
 
Noraksts 

Cēsu novada domes  
sēde 21.04.2022. 

Protokols Nr.9, 39. punkts 
LĒMUMS 

Cēsīs, Cēsu novadā 
21.04.2022.                            Nr.210 
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programmu darbības perioda pagarināšanu un investīciju plānu aktualizēšanu 

Ziņo:  J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas attīstības 

plānošanas likuma 12.panta trešo daļu, 22.panta otro daļu, Ministru kabineta 14.10.2014. 
noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 22.2., 
24., 73. un 74. punktu, kas nosaka, ja ir beidzies ilgtspējīgas attīstības stratēģijas vai attīstības 
programmas darbības termiņš, tā ir spēkā līdz jaunas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas vai attīstības 
programmas apstiprināšanai.  

2022. gada 22. februārī pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 143 “Noteikumi par 
kritērijiem un kārtību, kādā 2022. gadā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām 
Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”, kas izstrādāti, lai sniegtu atbalstu 
pašvaldībām, nodrošinot iespēju saņemt valsts budžeta aizdevumu pašvaldībām Covid-19 izraisītās 
krīzes seku mazināšanai un novēršanai, kas nodrošina pilnvērtīgu pašvaldību pakalpojumu klāstu 
iedzīvotājiem un sekmē administratīvi teritoriālās reformas mērķu sasniegšanu, un 2022. gada 3. 
martā saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas uzaicinājums iesniegt projektu 
pieteikumus. Jaunizveidotajā Cēsu novadā nav apstiprināta jauna attīstības programma, tādejādi 
nepieciešams pagarināt spēkā esošās novada attīstības programmas un aktualizēt to pielikumus - 
investīciju plānus, lai Cēsu novada pašvaldība varētu iesniegt projektu pieteikumus.  

Pamatojoties uz Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73. un 74. punktu un saskaņā ar Cēsu novada domes 
Finanšu komitejas 14.04.2022. (prot. Nr.5) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 19 
balsīm – par (Andris Mihaļovs, Juris Žagars, Ivo Rode, Ainārs Šteins, Biruta Mežale, Inga Cipe, Elīna 
Stapulone, Jānis Rozenbergs, Inese Suija-Markova , Ēriks Bauers, Ella Frīdvalde-Andersone, Indriķis 
Putniņš, Jānis Kārkliņš, Laimis Šāvējs, Andris Melbārdis , Guntis  Grosbergs, Atis Egliņš-Eglītis, Hardijs 
VENTS,  Erlends Geruļskis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

 
1. Pagarināt Cēsu novada attīstības programmas 2013.-2021. gadam termiņu līdz 2023.gadam. 
1. Pagarināt Priekuļu novada attīstības programmas 2015.-2021. gadam termiņu līdz 

2023.gadam. 
2. Pagarināt Vecpiebalgas novada attīstības programmas 2013.-2019. gadam termiņu līdz 

2023.gadam. 
3. Pagarināt Jaunpiebalgas novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam termiņu līdz 

2023.gadam. 



4. Pagarināt Amatas novada attīstības programmas 2013.-2019. gadam termiņu līdz 
2023.gadam.  

5. Apstiprināt Cēsu novada attīstības programmas 2013. – 2021. gadam aktualizēto investīciju 
plānu, saskaņā ar 1. pielikumu. 

6. Apstiprināt Priekuļu novada attīstības programmas 2015.-2021. gadam aktualizēto 
investīciju plānu, saskaņā ar 2. pielikumu. 

7. Apstiprināt Vecpiebalgas novada attīstības programmas 2013.-2019. gadam aktualizēto 
investīciju plānu, saskaņā ar  3. pielikumu. 

8. Apstiprināt Līgatnes novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam aktualizēto 
investīciju plānu, saskaņā ar 4. pielikumu. 

9. Apstiprināt Pārgaujas novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam aktualizēto 
investīciju plānu, saskaņā ar 5. pielikumu. 

10. Ievietot aktualizētos investīciju plānus Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā 
(TAPIS). 

11. Publicēt paziņojumu par darbības termiņa pagarinājumu Attīstības programmām un 
aktualizētajiem investīciju plāniem pašvaldības oficiālajā mājas lapā www.cesis.lv un 
apvienību pārvalžu oficiālajās mājaslapās.  

12. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt Cēsu novada Centrālās administrācijas Attīstības 
pārvaldi. 

13. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram. 
 
 
 
 
           
    Sēdes vadītājs 

Cēsu novada domes priekšsēdētājs   /personiskais paraksts/  J.Rozenbergs 
 
Noraksts pareizs. 
Cēsu novada centrālās administrācijas 
Administrācijas biroja sekretāre       A.Alksnīte 

 
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

http://www.cesis.lv/


Apstiprināts 

Ar Cēsu novada domes  
14.03.2013. sēdes lēmumu Nr. 130 
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Cēsu novada domes 05.07.2016. sēdes lēmumu Nr. 189 
Cēsu novada domes 10.01.2017. sēdes lēmumu Nr. 365 

Cēsu novada domes 16.03.2017. sēdes lēmumu Nr. 71 
Cēsu novada domes 31.08.2017. sēdes lēmumu Nr. 222 
Cēsu novada domes 26.10.2017. sēdes lēmumu Nr. 299 
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IEVADS  

 
Cēsu novada investīciju plāns ir Cēsu novada attīstības programmas 

2013.-2021. gadam sastāvdaļa. Investīciju plānā iekļauti 

pašvaldības investīciju projekti un projektu idejas, kas 

realizējamas, lai sasniegtu Cēsu novada attīstības programmas 2013.-

2021. gadam stratēģiskajā daļā izvirzītos mērķus un uzdevumus.  

Investīciju plāna aktualizāciju, nemainot pārējās attīstības programmas 

daļas, paredzēts veikt katru gadu, pārskatot līdzšinējo projektu statusu 

un iekļaujot jaunus projektus un projektu idejas. 

Investīciju plāns ietver šādu informāciju par projektiem:  

• Informācija par projekta ideju – projekta nosaukums, mērķis, 

paredzētās aktivitātes un rezultatīvie rādītāji;  
• Informācija par projekta pamatojumu – saistība ar Cēsu novada 

attīstības stratēģijā noteiktajiem mērķiem, prioritātēm, rīcības 
virzieniem un uzdevumiem, kā arī projektu savstarpējā 

papildinātība;  
• Informācija par projekta finansējumu;  

• Informācija par plānoto projekta uzsākšanas un noslēguma laiku. 

 

Investīciju plānā ir izveidota atsevišķa sadaļa par investīcijām 

specifiskiem atbalsta mērķiem (turpmāk tekstā, SAM) 3.3.1. un 5.6.2. 

atbalsta ietvaros. Izvirzot projektu idejas un nosakot tām nepieciešamo 

finansējuma apjomu, tika ņemtas vērā SAM noteiktās vidējās 

sasniedzamo rezultātu izmaksas, vienlaikus paredzot plānoto 

ieguldījumu apjomam adekvātus projekta rezultātus. 

Ņemot vērā, ka uz investīciju plāna izstrādes brīdi vairākas projektu 

idejas var netikt realizētas, tās var tikt pārskatītas investīciju plāna 

aktualizācijas periodā, precizētas, vēlreiz izvērtētas, vai, iespējams, arī 

noraidītas.  

No privātā sektora un NVO pārstāvju plānotajiem projektiem tiek 

atspoguļoti tikai tie, kuri uz attīstības programmas aktualizācijas laiku ir 

pieteikti vai aktuāli, turpmākie tiks izvērtēti nākošajā aktualizācijas 

pasākumā. 
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Cēsu novada attīstības stratēģiskais ietvars 

Attīstības vīzija: Cēsis – iekārojamākā dzīves vieta Latvijā! 

Stratēģiskie mērķi 

SM1: Augsta iedzīvotāju dzīves 

kvalitāte 

SM2: Saglabāta un attīstīta 
unikāla kultūrvide, pilsētvide 

un dabas vide 

SM3: Spēcīga un 
konkurētspējīga 

uzņēmējdarbības 
vide 

Ilgtermiņa prioritātes 2030.gadam 

IP1 Augsta 

iedzīvotāju 
dzīves 

kvalitāte, 

pieejami 
veselības un 

sociālie 
pakalpojumi 

IP2 

Konkurētspējīga 
izglītības vide, 

kas veicina 

cilvēku 
intelektuālā 
potenciāla 
pilnveidi 

IP3 
Sakārtota 
pilsētvide 
un dabas 

vide 

IP4 
Konkurētspējīga 

pilsētas 
identitāte, kas 

balstīta 

radošajās un 
kultūras 

industrijās, kā 
arī veselības 

tūrismā 

IP5  Augstas 
pievienotās 

vērtības 
ekonomika, 
balstīta uz 

vietējo dabas 
resursu un 
intelektuālā 
potenciāla 

izmantošanu 

Vidēja termiņa prioritātes 2013.-2021.gadam 

Veselības un 
sociālās 

drošības 
uzlabošana 

Konkurētspējīga 
izglītības vide, 

mūžizglītības 
attīstīšana 

Dzīves 
telpas 

sakārtošana 

un dabas 
vides 

saglabāšana 

Kultūrvides un 
radošo industriju 

attīstība 

Jaunu uzņēmumu 
piesaiste un esošo 

uzņēmumu 
attīstība 

Rīcības virzieni 

RV 1.1 Attīstīt 
veselības 
aprūpes 

pakalpojumus 
un to 

pieejamību 

RV 2.1. 
Nodrošināt 
kvalitatīvu 
izglītību 

RV 3.1. 

Uzlabot 
novada 

dzīves vides 
kvalitāti, 
plānot un 

veidot 
pilsētvidi 

RV 4.1. Veicināt 
novada 

atpazīstamību 

RV 5.1. Veicināt 
uzņēmējdarbības 

un inovāciju 
attīstību novadā 

RV 1.2. 
Saglabāt un 

attīstīt sociālās 

palīdzības 
klāstu 

RV 2.2. Attīstīt 
izglītības 

infrastruktūru 

RV 3.2. 
Paaugstināt 

novada 
pievilcību 
un sekmēt 

tā dabas 
vērtību 

saglabāšanu 

RV 4.2. Attīstīt 
radošās 

industrijas 

RV 5.2. Nodrošināt 
atbalstu vietējai 

uzņēmējdarbībai 

RV 1.3. 
Veicināt sociāli 

atbildīgas 
sabiedrības 
veidošanos 

RV 2.3. Veicināt 
kvalitatīvas 
augstākās 
izglītības 

piedāvājuma 
attīstību novadā 

 

Nodrošināt 
daudzveidīgus, 

kvalitatīvus 

kultūras 
pasākumus un 

aktivitātes 
reģionālā, 

RV 5.3. Sadarbības 
veicināšana 

uzņēmumu 
konkurētspējas 
paaugstināšanai 
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nacionālā un 
starptautiskā 

līmenī 

RV 1.4. 
Sekmēt sporta 

un veselīga 
dzīvesveida 

attīstību 

RV 2.4. 
Sadarbības 

veicināšana un 
saiknes 

uzturēšana starp 
izglītības 
iestādēm, 

izglītojamiem, 
darba devējiem 

   

RV 1.5. Attīstīt 
veco ļaužu 

aprūpes 

pakalpojumu 
pieejamību 
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RĪCĪBAS PLĀNS 

 

Uzdevumi  Pasākumi/aktivitātes  Atbildīgie 
izpildītāji 

Izpildes 
periods 

Finansēšanas 
avoti 

Iznākuma rezultatīvie 
rādītāji 

VP 1 Veselības un sociālās drošības uzlabošana 

RV 1.1 Attīstīt veselības aprūpes pakalpojumus un to pieejamību 

U 1.1.1. Veselības 
aprūpes iestāžu 

infrastruktūras 
pilnveidošana 

Veselības aprūpes pakalpojumu 
sniegšanai, jaunu speciālistu piesaistei un 

darbības administrēšanai nepieciešamo 
telpu jaunbūve, atjaunošana vai pārbūve 

SIA “Cēsu Klīnika” 2016.-2019. Uzņēmums, PB, 
ES SF 

Uzlabota SIA „Cēsu Klīnika” 
infrastruktūra 

Mūsdienu kvalitātes prasībām atbilstoša 
specializētā aprīkojuma iegāde slimnīcai 

SIA “Cēsu Klīnika” 2016.-2019. Uzņēmums, PB, 
ES SF 

Veikta nepieciešamā 
aprīkojuma iegāde slimnīcai 

Bērnu laukuma izveide pašvaldības SIA 
“Cēsu Klīnika” teritorijā 

SIA “Cēsu Klīnika” 2016.-2017. Uzņēmums Izveidots labiekārtots bērnu 
laukums slimnīcas teritorijā 

U 1.1.2. Medicīnas 
personāla piesaiste un 

kapacitātes 
stiprināšana 

Nodarbināto mediķu apmācību 
organizēšana 

SIA “Cēsu Klīnika” 2016.-2019. Uzņēmums, ES 
SF 

Uzlabota kvalitāte un 
pieejamība 

Augsti kvalificētu medicīnas speciālistu 
piesaiste 

SIA “Cēsu Klīnika” 2015.-2021. Uzņēmums Paplašināts slimnīcas 
pakalpojumu klāsts,  

Kampaņu realizācija jauno ārstu piesaistei SIA “Cēsu Klīnika”, 

CNP Komunikācijas 
nodaļa 

2016.-2021. Uzņēmums, PB Paplašināts slimnīcas 

pakalpojumu klāsts, 

U 1.1.3. Attīstīt 
daudzveidīgus, 
kvalitatīvus veselības 
pakalpojumus 

Integrētas mobilās vienības izveide, 
apvienojot medicīnisko un sociālo mājas 
aprūpi 

SIA “Cēsu Klīnika” 2017.-2018. Uzņēmums, PB, 
ES SF 

Paplašināts slimnīcas 
pakalpojumu klāsts, uzlabota 
pieejamība 

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 

Atskurbtuves izveide CNP,  SIA “Cēsu 
Klīnika” 

2015.-2019. Uzņēmums, VB, 
PB, ES SF 

Izveidota un iekārtota 
atskurbtuve 

Atbalstīt privātprakšu 

izveidi 

CNP, Cēsu Klīnika, 
privātprakses 

2015.-2019. Uzņēmums, VB, 
PB, ES SF 

Uzlabota veselības 
pakalpojumu pieejamība un 
kvalitāte 

visā novada teritorijā. 



7 
 

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.-2021. PB, ES SF Veikta tirgus izpēte, 
tematiskais plānojums. 
Sagatavots un izplatīts 
investīciju piedāvājums.  

RV 1.2. Saglabāt un attīstīt sociālās palīdzības klāstu 

U 1.2.1. Sociālo 
pakalpojumu 

infrastruktūras 
attīstīšana 

Iestāžu, kas sniedz sociālos 

pakalpojumus, infrastruktūras un 
materiāltehniskās bāzes uzlabošana 

Sociālais dienests, 
CNP 

2016.-2021. PB, ES SF Veikti uzlabojumi 
infrastruktūrā, moderna un 

efektīva materiāltehniskā 
bāze 

Veikt uzlabojumus sociālajā infrastruktūrā, 

attīstot sabiedrībā balstītu 

pakalpojumu sniegšanu personām ar 
garīga rakstura traucējumiem, 

personām ar invaliditāti, bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem un citām 

sociālā riska grupām 

Sociālais dienests, 

Cēsu Klīnika 

2016.-2019. PB, ES SF Attīstīts sabiedrībā balstīts 

pakalpojums  

Sociālā dzīvojamā fonda atjaunošana Sociālais dienests, 
CNP 

2016.-2019. PB, ES SF Rekonstruētas platības 
sociālā dzīvojamā fondā 

U 1.2.2. Nodrošināt 
sociālo pakalpojumu 
attīstību dažādām 

mērķa grupām 

Īstenot Cēsu novada sociālo pakalpojumu 
attīstības stratēģiju 2015 – 2017.gadam 

Sociālais dienests 2015.-2017. PB, VB, 

ES SF 

Realizētas apstiprinātajā 
stratēģijā iekļautās 
aktivitātes un sasniegti 

stratēģijā nospraustie rādītāji 

Izveidot un realizēt programmu 
demogrāfiskās situācijas uzlabošanai 

Sociālais dienests 2015.-2019. PB, ES SF Ieviesti un attīstīti jauni 
sociālie pakalpojumi un 

pabalsti 

Veikt regulāru izpēti un analīzi par sociāli 
mazaizsargātajām pilsētas 

iedzīvotāju grupām, aktualizējot sociālā 
atbalsta sistēmu 

Sociālais dienests 2015.-2021. Sociālais 
dienests, PB 

Ikgadēji ziņojumi 

Naktspatversmes darbības paplašināšana Sociālais dienests 2015.-2017. PB, VB, ES SF Paplašināta darbība, ierīkojot 
jaunās telpās Slimnīcas ielā 

9. 

Paplašināt iespējas saņemt psiho-sociālu 
atbalstu depresijas māktiem, grūtā 

Psihoemocionālā situācijā nokļuvušiem 
iedzīvotājiem 

Sociālais dienests, 
Cēsu Klīnika 

2015.-2019. PB, ES SF Izstrādāts jauns pakalpojums 

Starpinstitucionālās sadarbības 

sistēmas izveide pakalpojumu 

nodrošināšanai un attīstībai 

Novada pašvaldība, 

Sociālais dienests, 

2015.-2021. PB, VB, 

ES SF 

Izveidota starpinstitucionālā 
sadarbības sistēma. 
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ģimenēm ar bērniem Izglītības iestāžu 
atbalsta 

personāls, 
Bāriņtiesa, 

NVO, Cēsu Klīnika 

Uzlabota sociālo pakalpojumu 
sniegšana ģimenēm ar 

bērniem 

Informēt novada iedzīvotājus par Cēsīs 
piedāvāto sociālās palīdzības un veselības 

aprūpes pakalpojumiem 

Sociālais dienests, 
Cēsu Klīnika, CNP 

Komunikāciju 
nodaļa 

2015.-2021. PB, ES SF Publikāciju skaits, bukleti 

Atbalstīt nevalstisko organizāciju darbību 

sociālo jautājumu risināšanā 

Sociālais dienests 2015.-2021. PB, ES SF Atbalstīto projektu skaits, 

organizētas tikšanās 

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.-2021. PB Publikācijas, iedzīvotāju 
forumi, tikšanās 

Iekļaušanās sadarbības pilsētu tīklos Komunikācijas un 
klientu servisa 
pārvalde, Attīstības 
un būvniecības 

pārvalde 

2015.-2021. 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 

 Iesaistīties kopīgos pasākumos un uzturēt 
sadarbību ar “Vidzemes trijstūra” pilsētām 

CNP, dažādas 
nodaļas, iestādes 

2015.-2021. PB Kopīgas tikšanās, kopīgi 
realizēti projekti 

U 1.3.2. Nodrošināt 
iedzīvotāju 
partnerības 

iniciatīvu un kopienu 
attīstību 

Atbalsts  

vietējo iniciatīvu projektu 

realizācijai 

Izglītības pārvalde, 
P/A Sociālais 
dienests, CNP 

Attīstības un 
būvniecības 
pārvalde 

2015.-2021. PB, ES SF Atbalstīto projektu skaits 

U 1.3.3. Sabiedrības 
integrācija un 
piederības sajūtas 
stiprināšana 

Uzturēt saikni ar aizbraukušajiem 
novadniekiem e-vidē, informēt par 
norisēm novadā un veicināt sadarbošanās 
iespējas 

Komunikācijas un 
klientu servisa 
pārvalde, Attīstības 
un būvniecības 

pārvalde 

2015.-2021. PB, ES SF Regulāri izsūtīta informācija, 
organizētas tikšanās 
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Sniegt efektīvu atbalstu iedzīvotājiem, 
kuri atgriežas un iekļaujas novada dzīvē, 

īpaši skolēniem izglītības iestādēs 

Komunikācijas un 
klientu servisa 

pārvalde, Attīstības 
un būvniecības 
pārvalde, Izglītības 
pārvalde 

2015.-2021. PB Izstrādāta un ieviesta 
pašvaldības mājas lapā 

informācijas sadaļa tiem, kas 
vēlas atgriezties. Nodrošināi 
atbalsta pasākumi bērniem, 
kas uzsāk skolas gaitas; 

Sniegtas konsultācijas 
klātienē iedzīvotājiem, kuri 
atgriezušies. 

Organizēt un pilnveidot integrācijas 
pasākumus potenciālajiem ārvalstu 

studentiem, brīvprātīgajiem,  skolēniem, 

trešo valstu piederīgajiem u.c. interešu 
grupām 

Pieaugušo 
izglītības centrs, 

Bērnu un jauniešu 
izglītības centrs 

2015.-2021. PB Organizēti latviešu valodas 
sarunu klubi, organizēti 

integrācijas pasākumi 

Izcelt un popularizēt Cēsu novada 
iedzīvotāju sasniegumus dažādās jomās 

Komunikācijas un 
klientu servisa 
pārvalde 

2015.-2021. PB Publikācijas 

Mecenātisma popularizēšana Komunikācijas un 
klientu servisa 
pārvalde 

2015.-2021. PB Regulāra 

informācijas 

atjaunošana 

pašvaldības saziņas 

līdzekļos. 
Pateicības/apbalvojumi 

mecenātiem 

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, 

Cēsu Klīnika 

2015.-2021. PB, ES SF Noorganizēto pasākumu 
skaits/apmeklētāju skaits 

Publikāciju skaits par 
veselību 

Atbalstīt sportiskās aktivitātes senioriem CNP 2015.-2021. PB Atbalstīto projektu skaits 

Attīstīt Veselības istabas pakalpojumus un 

pieejamību 

Sabiedrības 

veselības 
veicināšanas 
speciālists 

2015.-2021. PB, projekti, ES 

SF 

Attīstīti pieejamie 

pakalpojumi un to pieejamība 

Brīvdabas sporta un aktīvās atpūtas 
attīstība 

Sabiedrības 
veselības 

veicināšanas 
speciālists, Sporta 
koordinators, 

2015.-2021. PB, projekti, ES 
SF 

Pieaudzis apmeklētāju skaits 
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CNP, NVO, 
uzņēmumi 

U 1.4.2. Uzlabot, 
attīstīt un paplašināt 
sporta infrastruktūru, 
aprīkojumu un veikt 
mērķtiecīgu sporta 
attīstību 

Izstrādāt un ieviest sporta attīstības 
programmu / stratēģiju 

CNP, Sporta 
koordinators 

2020. PB Izstrādāta stratēģija un 
ieviestas tajā plānotās 
aktivitātes un sasniegti 
nospraustie rezultāti 

Atbalstīt profesionālo sportu un 
sasniegumus sportā 

CNP, Sporta skola, 
NVO 

2015.-2021. PB Atbalstīto pasākumu 
skaits/atbalstīto sportistu 
skaits, kas sasnieguši 
visaugstākos sasniegumus 

Vietēja, valsts un starptautiska mēroga 

sporta pasākumu organizēšana.  Veicināt 

starptautisko sporta pasākumu, turnīru 
norisi Cēsu novadā 

CNP, Sporta skola, 

NVO 

2015.-2021. PB, VB, ES SF Projektu skaits, 

pasākumu skaits 

saglabājas/pieaug 

Atbalstīt bērnu un jauniešu sportu CNP, Sporta skola, 
NVO 

2015.-2021. PB, VB, ES SF Pieaudzis apmeklētāju skaits 

Veicināt sporta pieejamību personām ar 
īpašām vajadzībām 

CNP, Sporta skola, 
NVO, Sporta 
koordinators 

2015.-2021. PB, VB, ES SF Pieaudzis pakalpojumu skaits 
personām ar īpašām 
vajadzībām, radīta 
pieejamība  

Pilsētas stadiona rekonstrukcija CNP 2015.-2019. PB, VB, ES SF Rekonstruēts Pilsētas 
stadions 

Sporta skolas attīstība pēc izstrādātā 
Sporta skolas attīstības plāna 2015.-
2018.gadam un 2019.-2022. gadam 

Sporta skola 2015.-2019. PB, ES SF Ieviestas Sporta skolas 
attīstības plānā iekļautās 
aktivitātes 

Cēsu olimpiskā centra attīstības 
veicināšana 

Cēsu Olimpiskais 
centrs,  CNP 
Sporta 
koordinators 

2015.-2021. PB, ES SF Dažādots pakalpojums, 
izstrādāti jauni produkti, 
saglabāta un atjaunota 
infrastruktūra. Pieaudzis 
apmeklētāju skaits. 

RV 1.5. Attīstīt veco ļaužu aprūpes pakalpojumu pieejamību 

U 1.5.1. Veicināt Cēsu 

novada pansionāta 

modernizāciju un 
paplašināšanos 

Uzlabot pansionāta infrastruktūru un 

modernizēt materiāltehnisko bāzi, veicinot 

publiskās-privātās partnerības projektu 
īstenošanu 

Cēsu pansionāts, 

CNP 

2016.-2021. PB, ES SF Uzlabota infrastruktūra un 

materiāltehniskā bāze 

Veikt izpēti/pamatojumu pansionāta 
paplašināšanai 

Cēsu pansionāts, 
CNP 

2019. PB Veikts pētījums un izstrādāts 
priekšlikums/pamatojums 
pansionāta paplašināšanai. 

Veikt pasākumus veco ļaužu labsajūtas 
nodrošināšanai 

Cēsu pansionāts, 
NVO 

2015.-2021. PB, ES SF Organizēti kultūras, atpūtas 
pasākumi, lekcijas  
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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  

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 pārvalde, 
pirmsskolas 

izglītības iestādes, 
privātās 
pirmsskolas 
izglītības iestādes 

2015.-2021. PB Nodrošināta pirmskolas 
izglītības iestāžu pieejamība 

visiem novada bērniem virs 
1,53 g vecuma 

Nodrošināt Cēsu novada pirmskolas 
izglītības iestāžu piegulošo teritoriju 
labiekārtošanu, tai skaitā fiziskām 

aktivitātēm piemērotu vidi 

Izglītības pārvalde, 
Pirmsskolas 
izglītības iestādes 

2015.-2021. PB, ES SF Nodrošināta fiziskām 
aktivitātēm piemērota vide, 
labiekārtota teritorija  

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 pārvalde, 
Pirmsskolas 
izglītības iestādes 

2015.-2021. PB, ES SF Nodrošināta atbilstoša 
materiāltehniskā bāze 

Atbalstīt dienas rotaļu centru izveidi 

pirmsskolas vecuma bērniem 

Uzņēmēji, NVO 2016.-2019. Privāts kapitāls Atbalstīta privāta iniciatīva 

U 2.1.2. Uzlabot 

vispārējās izglītības 
apmācību kvalitāti un 
pieejamību, veicot 

satura pilnveidi un 
paaugstinot pedagogu 
un akadēmiskā 
personāla profesionālo 
kompetenci   

Izstrādāt un ieviest izglītības stratēģiju CNP, Izglītības 

pārvalde 

2015.-2020. PB Izstrādāta stratēģija un 

ieviesti tajā iekļautie 
pasākumi, sasniegti rezultāti 

Paaugstināt izglītības pakalpojuma un 
satura un kvalitāti, pilnveidojot izglītības 

programmu saturu un apmācības procesu 

CNP, Izglītības 
pārvalde 

2015.-2020. PB, VB, ES SF Pieaudzis skolēnu skaits ar 
augstiem mācību 

sasniegumiem 

Nodrošināt atbalstu darba vidē balstītu 
mācību un praksē balstītu mācību 
attīstībai 

CNP, Izglītības 
pārvalde 

2015.-2020. 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 

Paaugstināt pedagogu un akadēmiskā 
personāla profesionālo kompetenci   

CNP, Izglītības 
pārvalde, Skolas 

2015.-2021. PB, VB, ES SF Pedagogu īpatsvars, kas 
ieguvuši 4.un 5.kvalitātes 
pakāpi. Notikuši 

profesionālās 

kompetences 

pilnveides kursi 
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Nodrošināt mūsdienīgu mācību procesu 
vispārējā izglītībā, tai skaitā pilnveidojot 

mācību kabinetus ar modernām 
tehnoloģijām un nodrošinot ar atbilstošu 
aprīkojumu 

CNP, Izglītības 
pārvalde, Skolas 

2015.-2021. 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. 

Sociālās atstumtības riskam pakļauto 
sociālo grupu segregācija izglītības 
procesā 

CNP, Izglītības 
pārvalde, Skolas 

2015.-2021. 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 

Rūpēties par pedagogu profesijas prestiža 
paaugstināšanu un veicināt 

motivētu, profesionālu pedagogu piesaisti 
izglītības iestādēs 

CNP, Izglītības 
pārvalde, Skolas 

2015.-2021. PB, VB Piesaistīto pedagogu skaits; 
pedagogu profesionālās 
pilnveides pasākumi; 
Pilnveidota un darbojas 

motivēšanas sistēma 

Atbalstīt talantīgos bērnus un jauniešus CNP, Izglītības 
pārvalde 

2015.-2021. PB Pilnveidota sistēma atbalsta 
sniegšanai talantīgajiem 

bērniem un jauniešiem. 
Uzsākts atbalsts. 

Priekšlaicīgi mācības pametušo un izglītību 
neieguvušo skaita samazināšana 

CNP, Izglītības 
pārvalde 

2015.-2021. PB Palielināts izglītībā iesaistīto 
personu īpatsvars;  
Nodrošināta profesionālās 
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izglītības programmu 
pieejamība jauniešu 
garantijas ietvaros 

Popularizēt izglītības iespējas Cēsīs un 
ieinteresēt Vidzemē dzīvojošos 

jauniešus iegūt izglītību Cēsīs 

CNP, 
Komunikācijas un 
klientu servisa 
pārvalde, Izglītības 

pārvalde 

2015.-2021. PB Publikācijas, pasākumi un 
aktivitātes 

U 2.1.3. Atbalstīt 
profesionālo izglītības 
iestāžu sakārtošanu 

un attīstību 

Uzlabota profesionālo izglītības iestāžu 
fiziskā un materiāltehniskā infrastruktūra 

CNP, CPV, AKCMV 2015.-2021. PB, VB, ES SF Veikta infrastruktūras 
uzlabošana; 

Modernizēto izglītības 

programmu īpatsvars 
profesionālo izglītības iestāžu 
īstenoto profesionālo 
izglītības programmu 
kopskaitā; 

Skolēnu skaita pieaugums 
profesionālajā izglītībā 

Veikt izpēti/pamatojumu jaunu 
profesionālo izglītības iestāžu un 
programmu izveidei Cēsu novadā  

CNP, Izglītības 
pārvalde, Attīstības 
un būvniecības 

pārvalde, 

Uzņēmēji, Cēsu 
Klīnika, CKTC u.c. 

2016.-2019. PB Pētījuma ziņojums 

Paaugstināt profesionālās izglītības 
prestižu 

CNP, Izglītības 
pārvalde, 
Komunikācijas un 
klientu servisa 

pārvalde, 
profesionālās 
izglītības iestādes 

2016.-2021. PB Publikācijas, pasākumi un 
aktivitātes 

Motivēšanas sistēmas izveide kvalificētu 

jauno pedagogu piesaistei 

CNP, profesionālās 
izglītības iestādes 

2016.-2021. PB, ES SF Izstrādāta un 

darbojas 

motivēšanas 

sistēma 

Sekmēt kokapstrādes un enerģētikas 
kompetenču centra izveidi uz Cēsu 

Profesionālas vidusskolas bāzes  

CPV (Vidzemes 
Tehnoloģiju un 

dizaina vidusskola) 

2016.-2019. PB Izskatīta iespēja izveidot 
kompetenču centru. 

Izmantot profesionālo izglītības iestāžu 
materiāli tehniskās bāzes esošā 

Pieaugušo 
izglītības centrs, 

2016.-2019. PB, ES SF Organizētas apmācības 

Apmācīto skaits 
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darbaspēka pārkvalifikācijai un jaunu 
zināšanu gūšanas mērķiem 

profesionālās 
izglītības iestādes, 
NVA 

Iesaistīt Cēsu novada un Vidzemes 
reģiona uzņēmējus profesionālo mācību 
programmu izstrādē 

Attīstības un 
būvniecības 
pārvalde, izglītības 
pārvalde, 

Uzņēmēji, 
Profesionālās 
izglītības iestādes 

2015.-2021. PB Izveidota Konsultatīvā 
padome, regulāras tikšanās 

Organizēt profesionālo izglītības iestāžu 

studentu un pedagogu pieredzes apmaiņas 

Profesionālās 

izglītības iestādes 

2015.-2021. PB, VB, ES SF Pieredzes apmaiņu skaits, 

dalībnieku skaits 

Pilnveidot un attīstīt mūzikas un mākslas 
izglītības programmas mūzikas vidusskolā 
un mākslas skolā 

AKCMV 2016.-2021. VB, ES SF Izstrādātas jaunas 
programmas 

U 2.1.4. Skolēnu 
prasmju attīstīšana un 

karjeras plānošana 
vispārizglītojošās 
skolās, uzlabojot 
jauniešu 
nodarbinātības 

iespējas nākotnē 

Īstenot aktuālo prasmju apgūšanu un 
pielietošanu (digitālo, radošo, 

inženierzinātnisko u.tml.) 

CNP, Izglītības 
pārvalde, Skolas, 

NVO 

2015.-2021. PB, ES SF, Cits Organizētas dzīves, darba 
prasmju, vasaras prakšu un 

radošo darbnīcu nometnes  

Palielināt bērnu un jauniešu iesaisti 
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, 
pilsoniskajās un ārpusklases aktivitātēs 

CNP, Izglītības 
pārvalde, Skolas, 
NVO 

2015.-2021. PB, ES SF, Cits Organizēti pasākumi, 
aktivitātes 

Izveidota karjeras attīstības atbalsta 
sistēma un nodrošināta pakalpojuma 
pieejamība, lai veicinātu mērķtiecīgu 
profesijas izvēli atbilstoši interesēm un 
spējām 

CNP, Izglītības 
pārvalde, Skolas, 

2015.-2021. PB, ES SF, Cits Ieviesti karjeras konsultanti 
vispārizglītojošās izglītības 
iestādēs un stimulēti 

skolēni iepazīties ar dažādām 
profesijām un plānot savu 
karjeru 

Veicināt izglītojamo iesaistīšanos mācību 
uzņēmumu veidošanā un biznesa 

iemaņu iegūšanā 

CNP, Attīstības un 
būvniecībs 
pārvalde, Izglītības 
pārvalde, Skolas 

2015.-2021. PB Mācību uzņēmu skaits, 
organizēti biznesa ideju 
konkursi, iesaistīti dalībnieki, 
organizēti pasākumi, 
uzņēmumu vizītes skolās 

Veicināt Cēsu novada skolēnu 
iepazīstināšanu ar Cēsu uzņēmumiem un 

ekonomikas procesiem pilsētā (ekskursijas 
uz uzņēmumiem; iepazīstināšana 

ar Cēsu ekonomiku mācību stundās) 

CNP,  Attīstības un 
būvniecībs 
pārvalde, Izglītības 
pārvalde , Skolas 

2015.-2021. PB Ekskursiju skaits, lekcijas par 
Cēsu ekonomiku, uzņēmumu 
skaits karjeras dienās un ēnu 
dienās. 

Popularizēt brīvprātīgā darba ieguvumus - 
pieredzes iegūšanā un savu spēju 

Komunikācijas un 
klientu servisa 
pārvalde, NVO, 

2016.-2021. PB Publikācijas un pasākumi, 
aktivitātes 
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apzināšanā, stimulējot jauniešus to 
izmantot 

Jauniešu dome, 
Izglītības pārvalde 

Paplašināt iespējas vasaras nodarbinātībai 
un dažādu prasmju attīstīšanai 

CNP, Izglītības 
pārvalde 

2015.-2021. PB, ES SF Vasaras darbu prakses, 
dalībnieku skaits, nometnes 

U 2.1.5. Atbalstīt 
jauniešu aktivitātes 

Jaunatnes 

politikas stratēģijas izstrāde un ieviešana 

Cēsu Bērnu un 
jauniešu centra 
jaunatnes lietu 
speciāliste, 
Jauniešu dome, 
Jauniešu NVO 

2016.-2019. PB Izstrādāta un pakāpeniski 
ieviesta jaunatnes politikas 
stratēģija 

Sekmēt jauniešu centra izveidi,  darbības 

nodrošināšana 

CNP, Jauniešu 

dome, jauniešu 

NVO 

2015.-2019. PB, ES SF Aktīvi, līdzatbildīgi, motivēti 

jaunieši; Izveidota jauniešu 
māja 

Atbalstīt jauniešu un jauniešu NVO 
radošās iniciatīvas un attīstīt jauniešu 

lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas 

CNP, Jauniešu 
dome, jauniešu 

NVO 

2015.-2021. PB, ES SF Atbalstīto iniciatīvu 

skaits un apjoms, dalībnieku 
skaits 

U 2.1.6. Attīstīt 
interešu izglītību  un 

profesionālās ievirzes 
izglītību dažāda 
vecuma grupām 

Sakārtot un modernizēt interešu 

izglītības iestāžu infrastruktūru un 

materiāli tehnisko bāzi 

CNP, interešu 
izglītības iestādes 

2016.-2021. PB, ES SF Sakārtota un modernizēta 
infrastruktūra 

Pilnveidot interešu izglītības klāstu, 
dažādot piedāvājumu   

CNP, interešu 
izglītības iestādes 

2016.-2021. PB Paplašinājies 

interešu izglītības 

programmu klāsts 

un palielinājies 

izglītojamo skaits 

interešu izglītības 

programmās 

Sekmēt kultūrizglītības iestāžu attīstību CNP, Izglītības 
pārvalde 

2016.-2021. PB Izstrādāti attīstības plāni 

Nodrošināt Dziesmu un deju svētku 
procesu pieejamību izglītības iestādēs 

CNP, Izglītības 
pārvalde 

2016.-2021. PB Kolektīvu skaits, dalībnieku 
skaits 

Īstenot datora lietošanas apguves 

programmas bibliotēkā 

Cēsu Centrālā 

bibliotēka, 
Pieaugušo 
izglītības centrs 

2016.-2019. PB Iespēja senioriem apgūt 

datorprasmes/apmācīto 
skaits 

Veicināt interesi eksakto zināšanu apguvē, 
attīstot un paplašinot bērnu zinātnes 
centru, izveidojot Nākotnes tehnoloģiju 
zinātnes centru STEM mācību priekšmetu 
apguvei 

CNP, bērnu 
zinātnes centrs 
“Zinoo” 

2016.-2021. PB, ES SF, 
Norvēģijas 
finanšu 
instuments, 
Emisijas kvotu 

Attīstīts zinātnes centrs 
kosmosa tematiskajā jomā 
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 izsoles 
instruments 

Atbalstīt sporta biedrību un komersantu 
realizētās interešu izglītības sporta 
programmas 

CNP, NVO, Sporta 
koordinators 

2015.-2021. PB Atbalstīto programmu skaits, 
dalībnieku skaits 

U 2.1.7. Nodrošināt 
kvalitatīvu pieaugušo 
izglītību, veicināt 

uzņēmēju, strādājošo 
un darba meklētāju 
tālākizglītības un 

profesionālās 
pilnveides un 
pārkvalificēšanas 
iespēju pieejamību 

atbilstoši darba tirgus 
pieprasījumam 

Dažādot pieaugušo izglītības piedāvājumu, 
atbilstoši iedzīvotāju interesēm un darba 
tirgus pieprasījumam (izzināt darba tirgus 

un darba devēju vajadzības tagad un 
nākotnē) 

Pieaugušo 
izglītības centrs 

2016.-2019. Pieaugušo 
izglītības centrs, 

PB 

Veikta plaša darba tirgus un 
darba devēju aptauja; 
Izstrādāts un ieviests 

piedāvājums atbilstoši 
interesēm 

Informācijas sistēmas izveide par 

mūžizglītības iespējām 

Pieaugušo 

izglītības centrs 

2016.-2017. Pieaugušo 

izglītības centrs, 
ES SF 

Izveidota brīvi pieejama datu 

bāze par mūžizglītības 
iespējām 

Veikt atbalsta pasākumus pārkvalifikācijas 
iegūšanai strādājošajiem 

Pieaugušo 
izglītības centrs, 
NVA, profesionālās 
izglītības iestādes 

2016.-2019. Pieaugušo 
izglītības centrs, 

ES SF 

Veicot pārkvalifikācijas 
pasākumus, uzlabotas 
iedzīvotājiem nodarbinātības 
iespējas 

Veicināt amatnieku darbnīcu iesaistīšanu 
neformālās izglītības programmu 
veidošanā un īstenošanā 

CNP, pieaugušo 
izglītības centrs, 
interešu izglītības 
iestādes, Attīstības 
un būvniecības 

pārvalde 

2016.-2021. PB Pasākumu skaits/dalībnieku 
skaits 

Attīstīt pieaugušo profesionālo prasmju 
apguves iespējas, sadarbībā ar 
profesionālās izglītības iestādēm 

Pieaugušo 
izglītības centrs, 
NVA, profesionālās 

izglītības iestādes 

2016.-2019. Pieaugušo 
izglītības centrs, 

ES SF 

Izstrādātas  pieaugušo 
profesionālo prasmju 
apguves iespējas, sadarbībā 

ar profesionālās izglītības 
iestādēm. Programmu 
skaits/izglītojamo skaits. 

Sekmēt jaunrades un radošuma attīstību Pieaugušo 
izglītības centrs 

2016.-2019. Pieaugušo 
izglītības centrs, 

ES SF 

Pasākumu, aktivitāšu  skaits. 
Pasākumus apmeklējušo 
skaits. 

Panākt sociāli maznodrošināto cilvēku 

vēlmi apgūt darba tirgū nepieciešamās 
zināšanas un iemaņas. 

Pieaugušo 

izglītības centrs, 
Sociālais dienests 

2016.-2021. Pieaugušo 

izglītības centrs, 
ES SF 

Pasākumu, aktivitāšu  skaits. 

Pasākumus apmeklējušo 
skaits. 

Sekmēt pieaugušo tālākizglītības 
pakalpojumu attīstību Cēsu novadā. 
Realizēt kampaņu novada iedzīvotāju 
informēšanai un aicināšanai apgūt jaunas 
un papildināt esošās zināšanas 

Pieaugušo 
izglītības centrs, 
Komunikācijas un 
klientu servisa 
pārvalde 

2016.-2021. PB,  Pieaugušo 
izglītības centrs 

Publikāciju, pasākumu, 
aktivitāšu skaits. 
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Attīstīt neformālo kultūrizglītību Pieaugušo 
izglītības centrs, 

CKTC, AKCMV, citi 

2016.-2021. PB,  Pieaugušo 
izglītības centrs 

Attīstītas neformālās 
kultūrizglītības apguves 

iespējas 

Mūžizglītības iespēju pieejamība karjeras 
izvēles 

atbalstam un sociālās 

atstumtības riska mazināšanai 

Pieaugušo 
izglītības centrs 

2016.-2019. PB,  Pieaugušo 
izglītības centrs 

Vidēji gadā ieviestas 2 jaunas 
mūžizglītības programmas 

Sekmēt sociālās uzņēmējdarbības 
attīstību, kā mūsdienīgu nodarbinātības 

veicināšanas instrumentu, īpaši sociāli 

mazaizsargātām iedzīvotāju grupām 

Pieaugušo 
izglītības centrs, 
Attīstības un 

būvniecības 
pārvalde, Sociālais 
dienests 

2016.-2021. PB,  Pieaugušo 
izglītības centrs 

Jauni sociālās 
uzņēmējdarbības uzņēmumi 

RV 2.2. Attīstīt izglītības infrastruktūru 

U 2.2.1. Izglītības 
iestāžu 
restrukturizācija, 

optimizācija, 
renovācija 

Izveidot ekonomiski efektīvu, attīstību 
veicinošu izglītības iestāžu tīklu, 
optimizējot vispārējās izglītības iestāžu 

tīklu atbilstoši pieprasījumam pēc 
pakalpojuma 

CNP, Izglītības 
pārvalde 

2015.-2021. PB, ES SF Regulāri veikts izvērtējums. 
Izglītības iestāžu skaits 

Veikt nepieciešamos uzlabojumus Cēsu 
novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu 
infrastruktūrā 

CNP,  Izglītības 
pārvalde, Attīstības 
un būvniecības 
pārvalde 

2015.-2021. PB, ES SF Uzlabota infrastruktūra 

Labiekārtota vispārējo izglītības iestāžu 
teritorija un nodrošināta vides pieejamība 

CNP, Izglītības 
pārvalde,  
Attīstības un 
būvniecības 
pārvalde 

2015.-2021. PB, ES SF Uzlabota un labiekārtota 
teritorija, nodrošināta 
pieejamība 

U 2.2.2. Izglītības 

iestāžu materiāli 
tehniskās bāzes 
pilnveide 

Konkurētspējas stiprināšanai, nodrošināt 

Cēsu novada vispārizglītojošās skolās 
mūsdienīgu mācību vidi un 

aprīkojumu 

CNP, Izglītības 

pārvalde 

2015.-2021. PB, ES SF Izveidota mūsdienīga mācību 

vide un iegādāts atbilstošs 
aprīkojums 

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 
pārvalde 

2015.-2021. PB, ES SF Attīstīta un izveidota sporta 
infrastruktūra, iegādāts 
sporta inventārs 
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U 2.2.4. Cēsu novada 
izglītības iestāžu 

dienesta viesnīcas 
izveide 

Dienesta viesnīcas izveide vispārizglītojošo 
un profesionālo skolu audzēkņiem 

CNP,  Izglītības 
pārvalde 

2015.-2019. PB, ES SF Izveidota un labiekārtota 
dienesta viesnīca 

RV 2.3. Veicināt kvalitatīvas augstākās izglītības piedāvājuma attīstību novadā 

U 2.3.1. Augstākās 
izglītības piedāvājuma 
paplašināšana un 
sadarbības 
veicināšana 

 

Veicināt augstskolu filiāļu veidošanos 
pilsētā, sekmēt to attīstību 

CNP 2015.-2021. PB Jaunas augstskolu filiāles 

Attīstīt studiju programmas un jauno 
speciālistu sagatavošanu perspektīvajās 

Cēsu  tautsaimniecības jomās  

CNP, Attīstības un 
būvniecības 

pārvalde 

2015.-2021. PB Organizētas tikšanās ar 
augstskolām, uzņēmējiem, to 

vajadzību izzināšana un 
jaunu studiju programmu 
izveides ierosināšana 

Sekmēt pētniecības struktūru veidošanos 
pie augstākās un profesionālās izglītības 

iestādēm. 

CNP 2015.-2021. PB Izveidota sadarbība ar 
augstākām un 

profesionālajam izglītības 
iestādēm, veicināta un 
atbalstīta laboratoriju un 
pētniecības struktūru izveide 

Veicināt reģiona uzņēmēju izglītošanu, 
izmantojot augstskolu mācību spēkus 

CNP, Attīstības un 
būvniecības 
pārvalde 

2015.-2021. PB Organizētas lekcijas, 
apmācības 

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

U 2.4.1. Sadarbības 
veicināšana un 

saiknes uzturēšana 

Novada studentu datu bāzes izveide un 
uzturēšana  

 

CNP, Izglītības 
pārvalde un 

izglītības iestādes 

2016.-2019. PB Veikts monitorings par Cēsu 
novada vispārizglītojošo 

skolu absolventu, augstāko 
un profesionālo mācību 
iestāžu absolventu 

monitorings par tālākās 
karjeras gaitām 

Studiju prakšu organizēšana pie novada 
uzņēmējiem un pašvaldības iestādēs 

CNP, Izglītības 
pārvalde,  

Attīstības un 
būvniecības 
pārvalde 

2016.-2021. PB Piedāvāto prakses vietu 
skaits novada uzņēmumos un 

iestādēs/praktikantu skaits 

Izveidot programmu talantīgu studentu 
atbalstam 

CNP, Izglītības 
nodaļa,  speciālists 
komercdarbības 
attīstības 
jautājumos 

2016.-2017. PB Izstrādāta atbalsta sistēma 
talantīgo un novadam 
nepieciešamo studentu 
atbalstam 
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Privāto un NVO iniciatīvu atbalstīšana 
izglītības jomā 

CNP, Izglītības 
pārvalde3 

2015.-2021. PB Atbalstīto privāto un NVO 

iniciatīvu skaits 

Uzlabot sadarbību ar vecākiem visās 
izglītības pakāpēs 

CNP, Izglītības 
pārvalde 

2015.-2021. PB Organizētās tikšanās ar 
vecākiem 

VP 3 Dzīves telpas sakārtošana un dabas vides saglabāšana 

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

U 3.1.1. Veicināt 
dzīvojamā fonda 

attīstību atbilstoši 
iedzīvotāju 

vajadzībām 

Veikt mājokļu pieprasījuma izpēti un 
prognozi par mājokļu pieejamību  

CNP, Nekustamā 
īpašuma nodaļa, 

Attīstības nodaļa 

2016. PB Pētījuma ziņojums 

Veikt esošā dzīvojamā fonda 

inventarizāciju un izveidot datu bāzi 

CNP, Nekustamā 

īpašuma nodaļa 

2016.-2019. PB Datu bāze 

Uzlabot esošo dzīvojamo fondu CNP, Īpašumu 
apsaimniekošanas 
pārvalde 

2016.-2019. PB, VB, ES SF Atbalsts dzīvojamā fonda 
uzlabošanai 

Izstrādāt mājokļa atbalsta sistēmu 
ģimenēm ar bērniem, jauniešiem 

CNP, Sociālais 
dienests 

2016.-2019. PB, VB, ES SF Izstrādāta un pakāpeniski 
ieviesta sistēma 

Veidot pašvaldības īres mājokļus (t.sk. 
izvērtēt iespēju celt pašvaldības 
daudzdzīvokļu īres namu) 

CNP, Īpašumu 
apsaimniekošanas 
pārvalde, Attīstības 

un būvniecības 
pārvalde 

2016.-2019. PB, VB, ES SF Nodrošināti īres mājokļi  

Veidot kopējus pašvaldības un privāto 
uzņēmumu sadarbības projektus jaunu 
mājokļu celtniecībā 

CNP, Īpašumu 
apsaimniekošanas 
pārvalde, Attīstības 
un būvniec 

2016.-2021. PB, VB, ES SF Nodrošināti, pieejami  
mājokļi  

Stimulēt māju īpašniekus renovēt 
dzīvojamās mājas 

CNP, Īpašumu 
apsaimniekošanas 
pārvalde, Attīstības 

un būvniec 

2016.-2021. PB, VB, ES SF Nodrošināti, pieejami  
mājokļi  

U 3.1.2. Energoresursu 
izmantošanas 
efektivitātes 

kāpināšana 

Atbalstīt energoefektivitātes pasākumus 
daudzdzīvokļu mājās 

CNP, Ekonomikas 
ministrija 

2015.-2019. PB, ES SF Atbalstu saņēmušo māju 
skaits. Organizēto pasākumu 
skaits.  

Īstenot energoefektivitātes pasākumus 
pašvaldības ēkās 

CNP,  Īpašumu 
apsaimniekošanas 
pārvalde 

2015.-2021. PB, ES SF Visām pašvaldības ēkām  

veikts energoaudits, īstenoti 
energoefektivitātes pasākumi 

Ielu apgaismojuma efektivitātes 
paaugstināšana pilsētā 

CNP,  Īpašumu 
apsaimniekošanas 
pārvalde 

2015.-2021.  PB, ES SF Rekonstruēta/izbūvēta 
energoefektīva ielu un 
laukumu apgaismojuma 
sistēma  
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Viedo sistēmu izmantošana 

energoefektivitātes uzlabošanā  

CNP,  Īpašumu 
apsaimniekošanas 

pārvalde 

2016.-2021. PB, ES SF Viedo sistēmu izmantošana 
ēku mikroklimata 

nodrošināšanā, ielu 
apgaismojuma vadībā, u.c. 

Veicināt atjaunojamo energoresursu 
izmantošanu siltumapgādē; 

Cēsu siltumtīkli, 
CNP 

2015.-2021. Uzņēmums, ES 
SF 

Palielināta atjaunojamo 
energoresursu izmantošana 
siltumapgādē 

Videi draudzīgas transporta sistēmas 
attīstība pilsētā 

CNP 2015.-2021. ES SF Attīstīta videi draudzīga 
transporta sistēma pilsētā 
(elektroautomobiļi, uzlādes 
stacijas) 

Informējoši, izglītojoši pasākumi par 
energoresursiem, to izmantošanu un 
taupīšanu 

CNP 2015.-2021. PB, ES SF Pasākumu 
skaits/apmeklētāju skaits 

Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna 
izstrāde un ieviešana 

CNP 2016.-2020. PB, ES SF Izstrādāts pašvaldības 
enerģētikas rīcības plāns, 
energoefektivitātes 

uzlabošana 

Īstenot bezakritumu principu ieviešanu 
CNP 

CNP 2020.-2021. PB Īstenotas aktivitātes, kas 
veicina bezatkritumu principu 
ieviešanu CNP un sabiedrībā 

Īstenot aktivitātes un iniciatīvas, kas 
samazina klimata izmaiņu negatīvo 
ietekmi uz sociālekonomiskiem procesiem 
CNP 

CNP 2020.-2021. PB, ES ESF Izstrādāts atktivitāšu plāns, 
kas nodrošina klimata 
izmaiņu negatīvo seku 
samazināšanu 

U 3.1.2. Uzlabot 
komunālo 

pakalpojumu 
pieejamību un 
kvalitāti 

Attīstīt ūdensapgādes un kanalizācijas 
tīklu un objektu tehnisko stāvokli 

Pašvaldības SIA 
Vinda 

2015.-2019. Uzņēmums, ES 
SF 

Rekonstruēto un izbūvēto 
posmu garums, pieslēgumu 

skaits 

Realizēt projektus lietus ūdens 
kanalizācijas sistēmas ierīkošanai 

Īpašumu 
apsaimniekošanas 
pārvalde 

2015.-2021. PB, ES SF Rekonstruētā un izbūvētā 
lietus ūdens savākšanas 
sistēma 

Attīstīt siltumapgādi pilsētā, saskaņā ar 

izstrādāto stratēģiju 

Cēsu Siltumtīkli 2015.-2021. PB, ES SF Ieviesti stratēģijā nospraustie 

mērķi un sasniegti rezultāti 

Regulāra iedzīvotāju informēšana par 
tarifu izcenojumu veidošanos 

Komunikācijas un 
klientu servisa 
pārvalde, Cēsu 
Siltumtīkli 

2015.-2021. PB Publikācijas 

Modernizēt atkritumu apsaimniekošanas 
sistēmu 

ZAAO,  Īpašumu 
apsaimniekošanas 
pārvalde, Būvvalde 

2015.-2021. PB, ES SF Izveidoti pazemes konteineri 
Vecpilsētā, pieaudzis dalīto 
atkritumu savākšanas punktu 
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skaits, nodrošināta vieta zaļo 
atkritumu apglabāšanai 

Uzturēt kapu saimniecību, veicot 
nepieciešamos ieguldījumus un 
digitalizējot novadā esošās kapsētas 

CNP,  Īpašumu 
apsaimniekošanas 
pārvalde 

2015.-2021. PB, ES SF Digitalizētas kapsētas, 
veiktas investīcijas kapu 
infrastruktūrā 

Turpināt darbu pie Ata Kronvalda 
perspektīvā vienlīmeņa un divlīmeņa 
šķērsojuma izveides Cēsīs 

CNP,  Īpašumu 
apsaimniekošanas 
pārvalde 

2020.-2021. PB, ES SF Izstrādāti padziļināti 
risinājumi šķērsojuma 
izveidei 

U 3.1.3. Uzlabot 
teritorijas 
sasniedzamību, 

autoceļu, ielu un 
informācijas un 
komunikāciju 
tehnoloģiju 
infrastruktūru visā 

novada teritorijā 

Sakārtot un labiekārtot pilsētas ielas un 
ietves, novada ceļus 

CNP,  Īpašumu 
apsaimniekošanas 
pārvalde 

2015.-2021. PB, VB, ES SF Palielināts melnā seguma 
īpatsvaru kopējā ielu tīklā; 
Veikta rekonstrukcija un 

izbūve prioritārā secībā 
(skat. Investīciju plāna 
pielikumu) 

Izstrādāt kompleksu pilsētas satiksmes 
plūsmu analīzi ņemot vērā gan 
autotransportu, velotransportu un gājēju 

kustību 

Īpašumu 
apsaimniekošanas 
pārvalde 

2015.-2019. PB Ziņojums par veikto analīzi 

Veicināt pēc iespējas ātrāku iedzīvotāju 
nokļūšanu uz/no galvaspilsētas 

CNP 2015.-2021. PB Nodrošināta iespēja tikt uz 
galvaspilsētu mazāk kā 1 ½ 
stundas laikā 

Gājēju un veloceliņu tīkla sakārtošana, 

pilnveidošana un attīstība 

CNP,  Īpašumu 

apsaimniekošanas 
pārvalde 

2015.-2021. PB, ES SF Izstrādāta un ieviesta  gājēju 

un veloceliņu tīkla 
sakārtošanas, pilnveidošanas 
koncepcija 

Veicināt sabiedriskā transporta pieejamību CNP,  Īpašumu 
apsaimniekošanas 

pārvalde , AS CATA 

2015.-2021. PB Apzinātas iedzīvotāju 
vajadzības un ierosinātas 

nepieciešamās izmaiņas. 

Atbalstīt alternatīvo transporta līdzekļu 
izmantošanu 

CNP 2016.-2019. ES SF Izveidota elektromobilu 
uzlādes stacija 

Informācijas zīmju sistēmas pilnveidošana 
(informācijas stendi, norādes, objektu 
zīmes u.c.) 

CNP,  Īpašumu 
apsaimniekošanas 
pārvalde 

2015.-2021. PB, ES SF Regulāri aktualizētas un 
papildinātas informatīvās 
norādes pilsētvidē un 

informācija pie konkrētiem 
tūrisma objektiem pilsētā 

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 
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informē par interneta 
pieejamību 

Attīstīt mūsdienīgu satiksmes 
organizācijas sistēmu un īstenot satiksmes  
mierināšanas (drošības) plānu 

CNP,  Īpašumu 
apsaimniekošanas 
pārvalde, Attīstības 
un būvniecības 
pārvalde 

2015.-2021. PB, ES SF Veikta izpēte par satiksmes 
organizāciju un vēlamām 
izmaiņām, kā arī ieviestas 
izpētes rezultātā ierosinātās 
izmaiņas 

Veicināt vides pieejamību cilvēkiem ar 
funkcionāliem traucējumiem transporta 

infrastruktūrā 

CNP,  Īpašumu 
apsaimniekošanas 
pārvalde , 
Būvvalde 

2015.-2021. PB, ES SF Uzlabota pieejamība 
cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām 

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

U 3.2.1. Veidot 
modernu, vizuāli 
pievilcīgu, ērtu 
pilsētvidi 

Pašvaldības līdzekļu rezervācija vidi 
degradējošo objektu (graustu) 
demontāžai, vai celtniecības pabeigšanai, 
objektu attīstības veicināšana 

CNP 2016.-2021. PB Demontētie grausti 

Daudzdzīvokļu dzīvojamo namu 
mikrorajonu iekškvartālu labiekārtošanas 

programmas izveide un ieviešana, tai 
skaitā veicinot atpūtas zonu veidošanos 
daudzdzīvokļu māju mikrorajonos 

CNP 2016.-2021. PB Atbalstīti labiekārtošanas 
projekti 

Attīstīt bērnu un jauniešu atpūtas 

laukumus; 

CNP 2016.-2021. PB, ES SF Attīstīta infrastruktūra 

esošajos bērnu un jauniešu 
atpūtas laukumos. 

Veicināt Lauciņu mikrorajona Dolomītu 
karjera apkārtnes attīstību tūrisma un 
atpūtas mērķiem; 

CNP 2016.-2021. PB, ES SF Izstrādāts attīstības plāns 
investīciju piesaistei 

Veicināt mākslas objektu iekļaušanu 
pilsētvidē 

CNP 2016.-2021. PB, ES SF Pilsētvidē iekļautie mākslas 
objekti 

Vides pieejamības nodrošināšana, tai 
skaitā  izglītības, kultūras, sporta u.c. 
iestādēs un publiskajā telpā 

CNP 2016.-2021. PB, ES SF Uzlabota vides pieejamība 

Stacijas laukuma un tai pieguļošās 
teritorijas rekonstrukcija 

CNP 2016.-2021. PB, ES SF Veikta Stacijas laukuma 
rekonstrukcija 

Pilnveidot publisko infrastruktūru (soliņi, 
atkritumu urnas, tualetes u.c.) 

pilsētvidē un pie populārākajiem tūrisma 
objektiem 

CNP, Komunālā 
nodaļa, CKTC 

2016.-2021. PB, ES SF Pilnveidota nepieciešamā 
publiskā infrastruktūra 

U 3.2.2. Nodrošināt 
sabiedrisko kārtību un 

Pašvaldības policijas materiāltehniskās 
bāzes atjaunošana un papildināšana 

Pašvaldības 
policija, CNP 

2016.-2021. PB, ES SF Nodrošināta nepieciešamā 
materiāltehniskā bāze 
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drošību visiem novada 
iedzīvotājiem un 
tūristiem 

Pašvaldības policijas darbinieku 
kvalifikācijas paaugstināšana 

Pašvaldības policija 2015.-2021. PB Organizētas apmācības 
kvalifikācijas paaugstināšanai 

Video novērošanas sistēmas attīstība un 
uzraudzības pilnveidošana 

Pašvaldības 
policija, CNP 

2016.-2021. Nav zināms Videonovērošanas kameru 
uzstādīšana dažādās pilsētas 
vietās 

Preventīvo pasākumu organizēšana, 
pilnveidošana un attīstīšana 

Pašvaldības policija 2015.-2021. PB Izstrādāta preventīvo 
pasākumu programma 
likumpārkāpumu novēršanai 
vai samazināšanai 

Problēmas par klaiņojošiem dzīvniekiem 
risināšana/dzīvnieku patversmes attīstība 

Īpašumu 
apsaimniekošanas 

pārvalde, 

Dzīvnieku 
patversme 

2015.-2021. PB, ziedojumi Sterilizācijas programma. 
Dzīvnieku patversmes 

infrastruktūras attīstīšana  

Veicināt aktīvu sadarbību starp 
pašvaldības policiju un citām institūcijām 
un starpinstitucionālām iestādēm 

Pašvaldības policija 2015.-2021. 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; 
 

Pilsoniskās atbildības veicināšana,  veikt 
profilaktiskas, izglītojošas aktivitātes 
sabiedrības izpratnes veidošanā par 
sabiedrības drošību 

Pašvaldības 
policija, 
Komunikācijas un 
klientu servisa 
pārvalde 

2016.-2021. PB Aktivizēts operatīvais 
kontakts – ziņošana par 
pārkāpumiem; 

U 3.2.3. Sekmēt dabas 
teritoriju saglabāšanu 

un attīstību 

Vides rīcības plāna izstrāde un ieviešana Attīstības un 
būvniecības 

pārvalde 

2016.-2021. PB Izstrādāts vides rīcības plāns, 
uzsākta pakāpeniska 

ieviešana 

Rekreācijas teritoriju attīstība Pirtsupītes 
ielejā 

Attīstības un 
būvniecības 
pārvalde 

2016.-2021. PB, ES SF Izbūvēta un labiekārtota 
Pirtsupītes ieleja saskaņā ar 
izstrādāto un apstiprināto 
detālplānojumu, veidojot 
atpūtas zonas. 

Latvāņu apkarošanas pasākumu realizācija Komunikācijas un 
klientu servisa 

2015.-2021. PB, ES SF Iedzīvotāju informēšana par 
pļaušanas nepieciešamību. 
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pārvalde, 
Pašvaldības 
policija, Vaives 
pagasta pārvalde 

Īstenoti pasākumi latvāņu 
augšanas ierobežošanai. 

Apzināt pilsētas ainavas un nodrošināt to 
pieejamību (vide) 

CNP 2016.-2021. PB, ES SF Uzlabota pieejamība  

Izstrādāt un ieviest pilsētas dabas 
pamatnes (mežu, ūdeņu, parku, skvēru) 

apsaimniekošanas un attīstības 
programmu 

CN 2016.-2021. PB Izstrādāta apsaimniekošanas 
un attīstības programma, 

pakāpeniska ieviešana 

Labiekārtot unikālos dabas objektus – 

Cīrulīšu dabas takas, Gaujas piekrasti, 
Dāvida avotus u.c. 

CNP 2016.-2021. PB, ES SF Attīstīta un labiekārtota 

minēto objektu teritorija un 
infrastruktūra 

Sakārtot pilsētas parkus, skvērus, upīšu 
gravas un mežus 

CNP 2016.-2021. PB, ES SF Sakārtota infrastruktūra, 
iekopti parki, skvēri u.c. 

Sakārtot ainaviskos skatu punktus un 
veidot augstvērtīgu ainavu 

CNP 2016.-2021. PB, ES SF Izkopti skatu punkti un 
ainavas. 

Panākt aktīvāku privātpersonu un 
uzņēmēju ieinteresētību savu teritoriju 

sakopšanā un uzturēšanā, atbilstoši 
novada interesēm 

CNP, Būvvalde, 
Finanšu pārvalde, 

Komunikācijas un 
klientu servisa 
pārvalde 

2016.-2021. PB, ES SF Sakoptības konkursa 
organizēšana reizi gadā, 

kultūras 

pieminekļu īpašnieku 
atbalsts;  nekustamā 

īpašuma nodokļa 
diferencēšana 

neapsaimniekotiem 
īpašumiem; 

 Sabiedrības intereses 
veicināšana 

Veicināt dabas taku izveidošanu CNP, CKTC, NVO, 
Uzņēmēji 

2016.-2021. PB, ES SF, 
ziedojumi 

Atjaunoti un no jauna 
izveidoti dabas taku posmi, 
km 

Izveidot aktīvā tūrisma attīstībai 

nepieciešamo publisko infrastruktūru 
novada 

dabas teritorijās 

CNP, CKTC, NVO, 

iedzīvotāju 
iniciatīvas grupas 

2015.-2021. PB, ES SF Izveidota un labiekārtota 

publiskā infrastruktūra 
(soliņi, atkritumu urnas, 
atpūtas vietas utt.) 

U 3.2.4. Revitalizēt 
Cēsu Vecpilsētu, 
saglabājot 

kultūrvēsturisko 
mantojumu 

Aktualizēt Cēsu pilsētas vēsturiskā centra 
reģenerācijas projektu un turpināt tā 
īstenošanu, ļaujot saglabāt un attīstīt tās 

teritorijā esošas kultūrvēsturiskas 
teritorijas. 

CNP, Attīstības un 
būvniecības 
pārvalde, Būvvalde 

2015.-2021. PB, ES SF Aktualizēts  Cēsu pilsētas 
vēsturiskā centra 
reģenerācijas projekts. 

Uzsākta pakāpeniska tā 
īstenošana 
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Sekmēt vecpilsētas attīstību, veidojot to 
par elitāru dzīvojamo rajonu; tūrisma, 

atpūtas un komercteritoriju; par pilsētas 
centru, kurā notiek pilsētas pasākumi un 
svētki; 

CNP 2015.-2021. PB, ES SF Atbalsta pasākumi 
komercdarbībai  

Vecpilsētā, nekustamā 
īpašuma nodokļu 

atvieglojumi. 

 Realizēti projekti Vecpilsētas 
sakārtošanai un attīstībai. 

Sakārtot pašvaldības īpašumus un 
publisko infrastruktūru Vecpilsētā 

CNP,  Īpašumu 
apsaimniekošanas 
pārvalde 

2016.-2021. PB, ES SF Apzinātas rekonstruējamās 
ēkas, veikta rekonstrukcija 

Sekmēt Vecpilsētas iekšpagalmu 
labiekārtošanu un attīstību 

CNP,  Īpašumu 
apsaimniekošanas 
pārvalde 

2016.-2021. PB, ES SF Izstrādāta un ieviesta 
programma  

Veikt Viduslaiku pils konservāciju CNP, CKTC, 
Attīstības un 
būvniecības 

pārvalde 

2015.-
20122. 

PB, VB, ES SF Veikta konservācija, radīti 
jauni produkti un 
pakalpojumi  

Sekmēt Sv. Jāņa baznīcas rekonstrukciju CNP 2015.-2019. PB, ES SF Piešķirts ikgadējs 
finansējums prioritāro  

darbu veikšanai;  

Meklētas ES struktūrfondu 

atbalsta iespējas 

Veicināt Vecpilsētas ēku atjaunošanu, tai 
skaitā atbalstot fasāžu atjaunošanu 

CNP 2016.-2021. PB Atbalstīto projektu skaits 

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 

Izstrādāt un īstenot vienotu novada 
zīmolvedību 

CNP, 
Komunikācijas un 
klientu servisa 
pārvalde 

2015.-2021. PB Izstrādāts novada zīmols, 
tiek īstenota zīmolvedība 

Izstrādāt un ieviest novada mārketinga 
stratēģiju 

CNP, 
Komunikācijas un 

klientu servisa 
pārvalde 

2015.-2021. PB Izstrādāta un pakāpeniski 
ieviesta novada mārketinga 

stratēģija 

Nodrošināt stabilus un efektīvus 
informācijas kanālus novada piedāvājuma 
(tūrisma, kultūras, izglītības u.c.) 
popularizēšanai  

CNP, 
Komunikācijas  un 
klientu servisa 
pārvalde 

2015.-2021. PB Popularizēts novads lokālā, 
Latvijas un starptautiskā 
līmenī 

Veicināt kvalitatīvu suvenīru pieejamību 
Cēsu novadā 

CNP,  
Komunikācijas  un 

2015.-2021. PB Pieejami kvalitatīvi, novadā 
ražoti suvenīri 



26 
 

klientu servisa 
pārvalde , CKTC 

Pozicionēt Cēsis kā pilsētu, kurā ir 
patīkami dzīvot, strādāt, studēt un 
atpūsties. 

CNP,  
Komunikācijas  un 
klientu servisa 
pārvalde 

2015.-2021. PB Publikācijas, dažādas 
aktivitātes 

Nodrošināt komunikāciju starp pašvaldību 
un sabiedrību 

CNP,  
Komunikācijas  un 

klientu servisa 
pārvalde, Attīstības 
un būvniecības 

pārvlde 

2015.-2021. PB Publikācijas, dažādas 
aktivitātes 

Nodrošināt pieejamākus pašvaldības 
pakalpojumus, izveidojot klientu 
apkalpošanas centru, izstrādājot e-
pakalpojumus un ieviešot klientu 

apkalpošanas standartu 

CNP, 
administrāijas 
birojs, 
Komunikācijas  un 

klientu servisa 
pārvald 

2015.-2021. PB Ieviesti e-pakalpojumi, 
uzlabots klientu novērtējums 
par pašvaldības darbu, 
paaustinātaa sabiedrības 

uzticība pašvaldībai 

Uzlabot atgriezenisko saiti  CNP,  
Komunikācijas  un 
klientu servisa 
pārvalde, Attīstības 

un būvniecības 
pārvlde 

2015.-2021. PB Regulāra (1x gadā) 
iedzīvotāju aptauju 
organizēšana par pašvaldības 
darbu un dzīvi pilsētā 

U 4.1.2. Sekmēt 
novadu apmeklējušo 
tūristu skaita 
pieaugumu, attīstot 
piedāvājumu un 
infrastruktūru 

Attīstīt esošos, veidot augstas kvalitātes 
jaunus, inovatīvus, daudzveidīgus tūrisma 
produktus un pakalpojumus 
tūristu/apmeklētāju piesaistei 

CNP, Attīstības un 
būvniecības 
pārvalde, CKTC 

2015.-2021. PB, ES SF Jauni pakalpojumi, pieaudzis 
apmeklētāju skaits 

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  un 
būvniecības 
pārvalde , CKTC 

2015.-2021. PB, ES SF Jauni pakalpojumi, pieaudzis 
apmeklētāju skaits 

Tūrisma mārketinga attīstība     

Kopīgu tūrisma produktu izstrāde 
sadarbībā ar apkārtējiem novadiem 

CNP, Attīstības  un 
būvniecības 
pārvalde , CKTC 

2015.-2021. PB, ES SF Jauni pakalpojumi, pieaudzis 
apmeklētāju skaits 

Tūrismā iesaistīto pakalpojumu sniedzēju 
kapacitātes paaugstināšana 

CKTC 2015.-2021. PB, ES SF Apmācību skaits 
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Moderno tehnoloģiju izmantošana Cēsu 
novada tūrisma piedāvājuma 

popularizēšanā 

CNP, 
Komunikācijas un 

klientu servisa 
pārvalde, CKTC 

2015.-2021. PB, ES SF Publikāciju skaits, 
apmeklētāju skaita 

pieaugums 

Informēt sabiedrību par tūrisma nozares 
nozīmi Cēsu novada attīstībā 

CNP,  
Komunikācijas un 
klientu servisa 
pārvalde , CKTC 

2015.-2021. PB, ES SF Publikāciju skaits, 
apmeklētāju skaita 
pieaugums 

Daudzveidīgu un konkurētspējīgu 
starpsezonu tūrisma produktu attīstība 

CNP, Attīstības un 
būvniecības 
pārvalde, CKTC 

2015.-2021. PB, ES SF Jauni pakalpojumi, pieaudzis 
apmeklētāju skaits 

U 4.1.3. Veikt tradīciju 
un kultūrvēsturiskā 
mantojuma 
saglabāšanu, 
atjaunošanu un 
infrastruktūras 
pielāgošanu, veicināt 

atpazīstamību un 
iesaisti ikdienas dzīvē 

Nodrošināt kultūrvēsturiskā mantojuma un 
dabas resursu saglabāšanu un 
izmantošanu 

tūrisma attīstībā 

CNP, CKTC 2015.-2021. PB, ES SF Saglabāts kultūrvēsturiskais 
mantojums un izmantots 
tūrisma attīstībai 

Pilnveidot un attīstīt tūrisma infrastruktūru 
un pašvaldības tūrisma objektu 
materiāltehnisko bāzi 

CNP, CKTC 2015.-2021. PB, ES SF Rekonstruēti, labiekārtoti un 
attīstīti tūrisma objekti 

Pašvaldības atbalsta sistēmas izstrāde 
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai 

CNP, CKTC 2015.-2021. PB Izstrādāta atbalsta sistēma 

Uzcelt jaunu muzeja krātuvi CNP, CKTC 2018.-2021. ES SF Uzceltas Muzeja krātuves 

Atjaunot pašvaldības kultūras 
pieminekļus/Veicināt privātīpašumā esošo 
kultūras pieminekļu atjaunošanu 

CNP, CKTC 2015.-2021. PB, ES SF Organizēti konkursi, atjaunoti 
kultūras pieminekļi 

Saglabāt kultūras mantojumu un radīt 
nākotnes kultūras mantojumu 

CNP, CKTC, Vaives 
pagasta pārvalde 

2015.-2021. ES SF, PB Organizēti konkursi, atjaunoti 
kultūras pieminekļi 

Vēsturiskajā „Kaķukroga” ēkā 
izveidota Radošā (Amatu) 
māja. Organizētas lekcijas un 
praktiskas nodarbības 
tradicionālo prasmju 
apzināšanā, saglabāšanā, 
tālāknodošanā. 

Sekmēt Ruckas muižas un parka 
rekonstrukciju un atjaunošanu 

CNP, CKTC 2015.-2021. PB, ES SF Rekonstruēta Ruckas muiža 
un labiekārtots arks 

Veicināt vecās Cēsu alus darītavas 
teritorijas un ēku kompleksa Lenču ielā 6 
attīstību 

Privāta iniciatīva 2016.-2021. Privāti Attīstīts vecās Cēsu Alus 
darītavas komplekss 
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RV 4.2. Attīstīt radošās industrijas 

U 4.2.1. Veidot 
izpratni par radošajām 

industrijām 

Informēt sabiedrību par labās prakses 
piemēriem uzņēmējdarbībā Cēsīs 

CNP, 
Komunikācijas un 

klientu servisa 
pārvalde Attīstības 
un būvniecības 
pārvalde 

2016.-2021. PB, ES SF Publikācijas, pasākumi. 

U 4.2.2. Atbalstīt 
radošo industriju 
veidošanos 

Apzināt radošo industriju 
pārstāvjus/produktus/pakalpojumus Cēsu 
novadā  

CNP,  Attīstības un 
būvniecības 
pārvalde , CKTC 

2015.-2021. PB, VB Apzināti radošo industriju 
pārstāvji. Izdots drukāts 
materiāls.  

Veicināt radošās izglītības un koprades 

centra attīstību, nodrošinot 

pirmsinkubatora un inkubatora iespējas. 

CNP,  Attīstības un 

būvniecības 

pārvalde , CKTC 

2016.-2021. PB, ES SF Apzināts piepildījums, 

izstrādāta darbības 

koncepcija, veikta 
infrastruktūras pielāgošana, 
iekārtošana. Nodrošināta 
pirmsinkubācijas iespēja un 
radošā inkubatora darbība.  

Veicināt radošās 

uzņēmējdarbības attīstību 

CNP,  Attīstības un 
būvniecības 

pārvalde 

2015.-2021. PB, ES SF Atbalstīti un popularizēti 
radošo industriju uzņēmumi. 

Izstrādāta programma 
radošās uzņēmējdarbības 
veicināšanai. 

Veicināt komercializējamu produktu un 
pakalpojumu izstrādi radošo 

industriju nozaru uzņēmumos 

CNP,  Attīstības un 
būvniecības 
pārvalde 

2016.-2021. PB, ES SF Nodrošināta pirmsinkubācijas 
iespēja un radošā inkubatora 
darbība. 

U 4.2.3. Veidot 
sadarbību starp 
uzņēmumiem, 
iedzīvotājiem un 
izglītības iestādēm 
radošā potenciāla 

attīstībā  

Veicināt Cēsu kā radošās pilsētas 
atpazīstamību 

CNP,  
Komunikācijas un 
klientu servisa 
pārvalde Attīstības 
un būvniecības 
pārvalde , CKTC 

2015.-2021. PB, ES SF Lekcijas, semināri par 
radošumu izglītības iestādēs, 
iedzīvotājiem, uzņēmumiem 

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

U 4.3.1. Nodrošināt 
daudzpusīgas kultūras 
aktivitātes 

Veidot un atbalstīt kultūras pasākumus, 
kas piesaista plašu apmeklētāju skaitu 

CKTC, Vidzemes 
koncertzāle Cēsis, 
NVO u.c. 

2015.-2021. PB, VB, ES SF Plaša kultūras pasākumu 
programma/pieaudzis 
apmeklētāju skaits 

Izstrādāt kultūras jomas attīstības plānu, 
Veikt pastāvīgu kultūras nozares attīstības 
analīzi un pētniecību, tās ieguldījumu 
novada sociāli ekonomiskās attīstības 
veicināšanā 

CKTC 2015.-2021. PB Izstrādāta kultūras jomas 
attīstības programma. 
Ieviesta un sasniegti tajā 
nospraustie rezultāti.  
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Nodrošināt sabiedrisko aktivitāšu 
savstarpēju koordinēšanu, informēšanu, 

veidot vienotu kultūras un sporta 
notikumu klāstu visa gada griezumā 

CNP, 
Komunikācijas 

nodaļa 

2015.-2021. PB Izveidots gada pasākumu 
kalendārs, regulāri 

aktualizēta informācija, 
ikmēneša bukleti 

Attīstīt iedzīvotājiem interesējošus un ērti 
pieejamus bibliotēkas pakalpojumus 

Cēsu Centrālā 
bibliotēka 

2015.-2021. PB Jauni pakalpojumi, pieaudzis 
apmeklētāju skaits 

Saglabāt nemateriālo kultūras mantojumu CKTC 2015.-2021. PB Apzināts nemateriālais 
kultūras mantojums 
(izveidota datu bāze)  

Nodrošināt tradicionālo prasmju 
pārmantojamību 

Vaives pagasta 
pārvalde 

2015.-2021. PB Nodrošinātas regulāras 
nodarbības tradicionālo 

prasmju izzināšanā un 

apguvē 

Veidot sadarbību ar Latvijas kultūras 
izglītības iestādēm 

CNP, CKTC 2015.-2021. PB Izveidota sadarbība,  

izvērtēta iespējamība jaunu 
studiju programmu 
apgūšanai Cēsīs 

Attīstīt kultūrizglītības pieejamību novadā CKTC, Izglītības 
nodaļa 

2015.-2021. PB, ES SF Izvērtēts pieprasījums, 
nepieciešamība, attīstīts 
piedāvājums 

Paaugstināt kultūras speciālistu kapacitāti CKTC 2015.-2021. PB, ES SF Apmācībās piedalījušos 

speciālistu skaits 

Privāto iniciatīvu veicināšana un 

atbalstīšana kultūras un mākslu 

jomā 

CNP, CKTC 2015.-2021. PB Atbalstīto iniciatīvu 

skaits 

Izvērtēt iespējas un starptautisko pieredzi, 
un sagatavot pieteikumu Eiropas Kultūras 
galvaspilsētai 2027. gadā 

CNP, CKTC, 
koncertzāle “Cēsis” 

2019.-2021. PB Sagatavots pieteikums 
Eiropas Kultūras 
galvaspilsētai 

U 4.3.2. Uzlabot 
kultūras iestāžu 
infrastruktūru 

Pilnveidot un attīstīt kultūras 
infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi 

CNP, CKTC 2015.-2021. PB, ES SF Piesaistīti apmeklētāji, 
rekonstruētas telpas, 
uzlabota infrastruktūra, 
modernizēta aparatūra un 

aprīkojums 

Sakārtot telpas un materiāli tehnisko bāzi 
kultūrizglītības iestādēs 

CNP 2015.-2021. PB, ES SF Rekonstruētas telpas, 
uzlabota infrastruktūra, 

nodrošināts aprīkojums 

Veikt izpēti un izstrādāt  attīstības vīziju 
Laikmetīgās mākslas centram Cēsīs 

CNP 2020.-2021. PB Izstrādāta stratēģija un rīcību 
plāns 

Uz ilgtermiņu vērstas CKTC 2015.-2021. PB Izveidota sistēma 
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U 4.3.3. Atbalstīt 
dažādu iedzīvotāju 

grupu, sabiedrisko 
organizāciju 
iesaistīšanos kultūras 
dzīvē un  novada 
notikumos 

amatiermākslas atbalsta 

sistēmas izveide un uzturēšana  

Radīt iespēju un atbalstīt oriģinālu un 
netradicionālu kultūras ideju realizēšanu 

CNP, CKTC 2015.-2021. PB Atbalstīto iniciatīvu skaits 

Privāto iniciatīvu veicināšana un 
atbalstīšana kultūras un mākslu jomā 

(t.sk. konkursi iniciatīvu atbalstīšanai) 

CNP, CKTC 2015.-2021. PB Atbalstīto iniciatīvu skaits 

Iesaistīt sabiedriskās organizācijas 
pašvaldības aktivitāšu organizēšanā 

CNP, CKTC, NVO 2015.-2021. PB Dalība kopīgi realizētās 
aktivitātes 

Veicināt brīvprātīgo darbu, dažādu 

paaudžu sadarbību 

CNP 2015.-2021. PB Brīvprātīgo skaits 

Rīkot vietējus diskusiju pasākumus 
iedzīvotājiem par aktuāliem jautājumiem 

CNP, 
Komunikācijas un 
klientu servisa 
pārvalde, pārējās 
nodaļas 

 

2015.-2021. PB Regulāri organizētas 
iedzīvotāju sapulces 

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 

Degradētu, bet komercdarbības attīstībai 
piemērotu teritoriju revitalizācija un 

attīstīšana   

CNP, Attīstības un 
būvniecības 

pārvalde 

2015.-2021. PB, ES SF Degradēto teritoriju platību 
samazinājums, ha.  

Veicināt privātīpašumos esošo degradēto 
teritoriju sakārtošanu (grausti, pamestie 
īpašumi) 

CNP, Būvvalde 2015.-2021. PB, ES SF Sakārtoto īpašumu skaits. 

Uzņēmējdarbībai piemērotu esošo 
industriālo teritoriju sakārtošana, jaunu 
zonu izveide un publiskās infrastruktūras 
izbūve 

CNP,  Attīstības un 
būvniecības 
pārvalde 

2015.-2021. PB, ES SF Jaunu zonu izveide, ha. 
Industriālo teritoriju un ēku 
rekonstrukcija, izveide 

 Izstrādāt aktivitāšu plānu digitālo 
iniciatīvu īstenošanai pašvaldībā, tādējādi 

nodrošinot digitālo prasmju attīstību, 

pašvaldības IT pārvaldības attīstību 

CNP 2020.-2021. PB Īstenotas sabiedrības 
izglītojošas aktivitātes 

digitālo prasmju attīstībai, 

ieviesta efektīva IT 
pārvaldības sistēma 

U 5.1.2. Investoru un 
investīciju piesaiste 
novadam, īpaši 

Sadarbība ar valsts institūcijām vietējo un 
ārvalstu investoru piesaistei 

CNP,  Attīstības un 
būvniecības 
pārvalde 

2015.-2021. PB Sagatavoti un iesniegtie 
investīciju piedāvājumi. 
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inovatīvo/augsto 
tehnoloģiju 
uzņēmumu piesaiste 

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,  Attīstības un 
būvniecības 

pārvalde 

2015.-2021. PB Aptveroša piedāvājuma 
izstrāde un aktualizācija 

RV 5.2. Nodrošināt atbalstu vietējai uzņēmējdarbībai 

U 5.2.1. Izstrādāt un 
ieviest efektīvu 

uzņēmējdarbības 
atbalsta politiku 

Veicināt biznesa atbalsta institūciju 
attīstību (t.s. pirmsinkubācijas, 

inkubācijas un pēcinkubācijas fāzēs) 

CNP,  Attīstības un 
būvniecības 

pārvalde , LIAA 
Biznesa inkubators  

2015.-2021. PB, ES SF Inkubēto un pirmsinkubēto 
novada uzņēmumu skaits 

pieaug 

Veikt ikgadēju uzņēmējdarbības vides 
analīzi, aptaujājot uzņēmējus 

CNP,  Attīstības un 
būvniecības 
pārvalde 

2015.-2021. PB Regulāri 1x gadā veikta 
aptauja 

Apkopot un izplatīt informāciju par 
brīvajām, potenciālajām nišām vietējā 

tirgū, 

CNP,  Attīstības un 
būvniecības 

pārvalde , 
Komunikācijas un 
klientu servisa 
pārvalde 

2015.-2021. PB Apkopota, brīvi pieejama, 
aktualizēta informācija. 

Popularizētas brīvās, 
potenciālās nišas. 

Uzņēmēju atbalstīšana, piešķirot 
pašvaldības nodokļu atlaides 

CNP, Finanšu 
pārvalde 

2015.-2021. PB Piešķirtais nodokļu apjoms, 
saņēmušo uzņēmumu skaits 

Uzņēmējiem aktuālas informācijas 
sniegšana par ES finansējuma 
piesaistīšanu 

CNP,  Attīstības un 
būvniecības 
pārvalde 

2015.-2021. PB Sniegtas konsultācijas, 
organizētas lekcijas 

Datu bāzes izveide un uzturēšana par 
pašvaldības un privātajām zemēm un 
būvēm, kuras atvērtas investīciju 
piesaistei  

CNP,  Attīstības un 
būvniecības 
pārvalde 

2015.-2021. PB Esošo neizmantoto īpašumu 
identifikācija, kartēšana, 
aprakstīšana un mārketinga 
pasākumi 

U 5.2.2. Atbalstīt 
iedzīvotāju 

uzņēmējdarbības 
iniciatīvas, jaunu 
uzņēmumu veidošanu 

Grantu konkursu organizēšana un 
veiksmes stāstu popularizēšana, 

konsultācijas par uzņēmējdarbības 
uzsākšanu 

CNP,  Attīstības un 
būvniecības 

pārvalde 

2015.-2021. PB Atbalstīto projektu skaits un 
summa. Kopējais iesniegto 

projektu skaits. 

Veicināt amatniecības attīstību novadā CNP,  Attīstības un 
būvniecības 

pārvalde 

2015.-2021. PB Organizēti tirdziņi, 
popularizētas preces un 

pakalpojumi 

U 5.2.3. Vietējo preču 
un pakalpojumu 
noieta veicināšana 

Amatniecības un mājražotāju biznesa 
attīstības veicināšana (vietējo produktu 
stacionāras tirdzniecības vietas izveide) 

CNP,  Attīstības un 
būvniecības 
pārvalde 

2015.-2021. PB Veicināta amatniecības 
centra/veikala izveide 
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Attīstīt mūsdienīgu Cēsu Tirgus 
infrastruktūru un pieejamību 

CNP, SIA “Cēsu 
Tirgus” 

2020.-2021. PB, privātas 
invest. 

Modernizēta infrastruktūra, 
izveidotas jaunas 

tirdzniecības vietas 

Vietējo uzņēmumu sniegto pakalpojumu, 
ražoto produktu popularizēšana vietējā un 
Latvijas mērogā 

CNP,  Attīstības un 
būvniecības 
pārvalde, 
Komunikācijas un 
klientu servisa 
pārvalde 

2015.-2021. PB Publikāciju nodrošināšana, 
atpazīstamības veicināšana 

Sagatavotas tirdzniecības vietas vietējās 
produkcijas ražotājiem, t.sk. tirgus 

attīstība 

CNP,  Attīstības un 
būvniecības 

pārvalde, Būvvalde 

2015.-2021. PB, ES SF Izstrādātas un uzstādītas 
mobilas tirdzniecības vietas 

Rožu laukumā un citās 
tūristu plūsmu nodrošinošās 
vietās 

Izvērtēt preču zīmes “ražots Cēsu novadā” 
ieviešanu 

CNP,  Attīstības un 
būvniecības 
pārvalde , 
Komunikācijas un 

klientu servisa 
pārvalde 

2015.-2021. PB Izvērtēta iespēja un ieviesta, 
ja vērtējums pozitīvs 

U 5.2.4. Veicināt 
uzņēmēju un jauniešu 

izglītošanu par 
uzņēmējdarbības 
jautājumiem 

Apkopot un izplatīt informāciju par 
vietējiem veiksmes stāstiem dažādās 

uzņēmējdarbības jomās 

CNP,  Attīstības un 
būvniecības 

pārvalde , 
Komunikācijas un 
klientu servisa 
pārvalde 

2015.-2021. PB Publikāciju nodrošināšana, 
atpazīstamības veicināšana 

Atbalstīt un popularizēt jauniešu 
uzņēmējdarbību 

CNP,  Attīstības un 
būvniecības 
pārvalde , NVO 

2015.-2021. PB Izstrādāta programma 
jauniešu uzņēmēju 
popularizēšanai un jauniešu 
uzņēmējdarbības uzsākšanas 
veicināšanai. JCI darbības 
atbalsts. Pasākumu 
organizēšana.  

Popularizēt uzņēmumus, kuri maksā 
konkurētspējīgu atalgojumu un nodrošina 

labus darba apstākļus 

CNP,  Attīstības un 
būvniecības 

pārvalde , 
Komunikācijas un 
klientu servisa 
pārvalde 

2015.-2021. PB Publikāciju skaits 

Veicināt izglītības iestādēs attīstīto ideju 
komercializāciju 

CNP,  Attīstības un 
būvniecības 

2015.-2021. PB Mentoru nodrošināšana, 
atbalsta pasākumu 



33 
 

pārvalde , Skolas, 
Izglītības iestāde 

organizēšana, konsultāciju 
nodrošināšana 

Attīstīt uzņēmējdarbības prasmes skolās 
par uzņēmējdarbību (Junior achievement), 
veicināt uzņēmējspējas un radošumu 
skolas vecuma bērniem 

CNP,  Attīstības un 
būvniecības 
pārvalde , Skolas, 
Izglītības iestāde,  
biedrība Vidzemes 

inovāciju un 
uzņēmējdarbības 
centrs 

2015.-2021. PB Mentoru nodrošināšana, 
dažādu uzņēmējspējas un 
radošuma veicināšanas 
pasākumu organizēšana, 
konsultāciju nodrošināšana 

Sekmēt uzņēmējdarbības attīstībai 

nepieciešamo zināšanu radīšanu un 
izplatīšanu 

CNP,  Attīstības un 

būvniecības 
pārvalde, biedrība 
Vidzemes inovāciju 
un 

uzņēmējdarbības 
centrs 

2015.-2021. PB Organizēti semināri, 

konferences, forumi par 
uzņēmējiem aktuāliem 
jautājumiem 

Veicināt uzņēmējdarbības kompetenču 
ieguves un pilnveides programmas 

CNP,  Attīstības un 
būvniecības 
pārvalde , 
Pieaugušo 
izglītības centrs,  

biedrība Vidzemes 

inovāciju un 
uzņēmējdarbības 
centrs 

2015.-2021. PB Organizētie semināri un 
lekcijas. 

RV 5.3. Sadarbības veicināšana uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanai 

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,  Attīstības un 
būvniecības 
pārvalde, Cēsu 
profesionālā 
vidusskola 

(Vidzemes 

tehnoloģiju un 
dizaina vidusskola) 

2015.-2021. PB Izveidota Konsultatīvā 
padome 

Organizēt uzņēmējiem kopējus 
informācijas apmaiņas pasākumus, kuros 
notiktu informācijas un pieredzes 
apmaiņa, kā arī jauno uzņēmumu 

iepazīstināšana ar jau esošajiem 
uzņēmējiem 

CNP,  Attīstības un 
būvniecības 
pārvalde 

2015.-2021. PB Organizēto pasākumu skaits. 
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Veicināt mājražotāju/sīkražotāju un 
mājamatnieku kooperatīva izveidi 

CNP,  Attīstības un 
būvniecības 

pārvalde 

2015.-2021. PB Izveidots 
mājražotāju/sīkražotāju un 

mājamatnieku kooperatīvs, 
sadarbībā ar blakus 
novadiem 

Organizēt regulāras apaļā galda sarunas 
uzņēmēji-pašvaldība, lai izzinātu viedokļus 
un kopīgi risinātu novadam un 
uzņēmējiem nozīmīgas problēmas 

CNP,  Attīstības un 
būvniecības 
pārvalde 

2015.-2021. PB Organizētas vismaz 4 
tikšanās gadā, dalībnieku 
skaits. 

U 5.3.2. Sekmēt 
vietējam darba tirgus 

pieprasījumam 
atbilstoša, 
konkurētspējīga 
darbaspēka 
sagatavošanu 

Veicināt prakšu vietu nodrošinājumu 
profesionālo un augstāko izglītības iestāžu 

audzēkņiem/Sadarbībā ar uzņēmējiem 
piedāvāt izglītojamajiem profesijas 
standartam atbilstošas prakses 

vietas 

CNP,  Attīstības un 
būvniecības 

pārvalde , 
profesionālās un 
augstākās izglītības 
iestādes 

2016.-2021. PB Uzņēmumu skaits, kas 
nodrošina prakses vietas. 

Prakses vietu/praktikantu 
skaits. 

Veicināt uzņēmējus attīstīt darba vietas 
cilvēkiem ar kustību traucējumiem. 

CNP,  Attīstības un 
būvniecības 
pārvalde , Sociālais 
dienests 

2016.-2021. PB Uzņēmumu skaits, kas 
nodrošina darba vietas 
cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem 

Veikt pētījumu par uzņēmēju vajadzībām 
tālākizglītībā un profesionālā izglītībā. 
Veidot sistēmu pieprasījuma 

apmierināšanai 

CNP,  Attīstības un 
būvniecības 
pārvalde 

2016.-2021. PB Ziņojums par pētījumu un tā 
rezultātiem 

Regulāri veikt darba tirgus izpēti, t.sk. 
veicot nākotnes profesiju izpēti un vietējā 
izglītības piedāvājuma aktualizāciju 

CNP,  Attīstības un 
būvniecības 
pārvalde 

2016.-2021. PB Ziņojums par darba tirgus 
izpēti. 

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,  
Attīstības un 
būvniecības 
pārvalde 

2015.-2021. PB Veicināta kooperācija, 
dažādas sadarbības formas 

Veicināt saimniecību 

paplašināšanos, sekmēt projektu 

sagatavošanu saimniecību attīstībai 

Vaives pagasta 
pārvalde,  

Attīstības un 
būvniecības 
pārvalde 

2015.-2021. PB ES struktūrfondu projektu 
iespēju konsultācijas. 

Veicināt bioloģisko lauksaimniecību Vaives pagasta 
pārvalde,  
Attīstības un 

būvniecības 
pārvalde 

2015.-2021. PB Pasākumi, lekcijas, 
publikācijas 
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Sekmēt lauksaimniecības uzņēmumu 

iesaistīšanu tūrisma maršrutos 

Vaives pagasta 
pārvalde,  

Attīstības un 
būvniecības 
pārvalde , CKTC 

2015.-2021. PB Jaunu tūrisma maršrutu 
iekļaušana kopējā 

piedāvājumā. 
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INVESTĪCIJU PLĀNS  
 

Cēsu novada investīciju plāns ir sagatavots pamatojoties uz Attīstības programmas stratēģiskajiem mērķiem un rīcības plāna.  Plānā 

ir iekļautas investīcijas, kuras plānots īstenot nākamajos trīs gados 2015. – 2017.gadam un tas sastādīts ņemot vērā ierobežoto 

pašvaldībai pieejamo finansējumu. Investīciju plāns pārskatāms ne retāk kā reizi gadā, izvērtējot īstenotos projektus un iekļaujot 

jaunus aktuālos projektus. 

 

 
Nr. Projekta nosaukums* Atbilstība 

pasākumam 
Papildinātība 
ar citiem 
projektiem 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 
(EUR) 

Plānotais 
finanšu 
resursi, avoti 
(ES Fondu, 
Pašvaldības, 
Privātais 
sektors, Citi 

 

Projekta 
ieviešanas 
laiks 

Projekta plānotie darbības 
rezultāti un to rezultatīvie 
rādītāji 

Atbildīgais 
par projekta 
īstenošanu 
(Partneri) 

VP 1 Veselības un sociālās drošības uzlabošana 

1. Cēsu Klīnikas attīstība RV 1.1.  800 000 CNP, Cēsu 

Klīnika, ES SF 

2016.-2021. Veikti infrastruktūras 

uzlabojumi, uzlabota 
energoefektivitāte, telpu 
remonts 

Cēsu Klīnika, 

CNP 

2. Kopienas izveide 
personām ar garīga 
rakstura traucējumiem 

RV 1.2. 3. 1 000 000 CNP, ES SF 2016.-2021. Nodrošināt dzīvesvietu 
(izbūvēt/ renovēt mājokļus);  
- izveidot un attīstīt atbalsta 
pakalpojumus t.sk. 
specializētās darbnīcas; 
- nodrošināt fizioterapeitu un 
ergoterapeitu; 
-  veicināt sabiedrības izpratni 
par šo personu iekļaušanu 
sabiedrībā. 

Sociālais 
dienests 

3. Izveidot specializētās 
darbnīcas 
deinstucionalizācijas 
centra ietvaros 

RV1.2. 2. 50 000 ES SF, CNP 2016.-2021. Izveidot specializētās 
darbnīcas personām ar 
invaliditāti 

Sociālais 
dienests 

4. Invalīdu habilitācijas- 
dienas centra 
paplašināšana 

RV1.2. 2.;3. 20 000 ES SF, CNP 2016.-2021. Nodrošināt plašākas telpas, 
lai visi pakalpojuma saņēmēji, 
arī ratiņkrēslos varētu brīvi 
pārvietoties 

Sociālais 
dienests 
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5. Daudzfunkcionāla Mobilās 
aprūpes mājās 
pakalpojuma izveidošana 

RV 1.2., RV 1.1.  95 000 ES SF, CNP 2015.-2016. Iegādāties automašīnas 
efektīvākai pakalpojuma 
nodrošināšanai; 
- nodrošināt klientiem silta 
ēdiena piegādi uz mājām 
- atbalsta pakalpojums 
viensētās dzīvojošiem u.c. 

 

6.  Īslaicīgā sociālā aprūpe RV 1.2.  50 000 ES SF, CNP 2015.-2016. Ieviest pakalpojumu 
personām, kurām pēc 
ilgstošas sociālās aprūpes 
institūcijā, nepieciešama 
kopšana 

 

7. Pakalpojuma „Senioru 
māja” izveide 

RV 1.2.  100 000 ES SF, CNP, 
Sociālais 
dienests 

2016.-2017. Izveidot Pansiju pensijas 
vecuma personām. 
Pakalpojumu veidojot tā, lai 
tas būtu pēc iespējas vairāk 
tuvināts ģimeniskai videi 

Sociālais 
dienests 

8. Atskurbšanas un 
naktspatversmes 
pakalpojums 

RV 1.2.; RV 3.2.  370 000 CNP, VB 2016.-2018. Veikt nakts patversmes 
paplašināšanu ierīkojot to 
jaunās telpās, iekļaujot 
atskurbtuves bloku (Slimnīcas 
ielā 9, Cēsīs) 

Sociālais 
dienests 

9. Pakalpojuma „NVO māja” 
izveide 

RV 1.2.  150 000 ES SF, CNP, 
Sociālais 
dienests 

2016.-2017. Multifunkcionāla pakalpojuma 
izveide „NVO māja” 
nodrošinot iespēju visām NVO 
darboties kopā, attīstīt 
rehabilitācijas, veselības un 
medicīnas pakalpojumus. 

Sociālais 
dienests 

10. Jaunu metožu un tehnikas 
pielietošanas attīstība 
sociālo pakalpojumu 
sniegšanā 

RV 1.2.  100 000 ES SF, CNP, 
Sociālais 
dienests 

2015.-2016. Ieviest un attīstīt jaunu 
sociālo pakalpojumu un  
pabalstu izstrādes, 
izvērtēšanas vai ieviešanas 
metodes 

Sociālais 
dienests 

11. Dienas centra „Saules 
taka” paplašināšana 

RV 1.2.  50 000 ES SF, CNP, 
Sociālais 
dienests 

2015.-2016. Paplašināt dienas centra 
telpas, dažādot brīvā laika 
pavadīšanas iespējas 

Sociālais 
dienests 

12. Pilnveidot darbinieku 
profesionalitāti 

RV 1.2.  12 000 ES SF, Sociālais 
dienests 

2015.-2021, Regulāri organizēt 
kvalifikācijas celšanas 
seminārus, organizēt SD 
speciālistu pieredzes 
apmaiņas vizītes, supervīziju 
nodrošināšana 

Sociālais 
dienests 

13. Sociālā dzīvojama fonda 
attīstība Saules ielā 23, 
Cēsīs 

RV 1.2.  700 000 ES SF, CNP, 
Sociālais 
dienests 

2016.-2017. Kopmītnes tipa ēku 
pārveidošana par atsevišķu 
dzīvokļu tipa ēku. 

Sociālais 
dienests 

14. Ēkas Bērzaines ielā 16/18, 
Cēsīs iekštelpu 
rekonstrukcija 

RV 1.2. 15. 100 000 ES SF, CNP, 
Sociālais 
dienests 

2016.-2017. Veikt ēkas iekštelpu 
rekonstrukciju pielāgojot to 

Sociālais 
dienests 
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jauna pakalpojumu ieviešanai 
vai attīstībai 

15. Teritorijas labiekārtošana 
Bērzaines ielā 16/18, 
Cēsīs 

RV 1.2. 14. 570 000 ES SF, CNP, 
Sociālais 
dienests 

2016.-2018. Veikt teritorijas seguma, 
apgaismojuma  atjaunošanu 
un veikt teritorijas 
labiekārtošanas darbus, 
iežogošanu 

Sociālais 
dienests 

16. Pakalpojuma „Gadījuma 
darba birža” izveidošana 

RV 1.2.  70 000 Nav zināms 2016.-2018. Lai varētu saņemt SD 
pabalstus, klientiem obligāti 
noteikt sabiedriskos darbus 
pie privātpersonām, 
uzņēmējiem u.c. 

Sociālais 
dienests 

17. Cēsu pilsētas stadiona 
rekonstrukcija 

RV 1.4. 18. 2 500 000 ES SF, CNP, VB, 
PI 

2017.-2018. Rekonstruēts pilsētas 
stadions, izbūvējot 
nepieciešamo infrastruktūru 

CNP 

18. Sporta infrastruktūras 
attīstība 

RV 1.4. 17. 1 000 000 ES SF, CNP, VB, 
PI 

2017.-2021. Vasaras un ziemas sporta 
veidu infrastruktūras 
uzlabošana 

CNP 

19. Atbalsta programma 
sabiedriskās līdzdalības 
veicināšanai (kultūra, 
sociālā joma, 
labiekārtošana, u.c.) 

RV 1.3.  27 000 CNP 2015.-2021. atbalstīti 70 projekti CNP 

VP 2 Konkurētspējīga izglītības vide, mūžizglītības attīstīšana 

20.  Uzlabot vispārējās 
izglītības iestāžu 
infrastruktūru, mācību 
vidi, sporta 
infrastruktūru, labiekārtot 
teritoriju Draudzīgā 
Aicinājuma Valsts 

ģimnāzijā, Cēsu Valsts 
ģimnāzijā, Cēsu pilsētas 
vidusskolā, Cēsu 2. 
pamatskolā, Līvu 
pamatskolā. Detalizēt 
aktivitāšu sarakstu skatīt 
3. pielikumā  

RV 2.1.; RV 2.2. 21. 6 550 000 ES SF SAM 
8.1.2., CNP, VB 

2016.-2021. Modernas un ergonomiskas 
mācību vides izveide, tai 
skaitā būvdarbi IKT 
risinājumu ieviešana un 
aprīkojuma iegāde, sporta 
infrastruktūras modernizācija, 
dabaszinātņu kabinetu 

aprīkošana vai jaunu kabinetu 
izveidošana, reģionālā 
metodiskā centra funkciju 
attīstība (valsts ģimnāzijās) 

CNP 

21. Cēsu 2.pamatskolas 
klimata uzlabošana un 
daļu telpu atjaunošana 
2.kārtās Gaujas iela 45, 
Cēsis, Cēsu novads, II 
kārta 

RV 2.1.; RV 2.2. 20.;22. 150 000 CNP, VB 2022.-2023. Vides, klimata un higiēnas 
prasību uzbojums mācību 
telpās 

CNP 

22. Skolēnu un studentu 
dienesta viesnīcas izveide 

RV 2.2. 20.; 23 1 750 000 ES SF, ERAF, 
SAM 8.1.2., 
SAM 8.1.3, CNP 

2016.-2017. Nodrošinātas dienesta 
viesnīcas 200 skolēniem 

CNP 
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23. Cēsu pilsētas Mākslas 
skolas attīstība un telpu 
paplašināšana  

RV 2.1.; RV 2.2.  500 00 PB 2020.-2021. Paplašinātas telpas un 
modernizēta mācību vide 

CNP 

24. Programma “Proti un dari” 
- motivēt un aktivizēt 
jaunieši, kuri nemācās un 
nestrādā, neapgūst arodu 
un nav reģistrējušies 
Nodarbinātības valsts 
aģentūrā (NVA) 

RV 2.1.  10 000 ES SF SAM 
8.3.3., CNP 

2016.-2017. Jauniešu iesaistīšanās 
izglītībā, tai skaitā aroda 
apguvē 

CNP 

25. Cēsu Profesionālās 
vidusskolas (Vidzemes 
tehnoloģiju un dizaina 
vidusskolas) kompleksa 
attīstība 

RV 2.1.; RV 2.2. 21. 2 000 000 ES SF, ERAF 
SAM 8.1.3., CNP 

2016.-2021. Modernizēt profesionālās 
izglītības iestādi, sakārtojot 
infrastruktūru 
Mācību līdzekļu un tehniskā 
aprīkojuma iegāde, t.sk. 
infrastruktūras attīstība jaunu 
profesionālo izglītības 
programmu īstenošanai 

CNP 

26. Palielināt atbalstu 
vispārējās izglītības 
iestādēm izglītojamo 
individuālo kompetenču 
attīstībai (t. sk. atbalsts 
talantu attīstībai, 
iekļaujošai izglītībai, 
pedagogu kompetencei 
un nodrošinājumam 

RV 2.1.  Nav zināms ES SF, ERAF 
SAM 8.3.2. , 
CNP 

2016.- 2016.-
2018.2018. 

atbalsta pasākumi izglītojamo 
talantu atklāšanai un 
izkopšanai, izglītojamajiem ar 
mācību grūtībām un 
mācīšanās traucējumiem; 
pasākumi jauniešu ar īpašām 
vajadzībām iekļaušanai 
vispārējās izglītības iestādēs, 
t.sk. 
mācīšanās traucējumu 
diagnosticēšana; 
• 
nepieciešamā pedagoģiskā un 
atbalsta personāla 
nodrošināšana 
• iesaistīto pedagogu 
kompetences pilnveide t.sk. 
uzņēmējspēju, IKT, u.c. 
kompetenču un 
prasmju attīstība 
• labās prakses apmaiņa 
individualizētas mācību 
pieejas īstenošanā 

CNP 

27.  Uzlabot pieeju karjeras 
atbalstam izglītojamajiem 
vispārējās un 
profesionālās izglītības 
iestādēs 

RV 2.1.  Nav zināms ES SF, ERAF 
SAM 8.3.5., CNP 

2016.-2018. •karjeras pakalpojuma plāna 
izstrādei un aprobācijai, t.sk. 
metodisko un informatīvo 
materiālu 
izstrādei 
•karjeras pedagogu 
vispārējās vai profesionālās 

CNP 
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izglītības iestādēs 
profesionālās kompetences 
pilnveidei 
•karjeras izglītības atbalsta 
pasākumu īstenošana 
izglītības iestādēs, tajā skaitā 
karjeras 
konsultāciju nodrošināšana 
izglītojamajiem visos Latvijas 
novados un republikas 
pilsētās 
•atbalsts izglītojamo 
profesionālās meistarības 
konkursu organizēšanai un 
dalībai 
starptautiskajos konkursos 

28.  Pilnveidot nodarbināto 
personu profesionālo 
kompetenci (nodarbināto 
kvalifikācijai vai 
pārkvalifikācijai) 

RV 2.1.  Nav zināms ES SF, ERAF 
SAM 8.4.1., CNP 

2016.-2021. •nodarbināto iedzīvotāju 
profesionālās kompetences 
pilnveidei un neformālās 
izglītības programmu 
apguvei; 
•karjeras konsultēšanas 
pakalpojumi; 
•atbalsta mehānismiem 
sociālai atstumtībai pakļauto 
personu iesaistei 
profesionālās pilnveides 
pasākumos 

CNP 

29.  Skolēnu uzņēmējdarbības 
prasmju attīstības 
programma sadarbībā ar 
Junior achievement 
programmu un vietējiem 
uzņēmējiem 

RV 2.1.  50 000 CNP 2016.-2021. 4 vidējās izglītības iestādes 
sadarbojas ar Junior 
achievement programmu, 
katru gadu 50 skolēni 
iesaistās Junior achievement 
programmā, katru gadu tiek 
izveidotas 10 mācību firmas 

CNP, Izglītības 
iestādes 

30.  Bērnu zinātnes centra 
Z(in)oo attīstības projekta 
izstrāde 

RV 2.1. 29. 100 000 ES SF, CNP 2016. Izstrādāts projekts Zinoo 
attīstībai 

CNP 

31. Nākotnes zinātnes 
tehnoloģiju centra izveide 

RV 2.1. 28. 9 00 000 ES SF, CNP, 
Norvēģijas 
finanšu 
instruments, 
Emisijas kvotu 
izsolīšanas 
instruments 

2017.-2021. Izveidots jauns, tematisks 
zinātnes centrs 

CNP 

VP 3 Dzīves telpas sakārtošana un dabas vides saglabāšana 
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32. Daudzdzīvokļu ēku 
energoefektivitātes 
atbalsta programma 

RV 3.1.  90 000 CNP 2016.-2021. nosiltinātas 9 daudzdzīvokļu 
ēkas 

CNP 

33. Energoefektivitātes 
uzlabošana pašvaldības 
ēkās: * objektus, skatīt 
zemāk 1. pielikumā 

RV 3.1. 35. 3 000 000 ES SF, CNP 2016.-2021. nosiltinātas ēkas, samazināts 
enerģijas patēriņš 
pašvaldības ēkās 

CNP 

34. Ziņojums par mājokļu 
pieprasījuma izpēti un 
prognozi par mājokļu 
pieejamību 

RV 3.1.  5 000 CNP 2016. Veikta izpēte par mājokļu 
situāciju novadā 

CNP 

35. Pašvaldības īres fonda 
attīstība 

RV 3.1.  100 000 CNP 2016.-2017.  Rekonstruētas pašvaldības 
dzīvojamās ēkas 

CNP 

36. Pašvaldības enerģētikas 
rīcības plāna izstrāde 

RV 3.1.   3000 CNP 2016.-2017. Pašvaldības energoplāna un 
rīcības plāna izstrāde 

CNP 

37. Viedo sistēmu ieviešana 
energoefektivitātes 
uzlabošanai 

RV 3.1. 31. 20 000 ES SF, CNP 2015.-2021. Viedās sistēmas ielu 
apgaismojuma pārvaldībai, 
ēku mikroklimata uzraudzības 
sistēmas 

CNP 

38. Pilsētas galveno ielu 
rekonstrukcija (pēc ielu 
rekonstrukcijas prioritāšu 
saraksta); 

RV 3.1.  1 000 000 ES SF, CNP 2016.-2021. rekonstruētas 2 ielas pēc 
izstrādātā saraksta, sakārtoti 
inženiertīkli, apgaismojums 

CNP 

39. Rotācijas apļa izveide 
Valmieras un Dzintara ielu 
krustojumā 

RV 3.1.  450 000 PB 2020.-2021. Rekonstruēts ielu krustojums 
un padarīta droša satiksme 

CNP 

40. Emīla Dārziņa ielas un 
Bērzaines ielas pārbūve 
Cēsīs, Cēsu novads 

RV 3.1.  2 000 000 ES SF, CNP, VB 2022.-2023. Rekonstruēta iela ar 
inženierkomunikācijām. 

CNP 

41. Vietējas nozīmes 
dzīvojamo ielu 
rekonstrukcijas projektu 
izstrāde, rekonstrukcija 

RV 3.1. 36. 2 000 000 ES SF, CNP 2016.-2021. rekonstruētas 3 ielas, 
sakārtoti inženiertīkli, 
apgaismojums 

CNP 

42. Stacijas laukuma 
rekonstrukcija 

RV 3.1.  1 500 000 ES SF, CNP 2016.-2021. Rekonstruēts un labiekārtots 
laukums 

CNP 

43. Meliorācijas sistēmu 
sakārtošana Vaives 
pagastā 

RV 3.2.  300 000 ES SF, CNP 2016.-2021. Sakārtota un rekonstruēta 
pašvaldības nozīmes 
koplietošanas sistēma 

CNP 

44. Grants ceļu pārbūve 
Vaives pagastā 
* pārbūvējamos ceļus un 
to posmus skatīt 
2.pielikumā 

RV 3..1  418 000 ES SF (ELFLA), 
CNP 

2015.-2021. Sakārtoti un rekonstruēti 
pašvaldības autoceļi ar grants 
segumu (10-15 km) Vaives 
pagastā 

CNP 

45. Pašvaldības mežu 
kopšana 

RV 3.1.  200 000 ES SF, LAD 
2014-2020 

2016.-2021. Ieguldījumi meža platību 
paplašināšanā un mežu 
dzīvotspējas uzlabošanā 

CNP 
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46. Ugunsdzēšanai 
nepieciešamo ūdens 
ņemšanas vietu izbūve 

RV 3.1.  Nav zināms CNP 2016. Izbūvētas VUGD vajadzībām 
nepieciešamās ūdens 
ņemšanas vietas 

CNP 

47.  Ūdenssaimniecības 
attīstība Cēsu novadā 

RV 3.1.  Nav datu ES SF, CNP 2016.-2021. Attīstīta ūdenssaimniecība, 
nodrošinot maksimāli 
iespējamo pieslēgumu skaitu 
un pakalpojuma kvalitāti. 

Pašvaldības 
SIA Vinda 

48.  Kompostēšanas laukuma/ 
organisko atkritumu 
pārstrādes sistēma 

RV 3.1.  500 000 Fondi, CNP, 
RTU, pētnieki 

2016.-2021. Izveidota vieta, kur glabāt vai 
pārstrādāt bioloģiskos 
organiskos atkritumus 

CNP 

49.  Veloparka izveide RV 3.1.  35 000 CNP 2016.-2021. Izveidots aktīvās atpūtas 
objekts - veloparks 

CNP 

50.  Vecpilsētas ielu, laukumu 
un infrastruktūras 
rekonstrukcija (pēc 
vecpilsētas prioritāro ielu 
saraksta) 

RV 3.1. 36.; 37. 1 000 000 ES SF, CNP 2016.-2021. Rekonstruētas trīs Vecpilsētās 
ielas, sakārtotas 
inženierkomunikācijas, 
apgaismojums 

CNP 

51.  Gaujas piekraste un Cēsu 
Dabas un kultūrvēsturiskā 
parka labiekārtošana, 
integrējot aktīvās atpūtas 
un tūrisma pakalpojumu 
piedāvājumā (Pirtsupītes 
grava, Zvanu klintis) 

RV 3.2.  800 000 ES SF, CNP 2016.-2021. Labiekārtota parka teritorija, 
izveidoti jauni tūrisma objekti 
un maršruti 

CNP 

52.  Sosnovska latvāņa 
izplatības ierobežošanas 
programma 

RV 3.2.  100 000 CNP 2015.-2021. appļautas inficētās teritorijas 
visā novadā  

CNP 

53. Norāžu sistēmas 
uzlabošana (info stendi, 
kartes, norādes u.c.) 

RV 3.1., RV 3.2. 45. 40 000 ES SF, CNP 2015.-2021. Uzstādīti stendi, izstrādātas 
un uzstādītas kartes un 
norādes novada pieejamības 
un uzskatāmības 

nodrošināšanai 

CNP 

VP 4 Kultūrvides un radošo industriju attīstība 

54.  Vienota Cēsu novada 
zīmola izstrāde un 
mārketinga stratēģijas 
īstenošana pa 
segmentiem (tūrisms, 
dzīves vide, 
uzņēmējdarbības vide) 

RV 4.1.  30 000 CNP 2015.-2021.  izstrādāts vienots zīmols un 
zīmolvedības struktūra 
pašvaldībā 

CNP 

55.  Radošās 
uzņēmējdarbības, 
attālināto darba vietu un 
kompetenču attīstības 
centra izveide 

RV 4.3.  550 000 CNP, ES SF 2016.-2021. Labiekārtotas telpas, 
aprīkojums, satura 
nodrošināšana 

CNP 

56. Viduslaiku pils 

konservācija jaunu 
pakalpojumu izveidei 

RV 4.1. 51.; 52; 1 500 000 ES SF, CNP 2016.-2019. Atjaunoti torņi, novērsta 

bīstamība, izveidoti jauni 
tūrisma pakalpojumi 

CNP 



43 
 

57. Cēsu Svētā Jāņa 
evaņģēliski luteriskās 
baznīcas rekonstrukcija 

RV 4.1. 50; 2 000 000 ES SF, CNP 2016.-2020. Izstrādāts tehniskais projekts, 
rekonstruēta vai daļēji 
rekonstruēta baznīca 

Draudze, CNP 

58. Mākslinieku rezidenču 
izbūve Ruckas muižā, 
Ruckas parka 
labiekārtošana 

RV 4.1. 50.; 49; 750 000 ES SF, CNP 2016.-2018. Izstrādāts tehniskais projekts, 
veikta Ruckas muižas un 
parka rekonstrukcija 

CNP 

59.  Restaurācijas darbnīcas 
izveide Vecpilsētā, 
pasākumi iedzīvotājiem 
mantojuma saglabāšanā 

RV 4.3.  350 000 ES SF, CNP 2016.-2021. Izveidota darbnīca, kurā 
iespējams iedzīvotājiem 
restaurēt savu mājokļu logus, 
durvis, citus elementus. 

CNP 

60. Amatu (Radošās) mājas 
izveide Vaivē, pasākumi 
iedzīvotājiem tradicionālo 
prasmju saglabāšanā un 
tālāknodošanā, jaunu 

iemaņu apguvē. 
 
 

RV 4.1. 
RV 4.3. 
 

60.  CNP, ES SF 2015.-2019. Rekonstruētas pašvaldības 
telpas, veikta regulāra 
darbība tradicionālo prasmju 
tālāknodošanā un sabiedrības 
izglītošanā nemateriālā 

mantojuma saglabāšanā. 

CNP 
Vaives pagasta 
pārvalde 

61. Kaķupītes brīvdabas 
estrādes izveide 

RV 4.1. 
RV 4.3. 

  CNP, ES SF 2015.-2021. Atjaunota brīvdabas estrāde, 
paplašināts pasākumu 
piedāvājums 

CNP 
Vaives pagasta 
pārvalde 

VP 5 Jaunu uzņēmumu piesaiste un esošo uzņēmumu attīstība 

62. Ielu infrastruktūras 
rekonstrukcija un tai 
pieguļošo degradēto un 
neapgūto teritoriju 
revitalizācija (Rūpniecības 
iela, Robežu iela, Saulrītu 
iela, Rīgas iela, Cīrulīšu 
apkaime), tai skaitā 
atbalstot privātās 
iniciatīvas, kas rada darba 
vietas 

RV 5.1.  4 500 000 ES SF SAM 
5.6.2, SAM 
3.3.1., CNP 

2016.-2021. Revitalizētas un labiekārtotas 
degradētās teritorijas 
uzņēmējdarbības attīstībai un 
jaunu darba vietu radīšanai 

CNP 

63. Industriālo zonu 
labiekārtošana, tai skaitā 
ražošanas ēku 
nodrošinājumam 

RV 5.1.  5 000 000 ES SF, CNP 2016.-2021. Izveidotas telpas ražošanas 
attīstībai 

CNP 

64. Inkubatora ar 
specializāciju attīstība 
(radošās industrijas, 
kokapstrāde, enerģētika, 
u.c.) 

RV 5.2.  3 500 000 ES SF, CNP 2016.-2021. darbojas inkubators ar 
specializāciju 

CNP 

65. Atbalsta programma 
jaunajiem uzņēmējiem, 
prioritāri īstenojot 
radošas iniciatīvas, kas 
balstītas mākslā un 

RV 5.2.  60 000 CNP 2015.-2021. atbalstītas 30 radošas 
uzņēmējdarbības iniciatīvas 

CNP 
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kultūrā un tiek īstenotas 
Cēsu Vecpilsētā 

66. Mājražošanas un 
amatniecības attīstība 

RV 5.2. 59. 15 000 CNP, ES SF 2016.-2021. Attīstīta amatniecība, 
mājražošanas produkcija 

CNP 

67. Uzņēmējdarbības 
popularizēšana 

RV 5.2.  58. 15 000 CNP, ES SF 2015.-2021. Uzņēmēju forums reizi gadā, 
semināri, uzņēmēju iesaiste 
novada svētkos, vietējo 
ražotāju gadatirgi 

CNP 

 

Kopā investīcijas: 5 940 500  

 

Apzīmējumi  
Cēsu novada pašvaldība CNP 

Eiropas struktūrfondi un 

citi fondi ES SF 

Privātas investīcijas  PI 
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1.pielikums 

ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAS PROGRAMMĀ IEKĻAUJAMIE OBJEKTI  CĒSU 

NOVADĀ 

Infrastruktūras objekts 

pēc funkcionālā 

pielietojuma 

Objekti 
Objekta 

kopējā 

platība, 

apjoms 

Pašreizējais 

siltumenerģij

as patēriņš 

(Mw/h) gadā 
Nosaukums Adrese 

Izglītības iestādes 

 

Cēsu pilsētas pamatskola L.Paegles iela 1 4713,8 m2  

Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskola Raunas iela 7 2324,7 m2 128 

    

Cēsu 1 pirmsskolas iestāde , 3 korpuss Palasta iela   

Līvu pamatskola Vaives pagasta 

Krīvi 

1499,1 122 

Vaives pagasta pārvaldes ēka Kaķukrogs   

Cēsu mākslas skola  un dzimtsarakstu nodaļas ēka Palasta iela 11 838,9 m2 175 

Kultūrvēsturiskais 

mantojums 

L.Skolas iela 6  

Izstāžu nams 

L.Skolas iela 6 

Pils laukums 3 

  

Muzeja krātuves Gaujas iela 6 481,5 m2 105 

Cēsu internātpamatskola – rehabilitācijas centrs Bērzaines iela 34   

Ruckas muižas kungu māja (Vietējās nozīmes 

arhitektūras piemineklis „Dzīvojamā ēka” (valsts 

aizsardzības nr.6200)) 

Piebalgas iela 19 695,2 m2  

Pašvaldību iestādes un 

ēkas   

 

    

Cēsu  novada pašvaldības ēka Raunas iela 4 1626,8 132 

Cēsu pansionāts 2  ēkas Kovārņu iela  40 3540,1 87 

Īslaicīgā aizturēšanas izolatora ēka, Slimnīcas iela 9   

Gaujaslīču biedrība (Sociālās funkcijas 

nodrošināšana) 

Dzirnavu iela 45   

Pašvaldības ēka   sabiedrisko organizāciju un 

kultūras funkciju  nodrošināšanai 

Raunas iela 6a 295,8 175 

Pašvaldības  administrācijas ēka Raunas iela 8   

Cēsu klīnika Slimnīcas iela 9   
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Pašvaldības sociālais   

dzīvojamais fonds  

 

    

Dzīvojamā ēka Lenču iela 40 700,0 m2 140 

Dzīvojamā ēka Kovārņu iela 26      
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2. pielikums 

PASĀKUMA “PAMATPAKALPOJUMI UN CIEMATU ATJAUNOŠANA LAUKU APVIDOS” 

IETVAROS ATJAUNOJAMIE PAŠVALDĪBAS GRANTS CEĻI 
 

Nr. Pārbūvējamo autoceļa nosaukums 

Pārbuvējamā objekta 

garums km Ceļa sākuma un beigu km 

40.1. A4 (Akmenskrogs-Veismaņi-Vaives pagasta robeža 4.093 0.00-4.093 

40.2. B 36 ((Rīga-Veclaicene)-Inerce-Stūrīšu ferma-krustojums uz 

Birznieku un Jaunkannenieku mājām) 

0.872 0.00-0.444 

40.3. B 24 (Krīvi-Atpūtas) 1.143 0.00-1.143 

40.4. B 14 (Lielais krogs-Mežiņi-Kārkliņi-Sarkaņi-Jaunāres) 4.74 0.00-4.74 

40.5. B 13 ((Rīga-Veclaicene)-Mendes-Langas-Nākotnes ferma) 4.735 0.00-4.735 

40.6. B 6 ((Cēsis-Madona)-Kalna Plūči-(Rīga-Veclaicene)) 4.189 0.00-4.189 

40.7. B11((Rīga-Veclaicene)-Ezerkalni-Smīdes-Silnieki-(Rīga-

Veclaicene)) 

6.318 0.00-6.318 

40.8. B 1 (Mežmaļi-Dzintari-Zeltiņi) 1.432 0.00-1.432 

40.9. Brīvnieku ceļš 0.420 0.00- 0.420 
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3.pielikums 

DARBĪBAS PROGRAMMAS “IZAUGSME UN NODARBINĀTĪBA” 8.1.2. SPECIFISKĀ 

ATBALSTA MĒRĶA “UZLABOT VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU MĀCĪBU VIDI” 

IETVERAMĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES UN VEICAMĀS DARBĪBAS 

 
Skola Aktivitātes 

 

Cēsu Valsts ģimnāzija 

• Reģionāla metodiskā centra izveide - aprīkota ergonomiski un izmantojot modernās 

tehnoloģijas; 

• Izglītības iestādes sporta infrastruktūras modernizācija  - sporta zāles kosmētiskais 

remonts, dušās un garderobes sakārtošana, ergonomisku pamatlīdzekļu iegāde sportā, 

IKT; 

• Ergonomiskas mēbeles un moderni IKT risinājumi pārējos iestādes kabinetos. 

Draudzīgā aicinājuma Cēsu 

Valsts ģimnāzija 

• Sporta infrastruktūra mācību procesa nodrošināšanai– skrejceļš, pludmales volejbola 

laukumi, basketbola laukums, ģērbtuve (modulis); 

• reģionālā metodiskā centra izveide, informācijas komunikāciju tehnoloģiju ieviešana, 

ergonomiska aprīkojuma izvietošana, infrastruktūras nodrošināšana pedagogu 

tālākizglītībai;  

• Inovatīvu informācijas  un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana izglītības iestādē, 

mēbeļu nomaiņa pret ergonomiskām  informācijas tehnoloģiju modernizācija divos 

informātikas kabinetos. 

Cēsu pilsētas vidusskola • Izglītības iestādes sporta infrastruktūras modernizācija  - sporta zāles kosmētiskais 

remonts, dušas un garderobes sakārtošana; 

• Multifunkcionāla auditorija dabas zinību mācību priekšmetu apguvei, ergonomiska mācību 

vide, IKT risinājumi;  

• Multifunkcionālās auditorijas (250m2 izbūve) starpdisciplināru mācību priekšmetu apguvei, 

ergonomiska mācību vide, IKT risinājumi; 

• Āra sporta infrastruktūras paplašināšana; 

Cēsu 2. pamatskola • Ergonomiskas mācību vides izveide (trokšņu slāpēšana, apgaismojuma modernizēšana, 

temperatūras režīma nodrošināšana); 
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• Dabaszinātņu kabineta modernizācija –  divu multifunkcionālu Plaza tipa auditoriju izveide, 

aprīkota ar ergonomiskām mēbelēm un modernām IKT, kabinets aprīkots ar modernu 

aprīkojumu; 

• Inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešana visā izglītības 

iestādē; 

• Ergonomisku skolēnu darba mēbeļu iegāde . 

Līvu sākumskola • Ergonomiskas mācību vides izveide un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 

risinājumi (izveidota viena mulftifukcionāla auditorija, kurā visu priekšmetu skolotāji var 

lietot inovatīvos informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumus)  

  

Visām izglītības iestādēm Dienesta viesnīcas izveide Saules ielā 23. Prognozējamais vietu skaits: 175-182 
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4.Pielikums 

CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS INTEGRĒTĀS 

TERITORIJAS INVESTĪCIJU (ITI) PROJEKTU IDEJAS 
 

1. Integrētās teritorijas investīcijas (ITI) projektu idejas 
 

 
 

Nr.p.k.  

 
 

Projekta 
nosaukums 

 
 

Papildinātība ar 
citiem projektiem 
(norādīt projekta 

Nr.p.k.) 

 
 

Indikatīv
ā summa 

(EUR) 

Finanšu instruments (EUR vai 
%) 

 
 

Projekta plānotie 
darbības rezultāti 
un to rezultatīvie 

rādītāji 

Plānotais laika posms  
 

Atbildīgais par projekta 
īstenošanu (sadarbības 

partneris) 
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5.6.2. SAM 

Prioritārā projekta ideja Nr.1 : Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā. I kārta. 

Projekta idejas pamatojums: 
Pilsētas sociāli ekonomiskā attīstībā ir ieinteresēti dažādi Latvijas uzņēmumi. Investīciju piesaiste, jo īpaši ārvalstu investīciju piesaiste, pilsētai uzliek pienākumu nodrošināt 
augstas kvalitātes uzņēmējdarbībai atbilstošas infrastruktūras izveidošanu, tostarp jaunu ielu izveidi, esošo ielu rekonstrukciju un attīstīšanu, kā arī iespēju pieslēgties 
publiskajai infrastruktūrai.  
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Saulrītu ielas rajons, kur vēsturiski atradās PMK (Pārvietojamā mehanizētā kolonna)  teritorija, šobrīd ir izveidojušies vairāki uzņēmumi, kuru tālākās attīstības vitāla 
nepieciešamība ir transporta infrastruktūras - Saulrītu ielas, sakārtošana. Šobrīd ielas faktiski nav, kas ļoti traucē Uzņēmējdarbības attīstību. Teritorijā savu attīstību 
paplašina uzņēmums 4forest, Vinnis, Livonia, AutoGars, SK Green Enerģija, Virāža, Melio C, galdniecība Lāns u.c. 
Vēl projekta I kārtas ietvaros ir plānots sabiedrisko funkciju veikšanai rekonstruēt un atjaunot nelielu posmu (~200 m) cietā seguma un sabrukušu caurteci Peldu iela 
(posmā no Gaujas ielas). Ielas rekonstrukcija ir labs stimuls nozīmīga objekta izveidei Gaujas ielā 88 (SIA Santas Rezidence), kur plānotas 3,5 milj. EUR investīcijas un vismaz 
10 jaunas darba vietas. Bez tā, ka Peldu un Klints ielas ir svarīgas sabiedrisko funkciju veikšanai, tās atvieglos šī objekta tehniskās apkalpošanas un piegāžu organizēšanu. 
Projekta aktivitāšu pamatojums: 
 

1. Saulrītu ielas rekonstrukcija; 

 

2. Peldu ielas cietā seguma rekonstrukcija (posmā no Gaujas ielas līdz Klints ielai)  un Klints ielas pārbūve posmā no Peldu ielas līdz Vītolu ielai 

un no Vītolu ielas līdz Peldu ielai  . Ielu posmi ir svarīgi sabiedrisko funkciju veikšanai. Tāpat minētais ielas ir aktuālas projekta “Santas Rezidence” 

piegāžu organizēšanai un tehniskai apkalpošanai.  

 
 
Ilgtermiņa rezultatīvie rādītāji pēc teritorijas revitalizācijas īstenošanas: 

• Tiek sakārtots svarīgs ielas posms (Peldu ielā) sabiedrisko funkciju veikšanai, kur nepieciešama caurteces atjaunošana, kā arī Klints ielas pārbūve   

Projekta realizācijā  ieinteresētais  uzņēmums ir SIA Santas Rezidence.  

• Tiek rekonstruēta Saulrītu iela, kura atrodas intensīvā rūpnieciskā teritorijā ar vairāk kā 10 dažādu nozaru uzņēmumiem.   Sliktais ielas tehniskais 

stāvoklis šobrīd reāli kavē uzņēmējdarbības attīstību. 

•  
1. Saulrītu, Peldu, 

Klints ielu 
rekonstrukcija 

 637272,78 127646,52 
(t.sk. 
neattieciná
más 
2004,78) 
 

488092,76 
+21533,50  
(VBD) 
 

- - Rekonstruētas ielas- 
Saulrītu iela 703,61 m 
garumā, peldu un Klints 
ielas -  527 m garumā. 
Plānotās privātās 
investīcijas 5 043 501 

EUR apjomā. Vismaz 19 
jaunas darba vietas. 
Atjaunota degradētā 
teritorija  Peldu un Klints 
ielas rajonā- 6,4048 ha, 
Saulrītu ielas rajonā   
vismaz 2,2336ha 

2016 2017 Pašvaldība 
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1.1. Saulrītu ielas 
rekonstrukcija 

 500364,58     Ielas seguma maiņa, 
apgaismojuma 
ierīkošana, LŪK 
ierīkošana  

2016 2017  

1.2. Peldu ielas un 
Klints ielas posmu 
rekonstrukcija. 

 136908,20     Peldu ielas posma 
rekonstrukcija 
atjaunojot cieto segumu 
un caurtekas 
atjaunošana, Klints ielas 
posma rekonstrukcija  

2016 2017  
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Nr.p.k.  

 
 

Projekta 
nosaukums 

 
 

Papildinātība ar 
citiem projektiem 
(norādīt projekta 

Nr.p.k.) 

 
 

Indikatīvā 
summa 
(EUR) 

Finanšu instruments (EUR 
vai %) 

 
 

Projekta plānotie 
darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Plānotais laika 
posms 

 
 

Atbildīgais par 
projekta 

īstenošanu 
(sadarbības 
partneris) 
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5.6.2. SAM 

Prioritārā projekta ideja Nr.3 : Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā. III kārta 
 
Projekta idejas pamatojums: 
Cīrulīši vēsturiski ir bijis Cēsu pilsētas kūrorta rajons. Kopš šeit vairs nav kūrorta funkcija, rajons ir degradējies. Ir saglabājušās vairākas vecās ēkas, kuru revitalizācija 
dotu būtisku pienesumu pilsētas stratēģisko mērķu realizācijai. Cēsu pilsēta stratēģiskajā plānā saskata šī rajona atjaunošanu ar plašu atpūtas un izklaides piedāvājumu 
ģimenēm, aktīvā dzīves veida piekritējiem. Kā pamats ir jau esošais uzņēmums Žagarkalnā, kurš nodrošina aktīvo atpūtu ziemas sezonā un kuram ir plašas ieceres par 
pakalpojuma paplašināšanu vasaras sezonā. Šobrīd ir veiktas pārrunas ar vairākiem uzņēmējiem, kuri ir ieinteresēti Cīrulīšu teritorijā izvērst savu uzņēmējdarbību, 
perspektīvā nodrošinot jaunas darba vietas un līdz pat 100 tk apmeklētāju gadā. 
Teritorijas veiksmīgai attīstībai ir jānodrošina laba infrastruktūra, ceļi. Tādēļ pašvaldība minētā projekta ietvaros paredz rekonstruēt Cīrulīšu ielu  un Kovārņu ielu, pa 
kuru paredzēta apmeklētāju piekļūšana no Rīgas puses. Abas ielas pilda sabiedriskas funkcijas un pa tām paredzēts sabiedriskā transporta maršruts. 
Tāpat savu darbību paplašināt plāno uzņēmums SIA Venden, izbūvējot administratīvo korpusu, muzeju  un noliktavu telpas. Kopējais plānotais investīciju apjoms ir ap 
1,1 milj. EUR un 22  jaunas darba vietas. 
 
Projekta aktivitāšu pamatojums: 
 

1. Cīrulīšu ielas rekonstrukcija ar nepieciešamo inženierkomunikāciju izbūvi. Cīrulīšu iela ir daļēji rekonstruēta 2007.g. Taču posms līdz kūrortu 

zonai nav atjaunots. Tā kā Cēsu pilsēta stratēģiskajā plānā līdz 2030.g. redz sevi, kā attīstītu kūrorta pilsētu valsts mērogā, ielai ir vitāli svarīga 

loma. Cīrulīšu iela nodrošina gan piekļuvi plānotajai kūrortu zonai, gan piekļuvi šeit esošajiem ražošanas uzņēmumiem (SIA Venden, SIA 

Svētavots), kā arī aktīvās atpūtas un sporta centram Žagarkalns. 

 

2. Kovārņu ielas rekonstrukcija. Kovārņu ielas rekonstrukcija nepieciešama, lai pa šo ielu novirzītu  sabiedrisko transportu, kā arī iela ir svarīga 

teritorijas pieejamībai  no Rīga puses.    
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3. Nekustamā īpašuma iegāde Cīrulīšos Zīļu iela 4. Nekustamais īpašums  Zīļu ielā  4 ir  degradēto būvju statusā  (pēc tehniskās ekspertīzes slēdzienā 

nolietojums 75%). Ir nepieciešams īpašumu demontēt Komersanti ir izteikuši interesi attīstīt uzņēmējdarbību šajā īpašumā.    
 

4. Ēkas demontāža (atbilstoši tehniskā eksperta slēdzienam). Veicama pēc nepieciešamības. Izvērtējot nepieciešamību un iespējamos nomniekus, 

pašvaldība Projekta ietvaros ir gatava veikt ēkas demontāžu. 

 

5. Nekustamā īapšuma  Zīļu ielā 4 iznomāšana  uzņēmējdarbības vajadzībām. Vecā poliklīnikas ēka, kurai pēc tehniskās ekspertīzes ir 75% 

nolietojums, paredzēts nojaukt un  iznomāt īpašumu  uzņēmējdarbības veikšanai. 

 

 
Ilgtermiņa rezultatīvie rādītāji pēc III kārtas realizācijas: 

• Cīrulīšu ielas rekonstrukcija nodrošinātu infrastruktūru un inženierkomunikāciju pieejamību  gan esošajiem uzņēmumiem, gan pašvaldībai 

piederošajai jaunizveidotajai kūrortu un aktīvās atpūtas teritorijai. 

• Iegādājoties nekustamos īpašumus  Cīrulīšos no uzņēmuma, pašvaldība iegūst īpašumā vienotu teritoriju, kur plānots revitalizēt 

pamestos/neapsaimniekotos īpašumus un izveidot tos pievilcīgus uzņēmējdarbības attīstībai, kas atbilst  Cēsu novada teritorijas plānojumam 

2016-2026 
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1. Cīrulīšu teritorijas 
revitalizācija 
iegādājoties NĪ, 
Cīrulīšu ielas un 
Kovārņu ielas 
rekonstrukcija 

 1293951,15 257983,43
8076,04 

993778,7968
6,18 
+42188,93 
(VBD)  

  Rekonstruēta 
Cīrulīšu iela(760 m) 
un  Kovārņu iela 
(600 m). Izveidots 
asfaltbetona 
klājums, LŪK visā 
posmā, ielu 
apgaismojums. 
Revitalizēta  

2017 2018 Pašvaldība,  
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degradētā teritorija 
2,5 ha  no teritorijas, 
kurā agrāk atradās 
sanatorija Cīrulīši 
Izveidotas 22 darba 
vietas ,  plānotās 
privātās investīcijas 
1,1 milj. EUR 
apjomā. 

1.1. NĪ iegāde Cīrulīšu 
revitalizējamajā 
teritorijā 

 39639,09     NĪ iegāde ar mērķi  
revitalizēt un attīstīt 
komercdarbību 

2017 2017  

1.2. Cīrulīšu ielas 
rekonstrukcija 
(posmā no Pētera 
ielas līdz Kovārņu 
ielai  

 726388,10     760 m gara ielas 
posma 
rekonstrukcija. 
Seguma maiņa, 
ietves, 
apgaismojums, LŪK 

2017 2018  

1.3. Kovārņu ielas 
rekonstrukcija 

 510771,22     600 m gara ielas 
posma 
rekonstrukcija. 
Seguma maiņa, 
ietves, 
apgaismojums, LŪK 

2017 2018  

1.5. Ēkas demontāža (pēc 
nepieciešamības) 

 17152,74 
 

    Pēc tehn. 
ekspertīzes 
slēdziena 
saņemšanas 
paredzēta ēku 
demontāža 

2017 2018  
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5.6.2. SAM 
Prioritārā projekta ideja Nr.2 : Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā. II kārta. 

Projekta idejas pamatojums:  
Industriālo zonu izveide un attīstība reģionos ir viens no Latvijas nacionālās industriālās politikas galvenajiem mērķiem. Lai reģionos attīstītos uzņēmējdarbība un būtu 
iespējams piesaistīt investīcijas, svarīgs priekšnoteikums ir atbilstoša infrastruktūra.  
Cēsu pilsētā teritorijā, ko ietver Robežu un Rūpniecības ielas, kopš Celtniecības tresta darbības pārtraukšanas, kaut cik vērā ņemama saimnieciskā darbība nav notikusi. 
Saskaņā ar pilsētas teritorijas plānojumu arī turpmāk, šī teritorija paredzēta kā rūpnieciskās apbūves teritorija. Lai veicinātu uzņēmējdarbību šajās teritorijās un piekļuvi 
teritorijām, nepieciešams rekonstruēt esošās ielas (Robežu, Rūpniecības un Ata Kronvalda) izveidojot inženierkomunikācijas.  
Plānots, ka pašvaldība izveidos jaunu industriālo zonu, nopērkot no privāta īpašnieka  degradētu teritoriju  5,4 ha platībā, nepieciešamības gadījumā renovēs teritorijā 
esošās ēkas, sakops teritoriju, nodrošinās visa veida komunikāciju pieejamību. Jaunajā industriālajā zonā tiks izveidotas jaunas darbavietas un veiktas investīcijas.  
Industriālās zonas izveidošanas mērķis: radīt industriāli sakārtotu teritoriju pilsētas rūpnieciskajā teritorijā, kur iespējams attīstīt, konkurētspējīgu ražotņu (t.sk. nišas 
produktu) izveidi, radot jaunas darba vietas. Līdz 90.gadiem teritorijā darbojās vairāki uzņēmumi (t.sk. Celtniecības trests), kuri ražoja dzelzsbetona būvkonstrukcijas. 
Kopš uzņēmums pārtraucis darbību, teritorija ir privatizēta, vairakkārt mainījušies īpašnieki. Šobrīd 5,4 ha pieder privātīpašniekam, bet  minētā teritorija ir 
neapsaimniekota, bez konkrēta pielietojuma. Tajā pat laikā Cēsu pilsētai katastrofāli trūkst teritorijas Industriālo nozaru attīstībai. 
Projektā plānots Robežu, daļas no A. Kronvalda, Baltās  un Rūpniecības ielu rekonstrukcija, elektrisko jaudu sakārtošana, ūdens noteces un ūdens saimniecības 
atjaunošana.  
 
Projekta aktivitāšu pamatojums: 
 

1. Robežu ielas un Rūpniecības ielas ( posmā no Robežu ielas līdz Palmu ielai)  pārbūve. Paredzēts veikt Robežu ielas un Rūpniecības ielas 

(posmā no Robežu ielas līdz Palmu ielai) pārbūvi, kas ir atjaunojamās degradētās teritorijas funkcionālais savienojums. Ielas pārbūve  tiks 

veikta, pastiprinot ielas nestspēju un   izbūvējot  jaunu ielas  asfalta  segumu.  Robežu ielas posmā no Valmieras ielas līdz Eduarda 

Veidenbauma ielai izbūvēta  gājēju ietve.  Visos posmos pārbūvēta lietus ūdens kanalizācija.   Tiks veikta atsevišķu posmu  ūdensvada   un 

sadzīves kanalizācijas  pārbūve  un jauna izbūve.  Plānota šo ielu apgaismojuma pārbūve. 

2. Ata Kronvalda ielas pārbūve posmā no Valmieras ielas līdz  Jāņa Poruka ielai . Paredzēts veikt Ata Kronvalda ielas (posmā no 

Valmieras ielas līdz Jāņa Poruka ielai) pārbūvi, kas ir atjaunojamās degradētās teritorijas funkcionālais savienojums. Ielas  atjaunošana  tiks 

veikta,pastiprinot ielas nestspēju un   izbūvējot  jaunu ielas  asfalta  segu, izbūvējot  gājēju un velo ceļu, izbūvējot apgaismojumu, veicot 

ūdensvada un kanalizācijas,  kā arī lietus ūdens kanalizācijas posmu atjaunošanu un jaunu posmu izbūvi. Paredzēta gaisvadu elektrolīniju 

pārcelšana, ieguldot  zemē, kā arī  elektroietaišu rekonstrukcija. 

3. Baltās ielas  jaunbūve un Eduarda Veidenbauma ielas pārbūve. Paredzēts veikt Baltās ielas pārbūvi posmā no Valmieras ielas un jaunbūvi   

(posmā no Ata Kronvalda ielas līdz Eduarda Veidenbauma ielai)  un Eduarda Veidenbauma ielas (posmā no Baltās ielas līdz Robežu ielai) 
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pārbūvi.   Baltās ielas jaunizbūvējamais posms tiek virzīts cauri degradētai teritorijai, kas detālplānojuma ietvaros sadalīta vairākos zemes 

gabalos ražošanas uzņēmumu perspektīvai attīstībai  

Baltajā ielā  tiks  izbūvēta  ielas   asfalta  sega, vaļēja lietusūdens kanalizācija, ūdens un kanaliziācijas trasējums, kā arī  ierīkots apgaismojums 

un veikta 20 kV  elekto tīkla izbūve . Eduarda Veidenbauma ielā tiks  atjaunots ielas segums,  pārbūvēta ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, 

kā arī  pārbūvēts  apgaismojums. 

4. Teritorijas Robežu 4 un 4A iegāde un industriālās zonas izveidošana. Vecās rūpnieciskas teritorijas iegāde, lai atrisinātu katastrofālu 

industriālo teritoriju trūkumu piepilsētas rūpnieciskajā zonā. Kopā 5,4 ha. 

 

 
Ilgtermiņa rezultatīvie rādītāji pēc industriālās zonas ieceres īstenošanas: 

• Tiek izveidota teritorija jaunu uzņēmumu izveidei  (5.4 ha) un esošo uzņēmumu paplašināšanai. 

• Tiek sakopta plaša pilsētas teritorija, kas ilgstošu laiku ir degradētas teritorijas statusā.  

• Sakārtotas ielas 2825 m garumā un  nepieciešamās komunikācijas   
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1. Robežu un Rūpniecības 
ielu pārbūve  
Industriālās teritorijas 
izveidošana Robežu ielā 
4/4A. A.Kronvalda ielas  
, Baltās ielas  un 
Eduarda Veidenbauma 
ielas posma  pārbūve . 
 

 4860856,21 270069
9,15 

2160157,
06 
 

  Rekonstruētas 
ielas 2825 m 
garumā. 
Kopā atjaunota 
degradētā 
teritorija ne 
mazāk kā 6.1 ha 
platībā, izveidotas 
darba vietas  10, 
Plānotās privātās 

2019 2021 Pašvaldība, 
pašvaldības 
SIA Vinda 
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investīcijas 
4080499 EUR  
apjomā  

1.1. Robežu ielas un 
Rūpniecības ielas 
(posmā no Robežu ielas 
līdz Palmu ielai)  
pārbūve. 

   
1574924,36 

    Sakārtota Robežu 
iela (1290 m) ar 
nepieciešamajām 
komunikācijām 

2019 2021  

1.2. Baltās ielas  jaunbūve 
un Eduarda 
Veidenbauma ielas 
pārbūve. 

   
1218657,59 

    Veikta 
Rūpniecības ielas 
atjaunošana (485 
m) un 
komunikāciju 
izbūve un 
pārbūve  

2019 2021  

1.3. A.Kronvalda ielas posmā 
no Valmieras ielas līdz 
Jāņa Poruka  ielai  
pārbūve  

   
1787274,26 

    Veikta Ielas 
atjaunošana: 
1050 m garumā , 
izbūvētas ietves, 
veikta  
komunikāciju 
pārbūve 

2019 2021  

1.4. NĪ Robežu ielā 4/4A 
iegāde 

 280 000     Iegādāti 5.4 ha 
rūpnieciskas 
teritorijas pilsētas 
uzņēmējdarbības 
attīstībai 

2019 2019  
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3.3.1. SAM 

Prioritārā projekta ideja:  

Uzņēmējdarbības attīstību veicinošas satiksmes infrastruktūras izbūve Cēsu novadā. I Kārta (Vecpilsētas maģistrālās ielas 
rekonstrukcija uzņēmējdarbības vides uzlabošanai). 
Projekta idejas pamatojums: 
Dažādu apstākļu dēļ (krīze, apbūves tehniskais stāvoklis, īpašnieku nesaskaņas, infrastruktūras nesakārtotība, transporta piekļuve un citi) ilgāku laika posmu Cēsu 
Vecpilsētā ir problēmas ar uzņēmējdarbības vides “atdzīvināšanu” un sakārtošanu, iedzīvotāju, nekustamo īpašumu īpašnieku, uzņēmēju un tūristu savstarpējo interešu 
sabalansēšanu, kā arī gājēju, velosipēdistu un autobraucēju vajadzību nodrošināšanu. Šo problēmu atrisināšana vecpilsētas galvenajā ielā ir liels izaicinājums. Lai problēmas 
atrisinātu pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu veikt Rīgas ielas atsevišķu posmu pārbūvi, kas būtiski atdzīvinātu uzņēmējdarbību un sakārotu pilsētvidi. Projekta realizācija 
ļautu atrisinātas vairākas no iepriekš minētajām problēmām. Projekta realizācija veicinātu atsevišķu uzņēmēju plānotās iniciatīvas vecpilsētā piemēram: izveidot atpūtas 
un apartamentu kompleksu (ietverot gan restorānu, gan apartamentus, gan mākslas telpu platības), atjaunojot vēsturisko Vanadziņa namu Rīgas ielā 15. Kompleksa  
izveidošana plānota no privāto uzņēmēju investīcijām. Pārbūvējot Rīgas ielu posmā līdz Līvu laukumam, tiktu sakārtota vecpilsētas galvenā iela, atrisinātas gājēju, 
velosipēdistu un autobraucēju intereses, tiktu izbūvēti visi nepieciešamie  inženiertīkli (tai skaitā ārējais apgaismojums), tiktu izveidots augstvērtīgs iesegums un izvietotas 
nepieciešamās mazās arhitektūras formas. Būvprojekta realizācija nostiprinātu Rīgas ielas kā galvenās Cēsu vecpilsētas ielas statusu un veicinātu vecpilsētas attīstību 
kopumā. 
 
Projekta aktivitāšu pamatojums: 
 

3. Rīgas ielas rekonstrukcija atbilstoši apstiprinātajai Cēsu Vecpilsētas attīstības stratēģijai.  
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Rīgas iela ir Cēsu vecpilsētas galvenā artērija, kuras atdzīvināšana ir nepieciešama pilsētas tūrisma funkciju pilnvērtīgai veikšanai, ērtai iedzīvotāju lietošanai, vidējo un 
mazo uzņēmēju darbības atdzīvināšanai Vecpilsētā. Galvenais šķērslis ielas attīstībai līdz šim ir tās tehniskā nesakārtotība. Šobrīd, pateicoties plānotajām privātajām 
investīcijām ir iespēja būtiski uzlabot situāciju Vecpilsētā, kas nodrošina pietiekoši lielu tūrisma plūsmu un ir svarīga mazajiem un sīkajiem uzņēmējiem, kuri savu 
uzņēmējdarbību veic uz Rīgas ielas un tai pieguļošajām Vecpilsētas ielām. 
 

 
Ilgtermiņa rezultatīvie rādītāji pēc Rīgas ielas pārbūves: 

• Tiek sakārtota Rīgas iela, kas ir galvenā iela un svarīgākā satiksmes artērija Cēsu vecpilsētā.  

• Tiek nodrošināta gājēju un velosipēdistu drošība, vides pieejamība. 

• Tiek sakārtota lietus ūdens noteces kanalizācija, sadzīves kanalizācija, ūdens apgāde, ielas apgaismojums. 

• Sakārtota auto stāvvietu izvietošana 

• Sakārtota ērta piekļuve Rīgas ielai piegulošajiem  īpašumiem un tajos esošajām funkcijām: kafejnīcām, suvenīru veikaliem, viesnīcām, apartamentiem un citām. 
Labuma guvēji ir trīs komersanti 
 

 

1. Rīgas ielas posma 
rekonstrukcija 
uzņēmējdarbības 
vides uzlabošanai, 
Cēsīs, Cēsu 
novadā. 

 750 960 359 34
4 (t.sk. 
neatti
eciná
más 
izmaks
as 290 
236 
EUR) 

391 616 - - Pārbūvēta Rīgas iela 
360 m garumā.  Kā 
labuma guvēji ir 
komersanti, kuri veic 
saimniecisko darbību 
uz Rīgas ielas.  
Plānotās investīcijas 
450 tk EUR. Plānotas 7 
jaunas darba vietas. 

2016 2019 Pašvaldība 
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Nr.p.k.  

 
 

Projekta 
nosaukums 

 
 

Papildinātība ar 
citiem projektiem 
(norādīt projekta 

Nr.p.k.) 

 
 

Indikatīvā 
summa 
(EUR) 

 
 

Finanšu instruments (EUR vai %) 

 
Projekta plānotie 
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Atbildīgais par 

projekta īstenošanu 
(sadarbības 
partneris) 

P
aš

va
ld

īb
as

 
b

u
d

že
ts

 

ES
 f

o
n

d
u

 

fi
n

an
sē

ju
m

s 
(n

o
rā

d
īt

) 

P
ri

vā
ta

is
 s

ek
to

rs
 

C
it

i f
in

an
sē

ju
m

a 
av

o
ti

 (
n

o
rā

d
īt

) 

 

P
ro

je
kt

a 

u
zs

āk
ša

n
as

 
d

at
u

m
s 

P
ro

je
kt

a 

re
al

iz
āc

ija
s 

ilg
u

m
s 

 

3.3.1. SAM 

Prioritārā projekta ideja Nr.2:  

Uzņēmējdarbības attīstību veicinošas vides attīstība Rūpniecības ielā 
Projekta idejas pamatojums: 
Rūpniecības iela, kas atrodas Cēsu pilsētas rūpniecības rajonā un tiek aktīvi izmantota uzņēmējdarbības attīstībai, nav piemērota uzņēmēju vajadzībām. Projekta ievaros 
paredzēts veikt ielas apgaismojuma tīkla izveidi, kas nodrošinātu satiksmes un gājēju (uzņēmumu darbinieku) drošību, kā arī radītu pievilcīgu vidi uzņēmējdarbībai. 
Projektam ir tieša papildinātība ar SAM 5.6.2. projektu “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā II kārta”. 
 
Projekta aktivitāšu pamatojums: 
 

1. Ielas apgaismojuma izveide Rūpniecības ielā, Cēsu pilsētā 
 

Rūpniecības iela atrodas Cēsu pilsētas rūpniecības rajonā, kurā strādā vieni no lielākajiem Cēsu novada pašvaldības uzņēmumiem, piemēram,  AS “Cēsu Alus”, SIA 
“Cēsu Siltumtīkli”, kopumā ielā tieši reģistrēti un strādā vairāk nekā desmit komersanti. Taču Rūpniecības iela ir viena no maģistrālām ielām Cēsu pilsētas rūpniecības 
rajonā, tādējādi tās uzlabošana ir svarīga lielākam uzņēmēju skaitam, ko pamato arī uzņēmēju iesniegumi Cēsu novada pašvaldībai.  
Projektā tiks ierīkots ielas apgaismojums 903 metru garumā no Palmu ielas līdz Valmieras ielai. 
 

 
Ilgtermiņa rezultatīvie rādītāji pēc apgaismojuma izveides Rūpniecības ielā: 

• Tiek izveidots Rūpniecības ielas apgaismojums  

• Tiek nodrošināta gājēju un velosipēdistu drošība, vides pieejamība 

• Palielinās uzņēmējdarbības vides pievilcība un privāto investīciju apjoms 
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1. Rūpniecības ielas 
Cēsu novadā, Cēsu 
pilsētāapgaismoju
ma izveide 

5.6.2. 
“Degradēto 
teritoriju 
revitalizācija 
Cēsu novadā II 
kārta” 

34 500 9060,6
9 

25 439,3
1  

- - Izveidots ielas 
apgaismojums 
Rūpniecības ielai 903 
metru garumā no 
Palmu ielas līdz 
Valmieras ielai, 2 
jaunizveidotās darba 
vietas, 30000 eur  
investīcijas   
uznēmumos, kas gūst 
labumu no  projekta 
ieguldījumiem  

2020 2020 Pašvaldība 
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Nr.p.k.  Projekta 
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(norādīt projekta 
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Projekta plānotie 
darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 
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Atbildīgais par 
projekta īstenošanu 

(sadarbības 
partneris) 

3.3.1. SAM 

Alternatīvā projekta ideja Nr. 1 : Uzņēmējdarbības attīstību veicinošas satiksmes infrastruktūras izbūve Cēsu vecpilsētā II kārta. (Torņu ielas un Lielās 
Katrīnas un Lielās Skolas ielu krustojuma izbūve) 
Projekta idejas pamatojums: Veicot investīcijas Cēsu vecpilsētā, lielāku interesi par biznesa iespējām izrāda uzņēmēji. Viens no piemēriem ir Torņu ielas 1 nama iegāde, 
kur tuvākajos gados paredzēta 4 * viesnīcas izveide. Nams atrodas vecpilsētā un tam ir sarežģīta piekļuve. Bet atbalstot uzņēmējdarbību, pašvaldība var projekta ietvaros 
sakārtot Torņu ielas, Lielās Katrīnas ielas un Lielās Skolas ielas krustojumu, kas vienlaicīgi veicinātu labāku piekļuvi jaunajai viesnīcai. Viesnīcas izveidošanas projekts 
paredz investīcijas vismaz 1 milj EUR apjomā un spēs nodrošināt vismaz 6-7 jaunas darba vietas pilsētā. 
 
Projekta aktivitāšu pamatojums: 

1. Torņu ielas un Lielās Katrīnas un Lielās Skolas ielu krustojuma izbūve . Krustojuma rekonstrukcija atrisina vecpilsētas infrastruktūras, 

caurplūdes un labākas piekļuves jautājumu. Vienlaicīgi tas ir pozitīvs risinājums jaunās viesnīcas Torņu ielā 1 labākai piekļuvei. 

2. Mazā Katrīnas iela. 

 
Projekta ietvaros paredzēts rekonstruēt Mazo Katrīnas ielu posmā no Lielās Katrīnas ielas līdz Lielai Līvu ielai. Šajā posmā atrodas viesnīca “Katrīna”, kas ļautu atrisināt 
piebraukšanu pie viesnīcas. Tāpat sakarā ar uzņēmēju interesi (Hesburger) attīstīt savā īpašumā esošo NĪ Rīgas ielā 34, kurš piekļaujas Mazajai Katrīnas ielai, aktuāls 
kļūst jautājums par Mazās Katrīnas ielas atjaunošanu vēsturiskajā apjomā līdz Rožu laukumam. Tas saistīts ar celtniecību un ar augstuma atzīmju precizēšanu. 
Tādējādi tiek atrisināts jautājums arī par citu šai ielai pieguļošo nekustamo īpašumu attīstību nākotnē, kad īpašnieki saskarsies ar līdzīga rakstura problēmām. 
Teritorija, ko tautā apzīmē ar Pioniera laukumu, vēsturiski bija apbūvēta, bet pēc 2.pasaules kara, ēku drupas netika izvestas, bet nolīdzinātas un izveidots laukums. 

 
Ilgtermiņa rezultatīvie rādītāji pēc Torņu, Mazās un  Lielās Katrīnas un Lielās Skolas ielu rekonstrukcijas: 

• Tiek sakārtota pilsētas vecpilsētas daļa, kas ir svarīga satiksmes artērija vienā no Cēsu vecpilsētas posmiem. 

• Tiek izbūvēta un sakārtota Mazā Katrīnas iela vēsturiskajā apjomā. 
 
 

1. Torņu, Lielās 
Katrīnas, Lielās 

 391 459 58 719 
(15%) 

332 740 
(85%) 

  Rekonstruēts 
krustojums, kas 

2017 2018 Pašvaldība 
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Skolas ielas 
krustojuma 
rekonstrukcija 

sakārtots labākai 
transporta plūsmai 
vecpilsētai nozīmīgā 
daļā 

2. Mazās Katrīnas 
ielas atjaunošana 
un izbūve 
vēsturiskajā 
apjomā 

 81 653     Augstvērtīgs jaukta 
materiāla - kalta 
granīta un betona 
bruģa klājums 
braucamajā daļā un 
gājēju ietvēs. Kopējais 
garums 120 m. 

2017 2019 Pašvaldība 
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