
 1.pielikums.  ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBAS PĀRSKATS par 2015. gadu: Rīcību izvērtējums.

Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji

Izpildes 

periods

Finansēšanas 

avoti

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji

Ir/N

av 

veikt

as 

darbī

bas

Veiktās rīcības uzdevuma izpildei
Sasniegtie rezultāti/ priekšlikumi 

attīstības programmas aktualizācijai

Efektivizēt esošo Cēsu Klīnika darbību 

un attīstīt kā lokālu daudzprofilu 

slimnīcu, saskaņā ar SIA Cēsu Klīnika 

izstrādāto Attīstības plānu 2014.-

2016.

SIA “Cēsu Klīnika”
2015.-

2019.

Uzņēmums, PB, 

VB, ES SF

Efektīva darbība, pieejami 

pakalpojumi, paplašināts 

pakalpojumu klāsts

Ir

Uzsākti un pilnveidoti jauni pakalpojumu 

veidi iedzīvotājiem pietuvināti dzīves 

vietai: Medicīnisko pakalpojumu kvalitātes 

paaugstināšana; Pacientu un klientu 

apkalpošanas kvalitātes paaugstināšana; 

Infrastruktūras un vides pieejamības 

uzlabošana; Notiek sadarbība ar Dr. 

Klaunu bērnu slimību nodaļā.

 - Nodrošināta iespēja saņemt:

bērnu neirologa konsultācijas ar 

neirosonoloģiskiem izmeklējumiem,

urologa konsultācijas,

otolaringoloģiskas operācijas dienas stacionārā,

jauna veida mūsdienīgas saudzējošas  

operācijas ginekoloģijā dienas stacionārā,

vairākas diagnostiskas un jaunas rehabilitācijas 

programmas dienas stacionārā,

ieviestas krioterapijas un medicīniskās 

teipošanas  metodes fizioterapijā. 

 - Izstrādāti un ieviesti vairāki kvalitātes 

standarti pacientu ārstēšanā un aprūpē un 

rīcībai neatliekamās situācijās,

 - Izveidota vienota ambulatoro pacientu 

reģistratūra ar pacientu plūsmas sadalījumu 

pēc pakalpojuma veida, atsevišķu telefona un e- 

pierakstu pie  ārsta vai uz izmeklējumu, lai 

mazinātu rindā gaidīšanas laiku,

 - Veikts reģistratūras funkciju audits un 

izstrādāts klientu apkalpošanas standarts,

 - Pabeigta bērnu slimību nodaļas renovācija, 

kas nodrošina bērna un mātes atbilstošu 

izolāciju palātās ar sanitāriem mezgliem,

 - Veikti  dažādi ārstniecības vides uzlabošanas 

un medicīnas tehnoloģiju modernizācijas 

pasākumi struktūrvienībās

Atskurbtuves izveide
CNP,  SIA “Cēsu 

Klīnika”

2015.-

2019.

Uzņēmums, VB, 

PB, ES SF

Izveidota un iekārtota 

atskurbtuve
Ir

Noslēgts nodomu protokols  par morga 

ēkas daļēju nodošanu bezatlīdzības nomā 

Cēsu novada pašvaldībai aktivitātes 

nodrošināšanai.

Notiek nomas līguma saskaņošana

Atbalstīt privātprakšu izveidi visā 

novada teritorijā.

CNP, Cēsu Klīnika, 

privātprakses

2015.-

2019.

Uzņēmums, VB, 

PB, ES SF

Uzlabota veselības 

pakalpojumu pieejamība 

un kvalitāte visā novada 

teritorijā.

Ir
Apstiprināts nomas nolikums un apzinātas 

telpas iznomāšanai privātpraksēm 

Noslēgts nomas līgums ar bērnu psiholoģiskās 

attīstības centru “Betas nams”. Notiek nomas 

līguma saskaņošana par zobārstu kabineta 

atvēršanu klīnikas telpās.

U 1.1.4. Veselības 

tūrisma un kūrortu 

attīstība

Veicināt investīciju piesaisti SPA 

centra, sanatorijas un rehabilitācijas 

centra izveidei un jaunu darbavietu 

radīšanai

CNP, speciālists 

komercdarbības 

attīstības 

jautājumos

2015.-

2019.
PB, ES SF

Veikta tirgus izpēte, 

tematiskais plānojums. 

Sagatavots un izplatīts 

investīciju piedāvājums. 

Ir

1.Ir bijusi tikšanās ar investoru par Kūrorta 

attīstību. Investoru bija uzrunājuši Venden 

īpašnieki. Tika iepazīstināts ar iespējām 

šajā teritorijā

2.Saistībā ar VPR iepirkumu par Cīrulīšu 

tirgus izpēti ir sagatavoti nepieciešamie 

materiāli un informācija izpētes veikšanai. 

Darbus veic AC Konsultants. 

Tirgus pētījums tiek pabeigts 2016.g. Pētījums 

tiks izmantots uzrunājot potenciālos 

Investorus.

VP 1 Veselības un sociālās drošības uzlabošana

RV 1.1 Attīstīt veselības aprūpes pakalpojumus un to pieejamību
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Īstenot Cēsu novada sociālo 

pakalpojumu attīstības stratēģiju 

2015 – 2017.gadam

Sociālais dienests
2015.-

2017.
PB, VB, ES SF

Realizēt apstiprinātajā 

stratēģijā iekļautās 

aktivitātes un sasniegt 

stratēģijā nospraustos 

rādītājus

Ir Īstenoti vairāki rīcības virzieni.

Attīstīts Ģimenes dienas pasākums novadā. 

Paplašināts Invalīdu habilitācijas - dienas 

centrs ar plašu virtuvi. Publiskā interneta 

pieejas punktu izveide Sociālajā dienestā. 

Jaunu metožu un tehnikas apgūšana semināros 

un apmācībās sociālo pakalpojumu sniegšanā. 

Izstrādāta un izdota Sociālā dienesta 

2014.gada gadagrāmata. 

Attīstīta iedzīvotāju informēšanas forma, 

izveidojot jaunu bukletu Piedāvātie palīdzības 

veidi no Cēsu novada nevalstiskajām 

organizācijām

Izveidot un realizēt programmu 

demogrāfiskās situācijas uzlabošanai
Sociālais dienests

2015.-

2019.
PB, ES SF

Jaunu sociālo 

pakalpojumu attīstīšana 

un pabalstu ieviešana

Ir

2015.gadā izveidota “Atbalsta programma 

Cēsu novada ģimenēm ar bērniem 2016.-

2020.gadam”.

Sniegt atbalstu visiem programmā izvirzītajiem 

gada virzieniem.

Veikt regulāru izpēti un analīzi par 

sociāli mazaizsargātajām pilsētas 

iedzīvotāju grupām, aktualizējot 

sociālā atbalsta sistēmu

Sociālais dienests
2015.-

2019.

Sociālais 

dienests, PB
Ikgadēji ziņojumi Ir

Sociālās jomas speciālisti ikdienā veic savu 

klientu izpēti un analīzi. 2015.gadā veikta 

klientu anketēšana.

Iegūti dati par Sociālā  dienesta klientiem, 

veikta datu analīze par sociālo atbalsta 

sistēmu.

Naktspatversmes darbības 

paplašināšana
Sociālais dienests

2015.-

2017.
PB, VB, ES SF

Paplašināta darbība, 

ierīkojot jaunās telpās 

Slimnīcas ielā 9.

Ir
2015.gadā uzsākts naktspatversmes 

reorganizācija. 
Rīcību plānots īstenot 2016.gadā.

Paplašināta Klīnikas sadarbība ar kapelānu

Sociālās jomas speciālisti ikdienā veic 

psihosociālo darbu ar sociālā dienesta 

redzeslokā esošie klientiem un viņu 

ģimenes locekļiem.

SIA “Cēsu klīnika” Dzemdību nodaļā esošo 

jaundzimušo māmiņām pēc nodaļas speciālista 

pieprasījuma tiek nodrošināta psihologa 

konsultācijas.

Starpinstitucionālās sadarbības 

sistēmas izveide pakalpojumu 

nodrošināšanai un attīstībai ģimenēm 

ar bērniem

Novada 

pašvaldība, 

Sociālais dienests,  

Izglītības iestāžu 

atbalsta personāls, 

Bāriņtiesa, NVO, 

Cēsu Klīnika

2015.-

2019.
PB, VB, ES SF

Izveidota 

starpinstitucionālā 

sadarbības sistēma. 

Uzlabota sociālo 

pakalpojumu sniegšana 

ģimenēm ar bērniem

Ir

Sadarbība ar Cēsu novada pašvaldības, SIA 

“Cēsu klīnika”, Biedrība “Cēsu daudzbērnu 

ģimenēm” un Biedrības “Brīnummāja” 

Atbalsta programma Cēsu novada 

ģimenēm ar bērniem 2016.-2020.gadam 

izstrādē.

Izstrādāta Atbalsta programma Cēsu novada 

ģimenēm ar bērniem 2016.-2020.gadam, 

apstiprināta 2016.gada janvārī.

U 1.2.2. Nodrošināt 

sociālo 

pakalpojumu 

attīstību dažādām 

mērķa grupām

Paplašināt iespējas saņemt psiho-

sociālu atbalstu depresijas māktiem, 

grūtā Psihoemocionālā situācijā 

nokļuvušiem iedzīvotājiem

Sociālais dienests, 

Cēsu Klīnika

2015.-

2019.
PB, ES SF

RV 1.2. Saglabāt un attīstīt sociālās palīdzības klāstu

Izstrādāt jaunu 

pakalpojumu
Ir
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Regulāra sabiedrības informēšana par 

novitātēm Klīnikā; Sadarbība ar Pacientu 

Ombudu; Regulāra informācijas apmaiņa 

ar ģimenes ārstiem

Aktuālās informācijas ievietošana Klīnikas 

mājas lapā, laikrakstos   “Cēsu vēstis” un 

“Druva”, Vidzemes televīzijā, tiekoties ar 

nevalstisko organizāciju pārstāvjiem;

Informatīvo bukletu izstrāde un izplatīšana;

Saņemtās informācijas analīze

Patstāvīgi tiek ievietota informācija 

interneta vietnē www.cesis.lv sadaļā 

aktualitātes un publicēta informācija Cēsu 

Vēstīs.

Informēti Cēsu novada iedzīvotāji.

Regulāras publikācijas novada mājaslapā 

“cesis.lv” un bezmaksas laikrakstā “Cēsu 

Vēstis”.

Informācija sasniedz pusmiljonu mājaslapas 

lietotāju ik gadu un tiek izplatīta visās Cēsu 

mājsaimniecību pastkastītēs.

Atbalstīt nevalstisko organizāciju 

darbību sociālo jautājumu risināšanā
Sociālais dienests

2015.-

2019.
PB, ES SF

Atbalstīto projektu skaits, 

organizētas tikšanās
Ir

Īstenots Sociālā dienesta sociālās jomas 

projekts.

2015.gada laikā ar Sociālā dienesta atbalstu 

nevalstiskās organizācijas īstenoja 7 sociālās 

jomas projektus.

Senioru mūžizglītības programma dzīves 

kvalitātes saglabāšanā

10 semināri nevalstisko organizāciju 

biedriem

Pašvaldības finansējums 4166 EUR

 8 virzienu programma

225 dalībnieki

400 dalībnieki

Tikšanās ar iedzīvotājiem, publikācijas 

pašvaldības informācijas platformās.

Izveidotas pirmās iedzīvotāju fokusgrupas (30 

cilv.) ar mērķi paplašināt to darbību.

Iekļaušanās sadarbības pilsētu tīklos

Komunikācijas 

nodaļa, Attīstības 

nodaļa

2015.-

2019.
PB, ES SF

Iesaistīšanās vismaz 10 

pasākumos gadā, realizēti 

projekti, palielinājies 

sadarbības partneru 

skaits, izveidots 

sadarbības tīkls (t.sk. 

tematiskās sadarbības) 

Attīstīta sadarbība dažādu 

kopīgu projektu 

sagatavošanā un 

realizācijā

Ir
Dalība Baltijas reģiona, Hanzas pilsētu 

savienībās.
Ilggadējs tīklošanās darbs.

U 1.2.2. Nodrošināt 

sociālo 

pakalpojumu 

attīstību dažādām 

mērķa grupām

Informēt novada iedzīvotājus par 

Cēsīs piedāvāto sociālās palīdzības un 

veselības aprūpes pakalpojumiem

Sociālais dienests, 

Cēsu Klīnika, CNP 

Komunikāciju 

nodaļa

2015.-

2019.
PB, ES SF Publikāciju skaits, bukleti Ir

RV 1.3. Veicināt sociāli atbildīgas sabiedrības veidošanos

U 1.3.1. Sekmēt 

sociālo dialogu un 

sociālo tīklojumu Informēt par iedzīvotāju līdzdalības 

un līdzdarbošanās veidiem, 

līdzatbildību novada attīstībā

Pieaugušo 

izglītības centrs, 

Komunikācijas 

nodaļa, Attīstības 

nodaļa

2015.-

2019.
PB

Publikācijas, iedzīvotāju 

forumi, tikšanās
Ir
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Pašvaldība atbalsta Jauniešu domes darbu 

– paredzot finansējumu jauniešu 

organizētajām aktivitātēm – 2015.gada 

budžetā finansējums šai aktivitātei 2200 

euro, pašvaldība priekš finansēja jauniešu 

domes izstrādātos un grantu ieguvušos 

projektus  “ACTION brings REAction” 

(RĪCĪBA rada ReAkciju), Next Stop – 

LUCK’( Nākamā pietura veiksme)

Jauniešu domes organizētajos pasākumos 

piedalījušies apmēram 1000 jaunieši

CPIC ir partneris nevalstiskajām 

organizācijām projektu realizācijā. CPIC 

Nav finansējuma projektu programmas – 

grantu konkursam kopienu attīstībai

CPIC administrēja:

EEZ finanšu instrumenta programmas 

„NVO fonds” apakšprogrammas 

„NVO projektu programma ietvaros  projektu 

Nr.2012.EEZ/PP/1/MEC/074/038

 « Sociālais brīvprātīgais darbs

 kā pamats labākai dzīves kvalitātei»

250 dalībnieki

Projektā sadarbojās 4 organizācijas

Sniegta informācija NVO par Cēsu novada 

iniciatīvu projektu iesējām.
Informācijas nodošana.

Uzturēt saikni ar aizbraukušajiem 

novadniekiem e-vidē, informēt par 

norisēm novadā un veicināt 

sadarbošanās iespējas

CNP 

Komunikācijas 

nodaļa, Attīstības 

nodaļa

2015.-

2019.
PB, ES SF

Regulāri izsūtīta 

informācija, organizētas 

tikšanās

Ir

Regulāras informatīvās vēstkopas 

(2xmēnesī), ko saņem cēsnieki ārzemēs, 

vizītes pie cēsniekiem.

60 vēstkopu saņēmēji, ap 100 divu gadu laikā 

apciemoti cēsnieki.

Sniegt efektīvu atbalstu 

iedzīvotājiem, kuri atgriežas un 

iekļaujas novada dzīvē, īpaši 

skolēniem izglītības iestādēs

CNP 

Komunikācijas 

nodaļa, Attīstības 

nodaļa, Izglītības 

nodaļa

2015.-

2019.
PB

Izstrādāt un ieviest 

pašvaldības mājas lapā 

informācijas sadaļu tiem, 

kas vēlas atgriezties. 

Nodrošināt latviešu 

valodas apmācības 

bērniem, kas uzsāk skolas 

gaitas; Sniegt 

konsultācijas klātienē 

iedzīvotājiem, kuri 

atgriezušies.

Ir
Sniegtas vairāk nekā 30 konsultācijas par 

atgriešanās jautājumiem

Pateicoties starpnodaļu sadarbībai, palīdzēts 

desmit ģimenēm, atsākot dzīvi Cēsīs.

Pilnveidot integrācijas pasākumus 

potenciālajiem ārvalstu studentiem, 

brīvprātīgajiem,  skolēniem u.c. 

interešu grupām

Pieaugušo 

izglītības centrs, 

Bērnu un jauniešu 

izglītības centrs

2015.-

2019.
PB

Organizēti latviešu 

valodas sarunu klubi
Ir

Latviešu valodas apmācība III valstu 

piederīgajiem Cēsu novadā. Latvijas 

kultūras un vēstures diskusiju vakari

Sabiedrības Integrācijas fonda finansējums

37 dalībnieki -  III valstu piederīgie 

Izcelt un popularizēt Cēsu novada 

iedzīvotāju sasniegumus dažādās 

jomās

Komunikācijas 

nodaļa

2015.-

2019.
PB Publikācijas Ir

Cēsnieku izglītības, sporta, kultūras u.c. 

sasniegumi izcelti visās pašvaldības 

komunikācijas platformās.

U 1.3.2. Nodrošināt 

iedzīvotāju 

partnerības 

iniciatīvu un 

kopienu attīstību

Atbalsts vietējo iniciatīvu projektu 

realizācijai

Izglītības nodaļa, 

P/A Sociālais 

dienests, 

Pieaugušo 

izglītības centrs, 

CNP Attīstības 

nodaļa

2015.-

2019.
PB, ES SF Atbalstīto projektu skaits Ir

U 1.3.3. 

Sabiedrības 

integrācija un 

piederības sajūtas 

stiprināšana
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Mecenātisma popularizēšana
Komunikācijas 

nodaļa

2015.-

2019.
PB

Regulāra informācijas 

atjaunošana pašvaldības 

saziņas līdzekļos. 

Pateicības/apbalvojumi 

mecenātiem

Nav - -

U 1.3.3. 

Sabiedrības 

integrācija un 

piederības sajūtas 

stiprināšana
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Piedalīšanās Cēsu novada domes 

organizētajā Veselības izstādē

Informatīvi pasākumi par zobu higiēnu un 

veselīgu uzturu Cēsu novada PII. 

Interaktīvas spēles izveidošana – Veselīga 

uztura šķīvis. Informatīvi pasākumi Cēsu 

novada skolās – Esi brīvs! ( par 

smēķēšanas kaitīgumu). Pasākums 

sievietēm par krūšu veselību. Ŗegulāras 

ārstu speciālistu lekcijas (4x gadā) – 

ģimenes ārsts, kardiologs, infektologs, 

endokrinologs, ginekologs, uztura 

speciālists. 1 gadā Veselības izstāde ar 

dažādu speciālistu piedalīšanos 

(ergoterapeits, fizioterapeits, 

endokrinologs, dietologs u.c.)

Informatīvos pasākumus par zobu higiēnu un 

veselīgu uzturu apmeklē visi Cēsu novada PII 

bērni. Informatīvo pasākumu „Esi brīvs 

apmeklēja 367 skolnieki. 

Veselības izstādi apmeklēja 197 Cēsu novada 

iedzīvotāji.

Dažādu speciālistu lekcijas apmeklēja 302 Cēsu 

novada iedzīvotāji. Pasākumu sievietēm par 

krūšu veselību apmeklēja 34 sievietes.

Atbalstīt sportiskās aktivitātes 

senioriem
CNP

2015.-

2019.
PB Atbalstīto projektu skaits Nav

Rīcībai nebija iespējams paredzēt fiansējumu 

2015.gada laikā. Sportisku aktivitāšu atbalsts 

senioriem uzsāksies līdz ar Veselības 

veicināšanas projekta īstenošanu. 

Attīstīt Veselības istabas 

pakalpojumus un pieejamību

Sabiedrības 

veselības 

veicināšanas 

speciālists

2015.-

2019.

PB, projekti, ES 

SF

Attīstīt pieejamos 

pakalpojumus un 

pieejamību

Ir

Veselības istaba atvērta 4 dienas nedēļā, 3 

stundas dienā, visu gadu. Strādā divas 

medicīnas māsas. 1x ceturksnī notiek 

dažādas akcijas – Izmēri asinsspiedienu! 

Nosaki savu cukura līmeni! Holesterīnam 

–nē! Esi aktīvs! 1x gadā veselības istabā ir 

iespēja veikt HIV un C hepatīta testus. 

Ikdienā veselības istabā Cēsu novada 

iedzīvotāji saņem konsultācijas par 

veselīgu dzīvesveidu, dažādu slimību 

profilaksi, veselīgu uzturu, šķidruma 

uzņemšanu, fizisko aktivitāšu nozīmi u.c. Ir 

iespēja veikt antropometriskos mērījumus, 

noteikt asinsspiedienu, cukura līmeni, 

holesterīnu, triglicerīdus. Veselības istabā 

klienti var saņemt informatīvus materiālus 

par veselības veicināšanu.

Veselības istabu dienā vidēji apmeklē 8 klienti. 

Akciju laikā veselības istabu apmeklē vidēji 32 

klienti. 2015. gadā veselības istabu 

apmeklējuši – 1336 klienti.

Ir

RV 1.4. Sekmēt sporta un veselīga dzīvesveida attīstību

U 1.4.1. Veicināt un 

popularizēt 

veselīgu 

dzīvesveidu

Organizēt informatīvi izglītojošus 

pasākumus/lekcijas par veselīgu 

dzīvesveidu, par veselību 

ietekmējošiem procesiem

Sabiedrības 

veselības 

veicināšanas 

speciālists,

2015.-

2019.
PB, ES SF

Noorganizēto pasākumu 

skaits/apmeklētāju skaits 

Publikāciju skaits par 

veselību



 1.pielikums.  ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBAS PĀRSKATS par 2015. gadu: Rīcību izvērtējums.

Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji

Izpildes 

periods

Finansēšanas 

avoti

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji

Ir/N

av 

veikt

as 

darbī

bas

Veiktās rīcības uzdevuma izpildei
Sasniegtie rezultāti/ priekšlikumi 

attīstības programmas aktualizācijai

VP 1 Veselības un sociālās drošības uzlabošana Veselības takas izveide.

Kampaņa „Esi aktīvs!”. Vingrošana darba 

vietās.

1x mēnesī  vingrošanas pasākums Cēsu 

pansionātā.

Regulāras nūjošanas nodarbības (1x 

nedēļā). Sniega diena. Aktīvi pasākumi 

Veselības nedēļas ietvaros. Skrējiens Jānis 

un Jānītis. „Velo” festivāls visiem. Latvijas 

Olimpiskās dienas pasākumi. Skriešanas 

nūjošanas seriāls „Cēsu apļi”. Decembrī 

atvērta publiskā slidotava.

Vingrošanu darba vietās apmeklējuši 622 Cēsu 

novada iedzīvotājs no 23 iestādēm.

Cēsu pansionātā vingrošanas nodarbības 

regulāri apmeklē 29 klienti.

Kopā aktīvajās un brīvdabas sporta aktivitātēs 

2015. gadā piedalījušies  4402 Cēsu novada 

iedzīvotāji. 

2015. gadā pašvaldība noorganizēja 

bezmaksas brīvdabas  sporta un aktīvās 

atpūtas pasākumus – Cēsu Sporta svētkus, 

Olimpisko dienu, Sniega dienu, skrējienus 

– “Cēsu pavasaris” un “Jānis un Jānītis”, 

skriešanas, nūjošanas seriālu “Cēsu apļi”. 

Visos pasākumos tika nodrošināta dalības 

pieejamība visu vecuma grupu, fiziskās 

sagatavotības un sociālās nodrošinātības 

iedzīvotājiem.  Tika organizētas valsts 

mēroga sporta pasākums – Latvijas 

Jaunatnes olimpiāde. Tika ierīkota 

bezmaksas publiskā slidotava, nodrošināta 

tās darbība.

Finansiāli un organizatoriski tika atbalstīti 

sporta klubu un biedrību organizētie 

pasākumi – orientēšanās nakts stafetes, 

badmintona sacensības ‘’Cēsis – Hanzas 

pilsēta” un “Cēsu pavasaris”, rollersprinta 

sacensības, Cēsu IX velomaratons un SEB 

velo maratons, Cēsu brīvās cīņas 

čempionāts, basketbola čempionāts, Cēsu 

kauss šautriņu mešanā, J. Šica piemiņas 

turnīrs futbolā, Baltijas atklātais 

čempionāts lidojumos ar motorparaplānu, 

EuroFlorball Cup” – eiropas valstu klubu 

sacensības florbolā.

Palielinājies brīvdabas sporta pasākumu un to 

apmeklētāju skaits.

Izstrādāt un ieviest sporta attīstības 

programmu / stratēģiju

CNP, Sporta 

koordinators

2015.-

2019.
PB

Izstrādāta stratēģija un 

ieviestas tajā plānotās 

aktivitātes un sasniegti 

nospraustie rezultāti

Ir

2015. gadā izstrādāta, apstiprināta (Cēsu 

domes 2015. gada lēmumus Nr. 254) un 

sākta ieviest darbībā Cēsu novada sporta 

attīstības stratēģija 2015.-2020. gadam 

Izstrādāta Sporta attīstības stratēģija Cēsu 

novadam, uzsāktas to rīcību realizācijas.

Brīvdabas sporta un aktīvās atpūtas 

attīstība

Sabiedrības 

veselības 

veicināšanas 

speciālists, Sporta 

koordinators, CNP, 

NVO, uzņēmumi

2015.-

2019.

PB, projekti, ES 

SF
Pieaug apmeklētāju skaits Ir

U 1.4.1. Veicināt un 

popularizēt 

veselīgu 

dzīvesveidu

U 1.4.2. Uzlabot, 

attīstīt un 

paplašināt sporta 

infrastruktūru, 

aprīkojumu un 

veikt mērķtiecīgu 

sporta attīstību



 1.pielikums.  ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBAS PĀRSKATS par 2015. gadu: Rīcību izvērtējums.

Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji

Izpildes 

periods

Finansēšanas 

avoti

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji

Ir/N

av 

veikt

as 

darbī

bas

Veiktās rīcības uzdevuma izpildei
Sasniegtie rezultāti/ priekšlikumi 

attīstības programmas aktualizācijai

VP 1 Veselības un sociālās drošības uzlabošana

Atbalstīt profesionālo sportu un 

sasniegumus sportā

CNP, Sporta skola, 

NVO

2015.-

2019.
PB

Atbalstīto pasākumu 

skaits/atbalstīto sportistu 

skaits, kas sasnieguši 

visaugstākos sasniegumus

Ir

Sagatavoti valsts izlašu kandidāti un 

dalībnieki 8 sporta veidos.

Starti Latvijas izlašu sastāvos Pasaules, 

Eiropas čempionātos, Eiropas jaunatnes 

olimpiādēs

Cēsu novada komandas starts Latvijas 

Jaunatnes olimpiādē 

2015.g. - kopā – 32 izlašu kandidāti, dalībnieki

25 izlašu dalībnieki

Izcīnītas 2 medaļas komandu, 2 medaļas 

individuālajos sporta veidos

Vietēja, valsts un starptautiska 

mēroga sporta pasākumu 

organizēšana.  Veicināt starptautisko 

sporta pasākumu, turnīru norisi Cēsu 

novadā

CNP, Sporta skola, 

NVO

2015.-

2019.
PB, VB, ES SF

Projektu skaits, pasākumu 

skaits saglabājas/pieaug
Ir

Starptautiskais basketbola turnīrs „Cēsu 

kauss 2015”

Volejbola turnīrs „Cēsu kauss 2015”

Rollerslēpošanas sacensības „Rollersprints”

LČ sacensību posmu organizēšana Cēsīs

Vispārizglītojošo skolu sacensības:

„Olimpiskā diena”

Starpnovadu skolu sacensības 

Vidzemes reģiona skolu sacensības

Republikas skolu finālsacensības:

Piedalījās 38 komandas no 4 valstīm (470 dal.)

Piedalījās 32 komandas (280 dal.)

Piedalījās 100 dalībnieki

Basketbolā – 12 vec.grupās

Florbolā - 5 vec.grupās

Volejbolā - 9 vec.grupās

Olimpiskās dienas finālsa- censības visām Cēsu 

novada skolām.

2015.gadā Skolu sacensībās 10 sporta veidos 

(29 sacensību dienas) 2812 dalībnieki

Cēsu novada skolas piedalījušās:

Basketbolā  - D;C;B;A gr.

Tautas bumbā – D gr.

Rudens krosā – D;C;B;A gr.

Cēsu novada skolas piedalījušās finālos:

Basketbolā A gr.

Florbolā C gr.

Tautas bumbā D gr.

Volejbols „Lāses kauss” A gr.

Atbalstīt bērnu un jauniešu sportu
CNP, Sporta skola, 

NVO

2015.-

2019.
PB, VB, ES SF

Pieaudzis apmeklētāju 

skaits
Ir

Informatīvie pasākumi:

„Basketbols aicina” 

„Izvēlies savu sporta veidu”

Sadarbības uzsākšana ar LU basketbola 

klubu, pasākums -””LU basketbola” sporta 

stunda”

Piedalījās piecas 1. klases - 120 dal.

2 dienās ~ 120 dal.

Piedalījās 110 dalībnieki

Sasniegtie rezultāti - Sporta skolā audzēkņu 

nostabilizējies skaits ~ 900 audzēkņi

Ar pašvaldības finansiālu atbalstu notika 

Vidzemes Boccia čempionāts bērniem 

arīpašām vajadzībām un ratiņbasketbola 

turnīrs. Tika nodrošināta sporta zāles 

pieejamība ikdienas treniņiem 

ratiņbasketbola klubam.

Tradicionāli turpināts sniegt atbalstu un 

veicināta sporta un aktīvas atpūtas iespēju 

nodrošināšana visu vecumposmu iedzīvotājiem 

ar īpašām vajadzībām.

Vidzemes reģionālais BOCCIA turnīrs 

bērniem invalīdiem

Bērnu invalīdu dalība vieglatl. Sacensības

Piedalījās 15 komandas, 51 dalībnieks

Vidzemes nov.sporta diena – 7dalībnieki no 

Cēsu novada

Vidzemes nov.sporta svētki - 7dal.

Ir

U 1.4.2. Uzlabot, 

attīstīt un 

paplašināt sporta 

infrastruktūru, 

aprīkojumu un 

veikt mērķtiecīgu 

sporta attīstību

Veicināt sporta pieejamību personām 

ar īpašām vajadzībām

CNP, Sporta skola, 

NVO, Sporta 

koordinators

2015.-

2019.
PB, VB, ES SF

Pieaudzis pakalpojumu 

skaits personām ar 

īpašām vajadzībām, radīta 

pieejamība 



 1.pielikums.  ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBAS PĀRSKATS par 2015. gadu: Rīcību izvērtējums.

Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji

Izpildes 

periods

Finansēšanas 

avoti

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji

Ir/N

av 

veikt

as 

darbī

bas

Veiktās rīcības uzdevuma izpildei
Sasniegtie rezultāti/ priekšlikumi 

attīstības programmas aktualizācijai

VP 1 Veselības un sociālās drošības uzlabošana

Pilsētas stadiona rekonstrukcija CNP
2015.-

2019.
PB, VB, ES SF

Rekonstruēts Pilsētas 

stadions
Ir

2015.gadā noticis stratēģisks darbs pie 

stadiona projekta idejas izstrādes. Stadiona 

būvniecību paredzēts uzsākt 2016.gada nogalē. 

Sporta skolas attīstība pēc izstrādātā 

Sporta skolas attīstības plāna 2015.-

2018.gadam

Sporta skola
2015.-

2018.
PB, ES SF

Ieviestas Sporta skolas 

attīstības plānā 2015.-

2018.gadam iekļautās 

aktivitātes

Ir

Sporta skolas pedagogu pieredzes apmaiņa  

Skolas pedagogu ieguldījums kolēģu 

izglītošanā

Darbs vecāku/audzēkņu izglītošanā

Tālākizglītības semināri treneriem, sporta 

skolotājiem

Joma – atbalsts izglītojamiem, izglītības 

procesam

„Labās prakses piemēri Vispārējā fiziskajā 

sagatavotībā jaunāko grupu audzēkņiem” - 

izveidots metodiskais materiāls - rotaļu un 

vingrinājumu izlase no nodarbību konspektiem, 

21 trenera konspekti ar „labās prakses 

piemēriem”.

Seminārs sporta skolotājiem, tēmas: Fiziskās 

aktivitātes - rotaļas un spēles brīvā laika 

pavadīšanai; Florbola spēles noteikumi, 

izmaiņas noteikumos, to apmācība sporta 

stundās; Slēpošanas sacensību noteikumi, 

izmaiņas sacensību noteikumos; Vieglatlētikas 

sacensību noteikumi, izmaiņas sacensību  

tiesāšana, skriešanas apmācība sporta 

stundās; VFS teorētiskais pamatojums, 

vecumposmu īpatnības.

Lekcija - Pamati veselīgai fiziskajai attīstībai

1.Fizioterapijas nozīme bērnu un jauniešu 

sportā, veselības veicināšanā, stiprināšanā un 

traumu profilaksē; 2.fizioterapeita Mareka 

Osovska lekcija

Notiek plānveidīga sporta  inventāra 

atjaunošana un papildināšana (finansējums 

2015.g.- 6670 EUR)

Cēsu olimpiskā centra attīstības 

veicināšana

Cēsu Olimpiskais 

centrs,  CNP 

Sporta 

koordinators

2015.-

2019.
PB, ES SF

Dažādots pakalpojums, 

izstrādāti jauni produkti, 

saglabāta un atjaunota 

infrastruktūra. Pieaudzis 

apmeklētāju skaits.

Ir

Saskaņā ar noslēgto deliģēšanas līgumu 

starp Cēsu novada pašvaldību un SIA 

“Cēsu Olimpiskais centrs”  Nr. 426/2012/2-

20-1 tika sniegts līdzfinansējums 

slēpošanas trašu sagatavošanai un 

uzturēšanai ziemas periodā, nūjošanas 

trašu un rollertarašu uzturēšanai 

pavasara/vasaras/rudens periodā, 

profesionālās ievirzes treniņu – mācību 

nodarbību nodrošināšanai Cēsu pilsētas 

Sporta skolas audzēkņiem.

Nodrošināta slēpošanas trašu, nūjošanas taku 

un rollerslēpošanus trašu pieejamība Cēsu 

novada iedzīvotājiem un Sporta skolas 

audzēkņiem.

RV 1.5. Attīstīt veco ļaužu aprūpes pakalpojumu pieejamību

U 1.4.2. Uzlabot, 

attīstīt un 

paplašināt sporta 

infrastruktūru, 

aprīkojumu un 

veikt mērķtiecīgu 

sporta attīstību
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Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji

Izpildes 

periods

Finansēšanas 

avoti

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji

Ir/N

av 

veikt

as 

darbī

bas

Veiktās rīcības uzdevuma izpildei
Sasniegtie rezultāti/ priekšlikumi 

attīstības programmas aktualizācijai

VP 1 Veselības un sociālās drošības uzlabošana

Veikt izpēti/pamatojumu pansionāta 

paplašināšanai

Cēsu pansionāts, 

CNP

2015.-

2019.
PB

Veikts pētījums un 

izstrādāts 

priekšlikums/pamatojums 

pansionāta 

paplašināšanai.

Ir

Veikts pētījums par blakus esošās 

viesnīcas apgūšanu pansionāta 

paplašināšanai. 

Veikt pasākumus veco ļaužu 

labsajūtas nodrošināšanai

Cēsu pansionāts, 

NVO

2015.-

2019.
PB, ES SF

Organizēti kultūras, 

atpūtas pasākumi, lekcijas 
Ir

Katru mēnesi pansionātā ar kultorga 

A.Kamšas atbalstu tiek organizēti dažādi 

kultūras pasākumi- koncerti, lekcijas, 

dažādas tikšanās ar Ievērojamiem 

cilvēkiem. 2015.gadā kopā ar pansionāta 

klientiem bijām ekskursijās uz A/S “ 

Straupes piens” un Straupes apkārtni. 

Rūjienas pansionātu un Smiltenes 

pansionātu.
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Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji

Izpildes 

periods

Finansēšanas 

avoti

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji

Ir/N

av 

veikt

as 

darbī

bas

Veiktās rīcības uzdevuma izpildei
Sasniegtie rezultāti/ priekšlikumi 

attīstības programmas aktualizācijai

VP 1 Veselības un sociālās drošības uzlabošana

Nodrošināt novadā deklarētos bērnus 

ar vietu pirmskolas izglītības iestādēs 

no pusotra gada vecuma vai 

līdzvērtīgu alternatīvu pakalpojumu, 

tai skaitā atbalstīt privāto pirmskolas 

izglītības iestāžu darbību

Izglītības nodaļa, 

pirmsskolas 

izglītības iestādes, 

privātās 

pirmsskolas 

izglītības iestādes

2015.-

2019.
PB

Nodrošināta pirmskolas 

izglītības iestāžu 

pieejamība visiem novada 

bērniem virs 1,5 g 

vecuma

Ir

Pamatojoties uz  28.08.2014.Saistošajiem  

noteikumiem Nr.11. “Kārtība, kādā Cēsu 

novada pašvaldība sedz pirmsskolas 

izglītības programmas izmaksas privātajai 

izglītības iestādei” Cēsu novada pašvaldība 

ir finansējusi to bērnu, kuriem nevar 

nodrošināt vietu Cēsu novada pirmsskolas 

izglītības iestādēs , pirmsskolas izglītības 

programmas apguvi – 2015.gadā 

finansējums 47264.14 eur

22 bērni izmanto privātās pirmsskolas izglītības 

iestādes pirmsskolas izglītības pakalpojumu

Nodrošināt Cēsu novada pirmskolas 

izglītības iestāžu piegulošo teritoriju 

labiekārtošanu, tai skaitā fiziskām 

aktivitātēm piemērotu vidi

Izglītības nodaļa, 

Pirmsskolas 

izglītības iestādes

2015.-

2019.
PB, ES SF

Nodrošināta fiziskām 

aktivitātēm piemērota 

vide, labiekārtota 

teritorija 

ir

Uzsākts darbs pie izglītības iestāžu 

vajadzību izpētes, kā arī projekta idejas 

sagatvošanas iesniegšani SAM 8.1.2. 

ietvaros, kas paredz arbalstu arī izglītības 

iestāžu sporta zonu labiekārtošanai

Nodrošināt Cēsu novada pirmskolas 

izglītības iestādes ar mūsdienīgu 

mācību aprīkojumu un mācību 

līdzekļiem, lai veicinātu vecuma 

posmam atbilstošu prasmju 

apgūšanu, sagatavošanos pārejai uz 

pamatskolu

Izglītības nodaļa, 

Pirmsskolas 

izglītības iestādes

2015.-

2019.
PB, ES SF

Nodrošināta atbilstoša 

materiāltehniskā bāze
Ir 2015.gadā veikta vajadzību izpēte. 

2016.gada 28457 euro budžetā ir paredzēts 

finansējums izglītības iestādes attīstībai, kas 

dod iespēju izglītības iestādēm atbilstoši 

iestādes attīstības nostādnēm

Izstrādāt un ieviest izglītības 

stratēģiju

CNP, Izglītības 

nodaļa

2015.-

2019.
PB

Izstrādāta stratēģija un 

ieviesti tajā iekļautie 

pasākumi, sasniegti 

rezultāti

Ir
Izstrādāta un apstiprināta Cēsu novada 

izglītības stratēģija

Paaugstināt izglītības pakalpojuma un 

satura un kvalitāti, pilnveidojot 

izglītības programmu saturu un 

apmācības procesu

CNP, Izglītības 

nodaļa

2015.-

2019.
PB, VB, ES SF

Pieaug skolēnu skaits ar 

augstiem mācību 

sasniegumiem

Ir

Cēsu novada pašvaldībā organizēts 

konkurss Inovatīvs labās prakses piemērs, 

kurā piedalījās 12 pedagogi , demonstrējot 

pašu izgatavotus mācību līdzekļus , kuru 

izmantošana ikdienas darbā paaugstina 

mācību procesa efektivitāti

Izgatavotas 6 spēles, kuras tiek izmantotas 

kolektīva veidošanas treniņos. Aprobēta viena  

jauna mācību metode, kuru prezentēja Cēsu 

Valsts ģimnāzijas latviešu valodas skolotāja . 

Minētā mācību metode tiek izmantota latviešu 

literatūras  stundās

VP 2 Konkurētspējīga izglītības vide, mūžizglītības attīstīšana

RV 2.1. Nodrošināt kvalitatīvu izglītību

U 2.1.1. Kvalitatīva 

pirmskolas izglītība 

un vietu 

nodrošinājums 

pirmskolas 

izglītības iestādēs 

U 2.1.2. Uzlabot 

vispārējās izglītības 

apmācību kvalitāti 

un pieejamību, 

veicot satura 

pilnveidi un 

paaugstinot 

pedagogu un 

akadēmiskā 

personāla 

profesionālo 

kompetenci  



 1.pielikums.  ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBAS PĀRSKATS par 2015. gadu: Rīcību izvērtējums.

Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji

Izpildes 

periods

Finansēšanas 

avoti

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji

Ir/N

av 

veikt

as 

darbī

bas

Veiktās rīcības uzdevuma izpildei
Sasniegtie rezultāti/ priekšlikumi 

attīstības programmas aktualizācijai

VP 1 Veselības un sociālās drošības uzlabošana

Nodrošināt atbalstu darba vidē 

balstītu mācību un praksē balstītu 

mācību attīstībai

CNP, Izglītības 

nodaļa

2015.-

2019.
PB, VB, ES SF

Audzēkņu īpatsvars, kas 

apguvuši darba vidē 

balstītas mācības un 1. un 

2.mācību gadā izgājuši 

mācību praksi uzņēmumā 

sadarbības līguma ar 

uzņēmumu ietvaros

Nav
Minētā aktivitāte Cēsu Profesionālajā skolā tiks 

īstenota 2016.gadā

Paaugstināt pedagogu un akadēmiskā 

personāla profesionālo kompetenci  

CNP, Izglītības 

nodaļa, Skolas

2015.-

2019.
PB, VB, ES SF

Pedagogu īpatsvars, kas 

ieguvuši 4.un 5.kvalitātes 

pakāpi. Notikuši 

profesionālās 

kompetences pilnveides 

kursi

Ir
Saskaņotas 26 pedagogu profesionālās 

pilnveides kursu programmas 

Kopā Cēsu novada pašvaldības Izglītības 

nodaļas organizētos pedagogu profesionālās 

pilnveides kursus apmeklējuši  1100 pedagogi

Nodrošināt mūsdienīgu mācību 

procesu vispārējā izglītībā, tai skaitā 

pilnveidojot mācību kabinetus ar 

modernām tehnoloģijām un 

nodrošinot ar atbilstošu aprīkojumu

CNP, Izglītības 

nodaļa, Skolas

2015.-

2019.
PB, VB, ES SF

Skolēnu skaits uz 1 

mācību procesam 

paredzēto datoru ISCED 1-

3 (kas nav vecāks par 5 

gadiem);  Modernizēto 

izglītības programmu 

īpatsvars.

Ir Iegādāta datortehnika par 14000 euro Iegādāti 38 datorkomplekti

Sociālās atstumtības riskam pakļauto 

sociālo grupu segregācija izglītības 

procesā

CNP, Izglītības 

nodaļa, Skolas

2015.-

2019.
PB, VB, ES SF

11 gadus vecu jauniešu 

īpatsvars, kuri vismaz 

divas reizes pēdējo pāris 

mēnešu laikā cietusī no 

vienaudžu vardarbības 

izglītības iestādē; Bērnu 

un jauniešu ar speciālām 

vajadzībām  īpatsvars, 

kuri turpina izglītību pēc 

obligātās izglītības 

iegūšanas; Atbalsta 

personāla (psihologs, 

logopēds, sociālais 

pedagogs) pieejamība 

nodrošināšana izglītības 

iestādēs; Obligātās 

pamatizglītības sistēmā 

iekļauti imigranti; 

Integrēto izglītojamo 

skaita ar speciālajām 

vajadzībām īpatsvars 

vispārizglītojošās izglītības 

iestādēs no kopējo 

izglītojamo skaita

Ir Organizēti profesionālās pilnveides kursi

605 izglītības iestāžu darbinieki pilnveidojuši 

savu profesionālo kvalifikāciju , apmeklējot 

kvalifikācijas pilnveides programmu “Speciālās 

zināšanas bērnu tiesību jomā”

U 2.1.2. Uzlabot 

vispārējās izglītības 

apmācību kvalitāti 

un pieejamību, 

veicot satura 

pilnveidi un 

paaugstinot 

pedagogu un 

akadēmiskā 

personāla 

profesionālo 

kompetenci  



 1.pielikums.  ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBAS PĀRSKATS par 2015. gadu: Rīcību izvērtējums.

Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji

Izpildes 

periods

Finansēšanas 

avoti

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji

Ir/N

av 

veikt

as 

darbī

bas

Veiktās rīcības uzdevuma izpildei
Sasniegtie rezultāti/ priekšlikumi 

attīstības programmas aktualizācijai

VP 1 Veselības un sociālās drošības uzlabošana

Rūpēties par pedagogu profesijas 

prestiža paaugstināšanu un veicināt 

motivētu, profesionālu pedagogu 

piesaisti izglītības iestādēs

CNP, Izglītības 

nodaļa, Skolas

2015.-

2019.
PB, VB

Piesaistīto pedagogu 

skaits; pedagogu 

profesionālās pilnveides 

pasākumi; Pilnveidota un 

darbojas motivēšanas 

sistēma

Ir

Izstrādāta sistēma pedagogu profesijas 

paaugstināšanai – balvas pedagogiem, 

kuru izglītojamie sasnieguši augstus 

rezultātus valsts olimpiādēs un Zinātniski 

pētnieciskajos darbos.

Divas reizes gadā tiek rīkotas domes 

priekšsēdētāja pieņemšanas

Naudas balvās pedagogiem izmaksāti 3251 

euro, 45 pedagogi piedalījās domes 

priekšsēdētāja pieņemšanā

Atbalstīt talantīgos bērnus un 

jauniešus

CNP, Izglītības 

nodaļa

2015.-

2019.
PB

Pilnveidota sistēma 

atbalsta sniegšanai 

talantīgajiem bērniem un 

jauniešiem. Uzsākts 

atbalsts.

Ir
Pašvaldībā izstrādāta un iedzīvināta 

sistēma talantīgo bērnu atbalstam
Naudas balvās skolēniem izmaksāti 4130 euro

Priekšlaicīgi mācības pametušo un 

izglītību neieguvušo skaita 

samazināšana

CNP, Izglītības 

nodaļa

2015.-

2019.
PB

Palielināts izglītībā 

iesaistīto personu 

īpatsvars;  Nodrošināta 

profesionālās izglītības 

programmu pieejamība 

jauniešu garantijas 

ietvaros

Ir Izveidota sistēma darbam ar kavētājiem

Pēc izglītības iestāžu lūguma Izglītības nodaļas 

speciālisti veikuši individuālu darbu  ar 2 

izglītojamiem un viņu vecākiem, kuri 

neattaisnoti kavē nodarbības izglītības iestādē

Cēsu Profesionālā vidusskola rīkojusi 

atvērto durvju dienas, Cēsu 2.vidusskolā 

organizēts izglītojošs pasākums Zinību 

nakts, Cēsu jauniešu dome rīko pasākumu 

Zinību diena

Atvērto durvju pasākumus apmeklējuši 

apmēram 232 cilvēki

Sadarbībā ar RTU un Cēsu Profesionālo 

vidusskolu veidoti pasākumi, informēšanas 

kampaņas par mācību programmām Cēsīs.

Palielinājusies RTU un CPV atpazīstamība, 

uzlabojies tēls.

U 2.1.2. Uzlabot 

vispārējās izglītības 

apmācību kvalitāti 

un pieejamību, 

veicot satura 

pilnveidi un 

paaugstinot 

pedagogu un 

akadēmiskā 

personāla 

profesionālo 

kompetenci  

Popularizēt izglītības iespējas Cēsīs 

un ieinteresēt Vidzemē dzīvojošos 

jauniešus iegūt izglītību Cēsīs

CNP, 

Komunikācijas 

nodaļa, Izglītības 

nodaļa

2015.-

2019.
PB

Publikācijas, pasākumi un 

aktivitātes
Ir
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Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji

Izpildes 

periods

Finansēšanas 

avoti

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji

Ir/N

av 

veikt

as 

darbī

bas

Veiktās rīcības uzdevuma izpildei
Sasniegtie rezultāti/ priekšlikumi 

attīstības programmas aktualizācijai

VP 1 Veselības un sociālās drošības uzlabošana

Uzlabota profesionālo izglītības 

iestāžu fiziskā un materiāltehniskā 

infrastruktūra

CNP, CPV, AKCMV
2015.-

2019.
PB, VB, ES SF

Veikta infrastruktūras 

uzlabošana; Modernizēto 

izglītības programmu 

īpatsvars profesionālo 

izglītības iestāžu īstenoto 

profesionālo izglītības 

programmu kopskaitā; 

Skolēnu skaita pieaugums 

profesionālajā izglītībā

Ir
Noslēgts projekts par profesionālās 

vidusskolas darbnīcu korpusa būvniecību. 

Iesaistīt Cēsu novada un Vidzemes 

reģiona uzņēmējus profesionālo 

mācību programmu izstrādē

Attīstības nodaļa, 

izglītības nodaļa, 

Uzņēmēji, 

Profesionālās 

izglītības iestādes

2015.-

2019.
PB

Izveidota Konsultatīvā 

padome, regulāras 

tikšanās

Ir

Aktualizētas un izstrādātas jaunas izglītības 

programmas Cēsu Profesionālajā 

vidusskolā

Cēsu Profesionālajā vidusskolā sadarbībā ar 

uzņēmējiem aktualizēts IP (izglītības 

programmu) Kokizstrādājumu izgatavošana, 

Būvdarbi un Enerģētika un elektrotehnika 

mācību plāns un mācību priekšmetu saturs, SIA 

Farads pārstāvis piedalījās modulārās 

apmācības programmu izstrādē Elektrotehnikas 

nozarē valstī

Organizēt profesionālo izglītības 

iestāžu studentu un pedagogu 

pieredzes apmaiņas

Profesionālās 

izglītības iestādes

2015.-

2019.
PB, VB, ES SF

Pieredzes apmaiņu skaits, 

dalībnieku skaits
Ir

1.Cēsu Profesionālās vidusskolas 

sadarbības projekti Leonardo da Vinci un 

Erasmus+ ietvaros ar Somiju, Igauniju, 

Lietuvu

2. Pieredzes popularizēšana ārvalstu 

izglītības iestāžu un pašvaldību pārstāvjiem

1. Cēsu Profesionālajā vidusskolā Leonardo da 

Vinci mobilitātes projektā piedalījās 20 

audzēkņi un 2 pedagogi,  2016.gada martā 

Erasmus + mobilitātes projektā piedalās 10 

skolas audzēkņi un 1pedagogs , skola 

mobilitātes projektos praksē uzņēmusi 6 

Pērnavas (Igaunija) profesionālās izglītības 

centra audzēkņus un 2 pedagogus

2. Pieredzes apmaiņā uzņemti Tadžikistānas 

profesionālās izglītības iestāžu vadītāji un 

izglītības ministrijas pārstāvji, Lietuvas Kauņas 

apgabala profesionālās izglītības centra, 

Zviedrijas Tireso pašvaldības un Tireso 

ģimnāzijas pārstāvji

Īstenot aktuālo prasmju apgūšanu un 

pielietošanu (digitālo, radošo, 

inženierzinātnisko u.tml.)

CNP, Izglītības 

nodaļa, Skolas, 

NVO

2015.-

2019.
PB, ES SF, Cits

Dzīves, darba prasmju, 

vasaras prakšu un radošo 

darbnīcu, nometņu 

organizēšana 

Ir

Cēsu novada pašvaldība iegādājās 

modernu digitālo aprīkojumu, kurš nodots 

Rīgas Tehniskās universitātes Cēsu filiālei , 

kuru izmantos , lai paaugstinātu jauniešu 

interesi par inženiertehniskajām profesijām

Ieguldīti 5075 euro aprīkojuma iegādei, kas 

tiks izmantots  Skolēnu zinātniski pētniecisko 

darbu pētnieciskās daļas sagatavošanai

U 2.1.3. Atbalstīt 

profesionālo 

izglītības iestāžu 

sakārtošanu un 

attīstību

U 2.1.4. Skolēnu 

prasmju attīstīšana 

un karjeras 

plānošana 

vispārizglītojošās 

skolās, uzlabojot 

jauniešu 

nodarbinātības 

iespējas nākotnē
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Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji

Izpildes 

periods

Finansēšanas 

avoti

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji

Ir/N

av 

veikt

as 

darbī

bas

Veiktās rīcības uzdevuma izpildei
Sasniegtie rezultāti/ priekšlikumi 

attīstības programmas aktualizācijai

VP 1 Veselības un sociālās drošības uzlabošanaPalielināt bērnu un jauniešu iesaisti 

kultūrvēsturiskā mantojuma 

saglabāšanā, pilsoniskajās un 

ārpusklases aktivitātēs

CNP, Izglītības 

nodaļa, Skolas, 

NVO

2015.-

2019.
PB, ES SF, Cits

Organizēti pasākumi, 

aktivitātes
Ir

Cēsu novada jaunieši piedalījās Latvijas 

skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos

No Cēsu novada IX Latvijas skolu jaunatnes 

Dziesmu un deju svētkos piedalījās 867 

dalībnieki

Izveidota karjeras attīstības atbalsta 

sistēma un nodrošināta pakalpojuma 

pieejamība, lai veicinātu mērķtiecīgu 

profesijas izvēli atbilstoši interesēm 

un spējām

CNP, Izglītības 

nodaļa, Skolas,

2015.-

2019.
PB, ES SF, Cits

Ieviest karjeras 

konsultantus 

vispārizglītojošās izglītības 

iestādēs un stimulēt 

skolēnus iepazīties ar 

dažādām profesijām un 

plānot savu karjeru

Ir Organizētas karjeras dienas

Karjeras dienas organizētas novada izglītības 

ietvaros – 888 skolēni piedalījās Izglītības 

nodaļas organizētajos pasākumos , izglītības 

iestāžu organizētajos pasākumos piedalījās 

3197 skolēni

Šobrīd darbības nav veiktas darbības. Ir paredzēts organizēt Skolēnu Biznesa ideju 

konkursu 2016.g. Iespējama sadarbība 

konkursa organizēšanā ar JCI Cēsu nodaļu.

Minētā funkcija par mācību uzņēmumu 

veidošanu deleģēta Zinno centram. Cēsu 

novada pašvaldības izglītības iestāžu 

skolēni apmeklē augstskolas Turība rīkotās 

nodarbības “Panākumu universitātē” 

Kopā 45 skolēni ir piedalījušies  9 mācību 

nodarbībās – 405 apmeklējumi

Ekskursijas uz uzņēmumiem organizējis 

neesmu

Ja kāda no skolām, klasēm izrādītu interesi, 

esmu gatavs šādas ekskursijas palīdzēt 

organizēt

Karjeras dienas ietvaros
Pasākuma “Atver profesijas durvis” skolēniem 

bija iespēja apmeklēt 68 darba vietas , 

Paplašināt iespējas vasaras 

nodarbinātībai un dažādu prasmju 

attīstīšanai

CNP, Izglītības 

nodaļa

2015.-

2019.
PB, ES SF

Vasaras darbu prakses, 

dalībnieku skaits, 

nometnes

Ir Organizēta skolēnu prakse vasarā

98 piedalījās skolēni , jāpalielina finansējums 

šai aktivitātei, jo vēlmi piedalīties šajā 

pasākumā jau vairākus gadus pēc kārtas izsaka 

130 skolēni

U 2.1.4. Skolēnu 

prasmju attīstīšana 

un karjeras 

plānošana 

vispārizglītojošās 

skolās, uzlabojot 

jauniešu 

nodarbinātības 

iespējas nākotnē

Veicināt izglītojamo iesaistīšanos 

mācību uzņēmumu veidošanā un 

biznesa iemaņu iegūšanā

CNP, Speciālists 

komercdarbības 

attīstības 

jautājumos, 

Izglītības nodaļa, 

Skolas

2015.-

2019.

PB Mācību uzņēmu skaits, 

organizēti biznesa ideju 

konkursi, iesaistīti 

dalībnieki, organizēti 

pasākumi, uzņēmumu 

vizītes skolās

Ir

Veicināt Cēsu novada skolēnu 

iepazīstināšanu ar Cēsu uzņēmumiem 

un ekonomikas procesiem pilsētā 

(ekskursijas uz uzņēmumiem; 

iepazīstināšana ar Cēsu ekonomiku 

mācību stundās)

CNP, Speciālists 

komercdarbības 

attīstības 

jautājumos, 

Izglītības nodaļa, 

Skolas

2015.-

2019.
PB

Ekskursiju skaits, lekcijas 

par Cēsu ekonomiku, 

uzņēmumu skaits karjeras 

dienās un ēnu dienās.

Ir
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Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji

Izpildes 

periods

Finansēšanas 

avoti

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji

Ir/N

av 

veikt

as 

darbī

bas

Veiktās rīcības uzdevuma izpildei
Sasniegtie rezultāti/ priekšlikumi 

attīstības programmas aktualizācijai

VP 1 Veselības un sociālās drošības uzlabošana

Sekmēt jauniešu centra izveidi,  

darbības nodrošināšana

CNP, Jauniešu 

dome, jauniešu 

NVO

2015.-

2019.
PB, ES SF

Aktīvi, līdzatbildīgi, 

motivēti jaunieši; 

Izveidota jauniešu māja

Ir trūkst informācijas

Atbalstīt jauniešu un jauniešu NVO 

radošās iniciatīvas un attīstīt jauniešu 

lietderīga brīvā laika pavadīšanas 

iespējas

CNP, Jauniešu 

dome, jauniešu 

NVO

2015.-

2019.
PB, ES SF

Atbalstīto iniciatīvu skaits 

un apjoms, dalībnieku 

skaits

Ir trūkst informācijas

Atbalstīt sporta biedrību un 

komersantu realizētās interešu 

izglītības sporta programmas

CNP, NVO, Sporta 

koordinators

2015.-

2019.
PB

Atbalstīto programmu 

skaits, dalībnieku skaits
Ir trūkst informācijas

Izveidot ekonomiski efektīvu, 

attīstību veicinošu izglītības iestāžu 

tīklu, optimizējot vispārējās izglītības 

iestāžu tīklu atbilstoši pieprasījumam 

pēc pakalpojuma

CNP, Izglītības 

nodaļa

2015.-

2019.
PB, ES SF

Regulāri veikts 

izvērtējums. Izglītības 

iestāžu skaits

Ir

Izveidota Cēsu Pilsētas vidusskola, 

pieņemts lēmums par Līvu pamatskolas 

reorganizāciju par sākumskolu

Palielināts izglītības iestāžu piepildījums

Veikt nepieciešamos uzlabojumus 

Cēsu novada vispārizglītojošo 

izglītības iestāžu infrastruktūrā

CNP, Izglītības 

nodaļa

2015.-

2019.
PB, ES SF Uzlabota infrastruktūra Ir

Uzlabota Cēsu Pilsētas vidusskolas 

infrastruktūra 
Infrastruktūrā ieguldīti apmēram 200000 euro

Labiekārtota vispārējo izglītības 

iestāžu teritorija un nodrošināta vides 

pieejamība

CNP, Izglītības 

nodaļa

2015.-

2019.
PB, ES SF

Uzlabota un labiekārtota 

teritorija, nodrošināta 

pieejamība

Ir
Ierīkota uzbrauktuve māmiņām ar ratiņiem  pie 

Cēsu Pilsētas vidusskolas

U 2.2.2. Izglītības 

iestāžu materiāli 

tehniskās bāzes 

pilnveide

Konkurētspējas stiprināšanai, 

nodrošināt Cēsu novada 

vispārizglītojošās skolās mūsdienīgu 

mācību vidi un aprīkojumu

CNP, Izglītības 

nodaļa

2015.-

2019.
PB, ES SF

Izveidota mūsdienīga 

mācību vide un iegādāts 

atbilstošs aprīkojums

Ir Norit darbs pie ERAF līdzekļu piesaistes

U 2.2.3. Sporta 

infrastruktūras 

izveide pie 

izglītības iestādēm

Vispārizglītojošo skolu sporta 

infrastruktūras  sakārtošana un 

attīstīšana, sporta inventāra iegāde 

(t.sk. ārējo sporta lauku atjaunošana 

vai izveide)

CNP, Izglītības 

nodaļa

2015.-

2019.
PB, ES SF

Attīstīta un izveidota 

sporta infrastruktūra, 

iegādāts sporta inventārs

Ir Norit darbs pie ERAF līdzekļu piesaistes

U 2.2.4. Cēsu 

novada izglītības 

iestāžu dienesta 

viesnīcas izveide

Dienesta viesnīcas izveide 

vispārizglītojošo un profesionālo 

skolu audzēkņiem

CNP, Izglītības 

nodaļa

2015.-

2019.
PB, ES SF

Izveidota un labiekārtota 

dienesta viesnīca
Ir

Par 6 vietām palielināts vietu skaits dienesta 

viesnīcā

Veicināt augstskolu filiāļu veidošanos 

pilsētā, sekmēt to attīstību
CNP

2015.-

2019.
PB Jaunas augstskolu filiāles Ir

Tiek pilveidota sadarbība ar augstskolu 

filiālēm Cēsīs ar mērķi sekmēt to attīstību

RV 2.2. Attīstīt izglītības infrastruktūru

U 2.2.1. Izglītības 

iestāžu 

restrukturizācija, 

optimizācija, 

renovācija

RV 2.3. Veicināt kvalitatīvas augstākās izglītības piedāvājuma attīstību novadā

U 2.3.1. Augstākās 

izglītības 

piedāvājuma 

paplašināšana un 

sadarbības 

veicināšana



 1.pielikums.  ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBAS PĀRSKATS par 2015. gadu: Rīcību izvērtējums.

Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji

Izpildes 

periods

Finansēšanas 

avoti

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji

Ir/N

av 

veikt

as 

darbī

bas

Veiktās rīcības uzdevuma izpildei
Sasniegtie rezultāti/ priekšlikumi 

attīstības programmas aktualizācijai

VP 1 Veselības un sociālās drošības uzlabošana

Attīstīt studiju programmas un jauno 

speciālistu sagatavošanu 

perspektīvajās Cēsu  

tautsaimniecības jomās 

CNP, speciālists 

komercdarbības 

attīstības 

jautājumos

2015.-

2019.
PB

Organizētas tikšanās ar 

augstskolām, 

uzņēmējiem, to vajadzību 

izzināšana un jaunu 

studiju programmu 

izveides ierosināšana

Nav

Pašvaldības pārstāvji ir tikušies ar 

augstskolu un ieinteresēto uzņēmēju 

pārstāvjiem un pārrunājuši perspektīvās 

studiju programmas Cēsu tautsaimniecības 

vajadzībām

RTU Cēsu filiāle ir izrādījusi interesi par šādu 

programmu programmu aktualizēšanu. 

Sekmēt pētniecības struktūru 

veidošanos pie augstākās un 

profesionālās izglītības iestādēm.

CNP
2015.-

2019.
PB

Veidot sadarbību ar 

augstākām un 

profesionālajam izglītības 

iestādēm, veicināt un 

atbalstīt laboratoriju un 

pētniecības struktūru 

izveidē.

- trūkst informācijas

Veicināt reģiona uzņēmēju 

izglītošanu, izmantojot augstskolu 

mācību spēkus

CNP, speciālists 

komercdarbības 

attīstības 

jautājumos

2015.-

2019.
PB

Organizētas lekcijas, 

apmācības
Ir

Uzņēmējiem rīkotajos semināros ir 

piedalījušies Augstskolu pasniedzēji. 

Paredzēt augstskolu mācību spēku piesaisti 

uzņēmēju semināros arī turpmāk.

U 2.3.1. Augstākās 

izglītības 

piedāvājuma 

paplašināšana un 

sadarbības 

veicināšana



 1.pielikums.  ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBAS PĀRSKATS par 2015. gadu: Rīcību izvērtējums.

Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji

Izpildes 

periods

Finansēšanas 

avoti

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji

Ir/N

av 

veikt

as 

darbī

bas

Veiktās rīcības uzdevuma izpildei
Sasniegtie rezultāti/ priekšlikumi 

attīstības programmas aktualizācijai

VP 1 Veselības un sociālās drošības uzlabošana

Privāto un NVO iniciatīvu atbalstīšana 

izglītības jomā

CNP, Izglītības 

nodaļa

2015.-

2019.
PB

Atbalstīto privāto un NVO 

iniciatīvu skaits
- trūkst informācijas

Uzlabot sadarbību ar vecākiem visās 

izglītības pakāpēs

CNP, Izglītības 

nodaļa

2015.-

2019.
PB

Organizētās tikšanās ar 

vecākiem
Ir Izstrādāta ģimenes atbalsta programma

2016.gadā tiek finansētas šis programmas 

aktivitātes – vasaras nometnes izglītības 

iestādēs, Bērnu emocionālās audzināšanas 

programma (vecākiem ) un finansējums bērnu 

izpētei, kam nepieciešams Vudkoka Džonsona 

tests.

RV 2.4. Sadarbības veicināšana un saiknes uzturēšana starp izglītības iestādēm, izglītojamiem, darba devējiem



 1.pielikums.  ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBAS PĀRSKATS par 2015. gadu: Rīcību izvērtējums.

Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji

Izpildes 

periods

Finansēšanas 

avoti

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji

Ir/N

av 

veikt

as 

darbī

bas

Veiktās rīcības uzdevuma izpildei
Sasniegtie rezultāti/ priekšlikumi 

attīstības programmas aktualizācijai

VP 1 Veselības un sociālās drošības uzlabošana

Atbalstīt energoefektivitātes 

pasākumus daudzdzīvokļu mājās

CNP, Ekonomikas 

ministrija

2015.-

2019.
PB, ES SF

Atbalstu saņēmušo māju 

skaits. Organizēto 

pasākumu skaits. 

- trūkst informācijas

Īstenot energoefektivitātes 

pasākumus pašvaldības ēkās

CNP, Nekustamā 

īpašuma nodaļa

2015.-

2019.
PB, ES SF

Visām pašvaldības ēkām 

veikts energoaudits, 

īstenoti 

energoefektivitātes 

pasākumi

Uzsākts energoenerģijas taupības projekts 

un izveidotas divas Cēsu pašvaldības 

iestāžu komandas, notiek darbs ar 

pašvaldības iestāžu darbinieku izglītošanu 

par energo-taupības pasākumiem

Ielu apgaismojuma efektivitātes 

paaugstināšana pilsētā

CNP, Komunālā 

nodaļa

2015.-

2019. 
PB, ES SF

Rekonstruēta/izbūvēta 

energoefektīva ielu un 

laukumu apgaismojuma 

sistēma 

Ir

Pārbūvēts ielas apgaismojuma posms Ata 

Kronvalda ielā un Viršu ielā. Jaunizbūvēts 

ielas apgaismojums Raiņa ielā, posmā gar 

stāvlaukumu Uzvaras bulvārī 22; izbūvēts 

ielas apgaismojums automašīnu 

stāvlaukumā Uzvaras bulvārī 22 un 

izbūvēts ielas apgaismojums Noliktavas 

ielā gad stāvlaukumu Uzvaras bulvārī 22. 

Cēsu novadā 2015. gadā izbūvēti 46 jauni 

apgaismojuma ķermeņi (42 apgaismojuma 

balsti, 4 apgaismojuma ķermeņi iebūvēti 

gruntī)

Veicināt atjaunojamo energoresursu 

izmantošanu siltumapgādē;

Cēsu siltumtīkli, 

CNP

2015.-

2019.

Uzņēmums, ES 

SF

Palielinās atjaunojamo 

energoresursu 

izmantošana siltumapgādē

- Trūkst informācijas

Videi draudzīgas transporta sistēmas 

attīstība pilsētā
CNP

2015.-

2019.
ES SF

Attīstīta videi draudzīga 

transporta sistēma pilsētā 

(elektroautomobiļi, 

uzlādes stacijas)

Nav -

Informējoši, izglītojoši pasākumi par 

energoresursiem, to izmantošanu un 

taupīšanu

CNP
2015.-

2019.
PB, ES SF

Pasākumu 

skaits/apmeklētāju skaits
- Trūkst informācijas

Attīstīt ūdensapgādes un 

kanalizācijas tīklu un objektu 

tehnisko stāvokli

Pašvaldības SIA 

Vinda

2015.-

2019.

Uzņēmums, ES 

SF

Rekonstruēto un izbūvēto 

posmu garums, 

pieslēgumu skaits

Ir

Tiek veikts darbs ar potenciālajiem 

klientiem, izstrādāti atviegloti 

pievienošanās noteikumi. Tiks uzsākta 

dokumentu sagatavošana Cēsu 

ūdenssaimniecības attīstības projekta V 

kārtai, paredzot  kanalizācijas tīklu izbūvi  

un rekonstrukciju. 

VP 3 Dzīves telpas sakārtošana un dabas vides saglabāšana

RV 3.1. Uzlabot novada dzīves vides kvalitāti, plānot un veidot pilsētvidi

U 3.1.2. 

Energoresursu 

izmantošanas 

efektivitātes 

kāpināšana

U 3.1.3. Uzlabot 

komunālo 

pakalpojumu 

pieejamību un 

kvalitāti



 1.pielikums.  ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBAS PĀRSKATS par 2015. gadu: Rīcību izvērtējums.

Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji

Izpildes 

periods

Finansēšanas 

avoti

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji

Ir/N

av 

veikt

as 

darbī

bas

Veiktās rīcības uzdevuma izpildei
Sasniegtie rezultāti/ priekšlikumi 

attīstības programmas aktualizācijai

VP 1 Veselības un sociālās drošības uzlabošana

Realizēt projektus lietus ūdens 

kanalizācijas sistēmas ierīkošanai
Komunālā nodaļa

2015.-

2019.
PB, ES SF

Rekonstruētā un izbūvētā 

lietus ūdens savākšanas 

sistēma

Ir

Izbūvēta lietus ūdens kanalizācijas 

savākšanas un novadīšanas sistēma 

stāvlaukumam uzvaras bulvārī 22, Cēsīs, 

Cēsu novadā.

Izbūvētas lietus ūdens uztvērēji  - 

līnijveida drenāža Festivāla ielas 

piegulošajās ielās.

Lietus ūdens kanalizācija izbūvēta 220 m garā 

posmā. Darbi veikti jaunizbūvētās Raiņa ielas 

posmā, Noliktavas ielā un stāvlaukumā Uzvaras 

bulvārī 22, Cēsīs, Cēsu novadā

Novērsta lietus ūdens virszemes erozija 

festivāla ielai piegulošajās ielās, tas ir, Akmens 

ielā, Dzintara ielā un Ezera ielā.

Attīstīt siltumapgādi pilsētā, saskaņā 

ar izstrādāto stratēģiju
Cēsu Siltumtīkli

2015.-

2019.
PB, ES SF

Ieviesti stratēģijā 

nospraustie mērķi un 

sasniegti rezultāti

- Trūkst informācijas

Regulāra iedzīvotāju informēšana par 

tarifu izcenojumu veidošanos

Komunikācijas 

nodaļa

2015.-

2019.
PB Publikācijas Ir

Publikācijas, kas skaidro komunālo rēķinu 

pozīcijas.

Iedzīvotāji iepazīstināti ar cenu veidošanos 

komunālo pakalpojumu rēķinos.

Modernizēt atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmu

ZAAO, Komunālā 

nodaļa, Būvvalde

2015.-

2019.
PB, ES SF

Izveidoti pazemes 

konteineri Vecpilsētā, 

pieaudzis dalīto atkritumu 

savākšanas punktu skaits, 

nodrošināta vieta zaļo 

atkritumu apglabāšanai

Ir
Modernizēta atkritumu izvešana Cēsu 

pilsētas vecpilsētas zonā

Izbūvētas piecas jaunas atkritumu savākšanas 

vietas

Sakārtot un labiekārtot pilsētas ielas 

un ietves, novada ceļus

CNP, Komunālā 

nodaļa

2015.-

2019.
PB, VB, ES SF

Palielināts melnā seguma 

īpatsvaru kopējā ielu tīklā; 

Veikta rekonstrukcija un 

izbūve prioritārā secībā 

(skat. Investīciju plāna 

pielikumu)

Ir

Izbūvēts Raiņa ielas posms un stāvlaukums 

uzvaras būlvārī 22, Cēsīs, Cēsu novadā. 

Pārbūvēts Noliktavas ielas posms un 

trotuārs Valmieras ielā, Atjaunots ceļa 

asfaltbetona segums Pūpolu ielā 

Izbūvēts Raiņa ielas 87 m garš posms; izbūvēts 

stāvlaukums 126 automašīnām, 6 autobusiem 

un 3 mikroautobusiem. Pārbūvēts Noliktavas 

ielas posms 59 m garumā. 

Pārbūvēta gājēju ietve Valmieras ielā 290 m 

garā posmā. Atjaunots ielas asfaltbetona 

segums 165 m garam Pūpola ielas posmam.

Izstrādāt kompleksu pilsētas 

satiksmes plūsmu analīzi ņemot vērā 

gan autotransportu, velotransportu 

un gājēju kustību

Komunālā nodaļa
2015.-

2019.
PB

Ziņojums par veikto 

analīzi
Ir

Pilsētas satiksmes plūsmas amalīze ir izstrādes 

procesā.

Veicināt pēc iespējas ātrāku 

iedzīvotāju nokļūšanu uz/no 

galvaspilsētas

CNP
2015.-

2019.
PB

Nodrošināta iespēja tikt 

uz galvaspilsētu mazāk kā 

1 ½ stundas laikā

Ir

Sadarbībā ar Pasažieru dzelzceļu rsta 

iespēja nodrošināt nokļūšanu galvaspilsētā 

1h37minūšu laikā. 

Gājēju un veloceliņu tīkla 

sakārtošana, pilnveidošana un 

attīstība

CNP, Komunālā 

nodaļa

2015.-

2019.
PB, ES SF

Izstrādāta un ieviesta  

gājēju un veloceliņu tīkla 

sakārtošanas, 

pilnveidošanas koncepcija

Ir Pārbūvēts trotuārs Valmieras ielā
Pārbūvēta gājēju ietve Valmieras ielā 290 m 

garā posmā

U 3.1.3. Uzlabot 

komunālo 

pakalpojumu 

pieejamību un 

kvalitāti

U 3.1.4. Uzlabot 

teritorijas 

sasniedzamību, 

autoceļu, ielu un 

informācijas un 

komunikāciju 

tehnoloģiju 

infrastruktūru visā 

novada teritorijā



 1.pielikums.  ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBAS PĀRSKATS par 2015. gadu: Rīcību izvērtējums.

Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji

Izpildes 

periods

Finansēšanas 

avoti

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji

Ir/N

av 

veikt

as 

darbī

bas

Veiktās rīcības uzdevuma izpildei
Sasniegtie rezultāti/ priekšlikumi 

attīstības programmas aktualizācijai

VP 1 Veselības un sociālās drošības uzlabošana

Veicināt sabiedriskā transporta 

pieejamību

CNP, Komunālā 

nodaļa, AS CATA

2015.-

2019.
PB

Apzinātas iedzīvotāju 

vajadzības un ierosinātas 

nepieciešamās izmaiņas.

Ir

2015. gadā as “Latvijas dzelzceļš” paaugstinātā 

perona izbūvi Cēsu dzelzceļa stacijā, kam kā 

turpinājumu Cēsu novada pašvaldība izstrādāja 

Stacijas laukuma rekonstrukcijas projektu, kas 

akceptēts ideju meta stadijā novada būvvaldē. 

Informācijas zīmju sistēmas 

pilnveidošana (informācijas stendi, 

norādes, objektu zīmes u.c.)

CNP, Komunālā 

nodaļa

2015.-

2019.
PB, ES SF

Regulāri aktualizētas un 

papildinātas informatīvās 

norādes pilsētvidē un 

informācija pie 

konkrētiem tūrisma 

objektiem pilsētā

Nav - -

Atbalstīt IKT infrastruktūras attīstību 

un pieejamību publiskajiem tīkliem
CNP, IT nodaļa

2015.-

2019.
PB, ES SF

Ierīkoti jauni bezvadu 

interneta pieejas punkti 

publiskajās vietās, t.sk. 

izstrādātas zīmes, kas 

informē par interneta 

pieejamību

Ir

Veikts projekts papildus bezvadu interneta 

pieejas punktu izveidei, uzstādīts atvērtais 

interneta tīkls "Cēsis Tevi Mīl", kas 

pieejams Cēsu pilsētas publiskajās atpūtas 

zonās

-

Attīstīt mūsdienīgu satiksmes 

organizācijas sistēmu

CNP, Komunālā 

nodaļa

2015.-

2019.
PB, ES SF

Veikt izpēti par satiksmes 

organizāciju un vēlamām 

izmaiņām, kā arī ieviest 

izpētes rezultātā 

ierosinātās izmaiņas

Ir - Izstrādes procesā

Veicināt vides pieejamību cilvēkiem 

ar funkcionāliem traucējumiem 

transporta infrastruktūrā

CNP, Komunālā 

nodaļa, Būvvalde

2015.-

2019.
PB, ES SF

Uzlabota pieejamība 

cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām

Ir
Notiek kompleksi ar ielas infrastruktūras 

pārbūvi vai jaunbūvi

Izbūvētas vadulas vājredzīgiem satiksmes un 

izbūvētas pazeminātās ielas apmales pie gājēju 

pārejām vai ielu krustojumos. Darbi veikti 

Valmieras ielā, Noliktavas ielā, Raiņa ielas 

posmā un Stāvlaukumā Uzvaras bulvārī 22

Pašvaldības policijas darbinieku 

kvalifikācijas paaugstināšana

Pašvaldības 

policija

2015.-

2019.
PB

Organizētas apmācības 

kvalifikācijas 

paaugstināšanai

Ir Noorganizētas 7 apmācību programmas

Visi Pašvaldības policijas darbinieki 

paaugstinājuši savas profesionālās teorētiskās 

un praktiskās darba iemaņas.

Video novērošanas sistēmas attīstība 

un uzraudzības pilnveidošana

Pašvaldības 

policija, CNP

2016.-

2019.
Nav zināms

Videonovērošanas kameru 

uzstādīšana dažādās 

pilsētas vietās

Ir
Uzstādīta viena jauna videonovērošanas 

kamera

Ieguldīts preventīvais darbs sabiedriskās 

kārtības nodrošināšanā, sauktas pie 

administratīvās atbildības vairākas personas.

Turpināt uzstādīt video novērošanas kameras.

U 3.1.4. Uzlabot 

teritorijas 

sasniedzamību, 

autoceļu, ielu un 

informācijas un 

komunikāciju 

tehnoloģiju 

infrastruktūru visā 

novada teritorijā

RV 3.2. Paaugstināt novada pievilcību un sekmēt tā dabas vērtību saglabāšanu



 1.pielikums.  ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBAS PĀRSKATS par 2015. gadu: Rīcību izvērtējums.

Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji

Izpildes 

periods

Finansēšanas 

avoti

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji

Ir/N

av 

veikt

as 

darbī

bas

Veiktās rīcības uzdevuma izpildei
Sasniegtie rezultāti/ priekšlikumi 

attīstības programmas aktualizācijai

VP 1 Veselības un sociālās drošības uzlabošana

Preventīvo pasākumu organizēšana, 

pilnveidošana un attīstīšana

Pašvaldības 

policija

2015.-

2019.
PB

Izstrādāta preventīvo 

pasākumu programma 

likumpārkāpumu 

novēršanai vai 

samazināšanai

Ir

Izteikti 422 atgādinājumi un brīdinājumi 

par Saistošo noteikumu neievērošanu un 

72 personas sauktas pie Administratīvās 

atbildības

Palielinājies sakopto teritoriju skaits

Problēmas par klaiņojošiem 

dzīvniekiem risināšana/dzīvnieku 

patversmes attīstība

Komunālā nodaļa, 

Dzīvnieku 

patversme

2015.-

2019.
PB, ziedojumi

Sterilizācijas programma. 

Dzīvnieku patversmes 

infrastruktūras attīstīšana 

Ir Uzlabota patversmes infrastruktūra Izbūvēti divi jauni dzīvnieku voljēri. 

Veicināt aktīvu sadarbību starp 

pašvaldības policiju un citām 

institūcijām un starpinstitucionālām 

iestādēm

Pašvaldības 

policija

2015.-

2019.
PB

Paplašināta sadarbība ar 

valsts policiju; Apzināti 

zemessardzes resursi, 

izskatīta iespēja 

zemessardzes 

iesaistīšanai drošības 

nodrošināšanā 

(brīvprātīgais darbs); 

Paplašināta sadarbība ar 

apsardzes uzņēmumiem; 

Vecāku kustības 

aktivizēšana;

Ir

1. Regulāras kopīgas patruļas ar Valsts 

policijas darbiniekiem un ikdienas 

informācijas apmaiņa.

2. Kopīga sadarbība ar NBS masu 

pasākuma laikā.

3. Reidi pēc Valsts probācijas dienesta 

lūguma.

3. Reidi (gan kopīgi, gan atsevišķi) ar un 

pēc Soc. Dienesta darbinieu pieprasījuma.

4.  Reidi (gan kopīgi, gan atsevišķi) ar un 

pēc Bēriņtiesas darbinieu pieprasījuma.

Ieguldīts preventīvais darbs sabiedriskās 

kārtības nodrošināšanā

Izteikti  41 personai brīdinājumi un 11 

personas sauktas pie Administratīvās 

atbildības

Samazinājusies latvāņu teritoriju platības.

Latvāņu pļaušana ar traktortehniku un 

rokām

Semināru apmeklēšana un organizēšana

Sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldības 

policiju veikta īpašumu apsekošana

Nopļauti sāngrāvji 120 km, pašvaldības 

īpašumi 28 ha.

Iegūta informācija un nodota informācija 

invadēto zemju platību īpašniekiem par 

integrēto latvāņu ierobežošanas metodi.

Sastādīti protokoli un nodoti izskatīšanai 

Administratīvajai komisijai tie zemju īpašnieki, 

kuros neveic latvāņu ierobežošanas 

pasākumus.

Publikācijas un vides reklāmas Vaives 

pagastā par apkarošanas veidiem.

Vaives pagasta iedzīvotāji un zemes īpašnieki 

kļuvuši informētāki šai jautājumā.

Latvāņu apkarošanas pasākumu 

realizācija

Komunikācijas 

nodaļa, 

Pašvaldības 

policija, Vaives 

pagasta pārvalde

2015.-

2019.
PB, ES SF

Iedzīvotāju informēšana 

par pļaušanas 

nepieciešamību. Īstenoti 

pasākumi latvāņu 

augšanas ierobežošanai.

Ir



 1.pielikums.  ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBAS PĀRSKATS par 2015. gadu: Rīcību izvērtējums.

Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji

Izpildes 

periods

Finansēšanas 

avoti

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji

Ir/N

av 

veikt

as 

darbī

bas

Veiktās rīcības uzdevuma izpildei
Sasniegtie rezultāti/ priekšlikumi 

attīstības programmas aktualizācijai

VP 1 Veselības un sociālās drošības uzlabošana

Izveidot aktīvā tūrisma attīstībai 

nepieciešamo publisko infrastruktūru 

novada dabas teritorijās

CNP, CKTC, NVO, 

iedzīvotāju 

iniciatīvas grupas

2015.-

2019.
PB, ES SF

Izveidota un labiekārtota 

publiskā infrastruktūra 

(soliņi, atkritumu urnas, 

atpūtas vietas utt.)

Ir

Iesniegts un realizēts projekts tiltu un laipu 

stāvokļa uzlabošanai Cīrulīšu dabas takās. 

Izveidots un nomarķēts jauns velo 

maršruts “Vaives ainavas”

Nepieciešams ieviest apmeklētāju uzskaiti 

Cīrulīšu dabas takās, kā arī veikt būtiskus 

tūrismu atbalstošās infrastruktūras remontus, 

paredzot takas maršrutos iekļaut arī Zvanu 

klintis. Attīstīt Dāvida dzirnavu avotus kā dabas 

tūrisma objektu.

Aktualizēt Cēsu pilsētas vēsturiskā 

centra reģenerācijas projektu un 

turpināt tā īstenošanu, ļaujot 

saglabāt un attīstīt tās teritorijā 

esošas kultūrvēsturiskas teritorijas.

CNP, Būvvalde, 

Attīstības nodaļa

2015.-

2019.
PB, ES SF

Aktualizēts  Cēsu pilsētas 

vēsturiskā centra 

reģenerācijas projekts. 

Uzsākta pakāpeniska tā 

īstenošana

nav -

Sekmēt vecpilsētas attīstību, veidojot 

to par elitāru dzīvojamo rajonu; 

tūrisma, atpūtas un komercteritoriju; 

par pilsētas centru, kurā notiek 

pilsētas pasākumi un svētki;

CNP
2015.-

2019.
PB, ES SF

Atbalsta pasākumi 

komercdarbībai 

Vecpilsētā, nekustamā 

īpašuma nodokļu 

atvieglojumi.  Realizēti 

projekti Vecpilsētas 

sakārtošanai un attīstībai.

ir

Cēsu pašvaldības uzņēmējdarbības grantu 

konkursā tiek piešķirti papildus veērtējuma 

punkti (saskaņā ar nolikumu) par 

uzņēmējdarbības attīstīšanu Cēsu 

vecpilsētas teritorijā. Papildus uzsākts 

darbs pie vecpilsētas teritorijas 

sakārtošanai veltītiem projektiem.

Veikt Viduslaiku pils konservāciju CNP, CKTC
2015.-

2019.
PB, VB, ES SF

Veikta konservācija, radīti 

jauni produkti un 

pakalpojumi 

Ir
Veikta Viduslaiku pils Rietumu torņa 

konservācija

Viduslaiku pils konservācija veikta daļējā 

apjomā (R-tornis), nepieciešams papildus 

finansējums atlikušo viduslaiku pils daļu 

konservācijai

Sekmēt Sv. Jāņa baznīcas 

rekonstrukciju
CNP

2015.-

2019.
PB, ES SF

Piešķirts ikgadējs 

finansējums prioritāro 

darbu veikšanai; Meklētas 

ES struktūrfondu atbalsta 

iespējas

Ir
Norit darbs pie ES struktūrfondu atbalsta 

piesaistes

U 3.2.4. Revitalizēt 

Cēsu Vecpilsētu, 

saglabājot 

kultūrvēsturisko 

mantojumu



 1.pielikums.  ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBAS PĀRSKATS par 2015. gadu: Rīcību izvērtējums.

Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji

Izpildes 

periods

Finansēšanas 

avoti

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji

Ir/N

av 

veikt

as 

darbī

bas

Veiktās rīcības uzdevuma izpildei
Sasniegtie rezultāti/ priekšlikumi 

attīstības programmas aktualizācijai

VP 1 Veselības un sociālās drošības uzlabošana

Izstrādāt un īstenot vienotu novada 

zīmolvedību

CNP, 

Komunikācijas 

nodaļa

2015.-

2019.
PB

Izstrādāts novada zīmols, 

tiek īstenota zīmolvedība
Ir Izstrādāta zīmola grāmata

Pamazām vizuālās vadlīnijas tiek ieviestas 

visos novada reprezentācijas, drukas u.c. 

materiālos.

Izstrādāt un ieviest novada 

mārketinga stratēģiju

CNP, 

Komunikācijas 

nodaļa

2015.-

2019.
PB

Izstrādāta un pakāpeniski 

ieviesta novada 

mārketinga stratēģija

Ir

Izpētīts Cēsu novada tēls, vērtības, 

nodefinētas Cēsu novada stiprās puses, 

vadības līmenī pacelts Cēsu sauklis “Izcila 

vieta dzīvei”.

Nodrošināt stabilus un efektīvus 

informācijas kanālus novada 

piedāvājuma (tūrisma, kultūras, 

izglītības u.c.) popularizēšanai 

CNP, 

Komunikācijas 

nodaļa

2015.-

2019.
PB

Popularizēts novads 

lokālā, Latvijas un 

starptautiskā līmenī

Ir

Ik mēnesi tiek izdots novada pasākumu 

buklets (tirāža 1000 eks.), tiek veidots 

pasākumu kalendārs cesis.lv, veidotas 

afišas, publikācijas “Cēsu Vēstīs” (9600 

tirāža).

Cēsu novads otro gadu pēc kārtas ierindots “e-

indeksa” TOP3, kā arī katru mēnesi ierindojas 

starp 20 Latvijas ietekmīgākajiem zīmoliem.

Noorganizētas 28mediju un 6 blogeru 

vizītes, aktīva dalība Hazas pilsētu 

savienībā, iestāšanās Eiropas 

gastronomojas reģionu asociācijā, 

izveidots Cēsu tūrisma profils 

Facebook.com angļu valodā

Nākamajam periodam pasākumos iekļaut 

žurnālistu vizītes un dalību starptautiskos 

projektos.

Ir iespēju robežās apzināti vietējie ražotāji, 

kuri varētu atbilst suvenīru segmentam. 

Konkrēti DuckWoodworks (dēlīši), Edijs 

Ozols (putnu būrīši).

Turpināt sekot līdzi vietējo ražotāju jaunu 

produktu līniju attīstībai. 

Sadarbojoties ar vietējiem ražotājiem, 

izveidota suvenīru sērija, kas izstrādāta ar 

jauno Cēsu novada zīmolu.

Pozicionēt Cēsis kā pilsētu, kurā ir 

patīkami dzīvot, strādāt, studēt un 

atpūsties.

CNP, 

Komunikācijas 

nodaļa

2015.-

2019.
PB

Publikācijas, dažādas 

aktivitātes
Ir Darbs novada komunikācijas platformās.

Cēsu novads otro gadu pēc kārtas ierindots “e-

indeksa” TOP3, kā arī katru mēnesi ierindojas 

starp 20 Latvijas ietekmīgākajiem zīmoliem.

Nodrošināt komunikāciju starp 

pašvaldību un sabiedrību

CNP, 

Komunikācijas 

nodaļa, Attīstības 

nodaļa

2015.-

2019.
PB

Publikācijas, dažādas 

aktivitātes
Ir

Darbs novada komunikācijas platformās, 

iedzīvotāju tikšanās, aptaujas, sabiedriskās 

apspriešanas.

Cēsu novads otro gadu pēc kārtas ierindots “e-

indeksa” TOP3, kā arī katru mēnesi ierindojas 

starp 20 Latvijas ietekmīgākajiem zīmoliem.

Nodrošināt pieejamākus pašvaldības 

pakalpojumus

CNP, 

Administratīvi 

juridiskā nodaļa

2015.-

2019.
PB Ieviesti e-pakalpojumi Ir

Iesniegumu ar juridisko spēku elektroniska 

iesniegšana; 

Iesniegumu/ziņojumu/informācijas 

iesniegšana elektroniski; Standartizētās 

veidlapas; Bērna dzimšanas reģistrācijas 

vietā iespējams iesniegt pieteikumu rindai 

uz pirmsskolas iestādi; Nosūtāmās 

korespondences nosūtīšana uz epastu no 

lietvedības sistēmas; Publiskās pārvaldes 

dokumentu  aprite; Publisko pakalpojumu 

apraksti; Konsultācijas un apmācība - 

elektroniskā pakalpojuma pieprasīšanā.

VP 4 Kultūrvides un radošo industriju attīstība

RV 4.1. Veicināt novada atpazīstamību

U 4.1.1. Uzlabot 

pilsētas tēlu un 

atpazīstamību 

reģionālā, valstiskā 

un starptautiskā 

mērogā

Veicināt kvalitatīvu suvenīru 

pieejamību Cēsu novadā

CNP, 

Komunikācijas 

nodaļa, speciālists 

komercdarbības 

attīstības 

jautājumos, CKTC

2015.-

2019.
PB

Pieejami kvalitatīvi, 

novadā ražoti suvenīri
Ir



 1.pielikums.  ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBAS PĀRSKATS par 2015. gadu: Rīcību izvērtējums.

Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji

Izpildes 

periods

Finansēšanas 

avoti

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji

Ir/N

av 

veikt

as 

darbī

bas

Veiktās rīcības uzdevuma izpildei
Sasniegtie rezultāti/ priekšlikumi 

attīstības programmas aktualizācijai

VP 1 Veselības un sociālās drošības uzlabošana

Uzlabot atgriezenisko saiti 

CNP, 

Komunikācijas 

nodaļa, Attīstības 

nodaļa

2015.-

2019.
PB

Regulāra (1x gadā) 

iedzīvotāju aptauju 

organizēšana par 

pašvaldības darbu un dzīvi 

pilsētā

Ir

Darbs novada komunikācijas platformās, 

iedzīvotāju tikšanās, aptaujas, sabiedriskās 

apspriešanas.

Pēdējās aptaujās kopumā respondentu skaits 

sasniedz vairākus simtus.

Attīstīt esošos, veidot augstas 

kvalitātes jaunus, inovatīvus, 

daudzveidīgus tūrisma produktus un 

pakalpojumus tūristu/apmeklētāju 

piesaistei

CNP, Attīstības 

nodaļa, CKTC

2015.-

2019.
PB, ES SF

Jauni pakalpojumi, 

pieaudzis apmeklētāju 

skaits

Notiek darbs pie ES struktūrfondu 

finansējuma piesasites attiecīgajai rīcībai

Attīstīt Cēsu muzeja un pils 

kompleksa nozīmi vēsturisko un 

sociālo procesu skaidrošanā ar 

mūsdienīgām metodēm, veidot 

jaunus tūrisma produktus un 

pakalpojumus Pils kompleksā

CNP, Attīstības 

nodaļa, CKTC

2015.-

2019.
PB, ES SF

Jauni pakalpojumi, 

pieaudzis apmeklētāju 

skaits

Nav Nav informācijas

Tūrisma mārketinga attīstība
CNP, Attīstības 

nodaļa, CKTC

2015.-

2019.
PB, ES SF

Jauni pakalpojumi, 

pieaudzis apmeklētāju 

skaits

Ir

Izdoti 4 dažāda veida drukātie materiāli 

dažādās valodās, dalība 11 starptautiskās 

tūrisma 

Kopīgu tūrisma produktu izstrāde 

sadarbībā ar apkārtējiem novadiem
CKTC

2015.-

2019.
PB, ES SF Apmācību skaits ir

Izveidoti piedāvājumi dažādām 

mērķauditoijām un tēmām sadarbībā ar 

Gaujas nacionālā parka tūrisma biedrību, 

noorganizeta akcija “22 vasaras krāsas” 

kopā ar Valmieras pašvaldību, izdots 

tūrisma ceļvedis “Cēsis un apkārtne”.

Tūrismā iesaistīto pakalpojumu 

sniedzēju kapacitātes paaugstināšana

CNP, 

Komunikācijas 

nodaļa, CKTC

2015.-

2019.
PB, ES SF

Publikāciju skaits, 

apmeklētāju skaita 

pieaugums

ir

Noorganizēti 4 izglītojošoie semināri 

uzņēmējiem, sniegtas 57 individuālās 

konsultācijas uzņēmējiem, veikta Cēsu 

novada tūrisma uzņēmēju apsekošana. 

Noorganizēti gidu kursi.

Moderno tehnoloģiju izmantošana 

Cēsu novada tūrisma piedāvājuma 

popularizēšanā

CNP, 

Komunikācijas 

nodaļa, CKTC

2015.-

2019.
PB, ES SF

Publikāciju skaits, 

apmeklētāju skaita 

pieaugums

ir

Uzsākts darbs pie jaunas responsīvas Cēsu 

tūrisma mājas lapas izveides. Veiktas 

aktivitātes sociālajos portālos, būtiski 

palielinot sekotāju skaitu, izveidota virtuālā 

tūre pa Cēsīm

Informēt sabiedrību par tūrisma 

nozares nozīmi Cēsu novada attīstībā

CNP, Attīstības 

nodaļa, CKTC

2015.-

2019.
PB, ES SF

Jauni pakalpojumi, 

pieaudzis apmeklētāju 

skaits

Ir

Darbs novada komunikācijas platformās, 

iedzīvotāju tikšanās, aptaujas, sabiedriskās 

apspriešanas. Realizēti 2 fotokonkursi, 

realizētas Cēsu Drauga kartes aktivitātes 

un palielināts lietotāju skaits, sniegtas 3 

intervijas vietējam laikrakstam, 

noorganizētas aktivitātes Starptautiskās 

tūrisma dienas popularizēšanai vietējā 

sabiedrībā.

U 4.1.1. Uzlabot 

pilsētas tēlu un 

atpazīstamību 

reģionālā, valstiskā 

un starptautiskā 

mērogā

U 4.1.2. Sekmēt 

novadu 

apmeklējušo 

tūristu skaita 

pieaugumu, attīstot 

piedāvājumu un 

infrastruktūru



 1.pielikums.  ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBAS PĀRSKATS par 2015. gadu: Rīcību izvērtējums.

Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji

Izpildes 

periods

Finansēšanas 

avoti

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji

Ir/N

av 

veikt

as 

darbī

bas

Veiktās rīcības uzdevuma izpildei
Sasniegtie rezultāti/ priekšlikumi 

attīstības programmas aktualizācijai

VP 1 Veselības un sociālās drošības uzlabošana
Daudzveidīgu un konkurētspējīgu 

starpsezonu tūrisma produktu 

attīstība

CNP, CKTC
2015.-

2019.
PB, ES SF

Saglabāts 

kultūrvēsturiskais 

mantojums un izmantots 

tūrisma attīstībai

Ir Izveidots piedāvājums kāzu rīkotājiem.

Nodrošināt kultūrvēsturiskā 

mantojuma un dabas resursu 

saglabāšanu un izmantošanu tūrisma 

attīstībā

CNP, CKTC
2015.-

2019.
PB, ES SF

Rekonstruēti, labiekārtoti 

un attīstīti tūrisma objekti
Nav Formulējums neattiecas uz TIC darbību

Pilnveidot un attīstīt tūrisma 

infrastruktūru un pašvaldības tūrisma 

objektu materiāltehnisko bāzi

CNP, CKTC 2015.-2019 PB
Izstrādāta atbalsta 

sistēma

Netika piešķirts nepieciešamais 

finansējums

Nepieciešams finansējums norādes zīmju 

sakārtošanai pilsētā

Pašvaldības atbalsta sistēmas 

izstrāde kultūrvēsturiskā mantojuma 

saglabāšanai

CNP, CKTC
2018.-

2019.
ES SF Uzceltas Muzeja krātuves Nav izstrādāta konkrēta atbalsta sistēma

Veikti atsevišķi kultūrvēsturisko ēku glābšanas 

darbi

Uzcelt jaunu muzeja krātuvi CNP, CKTC
2015.-

2019.
PB, ES SF

Organizēti konkursi, 

atjaunoti kultūras 

pieminekļi

Nav

Atjaunot pašvaldības kultūras 

pieminekļus/Veicināt privātīpašumā 

esošo kultūras pieminekļu 

atjaunošanu

CNP, CKTC, Vaives 

pagasta pārvalde

2015.-

2019.
ES SF, PB

Organizēti konkursi, 

atjaunoti kultūras 

pieminekļi

Nav
Sākotnēji nepieciešama vienosānaš starp 

atbildīgajām pusēm pr rīcības īstenošanu

Saglabāt kultūras mantojumu un 

radīt nākotnes kultūras mantojumu

Vēsturiskajā „Kaķukroga” 

ēkā izveidota Radošā 

(Amatu) māja. 

Organizētas lekcijas un 

praktiskas nodarbības 

tradicionālo prasmju 

apzināšanā, saglabāšanā, 

tālāknodošanā.

Ir

Domubiedru grupas izveide, ideju 

ģenerēšana, pieredzes apmaiņa Sarkaņu 

pagasta  un Drabešu pagasta amatu mājās

Projektu iesniegšana un realizēšana Cēsu 

kultūras un tūrisma centra izsludinātajos 

konkursos; 

Jaunas tradīcijas izveide: Vaives svētki

 „Kaķukroga stāsti”

Radošo prasmju darbnīcas izveidošana 

„Kaķukrogs” Vaives pagasts, Cēsu novads.

Realizēti projekti , nodrošinot regulāru 

teorētisku un praktisku nodarbību norisi:

*Kultūrizglītojošu lekciju cikls „Tautastērps: 

sena relikvija vai mūsdienīga vērtība?” , 

piesaistītais finansējums 680€

* ADI.AUDI.RADI .RĀDI. Amatniecības prasmju 

apgūšana un darbu izstāde. Piesaistītais 

finansējums 700€

Kopā 12 nodarbības, 207 apmeklētāji; 2 

izstādes, ~180 apmeklētāji)

*Kultūrvēsturiski stāsti un leģendas laiku lokos.  

Piesaistītais finansējums 700€. Izdots 

kalendārs 2016.gadam 300 eksemplāros ar 12 

Vaives kultūrvēsturisku objektu attēliem un 

aprakstiem. ~450 dalībnieki

U 4.1.2. Sekmēt 

novadu 

apmeklējušo 

tūristu skaita 

pieaugumu, attīstot 

piedāvājumu un 

infrastruktūru

U 4.1.3. Veikt 

tradīciju un 

kultūrvēsturiskā 

mantojuma 

saglabāšanu, 

atjaunošanu un 

infrastruktūras 

pielāgošanu, 

veicināt 

atpazīstamību un 

iesaisti ikdienas 

dzīvē



 1.pielikums.  ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBAS PĀRSKATS par 2015. gadu: Rīcību izvērtējums.

Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji

Izpildes 

periods

Finansēšanas 

avoti

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji

Ir/N

av 

veikt

as 

darbī

bas

Veiktās rīcības uzdevuma izpildei
Sasniegtie rezultāti/ priekšlikumi 

attīstības programmas aktualizācijai

VP 1 Veselības un sociālās drošības uzlabošana

Sekmēt Ruckas muižas un parka 

rekonstrukciju un atjaunošanu
CNP, CKTC

2015.-

2019.
PB, ES SF

Rekonstruēta Ruckas 

muiža un labiekārtots 

parks

Veikti labiekārtošanas darbi Ruckas muižas 

ēkā (veikusi sabiedriskā labuma 

organizācija “Elm Media”, kurai ēka nodota 

patapinājumā)

Jāizstrādā parka rekonstrukcijas tehniskais 

projekts ??

Apzināt radošo industriju 

pārstāvjus/produktus/pakalpojumus 

Cēsu novadā 

CNP, Attīstības 

nodaļa, CKTC

2015.-

2016.
PB, VB

Apzināti radošo industriju 

pārstāvji. Izdots drukāts 

materiāls. 

Ir

Veikts Cēsu radošo industriju uzņēmumu, 

produktu un pakalpojumu kartējums, 

sagatavošanā nodots drukātais materiāls.

Veicināt radošās uzņēmējdarbības 

attīstību

CNP, Attīstības 

nodaļa

2015.-

2019.
PB, ES SF

Atbalstīti un popularizēti 

radošo industriju 

uzņēmumi. Izstrādāta 

programma radošās 

uzņēmējdarbības 

veicināšanai.

Ir

Piešķirts pašvaldības frantu atbalsts īpaši 

veicinot radošās uzņēmējdarbības 

veidošanos, sniedzot konsultācijas ideju 

autoriem.

U 4.2.3. Veidot 

sadarbību starp 

uzņēmumiem, 

iedzīvotājiem un 

izglītības iestādēm 

radošā potenciāla 

attīstībā 

Veicināt Cēsu kā radošās pilsētas 

atpazīstamību

CNP, 

Komunikācijas 

nodaļa, Attīstības 

nodaļa, CKTC

2015.-

2019.
PB, ES SF

Lekcijas, semināri par 

radošumu izglītības 

iestādēs, iedzīvotājiem, 

uzņēmumiem

Ir

Cēsu pozicionēšana ārējā komunikācijā kā 

Latvijas kultūras galvaspilsēta un radošo 

industriju centrs.

Cēsis kā Latvijas kultūras galvaspilsēta tiek 

piesaukta sociālo tīklu lietotāju ierakstos, 

paveikto novērtējusi arī kultūras ministre.

Veidot un atbalstīt kultūras 

pasākumus, kas piesaista plašu 

apmeklētāju skaitu

CKTC, Vidzemes 

koncertzāle Cēsis, 

NVO u.c.

2015.-

2019.
PB, VB, ES SF

Plaša kultūras pasākumu 

programma/pieaudzis 

apmeklētāju skaits

Ir

Piesaistīts finansējums pasākumu 

organizēšanai, pasākumu organizēšana, 

telpu iznomāšana pasākumiem

Vidzemes koncertzālē “Cēsis” 2015 gadā 

noritējuši:

54 koncertzāles rīkotie pasākumi; 

56 producentu rīkotie pasākumi;

12 amatiermākslas kolektīvu rīkotie pasākumi

Izstrādāt kultūras jomas attīstības 

plānu, Veikt pastāvīgu kultūras 

nozares attīstības analīzi un 

pētniecību, tās ieguldījumu novada 

sociāli ekonomiskās attīstības 

veicināšanā

CKTC
2015.-

2019.
PB

Izstrādāta kultūras jomas 

attīstības programma. 

Ieviesta un sasniegti tajā 

nospraustie rezultāti. 

Ir

Iztrādāta un apstirpināta jaunā kultūras 

nozares attīstības stratēģija, kas šobrīd 

tiek ieviesta.

Nodrošināt sabiedrisko aktivitāšu 

savstarpēju koordinēšanu, 

informēšanu, veidot vienotu kultūras 

un sporta notikumu klāstu visa gada 

griezumā

CNP, 

Komunikācijas 

nodaļa

2015.-

2019.
PB

Izveidots gada pasākumu 

kalendārs, regulāri 

aktualizēta informācija, 

ikmēneša bukleti

Ir

Kopā ar Valmieras pilsētu divus gadus pēc 

kārtas tiek rīkotas un komunicētas Latvijas 

Jaunatnes vasaras olimpiāde un IV Latvijas 

vasaras olimpiāde.

U 4.1.3. Veikt 

tradīciju un 

kultūrvēsturiskā 

mantojuma 

saglabāšanu, 

atjaunošanu un 

infrastruktūras 

pielāgošanu, 

veicināt 

atpazīstamību un 

iesaisti ikdienas 

dzīvē

RV 4.2. Attīstīt radošās industrijas

U 4.2.2. Atbalstīt 

radošo industriju 

veidošanos

RV 4.3. Nodrošināt daudzveidīgus, kvalitatīvus kultūras pasākumus un aktivitātes reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī

U 4.3.1. Nodrošināt 

daudzpusīgas 

kultūras aktivitātes



 1.pielikums.  ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBAS PĀRSKATS par 2015. gadu: Rīcību izvērtējums.

Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji

Izpildes 
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Finansēšanas 

avoti

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji

Ir/N

av 

veikt

as 

darbī

bas

Veiktās rīcības uzdevuma izpildei
Sasniegtie rezultāti/ priekšlikumi 

attīstības programmas aktualizācijai

VP 1 Veselības un sociālās drošības uzlabošana

Attīstīt iedzīvotājiem interesējošus un 

ērti pieejamus bibliotēkas 

pakalpojumus

Cēsu Centrālā 

bibliotēka

2015.-

2019.
PB

Jauni pakalpojumi, 

pieaudzis apmeklētāju 

skaits

Ir

Sakarā ar bibliotēkas ēkas Raunas ielā 1 

renovāciju ( 2013. – 2014.) un bibliotēkas 

telpu platības būtisku paplašināšanos  

(1609 m2) ir sasniegts viens no bibliotēkas 

mērķiem –  kvalitatīva un daudzveidīga 

bibliotekārā apmeklētāju apkalpošana – 

kvalitatīvs pasākumu un dažādu aktivitāšu 

piedāvājums un norise bērniem un 

pieaugušajiem, ērta pieejamība bibliotēkas 

krājumam, datoriem, periodikas, 

novadpētniecības un individuālajām 

lasītavām visām iedzīvotāju grupām. 

Bibliotēka ir kļuvusi par mūsdienīgu 

kultūras iestādi, par  bibliotēku visai 

ģimenei. Bibliotēka rīko izglītojošus un 

izklaidējošus pasākumus kā pilsētas, 

novada, reģiona, tā arī nacionālā līmenī ( 

bibliotēku speciālistu konferences).

Rezultātā bibliotēkas reģistrēto lietotāju skaits 

2015. gadā pieaudzis par 899, (kopā gadā 

5287),kas ir ļoti liels skaits Cēsu pilsētai. 

Bibliotēku 2015. gadā apmeklējuši arī 1480 

ekskursanti no visas Latvijas kā arī ārvalstu 

interesenti. Vidējais ikdienas apmeklētāju 

skaits – 240 bibliotēkas lietotāji.

Būtiski pieaudzis bibliotēkas apmeklētāju – 

bērnu un skolēnu skaits, kuri bibliotēkā labprāt 

pavada savu brīvo laiku.

Priekšlikums – aktualizēt bibliotēkas 

rekonstrukcijas projekta 2. kārtas realizāciju – 

piebūves celtniecību, kas nepieciešama, lai 

bibliotēkā varētu notikt plašāki pasākumi, 

apmācības, kursi iedzīvotājiem un  reģiona 

bibliotēku speciālistiem. Tā būtu telpa, kuru 

varēs izmantot dažādām mācību aktivitātēm 

daudzas pilsētas un novada organizācijas.

Saglabāt nemateriālo kultūras 

mantojumu
CKTC

2015.-

2019.
PB

Nemateriālā kultūras 

mantojuma apzināšana 

(izveidojot datu bāzi) 

ir

Nodrošināta 11 Dziesmu un deju svētku 

kustības kolektīvu darbība.

Būtu jāveido pašvaldības atbalsta sistēma 

Cēsu novada īpašo amata prasmju 

meistariem

Veidot sadarbību ar Latvijas kultūras 

izglītības iestādēm
CNP, CKTC

2015.-

2019.
PB

Izveidota sadarbība, 

izvērtēta iespējamība 

jaunu studiju programmu 

apgūšanai Cēsīs

ir
Tiek veidot pastāvīga sadarbība ar kultūras 

jomas augstskolām

Attīstīt kultūrizglītības pieejamību 

novadā

CKTC, Izglītības 

nodaļa

2015.-

2019.
PB, ES SF

Izvērtēt pieprasījumu, 

nepieciešamību, attīstīt 

piedāvājumu

ir Šis attiecas uz mākslas un mūzikas skolu

Paaugstināt kultūras speciālistu 

kapacitāti
CKTC

2015.-

2019.
PB, ES SF

Apmācībās piedalījušos 

speciālistu skaits
ir

Nodrošināta iespēja kultūras speciālistiem 

piedalīties tālākizglītības pasākumos un 

pieredzes apmaiņas braucienos.

Privāto iniciatīvu veicināšana un 

atbalstīšana kultūras un mākslu jomā
CNP, CKTC

2015.-

2019.
PB Atbalstīto iniciatīvu skaits ir

10 000 EUR piešķirti 15 projektu 

realizācijai

Pilnveidot un attīstīt kultūras 

infrastruktūru un materiāli tehnisko 

bāzi

CNP, CKTC
2015.-

2019.
PB, ES SF

Piesaistīti apmeklētāji, 

uzlabota infrastruktūra, 

modernizēta aparatūra un 

aprīkojums

Ir

Atvērta Deju zāle Raunas ielā 6a deju 

kolektīvu mēģinājumu nodrošināšanai.

Veikta bibliotēkas rekonstrukcija 

Jāatrisina muzeja krājuma glabāšanas telpu 

jautājums

U 4.3.1. Nodrošināt 

daudzpusīgas 

kultūras aktivitātes

U 4.3.2. Uzlabot 

kultūras iestāžu 

infrastruktūru
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Izpildes 

periods

Finansēšanas 
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Veiktās rīcības uzdevuma izpildei
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Sakārtot telpas un materiāli tehnisko 

bāzi kultūrizglītības iestādēs
CNP

2015.-

2019.
PB, ES SF

Rekonstruētas telpas, 

uzlabota infrastruktūra, 

nodrošināts aprīkojums

-

Uz ilgtermiņu vērstas amatiermākslas 

atbalsta sistēmas izveide un 

uzturēšana 

CKTC
2015.-

2019.
PB Izveidota sistēma Ir

Izveidota un uzturēta amatiermākslas 

atbalsta sistēma  Nodrošināta 13 amatiermākslas kolektīvu 

mēģinājumu un koncertdarbība

Radīt iespēju un atbalstīt oriģinālu un 

netradicionālu kultūras ideju 

realizēšanu

CNP, CKTC
2015.-

2019.
PB Atbalstīto iniciatīvu skaits Ir

Netradicionālas kultūras idejas ir 

atbalstītas kultūras projektu konkurssā

Privāto iniciatīvu veicināšana un 

atbalstīšana kultūras un mākslu jomā 

(t.sk. konkursi iniciatīvu 

atbalstīšanai)

CNP, CKTC
2015.-

2019.
PB Atbalstīto iniciatīvu skaits Ir

Organizēts projektu konkurss vietējo 

kultūras iniciatīvu atbalstīšanai  
10 000 EUR piešķirti 15 projektu realizācijai

Iesaistīt sabiedriskās organizācijas 

pašvaldības aktivitāšu organizēšanā
CNP, CKTC, NVO

2015.-

2019.
PB

Dalība kopīgi realizētās 

aktivitātes
Ir

Veikta sadarbība ar vairākām nevalstiskām 

organizācijām kultūras pasākumu 

organizēšanā 

Organizēti Senioru svētki u.c. pasākumi 

sadarbībā ar NVO

Veicināt brīvprātīgo darbu, dažādu 

paaudžu sadarbību
CNP

2015.-

2019.
PB Nav -

Ikdienas darbs

Tiek rīkotas iedzīvotāju tikšanās – Vaives 

pagastā un Cēsīs. Tāpat pašvaldība 

atbalsta dažādus diskusiju stiprinošus 

pasākumus.

Otro gadu Cēsīs notiks demokrātijas un sarunu 

festivāls “Lampa”. Komunikācijas nodaļa 

piedalās tā darba grupā.

U 4.3.2. Uzlabot 

kultūras iestāžu 

infrastruktūru

U 4.3.3. Atbalstīt 

dažādu iedzīvotāju 

grupu, sabiedrisko 

organizāciju 

iesaistīšanos 

kultūras dzīvē un  

novada notikumos

Rīkot vietējus diskusiju pasākumus 

iedzīvotājiem par aktuāliem 

jautājumiem

CNP, 

Komunikācijas 

nodaļa, pārējās 

nodaļas

2015.-

2019.
PB

Regulāri organizētas 

iedzīvotāju sapulces
Ir
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rādītāji

Ir/N

av 

veikt

as 

darbī

bas
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VP 1 Veselības un sociālās drošības uzlabošana

Degradētu, bet komercdarbības 

attīstībai piemērotu teritoriju 

revitalizācija un attīstīšana  

CNP, Attīstības 

nodaļa

2015.-

2019.
PB, ES SF

Degradēto teritoriju 

platību samazinājums, ha. 
ir

Uzsākts darbs pie SAM 3.3.1. un 5.6.2 

projektiem ar mērķi revitalizēt degradētās 

teritorijas

Veicināt privātīpašumos esošo 

degradēto teritoriju sakārtošanu 

(grausti, pamestie īpašumi)

CNP, Būvvalde
2015.-

2019.
PB, ES SF Sakārtoto īpašumu skaits.

Pastāvīgi darbojas graustu komisija, kas 

strādā ar privātīpašniekiem ar mērķi 

veicināt privātīpašumos esošu degradētu 

teritoriju sakārtošanu

Uzņēmējdarbībai piemērotu 

industriālo teritoriju sakārtošana, 

jaunu zonu izveide un publiskās 

infrastruktūras izbūve

CNP, Attīstības 

nodaļa

2015.-

2019.
PB, ES SF

Jaunu zonu izveide, ha. 

Industriālo teritoriju un 

ēku rekonstrukcija, 

izveide

Uzsākts darbs pie SAM 3.3.1. un 5.6.2 

projektiem ar mērķi revitalizēt degradētās 

teritorijas - līdz ar to tiks veidotas jaunas 

industriālaš zonas. 

Sadarbība ar valsts institūcijām 

vietējo un ārvalstu investoru 

piesaistei

CNP, Speciālists 

komercdarbības 

attīstības 

jautājumos

2015.-

2019.
PB

Sagatavotie un iesniegtie 

investīciju piedāvājumi.
Ir

Ir laba sadarbība ar LIAA investīciju 

projektu departamentu, kuri nosūta 

dažādu Investoru pieprasījumus Attīstības 

nodaļai. Ir bijušas klātienes tikšanās ar 

Somijas uzņēmējiem (koka durvis), 

Krievijas uzņēmējiem (medicīnas 

aprīkojums). Sadarbībā ar RACA (Uldis 

Vītoliņš) Ukrainas uzņēmējiem (pārtikas 

ražošana)

Uz šo brīdi tikšanās un piedāvājumu izsūtīšana 

nav realizējusies konkrētos projektos. Ir 

jāturpina pie tā nopietni strādāt. Tā ietvaros ar 

VPR palīdzību jau 2016.g. veikts apjomīgs 

Cīrulīšu tirgus izpētes projekts, kas varēs 

kalpot par pamatu Investoru piesaistei Cēsu 

vēsturiskajā kūrortzonā.

Nodrošināt potenciālajiem 

investoriem kompleksu un aktuālu 

piedāvājumu par Cēsu novada 

industriālajām un komercteritorijām, 

to priekšrocībām, darbaspēka 

resursiem un to apmācību, kā arī 

citiem būtiskiem aspektiem

CNP, Speciālists 

komercdarbības 

attīstības 

jautājumos

2015.-

2019.
PB

Aptveroša piedāvājuma 

izstrāde un aktualizācija
Ir

Ir sagatavotas un atjaunotas prezentācijas 

par Industriālajiem piedāvājumiem Cēsu 

novadā. Ir minēts par Cēsu novada 

priekšrocībām, darba spēka pieejamību un 

to apmācības iespējām.

Ir izdevies piesaistīt vietējo investoru nozīmīga 

Cēsu vecpilsētas nama atjaunošanai 

(Vanadziņa nams, Rīgas iela 15)

Veicināt biznesa atbalsta institūciju 

attīstību (t.s. pirmsinkubācijas, 

inkubācijas un pēcinkubācijas fāzēs)

CNP, Attīstības 

nodaļa, Biznesa 

inkubatoru 

operatori

2015.-

2019.
PB, ES SF

Inkubēto un 

pirmsinkubēto novada 

uzņēmumu skaits pieaug

Ir

uzsākts darbs pie Cēsu koprades mājas 

Skola6 veidošanas, kas nākotnē paredzēta 

kā pirmsinkubācijas centrs

Veikt ikgadēju uzņēmējdarbības vides 

analīzi, aptaujājot uzņēmējus

CNP, Attīstības 

nodaļa

2015.-

2019.
PB

Regulāri 1x gadā veikta 

aptauja
Ir

Jautājumi par uzņēmējdarbības vidi 

iekļauti Cēsu novada iedzīvotāju aptaujas 

ietvaros

Regulāri tiek likti vietējo uzņēmumu darba 

sludinājumi pašvaldības mājas lapā.

Uzņēmumi, kuri izmato šo bezmaksas 

pakalpojumu, to ir pozitīvi novērtējuši un tas 

jādara arī turpmāk.

VP 5 Jaunu uzņēmumu piesaiste un esošo uzņēmumu attīstība

RV 5.1. Veicināt uzņēmējdarbības un inovāciju attīstību novadā

U 5.1.1. Uzlabot 

uzņēmējdarbības 

vidi un 

infrastruktūras 

pieejamību pilsētā

U 5.1.2. Investoru 

un investīciju 

piesaiste novadam, 

īpaši 

inovatīvo/augsto 

tehnoloģiju 

uzņēmumu 

piesaiste

RV 5.2. Nodrošināt atbalstu vietējai uzņēmējdarbībai

U 5.2.1. Izstrādāt 

un ieviest efektīvu 

uzņēmējdarbības 

atbalsta politiku

Apkopot un izplatīt informāciju par 

brīvajām, potenciālajām nišām 

vietējā tirgū,

CNP, Speciālists 

komercdarbības 

attīstības 

jautājumos, 

Komunikācijas 

nodaļa

2015.-

2019.
PB

Apkopota, brīvi pieejama, 

aktualizēta informācija. 

Popularizētas brīvās, 

potenciālās nišas.

Ir
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Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji

Izpildes 

periods

Finansēšanas 

avoti

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji

Ir/N

av 

veikt

as 

darbī

bas

Veiktās rīcības uzdevuma izpildei
Sasniegtie rezultāti/ priekšlikumi 

attīstības programmas aktualizācijai

VP 1 Veselības un sociālās drošības uzlabošana

Pietrūkst informācijas.

Uzņēmēju atbalstīšana, piešķirot 

pašvaldības nodokļu atlaides

CNP, Finanšu 

nodaļa

2015.-

2019.
PB

Piešķirtais nodokļu 

apjoms, saņēmušo 

uzņēmumu skaits

- Nav informācijas

Uzņēmējiem aktuālas informācijas 

sniegšana par ES finansējuma 

piesaistīšanu

CNP, Speciālists 

komercdarbības 

attīstības 

jautājumos

2015.-

2019.
PB

Sniegtas konsultācijas, 

organizētas lekcijas
Ir

2015.g. maija seminārs uzņēmējiem bija 

veltīts par ES finansējuma un citu 

finansējuma veidu piesaisti 

uzņēmējdarbībai.

Ir informācija Pašvaldības mājas lapā.

Organizēt šada tipa seminārus vismaz 1 x 

gadā, jo mainās informācija par ES 

finansējuma piesaisti, gan mainās uzņēmēju 

vajadzības un interese.

Datu bāzes izveide un uzturēšana par 

pašvaldības un privātajām zemēm un 

būvēm, kuras atvērtas investīciju 

piesaistei 

CNP, Speciālists 

komercdarbības 

attīstības 

jautājumos,

2015.-

2019.
PB

Esošo neizmantoto 

īpašumu identifikācija, 

kartēšana, aprakstīšana 

un mārketinga pasākumi

Ir

Informācija par pieejamajām investīciju 

teritorijām un objektiem ir pieejama:1) 

pašvaldības mājas lapā; 2) LIAA datu bāzē.

Ik nedēļu notiek tikšanās ar uzņēmējiem, 

kuriem ir interese par visdažādākā veida 

investīciju objektiem (tirdzniecības telpas, 

biroji, nelielu ražotņu iespējas utt.) 

Turpināt sekot līdzi izmaiņām par privātajām 

zemēm un būvēm, kas ir gatavas investīciju 

piesaistei

Grantu konkursu organizēšana un 

veiksmes stāstu popularizēšana, 

konsultācijas par uzņēmējdarbības 

uzsākšanu

CNP, Attīstības 

nodaļa

2015.-

2019.
PB

Atbalstīto projektu skaits 

un summa. Kopējais 

iesniegto projektu skaits.

Ir

Organizēts Grantu konkurss jaunajiem 

uzņēmējiem, 2015.gadā atbalstīti 12 

jaunie uzņēmēji

Veicināt amatniecības attīstību 

novadā

CNP, Speciālists 

komercdarbības 

attīstības 

jautājumos

2015.-

2019.
PB

Organizēti tirdziņi, 

popularizētas preces un 

pakalpojumi

Ir

Amatniecības attīstībai novada šobrīd 

pietrūkst vienotības pašu amatnieku vidū. 

Tāpat amatniecībā iesaistīto personu 

prasības šobrīd pašvaldībai ir grūti 

realizējamas.

Turpināt strādāt ar vietējiem amatniekiem. 

Apzināt tos, izzināt viņu vajadzības, meklēt 

risinājumus vajadzību apmierināšanai.

Amatniecības un mājražotāju biznesa 

attīstības veicināšana (vietējo 

produktu stacionāras tirdzniecības 

vietas izveide)

CNP, Speciālists 

komercdarbības 

attīstības 

jautājumos

2015.-

2019.
PB

Veicināta amatniecības 

centra/veikala izveide
Ir

Ar pašvaldības nelielu atbalstu un 

uzņēmēju iniciatīvu, Cēsīs ir izveidots 

Latvijas mājražotāju tirdzniecības veikals 

“Ķimene”, kas pamatā ir orientēts uz 

pārtikas preču tirdzniecību.

Šobrīd pietrūkst stacionāra ne pārtikas 

mājražotāju tirdzniecības vieta. 

U 5.2.1. Izstrādāt 

un ieviest efektīvu 

uzņēmējdarbības 

atbalsta politiku

Apkopot un izplatīt informāciju par 

brīvajām, potenciālajām nišām 

vietējā tirgū,

CNP, Speciālists 

komercdarbības 

attīstības 

jautājumos, 

Komunikācijas 

nodaļa

2015.-

2019.
PB

Apkopota, brīvi pieejama, 

aktualizēta informācija. 

Popularizētas brīvās, 

potenciālās nišas.

Ir

U 5.2.2. Atbalstīt 

iedzīvotāju 

uzņēmējdarbības 

iniciatīvas, jaunu 

uzņēmumu 

veidošanu

U 5.2.3. Vietējo 

preču un 

pakalpojumu noieta 

veicināšana

Vietējo uzņēmumu sniegto 

pakalpojumu, ražoto produktu 

popularizēšana vietējā un Latvijas 

mērogā

CNP, Speciālists 

komercdarbības 

attīstības 

jautājumos, 

Komunikācijas 

nodaļa

2015.-

2019.
PB

Publikāciju nodrošināšana, 

atpazīstamības 

veicināšana

Ir

Izmantot dažādus pasākumus un konkursus, lai 

turpinātu reklamēt vietējo produkciju, 

pakalpojumus. Turpināt izmantot sociālos tīklus 

šim nolūkam.

Pastāvīgi tiek veikts darbs novada 

komunikācijas platformās.
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Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji

Izpildes 

periods

Finansēšanas 

avoti

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji

Ir/N

av 

veikt

as 

darbī

bas

Veiktās rīcības uzdevuma izpildei
Sasniegtie rezultāti/ priekšlikumi 

attīstības programmas aktualizācijai

VP 1 Veselības un sociālās drošības uzlabošana

Sagatavotas tirdzniecības vietas 

vietējās produkcijas ražotājiem, t.sk. 

tirgus attīstība

CNP, Būvvalde,  

Speciālists 

komercdarbības 

attīstības 

jautājumos

2015.-

2019.
PB, ES SF

Izstrādātas un uzstādītas 

mobilas tirdzniecības 

vietas Rožu laukumā un 

citās tūristu plūsmu 

nodrošinošās vietās

Nav Notiek jautājuma pārskatīšana.

Izvērtēt preču zīmes “ražots Cēsu 

novadā” ieviešanu

CNP, Speciālists 

komercdarbības 

attīstības 

jautājumos, 

Komunikācijas 

nodaļa

2015.-

2019.
PB

Izvērtēta iespēja un 

ieviesta, ja vērtējums 

pozitīvs

Nav

Preču zīme ieviesta nav, bet Pašvaldības 

mājas lapā esam uzsākuši apkopot 

informāciju no vietējiem uzņēmumiem par 

viņu ražoto produkciju un sniegtajiem 

pakalpojumiem.

Turpināt apkopot informāciju par vietējo 

ražotāju un pakalpojumu sniedzēju 

piedāvājumiem.

Apkopot un izplatīt informāciju par 

vietējiem veiksmes stāstiem dažādās 

uzņēmējdarbības jomās

CNP, Speciālists 

komercdarbības 

attīstības 

jautājumos, 

Komunikācijas 

nodaļa

2015.-

2019.
PB

Publikāciju nodrošināšana, 

atpazīstamības 

veicināšana

Ir

Darbs novada komunikācijas platformās. 

Iespēju robežās vietējie veiksmes stāsti 

tiek atspoguļoti sociālos tīklos, vietējos 

preses izdevumos.

Atbalstīt un popularizēt jauniešu 

uzņēmējdarbību

CNP, Speciālists 

komercdarbības 

attīstības 

jautājumos

2015.-

2019.
PB

Izstrādāt programmu 

jauniešu uzņēmēju 

popularizēšanai un 

jauniešu uzņēmējdarbības 

uzsākšanas veicināšanai. 

JCI darbības atbalsts. 

Pasākumu organizēšana. 

Ir

Pašvaldības Grantu programma ir vērsta uz 

jaunu uzņēmējdarbības iniciatīvu 

attīstīšanu. Tas ir pašvaldības grants, kuru 

var iegūt jauns uzņēmējs, uzņēmums, ja ir 

iesniegts projekts, naudas plūsma, 

pierādīta biznesa idejas dzīvotspēja.

Popularizēt uzņēmumus, kuri maksā 

konkurētspējīgu atalgojumu un 

nodrošina labus darba apstākļus

CNP, Speciālists 

komercdarbības 

attīstības 

jautājumos, 

Komunikācijas 

nodaļa

2015.-

2019.
PB Publikāciju skaits Ir

Darbs novada komunikācijas platformās, 

atspoguļojot uzņēmēju foruma 

apbalvošanu. Faktiski liela daļa vietējo 

uzņēmumu nodrošina konkurētspējīgu 

atalgojumu un labus darba apstākļus. Šie 

uzņēmumi vairums gadījumu neizjūt darba 

spēka trūkumu. 

Ir noteikti jāturpina informēt par vietējiem 

uzņēmumiem ar labu reputāciju.

Veicināt izglītības iestādēs attīstīto 

ideju komercializāciju

CNP, Speciālists 

komercdarbības 

attīstības 

jautājumos, 

Skolas, Izglītības 

iestāde

2015.-

2019.
PB

Mentoru nodrošināšana, 

atbalsta pasākumu 

organizēšana, konsultāciju 

nodrošināšana

Nav

U 5.2.3. Vietējo 

preču un 

pakalpojumu noieta 

veicināšana

U 5.2.4. Veicināt 

uzņēmēju un 

jauniešu 

izglītošanu par 

uzņēmējdarbības 

jautājumiem

Attīstīt uzņēmējdarbības prasmes 

skolās par uzņēmējdarbību (Junior 

achievement), veicināt 

uzņēmējspējas un radošumu skolas 

vecuma bērniem

CNP, Speciālists 

komercdarbības 

attīstības 

jautājumos, 

Skolas, Izglītības 

iestāde

2015.-

2019.
PB

Mentoru nodrošināšana, 

dažādu uzņēmējspējas un 

radošuma veicināšanas 

pasākumu organizēšana, 

konsultāciju 

nodrošināšana

Ir

Izstrādātas jaunas un attīstītas esošas 

interaktīvas nodarbības skolām. Skolās tiek 

organizētas “Zinātkāres dienas”, kurās 

skolēni var piedalīties dažādās interaktīvās 

nodarbībās.

Novadītas vairāk nekā 100 interaktīvas 

nodarbības. Noorganizētas 2 “Zinātkāres 

dienas” reģiona skolās. 
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Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji

Izpildes 

periods

Finansēšanas 

avoti

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji

Ir/N

av 

veikt

as 

darbī

bas

Veiktās rīcības uzdevuma izpildei
Sasniegtie rezultāti/ priekšlikumi 

attīstības programmas aktualizācijai

VP 1 Veselības un sociālās drošības uzlabošana

Sekmēt uzņēmējdarbības attīstībai 

nepieciešamo zināšanu radīšanu un 

izplatīšanu

CNP, Speciālists 

komercdarbības 

attīstības 

jautājumos, 

2015.-

2019.
PB

Organizēt seminārus, 

konferences, forumus par 

uzņēmējiem aktuāliem 

jautājumiem

Ir

Informācijas sniegšana par dažādām 

saimniecības nozarēm un profesijas 

iespējām TV raidījumā “Zili Brīnumi”

Izveidotas 20 TV raidījuma sērijas. Katrā 

raīdījumā vismaz 2 eksprimenti, viens stāsts 

par kādu nozari, viens stāsts par profesiju.

Uzņēmēju dalība Cēsu Profesionālās 

vidusskolas padomē un Konventā, 

trīspusējas uzņēmēju, skolas un 

pašvaldības tikšanās Cēsu Profesionālajā 

vidusskolā

Cēsu Profesionālās vidusskolas padomē ir 3 

Cēsu novada uzņēmumu pārstāvji, Cēsu 

Profesionālās vidusskolas Konventā ir trīs 

nozaru asociāciju deleģēti pārstāvji 

(kokapstrāde, enerģētika, būvniecība)

Tika organizēta atklāta tikšanās ar 

uzņēmējiem pirms Proftehniskās skolas 

atvēršanas. Uzņēmēji tika iepazīstināti ar 

jauno skolu, ar programmām, prakses 

iespējām.

Veicināt turpmāku sadarbību Uzņēmējiem ar 

Profskolu. Tikšanās, kur izzināt uzņēmēju 

vajadzības. 

U 5.3.1. Attīstīt 

uzņēmēju un 

iestāžu sadarbību 

novadam 

nozīmīgajās 

nozarēs (klasteri, 

kooperatīvi, 

padomes u.c.)

Sadarbības veicināšana starp 

pašvaldību, uzņēmējiem un 

Profesionālo vidusskolu

CNP, Speciālists 

komercdarbības 

attīstības 

jautājumos, Cēsu 

profesionālā 

vidusskola

2015.-

2019.
PB

Izveidota Konsultatīvā 

padome
Ir

RV 5.3. Sadarbības veicināšana uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanai

U 5.2.4. Veicināt 

uzņēmēju un 

jauniešu 

izglītošanu par 

uzņēmējdarbības 

jautājumiem

Attīstīt uzņēmējdarbības prasmes 

skolās par uzņēmējdarbību (Junior 

achievement), veicināt 

uzņēmējspējas un radošumu skolas 

vecuma bērniem

CNP, Speciālists 

komercdarbības 

attīstības 

jautājumos, 

Skolas, Izglītības 

iestāde

2015.-

2019.
PB

Mentoru nodrošināšana, 

dažādu uzņēmējspējas un 

radošuma veicināšanas 

pasākumu organizēšana, 

konsultāciju 

nodrošināšana

Ir

Izstrādātas jaunas un attīstītas esošas 

interaktīvas nodarbības skolām. Skolās tiek 

organizētas “Zinātkāres dienas”, kurās 

skolēni var piedalīties dažādās interaktīvās 

nodarbībās.

Novadītas vairāk nekā 100 interaktīvas 

nodarbības. Noorganizētas 2 “Zinātkāres 

dienas” reģiona skolās. 

Veicināt uzņēmējdarbības 

kompetenču ieguves un pilnveides 

programmas

CNP, Speciālists 

komercdarbības 

attīstības 

jautājumos, 

Pieaugušo 

izglītības centrs

2015.-

2019.
PB

Organizētie semināri un 

lekcijas.
Ir

Sadarbībā ar Nodarbinātības Valsts 

Aģentūru jaunieši bezdarbnieki apguva 5 

profesiju pamatus un ar tiem iepazinās.

Attīstītas svešvalodu kompetences – angļu, 

vācu, norvēģu, itāļu valodās

Nodarbinātības Valsts Aģentūras finansējums -

17 jaunieši.

Pašvaldības finansējums un dalībnieku 

finansējums- 237 dalībnieki
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Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji

Izpildes 

periods

Finansēšanas 

avoti

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji

Ir/N

av 

veikt

as 

darbī

bas

Veiktās rīcības uzdevuma izpildei
Sasniegtie rezultāti/ priekšlikumi 

attīstības programmas aktualizācijai

VP 1 Veselības un sociālās drošības uzlabošana

Organizēt uzņēmējiem kopējus 

informācijas apmaiņas pasākumus, 

kuros notiktu informācijas un 

pieredzes apmaiņa, kā arī jauno 

uzņēmumu iepazīstināšana ar jau 

esošajiem uzņēmējiem

CNP, Speciālists 

komercdarbības 

attīstības 

jautājumos

2015.-

2019.
PB

Organizēto pasākumu 

skaits.
Ir

Ikviens pašvaldības organizētais seminārs 

ir arī informācijas apmaiņa uzņēmējiem. 

Jaunie uzņēmēji tiek informēti par novadā 

esošo uzņēmumu pakalpojumiem, kas ir 

pieejami.

Cēsu Uzņēmēju forums ir ikgadējs 

pasākums, kur tiekas novada uzņēmēji, ir 

plaša izglītojošā daļa, nomināciju 

apbalvošana, sarunas neformālā gaisotnē. 

Tiek izmantots Cēsu uzņēmēju kluba 

potenciāls, iesaistot jaunos uzņēmējus 

informācijas apritē.

Nepieciešama lielāka jauno uzņēmēju 

aktivitāte, iespēju robežās piesaistot mentorus, 

konsultantus, lai iegūtu pieredzi 

uzņēmējdarbībā.

Veicināt mājražotāju/sīkražotāju un 

mājamatnieku kooperatīva izveidi

CNP, Speciālists 

komercdarbības 

attīstības 

jautājumos

2015.-

2019.
PB

Izveidots 

mājražotāju/sīkražotāju 

un mājamatnieku 

kooperatīvs, sadarbībā ar 

blakus novadiem

Ir

Kooperatīva izveide nav realizēta, bet ar 

Domes atbalstu ir izveidots Lauku labumu 

veikals, kur pieejami arī 

mājražotāju/sīkražotāju izstrādājumi.

Kooperatīva izveide var būt nākotnes 

jautājums, bet iniciatīvai ir jānāk arī no pašu 

mājražotāju/sīkražotāju puses. Pašvaldība ir 

gatava uzņemties koordinatora funkcijas, 

sniegt informatīvo atbalstu.

Organizēt regulāras apaļā galda 

sarunas uzņēmēji-pašvaldība, lai 

izzinātu viedokļus un kopīgi risinātu 

novadam un uzņēmējiem nozīmīgas 

problēmas

CNP, Speciālists 

komercdarbības 

attīstības 

jautājumos

2015.-

2019.
PB

Organizētas visma 4 

tikšanās gadā, dalībnieku 

skaits.

Ir

Ir bijušas vairākas Uzņēmēju tikšanās 

pašvaldībā par dažādām aktualitātēm, 

t.sk., uzņēmēju tikšanās neformālā 

gaisotnē ar domes  priekšsēdētāju.

Turpināt organizēt uzņēmēju un nozares 

uzņēmumu vadītāju tikšanās par dažādiem 

aktuāliem jautājumiem, īpaši kas skar 

uzņēmējdarbības attīstību, infrastruktūras 

sakārtošanu, juridisko jautājumu risināšanu 

utt.

Apkopota un sniegta informācija vietējiem 

uzņēmējiem par kooperācijas iespējām 

piensaimniecībā, gaļas liellopu realizēšanā  

un biškopībā

Realizēta produkcija caur kooperatīviem SIA 

„Liellopu izsoļu nams”, kooperatīvs „Māršava”,  

Piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība 

“Straupe”, AS „Smiltenes piens”

Tiek iegūta informācija par dažādu 

uzņēmumu produkciju un apjomiem un 

iespēju robežas informācija tiek dota 

vietējiem uzņēmējiem, pakalpojumu un 

ražotš produkcijas izmantošanai.

Daudz informācijas apmaiņas notiek par 

nomas telpu pieejamību.

Tiek sagaidīta lielāka iniciatīva no pašu ražotāju 

puses uz sadarbību un kooperāciju. Pašvaldība 

ir ieinteresēta sniegt visa veida atbalstu gan 

informatīvo, gan organizatorisko. 

Darbs ar saimniecībām nav bijis pietiekoši 

aktīvs.

Sniegtas konsultācijas Lauku atbalsta 

dienesta izsludinātajiem projektiem un to 

aizpildīšanu.

Iesniegti projektu pieteikumi Lauku atbalsta 

dienestā.

U 5.3.1. Attīstīt 

uzņēmēju un 

iestāžu sadarbību 

novadam 

nozīmīgajās 

nozarēs (klasteri, 

kooperatīvi, 

padomes u.c.)

U 5.3.3. Sekmēt 

lauksaimniecības 

un 

mežsaimniecības 

produktu lielākas 

pievienotās 

vērtības radīšanu, 

lauku vides 

sakopšanu

Veicināt sadarbību/ kooperāciju 

produkcijas ražošanā, pārstrādē un 

realizācijā

Vaives pagasta 

pārvalde, 

Speciālists 

komercdarbības 

attīstības 

jautājumos

2015.-

2019.
PB

Veicināta kooperācija, 

dažādas sadarbības 

formas

Ir

Veicināt saimniecību paplašināšanos, 

sekmēt projektu sagatavošanu 

saimniecību attīstībai

Vaives pagasta 

pārvalde, 

Speciālists 

komercdarbības 

attīstības 

2015.-

2019.
PB

ES struktūrfondu projektu 

iespēju konsultācijas.
Ir
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Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji

Izpildes 

periods

Finansēšanas 

avoti

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji

Ir/N

av 

veikt

as 

darbī

bas

Veiktās rīcības uzdevuma izpildei
Sasniegtie rezultāti/ priekšlikumi 

attīstības programmas aktualizācijai

VP 1 Veselības un sociālās drošības uzlabošana Lauku teritorijas ir Vaives pagastā 

(vēsturiskajā), kur darbojas arī bioloģiskās 

saimniecības. Tiešu atbalstu un problēmu 

izzināšana nav veikta.

Veikti pasākumi bioloģiskās produkcijas 

reklamēšanai

Vaives pagasta svētku ietvaros realizēti 

bioloģiskie produkti.

Sekmēt lauksaimniecības uzņēmumu 

iesaistīšanu tūrisma maršrutos

Vaives pagasta 

pārvalde, 

Speciālists 

komercdarbības 

attīstības 

jautājumos, CKTC

2015.-

2019.
PB

Jaunu tūrisma maršrutu 

iekļaušana kopējā 

piedāvājumā.

Ir

Projektu iesniegšana un realizēšana Cēsu 

novada pašvaldības projektu  konkursā 

SABIEDRĪBA AR DVĒSELI

Sadarbībā ar Cēsu Kultūras un Tūrisma centru 

izveidots velomaršruts „Vaives ainavas” ~25km 

garumā ar 11 apskates objektiem, finansējums-

700€. Vaives pagasta svētku ietvaros 

organizēta auto – foto orientēšanās, 11 objekti, 

piedalījās 11 komandas.

U 5.3.3. Sekmēt 

lauksaimniecības 

un 

mežsaimniecības 

produktu lielākas 

pievienotās 

vērtības radīšanu, 

lauku vides 

sakopšanu

Veicināt bioloģisko lauksaimniecību

Vaives pagasta 

pārvalde, 

Speciālists 

komercdarbības 

attīstības 

jautājumos

2015.-

2019.
PB

Pasākumi, lekcijas, 

publikācijas
Ir


