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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 2014 

5. Novada domes locekļi 15 deputāti 

6. Novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa 

7. Izpilddirektors Fjodors Puņeiko 

8. Galvenā grāmatvede Ieva Butāne 

9. Zvērinātā revidente Biruta Novika 

10. Pārskatā izmantotā valūta EUR 

11. Precizitātes pakāpe veseli skaitļi 

12. Teritorijas lielums 301.8 km² 

13. Iedzīvotāju skaits 8627 

14. Strādājošo skaits pašvaldības 

iestādēs un pašvaldības uzņēmumos 

456  

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 km
2
.  

 

 
 

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. 

http://www.priekuli.lv/
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Priekuļu pagasts 

Priekuļu pagasta teritoriju 19.gs. veidoja vairākas muižas: Priekuļu muiža 

(Freudenberg; dib.1652.g.), Jāņmuiža (Johannenhof; sākumā apvidus piederēja pie Cēsu 

pilsmuižas, tās īpašnieks barons K.Ā.Volfs 1777.g. to nodibināja kā patstāvīgu muižu) un 

Jaunraunas muiža (Roneburg-Neuhof; izveidoja 17.gs. beigās, pirms tam teritorija 

Raunas pilsmuižai). 1935.g. pagasta platība bija 5800 ha. 1945.g. Priekuļu pagastā 

izveidoja Priekuļu ciemu, bet pagastu 1949.g. likvidēja. 1954.g. Priekuļu ciemam 

pievienoja Dukuru ciemu, 1960.g.- Vaives ciemu, 1977.g. nelielu daļu Priekuļu ciema 

pievienoja Cēsīm. 1990.g. Priekuļu ciema teritorijā atjaunoja Priekuļu pagastu. 

Administratīvi teritoriālo pārkārtojumu laikā Priekuļu pagastā iekļauts bij.Jaunraunas 

pag. ( 1935. Gadā pl. 2002 ha ), daļa Cēsu, Vaives un Veselavas pagasta. 1990. gadā 

ciemu reorganizēja par pagastu. 2009. gadā Priekuļu pagastu kā administratīvo teritoriju 

iekļāva jaunizveidotajā Priekuļu novadā. 

Liepas pagasts 

 Senatnē Liepas pagastā bija Cēsu pilsnovada daļa, kuru 13.gs. pakļāva 

Zobenbrāļu ordenis. Polijas kundzības laikā novads ietilpa Cēsu bīskapijā. Zviedru laikos 

karalis Gustavs Ādolfs ap 1624. g. novadu piešķīra savam valsts kancleram A. 

Uksenšernam, kurš 1672.g. kādu Liepas māju uzcēla Liepas muižu (Lindenhof). Ap 

1680.g. muižu redukcijas laikā Uksenšerni savus īpašumus zaudēja, muiža vairakkārt tika 

ieķīlāta un iznomāta. 1743.g. Krievijas ķeizariene Elizabete muižu uzdāvināja Vidzemes 

ģenerālgubernatoram P. Lasijam, bet 1758.g. tā pārgāja A. Hāgemeniestera pārvaldījumā. 

No 1824.g. muižā piederēja Pandera dzimtai, pēdējā muižas īpašniece ( 1919.g.) bija 

Šarlote fon Vulfa.  

1925. g. Liepas pagastam pievienoja daļu Mūrmuižas pagasta, kura teritorijā 

ietilpa Skangaļu muiža. 1935. gadā Cēsu apriņķa Liepas pagasta platība bija 68,9 km² un 

tajā dzīvoja 1262 iedzīvotāji. 1945. gadā pagastā izveidoja Dunduru un Liepas ciema 

padomes, bet pagastu 1949. gadā likvidēja. Cēsu rajona Liepas ciemam 1954. gadā 

pievienoja likvidēto Dunduru ciemu. 1990. gadā ciemu reorganizēja par pagastu. 2009. 

gadā Liepas pagastu kā administratīvo teritoriju iekļāva Priekuļu novadā. 

Mārsnēnu pagasts 

2.-4.gs. tagadējā Mārsnēnu pagasta teritorijā dzīvoja lībieši un igauņi, par to 

liecina arī apkārtnes vietvārdi. Domājams, ka Mārsnēnu nosaukums (Marzenhof) cēlies 

no lībiešu vārda «mare» vai igauņu «meri», kas tulkojumā nozīmē «jūra» - pirms 

tūkstošiem gadu te atradušies vairāki ledāja sprostezeri, kas dēvēti par jūru. Arī Startu 

muižas (Stürzenhof – tulkojumā Vētras muiža, Brāzmu muiža) nosaukums liek domāt, ka 

senāk te bijuši plaši ūdeņi. 18.gs. 1.pusē no Raunas pilsmuižas tika atdalīta Mārsnēnu 

pilsmuiža. 19.gs. sākumā tagadējā pagasta teritorijā Mārsnēnu muiža ar Jāņa pusmuižu un 

Startu muiža ar Ķunes pusmuižu, abas bija valsts jeb t.s. kroņa muižas. 19.gs. beigās 

Cēsu-Smiltenes ceļa malā 9 sētas piešķīra cara armijā 25 gadus nodienējušajiem 

zaldātiem. 1895.g. tika uzcelta Mārsnēnu pagastmāja. 1935.g.Mārsnēnu pagasta platība 

bija 6592ha. 1945.g. pagastā izveidoja Mārsnēnu un Startu ciemu, bet pagastu 1949.g. 

likvidēja. 1951.g. Mārsnēnu ciemam pievienoja Startu ciemu. 1990. gadā ciemu 

reorganizēja par pagastu. 2009. gadā Mārsnēnu pagastu kā administratīvo teritoriju 

iekļāva Priekuļu novadā. 

Veselavas pagasts 

Līdz 13. gs. tagadējā Veselavas pagasta teritorija ietilpa Sateklas novada (centrs 

Raunas Tanīsa kalnā) seno latgaļu Tālavas valstī un Autīnes pilsnovadā (centrs Sāruma 

pilskalnā). Teritorijas DA daļu sauc par Mežoli, ZR daļu – par Ārgali. 13. gs. šī teritorija 
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nonāca Rīgas virsbīskapijas valdījumā. 15. – 17. gs. šajā vietā bija Kuiķēnu (Kukkain) 

pagasts, pēc 1698. g. vēstures avotiem tas ietvēris Veselauskas (Veselavas) un Rabākas 

muižu, Raunas pilsmuižu, Raunas mācītāj muižu un Jaunraunas muižu. Veselavas muižas 

pirmsākums ir 1602. g., kad Raunas pilsmuižas pārvaldnieks polis Pēteris Veselauskis no 

vairākām zemnieku sētām izveidoja pusmuižu, kas piederēja pie Raunas pilsmuižas. No 

viņa vārda cēlies muižas un pagasta nosaukums; pēc pagasta darbveža L. Vanaga 

ierosmes tas latviskots 20. gs. 20. gados. 1744. g. ķeizariene Elazibete Veselavas muižu 

uzdāvināja kņazam Trubeckojam, vēlāk tā piederējusi viņa meitai A. Nariškinai, 

virskonsistorijas asesoram fon Bruingam, Tērbatas apriņķa tiesnesim fon Rozenkamfam, 

no 1797. g. Kampenhauzena dzimtai. Veselavas pagasts sāka veidoties 1747. g., kad no 

Kuiķēnu pagasta atdalījās Veselavas un Pauļu muižas, kā patstāvīga administratīva 

vienība tas izveidojās 19.gadsimtā. 

1935. g. Veselavas pagasta platība bija 5508 ha. 1945. g. pagastā izveidoja Veselavas un 

Dikļu ciemu, bet pagastu 1949. g. likvidēja. 1954. g. Veselavas ciemam pievienoja 

atpakaļ Dikļu ciemu. 1990. g. atjaunoja Veselavas pagastu, tam pievienota neliela daļa 

Dzērbenes pagasta, savukārt neliela daļa Veselavas pagasta pievienota Priekuļu 

pagastam. 1990. gadā ciems pārdēvēts par pagastu. 2009. gadā pagasts kā administratīva 

teritorija iekļauts Priekuļu novadā. 

 

Priekuļu novads robežojas ar Cēsu, Pārgaujas, Kocēnu, Raunas, Vecpiebalgas, 

Smiltenes un Beverīnas novadiem. 

 
 

Novadā uz 2015.gada janvāri bija reģistrēti 8627 iedzīvotāji.  
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Bezdarba līmenis uz 31.12.2014. ir 5.8% no iedzīvotājiem darbspējīgā 

vecumā.

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: 

 četras deputātu komitejas:  

 finanšu komiteja, 

 sociālo jautājumu komiteja,  

 izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja, 

 tautsaimniecības komiteja,  

un 

 septiņas pastāvīgās komisijas:  

 dzīvojamo māju privatizācijas komisija;  

 administratīvā komisija;  

 vēlēšanu komisija;  

 iepirkumu komisija;  

 pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija;  

 administratīvo aktu apstrīdēšanas komisija; 

 arhīva ekspertu komisija. 
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1.3. Domes struktūra un padotībā esošās iestādes 

 

PRIEKUĻU NOVADA DOMES STRUKTŪRAS SHĒMA 
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Administratīvā 
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Pašvaldības policija 
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Bērnu un jauniešu 

lietu nodaļa 
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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 pirmskolas 

izglītības iestāde. 

 

Priekuļu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde „Mežmaliņa”  

 Izglītības iestādes reģistrācijas numurs 

izglītības iestāžu reģistrā 4401901839, 

juridiskā adrese – Elites iela 1, Priekuļi, 

Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV – 4126. 

 Iestāde dibināta – 1974.gadā. Vadība: 

vadītāja Kristīna Bernāne, vadītājas vietniece 

izglītības jomā Ilze Freimane, saimniecības 

pārzine – Daina Kahovska.  

2014./2015.m.g. iestādē mācās 150 

bērni, no tiem Priekuļu novada bērni – 95. 

Iestādē strādā 37 darbinieki, no kuriem pedagoģiskie darbinieki – 20, no tiem 2 

administrācija, 4 no tiem pedagoģijas maģistri, 16 pedagogi ieguvuši augstāko 

pedagoģisko izglītību, 17 tehniskie darbinieki. Visi pedagoģiskie darbinieki regulāri 

apmeklē profesionālās pilnveides kursus. Viena skolotāja 2014.gada septembrī  

apmeklēja brīvdabas pedagoģijas kursus Čehijā. 2014. gadā bijām  veiksmīgāko vidū, 

realizējot  eTwining projektu,  tādēļ vienai skolotājai  bija iespēja piedalīties 

starptautiskajā eTwining konferencē Romā. 2014. gada augustā 4 iestādes pedagogi 

piedalījās starptautiskajā brīvdabas pedagoģijas simpozijā Saldū. 

Iestāde realizē divas izglītības programmas: 1.pirmsskolas izglītības programmu, licence 

Nr.V-3627, izdota 2011.gada 17.janvārī; 2. speciālās pirmsskolas izglītības programmu 

izglītojamajiem ar valodas attīstības traucējumiem, licence Nr.V-3628, izdota 2011.gada 

17.janvārī. 

Kopš 2007. gada PII „Mežmaliņa” realizē starptautisko EKO skolu programmu. 

Iestāde papildus piedāvā bez maksas peldētapmācības nodarbības Priekuļu baseinā „Rifs” 

obligātā skolas vecuma bērniem. Darbojas mūzikas pulciņi – bērnu vokālo prasmju 

attīstīšanai un ritma izjūtas veicināšanai, instrumentu apguvei. Bērniem no 4 gadiem tiek 

piedāvāts angļu valodas pulciņš. 

Nozīmīgākie ieguldījumi un pasākumi izglītības iestādē 2014.gadā: 

■2014. gada septembris – Velo maratons „Mežmaliņa ripo”. Pasākums pulcēja 

 ap 150 dalībnieku (bērni, vecāki, iestādes darbinieki); 

  ■2014. gada aprīlī – Aerobikas festivāls „Mežmaliņa dejo”. Priekuļu kultūras 

 nama zālē sadancoja ap 300 dalībnieku;  
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■2014. gada aprīlī – Lielā pavasara talka. Grupu laukumu un Mežparka uzpošanā 

piedalījās vairāk nekā 100 pirmsskolas izglītības „Mežmaliņa” bērnu vecāki u.c. 

ģimenes locekļi; 

■2014. gada maijā PII „Mežmaliņa” uz ” Indiāņu svētkiem” aicināja nākamos 

skolniekus no Veselavas, Liepas un Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādēm; 

■2014. mācību gadā PII „Mežmaliņā” piedalījās SIA ZAAO piedāvātajos 

 vides projektos; 

■Konkursā „ZAAO pastkarte” un konkursā „ZAAO glezna” piedalījās 58 

 vecāko grupu audzēkņi;  

■Konkursā „Dabai labu darīt” piedalījās apmēram  100 bērnu vecāki un 

 vairāki iestādes darbinieki, kopā savākdami 1,5 tonnas makulatūras. 

Lielākais ieguvums, piedaloties ZAAO rīkotajos konkursos – bērnos veidojas izpratne par 

tīru, sakoptu vidi, izpratne par vides saudzēšanu, par atkritumu otrreizēju izmantošanu. 

Darbošanās konkursos saliedē bērnus, vecākus un iestādes darbiniekus. 

■2014. gadā piedalījāmies LATVIJAS IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES 

 DARBINIEKU ARODBIEDRĪBAS rīkotajā konkursā „Pedagogam 

 draudzīgākā izglītības iestāde”, iegūstot Atzinības rakstu. 

■2014. gada oktobrī PII „Mežmaliņa” pedagogi brīvdabas pedagoģijas pieredzē 

dalījās ar 70  Amatas apvienotās izglītības pārvaldes izglītības iestāžu pirmsskolas 

skolotājām; 

■2014. gadā apstiprināts Eiropas Savienības mūžizglītības programmas Erasmus+ 

stratēģiskās partnerības projekts „Early Learn to Learn Environment”, kurš ilgs 

2014-2016. gadam. 

■Veikts slidkalniņa, sniega barjeru un telpu iekšējais remonts par summu 

 EUR 1 106.84; 

■Ūdensvada un āra kāpņu remonts par summu EUR 12 596.36; 

■Uzšūti jauni tautas tērpi par summu EUR 490.33; 

■Iegādāta biroja un datortehnika par summu EUR 343.00; 

  ■Iegādātas mēbeles par summu EUR 2373.26. 

 

Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde 

 
Foto:Normunds Kažoks(2015) 

Pirmsskolas izglītības iestāde dibināta 1986.gada 18.decembrī, vadītāja Lilita Siņicina. 

Kopā 92 bērni, no tiem 54 no Priekuļu novada. Pedagogi – 16 (1 bērnu kopšanas 

atvaļinājumā), tehniskie darbinieki – 15 (1 bērnu kopšanas atvaļinājumā), administrācija 

– 1 (vadītāja). 
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Darbinieku vecumi: 

           20-30   31-40   41-50   51-60   61-65 

■Sievietes  4 8 9 8 2 

■Vīrieši  1  1          1   

 2 pedagogi mācās, pārējiem pedagogiem atbilstoša augstākā pedagoģiskā 

izglītība, 1 maģistrs, 11 pedagogi – ESF struktūrfondu dalībnieki, visiem pedagogiem 

iziets nepieciešamais tālākizglītības stundu skaits. 

Pirmsskolas izglītības programmas, kuras īsteno Jāņmuižas izglītības iestādē: 

 ■Pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111;  

 ■Speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas attīstības 

traucējumiem, kods 01015511 (autorprogramma), nodrošinot logopēda nodarbības 3x 

nedēļā, logoritmiku 1x nedēļā;  

 ■Speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības 

traucējumiem, kods 01015611, nodrošinot speciālās pirmsskolas izglītības programmas 

apguvi bērniem no 3 gadu vecuma. 

Bērniem papildus piedāvājam angļu valodas nodarbības 1x nedēļā (no 5 gadu 

vecuma), koriģējošo vingrošanu bērniem ar stājas traucējumiem (no 5 gadu vecuma), 

nodarbības iestādes peldbaseinā 1x nedēļā (no 2 gadu vecuma), dejošanu 2x nedēļā, 

Montesori pedagoga nodarbības (pēc individuāla plāna), smilšu terapiju (pēc individuāla 

plāna), kā arī vecākiem un bērniem ir iespēja saņemt psihologa konsultācijas. 

Iestādē norit koordinēts un sekmīgs ilgtermiņa darbs ar vides jautājumiem. No 

2008. gada izglītības iestāde ir UNESCO Asociēto skolu projekta dalībniece, iegūts 

starptautiskais UNESCO ASP sertifikāts. Darbojamies izglītības ilgtspējīgas attīstības 

jomā. Iesaistāmies starptautisko dienu atzīmēšanā. Atzīmējot ANO noteikto Starptautisko 

ūdens sadarbības gadu, par mācību gada tēmu izraudzījāmies – ūdeni. Mērķis: Veicināt 

bērnu izpratni par ūdens resursiem, to nozīmi, ekonomisku izmantošanu, nepieciešamību 

taupīt ūdeni. Veidot ieradumu, ūdens taupīšanai ikdienā – mājās un bērnudārzā. Ūdens 

gadā rīkojām akciju „Tīra Gauja sākas tavā vannas istabā” un bērnudārza teritorijā 

iekārtojām ūdens pētīšanas staciju, kur bērni ērti un droši var pētīt ūdens plūdumu, 

tecēšanās ātrumu, ūdens spēku u.c. Lielākais gandarījums bija Starptautiskajā vides dienā 

„Gaujas svētkos”, kad viss paveiktais bija redzams gan bērniem, gan pašiem, gan 

viesiem.  

Uzskatam, ka visa mūsu iestādes būtība un līdzšinējā darbība ir cieši saistīta ar 

vides izglītību un izglītību ilgtspējīgai attīstībai. To apliecina arī tas, ka kopš 2009./2010. 

mācību gada esam EKO dalībskola un jau trīs gadus pie mūsu iestādes plīvo Zaļais 

karogs. 

Īstenojot 2014. gada budžetu, lielu uzmanību veltījām izvirzīto uzdevumu 

sasniegšanai, lai bērniem mūsu iestāde būtu vēl atvērtāka, draudzīgāka, lai ar esošiem 

līdzekļiem maksimāli sasniegtu izvirzītos mērķus.  

Paveiktie darbi 2014. gadā: 

 ■Pabeigta jumta izbūve – EUR 17209,84; 

 ■Ēkas siltināšana un pavasarī pabeigtā ventilācijas sistēmas renovācija (EUR 

5720) ļāva mums pievērsties ēkas pagrabstāvam. Pagrabs daudzviet bija lietus ūdeņu 



 

12 

 

nopludināts, ar pelējumu. Meklējām veidus plašākam un racionālam pagrabstāva 

pielietojumam bērnu ikdienā; 

 ■Tika izremontētas un sakārtotas vairākas pagrabstāva telpas, gaiteņi 130 

kvadrātmetru platībā par summu EUR 8045. Tur savu mājvietu iegūs smilšu terapijas 

kabinets, Montesori kabinets un Sāls istaba; 

 ■Veikti iestādes teritorijas topogrāfiskie mērījumi; 

 ■Mācību process papildināts ar interaktīvo tāfeli un tai atbilstošu aprīkojumu par 

EUR 2325;  

  ■Veikta daļēja mēbeļu nomaiņa medmāsas kabinetā un sagatavošanas grupā par 

EUR 555, iegādāti plaukti un sēžamie pufi bērniem par EUR 555; 

 ■Topošajai Sāls istabai iegādāta iekārta – EUR 3180, televizors EUR 290, ieklāta 

sāls par EUR 1297. 

Tā kā dabiskie ūdens baseini nav tik droši pirmsskolas vecuma bērniem, tēmas 

"Ūdens" apguvei izveidojām piemērotu vidi b/d teritorijā – mini modeli bērnu 

pētnieciskajai darbībai ar ūdeni, ūdens ratu, lai pārbaudītu ūdens darbošanās spēku, 

tādejādi paplašinot esošo vidi mācībām un pētniecībai. Gan bērni, gan darbinieki ir 

gandarīti par ieguvumu. Uzlabota arī bērnu rotaļu vide. Ar Cēsu Profesionālās skolas 

audzēkņu palīdzību no jauna uzcelts „Kuģis”. Izdevumi par dēļiem 104 eiro. 

 

Liepas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte" 

Foto: Normunds Kažoks(2015) 

Izglītības iestādes reģistrācijas numurs 

izglītības iestāžu reģistrā 4401901645, 

juridiskā adrese Maija iela 6, Liepas pagasts 

Priekuļu novads LV4128, iestādes vadītāja: 

Elija Latko, iestāde dibināta 1976.gadā. 

1.aprīlī.  

Vīzija – mūsdienīgā, profesionāla, radoša, 

konkurētspējīga pirmsskolas iestāde. 

2014.g. iestādi apmeklēja 146 pirmsskolas vecuma bērni. 

Bērni izvietoti 8 grupās ar 11 stundu darba laiku dienā. Iestāde strādā pēc licencētās 

pirmsskolas izglītības programmas-programmas kods 0101 1111. 

Iestādē strādā 25 pedagoģiskie darbinieki un 20 tehniskie darbinieki. 

Liepas pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte finansējums 2014.gadā:  

 ■Izdevumi – EUR 492306,35;  

 ■Vecāku iemaksa – EUR 30128,16; 

 ■Valsts finansējums – EUR 32875,40. 

Iestādes galvenie uzdevumi 2014.gadā: 

■Sadarbībā ar vecākiem veidot bērnos izpratni par tuvāko apkārtni, par Dzimteni. Mācīt 

saskatīt un izjust mūsu dabas skaistumu, sasaistot to ar piederības izjūtu un mīlestību 

Latvijas valstij, tautas kultūrai un tradīcijām. 
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■Veicināt bērnu izpratni par veselībai un drošībai atbildīgu rīcību ikdienas situācijās, 

veidot veselīga dzīvesveida paradumus. 

Lai nodrošinātu uzdevumu izpildi 2014.gadā: 

■Pedagoģiskā procesa organizēšanā iesaistīti profesionāli kadri, atbilstoši 

nepieciešamajai kvalifikācijai.  

■Katram 5- sešgadīgajam bērnam iegādāts metodiskais līdzeklis: grāmata, burtnīca-burti, 

burtnīca-skaitļi un viss ap mani. Tika iegādāts interaktīvais materiāls. Izmantojot šos 

materiālus bērni ir apguvuši prasmes, kuras ir nepieciešamas ejot uz skolu 

■2012.g. oktobrī iesaistījāmies Eko skolu programmā.2013.gadā saņēmām godam 

nopelnīto Eko sertifikāti un iestādei ir piešķirts Eko skolas nosaukums.  

2014.gadā par sasniegumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības 

veicināšanā izglītības iestādē un tās apkārtnē, Liepas PII „Saulīte” tika piešķirts 

Starptautiskais ekoskolas sertifikāts un Zaļais karogs.  

■Tika sekmēt pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšana. Skolotājas 

pilnveidoja savas prasmes tālākizglītības kursos un semināros, rādīja atklātās integrētās 

nodarbības kolēģēm un bērnu vecākiem, un ieguva apliecību kopumā par 435 stundu 

tālākizglītību.  

■Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu izgājuši 11 skolotājas, no tām” 

trim piešķirta 4 pakāpe, astoņām piešķirta 2. Pakāpe. 

■Tika veikti ēkas siltināšanas darbi, izremontētas 2 grupas telpas un iekārtotas ar jaunām 

mēbelēm un mīksto inventāru, veikti kapitālie remonti peldbaseinā,  iegādājamies mēbeļu 

komplektu apmeklētajiem, datoru lietvedei, 20 krēslus, atskaņotāju, videokameru –EUR 

492306,35. 

■Visi 5-6.gadīgie bērni no pašvaldības līdzekļiem tika nodrošināti ar brīvpusdienām, 41 

bērns no trūcīgām ģimenēm tika nodrošināts ar brīvpusdienām. 

 

Veselavas pirmskolas izglītības iestāde 

 Izglītības iestādes reģistrācijas 

numurs izglītības iestāžu reģistrā: 

4402901697, juridiskā adrese; 

„Vālodzes”, Veselavas pagasts, Priekuļu 

novads. Izglītības iestādes vadītāja ir 

Iveta Liepiņa. Veselavas PII uzsākusi 

darbu 1994. gada augustā.  

Vidējais strādājošo skaits: 26 darbinieki 

pamatdarbā. Uz ziemas sezonu papildus 

tiek pieņemts sētnieks, uz vasaras 

sezonu – dārznieks. Ar visiem 

strādājošiem ir noslēgti darba līgumi. 

Personāla izmaksas: darba alga un valsts 

sociālās apdrošināšanas maksājumi sastāda 85% no kopējiem izdevumiem. 

       2014/2015. mācību gadā iestādi apmeklē 52 izglītojamie no apkārtējo novadu 

pašvaldībām. Šī ir diennakts tipa iestāde, kurā 27 bērni atrodas no pirmdienas līdz 

piektdienai. 

      Izglītības iestādē tiek īstenotas speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar 

fiziskās attīstības traucējumiem, valodas traucējumiem un jauktiem attīstības 

traucējumiem. 

     Lai nodrošinātu iestādes mācību programmu īstenošanu, iestādes pedagogi un 

speciālisti regulāri paaugstina kvalifikāciju un papildina zināšanas gan bezmaksas, 
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maksas, ES finansētos kursos un semināros. Tā 2014.gadā šiem mērķiem izlietoti 1239 

eiro.  

      Lai īstenotu speciālās mācību programmas, papildus rotaļnodarbībām grupās un 

individuālajām nodarbībām pie logopēda, ārstnieciskās vingrošanas speciālista, mūsu 

iestādes bērni regulāri apmeklē arī nodarbības Priekuļu peldbaseinā. 

      Pilnveidojot mācību procesu, šajā gadā papildināta mācību līdzekļu bāze: iegādātas 

intelektuālās spēles, grāmatas, mācību materiāli.  

    Neskatoties uz iestādes ierobežoto budžetu, esam saglabājuši iestādes specifikai 

atbilstošo darbinieku skaitu un atalgojumu atbilstoši profesijai, saskaņā ar Ministru 

kabineta noteikumiem. 

2014.gads ir beigts ar finansiālo rezultātu tuvu nullei. Lielos vilcienos paveikti visi 

plānotie darbi. Neplānoti izdevumi radušies sakarā ar darbinieku slimošanu, divu gadu 

atvaļinājumu piešķiršanu, darbinieces atlaišanu un kompensācijas izmaksu.  

Veiktie ieguldījumi un saimnieciskā darbība: 

 ■Šajā gadā visās četrās grupās veikti kosmētiskie remonti – siltinātas no 

  iekšpuses un pārkrāsotas guļamtelpu ārējās sienas, sakarā ar nolietojumu 

 nomainīts grīdas segums 1.grupā; 

 ■ Šajā gadā tika iekārtota malkas nojumes viena puse bērnu vajadzībām. 

 Nojumē izvietotas smilšu kastes dažādām spēlēm smiltīs. Tagad nojumē var 

 organizēt arī dažādus svētkus, pasākumus;  

 ■Piedaloties LVAFA izsludinātajā konkursā iegūstot EUR 4286 finansējumu 

 un ar pašvaldības līdzfinansējumu – EUR 1428.00, iestādes teritorijā ierīkota 

 ‘’Dabas izzinošā taka bērniem’’, kurā bērni var gan spēlēties ar dabas 

 materiāliem, gan plikām kājām veikt pašmasāžu;  

 ■Saimnieciskie līdzekļi tiek mērķtiecīgi izlietoti, lai nodrošinātu iestādes 

 darbību,  nodrošinātu ēdināšanu izglītojamajiem 4 reizes dienā, kas sastāda 10 

 % no iestādes uzturēšanas gada budžeta. 

 

Priekuļu novada skolas 

Priekuļu novadā ir trīs skolas – Priekuļu vidusskola, Liepas pamatskola un Mārsnēnu 

pamatskola. 

 

Priekuļu vidusskola 

Izglītības iestādes reģistrācijas 

numurs izglītības iestāžu reģistrā: 

4413900336, juridiskā adrese – Cēsu 

prospekts 46, Priekuļi, Priekuļu pagasts, 

Priekuļu novads, LV-4126. 

 Iestādes vadība – direktore Iveta 

Apine, direktora v. izglītības jomā – A. 

Skrastiņa, direktora v. audzināšanas jomā – 

B. Karlsberga, direktora v. informātikas jomā 

– G. Razuvanova un A. Rampāns, direktora 

v. saimnieciskajā darbā – J. Sukaruks.  

Priekuļu vidusskolas ēka tika uzcelta 

1986. gadā un sāka darboties kā vidusskola.  

2014./2015. m. g. Priekuļu vidusskolā mācās 410 izglītojamie, no tiem 333 ir 

Priekuļu novadā deklarētie izglītojamie; Cēsīs - 31; Raunā – 28; Rīgā – 3; Pārgaujā – 1; 
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Jaunpiebalgā – 2; Vecpiebalgā – 3; Amatas novadā – 2; Burtniekos – 1; Ķekavā – 1; 

Smiltenes novadā-2 Valmierā – 2; Valkā – 1.  

2014./2015. m. g. Priekuļu vidusskolā strādā 40 pedagoģiskie darbinieki (ieskaitot 

interešu izglītības pedagogus, vadību) un 22 tehniskie darbinieki. Pedagoģisko darbinieku 

izglītība un kvalifikācija ir atbilstoša Ministru kabineta noteikumiem.  

Priekuļu vidusskolā tiek īstenotas trīs izglītības programmas: Pamatizglītības 

programma (kods 21011111); Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 

programma (31011011). Šajā mācību gadā skolā uzsāka īstenot Speciālās pamatizglītības 

programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611), pēc šīs 

programmas mācās 2 skolēni. Skola un izglītības programmas akreditētas līdz 2015. gada 

17. decembrim.  

Papildus izglītības programmām skolā tiek īstenota Ekoskolu programma. Par 

īpašiem sasniegumiem vides aizsardzībā un ilgtspējīgas attīstības veicināšanā skolā un tās 

apkārtnē Priekuļu vidusskolai piešķirts starptautiskais Ekoskolas nosaukums, un desmito 

reizi mastā pacelts Zaļais karogs.  

Papildus vispārizglītojošiem mācību priekšmetiem vidusskolēniem tiek piedāvāta 

iespēja apgūt komerczinību programmu „Esi līderis!” un vācu valodu.  

Izglītojamiem padziļinātai mācību priekšmeta apguvei tiek piedāvātas papildus 

fakultatīvās nodarbības matemātikā 1., 3.,12. klasei, krievu valodā 6. klasēm, latviešu 

valodā 9. klasei, angļu valodā 9.-12. klasei. Sporta stundu ietvaros skolēni apgūst 

peldētprasmi baseinā „Rifs”.  

Izglītojamiem ir plašas iespējas darboties dažādos interešu izglītības pulciņos: 

florbolā, volejbolā, sarīkojuma un tautiskajās dejās, korī, skolas avīzes „Aplis”” 

veidošanā, floristikas un EKO pulciņā. Darbojas arī Jaunsargu grupa.  

Skolēniem skolas telpās ir iespēja piedalīties arī Cēsu Sporta skolas finansētajās 

programmā (futbols). Sadarbojoties ar Alfrēda Kalniņa mūzikas skolu, skolēniem ir 

iespēja pēc mācību stundām apgūt klavierspēli, kokli, vijoli, saksofonspēli un flautu.  

Pēc mācību stundām 1.-4. klašu skolēniem, kuri gaida autobusu, tiek organizētas 

pagarinātās dienas grupas nodarbības.  

Skolā darbojas logopēds. Ir labs medicīnisko pakalpojumu pieejamības 

nodrošinājums (zobu higiēnists, medmāsa).  

2014.gadā veikti darbi skolas fiziskās vides uzlabošanai: 

 ■Veikta skolas ēkas siltināšana un divslīpā jumta izbūve (skat.sadaļu 2.11); 

 ■Iegādātas mēbeles 1. klašu telpām (EUR 1346.12); 

 ■Atjaunots grīdas krāsojums 14 klašu telpām; 

 ■Sienas krāsojuma atjaunošana 4 klašu telpām; 

■Tiek turpināts uzlabot IT jomu: iegādāti 5 stacionārie datori, 1 portatīvais dators 

(EUR 2589.40) un 2 projektori (EUR 881.99). 

  

Liepas pamatskola 

 Izglītības iestādes 

reģistrācijas numurs izglītības iestāžu 

reģistrā: 4412900324, juridiskā 

adrese: Rūpnīcas iela 12, Liepa, 

Liepas pag., Priekuļu nov., LV-4128. 

 Vadība: direktore – Kristīne 

Rebinova, direktores vietniece 

izglītības jomā – Velta Tītmane, 

direktores vietniece informātikas 
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jomā, izglītības metodiķe – Anžela Kovaļova, izglītības metodiķe – Ruta Stodoļņika. 

Liepas pamatskolas dibināta 1861.gada rudenī, pēdējā skolas ēka celta un atklāta 

1970.gadā. 

2014.gada 1.septembī mācības uzsāka 169 izglītojamie, no kuriem 153 Priekuļu novada 

bērni, bet 16 no citiem novadiem (Cēsu novads – 3, Rīga – 2, Salacgrīvas novads – 1, 

Valmiera – 1, Raunas novads – 1, Auces novads – 1, Krāslavas novads – 1, Vecumnieku 

novads – 1, Limbažu novads – 1, Amatas novads – 1, Gulbenes novads – 3). 

Liepas pamatskolā strādā 24 pedagogi, t.sk. 3 administrācijas pārstāvji, bibliotekārs, un 

13 tehniskie darbinieki.  

Atbalsta personāls: 

 ■Logopēds; 

 ■Izglītības metodiķis; 

 ■Medmāsa. 

Pedagoģisko darbinieku izglītība un kvalifikācija: augstākā pedagoģiskā 21, maģistra 

grāds izglītībā – 4; kvalifikācijas pakāpes: 4.pakāpe – 1, 3.pakāpe – 6, 2.pakāpe – 5. 

Liepas pamatskolā tiek realizētas divas izglītības programmas: 

 ■Pamatizglītības programma (21011111) – 155 izglītojamie; 

 ■pamatizglītības mazākumtautību izglītības programma (21011121) –14 

izglītojamie; 

Interešu izglītības un fakultatīvās nodarbības:  

 ■Ansamblis (1. klasei);  

 ■Koris (2. – 5. klasei);  

 ■Fiziskā sagatavošana (4. – 9. klasei);  

 ■Tautiskās dejas (1.– 9. klasei);  

 ■Mazie mākslinieki (2. – 9. klasei);  

 ■Zīda apgleznošana (5. – 9. klasei);  

 ■Skolēnu teātris „Pigornieki” (1. – 9. klasei);  

 ■Rokdarbi (1. – 9. klasei); 

 ■Angļu valoda (2. klasei) – fakultatīvs;  

 ■Sports (1. klasei) – fakultatīvs.  

Nozīmīgākie ieguldījumi izglītības iestādē 2014. gadā: 
Remontdarbi: 

 ■Jumta siltināšana galvenajai skolas ēkai – EUR 20191.00; 

 ■Dabaszinību kabineta un laboratoriju remonts 84 m
2 

– EUR 25247.29; 

 ■Izglītības metodiķa kabineta remonts 32 m
2 

– veikts pašu darbinieku spēkiem, 

iegādājoties remontmateriālus EUR 667.15; 

 ■1.klases telpas remonts 48 m
2
 – veikts pašu darbinieku spēkiem, iegādājoties 

remontmateriālus, EUR 1514.22.  

Citi izdevumi: 

 ■Autobusu pakalpojumi EUR 2178.00 (labāko skolēnu ekskursija uz Ates 

dzirnavām, skolēnu mācību ekskursijas uz Valmieru un Cēsīm, mācību stunda Tērvetes 

dabas parkā (1. – 3.klasei), braucieni uz sporta sacensībām, olimpiādēm, konkursiem); 

 ■Peldēšanas apmācības izglītojamajiem nodarbības peldbaseinā Rifs EUR 

6887.34; 

 ■Mācību līdzekļi un materiāli (darba burtnīcas, materiāli vizuālās mākslas, 

mājturības un tehnoloģiju kā arī citām stundām, 10 distanču slēpju komplekti) EUR 

3738.77; 

 ■Bibliotēku krājumi (mācību grāmatas, metodiskie materiāli, CD un DVD, 

daiļliteratūra) EUR 3013.43; 
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 ■Datortehnika (10 portatīvie datori, 2 projektori, 4 bezvadu internet tīkla raidītāji) 

EUR 5295.15; 

 ■Mēbeles (dabaszinību un izglītības metodiķa kabinetiem, skolēnu galdi 24 gab., 

skolēnu krēsli 46 gab.) EUR 6962.93; 

 ■Izglītojamo ēdināšana: 3. – 6. klašu izglītojamo ēdināšana un valsts 

mērķdotācijas starpība par 1. – 2. klašu izglītojamo ēdināšanai EUR 10390.97. Realizētie 

projekti: 

 ■Vītolu fonda projekts „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi” – mācību 

ekskursija 7. – 8. klasēm (finansējums no fonda EUR 400.00). 

Dalība vides izglītības programmās: 

 ■Mammadaba  

 2014.gada pavasarī. 2. un 4. klašu izglītojamie piedalījās meža 

stādīšanā, putnu būrīšu izgatavošanā, ekskursijā uz Līgatnes 

papīrfabriku un Vijciema Čiekuru kalti, atkritumu talkas rīkoja 

paši; piedalījās meža olimpiādē un saņēma meistarklases 

diplomus.  

 2014.gada rudenī 1. – 3.klases apmeklēja mācību stundas 

Tērvetes dabas parkā, 1. – 3. un 8. klases piedalījās meža 

olimpiādē; 

 ■ZAAO – Cilvēks videi (mēneša jautājums, konkurss – Lietu otrā dzīve, mācību 

stunda Daibes poligonā); 

 ■Zaļā josta – Tīrai Latvijai (makulatūras un lietoto bateriju vākšana); 

 ■Stādu Audzētāju biedrība – Dārznīca (stādu audzēšana, 1. – 6.klašu 

izglītojamie); 

 ■LOB – skolu programma „Putni un mēs” (5.klase brauca vērot putnus). 

Skola saņēmusi ekoskolas starptautisko sertifikātu un zaļo karogu. Īstenoti šādi pasākumi: 

o piedalās visi skolas izglītojamie 

 meža stādīšana; 

 meža diena; 

 meža konference; 

 dabas izzināšanas pārgājieni rudenī /pavasarī; 

o skola pārstāvēta: 

 ekoskolas vasaras un ziemas forumos, 

 atbildīga dzīvesveida kampaņā; 

 labo darbu nedēļas pasākumos; 

 organizējām ekoskolu globālās rīcības dienas aktivitātes; 

 Zemes dienā 1.klases izglītojamie iestādīja savu ozolu pie 

skolas. 

Skola piedalās Lauku atbalsta dienesta programmā „Skolas auglis”, „Skolas piens. 

 

Mārsnēnu pamatskola 

Izglītības iestādes reģistrācijas numurs 

izglītības iestāžu reģistrā 4412900330, 

juridiskā adrese Gaismas, Mārsnēnu 

pagasts, Priekuļu novads, LV-4129. 

Skolas direktore 1 likme Zoja Virskule, 

direktores vietniece audzināšanas darbā 
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0.2 likmes un 0.4likmes izglītības metodiķe Anna Ludzeniece. 

20014./2015.mācību gadā skolā mācās 50 skolēni un 19 pirmsskolas grupas bērni. No 

Smiltenes novada 3 skolēni. 

Skolā 24 darbinieki: no tiem 15 pedagogi, 2 administrācijas darbinieki ( 1.6 likmes), 9-

tehniskie darbinieki. Visiem pedagogiem ir atbilstoša augstākā pedagoģiskā izglītība.  4 

skolotāji ir maģistri. Septiņiem  skolotājiem ir 3.profesionālās darbības  kvalitātes 

pakāpe. Vienai skolotājai ir 4. profesionālās darbības  kvalitātes pakāpe. 

Skolā realizējam 4 izglītības programmas: pamatizglītības, pirmsskolas, speciālās 

pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem un speciālās 

pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem. 

Skolā pieejami pulciņi: līnijdejas 1.-9.klasei; koris 1.-4.klasei, ansamblis 5.-9.klasei, 

datorpulcņš 5.-9.klasei, sporta pulciņš 1.-9.klasei, jaunsargu pulciņš 5.-9.klasei, 

dramatiskais pulciņš 1.-4.klasei, vizuālās mākslas pulciņš 1.- 9.klasei. 

Sasniegumi olimpiādēs: 

■9.klasē Annai Skrastiņai 2.vieta vēstures, atzinība bioloģijas un kīmijas 

olimpiādēs,  

■Vitālijam Guļs 2.vieta krievu valodā,  

■Naurim Šmitam 1.vieta starpnovadu galdniecības konkursā "Jaunais amatnieks", 

2.vieta starpnovadu mājturības un tehnoloģiju olimpiādē; 

■8.klasē atzinība Reinim Dāvim Mackusam starpnovadu mājturības un 

tehnoloģiju olimpiādē; 

■4.klasē atzinība Irīnai Vasiļjevai. 

Lepojamies, ka esam saņēmuši Zaļo diplomu par sasniegumiem ilgspējīgas attīstības, 

vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā izglītības iestādē un tās apkārtnē. Tagad 

esam Latvijas Ekoskola. Tas lielā mērā skolas vides koordinatores, skolotājas Ausmas 

Skrastiņas nopietni un pārdomāti veiktais darbs. Par paveikto skolotāja saņēma IZM 

Atzinības rakstu.  

Priecājamies par pirmsskolas grupas sasniegumiem. Skolotājas Ilzes Meisteres mudināti, 

bērni kopā ar skolotājiem un vecākiem aktīvi piedalījās Zaļas jostas organizētajā 

makulatūras vākšanas konkursā  un ieguva 1.vietu republikā, saņemot balvā 400 EUR, 

kurus izlietoja rotaļu laukuma labiekārtošanā – tur bērnu priekam tapis auto. 

2014.gadā iegādāti: 

■4 datori, viens videoprojektors un 2 printeri par summu EUR 3524,22; 

■divi galdi skolotāju istabā par summu EUR 251.98; 

■12 skolēnu galdi un 24 krēsli par summu EUR 888.00 

■Putekļu sūcējs pirmsskolai EUR 70.00; 

■Veļas mašīna un žāvētājs pirmsskola EUR 749.99 

■Sporta inventārs EUR 426.85 

 

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 novadā aktīvi turpina darboties tradīcijām bagātie pašdarbības kolektīvi:  
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Priekuļos 

 ■Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Jumis” – vad. Uldis Blīgzna;  

 ■Jauniešu deju kolektīvs „Zelta virpulis”- vad. Uldis Blīgzna; 

 ■Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Miķelis” – vad. Māris Brasliņš; 

 ■Bērnu un jauniešu deju kopa „Miķelēni”, 5 vecuma grupas – vad. 

  M.Brasliņš;  

 ■Pagasta sieviešu koris „Laumas” – vad. Iveta Benga;  

 ■Pagasta vīru vokālais ansamblis „Neprāts” – vad. Ulla Siksne; 

 ■Amatierteātris – režisors Kārlis Freimanis; 

 ■Pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvs „Tūgadiņš” - dejo bērni jau no 2 

  gadu vecuma, ir 5 vec. grupas. Četras grupas (izņemot sagatavošanas grupu): 

  pirmsskola (4-6 gadi), 1.-2.kl., 3.-4.kl., 5.-6. klašu grupas piedalīsies 

  2015.gada skolu jaunatnes Dziesmu un Deju svētkos – vad. Mārtiņs un Rudīte 

  Jurciņi.  
 

Liepā 

 ■Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Sadancis” – vad. Marita Rieksta- 

 Krivjonoka; 

  ■Liepas sieviešu ansamblis „Uguntiņa” – vad. Sarma Puriņa;   

  ■Amatierteātris „Krams” – režisore Benita Sausiņa; 

  ■Bērnu teātra studija „Pigornieki” - režisore Ruta Stodoļņika; 

  ■Liepas rokdarbu pulciņš – vad. Inese Puriņa; 

 ■Līnijdeju grupa – vad. Skaidra Nīmane. 
 

Veselavā 

  ■Jauniešu deju kolektīvs „Veselava” – vad. Emerita Gruzde; 

 ■Bērnu deju kolektīvs „Veselava” – vad. Lauris Zilveris; 

■Bērnu vokālais ansamblis – vad. Laila Ampermane; 

■Mākslas pulciņš – vad. Kitija Gruzde; 

■Radošās darbnīcas – vad. Iluta Mārtiņjēkaba; 

 ■Teātra studija „Veselava” – režisore Ilona Tauniņa; 

■Sieviešu atbalsta izglītības un kultūras centrs "IEVA". 
 

Mārsnēnos  

■Dāmu deju grupa „Mare – vad. Māris Brasliņš; 

■Amatierteātris – režisore Santa Kalniņa; 

■Sieviešu un bērnu vokālie ansambļi – vad. Juris Krūze; 

■Līnijdeju kolektīvs „Malide” – vad. Gunta Salmiņa; 

■Klavierspēles pulciņš – vad. Līga un Aivars Siliņi; 

■Pirmsskolas vec. bērnu dziesmu un deju grupa – vad. Zita Aļeškēviča un Dace 

Purmale; 

■Radošo darbu pulciņš – vad. Zane Kalniņa. 
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Priekuļu kultūras nams 

 

Foto: Normunds Kažoks (2015) 

Selekcijas iela 6A, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads LV-4126. Priekuļu 

kultūras nama direktore – Inga Krafte. Priekuļu kultūras nama direktore ir pakļauta 

novada domes priekšsēdētājam, bet viņas pakļautībā atrodas pārējie kultūras nama 

darbinieki. 

2004.gada rudenī Priekuļu pagasta padomes priekšsēdētāja un pagasta deputāti, ņemot 

vērā iedzīvotāju vēlmes un aktīvo pašdarbību, atpirka bijušo kultūrai domāto ēku, lai 

radītu pagasta ļaudīm patīkamu vidi atpūtai, izklaidei un kvalitatīviem kultūras 

pasākumiem. Aktīva kultūras dzīve atjaunotajā kultūras namā sākās ar 2005.gadu. 

Priekuļu pagasta kultūras nams darbojas kā radošās darbības, tradicionālo kultūras norišu, 

kultūras un mākslas vērtību saglabāšanas, uzturēšanas un izglītošanas iestāde.  

Kultūras namam ir divi stāvi, tas ir pielāgots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (ir 

uzbrauktuve bērnu ratiņiem, invalīdu ratiņiem, tualete). 

Pirmajā stāvā atrodas: foajē 245.5 m
2
, lielā zāle 304.6 m

2
 ar 380 skatītāju vietām, skatuve 

125.8 m2, aktiertelpa 10 m2, gaismotāja un skaņu operatora telpa 11 m2, tualetes. 

Otrajā stāva atrodas: direktores un mākslinieciskās daļas vadītājas kabinets, spoguļzāle 

56.7 m2 un mazā zāle 27,5 m2 

Kultūras namā pamatdarbā strādā septiņi darbinieki, pašdarbnieku kolektīvos darbojas 

vairāk nekā 300 pašdarbnieku, vecumā no 2 gadiņiem līdz sirmam vecumam: 

■Bērnu deju kolektīvs „Tūgadiņš”- 139 dalībnieki; 

■Skolēnu deju kopa „Miķelēni” – 89 dalībnieki; 

■VPDK „Miķelis”- 19; 

■Jauniešu deju kolektīvs „Zelta virpulis” – 23; 

■VPDK „Jumis”- 21; 

■Sieviešu koris „Laumas”- 32; 

■Vīru ansamblis – 6; 

■Amatierteātris – 7. 

Kultūras nama misija - Priekuļu novada sabiedriskās un kultūras dzīves virzītājspēks, 

veidojot novada tēlu un atpazīstamību, nodrošinot augstvērtīgu un kvalitatīvu kultūras un 

mākslas pieejamību Priekuļu novadā, kā arī kvalitatīvu amatiermākslas kolektīvu darbību, 

sekmējot tradīciju turpināšanu, popularizēšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm, 

veidojot patīkamu un interesantu kultūrvidi novada iedzīvotājiem un viesiem. 

Kultūras nama vīzija: 

■Skaistā un sakoptā vidē darbojas Priekuļu novada kultūras centrs;  
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■Tas ir visu kultūras norišu metodiskais, informatīvais, koordinējošais un 

 darbību virzošais spēks pagastā un novadā;  

■Centrā izglītojas, sevi pilnveido, rod sociālo integrāciju dažādu mērķgrupu 

iedzīvotāji, darbojas dažādi interešu pulciņi, notiek kultūrizglītojošas norises;  

■Amatiermākslas kolektīvi ar jaunradi un iniciatīvu darbojas tautas mākslas 

vērtību saglabāšanā un popularizēšanā;  

■Kultūras centra ēka ir fiziski sakopta un iekārtota atbilstoši moderno tehnoloģiju 

prasībām.  

Priekuliešiem brīvajā laikā ir iespēja apmeklēt kultūras namu, kurā notiek 

pasākumi dažādām paaudzēm. Priekuļu novada kultūras nams nodrošina kvalitatīvu 

kultūras pasākumu sniegšana Priekuļu novada iedzīvotājiem un to viesiem, tādējādi 

rūpējoties par iedzīvotāju labklājību un kultūras mantojuma saglabāšanu un nodošanu 

nākamajām paaudzēm.  

Kultūras namā notiek profesionālu mākslinieku koncerti, teātru izrādes, atpūtas vakari, 

tradīciju svētki (bezmaksas pasākumi iedzīvotājiem - Lieldienu lustes bērniem, Valsts 

svētki, Ziemassvētku ieskaņas koncerti, Ziemassvētku koncerti pirmsskolniekiem un 

pensionāriem), augustā - Bērnības svētki pirmsskolas vecuma bērniem, kā arī 

pašdarbnieku kolektīvu un draugu sadraudzības koncerti.  

Lielākie pasākumi 2014.gadā, kuros visas skatītāju vietas bija aizņemtas un tika izvietoti 

papildkrēsli (aptuveni 400 apmeklētāji): Valmieras kinostudjas bērnu teātra izrādes, deju 

kolektīva „Tūgadiņš” koncerts-muzikāli horeogrāfisks uzvedums „Trejdeviņas 

tautasdziesmas”, Valsts svētkiem veltīts koncerts. 2014.gadā 20 gadu aktīvas dejošanas 

jubileju svinēja pieredzes bagātie vidējās paaudzes deju kolektīvi „Jumis” un „Miķelis”, 

bet jauniešu deju kolektīvs „Zelta virpulis’ atzīmēja savu 5 gadu jubileju. Dzimšanas 

dienas svinības kopā ar visa novada kolektīviem tika svinētas arī Priekuļu kultūras 

namam, kurš pēc atjaunošanas un savas darbības atsākšanas var godam atskatīties uz 

aizvadītajiem 10 gadiem.  

2014.gadā saņemts atbalsts no VKKF projektam – uzvedumam „Trejdeviņas 

tautasdziesmas”: mūzikas komponēšanai, ierakstīšanai un aranžijai, kā arī daļējai režijas 

apmaksai un deju horeogrāfijas izveidošanai un iestudēšanai – EUR 2600.00, no novada 

pašvaldības budžeta projekta realizācijai papildus tika piešķirti – EUR 1840.00, 

transporta nodrošināšanai amatiermākslas kolektīvu nokļūšanai uz koncertiem, 

festivāliem, skatēm – EUR 1465.00, tautas tērpu iegādei amatiermākslas kolektīviem – 

EUR 2938.00, kultūras nama remontam un rekonstrukcijai (foajē parketa grīdas 

nomaiņa), iesākts pagrabstāva remonts (sākta izbūvēt un ierīkota tuates telpa) – EUR 

18 920.00. 

2013.gadā tika uzsākts un 2014.gadā veiksmīgi ir pabeigts Eiropas Lauksaimniecības 

fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma saņemšanai Latvijas Lauku attīstības 

programmas 2007.-2013.gadam pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 

kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” biedrības „Cēsu 

rajona lauku partnerība” izsludinātajā rīcībā „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem 

iedzīvotājiem” projekts Priekuļu kultūras namā, ir iegādāta un uzstādīta kvalitatīva un 

profesionāla pasākumu apgaismošanas aparatūra, pārvilkti jauni kabeļi, nodrošinot visas 
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ugunsdrošības prasības, nodrošinot kvalitatīvu profesionālās mākslas pieejamību savā 

dzīves vietā gan Priekuļu iedzīvotājiem, gan citiem kultūras nama apmeklētājiem, 

tādējādi dažādojot sabiedriskās aktivitātes iespējas un uzlabojot to kvalitāti vietējiem 

iedzīvotājiem. No LAD saņemta summa – EUR 10193.18, pašvaldības ieguldījums – EUR 

13.919.73. 

2014.gadā Priekuļu kultūras nama ieņēmumi sastāda EUR 9789.74, no tiem:  pasākumu 

norise (iztirgotās biļetes)  - EUR 9008.00, un ieņēmumi par telpu nomu  EUR 781.74. 

 

Liepas pagasta kultūras nams 

 Juridiskā adrese – Pļavas iela 2, 

Liepas, Liepas pagasts, Priekuļu novads, 

LV-4128. Kultūras nama vadītāja – 

Benita Sausiņa. Par iestādes dibināšanas 

gadu tiek uzskatīts 1909. Kultūras namā ir 

divas zāles: Lielā skatītāju zāle – 169 

kvadrātmetri, var uzņemt 150 skatītājus, 

Mazā zāle – 40 kvadrātmetri, var uzņemt 

25 skatītājus. Bez kultūras nama vadītājas 

kultūras namā vēl strādā – apkopēja (pilna 

slodze), kurinātājs (apkures sezonas laikā) 

un galdnieks (0,5 slodze). 

Kultūras namā darbojas šādi pašdarbības kolektīvi: 

 ■VPDK “Sadancis” – 18 dalībnieki; 

 ■Sieviešu vokālais ansamblis “Uguntiņa” – 8 dalībnieki; 

 ■Teātra kopa “Krams” – 12 dalībnieki; 

 ■Līnijdeju grupa – 8 dalībnieki; 

 ■Rokdarbu pulciņš – 10 dalībnieki. 

Tradicionālie, ikgadējie pasākumi: 

 ■Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākums; 

 ■Deju koncerts “Ak, pavasar....”; 

 ■Lieldienu pasākums (otrajās Lieldienās); 

 ■Teātra kopas “Krams” pirmizrāde; 

 ■Cēsu kauju atceres pasākums; 

 ■Jāņu ielīgošanas pasākums; 

 ■Vokālo ansambļu sadziedāšanas koncerts; 

 ■Lāčplēša dienas lāpu gājiens (sadarbībā ar Liepas pamatskolu); 

 ■Valsts svētku pasākums; 

 ■Liepas talants (sadarbībā ar jauniešu centru “Apelsīns”); 

 ■Ziemassvētku koncerts; 

 ■Pirmsskolas vecuma bērniem eglīte; 

 ■Pensionāru Vecgada pasākums; 

 ■Jaungada nakts balle. 

 Kopējais pasākumu skaits 2014.gadā - 37 pasākumi, kurus apmeklēja 3975 

skatītāji, kopējās izmaksas pasākumu norisei sastāda EUR 14795  (t. sk. EUR 9000 

Novada svētkiem) 
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Lielākie pasākumi: 

 ■Novada svētki Liepas pagastā – 1500 apmeklētāji; 

 ■Jaungada nakts balle – 127 apmeklētāji; 

 ■Valsts svētki – 150 apmeklētāji; 

 ■Pagasta teātra kopas “Krams” pirmizrāde – 130 apmeklētāji; 

 ■Pensionāru vecgada pasākums – 80 apmeklētāji; 

 ■Liepas talants 2014 – 100 apmeklētāji 

Kultūras namam tika: 

 ■iegādāti aizkari un žalūzijas mēģinājuma un noliktavas telpām – EUR 

              996.45; 

 ■nomainītas divas ārdurvis – EUR 2050.95. 

 

Eduarda Veidenbauma memoriālais muzejs „Kalāči” 

Foto: Normunds Kažoks (2012) 

Adrese: “Kalāči”, Liepas pagasts, 

Priekuļu novads, LV-4128 

Vadība: Linda Ķīse, Tamāra 

Kurzemniece Eduarda Veidenbaums 

memoriālais muzejs "Kalāči" 

vadītājas. 

Dibināts: E. Veidenbauma 

memoriālais muzejs "Kalāči" dibināts 

1958. gada 5. novembrī. 

Darbinieku skaits: 4 

Apmeklētāju skaits 2014. gadā - 
KOPĒJAIS apmeklētāju skaits – 2512. 

Tradicionālie, ikgadējie pasākumi: 

 ■Muzeju nakts; 

 ■„Muzeja darbinieku talka”; 

 ■Ed. Veidenbauma diena.(maijs); 

 ■Ed. Veidenbauma dzimšanas diena.(oktobris). 

Misija: E. Veidenbauma memoriālā muzeja "Kalāči" misija ir vākt, glabāt, pētīt un 

popularizēt materiālus par Ed. Veidenbaumu kā izcilu parādību Latvijas kultūrvēsturē, 

savā darbībā balstoties uz krājumu, tā izpēti un iespēju izrādīt apskatei unikālu Valsts 

nozīmes kultūras pieminekli - Liepas " Kalāčus", kā arī krājuma materiālus par Kārli 

Veidenbaumu, Ed. Treimani - Zvārguli, Pāvilu Rozīti un citiem Liepas novada literātiem 

un kultūras darbiniekiem.Muzejs ar savu darbību izglīto, rosina un veido izpratni Latvijas 

jaunatnē par E. Veidenbauma vietu un nozīmi latviešu literatūrā, kā arī rada interesi par 

novada kultūrvēsturi Latvijas iedzīvotājos un ārvalstu tūristos.  

Eduarda Veidenbauma memoriālais muzejs „Kalāči” Liepas pagastā darbojas, lai vāktu, 

pētītu, glabātu un popularzētu materiālus par dzejnieku Eduardu Veidenbaumu.  

Nozīmīgākie ieguldījumi/ uzlabojumi muzejā 2014. gadā: 

E. Veidenbauma memoriālajā muzejā „Kalāči” 2014.gadā pirmajā pusgadā veikti 

sakopšanas darbi muzeja apkārtnē. Organizēta talka: aprīļa mēnesī muzeja darbinieki 

grāba lapas, sakopa pastaigu celiņus. 

2014. gadā veiktie darbi: 
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 ■Veikts daļējs dzīvojamās mājas jumta remonts, kura kopējās izmaksas ir  EUR 

2550,30. Dzīvojamās mājas rietumu puses jumts bija ļoti sliktā stāvoklī,  kā rezultātā 

lietus un sniega laikā nokrišņi iekļuva muzeja telpās, radot  bojājumus. 

 ■Uzcelts malkas šķūnītis, kura kopējās izmaksas ir EUR 2419,46. Malkas 

 šķūnītis nepieciešams, lai uzglabātu malku muzeja apkures vajadzībām, pirms 

 tam malka uzglabāta nepiemērotā vietā, kas kaitēja dvīņu klēts saglabāšanā kā 

 arī malka netika pietiekami ventilēta, kas izsauca malkas kvalitātes zudumu.  

 ■Iegādāts dokumentu skapis un rasējumu skapis (tekstilizstrādājumiem) ar 

 desmit atvilktnēm, lai atbilstošā vidē saglabātu muzeja kultūrvēsturiskās 

 vērtības. Kopējās izmaksas ir EUR 979. 

Lielākie pasākumi 2014.gadā: 

E. Veidenbauma muzejam ir sezonāls raksturs, tas ir atvērts apmeklētājiem no 15. maija 

līdz 15. oktobrim. E. Veidenbauma memoriālajā muzejā 2014. gadā notika vairāki 

pasākumi.  

17. maijā „Muzeju nakts 2014 Kalāčos!”, piedzīvojām Imanta Ziedoņa „Dzintaraino 

pasaku” kopā ar Gunitu Bārdu un Solvitu Būri. Apmeklēja 55. 

Kā katru gadu notika Eduarda dienas, kas pulcēja māksliniekus no Rīgas un Cēsīm uz 

„Eduarda Veidenbauma diena” 25. maijā „Kalāčos”. 2014.gada pasākumā piedalījās 

dzejnieki- Inese Zandere, Daina Sirmā, Valts Ernštreits, Māris Salējs, Aivars 

Krūkliņš, Rolands Mareckis, Aivars Eipurs, kā arī vairāki Igaunijas jaunie dzejnieki, 

to skaitā Marguss Konnula. Pasākumu apmeklēja – 25.  

29. jūnijā E.Veidenbauma muzejs iekļāvās arī novada svētku ekskursijas ietvarā. Muzeju 

apmeklēja 120 ekskursanti. 

19. jūlijā muzejs ņēma dalību „Puķu draugu” saieta pasākumā, kura laikā muzejs tika 

kupli apmeklēts, aptuveni 1500 cilvēku. 

12. oktobrī Ed. Veidenbauma 147. dzimšamas dienas ietvaros tika rīkota Eduarda 

Veidenbauma dzejas koncertizrāde „ Vēl neesmu dubļos tik dziļi es stidzis”, kur 

piedalījās LKA Aktiermākslas 2. kursa studenti, režisore Māra Ķimele. 

  

Mārsnēnu tautas nams   

Foto: Normunds Kažoks (2012) 

 Adrese ‘’Tautas nams’’ 

Mārsnēnu pagasts, Priekuļu novads, 

LV-4129. Ar 2014.gada 18.martu 

Tautas nama vadītāja Vita Vilumsone. 

Tautas namam ir divi stāvi. Pirmajā 

stāvā ir pieejama Lielā zāle 149,6 m2, 

šajās telpās ik mēnesi notiek dažādas ar 

kultūru saistītas aktivitātes (var uzņemt 

līdz 150 cilvēkiem). Skatuve 50,0 m2. 

Mazā zāle (vadītājas kabinets) 58,9 

m2. Otrajā stāvā atrodas Dzeltenā zāle 

56,3m2. Aiz skatuves ir pieejamas arī divas aktiertelpas. Tautas namā strādā 2 darbinieki- 

apkopēja un tautas nama vadītāja. 

Pašdarbnieku kolektīvos kopā darbojās ap 70 pašdarbnieku un nodarbības vadījuši 7 

vadītāji. Tie ir: 

 ■Klaviernodarbību pulciņš - 13(Līga Siliņa un Aivars Siliņš); 

 ■Pirmskolas bērnu dziesmu un deju kolektīvs -17 (Dace Purmale un Zita 

 Aļeškēviča); 
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 ■Dāmu deju kolektīvs ‘’MARE’’- 10(Māris Brasliņš); 

 ■Līnijdeju kolektīvs ‘’MALIDE’’- 12(Gunta Salmiņa); 

 ■Amatierteātris -12(Santa Kalniņa); 

 ■Sieviešu ansamblis- 10(Juris Krūze). 

Tradicionālie ikgadējie pasākumi: 

 ■Februārī-Valentīndienas balle; 

 ■Marts-Amatierteātra pirmizrāde un sieviešu dienas pasākums un pavasara 

 ieskaņas koncerts; 

 ■Aprīlis- Lieldienu pasākums; 

 ■Maijs- Klavierspēļu noslēguma koncerts; 

 ■Jūnijs- estrādes atklāšana un pašdarbnieku noslēguma koncerts; 

 ■Augusts- Ikgadējie un jau tradicionālie Mārsnēnu pagasta sporta svētki; 

 ■Novembris- Valsts svētku koncerts un balle; 

 ■Decembris- Eglīte pirmskolas vecuma bērniem, lielās egles iedegšana; 

 Ziemassvētku balle un Pensionāru Ziemassvētku balle; 

 ■Dažādi bezmaksas pasākumi kā arī jauniešiem tik ļoti pieprasītas diskotēkas. 

2014.gadā no Tautas nama iedalītajiem budžeta līdzekļiem paveikts: 

 ■Saremontēta viena skanda- EUR 48,00; 

 ■Iegādāts jauns Karcher FP 303 grīdas pulētājs- EUR 182,00; 

 ■mūzikas centrs Panasonic SC-AKX16 – EUR 227,00; 

 ■iegādāta arī dārza nojume, lai sliktos laika apstākļos būtu kur paslēpt 

 mūzikas aparatūru – EUR 20,85; 

 ■blūzes dāmu deju kolektīvam- EUR 134,91; 

 ■valsts svētku pasākumiem iegādāts karogs, karoga kāts un karoga turētājs par 

 summu – EUR 61,64; 

 ■savesti kārtībā mūzikas aparatūras vadi un kabeļi –EUR 109,19. 

Tautas nama misija: 

Strādāt pie kultūras vērtību saglabāšanas. Panākt sabiedrības aktīvu līdzdalību kultūras 

procesos. Nodrošināt iedzīvotājiem plašas un pieejamas kultūras aktivitātes. 

Daudzveidīgu radošo izpausmi kultūras jomā. Veicināt sadraudzību ar citiem novada 

kolektīviem. 

 

Veselavas pagasta tautas nams un Veselavas muižas muzejs 

(Foto: Normunds Kažoks) 

Adrese: „Viesturi” Veselavas pagasts, 

Priekuļu novads, LV4116. Veselavas tautas 

nama vadītāja Emerita Gruzde. Veselavas 

muižas ēka celta 1602.gadā, savukārt 

Veselavas tautas nams izveidots 1990.gadā. 

Veselavas tautas namā ir vairākas zāles, 

kurās var uzņemt apmeklētājus: Lielā zāle - 

128m
2
 -130 vietas, Dzeltenā zāle - 62m

2
 - 60 

vietas, vizīšu istaba - 33m
2
 – 20 

apmeklētājiem, bibliotēkas zāle - 27m
2
 – 20 apmeklētājiem; Izstāžu zāle - 44m

2
 – 50 

viesiem. Veselavas tautas nama struktūrvienībā strādā viens darbinieks. 

Veselavas tautas namā darbojas sekojoši pašdarbnieku kolektīvi un dalībnieku skaits: 

■JDK „Veselava”-16; 

■Bērnu tautisko deju kolektīvs-6; 

■Teātra studija-16; 
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■Mākslas pulciņš-8; 

■Radošā darbnīca-9; 

■Bērnu vokālais ansamblis -11. 

Tradicionālie, ikgadējie pasākumi un apmeklējums: 

■Lieldienas – 100; 

■Līgo svētki – 100; 

■18.novembris – 100; 

■Leģendu  nakts – 150; 

■Ziemassvētku labdarības koncerts – 18; 

■Jaunā gada muzikāla izrāde – 120. 

Ieguldījumi 2014.gadā: 

■Ieguldījumi inventāra iegādē: kleitas 6gb par EUR 453, prožektori  skatuvei 

 EUR 1475, statīvi telpu dekorēšanai EUR 122, aizkari  dekorēšanai EUR 77, 

 magnetola EUR 199; 

■Ieguldījumi pamatlīdzekļu iegādē: dimeris skatuves  apgaismojuma 

  regulēšanai EUR 1570, lielās  zāles  logu  aizkari  EUR 3431; audums 

  skatuves  aizkariem EUR 997, lukturu  izgatavošanai 2436. 

■Būvuzraudzība  EUR 500, rekonstrukcijas  projekta  izstrāde EUR 327, balkona  

izgatavošana EUR 6974, šķūņa  izgatavošana EUR5978, durvju  izgatavošana  

lielajai  zālei EUR 3438, lielās  zāles  remonts EUR 3949; 

■Ieguldījumi ēkas uzturēšanā: blīvju  frēzēšana  logu  vērtnēm  EUR 798, 

 parketa  grīdas  izgatavošana EUR 14000. 

 

Veselavas Muižas muzejs 

Adrese „Viesturi” Veselavas pagasts, Priekuļu novads, LV4116. Darbinieku skaits 

struktūrvienībā - viens. Vadība - Veselavas tautas nama vadītāja Emerita Gruzde. Iestāde 

izveidota-1602.gadā. 2002.gadā muiža pieņem tūristus un apmeklētājus, iestājas Piļu 

muižu asociācijā. Tradicionālie, ikgadējie pasākumi – leģendu naktis.  

Lielākie pasākumi un apmeklētāju skaits: 

■Leģendu  nakts -150; 

■Tūristi, viesi-563; 

■Ziedu  svētki-2000. 

 

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. 

 

Priekuļu pagasta bibliotēka 

 Priekuļu novada Priekuļu pagasta bibliotēka ir 

Priekuļu novada pašvaldības struktūrvienība. Par 

bibliotēkas dibināšanas gadu uzskata 1911.gadu. 

Bibliotēkas adrese: Raiņa iela 8, Priekuļi, 

Priekuļu pagasts, Priekuļu novads.  
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Bibliotēkā strādā trīs darbinieces: bibliotēkas vadītāja A. Šteinberga un bibliotēku 

informācijas speciālistes K. Saliete un L. Grundmane.  

Priekuļu pagasta bibliotēka atkārtoti tika akreditēta 2014.gada 12.septembrī, akreditācijas 

termiņš – 2019.gada 12.septembris. 

Bibliotēkas telpu kopējā platība ir 180m2, bibliotēkas krājuma kopējais apjoms uz 

2015.gada 1.janvāri ir 9923 vienības. Bibliotēkā lasītājiem un apmeklētājiem ir pieejams 

pastāvīgais un bezvadu interneta pieslēgums un 8 datori. Bibliotēkas darbinieki izmanto 2 

datorus.  

2014.gadā Priekuļu pagasta bibliotēkā tika reģistrēti 724 lasītāji, no tiem bērni un jaunieši 

līdz 18 gadu vecumam - 247.  

2014.gadā bibliotēkas pakalpojumus izmantoja 5539 lasītāji, kuri kopā izlasīja 17009 

izdevumus. Priekuļu pagasta bibliotēku 2014.gadā interesenti apmeklēja 10474 reizes.  

Nozīmīgākie notikumi 2014.gadā:  

 2014.gadā Priekuļu pagasta bibliotēkas krājums tika papildināts par 1172 

vienībām (EUR 5017.50). Bibliotēkā 2014.gadā lasītājiem tika abonēti 40 periodiskie 

izdevumi EUR 1266,00).  

2014.gadā bibliotēkā notika 16 tematiskie pasākumi, kurus kopā apmeklēja 324 

interesenti, un tika eksponētas 50 izstādes. Kopējie izdevumi pasākumu organizēšanai– 

EUR 123.41. Visplašāk apmeklētais pasākums bija bibliotēkas organizētās radošās 

darbnīcas vasarā un „Vasaras lasīšanas konkurss”. Pasākumos piedalījās105 skolēni un 

pirmsskolas vecuma bērni, izmaksas – EUR 26.58. Pieaugušo auditorijai tika organizēta 

tikšanās ar grāmatu autori, Ingunu Baueri. Kopējie pasākuma organizēšanas izdevumi – 

EUR 96.83.  

2014.gadā bibliotēkā tika veikts kosmētiskais remonts un uzstādītas jaunas bīdāmās 

durvis (kopējās izmaksas EUR 978.84). Bibliotēkas apmeklētāju vajadzībām tika iegādāts 

portatīvais dators un galda dators ar monitoru un standarta programmatūru (izmaksas 

EUR 1355.00). 

 

Liepas pagasta bibliotēka  

 Liepas pagasta bibliotēka dibināta 1909. gadā. Tā atrodas Priekuļu novada, Liepas 

pagastā, Rūpnīcas ielā 8. Bibliotēkas vadītāja Aija Struņķe un tajā strādā 3 darbinieki. 

Liepas pagasta bibliotēka akreditēta 12.09.2014., tā akreditēta uz 5 gadiem. Bibliotēkas 

telpu kopējā platība – 350 m
2
; grāmatu krājums – 12899 vienības (2014. gadā tika tīrīts 

fonds no novecojušās un nolietotās literatūras); bibliotēkā ir 8 datori, no tiem divi datori 

darbiniekiem. Pieejams WI-FI bezvadu interneta pieslēgums. Liepas pagasta bibliotēkā ir 

reģistrēti 342 lasītāji, tajā skaitā bērni un jaunieši līdz 18 gadiem – 79. 

Grāmatu izsniegums 8414 eksemplāri, tai skaitā bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem - 

502. Bibliotēka apmeklēta 4209 reizes.  

2014.gadā Liepas pagasta bibliotēkā papildināti krājumi par kopējo summu EUR  – 

4974.72. Pasākumu apmeklētāju skaits – 342. Lielākais no tiem „Tikšanās ar 

novadniekiem” – 64 apmeklētāji. 

Liepas pagasta bibliotēkas kopējie izdevumi – EUR 36970.58,- precēs un pakalpojumos – 

EUR 8825.41.  

 

Mārsnēnu pagasta bibliotēka 

 Bibliotēkas adrese: Priekuļu novada Mārsnēnu pagasta „Tautas nams”, tās 

vadītāja Lauma Zaļaiskalna. Mārsnēnu pagasta bibliotēka dibināta 1907.gadā, un tajā 

strādā 1 darbiniece – vadītāja. Mārsnēnu pagasta bibliotēka akreditēta 2014.gada 

12.septembrī un tā akreditēta uz 5 gadiem. 
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Bibliotēku telpu kopējā platība 56 km2, grāmatu krājums fondā – 5836 vienības. 

Bibliotēkā ir 5 datori, 4 tiem pieejami bibliotēkas lietotājiem. Reģistrētu lasītāju skaits 

Mārsnēnu pagasta bibliotēkā – 237, no tiem 98 bērni un jaunieši līdz 18 gadiem. 

2014.gadā Mārsnēnu pagasta bibliotēka apmeklēta 4156 reizes un grāmatas izsniegtas 

5233 reizes.  

Mārsnēnu pagasta bibliotēkas kopējie izdevumi EUR 12229.00. 2014.gadā bibliotēkas 

krājumi papildināti par 165 vienībām par kopējo summu EUR 1562.00. Abonēti 18 

preses izdevumi. Notikušas 53 izstādes un 10 tematiskie pasākumi. 

Lielākās izdevumu pozīcijas 2014.gadā: 

 ■Krājuma komplektēšanai – EUR 1970.00; 

 ■Precēs un pakalpojumos – EUR 456.00; 

 ■Informācijas tehnikas pakalpojumu izdevumi – EUR 286.00; 

 ■Datortehnika - EUR 676.00. 

  

Veselavas pagasta bibliotēka 

 Priekuļu novada Veselavas pagasta bibliotēka ir Priekuļu novada pašvaldības 

struktūrvienība. Bibliotēkas adrese: Veselavas pagasta „Viesturi”. Bibliotēka dibināta 

1923.gada 23.martā. Bibliotēku telpu kopplatība ir 150m2. Bibliotēkā strādā viena 

darbiniece - vadītāja Ingrīda Rence. 

2014.gadā bibliotēka tika akreditēta un ieguva vietējas nozīmes bibliotēkas statusu. 

Krājuma – dokumentu vienību kopskaits –2014.gada 31.decembrī- 4589. Bibliotēkā 

lasītājiem un apmeklētājiem ir pieejams pastāvīgais un bezvadu interneta pieslēgums un 4 

datori. Bibliotēkas darbiniece izmanto 1 datoru. 2014.gadā Priekuļu pagasta bibliotēkā 

tika reģistrēti 256 lasītāji, no tiem bērni un jaunieši līdz 18 gadiem – 56. 2014.gadā 

bibliotēka apmeklēta 3764 reizes un kopā izlasīti 3016 izdevumi (no tiem grāmatas- 

1649).2014.gadā Veselavas pagasta bibliotēkas krājums tika papildināts par 610 vienībām 

(grāmatas + seriālizdevumi) par kopējo summu EUR 1720.00. Abonēti 19 nosaukumu 

preses izdevumi. Notika 9 tematiskie pasākumi un 30 izstādes. 2014.gadā bibliotēka kopā 

ar Biedrību „Sieviešu atbalsta izglītības un kultūras centrs IEVA” piedalījās 

Priekuļu novada domes mazo projektu konkursā „Mēs novadam” 2014. ar projektu” 

Piemiņas vieta Latvijas karoga autoram Jānim Lapiņam Veselavā”, kur ieguva 

atbalstu projekta īstenošanai EUR 625.00. 

 Lai izveidotu piemiņas vietu Latvijas karoga autoram Jānim Lapiņam, bija 

nepieciešamas šādas aktivitātes: 

 ■Vēsturiski informatīvā materiāla atlase stendam; 

 ■Organizatoriskie pasākumi, piemiņas vietas sakārtošana, zāles pļaušana; 

 ■Stenda materiālu maketēšana, stenda izgatavošana; 

 ■Karoga masta izgatavošana un uzstādīšana; 

 ■Karoga iegāde; 

 ■Norādes zīmju izgatavošana uz piemiņas vietu un to uzstādīšana; 

 ■Stenda atklāšanas pasākums; 

 ■Atskaišu sagatavošana. 

Aktivitātēs piedalījās Biedrība „Sieviešu atbalsta izglītības un kultūras centrs IEVA” 

Zemessardzes pārstāvji, pašvaldības pārstāvji, maketētājs, ZS „Vējaines”. Kopumā 

projektā tika iesaistīti ap 50 cilvēki. 

Informācija par projekta realizācijas gaitu un realizāciju tika atainota laikrakstā 

„Druva” 24.septembra un 10.oktobra numurā. Sižets Vidzemes TV, kas izskanēja arī 

Latvijas TV 1.kanāla ziņu raidījumā http://ltv.lsm.lv/lv/raksts/09.10.2014-izveido-

pieminjas-vietu-pirmajam-latvijas-karoga-darinatajam.id36718/. 

http://ltv.lsm.lv/lv/raksts/09.10.2014-izveido-pieminjas-vietu-pirmajam-latvijas-karoga-darinatajam.id36718/
http://ltv.lsm.lv/lv/raksts/09.10.2014-izveido-pieminjas-vietu-pirmajam-latvijas-karoga-darinatajam.id36718/
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2.3. Nozīmīgākie veikumi un novadā veselības aprūpes, sociālās palīdzības un bērnu 

un jaunatnes lietu 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 feldšerpunkti, 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. 

 

Primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji  

Ārstniecības iestādes nosaukums Ārstniecība iestādes adrese  Tālruņa Nr.  
Prindule Ilona - ģimenes ārsta 

prakse 

"Doktorāts", Liepas pagasts, 

Priekuļu novads, LV-4128 
64195281 

Prindulis Jānis - ģimenes ārsta 

prakse 

"Doktorāts", Liepas pagasts, 

Priekuļu novads, LV-4128 
64195281 

Smeķe Aija - ģimenes ārsta prakse 
"Doktorāts", Liepas pagasts, 

Priekuļu novads, LV-4128 
64195367 

Briģis Jānis - ģimenes ārsta un 

arodslimību ārsta prakse  

Meistaru iela 1, Jāņmuiža, Priekuļu 

pagasts, Priekuļu novads, LV-4126 
64154238 

Mačs Marģers - ģimenes ārsta 

prakse 

Dārza iela 6, Priekuļi,  Priekuļu 

novads, LV-4126 
64130450 

Meinerte Gundega - ģimenes ārsta 

prakse 

Raiņa iela 8, Priekuļu pagasts, 

Priekuļu novads,  LV-4126 
64130231 

Briģis Jānis - ģimenes ārsta un 

arodslimību ārsta prakse  

Raiņa iela 8, Priekuļu pagasts, 

Priekuļu novads, LV - 4126 
64130231 

 

 
    

Zobārstniecības pakalpojumu sniedzēji  

Ārstniecības iestādes nosaukums Ārstniecība iestādes adrese  Tālruņa Nr.  

RL un KO, SIA 
Rūpnīcas iela 17-3, Liepas pagasts, 

Priekuļu novads, LV - 4128 
64195083 

 

Sociālā palīdzība  

Priekuļu novada Sociālais dienests ir pašvaldības iestāde, izveidota 2009.gada 

30.jūlijā, apvienojot Liepas un  Priekuļu pagastu sociālos dienestus un iekļaujot tajā 

Mārsnēnu un Veselavas pagastu sociālā darba speciālistus. Priekuļu novada Sociālais 

dienests 2010.gada 26.martā reģistrēts Latvijas Valsts Ieņēmuma dienestā kā atsevišķa 

Priekuļu novada pašvaldības struktūrvienība (iestāde) ar reģistra Nr. 900009311567, bet 

2010.gada 14.jūnijā reģistrēts Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Sociālo 

pakalpojumu sniedzēju reģistrā, reģistrācijas apliecība Nr.501, kā sociālo pakalpojumu 

sniedzējs.  

Lai nodrošinātu telpu un teritorijas pielāgotību personām ar pārvietošanās 

traucējumiem un atbilstību normatīvajos aktos par ugunsdrošību noteiktajām prasībām un 
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normatīvajos aktos par higiēnas prasībām noteiktajām prasībām, ar 2014.gada 1.jūliju 

mainīta iestādes juridiskā adrese, un tā ir: Cēsu prospekts 1, Priekuļi, Priekuļu pagasts, 

Priekuļu novads, LV -4126.  

Sociālais dienests  savu darbību veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem un iestādes 

nolikumu. Iestādes struktūrā izveidotas trīs nodaļas: Sociālās palīdzības nodaļa, Sociālās 

aprūpes mājās nodaļa un Ģimenes atbalsta nodaļa, un struktūrvienība - Sociālo 

pakalpojumu centrs. Pavisam Sociālajā dienestā un tā struktūrvienībās strādā 20 

darbinieki (t.sk. 11 amata vienības- sociālā darba speciālisti). Darbs tiek organizēts 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. 2014.gadā sociālā atbalsta pasākumiem (t.sk. sociālās palīdzības un sociālo 

pakalpojumu sniegšanai, sociālā dienesta un tā struktūrvienību pakalpojumu sniegšanai 

un uzturēšanai) novadā pavisam izlietoti EUR 419053 (jeb 295349 lati), kas ir par 15% 

vairāk kā 2013.gadā, (salīdzinājumam 2013.gadā - 250560 lati, 2012. gadā - 257483 lati, 

2011. gadā - 265396 lati, 2010.gadā - 29347 lati). Izlietoto līdzekļu palielinājums 

skaidrojams ar: 1) jaunu sociālā atbalsta pasākumu ieviešanu (pabalsti aizbildņu ģimenēm 

un audžuģimenēm), 2) specializētā autotransporta iegādi un uzturēšanu, šofera-asistenta 

algošanu, 3) sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanas turpināšanu bezdarbniekiem, 

pirmspensijas un pensijas vecuma personām (pēc ESF projekta realizācijas beigām), 

higiēnas (dušas, veļas mazgāšana) pakalpojuma nodrošināšanu. 

2014.gadā ekonomiskā situācija novadā nav būtiski uzlabojusies, bet ir 

samazinājies trūcīgo personu skaits. 2014.gadā trūcīgas ģimenes statuss tika piešķirts 831 

personai (2013.gadā - 935 personām, 2012.gadā - 1289 personām). Pavisam 2014.gadā 

sociālā darba speciālisti izsniedza 793 izziņas par trūcīgas personas/ģimenes statusa 

piešķiršanu (2013.gadā – 887) un 97 izziņas par maznodrošinātās personas/ģimenes 

statusa piešķiršanu (2013.gadā – 105). 

Pamatojoties uz normatīvajiem aktiem un pašvaldības saistošajiem noteikumiem 

2014.gadā sociālajai palīdzībai pavisam izlietoti EUR 116107 (jeb 81600 lati), kas ir par 

15% mazāk kā 2013.gadā, (salīdzinājumam: 2013.gadā - 95752 lati, 2012.gadā – 112320 

lati, 2011.gadā - 130940 lati, 2010.gadā - 156509 lati) un tos saņēmušas 1104 personas. 

2014.gadā, salīdzinājumam ar 2013.gadu, ievērojami, par 44% ir samazinājies līdzekļu 

izlietojums garantētā minimālā ienākuma pabalsta piešķiršanai. Garantētā minimālā 

ienākuma pabalsti piešķirti 102 personām (2013.gadā -200 personām), kopsummā EUR 

10927 (9%). 2014.gadā, salīdzinājumā ar 2013.gadu par 6% ir samazinājies dzīvokļu 

(t.sk. malkas) pabalstu piešķiršanai izlietoto līdzekļu apjoms, proti, dzīvokļu (t.sk. 

malkas) pabalsti piešķirti 714 personām, kopsummā EUR 58105 (50%). Brīvpusdienas 

saņēmuši 173 bērni un šo bērnu ēdināšanai izlietoti EUR 16147 (14%). Ārstēšanās 

pabalstiem izlietoti EUR 18831(16%), bērnu izglītošanai – EUR 3322 (3%), sociālās 

garantijas bāreņiem un audžuģimenēm – EUR 3310 (3%). Pārējiem pašvaldības 

pabalstiem (ārkārtas situācijas, apbedīšanas pabalsts u.c.) izlietoti EUR 5465 (5%). 

Sociālās palīdzības sniegšanu un sociālā darba pakalpojumus 2014.gadā nodrošināja 5 

sociālā darba speciālisti. Saņemti 1744 iesniegumi, sagatavoti 1989 lēmumi. Izvērtētas 17 

personu vajadzības pēc sociālajiem pakalpojumiem. 2014.gadā 26 cilvēki saņēma 

pašvaldības līdzfinansētu ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu institūcijās 

(pansionātos) un šo aprūpes pakalpojuma apmaksai tika izlietoti EUR 56891, 5 bērni 

saņēma pašvaldības finansētu ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu institūcijā, un šī 

pakalpojuma apmaksai tika izlietoti EUR 10242. 
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Sociālās aprūpes mājās nodaļa ir Sociālā dienesta struktūrvienība (2007.gada 

2.martā reģistrēta Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, Nr.237), kas nodrošina 

aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā personām, kuras objektīvu grūtību dēļ nevar sevi 

aprūpēt (vecums, funkcionāli traucējumi), organizējot aprūpi mājās atbilstoši 

nepieciešamajam aprūpes līmenim. Aprūpes mājās pakalpojumi 2014.gadā sniegti 31 

personai un to nodrošināja 4 aprūpētājas un medicīnas darbinieks. Aprūpes mājās 

pabalsti piešķirti 6 personām, kopsummā EUR 1771. Iegādāts specializētais 

autotransports, kurš nodrošina 7 bērnu ar īpašām vajadzībām nokļūšanu uz/no izglītības 

iestādēm. Ar Sociālā dienesta auto transportiem nodrošināta 57 personu nogādāšana uz 

medicīnas iestādēm un atpakaļ. Sociālās aprūpes mājās nodaļas pakalpojumu sniegšanai 

izlietoti EUR 62470.  

 Ģimenes atbalsta nodaļa ir Sociālā dienesta struktūrvienība, kas veic sociālo 

darbu, sniedz psiholoģisko palīdzību vai organizē to sniegšanu novada pašvaldībā 

dzīvojošām ģimenēm un bērniem. Nodaļas darbības nodrošināšanai un pakalpojumu 

sniegšanai pavisam izlietoti EUR 56235 un pakalpojumus saņēmušas pavisam 563 

personas. Sociālā darba pakalpojumus ģimenēm ar bērniem 2014.gadā sniedza 3 sociālie 

darbinieki darbam ar ģimenēm un bērniem, vecākais sociālais darbinieks un psihologs. 

Sociālo darbinieku konsultācijas ir saņēmušas 112 ģimenes ar bērniem (352 persona). 

Izstrādāti individuālās sociālās rehabilitācijas un sociālās korekcijas plāni 7 bērniem. Tika 

organizētas izglītojoša/atbalsta grupas sākumskolas bērnu vecākiem, kā arī vecākiem tika 

piedāvāta iespēja individuāli apgūt dažādas programmas bērnu audzināšanā, gan 

individuāli, gan grupās, t.sk. pirmskolas vecuma bērnu vecākiem 10 nodarbību cikls 

„Bērnu emocionālā audzināšana”. Notikušas „Džimbas drošības skoliņa” 30 

nodarbības, kuras novadītas 3 grupām, pavisam kopā 48 bērniem. Organizētas atbalsta 

grupa aizbildņiem (8 nodarbības, piedalījās 6 aizbildņi), vadītas izglītojošas nodarbības 

70 Liepas pamatskolas skolēniem (2.,7.,8.,9.klase). Psihologa individuālas konsultācijas 

saņēmušas 93 personas (t.sk. 40 pieaugušie un 53 bērni). Veiktas 42 psihodiagnostikas, 

sagatavoti un sniegti 40 atzinumi. Bērnu dienas centru Liepas pagastā apmeklējis 117 

bērni vecumā no 7-13 gadiem, t.sk. 65 bērni no trūcīgām/maznodrošinātām ģimenēm. 

Centrs bērniem ir atvērts četras dienas nedēļā, un tā darbību nodrošina 1 darbinieks. 

Vidēji dienā centru apmeklē 10 bērni. Bērnu dienas centrā organizētas dažādas 

aktivitātes: 12 sociālo lomu un prasmju attīstība nodarbības, 10 tematiski izglītojošās 

nodarbības, radošas nodarbības, dažādi svētku pasākumi, rotaļu un filmu vakari un citas 

aktivitātes. 

Sociālo pakalpojumu centrs (izveidots 2012.gada 26.jūlijā) ir Priekuļu novada 

Sociālā dienesta struktūrvienība, kas nodrošina sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 

novada iedzīvotājiem, un tā darbības mērķis ir: realizējot sociālās rehabilitācijas 

programmas pasākumu kopumu, atjaunot un pilnveidot pirmspensijas un pensijas 

vecuma personām sociālās un funkcionālās prasmes, veicināt viņu iekļaušanos darba 

tirgū un/vai integrēšanos sabiedrībā. Sociālo pakalpojumu centrs 2012.gada 7.septembrī 

reģistrēts Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, Nr.785. Sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumus 2014.gadā saņēma 76 bezdarbnieki, pirmspensijas un pensijas vecuma 

personas, un šo pakalpojumu nodrošināšanā tika iesaistīti 9 speciālisti (t.sk. 2 sociālā 

darba speciālisti). Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšana līdz 28.02.2014. tika 

finansēta no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem ESF projekta Sociālās rehabilitācijas 

programmas izstrāde un ieviešana pirmspensijas un pensijas vecuma personām Priekuļu 

novadā” ietvaros, bet no 01.03.2014. šo pakalpojumu sniegšana tiek nodrošināta no 

pašvaldības budžeta līdzekļiem. 2014.gadā sociālās rehabilitācijas pakalpojuma 



 

32 

 

sniegšanai izlietoti EUR 9625 (ESF finansējums) un EUR 25194 (pašvaldības 

finansējums). 

Higiēnas pakalpojumus saņēmušas 5 personas, (pavisam 23 reizes izmantots 

dušas pakalpojums, 2 veļas mazgāšanas/žāvēšanas pakalpojums).  

  

Jaunatnes un bērnu lietu nodaļa  

Priekuļu Jaunatnes un bērnu lietu nodaļa (turpmāk tekstā – Nodaļa) izveidota 

2010. gada 30. decembrī. Jaunatnes un bērnu lietu nodaļa koordinē 3 bērnu un jauniešu 

centrus novadā – Priekuļu Jaunatnes iniciatīvu centru „REST[e]”, Liepas Jaunatnes 

iniciatīvu centru „Apelsīns” un Priekuļu Bērnu rotaļu un attīstības centrs un sākumskolas 

vecuma bērnu dienas centru „Zīļuks”. Nodaļa koordinē arī Priekuļu novada Jauniešu 

domes darbību un attīstību, kā arī ir atbildīga par Priekuļu Saieta nama telpu darbību un 

izmantošanu dažādām aktivitātēm un pasākumiem visām iedzīvotāju grupām. 

Jaunatnes un bērnu lietu nodaļas darbu vada un koordinē tās vadītāja Liene 

Vecgaile. 

Jaunatnes un bērnu lietu nodaļa darbojas ar mērķi veicināt, koordinēt un attīstīt 

pašvaldības darbu ar jaunatni un bērniem, sekmējot viņu iniciatīvas, līdzdalību 

sabiedriskās dzīves norisēs un lēmumu pieņemšanas procesos. 

Nodaļa realizējot savas aktivitātes gada garumā ir iesaistījusies novada centru 

organizētajos pasākumos, ir notikusi iesaistīšanās dažādos vietēja un starptautiska mēroga 

projektos un projektu plānošanas darba grupās. 

Nodaļas būtiskākās aktivitātes 2014. gadā: 

 ■Sniegta jauniešiem informācija par iespējām piedalīties dažādos, pasākumos, 

 semināros, apmācībās un projektos; 

 ■Noorganizēts bezmaksas seminārs jauniešiem Priekuļu vidusskolā par 

 uzņēmējdarbības uzsākšanu jauniešiem un kur saņemt atbalstu 

 uzņēmējdarbības uzsākšanai; 

 ■Apmeklēti ikgadējie informatīvie semināri IZM, 2 dienu seminārs 

 Burtniekos – „Jaunatnes politika: izaicinājumi un kvalitāte”, semināri par 

 Erasmus+ programmu, Strukturētais dialogs Cēsīs, kā arī citi informatīvi 

 semināri par projektu iespējām; 

 ■Nodaļa ir iesaistījusies kā partneris ERASMUS+ programmas 

 starptautiskajos projektos ar partneriem no Sicīlijas, Lietuvas un Maltas; 

 ■Realizēts Starpnovadu projekts - Kas es esmu Eiropā? Pirmais šāda veida 

 projekts 7 novadu sadarbības ietvaros; 

 ■Nodaļa kā partneris projektā „TU.ESI.LV.” Apmeklēta informatīvā darba 

 grupa Madonā, realizēti divi pasākumi Priekuļos - Eiropas Brīvprātīgā darba 

 diena un Komunikācijas un sadarbības pasākums; 

 ■Nodaļa - Informatīvais partneris Ghetto Aliansei Valmierā; 

 ■Sadarbībā ar Labiekārtošanas nodaļas vadītāju J. Sirlaku realizēts Meža  dienu 

2014 projekts „Kopā nākotnes mežam” un iegūts finansējums, kā  rezultātā iegādāti 58 

koku un dekoratīvo augu stādi par kopējo summu EUR  399.17, kas tika iestādīti 

realizējot Meža dienu 2014 ietvaros Priekuļu novada  projektu „Atstāj pēdas savā 

novadā”, ar mērķi – labiekārtot Saieta nama  teritoriju, iestādot dekoratīvus kokaugus. 

Pasākums tika realizēts kopā ar  Jauniešu domi un Vasaras skolas dalībniekiem. 

Ziemassvētku paciņas 

Katru gadu Nodaļas atbildībā ir arī noorganizēt Ziemassvētku pasākumu bērniem 

no Priekuļiem un Veselavas, kas neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādes.  
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2014. gadā tie bija 78 bērni (66 bērni no Priekuļiem un 12 bērni no Veselavas), kuriem 

tika izsūtīti ielūgumi, lai informētu ģimenes par esošo pasākumu iespēju saņemt 

dāvaniņas. Kopā tika iegādāti saldumi un materiāli paciņu izgatavošanai par kopējo 

summu 271.06 EUR. Ar Jauniešu domes palīdzību tika izgatavotas 80 Ziemassvētku 

paciņas bērniem. 

 

Jauniešu iniciatīvu centrs (JIC) „REST[e] 

Priekuļu Jaunatnes iniciatīvu centrs „REST[e]” (turpmāks 

tekstā – JIC vai Centrs) ir Priekuļu novada pašvaldības 

Jaunatnes un bērnu lietu nodaļas (JBLN) struktūrvienība, 

kur Priekuļu novada jaunieši, vecumā no 13 līdz 25 

gadiem, var pavadīt savu brīvo laiku centra darbinieka uzraudzībā. Centrs atrodas 

Priekuļu vecās skolas ēkā un tā adrese ir Cēsu prospekts 1, Priekuļi, Priekuļu pagasts, 

Priekuļu novads, LV-4126. 

Centru atklāja 2007.gada 4.decembrī ar Bērnu un ģimenes lietu ministrijas 

atbalstu. 

Jauniešu centrā strādā un to vada 1 darbinieks – Dina Šalunova – jauniešu centra 

vadītāja - jaunatnes lietu speciāliste. 

Centra darbības mērķis – ir atbalstīt jauniešu iniciatīvas, organizējot uz jauniešiem 

orientētu, plānotu praktisku pasākumu kopumu viņu dzīves kvalitātes uzlabošanai un 

piedāvājot iespējas jauniešu pilnvērtīgai izaugsmei un attīstībai, veiksmīgi iekļaujoties 

sabiedrībā. 

Centra darbības profils: 

 ■Lietderīga brīvā laika izmantošana – veicinot jauniešu darba tikumu, 

 neformālo izglītību, brīvprātīgo darbu, fiziskās aktivitātes un iesaistīšanos 

 kultūras dzīvē; 

 ■Īsteno neformālās izglītības  pasākumus, projektus un programmas; 

 ■Iesaistīt jauniešus jaunatnes organizācijās vai jauniešu iniciatīvu grupās un 

 brīvprātīgajā darbā; 

 ■Jauniešu informēšana un informācijas pieejamība par jauniešiem aktuāliem 

 jautājumiem;  

 ■Organizēt un plānot pasākumus kopā ar jauniešiem;  

 ■Sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iekļaušanu vienaudžu vidē; 

 ■Nodrošināt starpkultūru dialogu jauniešiem; 

 ■Konsultēt jauniešus par viņiem aktuālām tēmām; 

 ■Iesaistīt jauniešus pašvaldības darbā ar jaunatni un tā ietvaros organizētajos 

 pasākumos, projektos un programmās. 

Jauniešu centra apmeklētāji var izmantot centra aprīkojumu – galda tenisu, novusu, 

galda spēles, grāmatas, informatīvos materiālus, virtuves iekārtas u.c. inventāru saturīgai 

brīvā laika pavadīšanai, pasākumu organizēšanai, dažādu aktivitāšu un projektu 

realizēšanai.  

Centrā notiek dažādas neformālās izglītības aktivitātes, tematiski pasākumi, radošās 

darbnīcas, izstādes, filmu vakari, prezentācijas, projektu rakstīšana un īstenošana, 

tikšanās ar dažādiem speciālistiem, brīvprātīgajiem, sportistiem, entuziastiem un 

sabiedrībā atpazīstamiem cilvēkiem. 

Centrs sadarbojās ar Novada pašvaldības iestādēm, izglītības iestādēm, kultūras 

iestādēm, jaunatnes organizācijām, nodibinājumiem un biedrībām, citiem jauniešu 

centriem un jauniešu domēm, Izglītības un Zinātnes ministriju un Jaunatnes starptautisko 

programmu aģentūru (JSPA). 
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Par savu pulcēšanās vietu Jauniešu centru ir izvēlējusies arī Jauniešu dome. 

JIC „REST[e]” darba laiks ir katru darba dienu no plkst. 14:00 – 19:00. Sestdienas  un 

svētdienas ir brīvdienas. Taču ir izņēmumi, kad centrs darbojas sestdienās vai svētdienās, 

vai nakts stundās, dažādu pasākumu vai projektu ietvaros. Vasaras mēnešos centra darba 

laiks tiek mainīts. 

Visi centra pakalpojumi un pasākumi ir bez maksas. 

Iepriekšējā gadā paveiktais, būtiskākās izmaiņas un rezultāti: 

 ■2014. gadā jauniešu centru „REST[e]” apmeklējis 801 jaunietis.  Salīdzinājumā 

ar iepriekšējo (2013) gadu tas ir par 296 jauniešiem vairāk.  Vidēji jauniešu centru dienā 

apmeklē 5 jaunieši. Ikdienā jauniešu centru  apmeklē jaunieši no Priekuļiem, Liepas, 

Veselavas un Dzērbenes. Centrā  viesojušies jaunieši no Cēsīm, Lietuvas, Gruzijas, 

Turcijas un Armēnijas. 

2014. gadā Īstenotie pasākumi un aktivitātes: 

 ■3 Filmu vakari „Uzveikt Maveriku”, „Vaska muzejs”, „Paslēpes” (13 

 jaunieši); 

 ■Pārgājiens uz Līču Laņģu klintīm Lielās Talkas konkursa ietvaros (19 

 jaunieši); 

 ■Bērnu aizsardzības diena – jauniešiem brīvprātīgi iesaistījās svētku rīkošanā 

 (13 jaunieši); 

 ■Zumbas nodarbība – informācijas iegūšana un praktiska dejošana (4 

 jaunieši); 

 ■Tikšanās ar brīvprātīgo Žhanu no Gruzijas, kura veic brīvprātīgo darbu  Latvijā 

(11 jaunieši); 

 ■Tikšanās ar jauno hokejistu Andri Siksni (4 jaunieši);  

 ■Lekcijas par runas mākslu kopā ar aktrisi un lektori Zani Daudziņu (22 

 jaunieši); 

 ■Mandalu zīmēšanas nodarbībā kopā ar Daigu Janševsku (7 jaunieši); 

 ■Pārgājiens uz ģimenes uzņēmumu „Autine” pie kalēja Jāņa Nīmaņa un viņa 

 komandas (4 jaunieši); 

 ■Lekcija par reproduktīvo veselību – vienaudzis vienaudzim, starptautiskajā 

 AIDS dienā (3 jaunieši); 

 ■Sadarbībā ar Jauniešu domi noorganizēts pasākums „Kafija ar politiķiem” (8 

 jaunieši); 

 ■Paciņu gatavošana Priekuļu un Veselavas pirmsskolas vecuma bērniem, kuri 

 neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādes (9 jaunieši). Iztērētie līdzekļi – EUR 

 271.06; 

 ■Piparkūku cepšana pirmsskolas vecuma bērnu pasākumam Priekuļu Kultūras 

 namā, administrācijas darbiniekiem un novada domes deputātiem (6 jaunieši); 

 ■Īstenots Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) izsludinātais 

 projekts – Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar  mērķi 

īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem Priekuļu  novadā – 

Vasaras skola „Restotais Apelsīns”. Projektu īstenoja Priekuļu  novada jauniešu centri 

„REST[e]” un „Apelsīns”. Projekta vadītāja un  koordinēja jauniešu centru vadītāji 

Baiba Roze un Dina Šalunova. Projekta  mērķis bija īstenojot neformālās izglītības 

pasākumu kopumu, pilnveidot un  attīstīt darbu ar jauniešiem Priekuļu novadā, 

organizēt mērķtiecīgu jauniešu  centru darbību un sadarbību, lai sekmētu jauniešu 

intelektuālo attīstību,  radošumu, saturīgu brīvā laika pavadīšanu, attīstītu motivāciju un 

uzņēmību,  sniegtu iespēju apgūt dažādas dzīvē noderīgas zināšanas un prasmes. 

Projektā  kopā tika iesaistīti 68 dalībnieki, no kuriem 20 bija jaunieši – vienaudžu 
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 izglītotāji (10 no Priekuļiem un 10 no Liepas) un 48 bērni, kuri piedalījās 

 Vasaras skolā divu nedēļu garumā. Projekts kopumā norisinājās no 2014.gada 

 2.jūnija līdz 2014.gada 30.septembrim. Projekta kopējais saņemtais 100% 

 finansējums no JSPA bija EUR 2812.66. 

 ■Jauniešu centra inventāra klāsts papildināts ar volejbola un futbola bumbām, 

 kā arī ar galda tenisa aprīkojumu. Iztērētie līdzekļi EUR 92.29. 

Apmeklētie semināri, apmācības, pasākumi: 

 ■Strukturētaus dialogs - tas ir process, kas sniedz jauniešiem iespēju 

 iesaistīties politikas veidošanā par jautājumiem, kas ietekmē pašus jauniešus; 

 ■Erasmus+ programmas apguves un iespēju apzināšanas seminārs;  

 ■Iedvesmu kosmoss Cēsīs - iespēja tikties ar sabiedrībā pazīstamiem 

 cilvēkiem un dzirdēt šo cilvēku iedvesmu stāstus; 

 ■Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne apmācības „Nākotnes akadēmija”; 

 ■JSPA organizētās apmācības „Neturi sveci zem pūra”. 

 

Liepas Jauniešu centrs „Apelsīns” 

 

JC „Apelsīns” ir Priekuļu novada pašvaldības 

Jaunatnes un bērnu lietu nodaļas (JBLN) 

struktūrvienība, kur Priekuļu novada jaunieši, vecumā 

no 13 līdz 25 gadiem, var lietderīgi pavadīt savu brīvo 

laiku draugu lokā centra darbinieka uzraudzībā. Centrs atrodas Liepas pirmsskolas 

izglītības iestādes teritorijā un tā adrese ir Maija iela 6, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu 

novads, LV – 4128. 

Centru atklāja 2007.gada 15. oktobrī ar Bērnu un ģimenes lietu ministrijas 

atbalstu. 

Jauniešu centrā strādā centra vadītāja – jaunatnes lietu speciāliste Baiba Roze, 

jaunatnes lietu speciāliste Dzintara Kalniņa un apkopējs Imants Krīvāns. 

Jauniešu centra darbības mērķis un darbības profils ir vienāds ar Jaunatnes 

iniciatīvu centru „RST[e]” Priekuļos, jo pilda vienādas funkcijas ikdienas darbā attīstot 

jaunatnes lietas, piedāvājot dažādas aktivitātes un pakalpojumus jauniešiem Priekuļu 

novadā. 

Jauniešu centra apmeklētāji var izmantot centra aprīkojumu – galda tenisu, novusu, 

galda spēles, grāmatas, informatīvos materiālus, virtuves iekārtas, skaņu aparatūru u.c. 

inventāru saturīgai brīvā laika pavadīšanai, pasākumu organizēšanai, dažādu aktivitāšu un 

projektu realizēšanai.  

Centrā notiek dažādas neformālās izglītības aktivitātes, tematiski pasākumi, radošās 

darbnīcas, izstādes, filmu vakari, prezentācijas, projektu rakstīšana un īstenošana, 

tikšanās ar dažādiem speciālistiem, brīvprātīgajiem, sportistiem, entuziastiem un 

sabiedrībā atpazīstamiem cilvēkiem. 

Centrs sadarbojās ar Novada pašvaldības iestādēm, izglītības iestādēm, kultūras 

iestādēm, jaunatnes organizācijām, nodibinājumiem un biedrībām, citiem jauniešu 

centriem un jauniešu domēm, Izglītības un Zinātnes ministriju un Jaunatnes starptautisko 

programmu aģentūru (JSPA). 

Atsevišķi var izcelt vēl papildus nodibināto sadarbību ar Sociālā dienesta Bērnu 

dienas centru «Putni», E. Veidenbauma memoriālais muzeju «Kalāči», Biedrību 

«Pievienotā vērtība», kapteini G. Norbutu, LSKJ Cēsu nodaļu, Priekuļu novada kultūras 

un izglītības attīstības biedrību «Četri», Tradicionālās kultūras iniciatīvu centru «KasTe», 
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Eiropas klubu «Māja», Dabas aizsardzības pārvaldi, Nacionālo kino centru, Cēsu 

Kultūras un Tūrisma centru, Āraišu arheoloģiskais muzjeparku. 

Pasākumus un aktivitātes atbalstījuši Ilmārs Miķelsons, Zinoo centrs Cēsīs, 

Koncertzāle «Cēsis», Z/S «Līvas», Liepas PII «Saulīte». 

JS „Apelsīns” darba laiks ir katru darba dienu no plkst. 14:00 – 19:00. Sestdienas un 

svētdienas ir brīvdienas. Taču ir izņēmumi, kad darba laiks tiek pielāgots dažādiem 

pasākumiem un bieži ir atvērts arī vēlu vakaros un brīvdienās. Vasaras mēnešos darba 

laiks tiek mainīts. 

Visi centru pakalpojumi jauniešiem ir pieejami bez maksas. 

Iepriekšējā gadā paveiktais, būtiskākās izmaiņas un rezultāts: 

 ■ 2014. gadā jauniešu centru „Apelsīns” apmeklējis 275 vienreiz reģistrējušies 

 dažādi apmeklētāji. Vidēji jauniešu centru dienā apmeklē 8 - 12 jaunieši.  Ikdienā 

jauniešu centru apmeklē jaunieši no Liepas, Mārsnēniem, Priekuļiem,  Jāņmuižas, 

Cēsīm. Centrā viesojušies jaunieši no Cēsīm, Raunas,  Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas, 

Valmieras, Turcijas, Armēnijas, u.c. vietām. 

2014. gadā notikušie pasākumi un aktivitātes: 

 ■Grupu nodarbības (15 nodarbības); 

 ■Sociālo prasmju attīstīšanas nodarbība; 

 ■Informatīvs pasākums par Karjeras izglītības iespējām; 

 ■Vasaras skola (10 dienas) JSPA projekts kopā ar JIC „REST[e]”; 

 ■Brīvprātīgā darba iespējas; 

 ■Darbošanās jauniešu klubā P.S.I.H.O.; 

 ■Radošās darbnīcas (12 nodarbības); 

 ■“Liepas lepnums”, (30 dalībnieki); Pasākuma izmaksas EUR 30; 

 ■Projekts «Meteņi – Masļeņica – Meteņi»; (70 – 80 dalībnieki); 

 ■Nakts pasākums „Eirovīzija”, (25 jaunieši), EUR 30; 

 ■Piedalīšanās krievu filmas „Mammas 3” filmēšanā, (8 dalībnieki); 

 ■2 Radošuma nedēļa, 108 dalībnieki, pasākuma izmaksas EUR 130; 

 ■Dalība Cēsu vēsturiskā rajona vokālistu konkursā, (1 dalībnieks);  

 ■Foto izstāde”Tā es redzu II”, (10 jaunieši), EUR 45; 

 ■Radošo darbu izstāde „Pasaku mežs”; 

 ■Bērnu svētki Priekuļos;  

 ■Labdarības koncerts „Kopā mums ir spēks”, (20 dalībnieki); 

 ■Pārgājiens – Līču-Laņģu klintis, (23 dalībnieki), izmaksas EUR 25; 

 ■5 Ķieģeļa mākslas festivāls, (70 dalībnieki), pasākuma izmaksas EUR 370; 

 ■”Piedzīvojums mežā” -5, (32 dalībnieki), izmaksas EUR 240; 

 ■Apelsīna dzimšanas diena, (26 dalībnieki), EUR 40; 

 ■4 Liepas talants, (27 dalībnieki, 100 apmeklētāji) Kopējās izmaksas EUR 

 200 + sponsoru atbalsts; 

 ■”Mazie Ziemassvētki”, (16 dalībnieki), EUR 24. 

Īstenotie projekti: 

 ■LEADER projekta ietvaros papildināts Jauniešu centra aprīkojums, iegādāti 

 biroja skapji, krāsu printeris, uzstādītas rullo žalūzijas; Kopējās projekta 

 izmaksas EUR N785.23; 

 ■Īstenots projekts Vasaras skolas “Restotais Apelsīns”; 

 ■Sadarbībā ar Priekuļu novada kultūras un izglītības attīstības biedrību “Četri” 

 īstenots projekts “Meteņi – Masļeņica – Meteņi”;  
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 ■Sadarbībā ar Tradicionālo kultūras iniciatīvu centru “KasTe” īstenots 

 starptautiskais jauniešu apmaiņas projekts “Emotion Explosion” ERASMUS+ 

 programmā.  

 

Bērnu rotaļu un attīstības centrs un centrs sākumskolas vecuma bērniem „Zīļuks” 

 Bērnu rotaļu un attīstības centrs un centrs 

sākumskolas vecuma bērniem „Zīļuks” ir Priekuļu novada pašvaldības Jaunatnes un 

bērnu lietu nodaļas (JBLN) struktūrvienība, kurā bērni vecumā no 1 – 12 gadiem var 

uzturēties, sniedzot atbalstu ģimenēm ar bērniem darba un ģimenes dzīves apvienošanas 

īstenošanā, nodrošinot bērnu vispusīgu attīstību un saturīgu brīvā laika pavadīšanu drošos 

apstākļos. Centrs atrodas Sabiedriskā centra ēkā, Raiņa ielā 8, Priekuļi, Priekuļu pagasts, 

Priekuļu novads, LV-4126.  

Centrs atklāts 2006.gada 31. jūlijā. 

Centrā ar bērniem darbojās divi pedagogi ar atbilstošu kvalifikāciju. Centra 

vadītāja – speciāliste darbam ar bērniem Ilze Miliševska un speciāliste darbam ar bērniem 

Dina Šalunova. 

Centrs atvērts katru darba dienu no plkst. 9.00 – 17.00, sestdienas, svētdienas – 

brīvdienas. Vasaras mēnešos darba laiks var tikt mainīts. 

Iepriekšējā gadā paveiktais, būtiskākās izmaiņas un rezultāts: 

Bērnu dienas centra apmeklējums 2014. gadā: 

Centru apmeklējuši 1635 bērni, no tiem: 

 ■505 pirmsskolas vecuma bērni; 

 ■1130 sākumskolas vecuma bērni. 
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Bērnu dienas centra "Zīļuks" apmeklējums 2014. gadā

 

2014. gadā notikušie pasākumi un aktivitātes: 

Gada laikā centriņā tiek rīkoti dažādi pasākumi un organizētas radošās nodarbības, kuras 

darbojas mācību gada laikā, katru piektdienu no plkst.13.30 līdz 17.00. 

 ■Šo nodarbību laikā bērni apgūst dažādas prasmes un iemaņas, darbojoties ar 

 dabas materiāliem, papīru, plastilīnu, guaša krāsām, zīmuļiem, flomāsteriem, 

 otrreiz izmantojamo materiālu. Bērni eksperimentē, novēro un mācās izteikt 

 savu viedokli;  

 ■Bērni radošajās nodarbībās veido telpu dekorus atbilstoši gada laikam vai 

 gaidāmajam pasākumam. „Zīļukā” tiek atzīmēti gada nozīmīgākās dienas un 

 svētki, piemēram: Ziemassvētki, Lieldienas, Mātes diena, Tēvu diena, Bērnu 

 aizsardzības diena, Ģimenes diena, Latvijas dzimšanas diena un Lāčplēša  diena, 

kā arī Mārtiņdiena, Meteņi, Līgo svētki; 

 ■Bērnu radošajās nodarbībās tēma ir saistīta ar atbilstošo svinamo dienu,  kurās 

mēs gatavojam apsveikuma kartiņas, aplīmējam burciņas ar salvetēm, tā  iegūstot 

pievilcīgu svečturi, gatavojam svētku torti, zīmējam, līmējam,  veidojam dažādas 

lietas, izmantojot dabas un otrreiz izmantojamo materiālu,  attīstot bērna fantāziju, iztēli 

un pirkstu muskulatūru; 

 ■Centrā tiek rīkotas arī aktīvās atpūtas aktivitātes. Šajās pēcpusdienās bērni 

 dejo uz deju paklājiņiem, spēlē rotaļas un veic dažādas stafetes, spēlējot „dullo 

 desmitnieku”; 

 ■„Zīļukā” ir iespēja ne tikai darboties radoši, bet arī mierīgi atpūsties pēc  garās 

skolas dienas. Bērniem ir iespēja spēlēt dažādas galda spēles, klausīties  mūziku, 

noskatīties labu multfilmu vai, kā pieredze rāda, bērniem patīk spēlēt  lomu rotaļas; 

 ■Sadarbojamies ar vecākiem, informējot viņus par mazo bērnu pavadīto laiku 

 centriņā, pastāstām viņiem kāds ir bijis bērnu noskaņojums, par emocijām, par 

 paveikto rotaļājoties gan ar audzinātājām, gan ar citiem bērniem; 
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 ■Regulāri veicam informēšanas pasākumus par centra darbību. Informējam 

 jaunos vecākus par iespēju vest bērnus uz dienas centru, kā arī izdalām 

 informāciju skolā 1-3 kl. vecākiem, par iespēju bērniem brīvo laiku pavadīt 

 saturīgi pēc stundām „Zīļukā”. 

Sadarbība ar citām iestādēm un organizācijām: 

Veidojam sadarbību ar Priekuļu vidusskolas 1 - 4 kl. skolniekiem un audzinātājām par 

iespējām „Zīļukā” pavadīt brīvo laiku. 

2014.gadā izlietotie budžeta līdzekļi: 

 ■Iegādātas kvalitatīvas bērnu rotaļlietas – konstruktori, bērnu virtuvīte, galda 

 spēles, attīstību veicinošas grāmatas un enciklopēdijas. Kopējās izmaksas  EUR 

400; 

 ■Nopirkti dažādi materiāli radošo nodarbību realizēšanai (krāsainie papīri, 

 kartoni, flomāsteri, zīmuļi, plastika, līme, dzija, filca audumiņi, diegi, 

 akstāmpiederumi, u.tml.); 

 ■Veikts telpu kosmētiskais remonts. Kopējās izmaksas EUR 152. 

 
Priekuļu novada Jauniešu dome 

Jaunatnes un bērnu lietu nodaļa koordinē arī Priekuļu novada Jauniešu domes 

darbību, kura tika izveidota 2013. gada nogalē ar mērķi nodrošināt Priekuļu novada 

jauniešu interešu pārstāvību un vajadzību aizstāvību, risinot jauniešu problēmas, tā 

rezultātā radot saliedētību jauniešu vidū, kā arī veicināt jauniešu iesaistīšanos jaunatnes 

politikas veidošanā, palielinot jauniešu pilntiesīgu līdzdalību un personīgo izaugsmi 

sociālajā, politiskajā un kultūras jomā, nodrošinot vidi, kurā tiek diskutēts par jauniešiem 

aktuālajiem jautājumiem gan vietējā, gan valsts mērogā. 

Ir pagājis viens gads kopš darbojas Novada Jauniešu dome un pēc jauna 

uzsaukuma dalībai Jauniešu domē šobrīd aktīvi domes sastāvā aktīvi darbojas 12 jaunieši 

vecumā no 15 – 19 gadiem. 

Kopā 2014. gadā ir bijušas 12 jauniešu domes sēdes. Sēdes tiek protokolētas un 

tās notiek katra mēneša pirmajā pirmdienā un trešajā ceturtdienā plkst. 16:00 JIC 

„RRST[e]” telpās. 

2014. gadā īstenotās aktivitātes: 

 ■Saliedēšanās pasākums – nakts pasākums, nakts pārgājiens, sevis  prezentēšana, 

gatavojam rasolu un kūku, dziedam karaoki; 

 ■Izsludināts Logo konkurss! Saņemti vairāki desmiti zīmējumi; 

 ■Izveidota aptauja jauniešiem par notiekošo un vēlamo jaunatnes lietās 

 Priekuļu novadā; 

 ■Apmeklēts seminārs par programmu „ERASMUS+”, Strukturētais dialogs, 

 Iedvesmu kosmoss un Jauniešu forums Cēsīs; 

  ■Noorganizēta Lekcija Priekuļu vidusskolā par legālajām narkotikām 

 skolā. Piedalās pārstāvji no policijas un Straupes narkoloģiskās slimnīcas; 

 ■Apmeklēts Vidzemes Jauniešu forums „Ievirzi Vidzemi” Valmierā; 

 ■Organizēts pasākums „Kafija ar politiķiem”; 

 ■Izbraukuma sēdē Veselavā; 

 ■Starpnovadu projekts „Kas Es Esmu Eiropā” – kā rezultātā realizēta jauniešu 

 iniciatīva sakopt no futbola laukums Veselavā; 

 ■Bērnu aizsardzības dienas plānošana un organizēšana; 

 ■Lielā Talka – apmeklēts informatīvais pasākums Rīgā, piedalījāmies Lielās 

 Talkas koordinatoru konkursā „Tīra Baltijas jūra sākas tavā vannas istabā”, 
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 pašas Lielās Talkas laikā Priekuļos sakopām Saieta nama pagalmu, savācām 

 atkritumus Priekuļu meža avotiņā; 

 ■Sadraudzības pasākums kopā ar Cēsu jauniešu domi Priekuļos Saieta namā; 

 ■Uzņemti ciemiņi – jaunieši no Rokišķiem un Cēsu jauniešu domes; 

 ■Piedalīšanās Novada svētku darba grupā par Jauniešu zonas aktivitāšu 

 plānošanu un Brīvprātīgo jauniešu uzrunāšanu un apzināšanu svētku 

 vajadzībām; 

 ■Piedalījāmies jauniešu darba grupā Vasaras skolas projektā „Restotais 

 Apelsīns”, realizētas Vasaras skolas aktivitātes; 

 ■Piedalīšanās Latvijas karoga piemiņas vietas atklāšanā Veselavā; 

 ■Lentīšu locīšana uz Lāčplēša dienu – lentītes izdalītas Priekuļu vidusskolā, 

 Domes ēkā, Sabiedriskajā centrā; 

 ■Labo darbu nedēļa – mūsu jauniešu domi izaicināja Madonas jauniešu dome. 

 Burciņu darināšana un izvietošana Priekuļos, kā lukturīši, gaismas ienešanai 

 tumšajos rudens vakaros; 

 ■Piedalīšanās pasākumā Liepā Meteņi-Masļeņica, kā darbnīcu vadītājiem; 

 ■Sporta diena JD kopā ar Novada domes deputātiem; 

 ■Decembrī cepām piparkūkas un taisījām paciņas pirmsskolas vecuma 

 bērniem Ziemassvētkos (Priekuļu un Veselavas), ar piparkūkām rūķojamies 

 Bērnu eglītē Priekuļos un Piparkūkas iesaiņotas deputātu pēdējai sēdei 2014. 

 gadā. 

 

Priekuļu Saieta nams 

Jaunatnes un bērnu lietu nodaļas pakļautībā atrodas Priekuļu Saieta nams, Cēsu 

prospektā 1, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV-4126. 

Saieta nams īsteno daudzfunkcionālu aktivitāšu īstenošanu visiem novada 

iedzīvotājiem kultūras, izglītības, sporta un sociālajā jomā, veicinot apdzīvotības 

saglabāšanu visā novada teritorijā. 

Pēc ēkas rekonstrukcijas Saieta namā ir izveidota zāle, garderobe, tualetes, atpūtas 

telpa (foajē), dušas telpas un virtuves telpa. Par Saieta nama dušas telpām atbildīgais ir 

Priekuļu Sociālais dienests. 

2014. gadā Saieta nama telpas izmantotas Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu 

centra īstenotajām aktivitātēm un nodarbībām, Jaunatnes iniciatīvu centra „REST[e]” un 

Priekuļu novada Jauniešu domes pasākumiem, kā arī citām pašvaldības iniciatīvām. 

Saieta nama telpas tiek izmantotas arī privātiem pasākumiem, attiecīgi sedzot telpu īres 

noteiktās izmaksas. 

2014. gadā paveiktais: 

 ■Uzstādīta spoguļu siena Saieta nama zālē – kopējās izmaksas EUR 464.20; 

 ■Papildināts Saieta nama inventārs – iegādāti 4 galdi. Kopējās izmaksas EUR 

 287.96. 

 

2.4. Priekuļu novada pašvaldības policija  

2014.gadā Priekuļu novada pašvaldības policijā darba pienākumus veica divi policisti, 

darbs novadā lielākoties bijis preventīvs. Administratīvie pārkāpuma protokoli tika 

sastādīti, konstatējot apzinātus pārkāpumus, atkārtotos gadījumos vai tad, kad tika 

saņemtas sūdzības. Laika posmā no 2014.gada 1.janvārim līdz 31.decembrim Priekuļu 

novada pašvaldības policija par dažādu veidu administratīvajiem pārkāpumiem uzsākusi 

183 administratīvās lietvedības, (soda naudās iekasēti EUR 3244),  nodrošinājusi 

sabiedrisko kārtību 16 masu pasākumos Priekuļu novada teritorijā, saņēmusi, izskatījusi 
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un atbildējusi uz 115 dažādu veidu iesniegumiem no juridiskām un fiziskām personām, 

kā arī pieņēmusi un uzklausījusi 243 apmeklētājus (izskaidrotas tiesības, pienākumi, 

sniegti juridiska rakstura padomi, un pieņemti iesniegumi. Veikti 834 dažāda rakstura 

izbraukumi. Sakarā ar īpašumu nekopšanu apsekoti, un brīdināti 458 privātīpašnieki, 

veikta 71 apsekošana ( pagalmu sakopšana utt., slidenās ietves, un ledus lāstekas ziemas 

periodā). Veiktas pārbaudes privātīpašumos par noslēgtajiem līgumiem ar atkritumu 

izvešanas kompānijām, sastādīti 33 brīdinājumi īpašumiem kam nav noslēgts līgums ar 

atkritumu apsaimniekotājiem 

 Sagatavoti un nosūtīti 19 materiāli pēc piekritības, izbraukumi ar sociālajiem  

darbiniekiem (apsekošanās utt.), 57 reizes, izbraukumi ar namu pārvaldi 94 reizes 

(apsekošana utt.), izbraukumi ar bāriņtiesu 71 reizes (apsekošana utt.). 

 Par transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu sastādīti 18 administratīvie pārkāpuma 

protokoli, sastādīti 22 brīdinājumi.  Priekuļu novadā gada garumā veiktas 136 nakts 

dežūras, ar mērķi nodrošināt sabiedrisko kārtību, un veicināt noziedzīgu nodarījumu 

atklāšanu, kur pašvaldības policija piedalījusies 28reizes, 36 reizes nodota informācija 

kriminālpolicijai par noziedzīgiem nodarījumiem novadā. Priekuļu novada pašvaldības 

policija 2014.gadā uz Valmieras dzīvnieku patversmi nogādājusi 22 klaiņojošus suņus, un 

kaķus. 

 

2.5. Dzimtsarakstu nodaļas darbības rezultāti  

 Priekuļu novada Dzimtsarakstu nodaļa nodrošina savus pakalpojumus Priekuļu 

pagastā un Liepas pagastā.  

2014.gadā Priekuļu novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 39 laulības, no tām 24 

svinīgos apstākļos. Ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām aizvadītajā gadā reģistrētas 2 

laulības. Veselavas muižu laulības reģistrācijai izvēlējušies 4 pāri. Viena laulība noslēgta 

baznīcā. No iepriekšējiem gadiem14 laulību reģistros izdarīta atzīme par laulību šķišanu. 

Nodaļas statistika liecina, ka pieaug jaundzimušo skaits - reģistrēti 79 dzimšanas fakti 

(2013. gadā - 58). Sastādīti 55 miršanas reģistri. Izsniegtas 12 atkārtotas civilstāvokļu 

apliecības. Sagatavotas divas uzvārda maiņas lietas. Sniegtas konsultācijas un ieteikumi 

sakarā ar dzimtsarakstu faktu reģistrāciju. 

Dzimtsarakstu nodaļai 2014.gadā noritējusi veiksmīga sadarbība ar interneta kāzu portālu 

„Precos.lv” un Cēsu Tūrisma attīstības centru, reklamējot dzimtsarakstu nodaļu un 

pievilcīgākās kāzu svinību un ceremoniju vietas bukletā „Idejas kāzām Cēsīs un 

apkārtnē”. 

 

2.6. Komunikācija ar iedzīvotājiem 

Priekuļu novada mājas lapā iedzīvotājiem www.priekuli.lv ir pieejami pašvaldības 

normatīvie dokumenti – saistošie noteikumi, domes sēžu lēmumi, konkursu nolikumi, 

publiskie gada pārskati, pašvaldības budžets, kā arī aktuālā informācija – kultūras, sporta, 

izglītības, tūrisma u.c. jomās. 

2014.gadā  tiek uzlabota un turpināta komunikācija ar sabiedrību, izmantojot 

sociālos medijus, tādejādi nodrošinot maksimālu ātru informācijas nodošanu dažādām 

mērķa grupām.  

Uz 2014.gada 31.decembri sociālajos tīklos bija sekojošs sekotāju skaits: 

twitter.com – 900; draugiem.lv – 192; facebook.com – 120 sekotāji.  

Priekuļu novadu iespējams atrast Twitter.com pēc lietotājvārda -@Priekulunovads 

- vai arī lietojot saiti https://twitter.com/Priekulunovads.  

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

http://www.priekuli.lv/
https://twitter.com/Priekulunovads
http://www.draugiem.lv/priekulunovads/
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Facebook.com saite https://www.facebook.com/pages/Prieku%C4%BCu-

novads/345692005514954.  

Lai nodrošinātu Priekuļu novada pašvaldības administratīvās teritorijas 

iedzīvotājiem informācijas pieejamību par pašvaldības darbību, aktivitātēm, rīcību, kā arī 

domes pieņemtajiem lēmumiem, Priekuļu novada pašvaldība 2014.gadā izdevusi 11 

reizes informatīvo izdevumu „Priekuļu novada vēstis” kura tirāža 2000 eksemplāru. 

Izdevums ir bez maksas un tiek izplatīts novada publiskajās un sabiedriskajās vietās. 

Pašvaldība laba sadarbība izveidojusies ar reģionālajiem medijiem – laikrakstu „Druva” 

un Vidzemes televīziju.  

Pašvaldība organizēja tikšanās ar uzņēmējiem savstarpējas komunikācijas 

veicināšanai un uzlabošanai, kas veicinātu neskaidru situāciju vai jautājumu operatīvāku 

atrisināšanu. 

Kā tradīcija ir kļuvusi iedzīvotāju godināšana ar šādiem apbalvojumiem: GODA 

NOVADNIEKS, GADA CILVĒKS, GADA KOLEKTĪVS, PATEICĪBA, BALVA 

IZGLĪTĪBĀ, SAKOPTĀKĀ VIDE. 

2014.gadā tika uzsākta „Priekuļu novada attīstības programmas 2015.-

2021.gadam” izstrāde. Izstrādājot attīstības programmu notika piecas darba grupu 

tikšanās, kurās tika aicināti piedalīties novada iedzīvotāji.  

 

2.7. Ielu un ceļu uzturēšana 

 Uz 2014.gadu Priekuļu novada pašvaldības ceļu uzturēšanas dienesta sastāvs ir 

seši cilvēki: struktūrvienības vadītājs - Jānis Blašķis,  autogreiderists, strādnieks 

traktorists, traktorists, ceļu strādniece un strādnieks- traktorists. 

Ceļu dienesta galvenais uzdevums visos laikos ir bijis rūpēties par ceļu un ielu esošā 

stāvokļa uzturēšanu un uzlabošanu, kā arī gājēju un veloceliņu uzturēšanu un sakopšanu 

Priekuļu novadā. Ceļu dienests rūpējas arī par salauzto un izdemolēto autobusu pieturu 

remontēšanu un sakopšanu, kā arī par bojāto ceļa zīmju atjaunošanu vai nomaiņu. 

              Ja gads sākas ar sniegotu ziemu, tad ceļu dienesta galvenā darbība saistīta ar 

sniega tīrīšanu un pretslīdes materiāla kaisīšanu, bet par cik 2014.gadā ziema mūs 

lutināja, tad ceļu dienesta darbinieki strādāja pie lauku ceļu malu attīrīšanas no krūmiem. 

Priekuļu pagastā tika attīrīti no krūmiem autoceļi: Rūkumi - Zvaigznītes - Veismaņu ceļš 

1.21km, Akmeņkrogs - Veismaņi 1.52km. Liepas pagastā krūmu griešana ceļmalās tika 

veikta ceļam: Dukuļi - Vaives dzirnavas 4.57km. Veselavas pagastā ceļa malas no 

krūmiem attīrītas: Rabākas - Stirnas - Fēliks 6.07km, A/c Cēsis,Vecpiebalga -Dikļi - 

Vaives pag. 2km posmā: Kapi - Veģeri - Vidzemes šos. 5.93km. 

 Pavasara periods iesākās ar asfaltā izveidojušo bedru remontu Priekuļos, Liepā un 

Jāņmuižā. Ceļu dienests nodrošināja ielu tīrīšanu un slaucīšanu pēc ziemas. Pēc 

iedzīvotāju ieteikumiem tika pārorganizēta satiksme pie vidusskolas Priekuļos Dārza ielā, 

kas nodrošināja jūtamu ātruma samazinājumu un skolnieku drošību. 

Vasaras periodā notika Tehniķu ielas rekonstrukcija, atjaunots asfalts, nomainītas bordas 

un atjaunota ietve, kopējais garums 300m (par pašvaldības līdzekļiem). Ceļa posmā 

Rāmnieku c. - Purmaļi - Saulītes pie Purmaļiem sabrukušā asfalta kritiskākās vietas 

izlīdzinājām un pastiprinājām ar šķembu kārtu. Lejas ielā Priekuļos tika izrakts grāvis gar 

ielas malu 190m un ielas kritiskākā vieta tika nostiprināta  ar šķembām. Priekuļos Raunas 

ielā gar kartupeļu pagrabiem izņēmām ceriņus, kas gāzās uz ielu un traucēja ielas 

kopšanu un greiderēšanu, izveidojām ūdens novadgrāvi. Novadgrāvi izveidojām arī 

Raunas ielā gar kaltēm. Priekuļos Muižas ielā starp Vidzemes betonu un Raunas ielu 

Izveidojām ūdens novadgrāvjus un iemontējām caurteku. Novadgrāvis tika izveidots arī 

Raunas ielai no Muižas ielas uz leju labajā pusē, kas būtiski uzlaboja ielas stāvokli 

https://www.facebook.com/pages/Prieku%C4%BCu-novads/345692005514954
https://www.facebook.com/pages/Prieku%C4%BCu-novads/345692005514954


 

43 

 

konkrētajā posmā. Priekuļu pagasta ceļam Valmieras c. - Ģībolas - Garkalnes c. pie 

Ģībolām iemontējām divas caurtekas izveidojām ceļa profīlu un uzbērām grants segumu, 

iztīrījām esošo grāvi posma garums 140m. Ceļa posmā Akmeņkrogs - Veismaņi 187m 

garumā izveidojām novadgrāvjus, rezultāts - ūdens arī pēc stipra lietus uz ceļa vairāk 

neturas. Šajā pašā ceļa posmā 46m atjaunojām grants segumu. Priekuļu pag. Dukuros 

Liepu ielā atjaunojām ielas segumu 90m ar šķembām. Priekuļu pag. uz ceļa Strautmaļi - 

Rāmnieku c. 200m garumā atjaunojām ceļa virskārtu. Priekuļos Lāčplēša ielai, Atmodas 

ielai, Māras ielai, Līgo ielai un Ausekļa ielai tika iebūvētas caurtekas uz nobrauktuvēm 

un daļēji atjaunots ielu segums. Autoceļam Priekuļi - Mežmaļi tika uzvesta grants 

iesēdumos -15m3.  

Liepas pagasta autoceļam P20 - Salabērziņi atjaunojām  nobrauktuvi no P20 un pirms 

Salabēziņiem kritiskam ceļa posmam uzbērām granti 15m3. Liepas pag. ceļam Dukuļi - 

Vaives dzirnavas atjaunojām virskārtu neizbraucamajos ceļa posmos 85m3 grants.Liepas 

pag. autoceļam  Dukuļi - Birzkalnu krusts rūgstošajās vietās tika pastiprināts segums ar 

granti - 15m3. Mārsnēnu pag. uz ceļa Gubāti  - Dzirkaļi uz izrūgušā ceļa posma 

pastiprinājām grants segumu -25m3. 

  Veselavas pagastā uz autoceļa A/c Vecpiebalgas c. - Rauņi - Jokas aiz Mellužu dīķa 

nekopto meliorācijas sistēmu problēmu rezultātā ūdens gāja pāri ceļam, risinājums - 

iemontējām caurteku. Veselavas pag. autoceļā  Kapi - Veselava - Vidzemes šos. arī 

meliorācijas sistēmu problēmu risinot bijām spiesti  iebūvēt caurteku starp Ozoliņu un 

Dadzīšu mājām. Veselavas pag. autoceļam Rauņi - Vilki tika izveidoti ūdens novadgrāvji 

abās ceļa pusēs. Novadgrāvji tika izveidoti arī autoceļam Rabākas - Stirnas - Fēliks 

165m, un autoceļam Rozītes -Mežgaiļi 534m abās pusēs. Pēc novadgrāvju izveides a/c 

Rozītes - Mežgaiļi, atjaunojām ceļa segumu 670m uzvedot granti 408m3. Veselavas pag. 

autoceļam Kapi - Veģeri - Vidzemes šos. seguma atjaunošana veikta 230m.  

       Kopā 2014. gadā no autoceļu fonda izlietoti – EUR 84241.32.  

 

2.8. Mehānisko darbnīcu pārskats par darbību 2014.gadā 

 Darbnīcu kopējais apstiprinātais budžets par 2014.gadu – EUR 122 510, 

izpildīts EUR 115 690. Mehāniskajā sektorā strādā 12 strādnieki, darba algās plānots 

EUR 97 627,izmaksāts EUR 88 366. 

Pēc CSDD reģistrācijas datiem Priekuļu novada pašvaldībai pieder 39 autotransporta 

vienības. Pēc tehniskās uzraudzības inspekcijas reģistra: 8 traktori, 2 autogreideri un 6 

traktoru piekabes.  

Transportlīdzekļu uzturēšanā un remonta darbos plānotais finansējums EUR 26 210, 

iztērēts EUR 30 377, rezerves daļās plānoti EUR 4980, izlietots 3018 (EUR), degvielā 

plānots EUR 4838, izlietots EUR 4772.43. 

Pakalpojumos apstiprinātais budžets EUR 35709, izlietots EUR 40386. 

Ir atjaunots auto parks, iegādāta tehnika : 

 ■Par Eiropas Savienības līdzekļiem 2014.gadā decembrī iegādāts 

elektromobilis VW UP par summu EUR 26325; 

 ■2014.gadā Sociālam dienestam tika iegādāta lietota automašīna FIAT 

DUKATO bērnu invalīdu pārvadāšanai par EUR 15000; 

 ■Skolēnu pārvadāšanai konkursa kārtībā iegādāts autobuss TVM MARBUS 

par EUR 58000.  
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2.9. Dzīvokļu un komunālā saimniecība, elektroapgāde, labiekārtošana un mežu 

apsaimniekošana 

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. 

Priekuļu novada namu pārvalde Priekuļu pagastā apsaimnieko 35 daudzdzīvokļu 

mājas ar 670 dzīvokļiem, kopējo dzīvojamo platību 33452.74m2, kā arī 7 nedzīvojamās 

ēkas ar kopējo platību 681.10m2. 

2014.gadā veiktie uzlabojumi: 

  

Adrese Veiktie uzlabojumi Euro 

Cēsu prospekts 11 Projekta izstrāde mājas siltināšanai 1429.00 

Selekcijas -16 JK „Jums Jumts” 

Jumta nomaiņa dzīvojamai mājai. 

7920.00 

Egļu gatve – 13 SIA „Sārumi” 

Lietusūdeņu noteces izbūve 

460.00 

Izmēģinātāju 

6B 

SIA „OTONS” 

Maģistrālā ūdensvada 

nomaiņa/ pagrabā/ 

5887.00 

Mežpils SIA „Sārumi” 

Reljefa izveide ēkai 

978.00 

Selekcijas – 14 SIA „Rendoks” 

PVC logi kāpņu telpās 

2047.00 

Kalēji – 1 SIA „Sārumi” 

Skursteņu uzmūrēšana 

888.00 

Dārza – 8 SIA „Sārumi” 

Skursteņu uzmūrēšana 

4923.00 

Strautnieki-1 

/Dukuros/ 

SIA „Rendoks” 

PVC ārdurvis 

820.00 

 

Kalēji-1 

/Dukuros/ 

SIA Sārumi 

Ēkas pamatu siltināšana 

420.00 

Izmēģinātaju 

6A 

SIA Sārumi 

Ēkas pamatu siltināšana 

2998.00 

Dārza – 6 Sia KSB un Partneris 

Ēkas pamatu siltināšana 

9676.00 

 

 Priekuļu novada namu pārvaldes Liepas atbalsta punkts Liepas un Mārsnēnu 

pagastos apsaimnieko 37 daudzdzīvokļu mājas ar 1081 dzīvokļiem, kopējo dzīvojamo 

platību 53304m
2
, kā arī 4 nedzīvojamās ēkas ar kopējo platību 4372,4m

2
. 

2014.gadā veikti sekojoši lielāka apjoma remontdarbi: 

 

Adrese Veiktie uzlabojumi Euro  

Brīvā dzīvojamā fonda 

Maija ielā 3 dz.51, Maija 

Santehnikas ierīču nomaiņa vai 

uzstādīšana, elektrības vadu, slēdžu un 

2673.82 
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ielā 4 dz. 33, 40, 41, 43, 

59, 60, 75, 81, 104, 

Rūpnīcas ielā 21 dz.13, 

49,  Pāvila Rozīša ielā 6 

dz. 1, 29, 36, 54,  Sarkaņi 

1 dz.3, un „Saulrietos” 

kontaktu remonti un nomaiņa, griestu 

balsināšana; 

Pāvila Rozīša 6 dz.54, 40, 

Maija 4 dz.58, 59, 60, 81 

Rūpnīcas 21 dz.13, Omeļi 

2 dz.1  

Logu nomaiņa brīvam dzīvojamam fondam 5600.00 

Pāvila Rozīša 6 dz.54, 40, 

Maija 4 dz.58, 59, 60, 

Rūpnīcas 21 dz.13, Omeļi 

2 dz.1 

Ārdurvju nomaiņa brīvam dzīvojamam 

fondam 

2345.00 

Dzīvojamām mājām 

„Sarkaņos 

Dūmvadu remonti 4696.73 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā 

māja „Saulrieti”  

Logu ārējā apdare 1055.68 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā 

māja  Rūpnīcas ielā 14   

Ēkas ārdurvju nomaiņa 6986.56 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā 

māja Rūpnīcas ielā 14   

Pasta kastīšu nomaiņa 743.20 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā 

māja Pāvila Rozīša ielā 4  

Ēkas ārdurvju nomaiņa 8494.90 

Dārza iela 1 Katlu mājas katla demontāža un montāža  46935.90 

Dzīvojamās mājas Maija 

ielā 3 B daļu  

Neatkarīgas ūdens padeves izveide 1270.01 

   

 

Dzīvokļu komunālas saimniecības darbinieku spēkiem, pēc nepieciešamības, 

regulāri tiek veikti dažādi neliela apjoma remontdarbi ēkās un to apkārtnes 

labiekārtošanā, kā arī brīvā dzīvojamā fonda remontdarbi: santehnikas ierīču nomaiņa vai 

uzstādīšana, elektroinstalācijas nomaiņu, griestu balsināšanu, galdnieka un mūrnieka 

darbus, u.c. 

 

Komunālā saimniecība 

Priekuļu novada apkures sistēmās veiktie darbi: 

 2014. gadā tika realizēts projekts „Katlumājas jumta rekonstrukcija” Priekuļos par 

summu EUR 34530 (pašvaldības līdzekļi). 

Tika izstrādāts projekts Jāņmuižas apkurināmo daudzdzīvokļu māju un objektu 

siltummezgliem par summu EUR 4815.80 (pašvaldības līdzekļi). 

 

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. 

Veikta Veselavas ciema Bērzkroga atdzelžotavas rekonstrukcija. Tika veikta esošo ūdens 

filtru rekonstrukcija. Dzeramā ūdens otrā pacēluma izbūve. Automātikas un avārijas 
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paziņojumu izsūtīšanas iekārtu izbūve. Aptuvenās izmaksas EUR 9200 (pašvaldības 

līdzekļi). Veselavas Bērzkrogā tika uzmērīti kanalizācijas un ūdensvada tīkli un 

izgatavota tīklu izpildshēma. Izmaksas EUR 2590 (pašvaldības līdzekļi).  

2014. gada augustā tika nodots ekspluatācijā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 

Priekuļos II kārta” ūdensvada rekonstrukcija Jāņkalna, Elites ielā, Cēsu prospektā, Egļu 

gatvē, Parka ielā, Priekuļi, Priekuļu pagastā. Projekta gaitā tika izbūvēts jauns 

maģistrālais ūdensvads pa Jāņkalna, Elites ielu un Parka ielu, ar jauniem objektu 

pieslēgumiem līdz sarkanajai līnijai (īpašnieka robežas). Tika izveidots jauns pieslēgums 

daudzdzīvokļu mājai Mežpils. Centra ūdenstornim tika nomainīti stāvvadi un tvertnei 

iemetināts jauns dibens. Projekta gaitā Priekuļu centrā un Selekcijas ciematiņā tika 

uzstādīti 12 virszemes ugunsdzēsības hidranti Projekta kopējās izmaksas EUR 355643 

bez PVN ( KF + pašvaldības līdzekļi). 

 

Kanalizācijas sistēmas: 

Regulāri tiek veikta kanalizācijas maģistrālo tīklu skalošana un aizsprostojumu 

likvidācija, kā arī kontrolaku grodu un vāku atjaunošanas darbi. 

 

Elektroapgāde 

Paveiktie darbi 2014.gadā: 

 ■Sakarā ar katlu mājas pārņemšanu Ozolu gatvē 3, Jāņmuižā, izbūvēts jauns 

 elektrības pieslēgums EUR 2028.18; 

 ■Priekuļos Cēsu prospektā un Dārza ielā izbūvēta el. barošana video 

 novērošanai EUR 200; 

 ■Katlu mājā Ozolu gatvē 3, Jāņmuižā, veikta šķeldas padeves un cirkulācijas 

 sūkņa modernizācija; 

 ■Cēsu prospektā 1 (mākslas skolā), sakarā ar telpu remontu veikta daļēja 

 elektroinstalācijas nomaiņa, 

 ■Izbūvēts jauns elektrības pieslēgums Veselavā Bērzu ielā 1 (Sabiedriskajā 

 tualetē) –EUR 541; 

 ■Veikti profilaktiskie izolācijas pretestības mērījumi Liepas bērnudārzā un 

 skolā. 

 

Labiekārtošanas darbi 

Tika turpināta aizaugušo vietu tīrīšanu no krūmiem, koku sējeņiem un arī no 

latvāņu audzēm. Esam centušies regulāri appļaut mūsu teritorijas. Lielu uzmanību esam 

pievērsuši bīstamo koku apsekošanai un to vainagu sakopšanai vai nozāģēšanai. Novada 

kapsētās, kur ir sevišķi daudz avārijas situācijā esoši koki, turpinājām ar arboristu – 

kokkopēju palīdzību iespēju robežās šīs teritorijas sakopt. Mārsnēnu un Veselavas kapos 

kapliču remontdarbi. Tika noorganizēts Priekuļos Puķu draugu saiets. 

      Liepā ir veikti atbrīvotāju pieminekļa labiekārtošanas darbi( grantēta celiņa 

ierīkošana, ziemciešu stādījumi). Joprojām turpinājās sarunas ar Gaujas Nacionālā parka 

darbiniekiem par nozīmīgu dabas objektu (Ērgļu klintis, Līču – Laņģu klintis) 

labiekārtošanu. Veselavā pie muižas ēkas tika turpināti ierīkoti parka celiņi. Priekuļos 

Saules parkā un Liepā pie Lielās ellītes pabeigti sabiedriskās tualetes būvniecības darbi 

un dīķa tīrīšanas un labiekārtošanas darbi. Liepā un Priekuļos papildināta video 

novērošanas sistēma. 
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Mežu apsaimniekošana 

Priekuļu novada pašvaldības valdījumā ir 560 ha mežu, no kuriem 413 ha atrodas 

Gaujas Nacionālajā parkā. Mežu apsaimniekošanas daļa izveidota, lai veiktu Priekuļu 

novada pašvaldībai piederošo mežu apsaimniekošanu, veiktu dažādus darbus, kas saistīti 

ar mežu, kokiem. Šajā pašvaldības struktūrvienībā strādā 1 cilvēks. 

2014. gadā Priekuļu novada pašvaldības mežu apsaimniekošanas daļa realizēja ES 

finansēto projektu „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” aktivitātēs „Jaunaudžu 

kopšana” un „Jaunaudžu kopšanai paredzēto instrumentu un aprīkojuma iegāde” par 

kopējo summu 5155,04 EUR, t.sk. 3093,02 EUR – paredzētais publiskais finansējums. 

Projekta ietvaros tika izkopti 12,4 ha jaunaudzes, iegādāts 1 jauns krūmgriezis, 1 

motorzāģis un aprīkojums. 

2014. gadā Priekuļu novada pašvaldības mežos mežizstrādes darbos tika iegūti un 

realizēti 203,63 m3 zāģbaļķu, 108,0 m3 papīrmalkas un 210,2 m3 malkas, par kopējo 

summu 15047,18 EUR. Sagatavotā malka tika izmantota pašvaldības vajadzībām, 

pašvaldības īpašumā un apsaimniekošanā esošo ēku apkurei. Tika sagatavoti 46,06 m3 

zāģmateriālu, kurus nodeva citām Priekuļu novada pašvaldības struktūrvienībām. 

2014. gadā tika veikta Priekuļu novada pašvaldībai piederošo cirsmu izsole, kurā tika 

pārdoti 1064,04 m3 augošu koku. Izsolē tika iegūti 46250,00 EUR. 

Viens no mežu apsaimniekošanas daļas pienākumiem, sadarbībā ar Labiekārtošanas daļu, 

ir arī bīstamo koku zāģēšana apdzīvotajās vietās. 2014. gadā šādi koki tika zāģēti 

Priekuļu, Jaunraunas un Veselavas kapos. 

2014. gada aprīlī Priekuļu novada mežu apsaimniekošanas daļa, sadarbībā ar Priekuļu 

novada skolām, organizēja „Atkritumu monitoringu”, kura gaitā skolēni, kopā ar 

skolotājām, satīrīja novada ceļmalas no atkritumiem, uzskaitīja un izanalizēja, ko 

pieaugušie izmet pa mašīnu logiem. 

2014. gada 25. aprīlī Priekuļu novada mežu apsaimniekošanas daļa, sadarbībā ar SIA 

„Metsa Forest Latvia”, organizēja gadskārtējo Meža dienas pasākumu „Nāc līdzi, ejam 

mežā!”, kuru apmeklēja aptuveni 1000 skolēnu ar saviem skolotājiem. 

2014. gadā tika veikta mežu inventarizācija Priekuļu novada pašvaldības īpašumā 

„Priekuļu pagasta padomes zeme”. 

 

2.10. Tūrisms 

2014. gadā tika izveidota jauna štata vieta - Tūrisma darba organizators -, kura darba 

pienākumos ietilpst veicināt un koordinēt tūrisma attīstību Priekuļu novadā, veicināt 

tūrisma stratēģijas izstrādi un realizāciju, veidot un izplatīt dažāda veida informatīvos 

materiālus, konsultēt interesentus par tūrisma pakalpojumiem un citi ar tūrisma attīstību 

saistīti pienākumi. Uzsākts darbs pie Priekuļu novada tūrisma datubāzes veidošanas, tajā 

iekļaujot esošos un potenciālos dabas un kultūras objektus, aktīvās atpūtas gastronomijas 

un rekreācijas iespējām un stāvokli. 

2.11. Projektu īstenošana 

Īstenotie projekti 2014.gadā: 

N.p.

k. 

Projekta nosaukums un numurs Projekta 

ieviešanas laiks  

Finansējums  

1. „Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

attīstība Priekuļos, otrā kārta” 

Nr.3DP/3.5.1.1.0/IPIA/VIDM/008 

2008.-2014. Kopējā summa: 

EUR 2 301 298.10 

t.sk. KF 

finansējums: EUR 
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1 399 326.45 

2. „Tirdzniecības vietu izveide 

Bērzkrogā”, Nr.13-09-LL29-

L413101-000002 

2014. Kopējā summa: 

EUR 31 207.88 

t.sk. ELFLA 

finansējums: 

 EUR 13138.24 

3. ’’Šodien” Jauniešu centra Apelsīns 

aprīkojuma iegāde”, Nr.13-09-

LL29-L413201-000010 

2014. Kopējā summa: 

EUR 938.82 

t.sk. ELFLA 

finansējums: 

 EUR 580.57 

4. „Profesionālās mākslas 

pieejamības uzlabošana Priekuļu 

novadā”, Nr.13-09-LL29-

L413201-000018 

2013.-2014. Kopējā summa: 

EUR 24 086.22 

t.sk. ELFLA 

finansējums: 

 EUR 10193.18 

5. Trejdeviņas tautasdziesmas, 

Nr.2.1-19/130 

2014. Kopējā summa: 

EUR 3720.00 

t.sk. valsts 

finansējums: 

 EUR 2600.00 

6. „Siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšana, iegādājoties vienu 

jaunu, rūpnieciski ražotu M1 

kategorijas elektromobili”, 

Nr.KPFI-16/125 

2014. Kopējā summa: 

EUR 26325.00 

t.sk. ELFLA 

finansējums: 

 EUR 18 500.00 

7. „Priekuļu novada pirmsskolas 

izglītības iestādes „Saulīte” ēkas 

energoefektivitātes 

paaugstināšana”, Nr.KPFI-15.2/99 

2014. Kopējā summa: 

EUR 369 424.39 

t.sk. KPFI 

finansējums: 

 EUR 168 598.57 

8. „Priekuļu vidusskolas ēkas 

energoefektivitātes 

paaugstināšana”, Nr.KPFI-

15.2/101 

2013.-2014. Kopējā summa: 

EUR 835 852.86 

t.sk. KPFI 

finansējums: 

 EUR 235 847.43 
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3. BUDŽETA INFORMĀCIJA 

 
PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS KOPSAVILKUMA BILANCE     

 

      

(euro) 

Nr. Posteņa nosaukums 
Pārskata perioda 

beigās 

Pārskata perioda 

sākumā 

1 AKTĪVS 23 162 279 23 177 842 

1.1 

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā, 

tai skaitā: 20 964 363 20 787 547 

1.1.1. Nemateriālie ieguldījumi 15 369 19 233 

1.1.2. Pamatlīdzekļi 20 703 399 20 522 719 

1.1.3. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 245 595 245 595 

1.2. 

Apgrozāmie līdzekļi kopā, tai 

skaitā: 2 197 916 2 390 295 

1.2.1. Krājumi 53 303 72 163 

1.2.2. Debitori 540 276 525 875 

1.2.3. 

Nākamo periodu izdevumi un 

avansi par pakalpojumiem un 

projektiem 13 936 13 191 

1.2.5. Naudas līdzekļi 1 590 401 1 779 066 

2 PASĪVS 23 162 279 23 177 842 

2.1. Pašu kapitāls kopā, tai skaitā: 21 983 171 21 774 856 

2.1.1. Rezerves 2 602 10 513 

2.1.2. Budžeta izpildes rezultāti 21 980 569 21 764 343 

2.2. Kreditori kopā, tai skaitā: 1 179 108 1 402 986 

2.2.1. Ilgtermiņa saistības 271 370 318 386 

2.2.2. Īstermiņa saistības 907 738 1 084 600 

 

 

PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA 

NOVĒRTĒJUMS 

 

      

(euro) 

Nr. Posteņa nosaukums 

Atlikusī vērtība 

pārskata perioda 

beigās 

Atlikusī vērtība 

pārskata perioda 

sākumā 

1 

Zeme, ēkas un būves kopā, tai 

skaitā: 18 320 376 17 845 101 

1.1. Dzīvojamās ēkas 430 553 437 653 

1.2. Nedzīvojamās ēkas 5 013 809 3 516 986 

1.3. Transporta būves 3 600 125 4 308 207 

1.4. Zeme zem ēkām un būvēm 908 353 1 427 310 

1.5. Kultivētā zeme 115 804 120 113 

1.6. 

Atpūtai un izklaidei izmantojamā 

zeme 18 964 18 964 

1.7. Pārējā zeme 1 038 620 1 048 264 
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1.8. Inženierbūves 7 005 862 6 771 911 

1.9. Pārējais nekustamais īpašums 188 286 195 693 

    Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām pašvaldība ir uzskaitījusi zemesgrāmatā 

reģistrētās un pašvaldībai piekritīgās zemes atbilstoši to kadastrālajai vērtībai pārskata 

sagatavošanas brīdī. 

 

PĀRSKATS PAR PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS IEŅĒMUMIEM UN 

IZDEVUMIEM 

 

 Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības pamats un finanšu instruments, ar kuru 

tā nodrošina savu autonomo funkciju izpildi, kā arī veic ekonomisko un sociālo vajadzību 

sabalansēšanu ar pašvaldības finansiālajām iespējām. 

 Budžets tiek sastādīts saimnieciskajam gadam, kas sākas katra gada 1.janvārī un 

beidzas 31.decembrī. Budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta, kuru veido 

likumā „Likums par budžetu un finanšu vadību” noteiktajā kārtībā. Pašvaldības budžetu 

izstrādā un iesniedz apstiprināšanai Domei ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc gadskārtējā 

valsts budžeta likuma izsludināšanas. Gadskārtējo budžetu un tā grozījumus apstiprina kā 

saistošos noteikumus. 

 Budžeta projekta izstrādāšanu organizē Priekuļu novada pašvaldības Finanšu un 

grāmatvedības nodaļa. Nodaļa atbilstoši savai kompetencei arī kontrolē budžetu izpildi 

saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Nodaļas vadītājs informē Pašvaldības 

vadību par finanšu disciplīnas un budžeta izpildes organizācijas un vadības pārkāpumiem. 

 Budžetu izpildītāji ir atbildīgi par noteikto normu ievērošanu Pašvaldības budžeta 

projekta sastādīšanas gaitā un atbilstoši savai kompetencei nodrošina budžeta izpildi un 

kontroli, kā arī Pašvaldības budžeta līdzekļu efektīvu un ekonomisku izlietošanu 

atbilstoši paredzētajiem mērķiem, nepārsniedzot budžetā paredzēto apropriāciju. 

 Priekuļu novada pašvaldības 2014.gada kopbudžeta ieņēmumi 9 285 262 euro 

apmērā, kas sadalīti trīs grupās – pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 9 101 220 euro, 

pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi 179 307 euro un ziedojumi un dāvinājumi 4 735 

euro. 

 Budžeta izdevumi plānoti pēc nulles principa, ņemot vērā reālās finanšu iespējas 

un nodrošinot pašvaldības attīstības galvenos uzdevumus, piesaistot ES struktūrfondu 

līdzekļus. 

 Priekuļu novada pašvaldības 2014.gada kopbudžeta izdevumi 9 473 927 euro 

apmērā un atbilstoši ieņēmumiem sastāv no pamatbudžeta, speciālā budžeta un 

ziedojumu un dāvinājumu izdevumiem, atbilstoši – 9 375 884 euro, pamatbudžeta 

izdevumi, 94 843 euro speciālā budžeta izdevumi un 3 200 euro ziedojumu un 

dāvinājumu izdevumi. 

 

 
 

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi 

 

        

(euro) 

Nr. Posteņa nosaukums 
Budžeta izpilde  

Plāns 

2015.gadam 2012.gadā 2013.gadā 2014.gadā 

1 Ieņēmumi kopā 8 391 786 8 587 887 8 901 220 7 639 243 

1.1. 

Nodokļu ieņēmumi 

kopā, t.sk.: 3 844 271 4 227 427 4 383 043 4 323 409 
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1.1.1. Ienākuma nodokļi 3 543 984 3 906 079 4 027 534 3 988 820 

1.1.2. Īpašuma nodokļi 300 287 321 348 355 509 334 589 

1.2. 

Nenodokļu 

ieņēmumi kopā, 

t.sk.: 149 796 142 054 105 545 102 563 

1.2.1. 

Ieņēmumi no 

uzņēmējdarbības un 

īpašuma 827 46 179 176 

1.2.2. 

Valsts (pašvaldību) 

nodevas 5 619 5 572 6 062 4 530 

1.2.3. 

Naudas sodi un 

sankcijas 24 213 18 970 25 964 12 857 

1.2.4. 

Pārējie nenodokļu 

ieņēmumi 14 358 28 278 1 260 0 

1.2.5. 

Ieņēmumi no 

īpašuma iznomāšanas 

un pārdošanas 104 779 89 188 72 080 85 000 

1.3. 

Maksas 

pakalpojumi un citi 

pašu ieņēmumi 

kopā, t.sk.: 1 792 741 1 851 045 1 711 100 1 295 219 

1.3.1. 

Maksas pakalpojumi 

un citi pašu 

ieņēmumi kopā 1 637 427 1 732 709 1 676 622 1 294 387 

1.3.2. Citi pašu ieņēmumi 155 314 118 336 34 478 832 

1.4. 

Transferti kopā, 

t.sk.: 2 604 978 2 367 361 2 701 532 1 918 052 

1.4.1. 

No valsts budžeta 

daļēji finansēto 

atvasināto publisko 

personu iestāžu 

transferti 2 903 0 2 600 0 

1.4.2. 

Valsts budžeta 

transferti 2 258 581 2 039 247 2 313 488 1 585 052 

1.4.3. 

Pašvaldību budžetu 

transferti 343 494 328 114 385 444 333 000 

2 Izdevumi kopā 8 353 913 8 877 612 9 114 626 8 764 530 

2.1. 

Izdevumi pēc 

funkcionālajām 

kategorijām kopā, 

t.sk.: 8 353 913 8 877 612 9 114 626 8 764 530 

2.1.1. 

Vispārējie valdības 

dienesti 632 708 762 836 634 290 825 044 

2.1.3. 

Sabiedriskā kārtība 

un drošība 43 308 44 361 42 219 47 604 

2.1.4. Ekonomiskā darbība 146 423 158 585 139 303 178 346 

2.1.5. Vides aizsardzība 218 220 261 288 246 174 

243 914 
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2.1.6. 

Teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 2 824 556 3 104 234 2 611 296 2 635 029 

2.1.7. Veselība 18 143 17 839 15 902 19 375 

2.1.8. 

Atpūta, kultūraa un 

reliģija 563 951 501 564 537 382 889 089 

2.1.9. Izglītība 3 453 879 3 541 758 4 422 847 3 382 323 

2.1.10. Sociālā aizsardzība 452 725 485 147 465 213 543 806 

2.2. 

Izdevumi pēc 

ekononomiskās 

klasifikācijas, t.sk.: 8 353 914 8 877 610 9 114 626 8 764 530 

2.2.1. Atalgojums 3 131 806 3 185 325 3 088 848 3 408 926 

2.2.2. 

Darba devēja valsts 

sociālās 

apdrošināšanas 

obligātās iemaksas, 

sociāla rakstura 

pabalsti un 

kompensācijas 704 131 811 205 847 595 845 453 

2.2.3. 

Komandējumi un 

dienesta braucieni 18 712 28 038 11 971 26 473 

2.2.4. Pakalpojumi 1 413 013 1 564 089 1 452 931 1 745 395 

2.2.5. 

Krājumi, materiāli, 

energoresursi, preces 

un inventārs 1 010 866 1 041 572 983 834 1 056 639 

2.2.6. 

Izdevumi periodikas 

iegādei 3 697 4 206 3 536 4 850 

2.2.7. 

Budžeta iestāžu 

nodokļu maksājumi 28 687 50 715 72 258 72 743 

2.2.8. Procentu izdevumi 34 088 21 646 18 253 18 705 

2.2.9. Sociālie pabalsti 170 045 189 499 171 486 230 267 

2.2.10. 

Pašvaldību budžeta 

uzturēšanas 

izdevumu transferti 341 190 362 192 389 917 372 008 

2.2.11. 

Pamatkapitāla 

veidošana 1 497 678 1 619 123 2 073 842 983 071 

2.2.12. 

Pārējie izdevumi - 

zaudējumi no valūtas 

kursa svārstībām 1 0 0 0 

2.2.13. 

Kapitālo izdevumu 

transferti     155 0 
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Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 

        

(euro) 

Nr. Posteņa nosaukums 
Budžeta izpilde  

Plāns 

2015.gadam  
2012.gadā 2013.gadā 2014.gadā 

1 Ieņēmumi kopā 133 268 137 338 179 307 182 788 

1.1. 

Nodokļu ieņēmumi 

kopā, t.sk.: 20 566 6 717 12 862 8 000 

1.1.1. Dabas resursu nodoklis 20 566 6 717 12 862 8 000 

1.2. 

Nenodokļu ieņēmumi 

kopā, t.sk.: 139 7 29 0 

1.2.1. 

Ieņēmumi no 

uzņēmējdarbības un 

īpašuma 139 7 29 0 

1.3. 

Maksas pakalpojumi 

un citi pašu ieņēmumi  491 1 945 0 0 

1.3.1. Citi pašu ieņēmumi 491 1 945 0 0 

1.4. Transferti kopā, t.sk.: 112 072 128 669 166 416 174 788 

1.4.1. 

Valsts budžeta 

transferti 112 072 128 669 166 416 174 788 

2 Izdevumi kopā 159 548 158 062 94 843 245 946 

2.1. 

Izdevumi pēc 

funkcionālajām 

kategorijām kopā, 

t.sk.: 159 548 158 062 94 843 245 946 

2.1.1. 

Vispārējie valdības 

dienesti 0 81 0 0 

2.1.4. Ekonomiskā darbība 147 539 146 772 84 241 218 576 

2.1.5. Vides aizsardzība 10 070 9 737 9 924 26 370 

2.1.6. 

Teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 1 653 1 472 585 1 000 

2.1.8. 

Atpūta, kultūra un 

reliģija 285 0 93 0 

2.1.9. Izglītība 1 0 0 0 

2.2. 

Izdevumi pēc 

ekonomiskās 

klasifikācijas, t.sk.: 159 548 158 062 94 843 245 946 

2.2.1. Atalgojums 45 519 27 477 551 0 

2.2.2. 

Darba devēja valsts 

sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas, 

sociāla rakstura 

pabalsti un 

kompensācijas 11 454 6 584 369 0 

2.2.3. Pakalpojumi 47 060 54 894 32 628 

128 870 
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2.2.4. 

Krājumi, materiāli, 

energoresursi, preces 

un inventārs 55 219 52 993 56 896 54 376 

2.2.5. 

Pašvaldību budžeta 

uzturēšanas izdevumu 

transferti 0 81 4 100 0 

2.2.6. 

Pamatkapitāla 

veidošana 296 16 033 299 62 700 

         

 

 

Pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi 

 

        

(euro) 

Nr. Posteņa nosaukums 
Budžeta izpilde 

Plāns 

2015.gadam 
2012.gadā 2013.gadā 2014.gadā 

1 Ieņēmumi kopā 2 623 3 869 4 735 0 

1.1. 

Ziedojumi un 

dāvinājumi kopā, t.sk.: 2 623 3 869 4 735 0 

1.1.1. 

Ziedojumi un 

dāvinājumi, kas saņemti 

no juridiskām personām 1 970 3 498 4 500   

1.1.2. 

Ziedojumi un 

dāvinājumi, kas saņemti 

no fiziskām personām 653 371 235   

2 Izdevumi kopā 1 944 1 917 3 200 0 

2.1. 

Izdevumi pēc 

funkcionālajām 

kategorijām kopā, 

t.sk.: 1 944 1 917 3 200 0 

2.1.1. 

Vispārējie valdības 

dienesti   1 295 2 900   

2.1.6. 

Teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 1 500   200   

2.1.7. Veselība 444 622     

2.1.9. Izglītība 0 0 100   

2.2. 

Izdevumi pēc 

ekonomiskās 

klasifikācijas, t.sk.: 1 944 1 917 3 200 0 

2.2.1. Pakalpojumi 1 500 788 300   

2.2.2. 

Krājumi, materiāli, 

energoresursi, preces un 

inventārs 0 726 0   

2.2.3. Stipendijas 0 0 2 900   

2.2.4. Pamatkapitāla veidošana 444 403 0   
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PĀRSKATS PAR PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS DEBITORU 

UN KREDITORU PARĀDIEM 

      

(euro) 

Nr. Posteņa nosaukums 
Pārskata perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

1 DEBITORI kopā, tai skaitā: 540 276 525 874 

1.1 Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem 368 832 361 934 

1.2. Uzkrātie ieņēmumi 7 870 1 655 

1.3. Prasības par nodokļiem 142 761 160 552 

1.4. Prasības pret personālu 528 1 141 

1.5. Pārējās prasības 20 285 592 

2 Kreditori kopā, tai skaitā: 1 179 108 1 402 986 

2.1. Ilgtermiņa saistības kopā, tai skaitā: 271 370 318 386 

2.1.1. Ilgtermiņa aizņēmumi 271 370 316 038 

2.1.2. Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi 0 2 348 

2.2. Īstermiņa saistības kopā, tai skaitā: 907 738 1 084 600 

2.2.1. 

Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa 

aizņēmumu īstermiņa daļa 55 638 64 321 

2.2.2. 

Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem 62 629 93 429 

2.2.4. Īstermiņa uzkrātās saistības 223 586 211 861 

2.2.6. 

Norēķini par darba samaksu un 

ieturējumiem (izņemot nodokļus) 134 781 2 846 

2.2.7. 

Nodokļi un sociālās apdrošināšanas 

maksājumi 113 188 66 669 

2.2.8. Pārējās īstermiņa saistības 14 1 

2.2.9. 

Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie 

avansi 317 902 645 473 

 

PĀRSKATS PAR PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS KREDĪTSAISTĪBĀM 
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Ziemeļu 

investīciju 

banka 

Centralizētas 

siltumapgādes 

sistēmas 

rekonstrukcija 

17.07.20

02.-

04.01.20

15. 

USD 370 

355 

15 007 15 293 0 

Ziemeļu 

investīciju 

banka 

Centralizētas 

siltumapgādes 

sistēmas 2.kārtas 

rekonstrukcija 

12.07.20

02-

04.07.20

18. 

USD 216 

903 

70 131 16 437 61 314 

Valsts Siltumapgādes 01.06.20 EUR 104 39 490 11 292 28 198 
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kase apkures katla iegāde 

un montāža 

07.-

20.04.20

17. 

419 

Valsts 

kase 

Centralizētās 

siltumapgādes 

sistēmas 

rekonstrukcija 

05.07.20

04.-

26.06.20

14. 

EUR 142 

287 

7 968 7 968 0 

Valsts 

kase 

Mārsnēnu 

pamatskolas 

pirmsskolas grupu 

telpu ēkas  

rekonstrukcija 

07.05.20

08.-

20.03.20

28. 

EUR 28 457 21 059 1 480 19 579 

Valsts 

kase 

Ārējo siltumtīklu, 

ūdens un 

kanalizācijas 

sistēmas 

rekonstrukcija 

nekustamā īpašumā 

„Gaismas” 

07.05.20

08.-

20.03.20

28. 

EUR 277 

460 

195 

598 

4 637 190 

961 

Valsts 

kase 

Mārsnēnu 

pamatskolas 

siltināšana 

08.08.20

02.-

20.08.20

17. 

EUR 56 915 22 254 5 123 17 131 

Vides 

investīciju 

fonds 

Jauno notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtu 

izbūve 

09.10.20

06.-

01.07.20

16. 

EUR 29 880  8 853 3 233 5 620 

Valsts 

kase 

KPFI projekta 

Priekuļu vidusskolas 

ēkas 

energoefektivitātes 

paaugstināšana 

īstenošanai 

26.06.20

14. – 

20.06.20

17. 

EUR 200 

000 

0 195 

795 

4 205 
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4. PERSONĀLA APRAKSTS 

Amata vienību skaits 2014.gadā – 528, vidējais darbinieku skaits – 456. 

Augstākā izglītība; 
52.24%Vidējā 

profesionālā 
izglītība; 26.57%

Vidējā izglītība; 
15.67%

Pamatskolas ; 
5.52%

Izglītība

Augstākā izglītība Vidējā profesionālā izglītība Vidējā izglītība Pamatskolas

 
No darbinieku skaita: 

Sievietes, - 74,2%; 

Vīrieši – 25,8%. 

20-30 gadi
5.86%

31-40 gadi
17.64%

41-50 gadi
31.88%

51-60 gadi
32.35%

Virs 60 gadiem
12.27%

Darbinieki pa vecuma grupām

20-30 gadi 31-40 gadi 41-50 gadi 51-60 gadi virs 60 gadiem

 

2014.gadā atbrīvoti – 45darbinieki, pieņemti – 47darbinieki. 

 

 



 

58 

 

5. 2015.GADĀ PLĀNOTIE DARBI, ATTĪSTĪBAS PASĀKUMI 

 

Pirmsskolas izglītības iestāde „Mežmaliņa” 

2015.gadā plānojam: 

■Āra  laukumu iekārtas uzstādīšana EUR 1730,00; 

■Fasādes remonts EUR 5557,00; 

■Interaktīvā tāfele EUR 1500,00; 

■1 datorkomplekta iegāde EUR 680,00; 

■Gaļas maļamās mašīnas iegāde EUR 900,00. 

Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde 

 2015. gadā esam plānojuši izstrādāt projektu bērnudārza apkārtnes labiekārtošanai 

un uzlabošanai. 

 ■Veikt skursteņu apmūrēšanu un skārda cepuru uzlikšanu EUR 5600.00; 

 ■Veikt daļēju mēbeļu nomaiņu divās grupās par summu EUR 1556.00; 

 ■Iegādāties mācību līdzekļus par summu EUR 1900.00. 

 

Liepas pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte” 

Plānoti darbi 2015.gadā: 

 ■Papildināt materiālo bāzi ar mūsdienīgiem mācību līdzekļiem EUR 3700.00; 

 ■Veikt remontu 2. grupu telpās, aktu zālē, centrālā gaitenī EUR 42300.00; 

 ■Veikt remontu elektrosadales blokā EUR 700.00; 

 ■Iegādāties mēbeles 2 grupām un mīksto inventāru, dārzeņu smalcinātāju 

 EUR 8000.00. 

 

Veselavas pirmsskolas izglītības iestāde 

Plānotie darbi 2015/16. mācību gadam: 

 ■Plānojam nokomplektēt visas 4. grupas un uzņemt 60 bērnus iestādē. Iestādei 

 2015.gada februārī ir licencētas divas jaunas izglītības programmas: 

 izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 01015811), 

 izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem (kods 01015911). 

 Ja būs pieprasījums, vienu no 4 grupām veidosim kā grupu bērniem ar garīgās 

 attīstības traucējumiem un smagiem fiziskās attīstības traucējumiem. Šajā 

 situācijā būs jādomā par atbilstošu palīginventāru, telpu iekārtojumu šiem 

 bērniem;  

 ■Plānojam veikt kosmētisko remontu un mainīt grīdas segumu vienas grupas 

 ģērbtuves telpā, medmāsas kabinetā, sakārtot jumtiņus virs ārdurvīm, veikt 

 sienu pārkrāsošanu centrālajā koridorā, iestādes otrā kāpņutelpā, kam 

 nepieciešami – 9744. Nepieciešamie līdzekļi iedalīti no Priekuļu novada 

 pašvaldības budžeta iestādes telpu remontdarbiem. 

 

Priekuļu vidusskola 

■Paredzēts remonts 3. stāva koridoriem par summu EUR 28000; 

 ■Paredzēta grīdu slīpēšana un lakošana par summu EUR 3000; 

 ■Datoru iegāde (15 gab.) un projektoru iegāde (9 gab.). Kopējā summa EUR 

 5900; 

 ■Zēnu mājturības kabineta mācību līdzekļu (iekārtu) iegāde par summu EUR 

 1100.  
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Liepas pamatskola 

Plānotie darbi / ieguldījumi 2015.gadam: 

 ■3.stāva gaiteņa remonts – EUR 16561.00; 

 ■Mājturības un tehnoloģiju (zēniem) kabineta remonts – EUR 27609.00; 

 ■Materiāli 1.klases un ģeogrāfijas kabinetu remontam – EUR 2570.00; 

 ■Mājturības un tehnoloģiju (zēniem) kabineta mēbeles – EUR 4000.00; 

 ■Pārējās mēbeles – EUR 3500.00; 

 ■Datortehnika EUR 2000.00; 

 ■Bibliotēku krājumi EUR 2500.00; 

 ■Mācību līdzekļi un materiāli EUR 3570.00; 

 ■Peldēšanas apmācība peldbaseinā EUR 7600.00; 

 ■Autobusu pakalpojumi EUR 1500.00; 

 ■Skolas fasādes siltināšanas tehniskā projekta izstrāde – 12456.00; 

 ■Izglītojamo ēdināšana – EUR 10714.00. 

 

Mārsnēnu pamatskola 

2015.gadā plānojam iegādāties piecus datorus informātikas kabinetam, vienu 

skolas administrācijai un vienu skolas bibliotēkai. Kopējās izmaksas EUR 5400.00. 

Plānojam veikt kosmētisko remontu sporta zālei EUR 1450.00. 

 

Priekuļu kultūras nams 

2015.gadā kārtējam kultūras nama telpu remontam paredzēti EUR 8 000.00. 

Plānots izremontēt pagrabstāvu, pabeigt tualetes ierīkošanas darbus un izremontēt telpas 

kolektīviem. Tautas tērpu papildinājumam bērnu un skolēnu deju kolektīviem plānoti 

EUR 3000.00, transporta izdevumiem - vidējās paaudzes deju kolektīvu svētkiem 

Jelgavā, XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku dalības 

nodrošināšanai plānoti  EUR 3500.00. Pašvaldības ieguldījums Priekuļu novada svētku 

nodrošināšanai un veiksmīgai norisei – EUR 9960, kultūras pasākumiem Priekuļu 

kultūras namā – EUR 15000.00. 

 

Liepas pagasta kultūras nams 

Plānotie darbi/ ieguldījumi 2015.gadā: 

 ■Nomainīt kultūras namam 3 ārdurvis – EUR 4010.00; 

 ■Veikt skatuves remontu – EUR 6172.00; 

 ■Uzstādīt skatuves aizkaru atvēršana aizvēršanas mehānismu – EUR 7501.00; 

 ■Iegādāties VPDK jaunus tērpus par kopējo summu – EUR 840.00. 

 

Mārsnēnu tautas nams 

Plānotie darbi 2015.gadā: 

Ar 2015.gadu kolektīvu skaitu plānots palielināt, izveidojot bērnu vokālo ansambli 

(vadītājs Juris Krūze) un dekupāžas nodarbības (vadītāja Zane Kalniņa), jo bērni ir 

izteikuši vēlmi papildus nostiprināt savu dziedāšanas prasmi arī ārpus skolas. Kā arī ļoti 

liela vēlme no iedzīvotāju puses ir par dekupāžas nodarbībām, jo tas vietējiem būtu, kas 

jauns un neierasts. Tiek organizēti koncerti, sadraudzības pasākumi un atpūtas pasākumi 

dažādu vecumu un interešu grupām. 

 

Veselavas tautas nams 

■Ieguldījumi pamatlīdzekļu iegādē: CD  magnetafons EUR 500.00; 
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■Ieguldījumi ēkas uzturēšanā : interjeru projekts  un  izpēte kāpņu  telpai, 

 divām istabām II. stāvā, tualetēm I stāvā EUR 5157.00, podiņu  krāsns lielajā 

 zālē  EUR 16181.00. 

Muzeja darbības uzlabošanai plānota taku izveide un informācijas zīmju atjaunošana. 

 

Ed.Veidenbauma muzejs „Kalāči” 

Plānotie darbi/ieguldījumi 2015. gadam: 

Pasākumi, izglītojošais darbs: 

 ■Kārlim Veidenbaumam 150. 15. martā (Liepas kapos); 

 ■Muzeju nakts 16.maijs; 

 ■Ed. Veidenbauma diena 24.maijs; 

 ■Dzejas dienas septembrī;  

 ■Ed. Veidenbauma 148. dzimšamas diena 4. oktobrī. Noslēgumā tiks paziņots 

 2015. gada „Eduarda Veidenbauma literārās prēmijas” laureāts.  

Izstādes: 

 ■Kārļa un Ed. Veidenbaumu (brāļu) dzīve un literārā darbība; 

 ■Cēsu novada lādes un etnogrāfiskie priekšmeti; 

 ■LMA jauno mākslinieku darbu izstāde. (Gleznas, keramika). 

Saimnieciskais darbs: 

 ■Teritorijas kopšana; 

 ■Remontdarbi piešķirto līdzekļu apjomā. 

Krājuma darbs: 

 ■Krājuma dokumentu, manuskriptu un grāmatu esības pārbaude; 

 ■Krājumu papildināšana; 

 ■Darbs ar Nacionālo muzeja krājumu kopkatalogu; 

 ■Turpināt tematiskās kartotēkas veidošanu. 

Muzejpedagoģisko programmu izstrāde un muzejpedagoģiskās stundas muzejā. 

 

Priekuļu pagasta bibliotēka 

2015.gadā Priekuļu pagasta bibliotēkā plānota inventarizācija, kurai paredzēts EUR 

171.00. Pasākumu organizēšanai kopā paredzēti EUR 220.00. Galvenie plānotie 

2015.gada pasākumi ir „Vasaras lasīšanas konkurss” bērniem (EUR 65.00), pieaugušo 

auditorijai – tikšanās ar literātu (kopējās izmaksas EUR 100.00). 2015.gadā krājuma 

papildināšanai paredzēti EUR 5000.00, preses abonēšanai EUR 1300.00. 

 

Liepas pagasta bibliotēka 

2015.gada galvenā prioritāte  - bibliotēkas fonda attīrīšana no vecām, nolietotām 

grāmatām, kā arī dubletu atlase. 

 

Mārsnēnu pagasta bibliotēka 

Plānojums 2015.gadam: 

 ■Grāmatas – EUR 1800.00; 

 ■Periodika – EUR 450.00; 

 ■Biroja preces un pakalpojumi – EUR 2741.00; 

 ■Informācijas tehnoloģijas – EUR 299.00; 

 ■Bērnu žūrijas ekskursija – EUR 500.00; 

 ■Pieredzes apmaiņa un kursi bibliotekāriem - EUR 250.00. 

 

Veselavas pagasta bibliotēka 
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2015.gadā tiks uzsākts darbs pie novadpētniecības materiālu pievienošanas bibliotēku 

informācijas sistēmai ALISE. Tiks rīkoti pasākumi Jāņa Lapiņa 130. gadadienas 

atzīmēšanai. 

 

Pašvaldības policija 

Plānotie darbi 2015.gadā: 

 ■2015.gadā Priekuļu novada pašvaldības policija ieplānojusi budžeta ietvaros 

 EUR 3000.00 apmērā iegādāties, un uzstādīt videokameras Tehniķu ielā, 

 Priekuļos, Cēsu prospektā 1, Priekuļos, Selekcijas ielā 20, Priekuļos un 

 Veselavas pagasta Bērzkrogā. 

 ■Priekuļu novadā pēc pārbaudes datiem 80 procenti iedzīvotāji ir noslēguši 

 līgumus ar atkritumu apsaimniekošanas kompānijām, šogad ieplānots panākt 

 lai būtu 95 procenti, kā arī stingrāk pievērst uzmanību nekoptiem īpašumiem. 

 ■Priekuļu novada pašvaldības policija 2015.gadā plānojusi stingrāk pievērst 

 uzmanību –Spaisa- izplatībai starp nepilngadīgām personām Priekuļu novada 

 teritorijā, veikt sadarbību ar Valsts policijas Cēsu nodaļas kriminālpoliciju, 

 Vidzemes reģiona ONP, ar mērķi novērst noziedzīgus nodarījumus Priekuļu 

 novada teritorijā. 

 ■Stingrāk tiks pievērsta uzmanība vietām, kur tiek izgāzti sadzīves atkritumi, 

 ar mērķi novērst vides piesārņojumu. 

 ■Ieplānots piedalīties Priekuļu novada svētkos, Mārsnēnos, ar mērķi 

 nodrošināt sabiedrisko kārtību pasākumu laikā, kā arī citos masu pasākumos 

 novada teritorijā.  

 

Sociālais dienests 

Prioritārie darbības virzieni 2015.gadā: sociālā palīdzība (paredzēti līdzekļi EUR 

166110) un sociālie pakalpojumi ģimenēm un bērniem (paredzēti līdzekļi EUR 64589), 

veciem cilvēkiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (aprūpei mājās paredzēti līdzekļi 

EUR 60601, ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai paredzēti līdzekļi 

EUR 85500). 2015.gadā tiks turpināta Sociālo pakalpojumu centra darbības 

nodrošināšana un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana bezdarbniekiem, 

pirmspensijas un pensijas vecuma personām, kā arī dušas, veļas mazgāšanas pakalpojuma 

nodrošināšana sociālā riska grupām Priekuļu pagastā (paredzēti līdzekļi EUR 42255). 

2015.gadā paredzēts turpināt iedzīvotāju problēmu un vajadzību apzināšana, lai 

plānotu esošo sociālo pakalpojumu pilnveidošanu un attīstīšanu novadā, un rastu iespējas 

piesaistīt ES struktūrfondu līdzekļu projektu izstrādei un ieviešanai. 
 

Namu apsaimniekošana 

Plānotie darbi daudzdzīvokļu mājās Priekuļos 2015. gadam: 

Adrese Summa (EUR) Pakalpojums 

Dārza-2 454.00 Jumta remonts 

Dārza-4 7627.00 Jumta nomaiņa 

Dārza-6 2261.00 Skursteņu pārmūrēšana 

Dārza -8 2035.00 Ūdens un kanalizācijas 
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sistēmas nomaiņa 

Druvas 5978.00 Jumta seguma nomaiņa 

Egļu gatve -11 7412.00 Elektromontāžas darbi 

Egļu gatve – 13 2817.00 Elektromontāžas darbi 

Izmēģinātāju – 2 5509.00 Ūdensvada un 

kanalizācijas sistēmas 

remonts 

Izmēģinātāju 6a 3991.00 Ārdurvis PVC 

Izmēģinātāju 6b 1190.00 Ārdurvis PVC 

Izmēģinātāju 8a 6458.00 Gala sienas siltināšana 

Fasādes remonts 

Izmēģinātāju 8b 6308.00 Ārdurvis PVC 

Parka-1 624.00 Pēc mājas vecāka 

ieteikumiem 

Parka-2 4862.00 Jumta nomaiņa 

Parka-4 1961.00 Jumta remonts 

Mežpils 2815.00 Pēc mājas vecāka 

rīkojuma 

Raiņa -7 624.00 Ūdens un kanalizācijas 

stāvvada nomaiņa 

Selekcijas-10 1158.00 Pēc mājas vecākā 

rīkojuma 

Selekcijas-14 4748.00 Ūdens un kanalizācijas 

stāvvadu  nomaiņa 

Selekcijas- 16 4528.00 Ārdurvis PVC 

 

Liepas pagasta pārvaldes Dzīvokļu komunālās saimniecības Plānotie darbi 2015.gadam: 

Adrese Summa (EUR) Pakalpojums 

Pāvila Rozīša ielā 4  1033.07 Pasta kastīšu nomaiņa 
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Pašvaldības dzīvojamam 

fondam 

25245.00  122 gb. logu nomaiņa 

Rūpnīcas ielā 7, 9, 13, 15,  2000,00 Ārdurvju nomaiņa 

Pāvila Rozīša iela 2  1200,00 Jumta remonts 

Maija iela 3  1200,00 Jumta remonts 

Pāvila Rozīša iela 2; 3000.00 Ūdensvada rekonstrukcija 

Rūpnīcas ielā 19  5300.00. Ūdensvada stāvvada 

remonts 

 

Komunālā saimniecība 

Plānotie darbi 2015. gadam: 

Ieplānots nomainīt logus un veikt iekšējo kosmētisko remontu centra ūdenstornim. Centra 

katlumājā veikt remontu santehniķu ģērbtuvēs un operatora telpās EUR 1250 

(pašvaldības līdzekļi). 

Veikt ūdensvadu un kanalizācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas un apkalpošanas darbus. 

Veikt centra kanalizācijas sūkņu stacijas sūkņu kapitālo remontu 2 gabaliem par summu 

aptuveni EUR 4500 (pašvaldības līdzekļi). 

 

 

Elektroapgāde 

Plānotie darbi 2015.gadā: 

 ■Turpināsies elektroinstalācijas pārbūve estrādei Veselavas pils parkā; 

 ■Ielu apgaismojuma papildināšana Dukuros EUR 2400; 

 ■Paralēli A/S „Sadales tīkls” plānotai elektrotīklu rekonstrukcijai Meža un 

 Vaives ielā Priekuļos 2016.gadā, tiks izstrādāts projekts ielu gaismas pārbūvei; 

 ■Skubiņa, Tehniķu ielā tiks veikti remontdarbi ielu gaismas kabeļu tīklu 

 sakārtošanā EUR 1600; 

 ■Katlu mājā „Ieviņas”, Dārza ielā notiks galvenās elektrības sadales telpas 

 rekonstrukcija EUR 8000. 

 

Ceļu apsaimniekošana un uzturēšana 

2015. gadā ceļu un ielu ikdienas uzturēšanā plānots: 

 ■Ceļu un ielu attīrīšanai no sniega – EUR 89800; 

 ■Ielu kaisīšana ar pretslīdes materiālu – EUR 4500; 

 ■Melno segumu uzturēšanai – EUR 5000; 

 ■Grantēto segumu uzturēšanai – EUR 17200; 

 ■Ceļmalu kopšanai (pļaušana, krūmu ciršana) – EUR 5000; 

 ■Ceļa zīmju uzturēšana – EUR 2000; 

 ■Brauktuvju apzīmējumu atjaunošanai – EUR 1000; 

 ■Ceļu un ielu periodiskai uzturēšanai, asfaltbetona seguma atjaunošanai -  EUR 

8000; 

 ■Grants seguma atjaunošanai – EUR 23920; 

 ■Caurteku nomaiņai – EUR 10000. 
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Mehāniskās darbnīcas 

2015.gadā plānots un budžetā apstiprināts lietota autobusa MB SPRINTER ar19 

sēdvietām iegāde par EUR 20000, Mārsnēnu skolas bērnu pārvadāšanai. 

 

Labiekārtošana 

Priekuļi – plānotie izdevumi EUR 175935: 

■Saules parka paplašināšanas  labiekārtošanas darbi ( skulptūrdārzs, meža daļa); 

■Koku un aleju kopšanas darbi; 

■Ainavas veidošana likvidējot kokaugu apaugumu; 

■Latvāņu likvidēšanas darbi; 

■Regulārie apstādījumu kopšanas darbi; 

■Priekuļu kapsētas kapličas remontdarbi; 

■Selekcijas mežaparka labiekārtošana 

Liepa – plānotie izdevumu EUR 106568: 

■Regulārie apstādījumu kopšanas darbi; 

■Ainavas veidošana likvidējot kokaugu apaugumu; 

■ „Kalāču” muzeja labiekārtošanas darbi un ainavas sakopšana; 

■Koku kopšanas darbi; 

■Latvāņu likvidēšanas darbi; 

■Liepas ellītes dabas takas ierīkošana; 

■Trotuāru rekonstrukcijas darbi 

Veselava – plānotie izdevumi EUR 23930: 

■Regulārie apstādījumu kopšanas darbi; 

■Ainavas veidošana likvidējot kokaugu apaugumu; 

■Koku kopšanas darbi; 

■Muižas parka rekonstrukcijas darbi; 

■Latvāņu likvidēšanas darbi; 

■Dabas takas rekonstrukcijas darbi; 

Mārsnēni - plānotie izdevumi EUR 58176: 

■Regulārie apstādījumu kopšanas darbi; 

■Ainavas veidošana likvidējot kokaugu apaugumu; 

■Koku kopšanas darbi; 

■Kapsētas kapličas labiekārtošana; 

■Trotuāru ierīkošanas darbi 

 

Mežu apsaimniekošana 

Starp plānotajiem darbiem 2015. gadā jāmin koku vainagu apzāģēšanas darbi Priekuļos, 

cirsmu izsoles sagatavošana kailcirtēm un galvenajai izlases cirtei īpašumos 

„Vanagkalns” un „Veselavas pagasta zeme”. Tāpat tiks pabeigts ES finansētais projekts 

„Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” aktivitātē „Jaunaudžu kopšana” īpašumos 

„Staļi pie Dankām”, „Gārša”, „Noras” un „Liepas pagasta pašvaldības zemes gabals 

Nr.1” 11,1 ha platībā, ar publisko finansējumu EUR 1991,34. 

Kopējie Mežu apsaimniekošanas ieņēmumi 2015. gadā paredzēti EUR 85000,00 apmērā. 

2015. gada aprīlī Priekuļu novada mežu apsaimniekošanas daļa, sadarbībā ar Priekuļu 

novada skolām, organizēs otro „Atkritumu monitoringu”. 

2015. gada pavasarī notiks Meža dienas pasākums „Meža ABC” Kuldīgā, kura norisē 

palīdzīgu roku sniegs arī Priekuļu novada Mežu apsaimniekošanas daļas vadītājs. Uz šo 

lielisko pasākumu dosies arī skolēni no Priekuļu novada skolām. 
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Jaunatnes un bērnu lietu nodaļa 

Nodaļas plānotās aktivitātes 2015. gadā: 

 ■Iesaistīties Priekuļu novada attīstības programmas izstrādē, iekļaujot 

 jaunatnes jomas prioritārās vīzijas programmas saturā; 

 ■Izstrādāt Jaunatnes jomas stratēģiju novadā un izvirzīt galvenos virzienus 

 jaunatnes politikas attīstībai; 

 ■Atbalstīt jauniešu iniciatīvas un projektus; 

 ■Veicināt starptautisku sadraudzību un apmaiņas projektu realizāciju jauniešu 

 vidū; 

 ■Iesaistīt bērnus un jauniešus dažādos vietēja un starptautiska mēroga 

 projektos; 

 ■Popularizēt fizisko aktivitāšu nepieciešamību bērnu un jauniešu vidū; 

 ■Atjaunot veselības veicināšanas kustību bērnu un jauniešu vidū; 

 ■Koordinēt Novada Jauniešu domes darbību, attīstību un tās popularizēšanu. 

 

Jauniešu iniciatīvu centrs (JIC) „REST[e] 2015. gadā plānotie darbi, izmaiņas: 

 ■Sekmēt jauniešu sociālo iekļaušanos un mazināt jauniešu bezdarbību, attīstīt 

 jaunatnes darbu novadā, aktivitātēs iesaistot Priekuļu novada jauniešus; 

 ■Īstenot ikgadējās plānotās aktivitātes, pasākumus, apmācības, seminārus, 

 projektus un programmas; 

 ■Plānot motivācijas shēmu, kā piesaistīt jauniešus jauniešu centra „REST[e]” 

 darbības un aktivitāšu plānošanā, īstenošanā un apmeklēšanā; 

 ■Iesaistīties Priekuļu novada Jaunatnes politikas stratēģijas izstrādē; 

 ■Piesaistīt papildus finansējumu, lai papildinātu Priekuļu jauniešu centra 

 pakalpojumu klāstu atbilstoši jauniešu interesēm un vajadzībām, radot 

 apstākļus saturīgai brīvā laika pavadīšanai; 

 ■Iekārtot Jauniešu centra „REST[e]” foajē; 

 ■Piedalīties JSPA izsludinātajos projektu konkursos; 

 ■Īstenot ERASMUS+ programmas projektus, apmeklēt seminārus un 

 apmācības projektu rakstīšanā; 

 ■Iziet Eiropas Brīvprātīgā darba akreditāciju jauniešu centram, lai varētu  uzņemt 

brīvprātīgos no ES valstīm; 

 ■Sadarbībā ar Jauniešu domi organizēt pirmo Jauniešu forumu novadā; 

 ■Īstenot Vasaras skolu kopā ar jauniešiem sākumskolas vecuma bērniem. 

 

Jauniešu centrs (JC) „Apelsīns” plānotais 2015. gadā: 

 ■2015. gadā plānots turpināt sadarbību ar Liepas pamatskolu, piedāvājot  skolai 

izglītojoša rakstura nodarbības par emocijām, attiecībām, toleranci utt.;  

 ■Plānots organizēt jau tradicionālos pasākumus visiem Liepas un Priekuļu 

 novada jauniešiem – „Ķieģeļa mākslas festivāls”, „Piedzīvojums mežā”,  Liepas 

talants, Bērnu aizsardzības diena, Radošuma nedēļa, Priekuļu novada  jauniešu 

fotokonkursu „Tā es redzu II”, Vasaras skolu;  

 ■Plānots uzņemt vienu brīvprātīgo uz 9 mēnešiem un vienu īstermiņa 

 brīvprātīgo. Plānots veidot ciešāku sadarbību ar Priekuļu jauniešu centru un 

 piesaistīt jauniešu centra darbībai Mārsnēnu un Jāņmuižas jauniešus. 

 

Bērnu dienas centrs „Zīļuks” 2015. gadā plānotais: 

 ■Turpināt radošo nodarbību un Latvijas gada svētku organizēšanu; 
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 ■Iesaistīt sociālā riska grupas bērnus centra darbībā; 

 ■Veicināt vecāku sadarbību ar centriņu; 

 ■Veicināt ciešāku sadarbību ar Priekuļu sākumskolas skolēniem un 

 skolotājiem; 

 ■Atjaunot rotaļlietu un galda spēļu klāstu; 

 ■Turpināt labiekārtot āra rotaļlaukumu, atjaunojot smilšu kasti un samainot 

 smiltis, kā arī ierīkot svārsta šūpoles. 

 

Priekuļu novada jauniešu dome 

Plānotās lielākās aktivitātes 2015. gadā: 

 ■Izveidot jaunu uzsaukumu jauniešiem pievienoties jauniešu domē; 

 ■Turpināt attīstīt sadarbību ar novada Domi un pašvaldības darbiniekiem; 

 ■Piedalīties Jaunatnes politikas stratēģijas izstrādē, ideju apzināšana, 

 prioritāšu izvirzīšana; 

 ■Organizēt pirmo Priekuļu novada jauniešu forumu; 

 ■Organizēt starpnovadu jauniešu saliedēšanas pasākumu; 

 ■Organizēt Starptautiskās Jauniešu dienas pasākumu augustā; 

 ■Atzīmēt Valsts svētku mēnesi patriotiskā gaisotnē; 

 ■Plānot citas ikdienas aktivitātes atbilstoši jauniešu vēlmēm. 

 

Priekuļu Saieta nams 

2015. gadā plānotais: 

 ■Aprīkot Saietu nama zāli ar skaņas aparatūru – apstiprināts iesniegtais 

 projekts Laiku atbalsta dienestā. Kopējās projekta izmaksas EUR 3683.05. 

 Pašvaldības līdzfinansējums EUR 1400.18; 

 ■Paplašināt Saieta nama izmantošanu visām iedzīvotāju grupām; 

 ■Rīkot un dažādot pasākumu piedāvājumu klāstu Saieta nama telpās. 

 

Tūrisms  

2015. gadā plānots izstrādāt reprezentatīvu informatīvo materiālu par Priekuļu novadu un 

uzsākt darbu pie tūrisma kartes izstrādes (plānotais finansējums EUR 1630.00. Plānots 

izveidot Tūrisma informācijas punktus pagastu bibliotēkās, tūrisma objektos u.c. lielas 

tūristu plūsmas punktos, kā arī izveidot pastāvīgu tūrisma maršrutu piedāvājumus 

velotūristiem, autobraucējiem un pārgājienu dalībniekiem. 

 

Projekti 

Priekuļu novadā plānotā projektu īstenošana 2015.gadā: 

N.p.

k. 

Projekta nosaukums un numurs Projekta 

ieviešanas 

laiks  

Finansējuma 

avots 

2015.gadam 

1. Esošo gaismekļu nomaiņa uz LED 

tehnoloģiju gaismekļiem Priekuļu 

novadā (tiks īstenots atbalsta gadījumā) 

2015.gada 

maijs 

Plānotā kopējā 

summa: 

EUR 84197.50 

t.sk. KPFI 

finansējums: 

EUR 55969.87 

2. Skeitparka laukuma izveide Priekuļos Līdz 

31.12.2015. 

Plānotā kopējā 

summa: 

EUR18000.00 
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t.sk. valsts 

mērķdotācija: 

EUR 10000.00 

3. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana 

Priekuļu novada iedzīvotājiem, Nr.14-

09-LL29-L413201-000003 

Līdz 

01.06.2015. 

Kopējā summa: 

EUR 3683.05 

t.sk. ELFLA 

finansējums: 

EUR 2282.87 

4. Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšanai Jāņmuižas 

pirmsskolas izglītības iestādē, Priekuļu 

novadā, Nr. KPFI – 15.3/21 

30.06.2015.-

31.01.2015. 

Kopējā summa: 

EUR 157396.24 

t.sk. plānotais 

KPFI 

finansējums: 

EUR 46501.63 

5. Mazo projektu konkurss „Mēs 

novadam” 2015 

03.06.2015.-

30.10.2015. 

Pašvaldības 

finansējums: 

EUR 3560.00 

6. „Kas būtu, ja nebūtu” (Projekta 

īstenotājs Liepas pamatskola) 

11.05.2015.-

31.07.2015. 

Kopējā summa: 

EUR 2972.66 

t.sk. LVAF 

finansējums: 

EUR 1984.66 

7. Priekuļu novada pašvaldības attīstības 

programmas izstrāde 2015.-

2021.gadam 

30.09.2015. Pašvaldības 

finansējums: 

EUR 11180.00 

8. Priekuļu novada teritoriālā plānojuma 

izstrāde 

Uzsākt 2015. 

otrajā pusgadā 

Pašvaldības 

finansējums: 

EUR 11581.00 
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6. REVIDENTA ZIŅOJUMS PAR 2014.GADA PĀRSKATU 

 
 NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 

Rīgā 
 
 

Dokumenta datums ir tā 
elektroniskās parakstīšanas 

laiks 

 
 
 

 
       
                               Nr. PN-14-12/RZ 

 

 
 

 
Priekuļu novada domei 
 
Ziņojums par finanšu pārskatu 
 
Mēs esam veikuši Priekuļu novada Pašvaldības (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) 2014. gada finanšu 
pārskata revīziju. Revidētais 2014. gada finanšu pārskats ietver: 

 2014. gada 31. decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr. 1 
"Bilance",  

 2014. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr. 4-3,  

 Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2014. gadu – veidlapa Nr. 4-1, 

 Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2014. gadu – veidlapa Nr. 2-NP, 

 finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2013. gada 
15. oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā, 
grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu,  finanšu pārskatu skaidrojumu.  

 
Vadības atbildība par  finanšu pārskata sagatavošanu 
Vadība ir atbildīga par šī finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu 
atspoguļošanu saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra noteikumu 
Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem, kā arī par tādu iekšējo kontroli, 
kādu vadība uzskata par nepieciešamu, lai nodrošinātu finanšu pārskata, kas nesatur ne krāpšanas, 
ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības, sagatavošanu. 
 
Revidentu atbildība 
Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šo finanšu 
pārskatu. Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti 
nosaka, ka mums jāievēro ētikas prasības un jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu 
pārliecību par to, ka finanšu pārskatā nav būtisku neatbilstību. 
 
Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai iegūtu revīzijas pierādījumus par finanšu pārskatā 
uzrādītajām summām un atklāto informāciju. Procedūras tiek izvēlētas, pamatojoties uz revidentu 
profesionālu vērtējumu, ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību riska novērtējumu 
finanšu pārskatā. Veicot šo riska novērtējumu, revidenti ņem vērā iekšējo kontroli, kas izveidota, lai 
nodrošinātu finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu, ar 
mērķi noteikt apstākļiem piemērotas revīzijas procedūras, bet nevis lai izteiktu atzinumu par 
kontroles efektivitāti. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības uzskaites principu un vadības veikto 
grāmatvedības aplēšu pamatotības izvērtējumu, kā arī finanšu pārskata vispārējā izklāsta 
izvērtējumu. 
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Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revidentu atzinuma 
izteikšanai. 
Atzinums 

Mūsuprāt, iepriekš minētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Priekuļu 

novada Pašvaldības finansiālo stāvokli 2014. gada 31. decembrī, kā arī par tās darbības finanšu 

rezultātiem un naudas plūsmām 2014. gadā, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 

2013. gada 15. oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem. 

Apstākļu akcentējums 

Neizsakot atzinumu ar iebildēm, mēs vēršam uzmanību uz Piezīmē Nr.1.2.1. minēto informāciju, ka 

2014. gada 31. decembrī Priekuļu novada pašvaldība nav iesniegusi nepieciešamos dokumentus 

pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijai VAS “Latvijas Valsts ceļi”, kas neatbilst Ministru kabineta 2009. 

gada 15. septembra noteikumu Nr. 1052 “Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība” 

prasībām. Tā kā šis process ir jau uzsākts, bet vēl nav pabeigts, tad vadība nav spējusi noteikt 

attiecībā uz ceļu un ielu uzskaites vērtību veicamo korekciju apjomu 2014. gada 31. decembrī. Līdz 

ar to mums nebija iespējams gūt pietiekamus atbilstošus pierādījumus par Pašvaldības uzskaitē 

esošo ceļu un ielu pilnīgumu un uzskaites vērtību precizitāti 2014. gada 31. decembrī. Mūsu 

sniegtajā atzinumā nav iekļautas nekādas iebildes saistībā ar šo jautājumu. 

Ziņojums par citu juridisko un regulējošo prasību izpildi 

Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2014. gadu, kas atspoguļots gada pārskata 

sadaļā Vadības ziņojums - ZINO, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības 

ziņojumā un 2014. gada finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju. 
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7. NOVADA DOMES LĒMUMS PAR 2014.GADA FINANŠU 

PĀRSKATA APSTIPRINĀŠANU 

 


