāku 
iespaidu. Jāsaka paldies muzeja darbiniekiem par aktīvo darbību un cerams, ka 
tuvākajā nākotnē, kad būs muzeja labiekārtošanas projekts, darbi turpināsies. Ir sāktas 
sarunas ar Gaujas Nacionālā parka darbiniekiem par nozīmīgu dabas objektu 
labiekārtošanu. 
      Veselava mūs iepriecina ar darbiem pie muižas ēkas un muižas parkā izcērtot 
nevajadzīgo apaugumu, sakārtojot estrādi, dabas taku u.c.. Bērzkrogā ierīkots 
pludmales volejbola laukums, nobruģēts celiņš uz bērnudārzu. Veselavas kapos un tās 
apkārtnē sakārtota ainava izcērtot kokaugu apaugumu. 
      Arī Priekuļu pagasts var lepoties ar padarīto. Pavasarī novada iedzīvotāji 
piedalījās meža dienās koku stādīšanas talkā, lai sāktu veidot jauno parku. Šis 
pasākums gada laikā attīstījies necerēti labi – esam dabūjuši līdzfinansējumu no 
Eiropas Savienības parka tālākai attīstībai. Pašlaik notiek vairāku projektu izstrāde 
saistībā ar jauno parku – saules pulksteņa ierīkošanai, dīķa rekonstrukcijai. Esam 
pievērsuši lielu uzmanību Priekuļu mežaparka sakārtošanai, lai iedzīvotāji tajā justos 
droši un to nepiemēslotu. 
     Liels prieks par to, ka ne tikai pašvaldība rūpējas par labiekārtošanas darbiem, bet 
arī citas iestādes un iedzīvotāji veikuši lielu darbu. Patīkami, kā Priekuļu 
lauksaimniecības tehnikums sagaidīja savu simtgadi un cerams, ka arī turpmāk 
tehnikums rūpēsies par savu teritoriju, sevišķi par parka attīstību. Jāsaka paldies arī 
mākslas skolai par skaisto sienas gleznojumu vietā, kur kādreiz atradies nepatīkams 
grausts. Par paraugu jāņem Izmēģinātāju ielas 2 daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji par 
veiksmīgo uzdrīkstēšanos sakārtot savas mājas apkārtni. Ir uzsākti veikt darbu ar 
šķiroto atkritumu ieviešanu novada kapsētās, atdalot netrūdošos atkritumus no 
kompostējamiem atkritumiem. Lielākā daļa kapsētu apmeklētāji ir sapratuši atkritumu 
šķirošanas nepieciešamību, bet tomēr ir daži iedzīvotāji, kuri to nedara. Vēl liels 
paldies privātīpašniekiem, kuri sakopuši savas teritorijas un arī piegulošās platības. 
     Sagaidot mūsu valsts dzimšanas dienu gribētos novēlēt ikvienam novada 
iedzīvotājam rūpēties par savas dzīves vietas sakopšanu un nebūt vienaldzīgiem pret 
tiem, kuri tā negrib darīt, bet gan to sabojāt. Dzīvosim skaisti. 
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2.6. Informācija par pakalpojumiem 
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi (latos): 
 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 
(pamatbudžets) 

Pārskata 
periodā  

Iepriekšējā 
pārskata 
periodā 

Ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām  0 28 
Procentu ieņēmumi par maksas pakalpojumu un citu 
pašu ieņēmumu ieguldījumiem depozītā vai kontu 
atlikumiem 

6 0 

Maksa par izglītības pakalpojumiem 73 509 75 615 
Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas 
pakalpojumiem 

260 338 

Ieņēmumi par nomu un īri 20 041 18 356 
Ieņēmumi par pārējiem maksas pakalpojumiem (t.sk. 
pacientu iemaksas, biļešu realizācija, komunālie 
pakalpojumi, u.c. maksas pakalpojumi) 

1 060 107 1 039 276 

Pārējie budžeta iestāžu ieņēmumi par sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 13 727 164 905 

Kopā: 1 167 650 1 298 518 
 
 
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 
(speciālais budžets) 

Pārskata 
periodā  

Iepriekšējā 
pārskata periodā 

Procentu ieņēmumi par maksas pakalpojumu un 
citu pašu ieņēmumu ieguldījumiem depozītā vai 
kontu atlikumiem 

219 0 

Ieņēmumi no pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem 

1 214 0 

Pārējie budžeta iestāžu ieņēmumi par sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 

0 2 937 

Kopā: 1 433 2 937 
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3. BUDŽETA INFORMĀCIJA 
 
3.1. Kopsavilkuma bilance. Aktīvi un pasīvi. 2010.g (latos) 
 
Nr.p.k.  Pārskata perioda 

beigās 
Pārskata perioda 
sākumā 

1. Aktīvi:   

1.1. Ilgtermiņa ieguldījumi 14 662 568 12 924 887 

1.1.1. Nemateriālie ieguldījumi 24 089 24 870 

1.1.2. Pamatlīdzekļi 14 465 874 12 727 412 

1.1.3. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 172 605 172 605 

1.2. Apgrozāmie līdzekļi 2 267 765 2 750 124 

1.2.1. Krājumi 39 237 52 493 

1.2.2. Debitori 475 440 378 066 

1.2.3. Nākamo periodu izdevumi un 
avansi par pakalpojumiem un 
projektiem 

13 144 209 078 

1.2.4. Naudas līdzekļi 1 739 944 2 110 487 

 Bilance 16 930 333 15 675 011 

 

2. Pasīvi:   

2.1. Pašu kapitāls 13 046 884 13 036 135 

2.1.1. Rezerves 2 318 229 2 761 149 

2.1.2. Budžeta izpildes rezultāti 10 728 655 10 274 986 

2.2. Kreditori 3 883 449 2 638 876 

2.2.1. Ilgtermiņa saistības 2 733 680 2 214 241 

2.2.2. Īstermiņa saistības 1 149 769 424 635 

 Bilance 16 930 333 15 675 011 
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3.2. Pamatbudžeta finansējums un līdzekļu izlietojums 

Pamatbudžeta ieņēmumi 2010.gadā Pārskata periodā Iepriekšējā pārskata 
periodā 

Ieņēmumi kopā 6 620 328 5 758 689 
Nodokļu ieņēmumi 2 475 924 2 271 412 

Iedzīvotāju ienākumu nodoklis 2 313 608 2 157 595 
Nekustamā īpašuma nodoklis 162 316 113 817 

Nenodokļu ieņēmumi 77 520 50 239 
Maksas pakalpojumi un citi pašu 
ieņēmumi 1 167 650 1 298 518 
Transferti 2 899 234 2 138 520 

 
Pamatbudžeta izdevumi 2010.gadā Pārskata periodā Iepriekšējā pārskata 

periodā 
Vispārējie vadības dienesti 401 296 556 088 
Sabiedriskā kārtība un drošība 38 172 43 476 
Ekonomiskā darbība 35 707 37 986 
Vides aizsardzība 424 229 313 082 
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 2 968 887 1 573 720 
Veselība 10 025 14 418 
Atpūta, kultūra un reliģija 398 897 507 978 
Izglītība 2 237 168 2 142 094 
Sociālā aizsardzība 400 689 230 181 
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3.3. Speciālā budžeta finansējums un līdzekļu izlietojums 

Speciālā budžeta ieņēmumi 2010.gadā Pārskata periodā Iepriekšējā pārskata 
periodā 

Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 5 190 10 325 
Nenodokļu ieņēmumi 1 678 3 167 
Maksas pakalpojumi un citi pašu 
ieņēmumi 1 433 2 937 
Transferti 79 875 146 527 
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Speciālā budžeta izdevumi 2010.gadā Pārskata periodā Iepriekšējā pārskata 
periodā 

Vispārējie vadības dienesti 936 5 697 
Ekonomiskā darbība 95 399 202 679 
Vides aizsardzība 2 594 8 196 
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 0 33 616 
Atpūta, kultūra un reliģija 221 180 

 

 

3.3. Saņemto ziedojumu un dāvinājumu izlietojums (latos) 

N.p.k.   
Pārskata 
periodā 

Iepriekšējā 
pārskata 
periodā 

1 Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 100 1550 

1.1. 
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no 
juridiskām personām 100 0 

1.2. 
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no 
fiziskajām personām 0 1550 

2 Izdevumi (kopā) 0 3594 
2.1. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 0 48 
2.2. Atpūta, kultūra un reliģija 0 29 
2.3. Izglītība 0 3517 
  Ieņēmumu pārsniegums (+), deficīts (-) 100 -2044 
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3.4. Priekuļu novada kredītsaistības  

Pagasts Aizdevējs Līgums Summa 
LVL 

Mērķis Nedzēstais 
kredīts 
LVL 

Priekuļu 
Ziemeļu 

investīciju 
banka 

17.07.2007.-
01.07.2018. 337 386 

Centralizētās 
siltumapgādes 

sistēmas 
rekonstrukcija 

142 212 

 Valsts 
kase 

27.04.2007.-
20.04.2019. 200 000 

Kohēzijas 
projekta 

ūdenssaimniecības 
attīstība 

Austrumlatvijas 
upju baseinos 

64 913 

 Valsts 
kase 

01.06.2007.-
20.04.2017. 73 386 

Siltumapgādes 
apkures katla 

iegāde un montāža 
51 562 

 Valsts 
kase 

05.07.2004.-
26.06.2014. 100 000 

Centralizētās 
siltumapgādes 

sistēmas 
rekonstrukcija 

41 000 

Mārsnēnu Valsts 
kase 

07.05.2008.-
20.03.2028. 20 000 

Mārsnēnu 
pamatskolas 

pirmskolas grupu 
telpu ēkas 

rekonstrukcija 

17 920 

 Valsts 
kase 

07.05.2008.-
20.03.2028. 

195 000 Ārējo siltumtīklu 
rekonstrukcija 
īpašumā 
„Gaismas” 

137 467 

 Valsts 
kase 

07.05.2009.-
20.03.2028. 

40 000 Autobusa iegāde 19 501 

 Valsts 
kase 

07.12.2005.-
20.01.2011. 

20000 Tautas nama 
skatuves 
renovācija, 
autoceļa Mārsnēni 
– sakaiņi 
renovācija 

1 000 

 Valsts 
kase 

10.04.2003.-
20.03.2023. 

80 000 Mārsnēnu 
pamatskolas 
rekonstrukcija 

66 000 

 Valsts 
kase 

08.08.2002.-
20.08.2017. 

40 000 Mārsnēnu 
pamatskolas 
siltināšana 

25 240 

 Valsts 
kase 

11.05.2009.-
20.04.2029. 

83901 Estrādes „Klabes 
birzs” būvniecība 

1 100 

Liepas Ziemeļu 
investīciju 
banka 

12.07.2002.-
04.07.2018. 

140 383 Centralizētās 
siltumapgādes 
sistēmas 2.kārtas 

85 331 
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rekonstrukcija 
 
Veselavas 

Vides 
investīciju 
fonds 

 
09.10.2006.-
01.07.2016. 

 
21 000 

Notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu 
izbūve 

 
13 038 

 

3.5. Pašvaldības nekustamais īpašums.  
Pašvaldības īpašumā ir zeme, ēkas un būves ar vērtību Ls. 12 020 003, tai 

skaitā dzīvojamās ēkas – Ls 670 595; nedzīvojamās ēkas Ls 1 917 939; transporta 
būves – Ls 4 293 162; zeme zem ēkām būvēm – Ls 990 723; kultivētā zeme – Ls 
63 987; atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme – Ls 13 328; pārējā zeme – Ls 
715 342; inžinierbūves – Ls 3 243 792, pārējais nekustamais īpašums – Ls 111 135. 

2010.gada nogalē veikta visa novada bilancē esošo zemes gabalu pārvērtēšana 
pēc kadastrālās vērtības saskaņā ar Valsts zemes dienesta datiem uz 2010.gada 
1.novembri, kuras rezultātā ir palielinājums Ls 479 125. 

Liepas pagastā Ls 2500 vērtībā Zemesgrāmatā nostiprināti trīs nekustamie 
īpašumi. Nodots ekspluatācijā projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas attīstība 
Liepas pagastā” pamatlīdzeklis – Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacija Ls 1 114 143 
vērtībā. 

 
Priekuļu novadā esošās zemes sadalījums pa lietošanas vidiem 2010.gadā. 

 
No attēla redzams, ka Priekuļu novadā visvairāk ir meži (66%), lauksaimniecībā 
izmantojamā zeme (17%)  
 
3.6. Pašvaldības kapitāla vērtība un tā izmaiņas 2010.gadā 
 
Kapitālsabiedrības 
nosaukums 

Ieguldījums 
pārskata 
perioda 
sākumā 

Ieguldījums 
pārskata 
perioda 
beigās 

Līdzdalība 
(%) perioda 
sākumā 

Līdzdalība 
(%) perioda 
beigās 

SIA 
„Ziemeļvidzemes 
atkritumu 

47 503 47 503 4,71% 3,44% 
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apsaimniekošanas 
organizācijā” 
A/S „CATA” 105 102 105 102 7% 3,8% 
SIA „Cēsu 
Olimpiskais centrs” 

20 000 20 000 19% 19,99% 
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5. PLĀNI NĀKAMAJAM GADAM 
2011.gadā plānotie darbi 
 
Pirmsskolas izglītības iestāde „Mežmaliņa” 

Turpinās darboties Ekoskolu programmā un piedalīties ZAAO organizētajos 
projektos, kā arī starptautiskajos projektos eTwinning un Comenius. Pūcītes skoliņas 
grupa 2010./2011.mācību gadā piedalās VISC organizētajā pilotprojektā „Sešgadīgo 
izglītojamo mācību programmas aprobācija”. 2011.gadā plānots veikt Saulītes grupas 
remontu un sanitāro telpu remontu Vinnija Pūka un Pūcītes skoliņas grupās.  

 
Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde 
Savas autonomas katlu mājas izbūve ar granulu apkuri. Jaunākajā grupā  ir vēlme 
veikt kosmētisko remontu ar sanmezgla rekonstrukciju un daļēju logu nomaiņu.  
 
Liepas pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte” 

Saimnieciski organizatoriskā darba ietvaros, plānots veikt remontu 
peldbaseinā, jumta kapitālo remontu ar siltināšanu virs peldbaseina,  un  kapitālo 
remontu  2 grupu telpās, nodrošinot drošu un audzēkņu attīstībai un veselībai 
labvēlīgu vidi.  

Grupās, kurās būs veikts remonts – nomainīt mēbeles. 
Veikt plānveida iestādes teritorijas labiekārtošanu un izstrādāt projektu rotaļu 

un mācību laukumu aprīkošanai atbilstoši audzēkņu fiziskās attīstības vajadzībām.  
Turpināt darbu pie izglītības kvalitātes nodrošināšanas, atbilstoši pirmsskolas 

izglītības vadlīnijām un izglītojošā un audzinošā darba prioritātēm. 
 
Veselavas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde 

2011.gadā kārtojam dokumentus, lai zemes grāmatā ierakstītu jaunuzcelto 
katlumāju. 

Ir izstrādāta tāme zibensnovedēja uzstādīšanai, kas sastāda Ls 1967,86. Darbu 
plānots paveikt vasaras mēnešos.  

Iespēju robežās iestādes grupu telpās tiks veikts kosmētiskais remonts, kas 
nepieciešams sakarā ar radiatoru nomaiņu.  

Plānojam divās grupās atjaunot bērnu mēbeles; galdus, krēslus, skapīšus, 
sekcijas rotaļlietām par kopējo summu Ls 1259,61.  
Plānots arī atjaunot vienā posmā – 100 m iestādes teritorijas nožogojumu par summu 
Ls 1929,41. 

Plānots izremontēt vienu iestādes kāpņutelpu par Ls 2000.  
Plānots sakārtot placi pie iestādes saimniecības durvīm, nobruģēt laukumu, 

atjaunot durvju sliekšņus un pamatu malu par kopējo summu Ls 1700.  
Šos darbus plānots paveikt vasaras mēnešos. 
 
Priekuļu vidusskola 
 Turpināt īstenot ERAF projektu „Materiāli tehniskās bāzes pilnveide 
vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanai Priekuļu vidusskolā”. 
 Turpināt īstenot ERAF projektu „Priekuļu vidusskolas informatizācija’’, 
„Liepas pamatskolas informatizācija”, „Mārsnēnu pamatskolas informatizācija”. 
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Liepas pamatskola 
I stāva gaiteņa remonts; skolas jumta seguma maiņa; Bibliotēkas lasītavas remonts 

un mēbeļu iegāde; Baltās zāles remonts; IT kabineta remonts, mēbeļu iegāde projekta 
„Liepas pamatskolas informatizācija” ietvaros; zāles pļavēja iegāde. 

Mārsnēnu pamatskola 
Tā kā ir izstrādāts projekts ugunsdrošības signalizācijas ierīkošanai skolā, 

2011.gadā nepieciešams šo projektu realizēt.  
Turpināsim labiekārtot skolas apkārtni.  
2011.gadā vajadzētu nomainīt griestus sporta zālē. 
 

Priekuļu kultūras nams 
Brīvdabas estrādes celtniecība 
 
Liepas pagasta kultūras nams 
Kultūras nama renovācijas projekta realizācija, jumta remonts, inventāra iegāde. 

Ed.Veidenbauma muzejs „Kalāči” 
Izstāžu zāles remonta turpināšana jeb jumta skaidu nomainīšana; 
Kalāču mājas tehniskā projekta izstrāde; 
Ainavu revitalizācijas plāna izstrāde vai pabeigšana; 
Turpinās darbi pie memoriālā muzeja krājuma priekšmetu restaurēšanas un  
piesaistīt naudu vēsturiskā dīķa attīrīšanai un auto stāvlaukuma izbūvei Kalāčos. 
Muzeja teritorijas labiekārtošana, mēbeļu atjaunošana. 
 
Mārsnēnu tautas nams 
Plānoti visi tradicionālie pasākumi, estrādē - koncerti, izrādes, diskotēkas, balles. 
 
Veselavas tautas nams 

2011.gadā paredzēts tautas nama skursteņu remonts, un jumta nomaiņa 
Veselavas estrādei. 

Priekuļu pagasta bibliotēka 
2011.gadā Priekuļu pagasta bibliotēkā tiek plānoti vērienīgi darbi. Pavasarī 

bibliotēkā tiks atjaunots inventārs – tiks papildināts grāmatu plauktu skaits, kā arī 
iegādāts jauns, lietošanā ērtāks sienas skapis ar bīdāmām durvīm. 

2011.gadā bibliotēka organizēs dažādus lasīšanas veicināšanas pasākumus 
bērniem un jauniešiem, apmeklētāji varēs aplūkot vairākas izstādes (tematiskās, 
atceres, jaunieguvumu u.c.), tiks organizēts literārais pasākums pieaugušajiem. 

Nozīmīgs papildinājums tiek plānots novadpētniecības materiālu krājumā. 
Sadarbībā ar jauno fotogrāfu klubu, kurā aktīvi darbojas arī Priekuļu iedzīvotāji, tiks 
fotoattēlos iemūžinātas Priekuļu pagasta ielas. Kad materiāli būs apkopoti un 
apstrādāti, tos būs iespējams izmantot dažādos pētnieciskajos darbos, kā arī vienkārši 
priecāties par apkārtni. 

Tā kā 2011.gads var tikt uzskatīts par Priekuļu pagasta bibliotēkas darbības 
100 gadu, liela uzmanība tiks pievērsta bibliotēkas vēstures izpētei un apzināšanai, lai 
aizpildītu trūkstošo informāciju. 
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Liepas pagasta bibliotēka 
Grāmatu fonda kvalitatīva papildināšana, kāpņu telpas un vestibila remonts, 

ārdurvju nomaiņa, kvalitatīva un jaudīga Skenera EPSON perfection V Photo iegāde 
bibliotēkā savākto novadpētniecības materiālu digitalizācijai un datu bāžu veidošanai. 
 
Mārsnēnu pagasta bibliotēka 

Bibliotēkas fonda pārskatīšana, sakārtošana, lai apzinātu nolietotās grāmatas, 
kuras jānoraksta un jaunu grāmatu iegāde; piedalīties Patriotiskās dzejas festivālā 
Salacgrīvā 11. novembrī, iesaistīt jaunus dzejdarus dzejas sacerēšanā. Braukt 
pieredzes apmaiņas braucienā 4.,5.,6. augustā uz Polijas bibliotēkām – Suvalki, 
Varšava un Belostoka. Turpināt darbu ar Bērnu žūriju- visas grāmatas 2011. gada 
žūrijai jau iegādātas par pašvaldības līdzekļiem.Piedalīties Cēsu Centrālās bibliotēkas 
rīkotajos semināros, kursos un citos pasākumos. 

Aktivitātes Bērnu žūrijai – iepazīšanās ar jauno grāmatu klāstu katrai vecuma 
grupai; ekskursija bērnu žūrijai kopā ar vecākiem „Iepazīsim Latviju”; piedalīties 
Vidzemes zonas bibliotekāru konferencē Gulbenē. 

Jaunu grāmatu izstādes un tematiskās valsts svētku, kā arī latviešu tradīciju 
izstādes - grāmatas. Piesaistot vairāk grāmatu lasītājus, vienreiz gadā rīkot ekskursiju 
pēc lasītāju vairākuma pieprasījuma – Igaunijas ūdenskritumi. Noslēguma pasākums 
bērniem un vecākiem pie tējas tases, nosakot grāmatu TOP -3 Bērnu žūrijā, Krēslas 
stunda sveču gaismā. 
 
Projekti 
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Liepā; 
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekuļos, II kārta; 
Gājēju celiņa un apgaismojuma izbūve Priekuļu novada Mārsnēnu pagastā, 1.kārta; 
Priekuļu novada Priekuļu pagasta vecās skolas ēkas jaunā korpusa rekonstrukcija par 
saieta namu; 
Priekuļu novada Liepas pagasta kultūras nama rekonstrukcija, 2.kārta. 
 
Komunālā saimniecība  
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Liepā projekta turpinājums. 
Ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija Priekuļos, II kārtas realizācija.  
 
Labiekārtošana 
Priekuļos: Jaunā parka labiekārtošana; Koku kopšanas darbi; Ainavas veidošana 
likvidējot kokaugu apaugumu; Latvāņu likvidēšanas darbi; Atpūtas laukumu un soliņu 
ierīkošanas darbi; Regulārie apstādījumu kopšanas darbi. 
 
Liepā: Regulārie apstādījumu kopšanas darbi; Ainavas veidošana likvidējot kokaugu 
apaugumu; „Kalāču’ muzeja labiekārtošanas projektēšanas darbi un ainavas 
sakopšana; Koku kopšanas darbi; Liepas kapličas fasādes remontdarbi, Ed. 
Veidenbauma pieminekļa kopšanas darbi; „Lielās ellītes” apkārtnes labiekārtojuma 
projektēšanas darbi; Bērnu spēļu laukuma ierīkošana Sarkaņos; Latvāņu likvidēšanas 
darbi. 
 
Veselavā: Regulārie apstādījumu kopšanas darbi; Ainavas veidošana likvidējot 
kokaugu apaugumu; Koku kopšanas darbi; Bērnu spēļu laukuma ierīkošana 
Bērzkrogā; Muižas parka rekonstrukcijas darbi; Latvāņu likvidēšanas darbi. 
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Mārsnēnos: Regulārie apstādījumu kopšanas darbi; Ainavas veidošana likvidējot 
kokaugu apaugumu; Koku kopšanas darbi; Kapsētas mūra atjaunošanas darbi. 
 
Pašvaldības policija 
Fotoaparāta un alkometra iegāde 
 
Sociālais dienests 

2011.gadā plānots 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.  
 
Jauniešu iniciatīva 

2011. gadā jaunieši izrādījuši savu iniciatīvu un uzrakstījuši pirmo apmaiņas 
projektu programmā „Jaunatne darbībā”. Projekta nosaukums „Dažādie kaimiņi – 
kultūru daudzveidība”, projekts tiek izvērtēts. 

Iesaistīšanās Priekuļu novada pasākumu organizēšanā un rīkošanā. Par 
tradīciju vēlamies iedibināt 1. jūnija svētkus – Bērnu aizsardzības dienu, kuras 
organizēšanā vēlamies pieaicināt novada bērnus un jauniešus. Vēlamies turpināt 
sadarbību ar Sociālo dienestu organizējot Ģimeņu dienas pasākumu un veidojot 
apsveikuma kartiņas pagasta vientuļajiem pensionāriem. 

Centra popularizēšanas kampaņas. 
 

 
Riski: 

Finansiālās un ekonomiskās situācijas izmaiņas valstī ietekmē arī pašvaldības 
finansiālo situāciju un attīstības iespējas. Darbavietu skaita samazināšanās gan 
Priekuļu novada 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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6. REVIDENTA ZIŅOJUMS PAR 2010.GADA PĀRSKATU. 
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7. NOVADA DOMES LĒMUMS PAR 2010.GADA FINANŠU 
PĀRSKATA APSTIPRINĀŠANU. 

 

 


