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Pagājušais 2017.gads Cēsu novadam, cēsniekiem un 
vaivēniešiem bijis gads, kurā piepildījušies ilgi kalti plāni 
un lolotas pārmaiņas. Tas nenoliedzami bija karstu 

diskusiju gads, jo jūnijā notika pašvaldību vēlēšanas, tomēr 
visiem novada politiskajiem spēkiem bija svarīgs darbs, 
attīstība un pozitīvas pārmaiņas bez populisma, kas ļāva 
sekmīgi pabeigt ne vien iesāktos projektus, bet arī kaldināt 
jaunus. 
Gada pirmo pusi viennozīmīgi aizvadījām būvdarbu zīmē – 
divos lielos, Cēsīm nozīmīgos objektos, Rīgas ielā un pilsētas 
stadionā, sākās apjomīgi darbi, lai tos pārbūvētu atbilstoši 
mūsdienu prasībām. Tiesa, tas nāca ne bez neērtībām – ja 
būvlaukums stadiona apkaimes iedzīvotājiem sliktākajā 
gadījumā atņēma iemītas taciņas starp tirgu, veikalu un 
mājām, tad Rīgas ielas uzņēmējiem un iedzīvotājiem 2017. 
gads bija pārbaudījumu pilns. Esmu pateicīgs visiem, kuriem 
nācās pieciest lielākas un mazākas nebūšanas būvdarbu laikā 
– pateicīgs par pacietību un izturību. Būvdarbi jau tā nereti 
ir neprognozējams process, bet to veikšana uz bagātīga 
kultūrvēstures slāņa, vēsturiskā tirdzniecības ceļa, nozīmēja jo 
īpašu nepieciešamo rūpību un arheoloģiskās izpētes darbus. 
Abos objektos pabeidzām pirmās kārtas, un cēsnieki to 
novērtēja. Stadiona sporta laukumus, kamēr tos nesedza 
sniegs, jaunieši nesmādēja pat decembrī. Savukārt vecpilsētas 
galvenā iela tika pie jaunām komunikācijām, kvalitatīva bruģa 
seguma un platākām un gludākām ietvēm. 
Būvdarbu duna negāja garām arī Pastariņa sākumskolai, 
kurā gada sākumā sākās vērienīgi energoefektivitātes 
darbi, kas šodien ļauj skolai būt siltai, ekonomiskai un vēl 
mājīgākai nekā iepriekš. Jauna ēra ar jaunu direktoru sākās 
arī Cēsu Profesionālajā vidusskolā, kas gada beigās piedzīvoja 
nosaukuma maiņu, kļūstot par Cēsu Tehnoloģiju un dizaina 
vidusskolu. 
Arī Vaives pagastā atklājām jaunumus – agrā pavasarī 
Kaķukrogā durvis vēra Amatu māja, kas vienkopus pulcē 
dažādu senāku un modernāku arodu meistarus, kuri savas 
zināšanas nu var nodot tālāk interesentiem omulīgās un 

Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
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patīkamās telpās. Un vienlaikus Vaivē pērn savu atdzimšanu 
sāka mūsu 140 gadus seno spēlmaņu tradīciju nesēji – Cēsu 
tautas teātris –, kuri jau šogad režisores Edītes Siļķēnas vadībā 
ar Ādolfa Alunāna komisko opereti “Mucenieks un Muceniece” 
ieguva I pakāpes diplomu XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un 
XVI Deju svētku amatierteātru programmā. 
Cēsis nostiprināja sevi arī kā nacionāla un starptautiska mēroga 
pasākumu norises vieta. Bez ierastajiem festivāliem “Lampa”, 
Cēsu mākslas festivāla un “Cēsis 811”, kas pulcēja desmitiem 
tūkstošu novadnieku un viesu, Cēsīs debitēja arī nākotnes 
izaicinājumu konference “Cilvēkfaktors”, kas nu jau kļuvusi par 
ikgadēju tradīciju, kā arī gada nogalē biznesa cilvēki no visas 
Latvijas pulcējās Cēsu Uzņēmējdarbības forumā, kas vilināja ar 
jaudīgiem paneļiem, runātājiem un tematiem. Nedrīkst aizmirst 
arī par skolēnu deju festivālu “Latvju bērni danci veda”, kas 
Cēsīs maija beigās pulcēja 5400 dejotāju no visas valsts, ja tā 
var teikt, mazāka mēroga Deju svētkos.
Maijā atklājām arī divus ilgi gaidītus objektus, tiesa, dažādām 
mērķauditorijām. Gaujaskalns atdzima pavisam citā kvalitātē, 
tajā atklājot dizaina viesnīcu “Villa Santa”, kas kļuvusi par 
sekmīgu un kvalitatīvu magnētu arvien jauniem Cēsu 
apmeklētājiem, savukārt gados un sirdī jaunie cēsnieki noteikti 
novērtēja jauno reljefa velotrasi jeb “pumptrack”, ko atklājām 
aiz Maija parka. 
Jūnijā visas Cēsis sāka kustēties nedaudz aktīvāk, pašvaldībai 
sākot iedzīvotāju veselības veicināšanas projektu, kura gaitā 
notika desmitiem dažādu bezmaksas pasākumu – gan ar 
izkustēšanos, gan ar lekcijām par veselību, uzturu u.tml., kas 
mums par prieku izrādījās cēsnieku ļoti iecienīti. 
Savukārt jūlijā kustējāmies jau pavisam nopietnā līmenī, Cēsīs 
notiekot Latvijas Jaunatnes olimpiādei, kurā piedalījās 2803 
sportisti no 82 pašvaldībām. Cēsis atkal uz veselu nedēļas 
nogali nonāca visas Latvijas uzmanības lokā, pulcējot mūsu 
valsts talantīgākos un mērķtiecīgākos jauniešus. Pateicoties 
organizatoru un brīvprātīgo ieguldītajam darbam, parādījām 
sevi kā labus namatēvus arī sporta pasākumiem, bet lielākais 
prieks arī par Cēsu jauniešu izcīnītajām medaļām volejbolā, 
orientēšanās stafetē un kalnu riteņbraukšanā. 
Vasaras izskaņā turpinājām uzņemtos apgriezienus. Tika 
veikta A.Kalniņa, Pērļu, Noras un Dzintara ielu divkārtu 
apstrāde, noritēja Saulrītu, Klints un Peldu ielu rekonstrukcija, 
kā arī pabeigta Krīvu ceļa sakārtošana. Pabeidzām darbu 
arī pie diviem izsenis vajadzīgiem objektiem. Pirmā bija 
dienesta viesnīca Saules ielā, kas ir modernākā šādā tipa būve 
tuvākajā apkaimē un ļaus piesaistīt Cēsīm arvien jaunus un 
spējīgus mācīties gribētājus, kurus vilina mūsu skolu kvalitāte, 

programmas un pedagogi. 
Savukārt otrā, lai arī tāpat saistīta ar izguldināšanu, ir pavisam 
cita tipa iestāde. Beidzot tikām paši pie savas atskurbtuves, 
kas nozīmē, ka nu dzīves pārmērīgus baudītājus varam īslaicīgi 
nomitināt netālu un vienuviet, un pašvaldības policijai vairs 
nav jāpiestrādā par dzērāju taksometru, izvadājot viņus pa 
dzīvesvietām, vai pat uz tuvāko atskurbtuvi – Rīgā! 
Arī rudens Cēsīs turpinājās iepriecinoši aktīvi un pozitīvi, jo 
pašvaldība sāka ambiciozu projektu, apciemojot visas Cēsu 
novada apkaimes, kurās gan izstāstījām savus plānus un jau 
paveikto, gan arī uzklausījām pašu iedzīvotāju sasāpējušos 
jautājumus, ieteikumus un arī kritiku. Tas sasaucās gan ar 
pavasarī notikušajiem kaimiņu svētkiem, gan ar gada nogales 
Cēsu iedzīvotāju forumu, kas arī bija interesentu kupli 
apmeklēti, un ir skaidrs, ka šo iedzīvotāju iesaistes tradīciju un 
savstarpējo sarunu platformu ir jāturpina. 
Savukārt gada izskaņā Cēsis izskanēja plaši ar savu varēšanu 
un ambīciju. Piemēram, novembrī Cēsis triumfēja sīvā 
konkurencē, kļūstot par uzvarētāju Eiropas izcilāko tūrisma 
galamērķu jeb EDEN (European Destinations of Excellence) 
konkursa kategorijā “Kultūras tūrisms 2017”, kas nostiprināja 
Cēsu kā Latvijas kultūras galvaspilsētas un Eiropas kultūras 
lielpilsētas statusu. 
Pēdējos gados arvien aktualizējas īres mājokļu trūkums, kas 
norāda, ka Cēsis kā dzīvesvieta ir ļoti pieprasītas. Mājokļu 
jautājuma pirmais risinājums ir gada beigās noslēgtais līgums 
ar Aizsardzības ministriju, kopīgi izbūvējot īres namu Ata 
Kronvalda ielā 56. Patlaban redzams skaidrs risinājums, ka 
dzīvojamās platības jautājums attīstīsies arī no privātā sektora 
puses.
Tikmēr pašmāju IT milzis “Draugiem Group” rudenī atvēra savu 
pirmo reģionālo filiāli – tieši Cēsīs, Rīgas ielā, kas ļauj apvienot 
lielpilsētas nodarbinātības iespējas ar mazpilsētas dzīves 
kvalitāti, kā arī kalpo kā vēl viens apliecinājums investoru 
ticībai mūsu novadam. 
Bet pašvaldība tikām spēja pārsteigt daudzus, izziņojot plānus 
par izzinoša un izklaidējoša kosmosa centra būvniecību 
Cīrulīšu teritorijā. Ja aizvadīto gadu pabeidzām vien ar skicēm 
un ticību idejai, tad patlaban jau var teikt, ka gan projekts, 
gan tā finansējuma piesaiste ieguvuši ļoti konkrētus un reālus 
apveidus. 
Ar plāniem, darbiem un pabeigtiem projektiem 2017.gadā 
turpinājām stiprināt Cēsu novadu kā izcilu vietu, kur dzīvot, 
strādāt, mācīties un atpūsties. Paldies par novadnieku uzticību 
un pateicību to īstenošanā – esmu drošs, ka nākamie gadi 
nesīs tikpat daudz vērtīgu un interesantu jaunumu!
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Dati uz 31.12.2017.

cēsis

Iedzīvotāju skaits: 18423

Bezdarba līmenis: 4.4%

Aktīvo uzņēmumu
skaits: 1778

Jaundzimušie: 216

Skolēnu skaits: 3837

Dati uz 31.12.2017.

Pensionāru skaits: 3927
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Finanšu rādītāji

560 800

20 059 000

Nodokļu 
ieņēmumi

Budžeta 
iestāžu 

ieņēmumi

Speciālais
budžets

BUDŽETS
2016

Pamatbudžets
Pamatbudžets

Speciālais
budžets

1 376 000

11 325 000

10 187 000

1 038 000

100 000

786 200

21 895 000

IEŅĒMUMI IZDEVUMI

Izglītība

Ekonomiskā darbība

Atpūta, kultūra, reliģija

Sociālā aizsardzība

Vispārējie valdības dienesti

Pašvaldības teritoriju un 
mājokļu apsaimniekošana

Sabiedriskā kārtība un drošība

Iedzīvotāju
ienākuma nodoklis

Nekustamā
īpašuma nodoklis

Azartspēļu
nodoklis

10 107 000

Valsts un 
pašvaldību

dotācijas
7 335 000

Nenodokļu
ieņēmumi

22 300 246 300

1 100
9 700

697 700
Vides aizsardzība

Civilā aizsardzība

Feldšera punkts Vaives pagastā

844 300

1 162 000

1 837 000

3 445 000

3 544 000

CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS
BUDŽETS

1 196 €

Cēsu novads
vienam

iedzīvotājam
gadā tērē

558 300

23 374 000 

Nodokļu 
ieņēmumi

Budžeta 
iestāžu 

ieņēmumi

Speciālais
budžets

BUDŽETS
2017

Pamatbudžets
Pamatbudžets

Speciālais
budžets

1 591 000

11 948 000 

10 794 000

1 044 000 

110 000

924 900 

29 314 000 

IEŅĒMUMI IZDEVUMI

Izglītība

Ekonomiskā darbība

Atpūta, kultūra, reliģija

Sociālā aizsardzība

Vispārējie valdības dienesti

Pašvaldības teritoriju un 
mājokļu apsaimniekošana

Sabiedriskā kārtība un drošība

Iedzīvotāju
ienākuma nodoklis

Nekustamā
īpašuma nodoklis

Azartspēļu
nodoklis

12 523 000

Valsts un 
pašvaldību

dotācijas
9 807 000 

Nenodokļu
ieņēmumi

27 900 
267 400 

1 100

905 200 
Vides aizsardzība

Civilā aizsardzība

1 211 000

1 085 000

2 438 000 

6 933 000

3 941 000 

CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS
BUDŽETS

1 616 €

Cēsu novads
vienam

iedzīvotājam
gadā izlieto

Sv. Jāņa baznīcas fasādes atjaunošana
Viduslaiku pils konservācija, pils dārza labiekārtošana
Rīgas ielas rekonstrukcija

Cēsu novada izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana
Stadiona rekonstrukcija
Dienesta viesnīcas atjaunošana Putniņkrogā 
Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas būvniecība Valmieras ielā

Plānotie projekti
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Par pašvaldību
 � Cēsu novada pašvaldība darbojas saskaņā ar likumu “Par 

pašvaldībām”. Cēsu novada pašvaldības un Cēsu novada 
domes darbību no 2013.gada 1.novembra nosaka Cēsu 
novada domes 18.07.2013. saistošie noteikumi Nr. 18 “Cēsu 
novada pašvaldības nolikums”.

1. Geruļskis Erlends, ievēlēts no partijas “Vienotība”;
2. Grosbergs Guntis, ievēlēts no Nacionālās apvienības  
“Visu Latvijai!”-”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”;
3. Irbins Pauls, ievēlēts no partijas “Vienotība”;
4. Jaunzemis Tālis, ievēlēts no partijas “Vienotība”;
5. Laiviņš Ingus, ievēlēts no partijas “Vienotība”; 
6. Malcenieks Mārtiņš, ievēlēts no partijas “Vienotība”;
7. Malkavs Artis, ievēlēts no Latvijas Zaļās partijas;
8. Melbārdis Andris, ievēlēts no Vidzemes partijas;
9. Mežale Biruta, ievēlēta no partijas “Latvijas Zemnieku 
savienība”
10. Rozenbergs Jānis, ievēlēts no partijas “Vienotība”;
11. Sestulis Māris, ievēlēts no Latvijas Zaļās partijas;
12. Sproģis Renārs, ievēlēts no partijas “Vienotība”; 
13. Suija-Markova Inese, ievēlēta no partijas “Vienotība”;
14. Trapenciere Dita, ievēlēta no partijas “Vienotība”;
15. Žagars Juris, ievēlēts no partijas “Vienotība”.

Domes priekšsēdētājs – Jānis Rozenbergs.
Priekšsēdētāja vietniece – Inese Suija-Markova. 
Priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos – 
Mārtiņš Malcenieks.

Cēsu novada pašvaldība 2015.gadā izstrādāja Cēsu novada 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014.-2030.gadam, kas ir Cēsu 
novada hierarhiski augstākais teritorijas attīstības plānošanas 
dokuments, nosakot pašvaldības vēlamo attīstības virzienu un 
vadlīnijas tā sasniegšanai. Stratēģijā noteikts šāds attīstības 
redzējums:

8



“CĒSU NOVADS – tā ir iekārojamākā dzīvesvieta Latvijā!
Cēsu novada iedzīvotājs – vērtība un ilgtspējīgas izaugsmes centrālais elements, īstenotājs 
un virzītājs. Cēsu novadā katram iedzīvotājam un novada viesim tiek nodrošināta augsta 
dzīves kvalitāte. Novada iedzīvotāji veido un veicina jaunrades un radošuma uzplaukumu, 
kopīgi tiek veidota uzņēmējdarbībai un inovāciju radīšanai labvēlīga vide. Novada iedzīvotāji 
pastāvīgi rūpējas par novada unikālajām kultūras un dabas vides bagātībām, nodrošinot 
Cēsu novada kā izcila tūrisma un labjūtas galamērķa atpazīstamību. 
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dā

Sievietes Vīrieši

20-30 31-40 41-50 51-60 60 un vairāk

Statistika par pašvaldības personālu
Darbinieki

62%

13%

38%

16%

sievietes

darba attiecības 
beiguši

Darbinieku
mainība

Darbinieku
vecums

vīrieši

darba attiecības 
sākuši

20-30
31-40
41-50
51-60
60 un vairāk

6%
13%
25%
31%
25%

līdz 5 līdz 10 līdz 15 virs 15 virs 20

Pamatizglītība Vidējā/vidējā profesionālā izglītība

1.līmeņa augstākā izglītība Bakalaura grāds Maģistra grāds

Līdz 5 g.
Līdz 10 g.
Līdz 15 g.
Virs 15 g.
Virs 20 g.

30%
18%
17%
19%
16%

Pamatizglītība
Vidējā/profesionālā
1.līmeņa augstākā
Bakalaura grāds
Maģistra grāds

Birojs
Attīstības nodaļa

Administratīvi juridiskā nodaļa
Bāriņtiesa

Dzimtsarakstu nodaļa
Finanšu nodaļa

Informācijas tehn. nodaļa
Nekustamo īpašumu nodaļa

Izglītības nodaļa
Būvvalde

Vaives pagasta pārvalde
Pašvaldības policija

Komunālā nodaļa
Komunikācijas nodaļa

Izglītības iestāžu, aģentūru 
direktori

6
8

8

11
6

2
18

4

3

6
13

20

22

6

1%
34%

7%
38%
20%

Darbinieku
stāžs

Darbinieku
izglītība

25
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Pakļautības iestādes
Cēsu novada pašvaldībā izveidotas šādas pakļautībā esošas 
iestādes:
Iestāde “Cēsu novada pašvaldība”, kas nodrošina Cēsu 
novada domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba 
organizatorisko un tehnisko apkalpošanu.

Iestādes, kas realizē pirmsskolas izglītības programmas:

 � Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestāde; 

 � Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde;

 � Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde;

 � Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde;

 � Cēsu pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis”.

Iestādes, kas realizē pamatizglītības, vidējās un vidējās 
profesionālās izglītības programmas:

 � Cēsu 1.pamatskola;

 � Cēsu 2.pamatskola;

 � Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola;

 � Cēsu Pilsētas vidusskola;

 � Cēsu Valsts ģimnāzija;

 � Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija; 

 � Tehnoloģiju un Dizaina vidusskola;

 � Līvu pamatskola;

 � Rāmuļu pamatskola.

Iestādes, kas realizē interešu izglītības un profesionālās 
ievirzes izglītības programmas:

 � Cēsu pilsētas Mākslas skola;

 � Cēsu pilsētas Sporta skola; 

 � Cēsu Bērnu un jauniešu centrs.

Citas iestādes:

 � Cēsu Centrālā bibliotēka;

 � Vaives pagasta pārvalde;

 � Cēsu novada Bāriņtiesa.

Cēsu novada pašvaldībā ir izveidotas šādas pārraudzībā 
esošas iestādes un aģentūras: 

 � Cēsu novada pašvaldības aģentūra “Cēsu Kultūras un 
Tūrisma centrs”;

 � Cēsu novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests”;

 � Cēsu pilsētas pansionāts;

 � Cēsu internātpamatskola - rehabilitācijas centrs;

 � Cēsu Pieaugušo izglītības centrs.

Cēsu novada pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja šādās 
kapitālsabiedrībās: 
Pašvaldības kapitālsabiedrībās:

 � Cēsu pilsētas SIA “Vinda”;

 � SIA “Cēsu klīnika”;

 � SIA “Vidzemes koncertzāle”;

 � SIA “Cēsu tirgus”.

Publiski privātā kapitālsabiedrībā:

 � SIA “ZAAO”.

Privātās kapitālsabiedrībās:

 � SIA “Cēsu olimpiskais centrs”;

 � AS “CATA”.
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Pēc 2016.gadā veiktās Vaives pagasta pārvaldes 
reorganizācijas, kuras rezultātā tā no iestādes tika pārveidota 
par Cēsu novada pašvaldības nodaļu, Vaives pagasta pārvalde 
iedzīvotājiem turpina nodrošināt iespēju saņemt pašvaldības 
pakalpojumus tuvāk dzīvesvietai. 
Vaives pagasta pārvaldes ēkā “Kaķukrogs” 2017.gada 31.martā 
tika atvērta Vaives Amatu māja, kura labiekārtota ar Lauku 
attīstības veicināšanas programmas LEADER projektu 
konkursā iegūto finansējumu. Amatu mājas vajadzībām 
labiekārtotas četras telpas: steļļu istaba, virtuve, atpūtas istaba 
un rokdarbu istaba. Amatu mājā no 2017.gada iespējams 
apgūt aušanu, mezglošanu, zīda apgleznošanu, adīšanu ar 
adāmmašīnu, kā arī tradicionālu ēdienu gatavošanu.
Nozīmīgākie notikumi Vaives pagasta sabiedriskajā dzīvē bija 
Vaives pagasta svētki jūnijā, kurus apmeklēja vairāki simti 
cilvēku, kā arī apkaimes tikšanās Vaivē 26.septembrī, kas 
pulcēja ap 30 cilvēku, un Vaives iedzīvotāju tikšanās ar devīzi 

“Vaive mainās!” 9.decembrī, kurā tikās ap 60 vaivēniešu. 
Būtiskākā vides problēma Cēsu novadā un sevišķi Vaives 
pagastā ir invazīvie latvāņi. Cēsu novada pašvaldība 2017.gadā 
aktīvi meklēja veidus, kā ierobežot latvāņu izplatību. Pieņemts 
Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu 
organizatoriskais plāns no 2017.gada līdz 2021.gadam, kas 
paredz, ka zemes gabalos, kur latvāņu izplatības ierobežošanas 
pasākumi nav veikti, apkarošanu veic pašvaldība un pēc 
veiktajiem darbiem izraksta un izsniedz zemes īpašniekiem 
rēķinu.
Cēsu novada dome 2017.gadā arī pieņēmusi grozījumus 
saistošajos noteikumos Nr.27 “Par atvieglojumu piemērošanu 
nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Cēsu novadā”, 
nosakot, ka zemju īpašnieki, kuri būs veikuši latvāņu invāzijas 
ierobežojošus pasākumus, saņems 90% nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu. 

Vaives pagasts
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Pašvaldības aģentūra  
“Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
Pašvaldības aģentūra „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” ir 
dibināta 2004.gadā, un tās darbības mērķis ir rūpēties par 
kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un to izmantošanu 
sabiedrības izglītošanai, tādējādi veicinot tūrisma un kultūras 
nozaru attīstību Cēsu novadā. 

Aģentūra rūpējas par Cēsu pils kompleksa attīstību 
un pieejamību sabiedrībai, Cēsu kā tūrisma galamērķa 
popularizēšanu un sabiedrības iesaisti radoši izglītojošās 
kultūras aktivitātēs. Tās pakļautībā darbojas trīs nodaļas: 
Cēsu Vēstures un mākslas muzejs, Cēsu Kultūras centrs un 
Cēsu Tūrisma attīstības un informācijas centrs, kas radis 
jaunu mājvietu un šobrīd atrodas Baznīcas laukumā 1.
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Cēsu novada pašvaldības aģentūrai “Sociālais dienests” 2017.
gads bija jau vienpadsmitais darbības gads. Dienests saglabājis 
līdzšinējo struktūru ar četrām nodaļām: Administratīvo 
nodaļu, Ģimeņu atbalsta nodaļu, Atbalsta nodaļu pilngadīgām 
personām un Saimniecisko nodaļu. 
Sociālā dienesta darbinieki 2017.gadā piedalījušies 495 
apmācību stundās, saņēmuši supervīzijas - 312 stundas. Sociālā 
dienesta izdevumi 2017.gadā bija 1 050 541 euro, par 5,38% 
vairāk nekā 2016.gadā. Sociālajam dienestam no pašvaldības 
pamatbudžeta izdevumiem 2017.gadā tika novirzīti 3,67 %1.

2017. gadā tika izvirzītās četras prioritātes:

 � Projekta “Vidzeme iekļauj” realizācija;

 � Saules ielas 23 nama puses pārbūve par atsevišķiem 
dzīvokļiem;

 � Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” 
vidēja termiņa attīstības stratēģijas izstrāde 2018. – 2020.
gadam;

 � Patversmes jautājuma risināšana.

Pašvaldības aģentūra 
“Sociālais dienests”

1 Aprēķins: Sociālā dienesta plānotais budžets (1 076 337 euro) : Cēsu novada pašvaldības plānotajiem pamatbudžeta izdevumiem 
(29 314 000 euro) x 100
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Trīs no izvirzītajiem mērķiem 2107.gadā sasniegti un izpildīti 
labā kvalitātē. Jau no 2015.gada veiksmīgi turpinās darbs pie 
projekta “Vidzeme iekļauj”, un Cēsu novada dome ir pieņēmusi 
lēmumu “Par saistību uzņemšanos un sabiedrībā balstītu 
sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājuma 
īstenošanu”, kas atbalsta sešu jaunu sabiedrībā balstītu sociālo 
pakalpojumu izveidi: grupu dzīvokļi, specializētās darbnīcas, 
dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar garīga 
rakstura traucējumiem, atelpas brīža pakalpojums bērniem 
ar funkcionāliem traucējumiem, dienas centrs bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem un rehabilitācijas centrs bērniem 
ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākiem.
Kā ik gadu, paralēli ikdienas darbam, kurā ietilpst sociālā 
palīdzība, sociālie pakalpojumi, sociālais darbs, palīdzība 
dzīvokļu jautājumu risināšanā, sadarbība ar sociālās jomas 
nevalstiskajām organizācijām un pašvaldības dzīvojamā fonda 
pārvaldība, realizētas arī vairākas citas aktivitātes:

 � noorganizētas devītās Ģimenes dienas svinības Cēsīs;

 � piecos pašvaldības dzīvokļos veikts kapitālais remonts un 
vēl astoņos veikti nelieli remontdarbi (logu nomaiņa, jumta 
seguma nomaiņa);

 � trešo reizi organizēts sociālās jomas NVO Ziemassvētku 
pasākums.

Par 2018. gada prioritātēm izvirzītas:

 � Projekta “Vidzeme iekļauj” realizācijas turpinājums, 
sagatavojot un iesniedzot ERAF finansējuma pieprasījumu 
jauno sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu attīstībai 
Cēsīs, Rīgas ielā 90;

 � Aģentūras reorganizācija, nododot Cēsu novada pašvaldībai 
funkciju – palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā;

 � Dalība projektā “Soli tuvāk: Kopienas vienotā atbilde uz 
vardarbības pret sievietēm gadījumiem”.
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Cēsu Centrālā
bibliotēkā
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Cēsu novada pašvaldības iestāde “Cēsu Centrālā bibliotēka” 
2017.gadā izvirzīja galvenos uzdevumus, kas tika veiksmīgi 
sasniegti:

 � Pilnveidot CB pakalpojumu piedāvājumu iedzīvotājiem, 
īpašu uzmanību pievēršot darbam ar bērniem un jauniešiem, 
iedzīvotāju un bibliotekāru apmācībām

 � Novadpētniecības darba optimizācija, novadnieku datu 
bāzes rediģēšana un pilnveidošana, pagastu bibliotēku 
iesaiste novadpētniecības materiālu atspoguļošanā datu 
bāzēs

 � Atkārtoti Cēsīs organizēt Latvijas Bibliotekāru biedrības 
Vidzemes nodaļas Vidzemes skolu un bērnu bibliotēku 
darbinieku konferenci

 � Turpināt organizēt profesionālās pilnveides bibliotēkā un 
nodrošināt iespēju bibliotēku speciālistiem apmeklēt citu 
organizāciju organizētos pasākumus

2017. gadā bibliotēkas darbinieki organizējuši 
135 pasākumus (30 – pieaugušo auditorijai 
un 105 – bērnu auditorijai (t.sk. ģimenēm ar 
bērniem). Pasākumu kopējais apmeklētāju 
skaits 2724 (t.sk. 1600 bērni). 
Tāpat gada laikā notikušas vairākas 
iedzīvotāju un bibliotekāru apmācības.

5 750
2 024

224

55 688

64 460
18 605

142 322
98 287
35 151

24 773

120 068
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Cēsu novada pašvaldība 2017.gadā turpināja attīstīt 
komunikāciju ar sabiedrību, strādājot ar līdz šim izmantotajām 
platformām. Ik mēnesi visās Cēsu novada iedzīvotāju 
pastkastītēs nonāca pašvaldības informatīvais izdevums “Cēsu 
Vēstis”. Veiksmīgai un mūsdienīgai saziņai ar iedzīvotājiem 
pašvaldība turpināja izmantot oficiālos kontus sociālajos tīklos 
“Facebook”, “Twitter”, “Instagram” un “Draugiem.lv”.

Lai veicinātu aktīvas pilsoniskās sabiedrības veidošanos 
un nodrošinātu katram iedzīvotājam iespēju iesaistīties 
pašvaldības darbā, Cēsu novada pašvaldība 2017.gadā 
organizēja sarunu ciklu “Apkaimju tikšanās”. Cēsu novadā tikai 
identificētas desmit apkaimes, un katrā no tām organizētas 
iedzīvotāju tikšanās ar dažādus pašvaldības darbības 

virzienus pārzinošiem speciālistiem un domes deputātiem. 
Tikšanās notika otrdienu un ceturtdienu vakaros no 
5.septembra piecu nedēļu garumā. Iedzīvotājiem bija iespēja 
uzdot sev interesējošus jautājumus par pašvaldības darbu, 
norādīt uz nepieciešamajiem uzlabojumiem un piedāvāt 
savus ierosinājumus, lai Cēsis padarītu par izcilu vietu dzīvei. 
Visas pārrunātās problēmas tika apkopotas un izskatītas 
Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejā, 
kā arī Cēsu novada domes sēdē. Sarunās ar iedzīvotājiem 
noskaidrotajām problēmām pašvaldības iespēju robežās 
meklēts risinājums. Kopā apkaimju tikšanās desmit apkaimēs 
pulcēja ap 200 Cēsu novada iedzīvotāju.

Komunikācija ar sabiedrību
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Apkaimju sanāksmēs pārrunātais kalpoja par pamatu radošu 
ideju meklējumiem Cēsu novada iedzīvotāju forumā 28.oktobrī 
Cēsu 2.pamatskolā. Iedzīvotāju forums Cēsu novadā veidojas 
par tradīciju un norisinājās otro gadu pēc kārtas. Foruma 
dalībnieki prātoja, kā veicināt iedzīvotāju pašiniciatīvu, 
mudināt iesaistīties savas apkārtējās vides labiekārtošanā, 
kā nodrošināt veiksmīgāku saziņu iedzīvotāju un pašvaldības 
starpā. Forumā piedalījās ap 50 Cēsu novada iedzīvotāju.

Gada nogalē testa režīmā darbu uzsāka Cēsu novada 
pašvaldības aplikācija “Cēsis 8911” un vienotais tālruņa numurs 
8911. Tie iedzīvotājiem dod iespēju operatīvi sazināties ar 
pašvaldību, lai ziņotu par novadā pamanītām problēmām, kā 
arī saņemt atgriezenisko saiti par to risinājumu. 
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Nozīmīgākie projekti,
kuru īstenošana sākta 2017.gadā

 � Projekta “Pasākumi Cēsu novada pašvaldības iedzīvotāju 
veselības veicināšanai un slimību profilaksei” gaitā tika 
veidotas daudzveidīgas aktivitātes, kas piemērotas plašām 
iedzīvotāju auditorijām, piemēram, kustību nodarbības 
brīvā dabā, izglītojošie un informatīvie pasākumi, u.c. Īpaši 
pasākumu cikli tika veidoti arī šaurākām mērķauditorijām, 
piemēram, izglītojoši pasākumi novada skolēniem, izbraukuma 
pasākumi Vaives pagasta ciemos u.c. Īpaša uzmanība 
tika pievērsta arī tādām iedzīvotāju grupām kā seniori un 
riska grupām pakļautie iedzīvotāji (bezdarbnieki, trūcīgie 
iedzīvotāji u.c.). Tika nodrošināta veselības veicināšanas un 
slimību profilakses pakalpojumu pieejamība visiem Cēsu 
novada iedzīvotājiem. Kopējais projekta ieviešanas laiks – trīs 
gadi.

 � Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
Specifiskā atbalsta mērķa 5.5.1. “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt 
nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar 
to saistītos pakalpojumus” projekta “Kultūra, vēsture un 
arhitektūra Gaujas un laika lokos” īstenošanā sadarbojas 
deviņi projekta partneri no Vidzemes pašvaldībām, katrs 
īstenojot kāda valsts nozīmes kultūras mantojuma objekta 
atjaunošanu. Cēsu novada pašvaldībā tiks atjaunota daļa 
Cēsu viduslaiku pils, vienlaikus veidojot jaunus tūrisma 
pakalpojumus un labiekārtojot Pils dārza teritoriju. Projekta 
sākotnējie darbi sākti jau 2017.gada rudens sezonā, savukārt 
būvdarbi norisināsies visu 2018.gadu un līdz 2019.gada 
nogalei.
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 � Sākta projekta “Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas 
modernizācija” (specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3) īstenošana, 
izstrādāts tehniskais projekts “Cēsu profesionālās vidusskolas 
dienesta viesnīca 120 audzēkņiem Valmieras ielā 19, Cēsīs, 
Cēsu novadā.

 � Noslēgts līgums ar CFLA par ERAF projekta “Dabas 
infrastruktūras atjaunošana Gaujas nacionālā parka teritorijā 
Cēsu un Pārgaujas novados” aktivitātē 5.4.1.1. “Antropogēno 
slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija 
Natura 2000 teritorijās”. Sākta Cīrulīšu dabas takas 
atjaunošana un paplašināšana.

 � Risinot mājokļu trūkumu novadā sākta nepabeigtas 
jaunbūves pārbūve par daudzstāvu daudzdzīvokļu 
dzīvojamās ēku Ata Kronvada ielā 56. Projekts noris sadarbībā 
ar Aizsardzības ministriju un pēc ēkas pārbūves Cēsu 
novada pašvaldība iegūs 17 dzīvokļus, savukārt Aizsardzības 
ministrija septiņus.

 � Noslēgts līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru 
par projekta “Degradēto teritoriju revitalizācijas Cēsu 
novadā II kārta” aktivitātē 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa 
“Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas 
atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 
2.projektu iesniegumu atlases kārtu “Ieguldījumi degradēto 
teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru 
pašvaldībās”. Projekta būvdarbi sākti Kovārņu un Cīrulīšu 
ielās, sākta ēkas Zīļu ielā 4 nojaukšana, lai degradēto teritoriju 
atbrīvotu jaunas uzņēmējdarbības sākšanai.

 � Līdz 2020.gada pavasarim noris “Kultūra, vēsture, 
arhitektūra Gaujas un laika lokos” projekts, kura laikā 
Cēsu novada pašvaldība veiks vairāku Cēsu viduslaiku pils 
daļu (kapelas, D un A korpusa, D, R un priekšpils R torņa) 
konservāciju, Seno rotu kalves un gājēju tilta atjaunošanu, Pils 
dārza teritorijas labiekārtošanu, kā arī amatnieku darbnīcu 
un ēdināšanas nojumes izbūvi Pils dārzā.

 � Sākts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa projekts “Rīgas ielas posma 
rekonstrukcija uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, Cēsis, 
Cēsu novadā”. Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju 
apjomu Cēsu vecpilsētā, veicot ieguldījumus vecpilsētas 
maģistrālās ielas, konkrēti – Rīgas ielas – rekonstrukcijā, lai 
veicinātu komercdarbības attīstību un balstoties uz mazo 
(sīko) un vidējo komersantu bez valsts vai pašvaldību 
kapitāla daļas un individuālo komersantu vajadzībām.
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Projekti, kuri īstenoti 2017.gadā
 � Pabeigta Cēsu pilsētas stadiona 1.kārtas būvniecība
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 � Gada nogalē noslēdzās Saulrītu ielas pārbūve, kas sākās 
2016.gada rudenī. Pārbūves rezultātā rūpniecības apbūves 
teritorijā pa Saulrītu ielu izbūvēta lietus ūdens savākšanas 
un novadīšanas sistēma, apgaismojums, cietais ielas segums. 
Turpmāk uzņēmējiem, kas darbojas šajā kvartālā, raizes vairs 
nesagādās pavasara atkušņi un stipras lietavas, kuru laikā 
teritorijas applūda un tika bojātas ēku pamatkonstrukcijas.
Pabeigti arī Peldu ielas un Klints ielas posmu pārbūves darbi, 
lai veicinātu “Villa Santa” Gaujas ielā 88 atjaunošanu. Šajos 
ielu posmos ieklāts cietais ielas segums un sakārtota lietus 
ūdens noteces sistēma.

 � Pabeigti pārbūves darbi Lielajā Kalēju ielā, kur veikta 
gāzes un telekomunikācijas inženiertīklu izbūve, kā arī ieklāts 
šķeltais bruģis.

 � Turpinājās grants ielu virsmas divkārtu apstrāde: Oktobra 
ielā, Ezera ielā, Pērļu ielā no Ezera līdz Noras ielai un Noras iela 
no Ezera līdz Dzintara ielai; Alfrēda Kalniņa ielā un Dzintara 
ielā no Festivāla līdz Celtnieku ielai. Lai savāktu virsūdeņus 
un neizskalotu atjaunotās ielas, Dzintara, Ezera un Festivāla 
ielā iestrādātas līniju gūlijas.Cēsu pilsētā un Vaives pagastā 
daudzviet atjaunots grants segums. Kopumā ieklāti aptuveni 
600 kubikmetri grants.

 � Cīrulīšu dabas taku tīkls paplašināts ar diviem posmiem 
800 metru garumā. Taka Zvanu klints apskatei, kuras izbūvē 
izmantots apaļkoks un koksnes polimēra dēļi ir 357 metrus 
gara, savukārt taka ar kāpnēm un skatu platformām virs 
Spoguļklints ir 440 metrus gara. 

 � Gājēju ietvju izbūve Viestura un Valmieras ielās un Uzvaras 
bulvārī.
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 � “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā” I.kārtas 
projekta būvdarbi pabeigti Saulrītu ielā un Peldu un Klints 
ielās. Projekta rezultātā uzlabota ielu infrastruktūra un 
veicināta uzņēmējdarbības attīstība Saulrītu un Peldu un 
Klints ielu apkārtnē.

 � Cēsu Izstāžu nama energoefektivitātes uzlabošanas 
projekts. Veikti remontdarbi, lai uzlabotu ēkas 
energoefektivitāti, taupītu enerģiju un samazinātu oglekļa 
dioksīda emisiju daudzumu.

 � Pabeigta projekta “Cēsu novada vispārējās izglītības 
iestāžu modernizācija” (specifiskā atbalsta mērķa 8.1.2) pirmā 
aktivitāte “Dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4201 
004 0715 001 atjaunošana, daļu telpu piemērojot dienesta 
viesnīcas vajadzībām, Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā”, 
kuras gaitā atjaunota skolēnu dienesta viesnīca ar 154 vietām 
Cēsu novada izglītības iestāžu skolēniem.

 � Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas ēkas atjaunošana 
par zema enerģijas patēriņa ēku. Būvdarbu laikā notika 
ēkas fasādes atjaunošana un citi labiekārtošanas darbi, lai 
skola kalpotu par mājīgu vidi skolēniem un mācībspēkam, 
kā arī krasi samazinātu izmantotās enerģijas daudzumu un 
ekonomētu līdzekļus ēkas apsildei.

 � Četras pašvaldības ēkas (Bērzaines iela 5, Bērzaines iela 16, 
Bērzaines iela 18 un Vaives pagasta “Kaķukrogs”) piedalījās 
“EnergoKomandu” sacensībās pašvaldību darbiniekiem. 
Projekts tika īstenots sadarbībā ar SIA “Ekodoma” un 
līdzfinansēts programmas “HORIZON 2020” gaitā. Sacensību 
galvenā ideja ir panākt enerģijas patēriņa samazinājumu 
biroja tipa pašvaldības ēkās, mainot darbinieku ikdienas 
paradumus Sacensības noslēdzās 2017.gadā, un Bērzaines 
ielas 18 energokomanda ieguva otro vietu Latvijas dalībnieku 
mērogā.
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Projekti, kuru īstenošana turpinās
 � Projekts “Cēsu novada vispārējās izglītības iestāžu 

modernizācija” – 2017.gada laikā veikti projektēšanas darbi 
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas Sporta zonas 
labiekārtošanai, kā arī metodiskā centra izveidei, pielāgojot 
skolas mācību telpas 1.stāvā.

 � Tāpat 2017.gada laikā īstenota viena Cēsu novada iniciatīvu 
platformas www.cesuproejkti.lv iniciatīva – Jauniešu Diena 
2017, kuru organizēja Cēsu novada Jauniešu dome kopā ar 
jauniešu biedrību “Youth for City, City for Youth” norisnājās 
2017.gada 1.septembrī. Kā arī gada nogalē sākta iniciatīvas 
par Disku Golfa parka izveidi Pirtsupītes gravā īstenošana.

 � Cēsu Pilsētas vidusskolas piebūves izveidei sākta 
projektēšana.

 � Pašvaldības līdzfinansētais vasaras skolu organizēšanas 
projektu konkurss 2017.gadā atbalstīja četru vasaras skolu 
organizēšanu Cēsu administratīvajā teritorijā.

 � Cēsu novada pašvaldība jau vairākus gadus īsteno grantu 
konkursu “Dari Cēsīm”, kas izveidots uzņēmējdarbības 
atbalstam Cēsu novadā. Grantus līdz 3000 EUR apmērā 
2017.gadā saņēmuši septiņi uzņēmumi.

 � Atbalstot daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku piesaistīto zemes 
gabalu labiekārtošanas projektus, 2017.gadā līdzfinansēti 
12 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu uzlabošanas 
projekti, piešķirts pašvaldības līdzfinansējums 60 000 EUR.

 � 2017.gadā sākta daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes 
projektu ieviešana jaunajā ES struktūrfondu plānošanas 
periodā 2014-2020, kā rezultātā sākta vienas daudzdzīvokļu 
mājas energoefektivitātes uzlabošanas projekta ieviešana ar 
Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējumu.

 � Programmas URBACT III projekts TechTown.

Atbalstot sabiedriskās aktivitātes un iedzīvotāju 
līdzdalību apkārtējās vides veidošanā un sakārtošanā, 
2017.gadā pašvaldība turpināja iedzīvotāju iniciatīvu 
atbalsta divas programmas
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Paveiktie projekti Vaives pagastā
 � 2016.gadā izsludināts un noslēgts līgums ar SIA 

“Projektēšanas birojs AUSTRUMI” par būvprojekta izstrādi 
“Cēsu novada pašvaldības grants ceļa Akmenskrogs-
Veismaņi-Vaives pagasta robeža pārbūve”, 2018.gadā 
būvprojekts iesniegts būvvaldē.

 � 2017.gadā ELFLA projekta ietvaros realizēts projekts 
“Vaives Amatu mājas darbības pilnveidošana”, iegādājoties 
pamatlīdzekļus. Patlaban tiek realizēts projekta 2.posms, 
meistarklašu filmēšana, filmu apstrāde, sagatavošana 
sabiedrības pieejamībai internetvidē.

 � Projektu “Zivju resursu pavairošana Cēsu novada Vaives 
pagasta Mazuma ezerā” atbalstīja Lauku atbalsta dienesta 
Zivju fonda programma, kura rezultātā Mazuma ezerā tika 
pavairoti zandarti (2500 zandartu mazuļi).

 � 2017.gadā realizēts ELFLA pasākuma “Ieguldījumi meža 
platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” 
apakšpasākuma “Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības 
un ekoloģiskās vērtības uzlabošana” projekts “Jaunaudzes 
retināšana Cēsu novada pašvaldības īpašumā Mākoņi”.
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Cēsu viesi
Cēsis gada laikā apciemo ne vien liels tūristu un festivāla 
apmeklētāju skaits, bet arī oficiālas delegācijas, kas nodrošina 
novada nacionālu un starptautisku atpazīstamību. 2017.
gada rudenī Cēsīm bija gods uzņemt oficiālo reģionālo 
vizīti ar visiem Latvijā akreditētiem ārvalstu vēstniekiem. 
Tāpat gada laikā divpusējās vizītēs Cēsis apmeklējuši astoņi 
vēstnieki no Eiropas un austrumu partnerības valstīm. Gada 
nozīmīgākā vizīte bija 2017.gada aprīlī, kad Cēsis apciemoja 
Valsts prezidents Raimonds Vējonis, vizītes laikā tiekoties 
ar cēsniekiem – skolēniem, skolotājiem, interesentiem – 
deputātiem, kā arī apmeklējot Cēsu uzņēmumus un Latvijas 
simtgades koncertizrādi “Latgales gredzens”.

 � Latvijā akreditēto ārvalstu vēstnieku vizīte Cēsīs

 � Valsts prezidenta Raimonda 
Vējoņa vizīte Cēsīs
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Pēcvārds
Katrs gads pašvaldībā nāk ar jaunām attīstības iecerēm, gan 
turpinot nodrošināt kvalitatīvus dzīves, investīciju un izglītības 
apstākļus un infrastruktūras uzlabojumus, gan arī veidojot 
efektīvu personāla un pārvaldes struktūru pašvaldībā. Cēsu 
novada pašvaldībā 2018.gada sākumā notika reorganizācija, 
apvienojot vairākas radniecīgu funkciju nodaļas, speciālistus 
un sniegtos pakalpojumus mazāk, bet lielākās pārvaldēs.

Tāpat panākta konceptuāla vienošanās par Cēsu novada 
pašvaldības administratīvā aparāta pārvietošanu bijušajā 
pašvaldībās ēkā Raunas ielā 4, tādējādi nodrošinot ērtus 
un modernus apstākļus gan klientiem, gan apkalpojošajam 
personālam. Pašvaldības pakalpojumu sniegšana un 
speciālistu sasniedzamība vienkopus, centrālā vietā, ir loģisks 
turpinājums pašvaldības centieniem nodrošināt draudzīgu un 
mūsdienīgu klientu apkalpošanu. 

Pērn ielikts stūrakmens nozīmīga, starptautiska tūrisma 
objekta – Cēsu Kosmosa izziņas centra – būvniecībai. Rudenī 
rezultatīvi noslēdzās metu konkurss, kam kopumā tika 
iesniegti desmit pieteikumi. Šis ir būtisks solis tūrisma attīstībai 
un nozīmīgs objekts, lai piesaistītu vairāk viesu ārpus ierastās 
tūrisma sezonas, kā arī turpinātu Cīrulīšu teritorijas atdzimšanu. 
Tas būs īpaši nozīmīgs objekts ģimenēm ar bērniem, kā arī 
tas ļaus mazināt Cēsu tūrismam raksturīgo problēmu – viesu 
uzturēšanos Cēsīs tikai vienu nakti. Šis būs ieguvums arī Cēsu 
viesmīlības sektoram – viesnīcām, restorāniem, kafejnīcām un 
citiem pakalpojumu sniedzējiem.

Pēc nekustamo īpašumu uzņēmumu aplēsēm īres dzīvokļu 
pieprasījums Cēsīs pārsniedz piedāvājumu pat septiņas 
reizes. Redzot Cēsīs potenciālu un saņemot pašvaldības 
pretimnākšanu, SIA “Siguldas būvmeistars” plāno četru 
jaunu daudzdzīvokļu namu būvniecību Saules un Vilku ielas 
krustojumā. Šis būs būtisks ieguldījums dzīvojamā fonda 
attīstībai un papildinājums Ata Kronvalda ielas 56 īres mājokļu 
iekārtošanai. Ja viss ritēs pēc plāna, pirmās mājas būvniecība 
varētu sākties jau 2019.gada pavasarī un noslēgties tā paša 
gada nogalē. Šādā režīmā plānots virzīties arī turpmāk – 
nākamo četru gadu laikā uzbūvējot pa daudzīvokļu mājai ar 
22 dzīvokļiem katrā.

Pieprasījums pārsniedz piedāvājumu arī pirmsskolas izglītībā, 
tāpēc ik gadu tiek atvērtas jaunas bērnudārza grupiņas, kas 
palīdz šo rindu mazināt. Vienlaikus redzams, ka rinda strauji 
pieaug arī tad, kad nav novērojams izteikts dzimstības 
pieaugums novadā. Tas norāda uz to, ka Cēsis kā dzīvesvietu 
izvēlas arvien vairāk jaunu ģimeņu augsta dzīves līmeņa un 
kvalitatīvas izglītības dēļ. Tas ir izaicinājums, kas pašvaldībai 
nācis relatīvi pēkšņi, un skaidrs, ka tam nepieciešams tikpat 
ātrs risinājums. Bērnudārzu rindām nepieciešama politiska, 
saimnieciska un ekonomiska atbilde, un par to vienisprātis ir 
visu politisko spēku deputāti Cēsu novada domē, kas nozīmē, 
ka operatīvai jautājuma risināšanai tiks pieliktas maksimālas 
pūles.
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Privāto investoru ticība ir viena no lielākajām uzslavām, ko 
pašvaldība var iegūt. Tāpēc esam priecīgi, ka 2017.gadā Cēsīs 
mājvietu rada “Villa Santa”, kas ir pēdējo gadu lielākā privātā 
investīcija novadā. Cēsu vecpilsēta arī atgūst savu spozmi, un 
nu varam priecāties, ka visi skatlogi centrālajās vecpilsētas 
ielās ir piepildīti ar dzīvību. Atveras viesnīcas, restorāni, 
konceptveikaliņi un nelielas kafejnīcas, kas sakopj un iedveš 
dzīvību vecpilsētas namos. Būtisks ieguldījums nākotnes 
uzņēmējdarbības vides attīstībā būs Cēsu mērogam pielāgota 
industriālā parka teritorijas izveide Robežu ielas rajonā. Tāpat 
skaidrs, ka patlaban veiksmīgi sāktais projekts – Koprades 
māja “SKOLA6” – no drosmīgas idejas izaugusi par pilnībā 
piepildītu radošo industriju centru. Līdz ar to tai nepieciešams 
papildinājums – nākamā vieta, kur “SKOLA6” konceptam 
augt un attīstīties, piemēram, ražošanas, vieglās rūpniecības 
virzienā. 

Viss uzskaitītais ir patīkamas rūpes. Tie ir signāli, kas liecina, 
ka Cēsis ir uz pareizā attīstības ceļa, un tie parāda, ka Cēsu 
izaugsme nav tikai mirkļa fenomens, bet turpināsies arī 
pārskatāmā nākotnē. Esam strādājuši, lai to sasniegtu, esam 
strādājuši, lai cilvēki ticētu Cēsīm, un esam strādājuši, lai Cēsis 
kļūtu par izcilu vietu dzīvei. Ir prieks, ka darbs nes rezultātu, 
un ir prieks, ka ik gadu Cēsis kļūst skaistākas, dzīvākas un 
vilinošākas. Tomēr tikai iedzīvotāji, uzņēmēji un Cēsu viesi būs 
tie, kuri novērtēs vai pašvaldības darbs bijis rezultatīvs.
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Pielikumi
1. Cēsu novada pašvaldības pārskats par budžeta izpildi 2017.gadā 
2. Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā
3. Pārskats par aizņēmumiem 
4. Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
5. Attīstības uzraudzības pamatrādītāji
6. Neatkarīgu revidentu ziņojums par konsolidēto finanšu pārskatu
7. Domes sēdes lēmums par 2017.gada Cēsu novada pašvaldības publiskā gada   
          pārskata apstiprināšanu
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Klasifikācijas 
kods  

Rādītāju nosaukums Gada plāns 
Izpilde no gada 

sākuma 

A B 1 2 

I. KOPĀ IEŅĒMUMI 25 842 648 26 194 626 

1.0 Nodokļu ieņēmumi 12 109 058 12 461 355 

1.0.0.0. Ienākuma nodokļi 10 793 566 11 122 651 

1.1 
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un 

solidaritātes nodokļa  
10 793 566 11 122 651 

1.1.0.0. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 10 793 566 11 122 651 

1.1.1.0. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 10 793 566 11 122 651 

1.1.1.2. 
Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā 

ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis 
10 793 566 11 122 651 

1.4 Īpašuma nodokļi 1 220 492 1 242 087 

4.0.0.0. Īpašuma nodokļi 1 220 492 1 242 087 

4.1.0.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 1 220 492 1 242 087 

4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 544 797 556 901 

4.1.1.1. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā 

saimnieciskā gada ieņēmumi 
0 500 363 

4.1.1.2. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo 

gadu parādi 
0 56 538 

4.1.2.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 435 689 442 139 

4.1.2.1. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada 

maksājumi 
0 396 272 

4.1.2.2. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par 

iepriekšējiem gadiem 
0 45 867 

4.1.3.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 240 006 243 047 

4.1.3.1. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā 

saimnieciskā gada ieņēmumi 
0 229 393 

4.1.3.2. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem parādi 

par iepriekšējiem gadiem 
0 13 654 

5.0.0.0. Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 95 000 96 617 

1.8 Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem 95 000 96 617 

5.4.0.0. Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem 95 000 96 617 

5.4.1.0. Azartspēļu nodoklis 95 000 96 617 

2.0 Nenodokļu ieņēmumi 98 727 99 534 

8.0.0.0. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 27 573 27 573 

8.3.0.0. 
Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) 

kapitāla izmantošanas) 
27 573 27 573 

8.3.9.0. 
Pārējie ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts 

(pašvaldību) kapitāla izmantošanas) 
0 27 573 

9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas 14 247 14 390 

9.4.0.0. Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 6 320 6 517 

9.4.2.0. 
Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju 

pildīšanu bāriņtiesās 
0 381 

9.4.3.0. 
Valsts nodeva par uzvārda, vārda un tautības ieraksta 

maiņu personu apliecinošos dokumentos 
0 1 067 

9.4.5.0. 
Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, civilstāvokļa akta 

reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu un atkārtotas 
civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu 

0 4 095 

9.4.9.0. Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 0 974 

9.5.0.0. Pašvaldību nodevas  7 927 7 873 

9.5.1.7. 
Pašvaldības nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu 

izvietošanu publiskās vietās 
0 2 875 



9.5.2.1. 
Pašvaldības nodeva par būvatļaujas izdošanu vai 

būvniecības ieceres akceptu 
0 1 346 

9.5.2.9. Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības 0 3 652 

10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas 6 183 6 690 

10.1.0.0. Naudas sodi 0 6 690 

10.1.4.0. Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 0 6 690 

12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 22 567 22 798 

12.3.0.0. Dažādi nenodokļu ieņēmumi 0 22 798 

12.3.9.0. Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi 0 22 798 

12.3.9.3. Piedzītie un labprātīgi atmaksātie līdzekļi 0 595 

12.3.9.5. Līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi 0 12 500 

12.3.9.9. 
Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš 

klasificēti šajā klasifikācijā 
0 9 703 

13.0.0.0. 
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, 

pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 
28 157 28 083 

13.4.0.0. 
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un 

mantas realizācijas 
0 28 083 

3.0 Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 581 530 1 632 290 

21.3.0.0. 
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un 

citi pašu ieņēmumi 
1 559 799 1 612 466 

21.3.5.0. Maksa par izglītības pakalpojumiem 315 633 324 728 

21.3.5.2. Ieņēmumi no vecāku maksām 0 272 874 

21.3.5.9. Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 0 51 854 

21.3.8.0. Ieņēmumi par nomu un īri 184 986 175 184 

21.3.8.1. Ieņēmumi par telpu nomu 0 130 519 

21.3.8.2. Ieņēmumi par viesnīcu pakalpojumiem 0 15 830 

21.3.8.3. Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas 0 14 920 

21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu 0 6 928 

21.3.8.9. Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 0 6 987 

21.3.9.0. Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem 1 059 180 1 112 554 

21.3.9.1. Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs 0 582 952 

21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju 0 37 255 

21.3.9.4. Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 0 2 119 

21.3.9.7. 
Iestādes saņemtā atlīdzība no apdrošināšanas sabiedrības 

par bojātu nekustamo īpašumu un kustamo mantu, t.sk. autoavārijā 
cietušu automašīnu 

0 113 445 

21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 0 376 783 

21.4.0.0. 
Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par 

iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 
21 731 19 824 

21.4.1.0. 
Ieņēmumi no palīgražošanas un lauksaimniecības 

produkcijas ražošanas, pārdošanas un produkcijas pārvērtēšanas 
0 2 006 

21.4.1.1. Ieņēmumi no palīgražošanas 0 2 006 

21.4.2.0. Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi 0 757 

21.4.2.9. 
Pārējie iepriekš neklasificētie īpašiem mērķiem noteiktie 

ieņēmumi 
0 757 

21.4.9.0. Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 0 17 061 

21.4.9.9. Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 0 17 061 

4.0 Ārvalstu finanšu palīdzība 96 685 77 372 

4.2 Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 96 685 77 372 

21.1.0.0. Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības 96 685 77 372 

21.1.9.0. 

Ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu 
līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un citu valstu 
finanšu palīdzības programmu īstenošanas, saņemtā ārvalstu 
finanšu palīdzība 

0 77 372 



21.1.9.1. 

Ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku 
instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un 
saņemtās ārvalstu finanšu palīdzības, kas nav Eiropas Savienības 
struktūrfondi 

0 77 372 

5.0 Transferti 11 956 648 11 924 075 

17.0.0.0. 
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu 

un budžeta nefinansēto iestāžu transferti 
1 353 1 353 

17.2.0.0. 
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji 

finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta 
nefinansētām iestādēm 

1 353 1 353 

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 11 126 047 11 102 736 

18.6.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 11 126 047 11 102 736 

18.6.2.0. 
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam 

mērķim 
8 683 176 8 677 544 

18.6.3.0. 

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie 
transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās 
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 
(pasākumiem) 

1 434 443 1 416 561 

18.6.4.0. 
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību 

finanšu izlīdzināšanas fonda 
976 916 977 119 

18.6.9.0. 
Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu 

transferti 
31 512 31 512 

19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 829 248 819 986 

19.2.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 829 248 819 986 

II. KOPĀ IZDEVUMI 29 840 789 27 822 842 

II.1 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 29 840 789 27 822 842 

01.000 Vispārējie valdības dienesti 970 819 892 713 

02.000 Aizsardzība 1 096 0 

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 270 753 265 624 

04.000 Ekonomiskā darbība 2 880 692 2 537 163 

05.000 Vides aizsardzība 1 124 616 967 467 

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 917 304 720 741 

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 5 505 999 5 176 934 

09.000 Izglītība 15 644 266 14 906 192 

10.000 Sociālā aizsardzība 2 525 244 2 356 008 

II.2 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 29 840 789 27 822 842 

1.0. Uzturēšanas izdevumi 20 756 648 19 775 177 

1.1. Kārtējie izdevumi 19 661 283 18 779 300 

1000 Atlīdzība 13 026 239 12 752 876 

1100 Atalgojums 0 9 986 503 

1110 Mēnešalga 0 8 971 433 

1111 Deputātu mēnešalga 0 59 226 

1119 Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 0 8 912 207 

1140 Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 0 827 765 

1141 Piemaksa par nakts darbu 0 66 940 

1142 
Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku 

dienās 
0 54 935 

1145 
Piemaksa par darbu īpašos apstākļos, speciālās 

piemaksas 
0 68 520 

1146 
Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un 

darba kvalitāti 
0 204 130 

1147 Piemaksa par papildu darbu 0 223 581 

1148 Prēmijas un naudas balvas 0 209 659 

1150 
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās 

attiecības regulējošu dokumentu pamata 
0 187 305 



1200 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, pabalsti un kompensācijas 
0 2 766 373 

1210 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas 
0 2 387 845 

1220 
Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi 

maksājumi 
0 378 528 

1221 
Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no 

kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas 

0 253 126 

1223 Mācību maksas kompensācija 0 390 

1225 Uzturdevas kompensācija 0 6 658 

1227 
Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un 

nelaimes gadījumu apdrošināšanai 
0 108 134 

1228 
Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā 

neaprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas 

0 10 220 

2000 Preces un pakalpojumi 6 635 044 6 026 424 

2100 
Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba 

braucieni 
0 92 044 

2110 
Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, 

darba braucieni 
0 22 374 

2111 Dienas nauda 0 2 745 

2112 
Pārējie komandējumu un darba braucienu 

izdevumi 
0 19 629 

2120 
Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, 

darba braucieni 
0 69 670 

2121 Dienas nauda 0 13 189 

2122 
Pārējie komandējumu un darba braucienu 

izdevumi 
0 56 481 

2200 Pakalpojumi 0 4 312 838 

2210 Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 0 69 284 

2219 Pārējie sakaru pakalpojumi 0 69 284 

2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 0 898 634 

2221 Izdevumi par siltumenerģiju, tai skaitā apkuri 0 440 831 

2222 Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju 0 69 953 

2223 Izdevumi par elektroenerģiju 0 340 748 

2224 
Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no 

apdzīvotām vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un 
atkritumu utilizāciju 

0 35 433 

2229 
Izdevumi par pārējiem komunālajiem 

pakalpojumiem 
0 11 669 

2230 
Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes 

darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 
0 250 923 

2231 
Administratīvie izdevumi un sabiedriskās 

attiecības 
0 16 600 

2232 
Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu 

pasūtītajiem pētījumiem 
0 13 717 

2233 Izdevumi par transporta pakalpojumiem 0 80 489 

2234 
Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja 

veselības izdevumi darba ņēmējiem 
0 5 630 

2235 
Izdevumi par saņemtajiem apmācību 

pakalpojumiem 
0 6 790 

2236 Bankas komisija, pakalpojumi 0 6 847 

2239 Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 0 120 850 

2240 
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 

(izņemot kapitālo remontu) 
0 1 927 560 

2241 Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 0 148 492 

2242 Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 0 35 107 



2243 
Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, 

tehniskā apkalpošana 
0 35 428 

2244 Nekustamā īpašuma uzturēšana 0 491 422 

2246 Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana 0 124 627 

2247 Apdrošināšanas izdevumi 0 19 094 

2248 
Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanas izdevumi 
0 30 

2249 
Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi 
0 1 073 360 

2250 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 0 62 476 

2251 Informācijas sistēmas uzturēšana 0 1 360 

2252 Informācijas sistēmas licenču nomas izdevumi 0 50 991 

2259 Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 0 10 125 

2260 Īre un noma 0 71 480 

2261 Ēku, telpu īre un noma 0 32 775 

2262 Transportlīdzekļu noma 0 16 588 

2263 Zemes noma 0 2 636 

2264 Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma 0 10 713 

2269 Pārējā noma 0 8 768 

2270 Citi pakalpojumi 0 993 663 

2276 
Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un 

zvērinātiem tiesu izpildītājiem 
0 7 115 

2279 Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi 0 986 548 

2280 Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem 0 38 818 

2283 Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu 0 38 818 

2300 
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces 

un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 
0 1 616 721 

2310 
Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai 
0 395 512 

2311 Biroja preces 0 68 151 

2312 Inventārs 0 216 834 

2314 
Izdevumi par precēm iestādes administratīvās 

darbības nodrošināšanai un sabiedrisko attiecību īstenošanai 
0 110 527 

2320 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 0 202 600 

2321 Kurināmais 0 139 393 

2322 Degviela 0 62 202 

2329 Pārējie enerģētiskie materiāli 0 1 005 

2330 Materiāli un izejvielas palīgražošanai 0 7 981 

2340 
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās 

ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to 
uzturēšana 

0 23 621 

2341 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 0 23 621 

2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 0 213 879 

2360 
Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo 

personu uzturēšana 
0 635 678 

2361 Mīkstais inventārs 0 19 528 

2362 Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi 0 2 372 

2363 Ēdināšanas izdevumi 0 610 596 

2364 Formas tērpi un speciālais apģērbs 0 2 956 

2366 
Apdrošināšanas izdevumi veselības, dzīvības un 

nelaimes gadījumu apdrošināšanai 
0 226 

2370 Mācību līdzekļi un materiāli 0 94 061 

2380 Specifiskie materiāli un inventārs 0 309 



2389 
Pārējie specifiskas lietošanas materiāli un 

inventārs 
0 309 

2390 Pārējās preces 0 43 080 

2400 Izdevumi periodikas iegādei 0 4 674 

2500 
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu 

maksājumi 
0 147 

2510 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 0 147 

2515 Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 0 144 

2519 
Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un 

nodevas 
0 3 

1.2. Procentu izdevumi 2 000 880 

4000 Procentu izdevumi 2 000 880 

4300 Pārējie procentu maksājumi 0 880 

4310 Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 0 880 

4311 
Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, 

izņemot valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu 
0 880 

1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 679 866 593 555 

3000 Subsīdijas un dotācijas 115 983 100 680 

3200 
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem 
0 100 680 

3260 
Valsts un pašvaldību budžeta dotācija 

komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām 
0 100 680 

3263 
Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām 

un nodibinājumiem 
0 100 680 

6000 Sociālie pabalsti 563 883 492 875 

6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā 0 247 302 

6240 Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti naudā 0 11 362 

6242 Bezdarbnieka stipendija 0 11 362 

6250 Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā 0 63 341 

6252 Pabalsti veselības aprūpei naudā 0 4 428 

6254 
Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas 

situācijā 
0 373 

6255 
Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm 

naudā 
0 55 239 

6259 Pārējā sociālā palīdzība naudā 0 3 301 

6260 
Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšanai naudā 
0 6 713 

6270 Dzīvokļa pabalsts naudā 0 18 140 

6290 Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi 0 147 746 

6291 Stipendijas 0 142 829 

6299 
Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un 

pašvaldību budžeta veiktie maksājumi iedzīvotājiem naudā 
0 4 917 

6300 Sociālie pabalsti natūrā 0 41 722 

6320 Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem natūrā 0 8 637 

6322 Pabalsti ēdināšanai natūrā 0 7 472 

6329 Pārējā sociālā palīdzība natūrā 0 1 165 

6350 
Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšanai natūrā 
0 269 

6360 Dzīvokļa pabalsts natūrā 0 32 816 

6400 
Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem 

natūrā un kompensācijas 
0 203 851 

6410 
Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi 

iedzīvotājiem 
0 45 679 

6411 Samaksa par aprūpi mājās 0 18 686 



6412 
Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 
0 21 924 

6419 
Samaksa par pārējiem sociālajiem pakalpojumiem 

saskaņā ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem 
0 5 069 

6420 
Maksājumi iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, 

izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 
0 158 172 

6421 Maksājumi iedzīvotājiem natūrā 0 98 655 

6422 Naudas balvas 0 18 000 

6423 Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 0 41 517 

7000 
Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, 

starptautiskā sadarbība 
413 499 401 442 

1.4. 
Kārtējie maksājumi Eiropas Savienības budžetā un 

starptautiskā sadarbība 
0 840 

7700 Starptautiskā sadarbība 0 840 

7710 
Biedra naudas, dalības maksa un iemaksas 

starptautiskajās institūcijās 
0 840 

7712 Maksājumi citās starptautiskajās institūcijās 0 840 

1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti 0 400 602 

7200 Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti 0 400 602 

7210 
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām 

pašvaldībām 
0 398 919 

7240 
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts 

budžetu 
0 1 183 

7246 

Pašvaldību atmaksa valsts budžetam par 
iepriekšējos gados saņemtajiem valsts budžeta transfertiem 
uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu 
un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos 
(pasākumos) 

0 1 183 

7270 
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti valsts 

budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām, 
budžeta nefinansētām iestādēm 

0 500 

2.0. Kapitālie izdevumi 9 084 141 8 047 665 

2.1. Pamatkapitāla veidošana 9 082 141 8 046 253 

5000 Pamatkapitāla veidošana 9 082 141 8 046 253 

5100 Nemateriālie ieguldījumi 0 21 263 

5120 
Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un 

līdzīgas tiesības 
0 5 128 

5121 Datorprogrammas 0 5 128 

5130 Pārējie nemateriālie ieguldījumi 0 2 242 

5140 Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 0 13 893 

5200 Pamatlīdzekļi 0 8 024 990 

5210 Zeme, ēkas un būves 0 108 851 

5212 Nedzīvojamās ēkas 0 29 169 

5213 Transporta būves 0 69 045 

5218 Celtnes un būves 0 10 637 

5220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 0 6 466 

5230 Pārējie pamatlīdzekļi 0 401 849 

5231 Transportlīdzekļi 0 31 800 

5232 Saimniecības pamatlīdzekļi 0 209 361 

5233 Bibliotēku krājumi 0 64 461 

5236 Antīkie un citi mākslas priekšmeti 0 426 

5238 Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 0 95 801 

5240 Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 0 481 946 

5250 Kapitālais remonts un rekonstrukcija 0 7 025 664 



5270 Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos 0 214 

2.2. Kapitālo izdevumu transferti 2 000 1 412 

9000 Kapitālo izdevumu transferti 2 000 1 412 

9200 Pašvaldību kapitālo izdevumu transferti 0 1 412 

9230 
Pašvaldību kapitālo izdevumu transferti citām 

pašvaldībām 
0 1 412 

III. Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) -3 998 141 -1 628 216 

IV. Finansēšana 3 998 141 1 628 216 

F20010000 Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) 829 270 -1 379 800 

F21010000 Naudas līdzekļi 1 090 943 

F21010000 
AS Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 

1 090 1 090 

F21010000 
AB Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās 

0 147 

F22010000 Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā) 828 180 -1 380 743 

F22010000 
AS Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā 

1 591 566 1 591 566 

F22010000 
AB Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās 

763 386 2 972 309 

F40020000 Aizņēmumi 3 168 871 3 008 016 

    

Cēsu novada pašvaldības pārskats par speciālā budžeta izpildi 2017.gadā 

Klasifikācijas 
kods  

Rādītāju nosaukums Gada plāns 
Izpilde no gada 

sākuma 

A B 1 2 

I. KOPĀ IEŅĒMUMI 621 082 622 606 

1.0 Nodokļu ieņēmumi 59 000 59 063 

5.0.0.0. Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 59 000 59 063 

1.9 
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas 

preces 
59 000 59 063 

5.5.0.0. 
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas 

preces 
59 000 59 063 

5.5.3.0. Dabas resursu nodoklis 59 000 59 063 

5.5.3.1. 
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un 

vides piesārņošanu 
0 59 063 

2.0 Nenodokļu ieņēmumi 37 832 38 136 

8.0.0.0. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 2 300 2 438 

8.9.0.0. Pārējie finanšu ieņēmumi 2 300 2 438 

8.9.9.0. Pārējie iepriekš neklasificētie finanšu ieņēmumi 0 2 438 

12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 16 430 

12.3.0.0. Dažādi nenodokļu ieņēmumi 0 430 

12.3.9.0. Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi 0 430 

12.3.9.9. 
Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš 

klasificēti šajā klasifikācijā 
0 430 

13.0.0.0. 
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, 

pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 
35 516 35 268 

13.1.0.0. Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas 0 22 495 

13.2.0.0. Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas 0 12 773 

13.2.1.0. Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 0 12 773 

3.0 Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 12 550 13 707 

21.4.0.0. 
Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par 

iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 
12 550 13 707 



21.4.9.0. Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 0 13 707 

21.4.9.9. Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 0 13 707 

5.0 Transferti 511 700 511 700 

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 511 700 511 700 

18.6.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 511 700 511 700 

18.6.2.0. 
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam 

mērķim 
511 700 511 700 

II. KOPĀ IZDEVUMI 966 336 723 142 

II.1 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 966 336 723 142 

01.000 Vispārējie valdības dienesti 14 819 11 848 

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 13 600 6 767 

04.000 Ekonomiskā darbība 423 569 276 580 

05.000 Vides aizsardzība 72 659 49 235 

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 326 680 306 436 

09.000 Izglītība 111 809 69 146 

10.000 Sociālā aizsardzība 3 200 3 130 

II.2 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 966 336 723 142 

1.0. Uzturēšanas izdevumi 443 739 367 635 

1.1. Kārtējie izdevumi 443 739 367 635 

2000 Preces un pakalpojumi 443 739 367 635 

2200 Pakalpojumi 0 357 113 

2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 0 204 164 

2223 Izdevumi par elektroenerģiju 0 204 164 

2230 
Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes 

darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 
0 907 

2236 Bankas komisija, pakalpojumi 0 35 

2239 Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 0 872 

2240 
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 

(izņemot kapitālo remontu) 
0 138 502 

2242 Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 0 1 474 

2246 Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana 0 47 674 

2249 
Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi 
0 89 354 

2270 Citi pakalpojumi 0 13 540 

2279 Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi 0 13 540 

2300 
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces 

un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 
0 10 522 

2310 
Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai 
0 7 442 

2312 Inventārs 0 7 442 

2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 0 2 051 

2360 
Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo 

personu uzturēšana 
0 1 029 

2361 Mīkstais inventārs 0 1 029 

2.0. Kapitālie izdevumi 522 597 355 507 

2.1. Pamatkapitāla veidošana 522 597 355 507 

5000 Pamatkapitāla veidošana 522 597 355 507 

5200 Pamatlīdzekļi 0 355 507 

5210 Zeme, ēkas un būves 0 120 207 

5213 Transporta būves 0 108 252 

5218 Celtnes un būves 0 11 955 

5230 Pārējie pamatlīdzekļi 0 6 190 



5232 Saimniecības pamatlīdzekļi 0 6 190 

5240 Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 0 98 773 

5250 Kapitālais remonts un rekonstrukcija 0 130 337 

III. Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) -345 254 -100 536 

IV. Finansēšana 345 254 100 536 

F20010000 Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) 345 254 100 536 

F22010000 Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā) 345 254 100 536 

F22010000 
AS Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā 

407 847 407 847 

F22010000 
AB Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās 

62 593 307 311 

 
Pārskats par ziedojumu un dāvinājumu budžeta izpildi 2017.gadā 

(euro) 

Klasifikācijas 
kods  

Rādītāju nosaukums 
Izpilde no gada 

sākuma 
Pārskata mēneša 

izpilde 

A B 2 4 

I. KOPĀ IEŅĒMUMI 33 968 3 034 

6.0 Ziedojumi un dāvinājumi 33 968 3 034 

23.0.0.0. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 33 968 3 034 

23.4.0.0. 
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām 

personām 
26 719 2 990 

23.4.1.0. Juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi naudā 26 719 2 990 

23.5.0.0. 
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām 

personām 
7 249 44 

23.5.1.0. Fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā 7 249 44 

II. KOPĀ IZDEVUMI 29 801 4 024 

II.1 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 29 801 4 024 

04.000 Ekonomiskā darbība 6 0 

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 283 0 

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 8 659 1 000 

09.000 Izglītība 19 610 2 529 

10.000 Sociālā aizsardzība 1 243 495 

II.2 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 29 801 4 024 

1.0. Uzturēšanas izdevumi 22 903 3 024 

1.1. Kārtējie izdevumi 21 734 3 024 

1000 Atlīdzība 1 777 0 

1100 Atalgojums 1 545 0 

1110 Mēnešalga 986 0 

1119 Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 986 0 

1150 
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās 

attiecības regulējošu dokumentu pamata 
559 0 

1200 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, pabalsti un kompensācijas 
232 0 

1210 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas 
232 0 

2000 Preces un pakalpojumi 19 957 3 024 

2100 
Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba 

braucieni 
23 0 

2110 
Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, 

darba braucieni 
23 0 

2112 
Pārējie komandējumu un darba braucienu 

izdevumi 
23 0 

2200 Pakalpojumi 9 023 151 



2210 Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 117 0 

2219 Pārējie sakaru pakalpojumi 117 0 

2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 376 0 

2222 Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju 157 0 

2223 Izdevumi par elektroenerģiju 180 0 

2224 
Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no 

apdzīvotām vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un 
atkritumu utilizāciju 

39 0 

2230 
Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes 

darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 
176 1 

2236 Bankas komisija, pakalpojumi 67 1 

2239 Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 109 0 

2240 
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 

(izņemot kapitālo remontu) 
272 0 

2244 Nekustamā īpašuma uzturēšana 272 0 

2260 Īre un noma 180 150 

2261 Ēku, telpu īre un noma 15 0 

2264 Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma 150 150 

2269 Pārējā noma 15 0 

2270 Citi pakalpojumi 7 902 0 

2279 Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi 7 902 0 

2300 
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces 

un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 
10 911 2 873 

2310 
Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai 
5 666 2 292 

2312 Inventārs 3 464 496 

2314 
Izdevumi par precēm iestādes administratīvās 

darbības nodrošināšanai un sabiedrisko attiecību īstenošanai 
2 202 1 796 

2320 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 174 0 

2321 Kurināmais 174 0 

2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 913 0 

2360 
Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo 

personu uzturēšana 
3 426 581 

2363 Ēdināšanas izdevumi 3 426 581 

2370 Mācību līdzekļi un materiāli 514 0 

2390 Pārējās preces 218 0 

1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 169 0 

6000 Sociālie pabalsti 1 169 0 

6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā 1 169 0 

6290 Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi 1 169 0 

6299 
Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un 

pašvaldību budžeta veiktie maksājumi iedzīvotājiem naudā 
1 169 0 

2.0. Kapitālie izdevumi 6 898 1 000 

2.1. Pamatkapitāla veidošana 6 898 1 000 

5000 Pamatkapitāla veidošana 6 898 1 000 

5200 Pamatlīdzekļi 6 898 1 000 

5230 Pārējie pamatlīdzekļi 5 065 0 

5232 Saimniecības pamatlīdzekļi 3 835 0 

5238 Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 1 230 0 

5240 Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 1 550 1 000 

5270 Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos 283 0 

III. Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) 4 167 -990 



IV. Finansēšana -4 167 990 

F20010000 Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) -4 167 990 

F22010000 Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā) -4 167 990 

F22010000 
AS Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā 

27 919 0 

F22010000 
AB Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās 

32 086 -990 
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„Vinda” Cēsu pilsētas SIA ,  49503000754 

1. 
Iestādes pārskatā 
iekļautie dati uz 

01.01.2017. 
3804752 3804752 

514659
8 

122300 552404 110291 9736345 

2. 
Iestādes pārskatā 
iekļautie dati uz 

31.12.2017. 
3804752 3804752 

497863
3 

122300 635121 176792 9717598 

 „Cēsu Tirgus” SIA,  44103027052 

1. 
Iestādes pārskatā 
iekļautie dati uz 

01.01.2017. 
332909 332909 0 0 202949 -11563 524295 

2. 
Iestādes pārskatā 
iekļautie dati uz 

31.12.2017. 
332909 332909 0 0 191386 23256 547551 

SIA „Cēsu klīnika”,44103057729  

 
1. 
 
 

Iestādes iekļautie 
dati uz 

01.01.2017. 
9601236 9601236 0 0 127297 46444 9774977 

 
2. 
 
 

Iestādes iekļautie 
dati uz 

31.12.2017. 
9601236 9601236 0 0 173741 119053 9894030 

SIA „Vidzemes koncertzāle”,44103089090  

 
1. 
 
 

Iestādes iekļautie 
dati uz 

01.01.2017. 
24005 24005 0 0 -4203 36283 56085 

2. 
Iestādes iekļautie 

dati uz 
31.12.2017. 

24005 24005 0 0 32080 -29565 26520 

 
Kopā dati uz 
01.01.2017. 

13762902 13762902 
514659

8 
122300 878447 181455 20091702 

 
Kopā dati uz 
31.12.2017. 

13762902 13762902 
497863

3 
122300 

103232
8 

289536 20185699 

 starpība   -167965  153881 108081 93997 

 

 
 „Vinda” Cēsu pilsētas SIA,  49503000754 

Cēsu pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vinda” darbības mērķis saskaņā ar likumu ‘Par pašvaldībām” 
veikt pašvaldības pastāvīgās funkcijas: 
Organizēt iedzīvotājiem komunālo pakalpojumu ūdensapgādi, organizēt iedzīvotājiem komunālo pakalpojumu 
notekūdeņu savākšanu, novadīšanu, attīrīšanu. Sabiedrība sniedz ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Cēsīs un 
Jāņmuižā Priekuļu pagastā kā juridiskām, tā fiziskām personām. Sabiedrības darbībai ir izsniegta Sabiedrisko Pakalpojumu 
Regulēšanas komisijas licence uz laiku līdz 2018. gada 10. oktobrim. Sabiedrības 100% īpašnieks ir Cēsu novada pašvaldība, 
kura ir pilnvarojusi kapitāla daļas turētāja pārstāvi. Ieguldījumi 2017. gadā nav veikti. 
Par 167965 EUR SIA “Vinda” samazinājusi ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves.  
30.12.2015. Cēsu novada domes lēmums Nr.311 “Par Cēsu novada pašvaldības tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā Cēsu 
pilsētas SIA ‘Vinda’”, kurā noteikts vispārējais startēģiskais mērķis. 
Pamatojoties uz 08.03.2018.Dalībnieku sapulces lēmumu Nr.2 SIA “Vinda”, 2017.gadā gūtā tīrā peļņa 176792  EUR apmērā 
tiek sadalīta sekojoši: 



40% no tīrās pārskata gada peļņas (70717 EUR) izmaksāta dividendēs par pašvaldības kapitāla izmantošanu, ieskaitot to 
Cēsu novada pašvaldības pamatbudžetā, 
60% no tīrās pārskata gada peļņas (106075 EUR) novirzīta Cēsu pilsētas SIA „Vinda” attīstībai, tajā skaitā ES finansētu 
ūdenssaimniecības attīstības projektu līdzfinansēšanai, kas nepieciešami ilgtspējīgai attīstībai un konkurētspējas 
saglabāšanai, ņemot vērā pašvaldības kapitālsabiedrības mērķus – nodrošināt pašvaldības pastāvīgās funkcijas: organizēt 
iedzīvotājiem komunālo pakalpojumu ūdensapgādi, organizēt iedzīvotājiem komunālo pakalpojumu notekūdeņu 
savākšanu, novadīšanu, attīrīšanu. 

 
 „Cēsu Tirgus” SIA,  44103027052 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Cēsu Tirgus” galvenais darbības virziens saimnieciskās darbības organizēšana 
sabiedrības īpašumā esošajos zemes gabalos Uzvaras bulvārī 24, Valmieras ielā 2, uz Dzintara ielā 3, Cēsis, tirgus paviljonā 
Uzvaras bulvārī 24 Cēsīs. Sabiedrības vienīgais dibinātājs un dalībnieks ir Cēsu novada pašvaldība. Ieguldījumi 2017. gadā 
nav veikti. 
 30.12.2015. Cēsu novada domes lēmums Nr.316 “Par Cēsu novada pašvaldības līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar 
ierobežotu atbildību”Cēsu tirgus””, noteikts vispārējais startēģiskais mērķis. 
Pamatojoties uz 29.03.2018 Cēsu novada domes lēmumu Nr.87, sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cēsu tirgus” nav 
jāmaksā dividendes no tīrās peļņas par pašvaldības kapitāla izmantošanu 2017.gadā. 
 

    SIA „Cēsu klīnika” , 44103057729 
SIA „Cēsu klīnika” dibināta 17.12.2009. ir lielākā lokālā daudzprofilu slimnīca Latvijā, kas sniedz 24 stundu stacionāro 
neatliekamo palīdzību, kā arī plānveida ambulatoros un stacionāros pakalpojumus. Sabiedrības vienīgais dibinātājs un 
dalībnieks ir Cēsu novada pašvaldība. Ieguldījumi 2017. gadā nav veikti. 
30.12.2015. Cēsu novada domes lēmums Nr.313 “Par Cēsu novada pašvaldības tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu 
atbildību “Cēsu klīnika noteikts vispārējais startēģiskais mērķis. 
Pamatojoties uz 29.03.2018 Cēsu novada domes lēmumu Nr.86, sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cēsu klīnika” nav 
jāmaksā dividendes no tīrās peļņas  par pašvaldības kapitāla izmantošanu 2017.gadā.  
 

 
  SIA „Vidzemes koncertzāle” ,44103089090 

05.11.2013. Cēsu novada pašvaldība dibinājusi SIA „Vidzemes koncertzāle”, kuras galvenais uzdevums ir rūpēties par 
kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, kā arī pārvaldīt un apsaimniekot 
nekustāmo īpašumu Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā. Sabiedrības 100% dibinātājs un dalībnieks ir Cēsu novada 
pašvaldība.  
30.12.2015. Cēsu novada domes lēmums Nr.312 “Par Cēsu novada pašvaldības tiešo līdzdalību SIA “Vidzemes 
koncertzāle”” noteikts vispārējais startēģiskais mērķis. Ieguldījumi 2017. gadā nav veikti. 
Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ Vidzemes koncertzāle” 2017. gadu beigusi ar 29565 EUR zaudējumiem. 
 
Likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 3.pants paredz, ka pašvaldības dome nosaka 
pašvaldības kapitālsabiedrībām un pašvaldības izšķirošajā ietekmē esošām kapitālsabiedrībām minimālo dividendēs 
izmaksājamo peļņas daļu. 
Pašvaldībā ir apstiprināta „Kārtība, kādā pašvaldības kapitālsabiedrības iemaksā pašvaldības budžetā dividendēs 
izmaksājamo peļņas daļu”, saskaņā ar kuru minimālā dividendēs izmaksājamā peļņas daļa, kas ir iemaksājama pašvaldības 
budžetā tiek noteikta 10% no tīrās peļņas.  
 
Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā 1244923 EUR 
 

N
r. 

Uzņēmuma, organizācijas 
nosaukums, juridiskā 

adrese, reģistrācijas Nr. 

Līdzdalības daļas 
 

Daļas 
nominā
lvērtība 

Ieguldījums 
uz 

31.12.2017
. 

Ieguldījums 
uz 

01.01.2017
. 

Izmaiņa pašu 
kapitālā  

1. 

SIA Cēsu Olimpiskais 
Centrs, Bērzaines iela 5, 
Cēsis LV-4101 
Pamatkapitāls  71142 
EUR 

14228 sabiedrības 
kapitāla daļas, kas 

veido 20% 
1 EUR 3454 1777 1677 

2. 

AS CATA, J.Poruka iela 8, 
LV 4101 
Pamatkapitāls  
1416049.60 EUR 

220172 akciju skaits, 
kas veido 21.77% 

1.40 
EUR 

1241469 1064189 177280 

 Kopā:   1244923 1065966 178957 



„Cēsu Olimpiskais Centrs” SIA,  44103026682 
Saskaņā ar 14.02.2002. Cēsu pilsētas domes lēmumu “Par Cēsu pilsētas domes atbalstu olimpiskā centra izveidē” 
2002.gadā dibināts, kura galvenais darbības virziens – atpūta, kultūra, sports, sporta pasākumu organizēšana 
profesionāļiem un amatieriem atklātās vai slēgtās sporta bāzēs. Atbilstoši parakstītajai un ieguldītajai Sabiedrības 
pamatkapitāla daļai, Cēsu novada pašvaldībai pienākas 14228 Sabiedrības kapitāla daļas jeb 20% no sabiedrības 
pamatkapitāla. Ieguldījumi 2017. gadā nav veikti. 
05.10.2017. Cēsu novada domes lēmums Nr.262 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu olimpiskais centrs”kapitāla 
daļu pārdošanu”, kurā nolemts izbeigt līdzdalību sabiedrībā ar ierobežot atbildību”Cēsu olimpiskais centrs”, pārdot Cēsu 
novada pašvaldībai piederošās kapitāla daļas. 

 
Akciju sabiedrība „CATA”, 40003016840 
Saskaņā ar nodošanas- pieņemšanas aktu 01.09.2009. no Cēsu rajona padomes saņemtas AS CATA 216 633 vārda akcijas, 
ar LR Uzņēmuma reģistra 22.01.2016. reorganizācijas lēmumu Nr.6-12/110003/1 220172 akcijas, kas sastāda 21.77% no 
kopējo 1416049.60 EUR sabiedrības akciju skaita. Vienas akcijas vērtība 1.40 EUR. Ieguldījumi 2017. gadā nav veikti. 
30.12.2015. Cēsu novada domes lēmums Nr.315 “Par Cēsu novada pašvaldības līdzdalības saglabāšanu akciju sabiedrībā 
“CATA“”, kurā noteikts saglabāt līdzdalību. 
 

 



 uz 2017.gada 31.decembri 

Mērķis 
Parakstīšanas 

datums 
Atmaksas 
termiņš 

% likme 
Valūtas 
apzīmē- 

jums 

Aizņēmuma 
līguma 
summa 

Parāds uz 
pārskata gada 

sākumu 

Darījumi 

Parāds uz pārskata perioda 
beigām 

(2.+3.+5.+ 
7.+9.) 

palielinājums (+) 
samazināju

ms (-) 

no gada 
sākuma 

pārskata 
periodā 

no gada 
sākuma 

D E F G H 1 2 3 4 5 11 

P-116/2012 (KPFI-12/254) pr." 
Saules kolekt.uzstādīš.Cēsu PII 
īsten." 

28.05.2012 20.06.2020 mainīga EUR 149 710 59 884 0 0 -7 59 877 

P-151/2011 ERAF pr."Cēsu 
pilsētas maģistrālo ielu 
rekonstrukcija" 

10.06.2011 20.09.2032 mainīga EUR 872 417 622 350 0 0 0 622 350 

P-188/2010 ERAF pr."Cēsu 
pilsmuižas parka atjaun.tūrisma 
att." 

02.07.2010 20.12.2030 mainīga EUR 976 090 182 142 0 0 0 182 143 

P-252/2013 ERAF pr."Cēsu 
novada Vaives pag.Rīdzenes 
ciema ūdenss.attīstība" 
īstenošanai 

16.07.2013 20.12.2019 mainīga EUR 348 952 81 138 0 0 0 81 138 

P-253/2013 ERAF pr."Cēsu 
novada Vaives pag.Krīvu ciema 
ūdenss.attīstība" īstenošanai 

16.07.2013 20.12.2019 mainīga EUR 184 612 37 917 0 0 0 37 917 

P-255/2012 " Cēsu pilsētas 
maģistrālo ielu rekostrukcija, 
2.kārta"  

31.07.2012 20.09.2024 mainīga EUR 777 557 512 020 0 0 0 512 020 



P-291/2013-ERAF 
pr."Daudzf.centra"Vidzemes 
mūzikas  un kult.centrs" 
izveide" īstenošanai 

16.08.2013 20.12.2033 mainīga EUR 3 053 883 801 344 0 0 0 801 344 

P-29/2007 ERAF pr."Cēsu pils 
kompleksa revitalizācija 
tūrisma attīstībai" īstenošanai 

01.03.2007 20.12.2022 mainīga EUR 1 282 727 442 223 0 0 -88 474 353 748 

P-292/2013-ERAF 
pr."Daudzf.centra "Vidzemes 
mūzikas un kult.centrs" izveide" 
īstenošanai 

16.08.2013 20.12.2033 mainīga EUR 1 993 835 1 354 225 0 0 0 1 354 225 

P-294/2013 ERAF pr."'Cēsu 
centrālās bibliotēkas ēkas 
renovāc.un pieej.nodrošin." 
īstenošanai 

16.08.2013 20.12.2033 mainīga EUR 1 950 793 459 904 0 0 0 459 904 

P-318/2007 ERAF pr."Cēsu pils 
kompleksa revitalizācija 
tūrisma attīstībai"īstenošana 

01.10.2007 20.12.2023 mainīga EUR 718 550 277 887 0 0 -46 386 231 501 

P-331/2011 ERAF pr."Satiksmes 
drošības uzlaboj.pie 3.PII" 

08.09.2011 20.06.2026 mainīga EUR 298 369 127 031 0 0 0 127 031 

P-417/2010 ERAF pr."Cēsu 
pilsētas tranzītielas-Pētera 
i.rekonstrukcija" 

22.10.2010 20.06.2029 mainīga EUR 2 001 107 814 093 0 0 0 814 093 

P-434/2011 ERAF pr." Cēsu pils 
kompl. revitaliz.tūrisma attist."  

09.11.2011 20.06.2020 mainīga EUR 451 050 124 429 0 0 0 124 429 

P-50/2010-ERAf pr."Cēsu 
pils.PII renovācija" 

01.04.2010 20.06.2029 mainīga EUR 234 676 122 109 0 0 0 122 109 



P-54/2011 ERAF pr."Cēsu 
pilsētas pirmsskolas izglītības 
iestāžu renovācijas 2.kārta"  

20.04.2011 20.12.2030 mainīga EUR 479 263 109 180 0 0 0 109 180 

P-78/2007 ERAF pr."Cēsu 
izglītības iestāžu 
energoefektivitātes 
paaugstināšana" 

07.05.2007 20.12.2022 mainīga EUR 1 687 526 581 812 0 0 -73 688 508 124 

P-10/2017-pr."Dzīvojamās 
mājas atjaunošana, piemērojot 
dienesta viesnīcai,Saules ielā 
23, Cēsīs, Cēsu novadā" 

01.02.2017 20.04.2038 mainīga EUR 628 712 0 628 712 213 342 0 628 712 

P-127/2014-Prior.investīciju 
pr."Daudzf.centra "Vidzemes 
mūzikas un 
kult.centrs"izveide"īstenošanai" 

11.04.2014 20.03.2022 mainīga EUR 200 000 136 000 0 0 0 136 000 

P-196/2016-pr."Raiņa un 
Piebalgas i.krustojuma 
rekonstrukc.,izbūvējot rotācijas 
apli Cēsīs"īstenošanai 

26.07.2016 20.02.2028 mainīga EUR 121 922 121 922 0 0 0 121 922 

P-229/2015 pr."Cēsu 
pils.pamatksolas-ēkas telpu 
vienk.atjaunošana,L.Paegles 
ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā" 
īstenošanai 

09.07.2015 20.12.2030 mainīga EUR 163 321 163 321 0 0 -11 637 151 684 



P-237/2015 pr."Raiņa i.posma 
jaunbūves,Noliktavas,Dzintara 
i. un Uzvaras bulv.krustojuma 
rekonstrukcijas ielām 
pieguļ.laukuma labiek.,Cēsīs, 
Cēsu nov." īstenošanai 

20.07.2015 20.12.2033 mainīga EUR 514 443 476 224 0 0 0 476 224 

P-293/2013-Cēsu pilsētas 
tranzītielas-Gaujas ielas-
rekonstrukcija 

16.08.2013 20.12.2032 mainīga EUR 1 182 998 353 101 0 0 -1 353 100 

P-321/2017-Degradēto 
teritoriju revitalizācija Cēsu 
novadā 1.kārta 

28.06.2017 20.04.2035 mainīga EUR 122 752 0 109 380 14 062 0 109 381 

P-322/2017-Pastariņa 
sākumskolas ēkas atjaunošana 
par zema enerģijas patēriņa 
ēku, Raunas 7, Cēsīs 

28.06.2017 20.04.2038 mainīga EUR 702 800 0 624 147 31 520 0 624 147 

P-323/2017-Rīgas ielas posma 
rekontsrukc.uzņmējd.vides 
uzlabošanai, Cēsīs 

28.06.2017 20.04.2038 mainīga EUR 499 186 0 191 854 41 284 0 191 854 

P-324/2017-Dzīv.mājas 
atjaunošana,daļu telpu 
piemērojot dienesta viesnīcas 
vaj.,Saules 23, Cēsīs 

28.06.2017 20.06.2029 mainīga EUR 777 938 0 777 938 0 0 777 938 

P-466/2017-pr."Līvu 
pamatskolas centrālapkures 
izbūve"īstenošanai 

25.08.2017 20.08.2029 mainīga EUR 156 293 0 154 163 71 614 0 154 163 

P-467/2017-pr."Cēsu pilsētas 
stadiona 
rekonstrukcija"īstenošanai 

25.08.2017 20.08.2039 mainīga EUR 1 654 382 0 
1 650 

584 
503 482 0 1 650 584 



P-48/2014-ERAF pr."Cēsu 
Profesionālās vidusskolas 
kompleksa attīstība" 
īstenošanai 

28.02.2014 20.12.2033 mainīga EUR 2 311 424 505 044 0 0 0 505 044 

P-585/2014 SIA"Cēsu 
Klīnika"pamatkapitāla 
palielināšanai KPFI 
pr."Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai SIA"Cēsu 
Klīnika"ēkā"īstenošanai 

22.11.2014 20.11.2021 mainīga EUR 100 000 69 568 0 0 0 69 568 

P-657/2017-pr."Cēsu Viduslaiku 
pils restaurācija un pils dārza 
apbūves jaunbūve" īstenošanai 

05.12.2017 20.12.2038 mainīga EUR 1 421 043 0 31 793 31 793 0 31 793 

P-658/2017-pr."Cēsu 
pils.Pastariņa sākumskolas ēkas 
atjaunošana par zema enerģijas 
patēriņa  ēku,Raunas 7, Cēsīs" 

05.12.2017 20.04.2023 mainīga EUR 104 939 0 65 664 65 664 0 65 664 

P-73/2015 ERAF pr."Cēsu 
profesion.vsk.kompleksa 
attīstība" īstenošanai 

18.03.2015 20.12.2033 mainīga EUR 468 431 114 749 0 0 0 114 749 

A2/4/04/875 Cēsu sporta 
kompleksa celtniecība 

22.07.2004 05.03.2021 mainīga EUR 664 599 213 584 0 0 -47 476 166 109 

A2/4/04/885 Izglītības iestāžu 
renovācijas 1.kārta 

22.07.2004 05.03.2021 mainīga EUR 378 215 121 569 0 0 -27 015 94 554 

A2/4/05/297 Jaunās 
psk.būvniecība Cēsīs 

08.07.2005 28.02.2021 mainīga EUR 355 718 114 342 0 0 -25 408 88 934 



P-118/2008 Jaunas pirmsskolas 
izglīt.iestādes būvniecības 
līdzfinansējuma nodrošināšana 

25.04.2008 20.12.2024 mainīga EUR 1 892 420 883 114 0 0 -126 163 756 951 

P-134/2008-Cēsu pilsētas ielu 
rekonstrukcijai 

07.05.2008 20.12.2026 mainīga EUR 2 845 744 1 600 731 0 0 -177 859 1 422 871 

P-151/2007 Sociālās 
daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas būvniecības pabeigšanai 

01.06.2007 20.12.2025 mainīga EUR 1 725 161 862 559 0 0 -107 825 754 734 

P-174/2005-Cēsu pilsētas ielu 
seguma remonts 

13.10.2005 20.01.2022 mainīga EUR 527 885 173 192 0 0 -40 751 132 441 

P-218/2008 Sporta laukuma 
rekonstrukcijai 

19.06.2008 20.01.2030 mainīga EUR 867 952 552 296 0 0 -45 094 507 202 

P-265/2008 Vidzemes Mūzikas 
un kultūras centra 
rekonstrukcijas būvprojekta 
izstrādei 

07.08.2008 20.12.2019 mainīga EUR 407 795 90 586 0 0 -45 315 45 270 

P-312/2007 Cēsu pilsētas ielu 
rekonstrukcijai 

01.10.2007 20.12.2023 mainīga EUR 853 723 375 262 0 0 -62 544 312 719 

P-366/2009 Valsts budžeta 
līdzfinans.   inv.pr."Jaunas 
pirmsskolas 
izglīt.iest.būvniecība Cēsīs" 

10.12.2009 20.12.2031 mainīga EUR 924 165 646 892 0 0 -46 212 600 680 

P-368/2007 Nekustamā 
īpašuma iegāde Raunas ielā 8, 
Cēsīs 

20.11.2007 20.12.2018 mainīga EUR 569 149 67 746 0 0 -67 746 0 

P-57/2006 Pilsētas ielu segums, 
lietus ūdens kanalizācijas, 
apgaismojuma rekonstrukcija 

16.03.2006 20.01.2023 mainīga EUR 1 422 872 569 775 0 0 -108 537 461 238 



P-90/2004 Cēsu sporta 
kompleksa pabeigš.,jaunās 
psk.būvniecība, izglīt.iestāžu 
renovācija 

09.06.2004 20.12.2021 mainīga EUR 199 202 53 141 0 0 -13 278 39 863 

P-94/2005-Cēsu pilsētas 
pašvaldības iestāžu remonts 

15.06.2005 20.01.2023 mainīga EUR 853 723 340 192 0 0 -64 803 275 388 

x x x x KOPĀ: 
43 080 024 15 314 598 

4 234 
235 

972 761 -1 226 219 18 322 614 

 



101919 EUR 
 

Uzņēmuma, organizācijas 
nosaukums, juridiskā adrese, 

reģistrācijas Nr. 

Līdzdalība
s daļas 

01.01.201
7 

Līdzdalība
s daļas 

31.12.201
7 

Daļas 
nomināl-
vērtība 

Ieguldījum
s uz 

31.12.201
7 

Ieguldījum
s uz 

01.01.201
7 

Izmaiņas 
2017.gada 

laikā 

SIA” ZAAO” 
RN 44103015509 
Rīgas iela 32, Valmiera,  
LV-4201 

129029 
daļas 

6,32% 

129029 
daļas 

6,32% 
1.00 EUR 101919 120929 -19010 

 

12.03.2018. veikts aktīvu vērtības samazinājumu izvērtējums Cēsu novada pašvaldība ieguldījumus 2017. gada nav veikusi.  
30.12.2015. Cēsu novada domes lēmums Nr.317 “Par tiešo līdzdalību SIA“ZAAO“, kurā noteikts saglabāt līdzdalību. 



Nr. Rādītājs 

Rādītāja 
vērtības 
bāzes gadā 
2013.g. 

Rādītāja 
vērtības 
2014.g. 

Rādītāja 
vērtības 
2015.g. 

Rādītāja 
vērtības 
2016.g. 

Rādītāja 
vērtības 
2017.g. 

Prognozētā 
rādītāja 
vērtība 
2019.gadā 

Datu avots 
Atbilst/neatbilst 
prognozei

1
Teritorijas a�s�bas 
indekss 

0,536 0,492 0,407 0,455 0,459  VRAA, RAIM Mainīgs

2
Teritorijas a�s�bas 
rangs (vieta)

16 20 21 17 20 Uzlabojas VRAA Mainīgs

Iedzīvotāju skaits 
novadā

18918 18964 18947 18717 18 557

Iedzīvotāju skaits pilsētā 17356 17392 17407 17170 17 037

4 Bezdarba līmenis, % 6,30% 6,80% 5,60% 5,60% 4,40% 5,5% NVA Neatbilst

5
Iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis uz 1 iedzīvotāju 

464,58 491,27 496,16 539,62 608,29  RAIM Atbilst

6
Ieturētā iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa 

8 899 018 9 316 432 9 400 836 10 100 026 11 287 998  VID Atbilst

7 Dabiskais pieaugums -64 -43 -41 -64 -67 10 CSB Neatbilst

8
Ekonomiski ak�vās 
sta�s�kas vienības

1501 1642 1671 1854
(da� vēl nav 
pieejami 

1550 CSB Atbilst

9
Iedzīvotāju ilgtermiņa 
migrācijas saldo 

-234 -159 -160 -138 -72
Apturēta 
nega�vā 

CSB Atbilst

10 Nakšņotāju skaits 11 685 12 712 15 690  
Pašvaldības 
da�, CKTC

Atbilst

11
Tūristu uzturēšanās 
ilgums, nak�s 

1,4 1,63 1,54 1,6 1,5 
Pašvaldības 
da� 

Mainīgs

3 19000 PMLP Neatbilst
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                                                             SIA “A.KURSĪTES AUDITORFIRMA” 
      Vienotais reģistrācijas Nr.45402005304     

                                Raiņa iela 13-2, Madona, LV-4801, tālrunis: +371 29 48 38 13, fakss: 648-60497, e-pasts: anita.kursite@inbox.lv     

                                                                                                                                      

   

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 
Madonā 

Dokumenta datums ir tā 
elektroniskās parakstīšanas laiks                                                                                                                     Nr. 3.1./2018 

Cēsu novada domei 

Mūsu atzinums par konsolidēto finanšu pārskatu 

Esam veikuši CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS (“Pašvaldība”) 2017. gada pārskatā ietvertā konsolidētā finanšu pārskata revīziju. 
Pievienotais finanšu pārskats ietver: 
• 2017. gada 31. decembra konsolidēto pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 "Bilance",  

• 2017. gada konsolidēto pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3,  

• Pašvaldības konsolidēto pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2017. gadu – veidlapa Nr.4-1, 

• Pašvaldības konsolidēto naudas plūsmas pārskatu par 2017. gadu – veidlapa Nr.2-NP, 

• Konsolidētā finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas (LR) Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu 
Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā, grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu, konsolidētā 
finanšu pārskata skaidrojumu. 

Šis konsolidētais finanšu pārskats ir sagatavots, apvienojot Pašvaldības iestāžu finanšu pārskatus, kā norādīts konsolidētā finanšu 
pārskata pielikumā. Pašvaldības radniecīgie uzņēmumi nav konsolidēti šajā konsolidētajā finanšu pārskatā. 

Mūsuprāt, pievienotais konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS 
konsolidēto finansiālo stāvokli 2017. gada 31. decembrī un par tās konsolidētajiem darbības finanšu rezultātiem un konsolidēto naudas 
plūsmu gadā, kas noslēdzās 2017. gada 31. decembrī, saskaņā ar LR Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr. 1115 
„Gada pārskata sagatavošanas kārtība”.  

Atzinuma pamatojums 

Atbilstoši LR Revīzijas pakalpojumu likumam (“Revīzijas pakalpojumu likums”) mēs veicām revīziju saskaņā ar Latvijas Republikā 
atzītiem finanšu revīzijām piemērojamiem Starptautiskajiem Augstāko revīzijas iestāžu standartiem (turpmāk ISSAI).  Mūsu pienākumi, 
kas noteikti šajos standartos, ir turpmāk aprakstīti mūsu ziņojuma sadaļā Revidenta atbildība par konsolidētā finanšu pārskata revīziju.  

Mēs esam neatkarīgi no Pašvaldības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu padomes izstrādātā Profesionālu 
grāmatvežu ētikas kodeksa (SGĒSP kodekss) prasībām un Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām neatkarības prasībām, kas ir 
piemērojamas mūsu veiktajai konsolidētā finanšu pārskata revīzijai Latvijas Republikā. Mēs esam ievērojuši arī SGĒSP kodeksā un LR 
Revīzijas pakalpojumu likumā noteiktos pārējos profesionālās ētikas principus un objektivitātes prasības.  

Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. 
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Ziņošana par citu informāciju 

Par citu informāciju atbild Pašvaldības vadība. Citu informāciju veido Vadības ziņojums, kas atspoguļots gada pārskata sadaļā 
Vadības ziņojums – ZINO.  

Mūsu atzinums par konsolidēto finanšu pārskatu neattiecas uz gada pārskatā ietverto citu informāciju, un mēs nesniedzam par to 
nekāda veida apliecinājumu, izņemot to kā norādīts mūsu ziņojuma sadaļā Citas ziņošanas prasības saskaņā ar LR tiesību aktu 
prasībām.  

Saistībā ar konsolidētā finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju un, to darot, izvērtēt, vai šī cita 
informācija būtiski neatšķiras no konsolidētā  finanšu pārskata informācijas vai no mūsu zināšanām, kuras mēs ieguvām revīzijas gaitā, 
un vai tā nesatur cita veida būtiskas neatbilstības. 

Ja, balstoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās ziņas un izpratni par Pašvaldību un tās darbības vidi, mēs secinām, 
ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu pienākums ir ziņot par šādiem apstākļiem. Mūsu uzmanības lokā nav nākuši apstākļi, 
par kuriem būtu jāziņo. 

Citas ziņošanas prasības saskaņā ar LR tiesību aktu prasībām 

Papildus tam, saskaņā ar LR Revīzijas pakalpojumu likumu mūsu pienākums ir sniegt viedokli, vai Vadības ziņojums ir sagatavots 
saskaņā ar LR Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām. 

Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt: 

• Vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots konsolidētais finanšu pārskats, sniegtā informācija atbilst finanšu 
pārskatam, un 

• Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar LR Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata 
sagatavošanas kārtība” prasībām. 

Turklāt, ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par Pašvaldību un tās vidi, mūsu pienākums ir ziņot, ja mēs vadības 
ziņojumā esam identificējuši būtiskas neatbilstības. Mūsu uzmanības lokā nav nonācis nekas, par ko šajā sakarā būtu jāziņo. 

Vadības un personu, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, atbildība par konsolidēto finanšu pārskatu  

Vadība ir atbildīga par tāda konsolidētā finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu, sagatavošanu saskaņā ar LR 
Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, kā arī par tādas iekšējās 
kontroles sistēmas uzturēšanu, kāda saskaņā ar vadības viedokli ir nepieciešama, lai būtu iespējams sagatavot konsolidēto finanšu 
pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdas dēļ izraisītas būtiskas neatbilstības.  

Sagatavojot konsolidēto finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Pašvaldības spēju turpināt darbību, pēc nepieciešamības 
sniedzot informāciju  par apstākļiem, kas saistīti ar Pašvaldības spēju turpināt darbību un darbības turpināšanas principa piemērošanu, 
ja vien vadība neplāno Pašvaldības likvidāciju vai tās darbības izbeigšanu, vai arī tai nav citas reālas alternatīvas kā Pašvaldības 
likvidācija vai darbības izbeigšana. 

Personas, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, ir atbildīgas par Pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanas procesa 
uzraudzību. 

Revidenta atbildība par konsolidētā finanšu pārskata revīziju  

Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka konsolidētais finanšu pārskats kopumā nesatur kļūdas vai krāpšanas dēļ izraisītas 
būtiskas neatbilstības, un sniegt revidentu ziņojumu, kurā izteikts atzinums. Pietiekama pārliecība ir augsta līmeņa pārliecība, bet tā 
negarantē, ka revīzijā, kas veikta saskaņā ar ISSAI, vienmēr tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Neatbilstības var rasties 
krāpšanas vai kļūdas dēļ, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja var pamatoti uzskatīt, ka tās katra atsevišķi vai visas kopā varētu 
ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem, balstoties uz šo konsolidēto finanšu pārskatu. 

Veicot revīziju saskaņā ar ISSAI, visa revīzijas procesa gaitā mēs izdarām profesionālus spriedumus un saglabājam profesionālo 
skepticismu. Mēs arī: 

• identificējam un izvērtējam riskus, ka konsolidētajā finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas vai kļūdas dēļ izraisītās būtiskas 
neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo risku mazināšanai, kā arī iegūstam revīzijas pierādījumus, kas 
sniedz pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, ka netiks atklātas būtiskas neatbilstības krāpšanas dēļ, 
ir augstāks nekā risks, ka netiks atklātas kļūdas izraisītas neatbilstības, jo krāpšana var ietvert slepenas norunas, dokumentu 
viltošanu, informācijas neuzrādīšanu ar nodomu, informācijas nepatiesu atspoguļošanu vai iekšējās kontroles pārkāpumus; 
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• iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu konkrētajiem apstākļiem atbilstošas 
revīzijas procedūras, bet nevis, lai sniegtu atzinumu par Pašvaldības iekšējās kontroles efektivitāti; 

• izvērtējam pielietoto grāmatvedības politiku atbilstību un grāmatvedības aplēšu un attiecīgās vadības uzrādītās informācijas 
pamatotību; 

• izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību, un, pamatojoties uz iegūtajiem revīzijas 
pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska nenoteiktība attiecībā uz notikumiem vai apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas 
par Pašvaldības spēju turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka būtiska nenoteiktība pastāv, revidentu ziņojumā tiek vērsta 
uzmanība uz finanšu pārskatā sniegto informāciju par šiem apstākļiem, vai, ja šāda informācija nav sniegta, mēs sniedzam 
modificētu atzinumu. Mūsu secinājumi ir pamatoti ar revīzijas pierādījumiem, kas iegūti līdz revidentu ziņojuma datumam. 
Tomēr nākotnes notikumu vai apstākļu ietekmē Pašvaldība savu darbību var pārtraukt; 

• izvērtējam vispārēju konsolidētā finanšu pārskata struktūru un saturu, ieskaitot atklāto informāciju un skaidrojumus pielikumā, 
un to, vai konsolidētais finanšu pārskats patiesi atspoguļo pārskata pamatā esošos darījumus un notikumus; 

• iegūstam pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus par Pašvaldības konsolidācijā iesaistīto iestāžu finanšu 
informāciju ar mērķi sniegt atzinumu par konsolidēto finanšu pārskatu. Mēs esam atbildīgi par Pašvaldības revīzijas vadību, 
pārraudzību un veikšanu. Mēs paliekam pilnībā atbildīgi par mūsu revidentu atzinumu. 

Mēs sazināmies ar personām, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, un, cita starpā, sniedzam informāciju par plānoto revīzijas 
apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem, tajā skaitā par būtiskiem iekšējās kontroles trūkumiem, kādus mēs 
identificējam revīzijas laikā. 

  
SIA “A.Kursītes auditorfirmas” 
(sabiedrības licence nr. 20.) 
valdes locekle, zvērināta revidente                                                                               
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