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1. Cēsu novada domes priekšsēdētāja uzruna 

    Novada attīstību šogad būtiski virzīja Eiropas Savienības fondu finansētie projekti 

– maģistrālo ielu rekonstrukcija, ēku atjaunošana un siltināšana, ūdenssaimniecības 

sakārtošana. Cēsu novada pašvaldība kopumā 2010.gadā noslēgusi līgumus par ES 

struktūrfondu atbalstītu projektu īstenošanu, piesaistot vairāk nekā 6  miljonus latu 

gan no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, gan Eiropas Sociālā fonda u.c..Taču bija 

arī daudz veiksmīgu mazo projektu, kas deva iespēju speciālistiem papildināt savas 

zināšanas, apgūt vērtīgu pieredzi un piedāvāt jaunas radošas idejas. 

  Februārī Cēsu novada dome apstiprināja pašvaldības budžetu 2010.gadam. Domes 

deputāti vairākus mēnešus analizēja, vērtēja, uzklausīja pašvaldības iestāžu vadītājus 

un nodaļu vadītājus, visas izdevumu pozīcijas tika daudzkārt izsvērtas, meklējot 

iespējas samazināt izdevumus un racionāli izmantot līdzekļus.  Man ir prieks, ka 

apzinoties to, ka gads būs sarežģīts un brīžiem ies smagi, neesam sākuši gausties un 

domāt tikai par griešanu, samazināšanu un slēgšanu. Esam saglabājuši labās iestrādes 

izglītībā un interešu izglītībā, spējuši nodrošināt sociālo atbalstu tiem, kam klājas ļoti 

grūti un turpinām domāt un izstrādāt attīstības projektus, kurus īstenosim turpmākajos 

gados.  

   Cēsu novada pašvaldības 2010.gada budžetu raksturo šādas galvenās prioritātes: 

izdevumu palielināšana neatliekamām sociālajām vajadzībām maznodrošinātajai 

sabiedrības daļai, sabiedriskās kārtības uzturēšana – drošība novadā, izglītības 

sistēmas pilnveidošana un Eiropas Savienības (turpmāk - ES) struktūrfondu projektu 

realizācija. 2010.gadā samazinoties budžeta ieņēmumiem par 17%, tika ieguldīts 

daudz apjomīgāks darbs, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, budžeta un tā grozījumu 

izstrādes procesā, kā arī budžeta izpildes kontrolē.  

  Jānovērtē to novada uzņēmēju veikums, kas ir spējuši ne vien saglabāt, bet arī radīt 

jaunas darba vietas. Ceru, ka pašvaldības projekti uzņēmējdarbības atbalstam – 

inovāciju centra izveide, industriālo zonu veidošana, būs rezultatīvi. 2010.gadā Cēsu 

novada pašvaldība turpināja sadarbību ar biedrību „Cēsu biznesa inkubators” ar mērķi 

veicināt Cēsu pilsētas ekonomisko un komercdarbības attīstību, organizēt 

komercdarbību veicinošus pasākumus, nodrošinot operatīvu un koordinētu sadarbību. 

2010.gadā Cēsu novada pašvaldība turpināja sadarbību ar Latvijas investīciju un 

attīstības aģentūru ar mērķi sekmēt komercdarbības attīstību Cēsu novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā, veicinot investīciju, t.sk. ārvalstu, apjoma pieaugumu un 

risinājumus veiksmīgai komercdarbības attīstībai. 

   Būtiskākās strukturālās pārmaiņas pašvaldības pārvaldē bija vienotas novada 

sociālās palīdzības sistēmas izveide, apvienojot  Vaives pagasta un Cēsu pilsētas 

sociālos dienestus pašvaldības aģentūrā „Sociālais dienests”, kas notika 2010.gada 

sākumā. Savukārt apvienojot  Cēsu Vēstures un tūrisma centru ar Cēsu kultūras centru 

tika izveidota pašvaldības aģentūra „ Cēsu Kultūras un tūrisma centrs”. Apvienošana 

notika ar mērķi samazināt administratīvos izdevumus, efektīvāk izmantot pašvaldības 

resursus kultūrtūrisma attīstībai, iedzīvotāju kulturālas atpūtas iespēju paplašināšanai. 

Cēsu pilsētas Vakara vidusskolu ar 01.09.2010. pievienota Cēsu 2.vidusskolai kā 

rezultātā Cēsu pilsētas Vakara vidusskola beidza pastāvēt. Cēsu pilsētas Vakara 
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vidusskolas tiesību, saistību, t.sk., darba tiesisko attiecību, funkciju (t.sk. izglītības 

programmu), mantas un finanšu līdzekļu pārņēmēja ir Cēsu 2.vidusskola.  

    Būtisks pavērsiens izglītībā bija aprīlī parakstītais līgums ar Rīgas Tehnisko 

universitāti par augstākās tehniskās izglītības pieejamības nodrošināšanu Cēsīs, 

veidojot RTU inženierzinātņu un tehnoloģiju dienas studiju un pētniecības centru. 

Domes deputāti arī pauda stingru nostāju jautājumā par profesionālās izglītības 

apguves iespēju nodrošināšanu Cēsu novadā.  

   

Turpmākās pašvaldības attīstības perspektīvas ietekmēs izmaiņas valsts 

ekonomiskajā un finansu sfērā, kā arī izmaiņas nodokļu politikā. Taču esam 

pārliecināti, ka arī turpmāk spēsim izstrādāt un īstenot tādu pašvaldības budžeta 

politiku, kas nodrošinās pilnvērtīgu pašvaldības funkciju veikšanu un novada attīstību. 

 

 

 

 

 

 

2. Ziņas par pašvaldību 

 Teritorija – 171.73 tūkst.km
2
  

  Cēsu pilsēta – 19.28 tūkst.km
2
  

Vaives pagasts – 152.45 tūkst.km
2
   

 Ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju – 532 Ls 

 Attālums līdz Rīgai – 87 km 

 Cēsu novadā ietilpst Cēsu pilsēta un Vaives pagasts. 

 No tālākā Vaives pagasta gala līdz Cēsu pilsētai (administratīvajam centram) 

ir 25 km. 

 Lielāko daļu novada teritorijas aizņem: meža zeme – 50%, lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme – 34%. Vaives pagastā meža zeme aizņem – 56%, 

lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 34%. 

 

2.1. Teritorijas sadalījums 
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Teritorijas sadalījums novadā
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zeme zem ēkām un pagalmiem
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purvs pārējās 

zemes

 
 

 Cēsu pilsētas teritorija – 19.28 tūkst.km
2
  

 Cēsu teritorijas sadalījums pa zemes lietošanās veidiem km
2
 

 Zemes zem ēkām un būvēm   865.3 

 Mežs 298.0 

 Lauksaimniecības zeme 258.7 

 Zeme zem ceļiem 206.9 

 Zemes zem ūdeņiem   55.5 

 Krūmājs   45.5 

 Purvi   10.6 

 Pārējās zemes 194.3 
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Teritorijas sadalījums pilsētā
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Vaives pagasta teritorija – 153.3tūkst. km
2
  

Vaives teritorijas sadalījums pa zemes lietošanas veidiem Km
2 

Mežs 8469.9 

Lauksaimniecības zeme 5280.1 

Zeme zem ceļiem   298.1 

Zemes zem ūdeņiem   234.8 

Zemes zem ēkām un būvēm      198.3 

Purvi   189.4 

Krūmājs   172.6 

Pārējās zemes   483.1 
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Teritorijas sadalījums Vaivē

56%34%

2%2%1%1% 1% 3%

Mežs Lauksaimniecības zeme Zeme zem ceļiem

Ūdens objektu zeme Zeme zem ēkām un būvēm Purvi

Krūmājs Pārējās zemes

 

2.2. Iedzīvotāji  

Demogrāfiskā situācija Cēsu novadā 2010.gadā turpināja pasliktināties. Pērn reģistrēti 

167 jaundzimušie, bet miršanas gadījumi reģistrēti gandrīz divas reizes vairāk – 327. 

Ievērojama daļa darbaspējīgo iedzīvotāju devusies strādāt uz ārvalstīm. 
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2.3. Pašvaldības pārvalde 

Cēsu novada pašvaldība  darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”. Cēsu 

novada pašvaldības un Cēsu novada domes darbību nosaka ar Cēsu novada domes 

01.07.2009. sēdes lēmumu Nr.3 apstiprinātie Cēsu novada saistošie noteikumi Nr.1 

“CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”. 

 

Domes deputāti - 15 (ievēlēti 2009.gada jūnijā) 

Cēsu novada domes priekšsēdētājs Gints Šķenders (TP) kopš 2001.gada (2009.gadā 

ievēlēts atkārtoti). 

 

2010.gadā Cēsu novada dome strādāja 15 deputātu sastāvā: 

Gints Šķenders – Domes priekšsēdētājs, Tautas partija; 

Jānis Rozenbergs – Domes priekšsēdētāja vietnieks, Tautas partija; 

Aleksandrs Raubiško – Tautas partija; 

Inese Suija – Markova – Tautas partija; 

Juris Žagars – Tautas partija; 

Artis Rasmanis – Tautas partija; 

Voldemārs Vaivods – Tautas partija; 

Gunta Bērziņa – Tautas partija;  

Ojārs Bicāns – Tautas partija; 

Imants Timermanis - Tautas partija; 

Ēro Rass - Jaunais laiks; 

Māris Cīrulis - Jaunais laiks; 

Mārtiņš Malcenieks - Sabiedrība citai politikai; 

Daumants Vasmanis - Pilsoniskā savienība; 

Māris Niklass - Centriskā partija Latvijas zemnieku savienība. 

 

 

Cēsu novada pašvaldība 2010.gadā nodrošināja 944 darba vietas (t.sk. uz laiku 

nodarbinātie), no tiem pašvaldības darbinieki, kuriem ir darba līgumi ar pašvaldību - 

122,  

Darbinieki, kuriem ir darba līgumi ar pašvaldību uz noteiktu laiku – 26; pašvaldības 

administrācijas darbinieki – 94 (neskaitot aģentūru, SIA un izglītības iestāžu 

darbiniekus).  

 

Cēsu novada pašvaldības pakļautībā 2010.gadā:  

5 pastarpinātas pārvaldes institūcijas, kas realizē pirmsskolas izglītības 

programmas:  

o Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestāde;  

o Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde;  

o Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde;  

o Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde;  

o Cēsu speciālā pirmsskolas izglītības iestāde.  

 

10. pastarpinātas pārvaldes institūcijas, kas realizē pamatizglītības, vidējās 

izglītības programmas:  

o Cēsu 1.pamatskola;  

o Cēsu 2.pamatskola;  

o Cēsu pilsētas pamatskola;  
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o Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskola;  

o Cēsu Valsts ģimnāzija;  

o Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija;  

o Cēsu pilsētas Vakara vidusskola  

o Cēsu 2.vidusskola;  

o Līvu pamatskola;  

o Rāmuļu pamatskola; 

 

3 pastarpinātas pārvaldes institūcijas, kas realizē interešu izglītības un 

profesionālās ievirzes izglītības programmas:  

o Cēsu pilsētas Mākslas skola;  

o Cēsu pilsētas Sporta skola;  

o Cēsu Bērnu un jauniešu centrs.  

 

9 pastarpinātas pārvaldes institūcijas:  
o Cēsu Kultūras centrs ( ar 01.04.2010. likvidēts) 

o Cēsu Centrālā bibliotēka;  

o Cēsu novada Bāriņtiesa;  

o Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļa;  

o Cēsu kapu saimniecība;  

o Cēsu novada Pašvaldības policija;  

o Dzīvnieku patversme;  

o Vaives pagasta pārvalde;  

o Reģionālais izglītības centrs (ar 11.10.2010.likvidēts).  

 

Cēsu novada pašvaldības pārraudzībā ir šādas iestādes un aģentūras:  

o Pašvaldības aģentūra „Vidzemes Vēstures un tūrisma centrs”( ar 01.04.2010. 

mainīts nosaukums uz Cēsu novada pašvaldības aģentūra „ Cēsu Kultūras un tūrisma 

centrs”);  

o pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”;  

o iestāde „Cēsu pilsētas pansionāts”;  

o iestāde „Cēsu sanatorijas internātpamatskolas” (ar 30.12.2010.mainīts nosaukums 

uz „ Cēsu internātpamatskola – rehabilitācijas centrs”) 

o iestāde „Cēsu Pieaugušo izglītības centrs”.  

 

Cēsu novada pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:  

o Cēsu pilsētas SIA “Vinda” – 100% kapitāla daļas;  

o SIA “Cēsu tirgus” – 100% kapitāla daļas;  

o Cēsu pilsētas pašvaldības SIA “Cēsu maksas autostāvvietas” – 100% kapitāla daļas;  

o SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” – 6,8 % kapitāla 

daļas;  

o SIA “Cēsu olimpiskais centrs” – 20% kapitāla daļas;  

o a/s „CATA” - 216 633 vārda akcijas.  

o SIA „CĒSU KLĪNIKA” – 100% kapitāla daļas.  

 

Pastarpinātas pārvaldes institūcija, kas pārzina un kontrolē būvniecību:  

o Cēsu novada Būvvalde.  
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(Cēsu novada pašvaldības struktūra pielikumā)  

 

2009. gadā notikušas 23domes sēdes, no tām:  

18 kārtējās;  

5 ārkārtas.  

 

Domes sēdēs izskatīti jautājumi (845 lēmumi), kuri pirms tam ir izskatīti pastāvīgi 

darbojošās komitejās un komisijās. 

.  

2.4. Dzīvesvietas deklarēšana  

Saņemti 891 iesniegums dzīvesvietas deklarēšanai. 

Saņemti 428 iesniegumi izziņu saņemšanai 

 

127 iesniegumi deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanai, t.sk., 

 107 gadījumos - ziņas anulētas; 

 12 gadījumos  - deklarējuši jauno dzīvesvietu līdz ziņu anulēšanai; 

 7 gadījumos – lieta izbeigta faktu trūkuma dēļ vai anulēšana atteikta; 

 1 gadījumā – atsauca iesniegumu ziņu anulēšanai 

 

 

159 personām anulētas ziņas par deklarēto dzīvesvietu. 

 

 

2.5. Tiesvedība un administratīvo aktu apstrīdēšanas process 

Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisija 

 

Cēsu novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisija 2010.gadā 

saņemti 5 personu iesniegumi, par kuriem pieņemti šādi atzinumi: 

1. 2 lietās personas iesniegumā minētais prasījums noraidīts; 

2. 2 lietās administratīvais akts grozīts; 

3. 1 lietā lietvedība izbeigta. 

 

2010.gada aktuālie tiesvedības procesi: 

Civillietas 

Nr. 

p.k. 

Domes 

statuss lietā 

Lietas būtība Lietas gaita 

1. Prasītājs  Par apdrošināšanas atlīdzības piedziņu  Procesā 

2. Atbildētājs Par pamatparāda, nokavējuma naudas, 

likumisko procentu un zaudējumu piedziņu. 

Procesā 

3. Prasītājs Par Ls 480,41 piedziņu Prasība apmierināta 

  

4. Prasītājs Par Ls 1525,91 piedziņu 

 

Prasība apmierināta 

  

5. Prasītājs  Par apdrošināšanas atlīdzības piedziņu Procesā, tiesas sēde 

nav nozīmēta 
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Administratīvās lietas 

Nr. 

p.k. 

Domes 

statuss lietā 

Lietas būtība Sēdes datums 

1. Atbildētājs Par Cēsu novada domes lēmuma atcelšanu par 

nekustamā īpašuma piespiedu sakārtošanu 

Procesā   

2. Trešā 

persona 

Par Ekonomikas ministrijas administratīvā akta 

atcelšanu Eiropas Savienības struktūrfondu 

jautājumā  

Procesā 

3. Atbildētājs Par administratīvā akta atcelšanu  kokaugu 

aizsardzības jomā 

Procesā 

4. Atbildētājs Par Cēsu novada pašvaldības Būvvaldes un 

Cēsu novada domes lēmuma atcelšanu par žoga 

izbūvi 

Procesā  

5. Atbildētājs Par Cēsu novada domes atcelšanu sociālās 

palīdzības jautājumā 

Prasība noraidīta, 

pieteicējs iesniedzis 

apelācijas sūdzību.
 

6. Atbildētājs Par Cēsu novada domes lēmuma atcelšanu par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu 

Procesā
 

 

7. Atbildētājs Par Cēsu pilsētas domes faktisko rīcību 

nerīkojot iepirkuma procedūru atkritumu 

apsaimniekošanā 

Procesā 

8. Atbildētājs Par administratīvā akta atzīšanu par prettiesisku 

un atcelšanu daļā un par labvēlīga 

administratīvā akta izdošanu iepirkumu jomā 

Procesā
 

 

9. Atbildētājs Par labvēlīga administratīvā akta dzīvojamo 

telpu privatizācijas jautājumā.  

 
 

Prasība noraidīta 

10. Prasītājs Par Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu 

regulatora lēmuma atcelšanu par siltumnerģijas 

tarifa apstiprināšanu 

  

Tiesvedība izbeigta   

11. Atbildētājs Par Cēsu pilsētas domes lēmuma par patvaļīgas 

būvniecības radīto seku novēršanu atzīšanu par 

spēkā neesošu   

Pieteikums noraidīts 

12. Atbildētājs Par Cēsu pilsētas domes Būvvaldes lēmuma par 

būvniecību   

 
 

Pieteikums noraidīts 

 

3. Veikti iepirkumi, par kuriem noslēgti līgumi: 

 

Iepirkumi Procedūru skaits 

Atklāti konkursi, t.sk.  24 

Slēgts konkurss 3  
 (2 gadījumos 

procedūra 

pārtraukta) 

Sarunu procedūras, t.sk. 5 

Atbilstoši Publisko iepirkumu 

likuma 8¹.panta noteikumiem, 

t.sk. 

65 
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4. Noslēgtie līgumi (t.sk., vienošanās un grozījumi līgumos) 

Līguma veids Līgumu skaits   

Nekustamā īpašuma nomas un īres līgumi (Cēsu pilsētas 

dome gan kā Nomnieks, gan kā Iznomātājs) 

466  

Kustamas mantas nomas un patapinājuma līgumi (Cēsu 

pilsētas dome gan kā Nomnieks, gan kā Iznomātājs) 

 87 

Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas līgumi (Cēsu pilsētas 

dome gan nodod, gan pieņem apsaimniekošanā)  

15  

Pašvaldības mantas atsavināšanas līgumi  6 

Preču pirkuma līgumi 124  

Pakalpojumu līgumi ar fiziskām personā  227 

Pakalpojumu līgumi ar juridiskām personām  179 

Uzņēmuma līgumi (kapitālā būvniecība)  63 

Uzņēmuma līgumi (kārtējie remonti) 16  

Uzņēmuma līgumi (projektēšana) 10  

Dāvinājuma (ziedojuma) līgumi  3 

Līgumi par Cēsu pilsētas domes saistībām (aizņēmumi un 

galvojumi) 

 21 

Līgumi par detalplānojumu izstrādi  0 

Sadarbības līgumi ar Domes līdzfinansējumu 17  

Sadarbības līgumi bez Domes līdzfinansējuma 

nepieciešamības 

39  

Līgumi par investīciju piesaisti 22 

Pavisam kopā 1295 

  

 

4.1. Bāriņtiesa 

 

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 5. panta ceturto daļu Bāriņtiesa ne 

retāk kā reizi gadā sniedz attiecīgās pašvaldības domei pārskatu par savu 

darbību – sniedzam pārskatu par Cēsu novada Bāriņtiesas darbu 2010. 

gadā.  

2010. gadā Cēsu novada Bāriņtiesa veikusi 230 pārbaudes par 

bērnu un rīcībnespējīgo personu dzīves apstākļiem ģimenēs un sociālās 

aprūpes iestādēs un pieņēmusi kopā 135 lēmumus. 
 

Bērnu skaits ģimenēs, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un 

audzināšana un par kurām bāriņtiesa pārskata gadā informējusi pašvaldības 

sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju 

36 

Personu skaits, kurām pārskata gadā ar bāriņtiesas lēmumu atņemtas bērna 

aprūpes tiesības 

12 

Pavisam kopā izsludinātas 

iepirkuma procedūras  

97  
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Personu skaits, kurām pārskata gadā ar bāriņtiesas lēmumu atjaunotas bērna 

aprūpes tiesības 

9 

Bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata gadā atņemtas bērna aprūpes tiesības  14 

Bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata gadā atjaunotas aprūpes tiesības 8 

Personu skaits, par kuriem bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par prasības sniegšanu 

tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu 

4 

Personu skaits, kurām ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības 5 

Bērnu skaits, kuru vecākiem ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības 6 

Bērnu skaits, kuri pārskata gada 31.decembrī atradās ārpusģimenes aprūpē, no 

kuriem: 

66 

 audžuģimenē 3 

 aizbildņa ģimenē 58 

 bērnu aprūpes iestādē 5 

Adoptējamo bērnu skaits, kuri pārskata gada 31.decembrī atradās ārpusģimenes 

aprūpē (audžuģimenē, aizbildnībā, bērnu aprūpes iestādē) 

1 

Bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pārskata gadā pieņēmusi lēmumu par 

ārpusģimenes (audžuģimene, aizbildnība, bērnu aprūpes iestāde) aprūpi  

17 

Bērnu turpmākā aprūpe pēc aprūpes audžuģimenē izbeigšanas 
1 

Bērnu turpmākā aprūpe pēc aprūpes aizbildņa ģimenē izbeigšanas 14 

Bērnu skaits pēc pilngadības sasniegšanas 9 

Vecāku aprūpē nodoto bērnu skaits pēc bērna aprūpes vai aizgādības tiesību 

atjaunošanas vecākiem 

7 

Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pieņēmusi 

lēmumu atļaut šķērsot valsts robežu 

2 

Personu skaits, kuras ar bāriņtiesas lēmumu ieceltas par aizbildni bērnam 13 

Personu skaits, kuras ar bāriņtiesas lēmumu atceltas no aizbildņa pienākumu 

pildīšanas nolaidīgas rīcības vai citu iemeslu dēļ 

1 

Bērnu skaits, kuriem ar bāriņtiesas lēmumu iecelts aizbildnis 17 

Bērni, par kuriem bāriņtiesa pārskata gadā pieņēmusi lēmumu par atļaujas došanu 

uz laiku uzturēties vecāku vai citā ģimenē Latvijā 

6 

Audžuģimeņu kopējais skaits līdz pārskata gada 31.decembrim 5 

Bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna adopciju uz 

ārvalstīm 

1 

Bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pārskata gadā pieņēmusi lēmumu par to, ka 

adopcija ir bērna interesēs 

1 

Bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pārskata gadā pieņēmusi lēmumu par bērna 

nodošanu adoptētāja aprūpē vai aprūpes izbeigšanu 

1 

Aizgādnībā esošo personu skaits pārskata gada 31.decembrī 23 

Bāriņtiesas pieņemto lēmumu skaits par aizgādņa iecelšanu mantojumam vai 

prombūtnē esošas personas mantai pārskata gada 31.decembrī 

5 

Bērnu skaits, kam noteikta vārda, uzvārda, tautības ieraksta maiņa 
2 

Bērnu skaits, par kuriem pēc tiesas pieprasījuma bāriņtiesa devusi atzinumu par 

bērna aizgādības tiesību noteikšanu un saskarsmes tiesības izmantošanas kārtību 

12 

Bērnu skaits, par kuriem dots atzinums par viena vecāka atsevišķas aizgādības 

noteikšanu 

3 

Bērnu skaits, par kuriem dots atzinums par ikdienas aizgādības īstenošanu 9 
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Bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par valsts sociālo pabalstu, 

apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem 

nav noteikta invaliditāte, izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu vai 

izmaksāšanu pašam bērnam, ja viņš sasniedzis 15 gadu vecumu, kopā 

13 

Pieņemtie lēmumi par nepilngadīgo bērnu un rīcībnespējīgo personu mantisko 

interešu nodrošināšanu vai aizstāvību  

8 

 

 

4.2. Vaives pagasta pārvalde 

1. Realizēts projekts „Ezera ielas rekonstrukcija Cēsu rajons, Vaives pagasta, 

Rīdzene” Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības 

programmas 2007.-2013. gadam pasākuma 321 „Pamatpakalpojumi ekonomikai un 

iedzīvotājiem” ietvaros. Projektu administrē Lauku atbalsta dienesta (LAD) 

Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde. Projekta kopējā summa LVL 

115240,52, publiskā finansējuma apjoms LVL 80676,09-atbalsta intensitāte 90% no 

attiecināmām izmaksām. Ir ievērota projekta pārskatu iesniegšanas termiņi Lauku 

atbalsta dienestā. 

 

2. Daļēji realizēts (82%) projekts „Aktīvās atpūtas parka „Rīdzene”  izveidošana Cēsu 

novadā, Vaives pagastā” Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 

Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma 321 „Pamatpakalpojumi 

ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros. Projektu administrē Lauku atbalsta dienesta 

(LAD) Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde. Projekta kopējā summa 

LVL 44759,90 - atbalsta intensitāte 90% no attiecināmām izmaksām. 

 

3. Stiprs lietus 8. jūlijā 2010. gadā noskaloja atsevišķos posmos grants segumu 

četriem pašvaldības autoceļiem. Lietavās radīto postījumu ceļu remonts izmaksas  

LVL 15 000,00 , kuras piešķirtas  no pašvaldības budžeta neparedzētiem izdevumiem.  

 

4. Tika pabeigta 2010. gada maijā valsts dotācijas „Administratīvi teritoriālās 

reformas likuma izpildei”  apguve un tika nodota ekspluatācijā Līvu pamatskolas 

pirmsskolas izglītības iestādes rekonstruētā ēkā. 

 

 

5. Informācija par nozīmīgākajiem veikumiem un notikumiem 

novadā 

 

Cēsu novada ekonomisko attīstību un finanšu situāciju ietekmē  ekonomiskā situācija 

valstī un  finanšu krīzes pārvarēšanu pieņemtie valdības lēmumi. Novada pašvaldības 

budžets  2010.gadā  tika samazināts par 17% , bet sakarā ar straujo bezdarbnieku un 

maznodrošināto  skaita palielināšanos novadā, izdevumi sociālajiem pabalstiem 

pieauga par 123,2%.. Tāpēc novada attīstību 2010.gadā pamatā noteica īstenotie 

Eiropas Savienības struktūrfondu investīciju projekti. 
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   Būtiskākās strukturālās pārmaiņas pašvaldības pārvaldē bija vienotas novada 

sociālās palīdzības sistēmas izveide, apvienojot  Vaives pagasta un Cēsu pilsētas 

sociālos dienestus pašvaldības aģentūrā „Sociālais dienests”, kas notika 2010.gada 

sākumā. Savukārt apvienojot  Cēsu Vēstures un tūrisma centru ar Cēsu kultūras centru 

tika izveidota pašvaldības aģentūra „ Cēsu Kultūras un tūrisma centrs”. Apvienošana 

notika ar mērķi samazināt administratīvos izdevumus, efektīvāk izmantot pašvaldības 

resursus kultūrtūrisma attīstībai, iedzīvotāju kulturālas atpūtas iespēju paplašināšanai. 

Cēsu pilsētas Vakara vidusskolu ar 01.09.2010. pievienota Cēsu 2.vidusskolai kā 

rezultātā Cēsu pilsētas Vakara vidusskola beidza pastāvēt. Cēsu pilsētas Vakara 

vidusskolas tiesību, saistību, t.sk., darba tiesisko attiecību, funkciju (t.sk. izglītības 

programmu), mantas un finanšu līdzekļu pārņēmēja ir Cēsu 2.vidusskola.  

Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „Pašvaldību kapacitātes stiprināšana” 

ietvaros Cēsu novada pašvaldībā 2010.gadā darbu uzsāka Eksperts siltuma apgādes 

jautājumos un Ainavu arhitekts. Ņemot vērā to, ka Cēsīs ir neefektīva centralizētās 

siltuma apgādes sistēma un augsti apkures tarifi, Eksperts siltuma apgādes jautājumos 

ir ļoti nepieciešams, lai profesionāli pārstāvētu un aizstāvētu pašvaldības un 

iedzīvotāju intereses diskusijās ar pilsētas siltumtīklu operatoru un arī sniegtu 

praktisku palīdzību iedzīvotājiem siltuma apgādes uzlabošanā un siltuma ekonomijā. 

Iedzīvotāji ir atzinīgi novērtējuši siltuma eksperta darbu. 

  Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstīto projektu īstenošana 

 Cēsu novada pašvaldība kopumā 2010.gadā noslēgusi līgumus par ES struktūrfondu 

atbalstītu projektu īstenošanu, piesaistot vairāk nekā 6  miljonus latu gan no Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda, gan Eiropas Sociālā fonda u.c.. 

Nozīmīgākie projekti, kuru īstenošana turpināta un uzsākta 2010.gadā un plānots 

turpināt 2011., 2012 un turpmākajos gados ir: 

 Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes 

nodrošināšana skolās; 

 Cēsu pirmsskolas izglītības iestāžu renovācija; 

 Cēsu pilsmuižas parka atjaunošana tūrisma attīstībai; 

 Cēsu pilsmuižas kompleksa revitalizācija tūrisma attīstībai pašvaldībās; 

 Cēsu pilsētas maģistrālo ielu rekonstrukcija 1. un 2. kārta; 

 Daudzfunkcionālā centra „Vidzemes mūzikas un kultūras centra” 

izveide; 

 Energoefektivitātes paaugstināšana Cēsu novada pašvaldības ēkās; 

 Cēsu novada pašvaldības vispārizglītojošo izglītības iestāžu 

informatizācija; 

 Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs; 

 Satiksmes drošības uzlabojumi pie Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības 

iestādes; 

 Vidzemes pašvaldību kapacitātes stiprināšana par projektu ieviešanas 

tiesiskajiem, finansiālajiem un ekonomiskajiem aspektiem; 
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 Speciālistu piesaiste Cēsu novada pašvaldībā; 

 No Igaunijas līdz Horvātijai: saprātīgi enerģijas taupības pasākumi 

pašvaldību ēkām Centrālās un Austrumeiropas valstīs (INTENSE); 

 Pašvaldību teritorijas plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu 

pārvaldības un uzraudzības informācijas sistēmas -1.kārta. 

 

Lai nodrošinātu vienotu Cēsu novada teritorijas attīstības plānošanas sistēmu, 

2010.gadā tika pieņemts lēmums par Cēsu novada Teritorijas plānojuma un Attīstības 

programmas izstrādi - ar mērķi sekmēt uzņēmējdarbību un nodrošināt vienmērīgu 

pašvaldības teritorijas attīstību, 2010.gadā ir veikti Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 

grozījumi un veikta divu detālplānojumu izstrāde.  

 

  

 

5.1. Nozīmīgākie veikumi un notikumi novadā izglītības jomā 

Cēsu novada pašvaldības desmit vispārizglītojošās izglītības iestādēs, pēc 

datiem uz 2010.gada 1.septembra, pamatizglītību un vidējo izglītību iegūst 3067 

izglītojamie. Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes un grupas 

apmeklē 921 izglītojamais. 950 izglītojamie apmeklē interešu izglītības iestādes, bet 

1057 - izglītojamie pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes. 

Cēsu novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs tiek īstenotas 30 licencētas 

un akreditētas izglītības programmas, pirmsskolas izglītības iestādēs tika īstenotas 

sešas izglītības programmas, mākslas skola īsteno vienu licencētu un akreditētu 

izglītības programmu, bet sporta skola īsteno 17 licencētas izglītības programmas.  

2010. gadā 1067 izglītojamie no citām pašvaldībām apmeklēja Cēsu novada 

pašvaldības izglītības iestādes, bet 194 izglītojamie, kuru dzīves vieta deklarēta Cēsu 

novada pašvaldībā apmeklēja citu pašvaldību dibinātās izglītības iestādes.  

2010. gadā 87.56% Cēsu Valsts ģimnāzijas absolventu vērtējumi 

centralizētajos eksāmenos bija A, B un C līmenī, 91.20% Draudzīgā Aicinājuma Cēsu 

Valsts ģimnāzijas absolventu vērtējumi centralizētajos eksāmenos bija A, B un C 

līmenī, Cēsu 2.vidusskolā šis vērtējums ir 36.94%,. 

2010. gadā notikusi izglītības iestādes un izglītības programmu akreditācija 

Cēsu pilsētas pamatskolā.  

Īstenoti projekts „Skolēnu prakse vasarā”, kuras ietvaros 48 izglītojamie 

papildināja  pamatizglītības un vidējās izglītības programmā iegūtās zināšanas, 

prasmes un attieksmes  

Astoņiem Cēsu novada izglītības iestāžu izglītojamajiem un ģimnāzistiem 

piešķirtas Cēsu novada pašvaldības naudas balvas par augstiem sasniegumiem 

mācībās. 

 2010.gada vasarā 605 izglītojamie no Cēsu novada pašvaldības izglītības 

iestādēm piedalījās X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Cēsu 

1.pamatskolas zēnu koris un 5. – 9.klašu meiteņu koris , Cēsu Valsts ģimnāzijas koris, 

Cēsu Kultūras centra deju kolektīvs „Randiņš”, Cēsu Bērnu un jauniešu centra vizuāli 

lietišķās mākslas un mazo mūzikas kolektīvu dalībnieki tika nominēti kā svētku 

laureāti. 
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Samazinoties bērnu skaitam gan Latvijā, gan Cēsu novadā, turpmākajos gados 

būs nepieciešamība izvērtēt Izglītības iestāžu tīklu pašvaldībā un iespējams veikt to 

optimizāciju. Būtiskas izmaiņas pašvaldības darbībā nākotnē ieviesīs kopējā valsts 

politika Profesionālās izglītības iestāžu optimizācijā un attīstībā, kā rezultātā Cēsu 

novada pašvaldībai varētu tikt nodotas Cēsu Profesionālā vidusskola un Alfrēda 

Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola.  

 

 

 

 

5.2. Nozīmīgākie veikumi un notikumi novadā kultūras un tūrisma jomā 

5.2.1. Bibliotēku darbība 

CĒSU CENTRĀLĀ BIBLIOTĒKA – Cēsu novada pašvaldības iestāde, kas ir 

akreditēta kā Reģiona galvenā bibliotēka vēsturiskā Cēsu rajona 8 novadu 62 

bibliotēkām ( t.sk. publiskajām – 30, skolu – 32) 

 
1. BIBLIOTĒKAS CĒSU NOVADĀ 

 

Novadā darbojas 3 pašvaldības publiskās bibliotēkas un 10 izglītības iestāžu 

bibliotēkas 

Publiskās: 

 Cēsu Centrālā b-ka 

 Vaives pagasta Rīdzenes b-ka 

 Vaives pagasta Rāmuļu b-ka 

Izglītības iestāžu: 

 DA Cēsu Valsts ģimnāzijas b-ka 

 Cēsu Valsts ģimnāzijas b-ka 

 Cēsu 2. vidusskolas b-ka 

 Cēsu pilsētas pamatskolas b-ka 

 Cēsu 1. pamatskolas b-ka 

 Cēsu 2. pamatskolas b-ka 

 Cēsu pilsētas Pastariņa skolas b-ka 

 Cēsu internātpamatskola – rehabilitācijas centrs 

 Līvu pamatskolas b-ka 

 Rāmuļu pamatskolas b-ka 

 

Publiskās bibliotēkas funkcionē kā juridiski atsevišķas struktūrvienības, ar kopīgu 

pašvaldības finansējuma budžetu ar iezīmētu finansējuma daļu katrai bibliotēkai. 

Vaives pagasta bibliotēku vadītājas iekļautas Cēsu Centrālās bibliotēkas amata 

vienību sarakstā. 

Izglītības iestāžu bibliotēkas funkcionē kā izglītības iestāžu struktūrvienības, tās 

pilnībā tiek finansētas no šo iestāžu budžeta. Centrālā bibliotēka pilnībā pārņēmusi 

metodiskās vadības funkciju skolu bibliotēkās.  

 

2. PERSONĀLS 



Cēsu novada pašvaldības 2010.gada publiskais pārskats 
 

 18 

Cēsu novada 3 publiskajās bibliotēkās  

 

Amata vienību skaits - 26 

Darbinieku kopskaits – 28 

t.sk. bibliotekārie – 21 

 no tiem ar bibliotekāro speciālo izglītību – 14 

  t.sk. ar maģistra grādu – 1 

Studē – 1 

 

2010. gadā likvidēta 1 amata vienība – bibliotekārs. 

 

 

3. FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS novada 3 publiskajās bibliotēkās 
kopā LVL - 203982 
 
 
 

4. GALVENIE SKAITLISKIE RĀDĪTĀJI novada  publiskajās bibliotēkās 
kopā 
 

Skaitliskie rādītāji

4760 101222 195274 96593
97

232

5166 90889 181228 86728
144

181

2009 2010

2010 5166 90889 181228 86728 144 181

2009 4760 101222 195274 96593 97 232

Lasītāji Apmeklētā Izsniegum Krājums Pasākumi Izstādes

 
 
 
 
 
 

Rezumējums par skaitliskajiem rādītājiem: 

 

1. Reģistrēto lasītāju skaits pieaudzis, kas liecina par to, ka nepieciešamība pēc 

bibliotēkas sabiedrībā ir noturīga.  

2. Apmeklētāju skaits samazinājies iepriekšējā gadā, jo: 

 bērnu literatūras nodaļa pārcēlās uz citām telpām ( Raunas ielā – 1), tā 

apmeklētājiem bija slēgta 1,5 mēnesi 
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  pieaug attālināto bibliotēkas izmantotāju skaits mājas lapai 

www.biblioteka.cesis.lv.  

 pieaug to cilvēku skaits, kuri informāciju atrod internetā, un bibliotēku tik 

bieži nav jāapmeklē 

 bibliotēkas noteikumi paredz lietotājam iespēju grāmatas mājās izmantot 1 

mēnesi, kas ir pārāk liels laiks mūsdienās, kad jauno grāmatu skaits ir 

salīdzinoši neliels. 2011. gadā termiņš tiks samazināts uz 3 nedēļām. 

 

3. Grāmatu izsniegums samazinājies, jo ļoti daudz informācijas un materiālu tiek 

saņemts kopiju vai izdruku veidā no interneta 

4. Bibliotēkas krājums ar katru gadu samazinās, jo – iepriekšējos gados tas salīdzinoši 

minimāli tika norakstīts. Bibliotēkas uzdevums ir veidot aktīvu un pieprasītu grāmatu 

krājumu. 

5. Izstāžu un pasākumu piedāvājums bibliotēkā ir pietiekami liels un daudzveidīgs, lai 

lasītājiem atklātu bibliotēkas krājuma bagātību un dotu iespēju piedalīties 

daudzveidīgajos pasākumos. 

 

Vidējie apmeklējuma rādītāji Cēsu Centrālajā bibliotēkā 2010. gadā: 

 

 Dienā bibliotēku apmeklējuši – 283 lasītāji 

t.sk. - interneta lasītavu – 62 

 - vispārējo, mākslas, novadpētniecības lasītavas kopā – 75 

 - ņēmuši grāmatas uz māju abonementā - 96 

 - apmeklējuši Bērnu literatūras nodaļu - 50 

 
5. DARBS AR GRĀMATU KRĀJUMU 

 
2010. gadā pilnībā pabeigta Cēsu Centrālās bibliotēkas grāmatu krājuma aktīvās daļas 

rekataloģizācija. Arī Vaives pagasta bibliotēku krājumi ir rekataloģizēti. 

Rekataloģizācijas gaitā visas krājuma vienības ievadītas elektroniskajā katalogā. 

Liekie dubleti, bojātās grāmatas, mazpieprasītā literatūra - norakstīta , piedāvāta citām 

iestādēm vai novirzītas uz depozitārija fondu. 

 

 

 

 

 

6. PROJEKTIZSTRĀDE 

Cēsu CB izstrādāti un iesniegti – 5 projekti. Atbalstīti – 3. Piesaistītais finansējums – 

LVL 1860.00 

 
Atbalstītie projekti: 

Projekta nosaukums: Dzejas dienas Cēsu novadā 2010 

Fonds, kur iesniegts projekts: P/A "Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs" 

Projektā iegūtais finansējums LVL: Ls 420.00 

Projekta nosaukums: Dzejas un grāmatu dienas Cēsu novadā 2010 

Fonds, kur iesniegts projekts: VKKF 

Projektā iegūtais finansējums LVL: Ls 1120.00 

Projekta nosaukums: Pasākumu cikls:  Viņš / Viņa raksta, mēs lasām, domājam 

http://www.biblioteka.cesis.lv/
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Fonds, kur iesniegts projekts: VKKF 

Projektā iegūtais finansējums LVL: Ls 320.00 

 
 
 
7. SADARBĪBA AR NOVADIEM 

 

Bibliotēkai kā Reģiona Galvenajai bibliotēkai joprojām laba sadarbība ar vēsturiskā 

Cēsu rajona 8 novadu pašvaldībām un bibliotēkām. Ar 5 novadu pašvaldībām 2010. 

gadā tika slēgti savstarpējas sadarbības līgumi, kurās arī paredzēts novadu 

līdzfinansējums par Reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu. Arī ar pārējiem 2 

novadiem sadarbība netika pārtraukta. 

 

8. METODISKAIS DARBS 

 

 

2010.gadā pavisam organizēti 6 profesionālās apmācības semināri bibliotēku 

darbiniekiem: 

 3 semināri - reģiona 8 novadu pašvaldību publisko bibliotēku darbiniekiem, 

 1 seminārs - reģiona 8 novadu skolu un publisko bibliotēku darbiniekiem,  

 1 seminārs - reģiona skolu bibliotēku darbiniekiem, 

 1 seminārs – Cēsu novada publisko un skolu bibliotēku darbiniekiem. 

 

Kursi 

Aizvadītajā gadā visi Centrālās bibliotēkas un 35 pagastu bibliotekāri apmeklējuši 

profesionālās pilnveides kursus un paaugstinājuši savu profesionālo zināšanu līmeni: 

 

Pieredzes apmaiņa 

 2010. gada jūlijā reģiona bibliotēku darbinieki piedalījās pieredzes mācību braucienā 

uz Igaunijas bibliotēkām. Apmeklētas Hāpsalas un Pērnavas pilsētu bibliotēkas. 

Braucienā piedalījās 26 pašvaldību publisko bibliotēku darbinieki un 2 skolu 

bibliotekāri . 

 

 Skolu bibliotēkās 

2010. gads bijušajā Cēsu rajonā nozīmīgs ar bibliotēku informācijas sistēmas 

Skolu Alise intensīvu ieviešanu skolu bibliotēkās. Cēsu novada skolu bibliotēkas 

visas uzsākušas strādāt IS Skolu ALISE, kurā ievada bibliotēku krājumus 

elektroniskajā reģiona kopkatalogā. 

 

 

 

9. PASĀKUMI CENTRĀLAJĀ BIBLIOTĒKĀ 

 

2010. gadā bibliotēkas darbinieki organizējuši: 

 98 pasākumus 

 116 literatūras izstādes 

 2 mākslas darbu izstādes 
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 1 informatīvo izstādi. 

Lielākie pasākumi bibliotēkā ir tie, kas tiek organizēti jau daudzus gadus pēc 

kārtas un – tie ir kļuvuši par tradicionāliem: 

 Cēsu bibliotēka ir iniciatore Bibliotēku nakts pasākumu organizēšanā Latvijā. 

2010. gadā Bibliotēku nedēļā jau otro reizi organizējām šādu pasākumu, kas 

tematiski ir ļoti daudzveidīgs, kur tiek izmantotas gan tradicionālas, gan 

bibliotēkām neraksturīgas darba formas 

 Dzejas dienas Cēsīs katru gadu septembrī – oktobrī rīko Bibliotēka. 2010. 

gadā Dzejas dienu ietvaros notika 16 pasākumi pilsētā 

 Pavasarī – marta mēnesī Bērnu literatūras nodaļa rīko Bērnu grāmatu 

svētkus Bērnu žūrijas dalībniekiem 

 Vidzemes novadu bērnu un skolu bibliotēku darbinieku 10. konference 
„Lasīšana – sabiedrības kopīgā prioritāte”, kas veltīta bērnu lasītprasmes 

veicināšanas problēmas risināšanai  

 Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas aktivitātēs aizvadītajā gadā iesaistījās Bērnu 

literatūras nodaļa, kuras centrālais pasākums bija „Krēslas stunda”, kuras laikā 

visās Skandināvijas un Baltijas jūras baseina valstīs vienlaicīgi tika lasīts 

fragments no grāmatas „Kauninātājas meita” 

 

Bibliotēku pasākumu tematiskais aptvērums 

 Latviešu oriģinālliteratūras popularizēšana  

o Tikšanās ar literātiem 

o Grāmatu atvēršanas pasākumi 

 Vēsturiskās, patriotiskās tēmas 

o Bibliotēkas novadpētniecības darba popularizēšana, tikšanās ar 

novadniekiem, novada iestāžu darbiniekiem 

 Izglītojošie pasākumi: 

o Bibliotekārās stundas jauniešiem 

o Rotaļu pēcpusdienas bērniem 

o Bērnu interešu klubu tematiskie pasākumi 

o Apmācību kursi -  interneta lietošana pieaugušajiem 

 Veselība, medicīna, tautas dziedniecība 

 Mākslas darbu izstādes, tikšanās ar māksliniekiem, mūziķiem 

 Praktiskās iemaņas, padomi 

 Novada iestāžu, organizāciju popularizēšana 

 

Cēsu Centrālajā bibliotēkā darbojas ESIP – Eiropas Savienības informācijas 

punkts, kur tiek piedāvāti pakalpojumi: 

 

 Grāmatas un citus informatīvus materiālus par ES 

 Uzziņas par Eiropas Savienību 

 Individuālas konsultācijas par informācijas avotiem Eiropas Savienības 

jautājumos 

 Darba piedāvājumu datu bāzi 

 Informāciju par ES struktūrfondiem 

 Informāciju par iespējām mācīties Eiropas Savienību valstu augstskolās 

 Bibliotēkas mājas lapā ievieto informāciju un interneta resursus par ES 

 

10. PUBLICITĀTE 
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Informāciju par bibliotēkas funkcijām, pakalpojumiem, vēsturi un šodienu, 

organizētajiem pasākumiem var iegūt  

 bibliotēkā 

 internetā  

o bibliotēkas mājaslapā www.biblioteka.cesis.lv 

o Cēsu novada mājaslapā www.cesis.lv, 

o mājaslapā www.cesis24.lv  

 laikrakstā „Druva” (publikācijas raksta gan paši bibliotekāri, gan žurnālisti) 

 Cēsu pašvaldības avīzē „Cēsu Vēstis” 

 bibliotēkas organizētajos pasākumos, bibliotekārajās stundās 

 piedaloties citu organizāciju rīkotajos pasākumos, bibliotēkas darbinieki 

izmanto iespēju iesaistīties diskusijās, individuālās sarunās un stāstīt par 

bibliotēku  

 bibliotēkas vadība regulāri tiekas ar novadu pašvaldību vadītājiem  

 2010. gadā liela uzmanība pievērsta informācijai par mūsu bibliotēku vidējās 

izglītības iestādēs – gan organizējot tikšanās ar literātiem skolās, gan 

iepazīstinot skolēnus ar mūsu bibliotēku   

 

11. NOVITĀTES 

 

 Bibliotēka jau 2 gadus organizē iedzīvotāju bezmaksas apmācību – Interneta 

lietošanas ABC. 2010. gadā apmācībās piedalījās un e - prasmes apguva 40 

dalībnieki. 

 Ar 2011. gada 1. janvāri novada bibliotēkās ieviesta vienotā lasītāja karte, kas 

dod iespēju apmeklēt visas bibliotēkas ar vienu reģistrācijas karti 

 Aizvien pieaug to lasītāju skaits, kuri izmanto iespēju lietot bibliotēku 

attālināti – iepazīstot bibliotēku krājumus elektroniskajā katalogā un rezervējot 

nepieciešamo internetā Centrālās bibliotēkas mājas lapā  

 Bibliotēkas darbinieki piedāvā literāros pasākumus, bibliotekārās stundas, e - 

prasmju apmācības ne vien bibliotēkā, bet arī uz vietām – skolās, iestādēs un 

organizācijās pēc pieprasījuma  

 

 

12. TELPAS 

 

                  2010. gada sākumā no ēkas Raunas ielā 12 uz ēku Raunas ielā 1 pārcēlās 

Cēsu Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa. Beidzot visa bibliotēka ir vienā 

ēkā! Rudenī uz citām telpām pārcēlās arī Cēsu novada pašvaldības izglītības nodaļa, 

līdz ar to – visa ēka  bibliotēkai. Novadpētniecības lasītava ieguva plašākas telpas, tās 

vietā tika veikts kosmētiskais remonts un bibliotēka gada nogalē ieguva pasākumu un 

semināru vajadzībām savu Balto zāli. 

 

 

13. PROBLĒMAS 

 

http://www.biblioteka.cesis.lv/
http://www.cesis.lv/
http://www.cesis24.lv/
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 Lielākā problēma –   nepiemērotās telpas. Ļoti nepieciešama esošās 

bibliotēkas ēkas renovācija un telpu paplašināšana, kas ir iespējams, izbūvējot 

papildus arī bēniņu un pagrabstāvus. 

 

 Informācijas tehnoloģijas, kas saņemtas no valsts projekta „Trešais tēva dēls” 

2006. un 2008. gadā, noveco fiziski un morāli. Centrālajā bibliotēkā un 

Vaives pagasta bibliotēkās kopā ir 51 dators. Datortehnika tiek labota un 

uzlabota iespēju robežās, taču ir pienācis laiks tos pamazām mainīt uz jaunām 

datoriekārtām. Ja nebūs valsts atbalsta un jaunu datoru iepirkums kādā 

projektā – pašvaldības nespēs bibliotēkas apgādāt ar datoriem, kas 

nepieciešami gan apmeklētājiem, gan darbiniekiem. 

 

 

Rezumējums 

 

Cēsu novada bibliotēkas ir aktīvi strādājušas, lai novada iedzīvotāji saņemtu 

kvalitatīvu informacionālo pakalpojumu un, lai visas novada un vēsturiskā Cēsu 

rajona publiskās un skolu  bibliotēkas pilnvērtīgi iekļautos Valsts vienotajā bibliotēku 

informācijas tīklā un šo bibliotēku grāmatu fondi, kā arī citas datubāzes būtu atrādītas 

internetā un izmantojamas ikvienam interesentam Latvijā un ārpus tās. 

 

5.2.2. Kultūra 

 
Cēsu Kultūras centra nodaļa ir pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma 
centrs” sastāvā esoša struktūrvienība, kas izveidota pēc Cēsu Kultūras centra 
reorganizācijas un darbojas saskaņā ar Cēsu Kultūras centra nodaļas nolikumu un 
pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” darbības stratēģiju.  
 
Cēsu Kultūras centra darbības mērķi un saturs 
 
Cēsu Kultūras centra nodaļas (turpmāk – CKCN) darbības mērķi un uzdevumi ir 
noteikti CKCN nolikumā. 
CKCN uzdevumi: 
 

1. plānot un ieviest Cēsu novada kultūras stratēģiju atbilstoši valsts kultūrpolitikai 
un pašvaldības attīstības plāniem; 

2. attīstīt daudzveidīgu un plašu kultūras pakalpojumu klāstu Cēsu novadā, 
nodrošinot dažādu sociālo grupu iedzīvotājiem kultūras līdzdalības un brīvā 
laika pavadīšanas iespējas; 

3. organizēt tradicionālo, valsts svētku un festivālu norisi atbilstoši novada 
pašvaldības vajadzībām; 

4. sekmēt profesionālās mākslas pieejamību novada iedzīvotājiem; 
5. veidot novadā labvēlīgu vidi jaunrades attīstībai; 
6. organizēt kultūrizglītojošus pasākumus un rūpēties par kultūras pasākumu 

auditorijas attīstību; 
7. koordinēt un atbalstīt amatieru mākslas kolektīvu darbību un līdzdalību 

Dziesmu un deju svētkos; 
8. veicināt lokālā nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu; 
9. koordinēt kultūras norises Cēsu novadā, veidojot novada kultūras pasākumu 

plānus; 
10. līdzdarboties kultūras tūrisma programmu un piedāvājuma sagatavošanā;  
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11. rūpēties par Cēsu novada starptautisko kultūras sakaru attīstību; 
12. sniegt metodisko un konsultatīvo atbalstu Cēsu novada kultūras darbiniekiem; 
13. veikt kultūras nozares datu apkopošanu, analīzi un pētniecību novadā; 
14. koordinēt novada kultūras pasākumu budžeta efektīvu izlietojumu. 
 
 
Cēsu Kultūras centra nodaļas darbības rezultāti un to izpildes novērtējums 
 
Kultūras budžeta izlietojums un papildus finansējuma piesaiste 
Pilsētas pasākumu kultūras budžets (28 000 Ls) izlietots saskaņā ar  kultūras 
budžeta plānu. Īstenots mazo kultūras projektu konkurss, būtisks atbalsts sniegts 
Vēsturisko filmu skates nodrošināšanai, ar Valsts Kultūrkapitāla fonda 
līdzfinansējumu veikts nozīmīgs darbs kultūrizglītības jomā (koncertu cikls „Patiešām 
maziņajiem” un Folkloras rīti bērniem un vecākiem), aizsāktas jaunas tradīcijas 
(Ķirbju svētki, 11. novembra zīmējumu konkurss). Ar plašu pasākumu programmu un 
labi apmeklēti Cēsu novadā aizvadīti valsts svētki, svinēti gadskārtu svētki (egles 
iedegšana, Ziemassvētki uc). Informāciju par Cēsu Kultūras centra nodaļas 
pasākumu apmeklētāju skaitu uc statistikas datiem var gūt Pielikumā nr.3. 
 
 
 
 
 
Valsts, gadskārtu svētki un citas norises 
 
2010.gadā Cēsu pilsētā tika svinēti Valsts  un tradicionālie gadskārtu svētki un 
atzīmētas piemiņas dienas, kuros aktīvi piedalījās Cēsu Kultūras un Tūrisma centra 
radošie kolektīvi.  
 
Aprīlī cēsnieki Rožu laukumā lustējās Lieldienās, jūnijā – Pils dārzā ielīgoja Jāņus. 
Jūlijā norisinājās Cēsu pilsētas svētki.  Svētku ietvaros dienas garumā tika piedāvāta 
plaša kultūras un izklaides programma dažādākajām mērķauditorijām. Programmu 
piedāvājums, izveide tika balstīta uz Cēsu pilsētas iedzīvotāju pašiniciatīvu un 
līdzdalību. Pilsētu apmeklēja un svētkus atzinigi novērtēja  pilsētnieki un pilsētas 
viesi.  
 
Novembrī cēsnieki ar plašu programmu atzīmēja Valsts svētkus. Lāčplēša dienā jau 
tradicionāli notika Lāpu gājiens no Skolnieku rotas pieminekļa uz Vecajiem kapiem, 
Pils parka estrādē, sadarbībā ar uzņēmēju Renāru Sproģi, no svecēm tika veidota 
Latvijas kontūra. 18. novembra svētkus CKTC rīkoja sadarbībā ar Cēsu Bērnu un 
Jauniešu centru. Koncerts 2. pamatskolā izdevās saviļņojošs un bija kupli apmeklēts.  
 
Profesionālās mākslas norises 
 
Viens no būtiskiem Kultūras centra uzdevumiem 2010.gadā bija veicināt 
profesionālās mākslas pieejamību Cēsu pilsētas un novada iedzīvotājiem.  

 
2010.gada augustā  norisinājās ceturtais Cēsu mākslas festivāls, kura organizēšanā 
līdzdarbojās Cēsu Kultūras centrs. Festivāls mēneša garumā piedāvāja tikai 
profesionālās mākslas programmas mūzikā, skatuves mākslā, vizuālajā mākslā, kino. 
Ievērojamu rezonansi Latvijas mērogā festivāls ieguva ne tikai ar programmu 
daudzveidību un augsto kvalitāti, bet arī ar jau tradicionālo modernās mākslas izstādi 
vecajā Cēsu Alusbrūzī.  
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2010. gada garumā CKTC turpināja sadarbību ar valsts SIA „Latvijas Koncerti”. 
Cēsniekiem tika piedāvāts ieskats Rudens kamermūzikas festivālā ar programmu 
„Balkānu brokastis Brazīlijā”. 
 
Vidzemes Kamerorķestris 
 
Vidzemes Kamerorķestris 2010. gadā sniedzis 14 koncertus dažādās Latvijas vietās, 
piedāvājot klausītājiem augstvērtīgu un daudzveidīgu programmu. Par tradīciju jau 
kļuvusi Vidzemes Kamerorķestra dalība Bauskas Senās mūzikas festivālā un Ziemas 
mūzikas festivālā Valmierā. Kā ik gadu, Vidzemes kamerorķestris piedalījies jaunu 
skaņdarbu pirmatskaņojumā (A.Tumševicas un I.Rišes autordarbi) un sadarbojies ar 
populāriem solistiem (D.Krenberga, E.Martinsone, K.Norvelis, M.Naumova, 
N.Matvejevs un citiem). Detalizētāks orķestra darbības apskats pielikumā nr.1. 
 
Amatiermākslas norises 
 
2010.gads amatiermākslas procesiem bijis izaicinājumu pilns. Mēģinājumi pielāgotas 
infrastruktūras apstākļos, kā arī starp kolektīvu komunikācijas un ikdienas sadarbības 
nav traucējis radošo kolektīvu vadītājiem darbu turpināt rezultatīvi un iniciatīvām 
bagāti. CKTC radošie kolektīvi sevi parādījuši gan Cēsīs, gan Latvijā, gan ārzemēs 
un guvuši ievērojamus sasniegumus. TDK „Randiņš” ieguvis laureātu titulu X 
Skolēnu dziesmu un deju svētkos, CKTC kori un deju kolektīvi rādījuši kvalitatīvu 
sniegumu skatēs un Cēsu tautas teātra trupa saņēmusi nominācijas „Labākā aktrise” 
un „Labākā izrāde” amatierteātru skatē. 
 
CKTC radošie kolektīvi 2010.gadā nodrošinājuši dalību kopumā 193 norisēs 
(skat.pielikumu nr.2): 
 
JK „WENDEN”:27 aktivitātes, 3 jaunas programmas, 43 dalībnieki 
CĒSU TAUTAS TEĀTRIS: 26 aktivitātes, 7 jauni iestudējumi (trīs virs 40 min.), 25 
dalībnieki 
TVK „DZIETI”: 24 aktivitātes, 4 jaunas programmas, 10 dalībnieki  
TDA „RAITAIS SOLIS”: 24 aktivitātes, 34 dalībnieki 
SDK „DZIRNAS”: 23 aktivitātes, 27 dalībnieki 
JK „VIDZEME”: 21 aktivitāte, 36 dalībnieki 
TDK „RANDIŅŠ” : 20 aktivitātes, 124 dalībnieki  
Popgrupa „HEY”: 20 aktivitātes, 17 dalībnieki 
JK „ĀBELE”: 18 aktivitātes, 2 jaunas programmas, 45 dalībnieki 
DG „STILS”: 17 aktivitāte, 13 dalībnieki 
JK „BEVERĪNA”: 16 aktivitātes, 2 jaunas programmas, 32 dalībnieki 
VPDK „SAULGRIEŽI”: 14 aktivitātes, 20 dalībnieki 
JK „CĒSU PILS KORIS”: 11 aktivitātes, 5 jaunas programmas, 32 dalībnieki 
 
 

 
Kultūrziglītojošās programmas  
 
2010.gadā īpaša uzmanība tika pievērsta kultūrizglītojošajām programmām, kuras 
nereti tika īstenotas sadarbībā ar dažādiem partneriem un piesaistot papildus 
finansējumu. 
Tika organizēts jauno vokālistu konkurss „Cālis”, trešajā un ceturtajā ceturksnī, 
sadarbībā ar tradicionālās kultūras biedrību KasTe, par ikmēneša tradīciju kļuvuši 
folkloras Bērnu rīti, kas jau guvuši apmeklētāju ievērību.  
Sadarbībā ar valsts SIA Latvijas Koncerti organizēts izglītojošs koncerts „Altera 
Veritas” un divi koncerti no cikla „Patiešām maziņajiem”. Sadarbībā ar suvenīru 
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ražotāju NicePlace sarīkotas bērnu zīmējumu meistarklases, kuru rezultātā tapusi 
patriotisku zīmējumu pastkaršu sērija.  
 
 
Kultūras plānošana un attīstība 
 
2010.gadā CKCN ir veikusi koordinējošu darbu pilsētas kultūras norišu plānošanā, 
apkopojot ikmēneša pasākumu plānus. 2010. gadā CKCN nodrošināja Kultūras 
padomes darbību, izsakot priekšlikumus gan  Cēsu domes kultūras komisijai, gan 
finanšu plānošanā un atsevišķu norišu organizēšanā. 
 
2010. gadā CKCN speciālisti, sadarbojoties ar kultūrizglītības ekspertiem un valsts 
institūciju darbiniekiem ir izvērtējuši un plānojuši kultūras procesa turpmāko attīstību 
novadā, Vidzemes koncertzāles kontekstā. Paredzams, ka 2011. gadā darbs pie 
Vidzemes Koncertzāles projekta un kvalitatīvas kultūras pārvaldības izveides 
turpināsies. 
 
CKCN darbinieki ir bijuši regulāri Vidzemes plānošanas reģiona kultūras darba 
semināru apmeklētāji un dalībnieki. CKCN darbinieki aktīvi piedalījušies Vidzemes 
reģionam un Cēsu novadam būtisku jautājumu iekļaušanā darba kārtībā. 
 
 
 
 
Publicitāte un informācija 
 
Pēc 2010. gadā notikušās Cēsu Kultūras centra reorganizācijas un CKCN izveides, 
publicitāte un sabiedrības informēšana ir kļuvusi par Tūrisma informācijas un 
attīstības nodaļas kompetenci. 
 
 
Infrastruktūra 
 
2009.gada oktobrī kultūras centra ēka Raunas ielā 12 tika slēgta pasākumiem, lai 
ēku varētu sagatavot rekonstrukcijai atbilstoši izstrādātajam tehniskajam projektam. 
Radošo kolektīvu mēģinājumiem rekonstrukcijas periodā tika pielāgotas Cēsu 
pilsētas skolu zāles un telpas Rīgas ielā 23, savukārt koncertu un izrāžu norisei Cēsu 
2.pamatskolas zāle un Izstāžu nama zāles. Rit sarunas par ēkas Raunas ielā 4 
izmantošanu TDK „Randiņš” vajadzībām, kā arī periodiski mēģinājumu procesā tiek 
izmantotas MRU un CATA zāles. Līdz ar to Cēsu pilsētas kultūras plānošana, 
kultūras dzīve un amatiermākslas darbība nav pārtraukta un tiek nodrošināts 
pilnvērtīgs darbs pielāgotas darbības apstākļos.  
 
 

5.2.3. Tūrisms 

Lai nodrošinātu kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un to izmantošanu sabiedrības 

izglītošanai, tādējādi veicinot tūrisma nozares attīstību Cēsu pilsētā un apkārtnē, Cēsu 

novada pašvaldībā darbojās aģentūra „Cēsu Kultūras un tūrisma centrs”, kurš sevī 

apvieno 3 nodaļas – Cēsu Vēstures un mākslas muzeju, Cēsu Kultūras centru un Cēsu 

Tūrisma Attīstības un Informācijas centru (TAIC). 2010.gads līdz ar aģentūras 

reorganizāciju ieviesa lielas pārmaiņas TAIC darbībā. Paplašinājās TAIC nodaļas 

galvenie darbības virzieni un pienākumi. Tās aktivitātes ir vērstas uz Cēsu atpazīstamības 
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veidošanu un tūristu piesaisti pilsētai, kā arī uz Cēsu pilsmuižas kompleksa 

popularizēšanu un mārketēšanu. Daudz tiek domāts par ārējā finansējuma piesaisti 

tūrisma aktivitātēm, kultūras pasākumu popularizēšanu un sadarbību ar tūrisma 

uzņēmējiem. 

Cēsīs ir viens pašvaldības muzejs – Cēsu Vēstures un mākslas muzejs, kas ir atbildīgs 

par centrālo pilsētas tūrisma objektu Cēsu pilsmuižas kompleksu, kurā ietilpst Viduslaiku 

pils, Jaunā pils, Izstāžu nams un pils dārzs.  

Jaunajā pilī ir izvietots Pils apmeklētāju centrs un Tūrisma informācijas centrs, kas 

apmeklētājiem piedāvā pilnu servisu – informāciju daudzās valodās par tūrisma objektiem 

un pakalpojumu sniedzējiem Cēsīs un apkārtnē, kā arī visā Latvijā, tualetes, internetu, 

suvenīrus, biļešu iegādi uz pasākumiem caur Biļešu Paradīzes un Biļešu Servisa kasēm un 

daudzus citus pakalpojumus. TIC ir pieejams dažādu grupu cilvēkiem – arī invalīdiem 

ratiņkrēslos. 2010.gadā TIC ir apkalpojis 16134 ar tūrisma informāciju saistītus 

pieprasījumus klātienē, pa tālruni, e-pastu un caur Skype.  

 

Statistikas dati 

Apkopotā statistika liecina, ka pagājušajā gadā, salīdzinot ar 2009.gadu, tūristu skaits 

Cēsu pilsētā un apkārtnē, tāpat kā visā Latvijā, ir nedaudz samazinājies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cēsīs ir viens pašvaldības muzejs – Cēsu Vēstures un mākslas muzejs, kas ir atbildīgs 

par centrālo pilsētas tūrisma objektu Cēsu pilsmuižas kompleksu, kurā ietilpst Viduslaiku 

pils, Jaunā pils, Izstāžu nams un pils dārzs.  

Skaitliski lielāko apmeklētāju daļu sastāda tūristi no Latvijas – 37%, bet kas 

procentuāli ir par 10%mazāk no kopējā tūristu skaita, nekā 2009.gadā. Ir palielinājies 

valstu skaits, no kurām cilvēki dodas uz Cēsīm un apkārtni. TIC ir fiksējis tūristus no 56 

dažādām valstīm. Starp tām joprojām līdere ir Vācija (18%), tai seko Igaunija, Krievija 

(no 9 vietas 2009.gadā), Francija un Lietuva. Krietni ir palielinājies tūristu skaits no 

Polijas, Itālijas un Ziemeļamerikas valstīm – ASV un Kanādas, bet samazinājies – 

Spānijas, Lielbritānijas un Skandināvijas valstīm. Ārzemju viesu vidū ir sastopami arī 

apmeklētāji no Taizemes, Meksikas, Brazīlijas, Islandes, Dienvidāfrikas Republikas un 

Austrālijas. Cēsis ir palikušas populārākas ģimeņu vidū, tomēr strauji samazinās 

organizētu tūristu grupu skaits. 

Apmeklētākie objekti Cēsīs un apkārtnē ir bijuši Cēsu Pilsmuižas komplekss, aktīvās 

atpūtas kompleksi „Rakši”, „Ozolkalns” un „Žagarkalns”, Āraišu arheoloģiskais 

muzejparks, Līgatnes dabas takas, Pazemes slepenie bunkuri Līgatnē. No dabas objektiem 

visvairāk tūristu ir bijis pie Zvārtes ieža, Ērgļu klintīm un Vējiņu pazemes ezeros. 

Tūristu skaits Cēsu pilsētā un bij. rajonā (tūkst.)
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2010.gadā ir samazinājies naktsmītņu un ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju skaits par 

5%.  

 

Cēsu Vēstures un Mākslas muzejs 

Cēsu pilsmuižas kompleksā, kas ir Cēsu Vēstures un Mākslas muzeja sastāvdaļa, 

kā arī galvenais tūrist piesaistes objekts Cēsīs 2010.gadā ir bijis 68 tūkst. apmeklētāju. 

Tā infrastruktūra 2010.gadā ir aktīvi izmantota dažādu pasākumu un aktivitāšu 

realizēšanai. Daži no tiem ir bijuši ar milzīgu tūristu piesaisti pilsētai, kā arī notikusi 

vietējās sabiedrības iesaistīšana aktivitāšu realizēšanā – piemēram, Muzeju nakts, 

Livonijas svētki. 

Muzeja speciālistu galvenā rūpe visa gada garumā bija darbs pie topošās 

pastāvīgās vēstures un vēsturisko interjeru ekspozīcijas izveides. 2010.gadā pabeigts 

ekspozīcijas dizaina tehniskais projekts. Jaunā ekspozīcija durvis apmeklētājiem vērs 

2012.gada pavasarī. 

2010.gadā muzejā izveidota izstāde „Podi muzejā… Cēsu vēstures un mākslas 

muzejam 85”. Kā nozīmīgs ieguldījums novada patriotiskajā audzināšanā uzskatāma 

ceļojošās izstāde „Cēsinieki brīvības cīņās”, kuru papildina spēle- makets „Izcīni 

Latviju”. Muzejpedagoga vadībā jaunieši ne vien papildina savas zināšanas par 

brīvības cīņām, bet arī nostiprina jauniegūtās zināšanas, izmantojot tās, izspēlējot 

kādu no Cēsu kaujām. Pavisam Cēsu muzejā un Izstāžu namā 2010.gadā atklātas 33 

jaunas vēstures un mākslas izstādes, ārpus muzeja -3, bet 9 vietās pabijušas muzeja 

ceļojošās izstādes.  

Pavisam muzejā un Izstāžu namā notikuši pavisam 47 dažāda veida tematiskie 

pasākumi. Tradicionālo Livonijas svētku kontekstā 2010.gada 20.maijā notika muzeja 

galvenā speciālista Gundara Kalniņa organizēta starptautiska konference- diskusija 

„Kam pieder Latvijas viduslaiku vēsture”, kura pulcēja 51 vēsturnieku un interesentu. 

Muzeja krājums papildināts ar 2392 jauniem krājuma priekšmetiem, no kurām par 

nozīmīgāko uzskatāms 19.gadsimta 90.-to gadu fotogrāfiju albums ar Cēsu pilsētas 

skatiem. Tāpat atzīmējami ir L. Lakucievskas nodotie materiāli par Cēsu Instruktoru 

skolu 1930.-jos gados, J.Jeronoviča nodotie materiāli par mūžībā aizgājušo izcilo ārsti 

Ilgu Volosovu un notikumiem Cēsīs trešās atmodas laikā. Bez tam, kā katru gadu tiek 

papildināta kolekcija par jaunāko „Cēsu alus” darbībā un priekšmeti no 

arheoloģiskajiem izrakumiem Cēsīs un Raunā. Gada pēdējā darba dienā muzejam 

svinīgi tika nodots no jauna izgatavots Cēsu Rotas karogs. 

2010.gadā uz jaunām pagaidu glabātavām pārcelts muzeja krājums, iekārtota 

atklātā krājuma glabātava Rīgas 23, kuru kā jaunu apskates objektu atzinīgi 

novērtējušu ieinteresētie cēsnieki un pilsētas viesi. 2010.gada pavasarī tika sagatavoti 

16 jaunie gidi gan klātienes, gan e-vides kursos, tādejādi nodrošinot pilsētas viesiem 

kvalitatīvu un atraktīvu pils un vecpilsētas apskati gidu pavadībā.  
 

Tūrisma mārketings 

Mārketinga piedāvājums 2010.gadā tikai veidots balstoties uz kultūrvēsturiskajām 

vērtībām un nesteidzīgu dabas tūrismu, kas tiks akcentēts arī nākamo 5 gadu laikā un ir 

piemērojams Tūrisma Attīstības valsts aģentūras izstrādātajai Latvijas tūrisma stratēģijai. 

2010.gadā tika aizsākta aktīvāka interneta izmatošana mārketinga aktivitātēm, 

izmantojot dažādus sociālos tīklus un citas mūsdienu tehnoloģiju dotās iespējas. Pasaulē 

populāros portālos tika izveidoti profili un dienasgrāmatas, kuros regulāri tiek ievietota 

informācija gan par tūrisma aktivitātēm, gan arī kultūras norisēm Cēsīs un tuvējā 

apkārtnē. 2010.gadā tika pabeigta dizaina izstrāde www.tourism.cesis.lv un nepārtraukti 

notiek datu ievade. Informācija par muzeju tiek atspoguļota mājas lapās 

www.muzejs.cesis.lv un par kultūras norisēm www.kultura.cesis.lv. Informācija ir 

http://www.tourism.cesis.lv/
http://www.muzejs.cesis.lv/
http://www.kultura.cesis.lv/


Cēsu novada pašvaldības 2010.gada publiskais pārskats 
 

 29 

pieejama 4 valodās – latviešu, krievu, angļu un vācu. Tika uzsākta elektronisko jaunumu 

vēstuļu izsūtīšana 2 reizes mēnesī vairāk kā 700 respondentiem, kurās tiek ievietota 

informācija gan par nākamo 2 nedēļu pasākumiem, gan arī tūristiem saistošām 

aktivitātēm. 

2010. gadā tika realizētas 18 gan pašu, gan partneru organizētas mēdiju un tūrisma 

aģentūru pārstāvju vizītes, kuru rezultātā tapa 27 publikācijas un 7 TV sižeti par Cēsīm 

ārzemju mēdijos. Cēsis tika pārstāvētas 3 starptautiskās tūrisma izstādēs „Balttour 2010” 

Rīgā, „Tourrest 2010” Tallinā un „Vivatour 2010” Viļņā. 

Sadarbībā ar apkārtnes uzņēmējiem tika izdotas Cēsu un apkārtnes tūrisma kartes 

latviešu-angļu un vācu-krievu valodās, kuras tūristiem ir pieejamas Cēsu un citu novadu 

Tūrisma informācijas centros, viesnīcās, kafejnīcās un apskates objektos. Tāpat tika 

izveidots instruments tūrisma mājas lapā, ar kura palīdzību ikviens interesents var 

norezervēt sev nepieciešamos pakalpojumus. Reizi mēnesī atlasītām mērķauditorijām tika 

izsūtīti piedāvājumi pa e-pastu. 

2010.gadā tika noslēgts līgums ar organizāciju „LiveRiga”, kā arī mārketinga 

aktivitātēs aktīvi tika izmantots Latvijas oficiālais tūrisma zīmols „Izbaudi nesteidzoties”. 

Sadarbojoties ar tuvējās apkārtnes uzņēmējiem un Vidzemes Tūrisma asociāciju, tika 

veidoti piedāvājumi, kuru mērķis ir ne vien piesaistīt tūristus, bet arī veicināt tuvējās 

apkārtnes uzņēmēju iesaistīšanu kopīgās aktivitātēs. 

 

 
 
 
 

 

6. Informācija par nozīmīgākajiem veikumiem un notikumiem 

novadā  sociālajā jomā 

Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” 2010.gads ir bijis ceturtais 

darbības gads, kas ienesis arī ievērojamas pārmaiņas. Šī gada sākumā sociālā dienesta 

struktūrā iekļāvās Vaives pagasta sociālais dienests un ar 01.01.2010. ir mainījies arī 

iestādes nosaukums no Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības aģentūra” pārtopot par Cēsu novada pašvaldības aģentūru „Sociālais 

dienests” un 15. jūnijā saņemts Labklājības ministrijas lēmums par to, ka esam tiesīgi 

sniegt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību. 

 

2010. gadā ļoti ievērojami palielinājies klientu skaits un izmaksāto pabalstu apjoms, 

proti, trūcīgo ģimeņu skaits no 421 ģimenes 2009. gadā pieaudzis līdz 640 ģimenēm 

(52 % pieaugums) 2010. gadā, bet izmaksāto pabalstu apjoms no Ls 152 591,00 2009. 

gadā līdz Ls 340 647,00 (123,2 % pieaugums) 2010. gadā. Tai pat laikā jāmin, ka 

darbinieku skaits ir palicis iepriekšējā līmenī, kas nozīmē, ka ļoti būtiski 

palielinājusies darbinieku noslodze. Noteikti jāuzsver, ka 2010. gadā nav samazinājies 

arī pārējais Aģentūras sniegtais palīdzības apjoms. Turpinām nodrošināt dažādus 

sociālos pakalpojumus, starp kuriem vislielākais pieprasījums ir psihologa 

konsultācijām. Esam iesaistījušies vairākos projektos, kas palīdz uzlabot Cēsu novada 

iedzīvotāju labklājības līmeni. Noteikti jāpiemin pilotprojekts „Rotaļu istaba Cēsu 

novada bērniem ar ļoti smagiem funkcionālās attīstības traucējumiem, kuriem 

medicīniski pedagoģiskā komisija ir sniegusi atzinumu apmācīt pēc speciālās 

izglītības programmas izglītojamiem ar vairākiem smagiem attīstības traucējumiem 
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un kuru vecākiem ir darba attiecības”, Jaunatnes starptautiskās programmas "Jaunatne 

darbībā" projektu "Pats savas laimes kalējs" un LR Izglītības Ministrijas finansēto 

projektu "Otra iespēja".  

Tāpat 2010. gads iezīmējas ar ilgu sapņu piepildījumu, jo šogad beidzot iegādāts jauns 

specializētais mikroautobuss, kas būtiski uzlabos bērnu un pieaugušo cilvēku ar 

īpašām vajadzībām integrāciju sabiedrībā. 

 

Bez palīdzības un pakalpojumu sniegšanas 2010. gadā ir izstrādāta Cēsu novada 

pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” vidēja termiņa darbības un attīstības 

stratēģija 2011. – 2013. gadam.  

 

2011.gadā turpināsim darbu pie Aģentūras valdījumā nodoto ēku tehniskā stāvokļa 

pakāpeniskas uzlabošanas. Pateicoties Cēsu novada pašvaldības atbalstam, 2010. gadā 

tika renovēta Nakts patversmes ēka (Bērzaines iela 16/18), uzsākta pašvaldības 

dzīvojamās mājas (Saules iela 23) renovācija siltumnoturības uzlabošanai un sociālās 

dzīvojamās mājas Caunas ielā 8 iekštelpu renovācija. 

 

Par galveno 2011. gada uzdevumu uzskatām sociālās dzīvojamās mājas Caunas ielā 8 

renovācijas darbu pabeigšanu un jauna pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekotāja 

izvēli. 

 

7. Informācija par nozīmīgākajiem veikumiem un notikumiem 

novadā sabiedriskās kārtības nodrošināšanā 

Veicot darbības sabiedriskās kārtības uzturēšanā Cēsu novadā, uzraugot Cēsu novada domes 

apstiprināto saistošo noteikumu ievērošanu, kā arī kontrolējot ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu par 

transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu, Cēsu novada Pašvaldības policijas darbinieki 2010. gadā ir 

sastādījuši 652 personām administratīvā pārkāpuma protokolus, no kurām Pašvaldības policija pie 

administratīvās atbildības ir saukusi 531 personas.  

 20 personām sastādīti Administratīvā pārkāpuma protokoli par Cēsu novada domes saistošo 

noteikumu neievērošanu un 48 personām izteikti brīdinājumi par šo noteikumu neievērošanu; 

 198 personām - par Administratīvo pārkāpumu kodeksa normu neievērošanu, kur vairākums 

pārkāpumu ir par APK 171. panta normu neievērošanu, tas ir, alkoholisko dzērienu lietošana 

sabiedriskā vietā vai atrašanās sabiedriskā vietā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu; 

 434 autovadītāji saukti pie administratīvās atbildības par transportlīdzekļu novietošanu 

stāvēšanai neatbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem; 

 izskatītas 85 administratīvās lietas pārkāpuma lietas savā struktūrvienībā; 

 140 administratīvā pārkāpuma lietas nosūtītas izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai citām 

institūcijām; 

 Valsts policijā par dažādiem administratīvajiem pārkāpumiem lietas izskatīšanai un lēmumu 

pieņemšanai nogādātas 72 personas; 

 68 personas, kas alkoholisku vielu apreibināšanās rezultātā ir zaudējušas spēju orientēties 

apkārtējā vidē, patstāvīgi pārvietoties, kā arī nodarīt kaitējumu sev vai apkārtējiem ir nogādātas mājās 

vai slimnīcā; 

 izskatīti un sniegtas atbildes uz 379 fizisko un juridisko personu iesniegumiem; 

 izbraukts uz 2128 izsaukumiem. 
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Tāpat kā iepriekšējos gadus arī 2010. gadā Cēsu novada Pašvaldības policijai, 

sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, ir bijusi laba sadarbība ar Valsts policijas 

Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu iecirkni, Valsts probācijas dienesta Cēsu 

teritoriālo struktūrvienību, Valsts robežsardzi un Cēsu Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības aģentūru. 

Aktuāla problēma 2010. gadā bija jautājums par alkoholiķu, toksikomānu un 

narkomānu atskurbināšanu. Problēma bija tāda, ka gadījumos, kad personas, kuras 

bija nonākušas stiprā alkohola reibuma vai toksisku vielu ietekmē un bija 

zaudējušas spēju patstāvīgi pārvietoties vai varēja nodarīt kaitējumu apkārtējiem 

vai pašas sev un šīs personas nebija spējīgas nosaukt savu dzīvesviet vai arī viņām 

tādu nebija - šīs personas nebija kur ievietot atskurbināšanai.  

Šo problēmu risināšana būs arī 2011. gada Pašvaldības policijas viens no 

galvenajiem jautājumiem. 

 

8. Pašvaldības budžets, tajā skaitā, saistību un garantiju apjomi 

2010.gada budžetu raksturo šādas galvenās prioritātes: izdevumu palielināšana 

neatliekamām sociālajām vajadzībām maznodrošinātajai sabiedrības daļai, 

sabiedriskās kārtības uzturēšana – drošība novadā, izglītības sistēmas pilnveidošana 

un Eiropas Savienības (turpmāk - ES) struktūrfondu projektu realizācija. 2010.gadā 

samazinoties budžeta ieņēmumiem par 17%, tika ieguldīts daudz apjomīgāks darbs, 

salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, budžeta un tā grozījumu izstrādes procesā, kā arī 

budžeta izpildes kontrolē. Finanšu plānošana un kontrole tika veikta pamatojoties uz 

likumiem un Ministru kabineta noteikumiem un Cēsu novada domes lēmumu Nr.658 

„Cēsu novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un 

kontroles kārtība”(28.10.2010. prot. Nr.17, 46.punkts), Cēsu novada domes 

saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2010.gadam”( 

18.02.2010. Cēsu novada domes lēmums Nr.77). Attiecībā uz budžeta ieņēmumu un 

izdevumu uzskaites pilnveidošanu tika apstiprināta „Cēsu novada pašvaldības un tās 

padotības iestāžu grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtība” (30.12.2010. 

Cēsu novada domes lēmums Nr.810). Iepriekš minēto pasākumu rezultātā budžeta 

līdzekļu atlikums pārskata gada beigās sasniedza – 7.532 milj.latu, pašvaldības resursi 
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izdevumu segšanai sasniedza – 21.15 milj.latu, izdevumi – 13.618 milj.latu. Budžeta 

līdzekļu atlikums izveidojās izdevumu optimizācijas rezultātā, kā arī sakarā ar 

projektu realizācijai saņemtajiem avansa maksājumiem par ES struktūrfondu 

finansēto daļu un valsts budžeta finansēto daļu projektu īstenošanai. 

 

Ilgtermiņa saistības LVL 17 255 208 
 „Ilgtermiņa saistības” kopsumma salīdzinājumā ar 2009.pārskata gadu palielinājusies 

par LVL 928 763. 
 

Ilgtermiņa aizņēmumi LVL 11 139 404 

Cēsu novada pašvaldība ilgtermiņa aizņēmumos uzskaita no Valsts Kases 
saņemtos ilgtermiņa aizņēmumus. Analītiskā uzskaite tiek kārtotā tā, lai 
nodrošinātu uzskaiti par katru aizņēmumu, atsevišķi uzrādot ilgtermiņa 
aizņēmumu un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļu, to pamatsummas 

Ilgtermiņa aizņēmumi uz 01.01.10. LVL 11 521 938. 
 2010.gadā Cēsu novada pašvaldība saskaņā ar Cēsu novada domes un Pašvaldību 
aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes lēmumiem saņēmusi sešus 
ilgtermiņa aizņēmumus par kopēju summu LVL 596 863. Pārskata gada laikā LVL 359 694 
apmērā veikta ilgtermiņa aizņēmuma ilgtermiņa daļas atmaksa aizdevumiem. 
 No ilgtermiņa aizņēmumiem pārskata gada beigās uz ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa 
daļu pārgrāmatotas 2011.gadā atmaksājamā kopsumma LVL 588 522 
   

Pasīvs 31.12.2010. 31.12.2009. Izmaiņas(+,-) 

Ilgtermiņa aizņēmumi Valsts kasei  10 472 451 10 753 595 - 281 144 

Ilgtermiņa aizņēmumi no Valsts kases/EIB 666 953 737 162 -70 209 

Pārējie ilgtermiņa aizņēmumi 0 31 181 -31 181 

Ilgtermiņa aizņēmumi  11 139 404 11 521 938 - 382 534 

 
 
Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi LVL 2 108 691 

Pārskata gadā nākamo periodu ieņēmumos uzskaita saņemto ārvalstu finanšu 
palīdzību, saņemto finansiālo ārvalstu atbalstu un dāvinājumus, ja saskaņā ar vismaz vienu no 
dāvinājuma vai pušu vienošanās līguma nosacījumiem: 

 saņemtie līdzekļi paredzēti ilgtermiņa ieguldījuma objekta (ar ierobežotu lietošanas laiku) 
iegādei, izveidošanai vai būvniecībai; 

 saņemtie līdzekļi tiks izlietoti tikai nākamajā pārskata gadā noteiktu nākamā pārskata 
gada izdevumu segšanai. 

Nākamo periodu ieņēmumos sākotnēji uzskaitīto saņemtās finanšu palīdzības vai 
finansiālā atbalsta vērtību iekļauj attiecīgā pārskata perioda ieņēmumos atbilstoši ilgtermiņa 
ieguldījuma kārtējā gada nolietojuma vai norakstījuma summām vai to daļām, vai pakāpeniski 
nosacījumu izpildes laikā. 

Ieņēmumus par konkrētiem pakalpojumiem, kas saņemti pirms pārskata perioda 
slēgšanas (bilances) datuma, bet attiecas uz nākamajiem (pārskata periodiem sekojošiem)  
periodiem, norāda bilances pasīvā kā nākamā periodu ieņēmumus. Nākamo periodu 
ieņēmumu kontā atzītās summas iekļauj ieņēmumu un izdevumu pārskatā pēc uzkrāšanas 
principa, ieņēmumus atzīstot periodā, uz kuru tie attiecas. 

Galvenie norēķinu veidi Atlikums uz  
Atlikums uz Izmaiņas   (+,-). 
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31.12.2010. 01.01.2010. 

Ilgtermina nākamo periodu ieņēmumi  par ERAF projekta Nr. 
VPD1/ERAF/CFLA/04/APK/1.2.2.1./000079/008 (25.2% VB 
fin.daļa, 64% ERAF fin.daļa) kapitālieguldījumiem trīs 
regulējamu krustojumu un rotācijas apļa izveidē neamortizētā 
daļa 

74 521 89 424 -14 903 

Ilgtermina nākamo periodu ieņēmumi  par ERAF projekta Nr. 
VPD1/ERAF/CFLA/06/APK/1.2.2.1./000024/030 (7.50% VB 
fin.daļa, 75% ERAF fin.daļa) kapitālieguldījumiem projektā 
„Mazaizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku drošības 
uzlabošana Cēsu pilsētā” neamortizētā daļa 

31 158 33 146 -1 988 

Ilgtermina nākamo periodu ieņēmumi  par ERAF projekta Nr. 
VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/1.2.5./000038/002  
kapitālieguldījumiem Cēsu pils kompleksā neamortizētā daļa 

1 056 527 1 122 560 -66 033 

Ilgtermina nākamo periodu ieņēmumi  par ERAF projekta Nr. 
VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/1.1.4.2./000026/020 (7.50% VB 
fin.daļa, 75% ERAF fin.daļa) kapitālieguldījumiem Cēsu 
izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšanas 
neamortizētā daļa 

761 495 830 723 -69 228 

Ilgtermina nākamo periodu ieņēmumi  par ERAF projekta Nr. 
3DP/3.2.1.3.1./08/APIA/SM/ „Satiksmes drošības un 
transporta sistēmas organizācijas uzlabošanai Vāveres ielā 
Cēsis” kapitālieguldījumiem neamortizētā daļa 

38 358 0  38 358 

Cēsu novada pašvaldība 1 962 059 2 075 853 -113 794 

Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi par ERAF projekta 
Nr.2005/11/VPDI/ERAF/CFLA/04GS/1.4.6.2./0001/001(80%ERAF)Bērzain
es 16, Cēsīs 

99 989 104 989 -5000 

Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi par ERAF projekta 
NR.3DP/3.4.4.2.0/08/IPIA/MA/020(75%ERAF) Caunas 8, Cēsis 

46 643 45 125 1518 

CN PA Sociālais dienests 146 632 150 114 -3 482 

Pavisam kopā 2 108 691 2 225 967 -1 117 276 

 
Ilgtermiņa saistības par struktūrfondu projektiem LVL 3 944 394 

Pārskata gadā ilgtermiņa saistībās par struktūrfondu projektiem uzskaita saņemto 
finansējumu struktūrfondu projektiem, kuru izpildes termiņš ir ilgāks par vienu gadu. 

Galvenie norēķinu veidi 
Atlikums uz  

31.12.2010. 

Atlikums uz 
01.01.2010.. 

Izmaiņas(+,-) 

Projekts „Daudzfunkcionālā centra „Vidzemes mūzikas un kultūras centrs 
”izveide” 3DP/3.4.3.1.0./09/IPIA/CFLA/02/002,beigu termiņš 12.11.2012 

697 914 697 914 0 

Projekts „Cēsu pilsētas maģistrālo ielu rekonstrukcija” 
3DP/3.6.1.1.0/09/IPIA/VRAA/001, beigu termiņš 31.12.2011. 

0 884 823 -884 823 

Projekts „Daudzfunkcionālā centra „Vidzemes mūzikas un kultūras centrs 
”izveide” 3DP/3.6.1.1.0./10/IPIA/VRAA/005,beigu termiņš 31.03.2013. 

2 924 916 0 2 924 916 

Projekts „ Cēsu pilsētas tranzītielas -Pētera ielas 
rekonstrukcija” 3DP/3.2.1.2.0/10/AIPIA/SM/013, beigu termiņš 
01.10.2012. 

321 564 0 321 564 

Projekts „Cēsu pils kompleksa revitalizācija tūrisma 0 945 300 -945 300 
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attīstībai”3DP/6.1.1.0/08/IPIA/VRAA/005, beigu termiņš 
30.12.2011 

Pavisam kopā 3 944 394 2 528 037 1 416 357 

 
Ilgtermiņa saistības par pārējiem Eiropas Savienības finansētajiem projektiem  LVL 11 
807 
  „ Ilgtermiņa saistības par pārējiem Eiropas Savienības finansētajiem projektiem” 
uzskaita  pārējiem projektiem piešķirto finansējumu, kuru izpildes termiņš ir ilgāks par gadu. 

 Galvenie norēķinu veidi 
Atlikums uz  

31.12.2010. 

Atlikums uz 
01.01.2010. 

Izmaiņas (+,-) 

Projekts „Mūžizglītības programma Comenius Once upon a time in 
Europe”2010-1-PL1-COM06-112775,  beigu termiņš 31.07.2012 

11 807 0 11 807 

Projekts „INTENSE” IEE/07/823/SI2.500392, beigu termiņš 
30.09.2011 

0 8 008 -8 008 

Pavisam kopā 11 807 8 008 -3 799 

 
Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa LVL 588 522 

2010. gadā Cēsu novada pašvaldība atmaksājusi LVL  77 705 ilgtermiņa aizņēmumu 
īstermiņa daļu kredītiem no Valsts Kases. 
 No Cēsu novada pašvaldības uzskaitītajiem ilgtermiņa aizņēmumiem pārskata gada 
beigās uz ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļu pārgrāmatotas 2010.gadā atmaksājamās 
summas kopsummā LVL 588 522 
 
Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem LVL 493 421 

Konti Galvenie norēķinu viedi Norēķini uz 
31.12.2010. 

Norēķini uz 
01.01.2010. 

Izmaiņas 
(+,-) 

Kopā Cēsu novada pašvaldība 435 861 248 355 187 506 

Kopā PA Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs 42 679 4 463 38 216 

Kopā CN PA Sociālais dienests 6 228 8 934 -2 706 

Kopā 
Cēsu internātpamatskola-rehabilitācijas 
centrs 8 426 1 672 6 754 

Kopā Cēsu pilsētas pansionāts 227 181 46 

 Pavisam kopā 493 421 263 605 229 816 

          
         
Īstermiņa saistības par ārvalstu finanšu palīdzību LVL 4 288 077 

„ Īstermiņa saistības par struktūrfondu projektiem” uzskaita saņemto finansējumu 
projektiem, kuru izpildes termiņš ir gada laikā  pēc pārskata gada. 

Galvenie norēķinu veidi 
Atlikums uz  

31.12.2010. 

Atlikums uz 
01.01.2010. 

Izmaiņas (+,-) 

Projekts „Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu 
renovācija”3DP/3.1.4.3.0/08/IPIA/VRAA/011/008ERAF-100937, beigu 
termiņš 31.12.2010. 

180 660 180 660 0 

Projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas 
materiālās bāzes nodrošināšana Cēsu 2. vidusskolā, Cēsu 
Valsts ģimnāzijā un Cēsu pilsētas vakara 
vidusskolā”3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/107 , beigu termiņš 
31.03.2011. 

178 239 75 269 102 970 
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Projekts „Cēsu pilsmuižas parka atjaunošana tūrisma 
attīstībai” PPA/3.4.2.1.1/08/01/004; L-PPA-09-0008, beigu 
termiņš 30.06.2011. 

132 799 132 799 0 

Projekts „Satiksmes drošības un transporta sistēmas 
organizācijas uzlabošana Vāveres ielā Cēsīs 
3DP/3.2.1.3.4/08/APIA/SM/063, beigu termiņš 02.2010 

0 29 373 -29 373 

Projekts „Energoefektivitātes paaugstināšana Cēsu novada 
pašvaldības ēkāsKPFI-1/67, beigu termiņš 01.06.2011 

296 284 285 211 11 073 

Projekts „Cēsu pils kompleksa revitalizācija tūrisma 
attīstībai´ 3DP/3.6.1.1.0/08/IPIA/VRAA/005, beigu termiņš 
30.12.2011. 

1 273 286 0 1 273 286 

Projekts „Speciālistu piesaiste Cēsu novada pašvaldībā” 
1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/014, beigu termiņš 
31.12.2010. 

10 491 0 10 491 

Projekts „Izglītības iestāžu informatizācija” 
3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/554, beigu termiņš 
11.09.2011. 

94 138 0 94 138 

Projekts „Cēsu pirmsskolas izglītības iestāžu renovācijas 2. 
kārta” 3DP/3.1.4.3.0/10/IPIA/VRAA/007, beigu termiņš 
30.09.2011. 

47 685 0 47 685 

Projekts „Vidzemes pašvaldību kapacitātes stiprināšana 
par projektu ieviešanas tiesiskajiem, finansiālajiem un 
ekonomiskajiem aspektiem” 
1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/005, beigu termiņš 30.06.2011 

3 784 0 3 784 

Projekts „Satiksmes drošības  uzlabojumi pie Cēsu 3.PII 
3DP/3.2.1.3.1/10/APIA/CFLA/020, beigu termiņš 02.2010 

9 974 0 9 974 

Projekts „Cēsu pilsētas maģistrālo ielu rekonstrukcija 
3DP/3.6.1.1.0/09/IPIA/VRAA/001, beigu termiņš 
31.12.2011. 

1 255 990 0 1 255 990 

Projekts „Cēsu pilsētas maģistrālo ielu rekonstrukcija 2. 
kārta” 3DP/3.6.1.1.0/10/IPIA/VRAA/004, beigu termiņš 
31.12.2011. 

674 247 0 674 247 

Projekts „EVS in Cesis Children and Youth Center, beigu 
termiņš31.08.2010 

4165 4165 0 

Projekts ”Cēsu internātpamatskolas aprīkojuma un 
infrastruktūras uzlabošana” 
2010/0040/3DP/3.1.3.3.1/09/IPIA/VIAA/035, beigu termiņš 
30.09.2011. 

16727 0 16 727 

Pavisam kopā 4 178 469 707 477 3 470 992 

 
 „Īstermiņa saistības par pārējiem Eiropas Savienības finansētajiem projektiem un 

ārvalstu finanšu palīdzību” uzskaita saņemto finansējumu pārējiem projektiem, kuru izpildes 
termiņš ir gada laikā pēc pārskata gada. 

Galvenie norēķinu veidi 
Atlikums uz  

31.12.2010. 

Atlikums uz 
01.01.2010. 

Izmaiņas(+,-). 

Projekts Comenius partnerībai mūžizglītības programmas ietvaros 
2008-1-PL1-COM06-008894, beigu termiņš31.07.2010 

0 7 872 

 

-7 872 

 

Projekts „Nordplus Junior” 0 900 -900 
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Projekts „Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs” 
LV0059, beigu termiņš 30.04.2011. 

62 717 0 62 717 

Projekts „INTENSE”IEE/07/823/SI2.500392, beigu termiņš  
30.09.2011. 

16 015 0 16 015 

Projekts „Rīkosimies kopīgi labākai nākotnei” 9 215 0 9 215 

Projekts „Aktīvās atpūtas parka „Rīdzene” izveidošana 
Cēsu novadā Vaives pagastā”10-09-L32100-000207, beigu 
termiņš 30.06.2011. 

5 534 0 5 534 

Projekts „Sagatavošanas braucienam mūžizglītības 
programmas ietvaros” 2009-3-LV2-COM09-0003, beigu 
termiņš 02/2010 

0 474 -474 

Projekts „Otrā iespēja” Jaunatnes politikas valsts 
programmas ietvaros, Līg.Nr.07.4-163-9/130 Sociālā 
aģentūra 

1 360 0 
 

1360 
 

Pr.LV-12-169-2009-R5 „Jaunie vecāki jaunajiem vecākiem” 
Cēsu Pieaugušo izglītības centrs  

4 052 0 4 052 

Pr.LV-11-94-2009-R5 „Bee free!” Cēsu Pieaugušo izglītības 
centrs   

10 715 0 10 715 

Pavisam kopā 109 608 9 246 100 362 

 
Izsniegtie galvojumi LVL 1 606 560 

Uz pārskata perioda sākumu Cēsu novada pašvaldības izsniegtie galvojumi: 
 LVL 4 160 – Klaipēdas Universitātes Mākslas fakultātes Režisoru katedras studentei 

privātpersonai L.J studiju kredīta nodrošināšanai AS „Citadele banka” ar procentu likmi 
5% gadā; 

 LVL 2 400 - Klaipēdas Universitātes Mākslas fakultātes Režisoru katedras studentei 
privātpersonai L.J studējošā kredīta nodrošināšanai AS „Citadele banka” ar procentu 
likmi 5% gadā; 

 2010. gadā LVL 63 891 samazināts galvojums SIA „Vinda”  
 Galvojuma saņēmēji veikuši aizdevuma atmaksas līgumos noteiktajos termiņos.  
 Uz pārskata perioda beigām Cēsu novada pašvaldības izsniegtie galvojumi :  

 LVL 4 160 – Klaipēdas Universitātes Mākslas fakultātes Režisoru katedras studentei 
privātpersonai L.J studiju kredīta nodrošināšanai AS „Citadele banka”; 

 LVL 2 400 - Klaipēdas Universitātes Mākslas fakultātes Režisoru katedras studentei 
privātpersonai L.J. studējošā kredīta nodrošināšanai AS „Citadele banka”. 

 LVL 1 600 000 Hipotēka uz Cēsu pilsētas domei piederošo īpašumu 
 
Paskaidrojumi par ķīlām un hipotēkām 

 LVL 1 600 000  
atbilstoši 10.10.01. Hipotēkas līgumam starp Latvijas Republikas Finanšu Ministriju un Cēsu 
pilsētas domi, nodibināta hipotēka uz Cēsu pilsēta domei piederošo nekustamo īpašumu: 
 

Nr.p.k. Nekustamais īpašums Kadastra numurs 

1. Bērzaines 31 4201 006 1308 

2. Bērzaines 38 4201 006 1708 

3. Birzes 31 4201 002 0123 

4. Ķiršu 10 4201 008 0317 

5. L.Paegles 4b 4201 009 0308 

6. Rūpniecības 13 4201 503 0035 

7. Turaidas 7 4201 506 0019 

8. Vaives 2a/2 4201 504 0061 
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9. Zīļu 10 4201 507 0014 

 
par labu ķīlas ņēmējam - LR Finanšu Ministrijai par izsniegto galvojumu AS”SEB Banku” 
aizdevumam Cēsu pilsētas p/u „Cēsu siltumtīklu uzņēmums”, kuru pēc saistību pārņemšanas 
atmaksā SIA „CB”. 
  02.06.03. hipotēka nostiprināta Zemesgrāmatā LVL 1 600 000 apmērā. 
 
 

9. Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums  

 

Fiziskajā izteiksmē: 
1. Zemes sadalījums pa zemes lietošanas veidiem un tā izmaiņas laika periodā no 2008. līdz 

2010. gadam 
 
1.1 Pašvaldības īpašumā esoša zeme (ha) 

Nr. Zemes lietošanas veids Kopplatība uz 
*31.12.2010. 

Kopplatība uz 
*31.12.2009. 

Kopplatība uz 
31.12.2008.  

Izmaiņas 
2009. /2008. 
absolūtās vienībās 

Izmaiņas  
2009./2008. 
% 

Izmaiņas 
2010. /2009. 
absolūtās vienībās 

Izmaiņas  
2010./2009. 
% 

1 Kopplatība. Tajā skaitā: 530,4 508,4 380,0 +128,4 +33,8 +22,0 +4,3 

1.1 Lauksaimniecībā izmantojamā zeme 120,7 122,8 82,3 +40,5 +49,2 -2,1 -1,7 

1.2 Meži 177,9 137,1 95,3 +41,8 +43,9 +40,8 +29,8 

1.3 Krūmāji 20,0 33,3 28,4 +4,9 +17,3 -13,3 -39,9 

1.4 Purvi 3,8 3,9 2,8 +1,1 +39,3 -0,1 -2,6 

1.5 Zeme zem ūdeņiem 19,9 19,2 12,8 +6,4 +50,0 +0,7 +3,6 

1.6 Zeme zem zivju dīķiem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.7 Zeme zem ēkām un pagalmiem 52,5 55,0 43,1 +11,9 +27,6 -2,5 -4,5 

1.8 Zeme zem ceļiem 33,7 32,2 25,5 +6,7 +26,3 +1,5 +4,7 

1.9 Pārējās zemes 101,9 104,9 89,8 +15,1 +16,8 -3,0 -2,9 

 

 

1.2 Pašvaldībai piekritīgā (lietojumā esošā) zeme (ha) 
Nr. Zemes lietošanas veids Kopplatība uz 

*31.12.2010. 
Kopplatība uz 
*31.12.2009. 

Kopplatība uz 
31.12.2008.  

Izmaiņas 
2009. /2008. 
absolūtās vienībās 

Izmaiņas  
2009./2008. 
% 

Izmaiņas 
2010. /2009. 
absolūtās vienībās 

Izmaiņas  
2010./2009. 
% 

1 Kopplatība. Tajā skaitā: 464,3 416,8 247,6 +169,2 +68,3 +47,5 +11,4 

1.1 Lauksaimniecībā izmantojamā zeme 46,6 39,7 0,0 +39,7 +100,0 +6,9 +17,4 

1.2 Meži 53,0 38,7 0,0 +38,7 +100,0 +14,3 +37,0 

1.3 Krūmāji 4,8 7,1 0,0 +7,1 +100,0 -2,3 -32,4 

1.4 Purvi 4,2 1,3 0,0 +1,3 +100,0 +2,9 +223,1 

1.5 Zeme zem ūdeņiem 8,7 8,4 0,0 +8,4 +100,0 +0,3 +3,6 

1.6 Zeme zem zivju dīķiem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.7 Zeme zem ēkām un pagalmiem 112,1 80,2 107,6 -27,4 -25,5 +31,9 +39,8 

1.8 Zeme zem ceļiem 223,4 229,0 139,0 +90,0 +64,7 -5,6 -2,4 

1.9 Pārējās zemes 11,5 12,4 1,0 +11,4 +1240,0 -0,9 -7,3 

*Tajā skaitā Vaives pagasta administratīvajā teritorijā ietilpstoša 
 

2. Zemes sadalījums pa zemes lietošanas mērķiem un tā izmaiņas laika periodā no 2008. līdz 
2010. gadam 

 
2.1 Pašvaldības īpašumā esoša zeme (ha) 

Nr. Zemes lietošanas mērķis Kopplatība uz 
*31.12.2010. 

Kopplatība uz 
*31.12.2009. 

Kopplatība uz 
31.12.2008.  

Izmaiņas 
2009. /2008. 

Izmaiņas  
2009./2008. 

Izmaiņas 
2010. /2009. 

Izmaiņas  
2010./2009. 
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absolūtās vienībās % absolūtās vienībās % 

1 Kopplatība. Tajā skaitā: 530,4 508,4 380,0 +128,4 +33,8 +22,0 +4,3 

1.1 Lauksaimniecības zeme 78,8 85,0 0,0 +85,0 +100,0 -6,2 -7,3 

1.2 Mežsaimniecības zeme un īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas, 
kurās saimnieciskā darbība ir 
aizliegta ar normatīvo aktu 

47,5 23,4 0,0 +23,4 +100,0 +24,1 +103,0 

1.3 Ūdens objektu zeme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 

1.4 Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5 Dabas pamatnes un rekreācijas 
nozīmes zeme 

214,8 205,3 179,1 +26,2 +14,6 +9,5 +4,6 

1.6 Individuālo dzīvojamo māju apbūves 
zeme 

15,5 16,3 40,2 -23,9 -59,5 -0,8 -4,9 

1.7 Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme 7,0 8,5 14,0 -5,5 -39,3 -1,5 -17,6 

1.8 Komercdarbības objektu apbūves 
zeme 

8,6 8,6 10,7 -2,1 -19,6 0,0 0,0 

1.9 Sabiedriskās nozīmes objektu 
apbūves zeme 

89,3 96,6 80,5 +16,1 +20,0 -7,3 -7,6 

1.10 Ražošanas objektu apbūves zeme 18,9 19,7 16,7 +3,0 +18,0 -0,8 -4,1 

1.11 Satiksmes infrastruktūras objektu 
apbūves zeme 

34,7 29,8 24,5 +5,3 +21,6 +4,9 +16,4 

1.12 Inženiertehniskās apgādes tīklu un 
objektu apbūves zeme 

15,3 15,2 14,3 +0,9 +6,3 +0,1 +0,7 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Pašvaldībai piekritīgā (lietojumā esošā) zeme, tajā skaitā piekritīgie zemes starpgabali (ha) 
Nr. Zemes lietošanas mērķis Kopplatība uz 

*31.12.2010. 
Kopplatība uz 
*31.12.2009. 

Kopplatība uz 
31.12.2008.  

Izmaiņas 
2009. /2008. 
absolūtās vienībās 

Izmaiņas  
2009./2008. 
% 

Izmaiņas 
2010. /2009. 
absolūtās vienībās 

Izmaiņas  
2010./2009. 
% 

1 Kopplatība. Tajā skaitā: 464,3 416,8 247,6 +169,2 +68,3 +47,5 +11,4 

1.1 Lauksaimniecības zeme 53,3 35,0 60,9 -25,9 -42,5 +18,3 +52,3 

1.2 Mežsaimniecības zeme un īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas, 
kurās saimnieciskā darbība ir 
aizliegta ar normatīvo aktu 

45,4 36,8 5,9 +30,9 +623,7 +8,6 +23,4 

1.3 Ūdens objektu zeme 6,9 6,9 0,0 +6,9 +100,0 0,0 0,0 

1.4 Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5 Dabas pamatnes un rekreācijas 
nozīmes zeme 

92,8 75,9 30,8 +45,1 +246,4 +16,9 +22,3 

1.6 Individuālo dzīvojamo māju apbūves 
zeme 

8,2 7,7 2,6 +5,1 +296,2 +0,5 +6,5 

1.7 Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme 1,8 1,8 4,2 -2,4 -57,1 0,0 0,0 

1.8 Komercdarbības objektu apbūves 
zeme 

0,5 0,7 0,3 +0,4 +233,3 -0,2 -28,6 

1.9 Sabiedriskās nozīmes objektu 
apbūves zeme 

28,1 18,2 0,5 +17,7 +3640,0 +9,9 +54,4 

1.10 Ražošanas objektu apbūves zeme 0,5 1,0 0,1 +0,9 +1000,0 -0,5 -50,0 

1.11 Satiksmes infrastruktūras objektu 
apbūves zeme 

224,4 230,4 141,6 +88,8 +62,7 -6,0 -2,6 
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1.12 Inženiertehniskās apgādes tīklu un 
objektu apbūves zeme 

2,4 2,4 0,7 +1,7 +342,9 0,0 0,0 

*Tajā skaitā Vaives pagasta administratīvajā teritorijā ietilpstoša 

 
3. Zemes lietojums sakņu (ģimenes) dārzu vajadzībām un tā izmaiņas laika periodā no 2008. 

līdz 2010. gadam 
 
Nr. Zemes lietošanas mērķis 2010. gads 2009. gads 2008. gads  Izmaiņas 

2009. /2008. 
absolūtās vienībās 

Izmaiņas  
2009./2008. 
% 

Izmaiņas 
2010. /2009. 
absolūtās vienībās 

Izmaiņas  
2010./2009. 
% 

1 Kopplatība (ha).  10,30 11,32 12,90 - 1,58 - 12,2 -1,02 -9,0 

1.1 Sakņu (ģimenes) dārzu skaits 272 246 280 - 34 - 12,1 +26 +10,6 

 

 

 

 

Finanšu ietilpībā: 
 

1. Nekustamā īpašuma (zeme, ēkas, būves un pārējais nekustamais īpašums) bilances vērtība (LVL) 
un tās izmaiņas laika periodā no 2008. līdz 2010. gadam 
Nr. Nekustamā īpašuma veids Uz *31.12.2010. Uz *31.12.2009. Uz 31.12.2008.  Izmaiņas 

2009. /2008. (LVL) 
Izmaiņas  
2009./2008. 
% 

Izmaiņas 
2010. /2009. (LVL) 

Izmaiņas  
2010./2009. 
% 

1 Zeme 3 231 771,00 13 019 817,61 13 028 067,00 - 8 249,39 -0,1 -9 788 046,61 -75,2 

2 Ēkas 14 477 074,59 16 316 675,52 11 056 687,31 + 5 259 988,21 + 47,6 -1 839 600,93 -11,3 

3 Būves un pārējais nekustamais 
īpašums 

11 225 503,97 14 992 200,87 12 160 104,13 + 2 832 096,74 + 23,3 -3 766 696,90 -25,1 

*Tajā skaitā Vaives pagasta administratīvajā teritorijā ietilpstošs 
 
 
 

B. Nekustamā īpašuma funkcionālie uzlabojumi - Būvniecība Cēsu novada 
(2008. un 2009. gadā Cēsu pilsētas) pašvaldības nekustamajā īpašumā 
 

1. Cēsu pilsētas (no 01.07.2009. Cēsu novada) pašvaldības īstenotās Būvniecības kopējais 
apjoms (būvprojektēšanas sagatavošana, būvprojektēšana, būvdarbi, būvuzraudzība, 
autoruzraudzība) finanšu izteiksmē (LVL) un tā izmaiņas laika periodā no 2008. līdz 2010. 
gadam 

Nr.  2010. gadā 2009. gadā 2008. gadā Izmaiņas 
2009. /2008. (LVL) 

Izmaiņas  
2009./2008. 
% 

Izmaiņas 
2010. /2009. (LVL) 

Izmaiņas  
2010./2009. 
% 

1 Būvniecība kopā 2 262 580,- 4 078 099,- 7 670 243,- -3 592 144,-  -46,8 -1 815 519 -44,5 

 
 

        2. Cēsu pilsētas (no 01.07.2009. Cēsu novada) pašvaldības īstenotā būvniecība Cēsu Pilsētas un 
Vaives pagasta  administratīvajā teritorijā 2008., 2009., 2010.  gadā (pabeigtas un ekspluatācijā 
pieņemtās būves) 
2008. gads 
Nr. Būves nosaukums Nodots 

ekspluatācijā 
Būvniecības 

izmaksas (LVL) 

1 Ielas apgaismojuma jaunbūve un rekonstrukcija Raunas ielā 
posmā no Stacijas laukuma līdz Vienības laukumam, Krišjāņa 
Valdemāra ielā posmā no Raunas ielas līdz zemes gabala 
Pļavas iela 5, Cēsis, robežai, Vienības laukumā un skvēram 

19.03.2008. 77 665,- 
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pieguļošajās ielās, Cēsīs 

2 Sabiedrisko tualešu renovācija Palasta ielā 24, Cēsīs 23.05.2008. 77 407,- 

3 Energoapgaismojuma rekonstrukcija Cēsu Pils parkā Palasta 
ielā 24, Cēsīs 

04.07.2008. 99 523,- 

4 Daļēja telpu renovācija Cēsu Bērnu un jauniešu interešu 
centra ēkā Bērzaines ielā 4, Cēsīs  

04.07.2008. 76 038,- 

5 Ielas apgaismojuma izbūve Leona Paegles ielā, Cēsīs 28.07.2008. 29 853,- 

6 Ielas apgaismojuma izbūve Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas 
izglītības iestādes teritorijai pieguļošajās ielās, Cēsīs 

28.07.2008. 41 581,- 

7 Ielas apgaismojuma izbūve Rīgas ielā, Cēsīs 28.07.2008. 68 935,- 

8 Ielas apgaismojuma izbūve Birzes un Loka ielā, Cēsīs 28.07.2008. 43 176,- 

9 Ielas kājnieku celiņu izbūve Rīgas ielā, Cēsīs 28.07.2008. 98 472,- 

10 Gājēju ietves bruģēšana Amatas, Driškina, Pērļu un Niniera 
ielu posmos, Cēsīs 

28.07.2008. 57 243,- 

11 Jaunā pils, ēkas rekonstrukcija Pils laukumā 9, Cēsīs 28.07.2008. 1 515 777,- 

12 Ielas asfaltēšana Rīgas ielā, posmā no Zvirbuļu ielas līdz 
Raiņa ielai, Cēsīs 

08.08.2008. 192 061,- 

13 Ielas asfaltēšana Amatas, Driškina, Pērļu un Niniera ielu 
posmos, Cēsīs 

08.08.2008. 122 238,- 

14 Inženierkomunikāciju izbūve Loka un Birzes ielās, Cēsīs 19.08.2008. 103 684,- 

15 Ielas asfaltēšana Birzes un Loka ielās, Cēsīs 19.08.2008. 393 836,- 

16 Lietus ūdens kanalizācijas izbūve Leona Paegles ielā, Cēsīs 19.08.2008. 48 900,- 

17 Ielas asfaltēšana Leona Paegles ielā posmā no automašīnu 
stāvlaukuma Piebalgas ielā 18 līdz Ata Kronvalda ielai, Cēsīs 

19.08.2008. 99 262,- 

18 Cēsu Pils kompleksa apmeklētāju centrs Pils laukumā 9, Cēsīs 20.08.2008. 368 408,- 

19 Lietus ūdens kanalizācijas izbūve Rīgas ielā, Cēsīs 27.08.2008. 166 036,- 

20 Gājēju ietvju izbūve Birzes un Loka ielās, Cēsīs 29.08.2008. 81 226,- 

21 Gājēju ietvju izbūve Leona Paegles ielā, Cēsīs 29.08.2008. 47 740,- 

22 Cēsu 1. pamatskolas mācību ēku daļēja renovācija Gaujas ielā 
17 un Gaujas ielā 26, Cēsīs 

29.08.2008. 184 780,- 

23 Ielu apgaismojuma izbūve Lauku, Šķūņu, Jāņa ielā, Cēsīs 17.09.2008. 20 082,- 

24 Skolas sporta laukuma ar 300 m (333,33m) skrejceļu, 
pieguļošās teritorijas un iebrauktuvju no Piebalgas un Lapsu 
ielām rekonstrukcija Leona Paegles ielā 1, Cēsīs 

17.09.2008. 769 010,- 

25 Elektroapgaismojuma rekonstrukcija Festivāla ielā no Lenču 
ielas līdz Birzes ielai, Cēsīs 

21.10.2008. 49 412,- 

26 Ielu apgaismojuma jaunbūve un rekonstrukcija Dārzniecības, 
Medņu un Pūces ielā, Raiņa ielā posmā no Rīgas ielas līdz 
Zvirbuļu ielai un Ķiršu ielā posmā no Raiņa līdz Medņu ielai, 
Cēsīs 

28.10.2008. 58 708,- 

27 Festivāla ielas rekonstrukcija (1. kārta), Cēsīs 28.10.2008. 400 140,- 

28 Cēsu pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas daļēja telpu renovācija 
Palasta ielā 11, Cēsīs 

14.11.2008. 53 954,- 

29 Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Vienības laukumā, Uzvaras 
bulvārī, Izstādes ielā, Cēsīs 

27.11.2008. 96 093,- 

30 Rožu laukuma rekonstrukcija (2. kārta) – Rožu laukuma 
apgaismojuma izbūves darbi Cēsu vecpilsētā, Cēsīs 

27.11.2008. 26 701,- 

31 Rožu laukuma rekonstrukcija (2. kārta) – Rīgas ielas 
labiekārtošanas darbi ar betona un granīta bruģi Cēsu 
vecpilsētā, Cēsīs 

27.11.2008. 95 002,- 

32 Rožu laukuma rekonstrukcija (2. kārta) – inženierkomunikāciju 
izbūve Cēsu vecpilsētā, Cēsīs 

27.11.2008. 42 253,- 

33 Rožu laukuma rekonstrukcija (2. kārta) – Rožu laukuma 
bruģēšanas darbi Cēsu vecpilsētā, Cēsīs 

27.11.2008. 220 268,- 

34 Auto stāvlaukuma izbūve Piebalgas ielā 18, Cēsīs 27.11.2008. 55 076,- 

35 Apgaismojuma izbūve Kovārņu ielā, Cēsīs 22.12.2008. 11 971,- 

 

 
2009. gads 
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Nr. Būves nosaukums Nodots 
ekspluatācijā 

Būvniecības 
izmaksas (LVL) 

1 Lietus ūdens kanalizācijas izbūve Annas ielā, Cēsīs 12.03.2009. 13 391,- 

2 Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes renovācija 
Briežu ielā 7, Cēsīs 

28.08.2009. 97 681,- 

3 Cēsu pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes renovācija 
Zirņu ielā 23, Cēsīs 

28.08.2009. 74 105,- 

4 Cēsu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestādes renovācija 
Palasta ielā 11, Cēsīs 

28.08.2009. 85 384,- 

5 Ielu apgaismojuma jaunbūve Dzelzceļa ielā, Cēsīs 24.09.2009. 12 015,- 

6 Ielas rekonstrukcija Uzvaras bulvārī posmā starp Dzintara ielu 
un Jāņa Poruka ielu, Cēsīs  

25.09.2009. 70 655,- 

7 Daudzdzīvokļu mājas renovācija siltumnoturības uzlabošanai 
Caunas ielā 8, Cēsīs 

12.10.2009. 76 761,- 

8 Pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūve 252 vietām Ata 
Kronvalda ielā 35, Cēsīs 

15.10.2009. 4 427 707,- 

9 Apgaismojuma izbūve Vāveres ielā posmā no Piebalgas ielas 
līdz Briežu ielai, Cēsīs 

12.11.2009 3 602,- 

10 Ielas rekomnstrukcija Vāveres ielā posmā no Piebalgas ielas 
līdz Briežu ielai, Cēsīs 

04.12.2009. 89 322,- 

11 Cēsu Pils parka elektroapgaismojuma rekonstrukcija Palasta 
ielā 24, Cēsīs 

16.12.2009. 31 123,- 

12 Videonovērošanas iekārtu uzstādīšana un sakaru kanalizācijas 
izbūve Cēsu Pils parkā Palasta ielā 24, Cēsīs 

16.12.2009. 56 668,- 

13 Izlases veida telpu vienkāršotā renovācija Cēsu 2. vidusskolā 
Valmieras ielā 19, Cēsīs 

29.12.2009 23 239,- 

14 Izlases veida telpu vienkāršotā renovācija Cēsu Valsts 
ģimnāzijā Leona Paegles ielā 1, Cēsīs 

29.12.2009. 28 561,- 

 

2010. gads 
Nr. Būves nosaukums Nodots 

ekspluatācijā 
Būvniecības 

izmaksas (LVL) 

1 Sabiedriskā transporta pieturvieta pie Līvu pamatskolas Vaives 
pagastā, Cēsu novadā  

20.05.2010. 16295,- 

2 Ielas elektroapgaismojuma izbūve Cīrulīšu ielā, Cēsis, Cēsu 
novadā 

01.07.2010. 13542,- 

3 Ielas rekonstrukcija Cīrulīšu ielā, Cēsīs, Cēsu novadā 01.07.2010. 145583,- 

4 Kāpņu rekonstrukcija Pils laukumā 5, Cēsīs, Cēsu novadā 19.07.2010. 20879,- 

5 Riekstu kalna Vecccēsu mūra rekonstrukcija Palasta ielā 24, 
Cēsīs, Cēsu novadā 

19.07.2010. 44593,- 

6 Ezera ielas rekonstrukcija Rīdzenē, Vaives pagastā, Cēsu 
novadā 

26.08.2010. 108464,- 

7 Deratizācijas un dezinfekcijas nodaļas – veikala ēkas 
rekonstrukcija par nakts patversmi 1. kārta Bērzaines ielā 
16/18, Cēsīs, Cēsu novadā 

10.09.2010. 28519,- 

8 Ielas elektroapgaismojuma izbūve Valmieras ielā, Cēsis, Cēsu 
novadā 

01.10.2010. 19635,- 

9 Valmieras ielas rekonstrukcija Cēsīs, Cēsu novadā 01.10.2010. 180661,- 

10 Rāmuļu skolas ēkas un internāta ēkas vienkāršotā renovācija, 
„ Rāmuļu skolā”, Vaives pagastā, Cēsu novadā 

08.10.2010. 49635,- 

11 Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādes renovācija 
Noras ielā 15, Cēsīs, Cēsu novadā 

08.10.2010. 159011,- 

12 Ēkas fasāžu un savietotā jumta daļas renovācija Valmieras ielā 
19, Cēsīs, Cēsu novadā 

17.11.2010. 71966,- 

13 0,4 kV tīkla un apgaismojuma rekonstrukcija Lielā Līvu, Lielā 
Kalēju, Mazā Kalēju un Mazā Katrīnas ielās Cēsīs, Cēsu 
novadā  

26.11.2010. 9610,- 

14 Apgaismojuma tīkla izbūves 1. Kārta Cepļa, Alkšņu, Kovārņu, 
Smilšu un Gaujas ielā Cēsīs, Cēsu novadā 

01.12.2010. 18234,- 
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15 Ielas apgaismojuma izbūve Gaujas ielā Cēsīs, Cēsu novadā 01.12.2010. 18380,- 

16 Apgaismojuma tīkla izbūve Saules ielā Cēsīs, Cēsu novadā 01.12.2010. 14964,- 

17 Ielu apgaismojuma tīkla izbūve Palasta ielā Cēsīs, Cēsu 
novadā 

28.12.2010. 6035,- 

    

    

    

 
 

 

 

 

 

 

C. Būvniecība Cēsu novada  (2008. un 2009. gadā Cēsu pilsētas) 
administratīvajā teritorijā  
 

1. Īstenotās Būvniecības kopējais apjoms (izsniegtās būvatļaujas, pieņemtas būves 
ekspluatācijā), skaitliskajā izteiksmē (gb) 

Nr.  2010. gadā 2009. gadā 2008. gadā Izmaiņas 
2009. /2008. (LVL) 

Izmaiņas  
2009./2008. 
% 

Izmaiņas 
2010. /2009. (LVL) 

Izmaiņas  
2010./2009. 
% 

1 Izsniegtas būvatļaujas 90 73 126 -53 -42,1 +17 +23,3 

2 Pieņemtas būves ekspluatācijā 91 112 147 -35 -23,8 -21 -18,8 

 

 

 

10. Veiktie pasākumi pašvaldības vadības pilnveidošanai 

Būtiskākās strukturālās pārmaiņas pašvaldības pārvaldē bija vienotas novada 

sociālās palīdzības sistēmas izveide, apvienojot  Vaives pagasta un Cēsu pilsētas 

sociālos dienestus pašvaldības aģentūrā „Sociālais dienests”, kas notika 2010.gada 

sākumā, atbilstoši novada domes 26.11.2009 pieņemtajam lēmumam.  ar šo lēmumu 

Cēsu novada pārvaldei tika nodotas arī Līvu un Rāmuļu pamatskolas un Cēsu 

centrālajai bibliotēkai nodotas Rīdzenes un Rāmuļu bibliotēkas. Savukārt apvienojot  

Cēsu Vēstures un tūrisma centru ar Cēsu kultūras centru tika izveidota pašvaldības 

aģentūra „ Cēsu Kultūras un tūrisma centrs”. Apvienošana notika ar mērķi samazināt 

administratīvos izdevumus, efektīvāk izmantot pašvaldības resursus kultūrtūrisma 

attīstībai, iedzīvotāju kulturālas atpūtas iespēju paplašināšanai. Cēsu pilsētas Vakara 

vidusskola ar 01.09.2010. pievienota Cēsu 2.vidusskolai kā rezultātā Cēsu pilsētas 

Vakara vidusskola beidza pastāvēt. Cēsu pilsētas Vakara vidusskolas tiesību, saistību, 

t.sk., darba tiesisko attiecību, funkciju (t.sk. izglītības programmu), mantas un finanšu 

līdzekļu pārņēmēja ir Cēsu 2.vidusskola. Lai nodrošinātu projekta (LV0059) rezultātu 

ilgtspējību 2010.gada nogalē Cēsu novada dome pieņēma lēmumu Nr.706 „ Par 

biedrības „ Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs” dibināšanu.”  

(17.11.2010. prot.Nr.20, 41.p.).  

Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „Pašvaldību kapacitātes stiprināšana” 

ietvaros Cēsu novada pašvaldībā 2010.gadā darbu uzsāka Eksperts siltuma apgādes 

jautājumos un Ainavu arhitekts. Ņemot vērā to, ka Cēsīs ir neefektīva centralizētās 

siltuma apgādes sistēma un augsti apkures tarifi, Eksperts siltuma apgādes jautājumos 

ir ļoti nepieciešams, lai profesionāli pārstāvētu un aizstāvētu pašvaldības un 
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iedzīvotāju intereses diskusijās ar pilsētas siltumtīklu operatoru un arī sniegtu 

praktisku palīdzību iedzīvotājiem siltuma apgādes uzlabošanā un siltuma ekonomijā. 

Iedzīvotāji ir atzinīgi novērtējuši siltuma eksperta darbu. 

 

11. Revīzijas 2010.gadā 

                           Pārskata gadā ir veiktas finansiālās darbības revīzijas, pārbaudes un 

darba uzdevumi: 

No Cēsu novada pašvaldības no budžeta finansētajās iestādēs un 

kapitālsabiedrībās: 

 Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Cēsu maksas autostāvvietas”, 

 Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Cēsu tirgus”, 

 Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”, 

 Vaives pagasta pārvalde, 

 Cēsu novada pašvaldības centralizētā grāmatvedība,  

 Cēsu pilsētas pansionāts, 

 Cēsu novada pašvaldības Līvu pamatskola, 

 Cēsu novada pašvaldības Rāmuļu pamatskola, 

 Cēsu sanatorijas internātpamatskola. 

 

 

 

Piedaloties kā inventarizācijas gaitas novērotājai,  sniegti nepieciešamie 

priekšlikumi, konsultācijas,   pārskata gada materiālo vērtību (pamatlīdzekļu, 

krājumu) īpašumā, valdījum un lietošanā esošo nemateriālo ieguldījumu, 

pamatlīdzekļu, krājumu  un naturālo vienību uzskaites inventarizācijās: 

 Cēsu 2. Vidusskola, 

 Cēsu Valsts ģimnāzija, 

 Draudzīgā aicinājuma Cēsu valsts ģimnāzija, 

 Cēsu speciālā pirmskolas izglītības iestāde. 

 

12. Pasākumi, lai veicinātu iedzīvotāju informētību par pašvaldības 

darbību un viņu iespējām piedalīties lēmumu apspriešanā 

Pārskata gadā Cēsu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību speciālistam 

svarīgākais uzdevums tika izvirzīts patiesas, savlaicīgas, un sabiedrību interesējošas 

informācijas sniegšana par pašvaldības aktualitātēm, kā vienu no galvenajām 

mērķauditorijām izvirzot pilsētas/novada iedzīvotājus. Veidojot ziņas un vēstījumus, 

kā viens no galvenajiem mērķiem bija veicināt novada iedzīvotāju informētību par 

novada attīstības projektiem un pašvaldības budžeta līdzekļu izmantošanu. 

Pārskata gadā pastāvīga saikne tika uzturēta ar centrālajiem un reģionālajiem 

plašsaziņas līdzekļiem, nodrošinot tos ar savlaicīgu informāciju par pašvaldības 

aktualitātēm un skaidrojot domes pieņemtos lēmumus. Tāpat arī vairākkārtēji 

pašvaldības telpās norisinājās visu novada nevalstisko organizāciju pārstāvju tikšanās, 

ar mērķi pilnveidot pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbību un veicinātu 
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iedzīvotāju iesaistīšanos lēmumu pieņemšanas procesā, kā arī veicinātu iedzīvotāju 

iniciatīvu līdzekļu piesaistei no dažādiem struktūrfondiem. 

2010.gadā katru mēnesi tika izdots Cēsu pašvaldības laikraksts „Cēsu Vēstis” 

5000 eksemplāru tirāžā, ko bez maksas saņēma Cēsu novada iedzīvotāji un viesi. 

Pašvaldības laikrakstā tika publicēti pašvaldības saistošie noteikumi, tika atspoguļoti 

un skaidroti pašvaldības lēmumi un veiktie darbi. Sabiedrības intereses piesaistīšanai 

un informācijas kvalitātes uzlabošanai avīzes divas lapas veidotas krāsainas, iekļaujot 

tajā plašu kultūras un sporta pasākumu plānu. Lai tiktu atspoguļota pēc iespējas 

vispusīga un objektīva informācija, avīzes sagatavošanā tika iesaistītas pašvaldības un 

tās iestāžu darbinieki. 

Cēsu lielākajos un apmeklētākajos veikalos  izvietoti četri informatīvie stendi 

„Pašvaldība informē”, kuros iedzīvotāji regulāri varēja saņemt „Cēsu Vēstis”, 

informatīvos materiālus un kultūras pasākumu plānus. 

 

13. Nozīmīgākie veikumi un notikumi pilsētas komunālajā 

saimniecībā 

 

Izbūvēts un rekonstruēts ielu apgaismojums  

1. Lielā Līvu, Lielā Kalēju, Mazā Kalēju, Mazā Katrīnas–9805.62 Ls 

2. Palasta ielā posmā no Bērzaines ielas līdz Gaujas ielai-6778.32 Ls 

3. Kovārņu ielas posmā no Nr.14 līdz Alkšņu ielai, Alkšņu iela posmā no 

Kovārņu ielas līdz Cepļu ielai,  Cepļu iela posmā no Gaujas ielas līdz Cepļu 

Nr.18, Smilšu iela posmā no Cepļu ielas līdz Smilšu Nr.3, Gaujas iela 

posmā no Cepļu ielas līdz Gaujas Nr.70.- 19921.09 Ls 

4. Apgaismojuma tīkla izbūve Saules ielā, posmā no Piebalgas ielas līdz 

Vaives ielai, Cēsīs, Cēsu novadā (Eiropas Savienības fonda darbības 

programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6. prioritātes 

„Policentriska attīstība” 3.6.1.pasākuma „Atbalsts ilgspējīgai pilsētvides un 

pilsētreģionu attīstībai” 3.6.1.1 aktivitātes „Nacionālas un reģionālas 

nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts 

attīstībai” projekta Nr. 3DP/3.6.1.1.0/10/IPIA/VRAA/004 „Cēsu pilsētas 

maģistrālo ielu rekonstrukcija, 2 kārta” ietvaros) – 14964.47 Ls 

5. Ielas apgaismojuma izbūve Gaujas ielā, posmā no Palasta ielas līdz Cīrulīšu 

ielai Cēsīs, Cēsu novadā (Eiropas Savienības fonda darbības programmas 

"Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājums 3.6.prioritātes "Policentriska 

attīstība" 3.6.1.pasākums "Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides un pilsētreģionu 

attīstībai" 3.6.1.1.aktivitāte "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības 

centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai" projekta Nr. 

3DP/3.6.1.1.0/09/IPIA/VRAA/001/029 ‘Cēsu pilsētas maģistrālo ielu 

rekonstrukcija’’ ietvaros)– 18380.00 Ls 

6. Ielas apgaismojuma izbūve Valmieras ielā posmā no E.Treimaņa – 

Zvārguļa ielas līdz pilsētas robežai, Cēsīs, Cēsu novadā (Eiropas Savienības 

fonda darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājums 

3.6.prioritātes "Policentriska attīstība" 3.6.1.pasākums "Atbalsts ilgtspējīgai 

pilsētvides un pilsētreģionu attīstībai" 3.6.1.1.aktivitāte "Nacionālas un 

reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai 
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valsts attīstībai" projekta Nr. 3DP/3.6.1.1.0/09/IPIA/VRAA/001/029 ‘Cēsu 

pilsētas maģistrālo ielu rekonstrukcija’’ ietvaros) – 14554.59 Ls 

7. Cīrulīšu ielas, posmā no Gaujas ielas līdz Pētera ielai, elektroapgaismojuma 

izbūve, Cēsīs, Cēsu nov. (Eiropas Savienības fonda darbības programmas 

"Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājums 3.6.prioritātes "Policentriska 

attīstība" 3.6.1.pasākums "Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides un pilsētreģionu 

attīstībai" 3.6.1.1.aktivitāte "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības 

centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai" projekta Nr. 

3DP/3.6.1.1.0/09/IPIA/VRAA/001/029 ‘Cēsu pilsētas maģistrālo ielu 

rekonstrukcija’’ ietvaros)– 13542.04 Ls 

 

Klaiņojošo dzīvnieku patversme - Sadarbības līguma ietvaros sadarbība   ar  2 

novadiem – Amatas un Pārgaujas novadiem patversmē ievietoti 158 suņi un 136 kaķi, 

jaunus saimniekus  ieguvuši 110 suņi un 40 kaķi,  30 suņus un 5 kaķus saņēmuši to 

saimnieki.  

Uzsākts darbs jaunas dzīvnieku patversmes izveidošanai ēkā Krasta ielā 1. 

 

Sīkdzīvnieku kapsēta – darbojas sīkdzīvnieku kapsēta (LR Pārtikas un veterinārā 

dienesta reģistrācijas apliecība Nr. 024595). Kapsēta  atklāta 05.08.2005. 

Sīkdzīvnieku kapsētā veikti 224 apbedījumi. 

 

Bezdarbnieku nodarbināšana -  saskaņā ar līgumu par aktīvās nodarbinātības 

pasākuma "Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir 

pašvaldība” īstenošanu Nr. 2DPPN-1200-2009, kas noslēgts starp Cēsu novada 

pašvaldību un Nodarbinātības valsts aģentūras Cēsu filiāli Eiropas Sociālā fonda 

projekta „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu 

iegūšanai un uzturēšanai”  Nr.1DP/1.3.1.5.0./09/IPIA/NVA/001 ietvaros izveidotas 

355 darba vietas. Vienas darba vietas darbības laiks 6 mēneši. 

Pilsētas labiekārtošanas darbu veikšanā iesaistīti cilvēki no Probācijas dienesta, kam 

ar tiesas spriedumu piespriests kriminālsods piespiedu darbs.  

 

Avotu ielejas parks – izbūvētas kāpnes, veikta aizsargdambja un meniķa pārbūve, 

ieguldīts elektroapgaismojuma kabelis 30 m posmā. 

 

Koku vainagu veidošana – veikta koku vainagu veidošana Raunas ielā un Rūdolfa 

Blaumaņa bulvārī. 

 

Organizēts konkurss  “Labākais sētnieks Cēsīs”  4 grupās- pašvaldības, privātmājas, 

daudzdzīvokļu un sabiedriskās ēkas. 

 

Organizēts konkurss  “Par labāko gaisa dārzu”. 

 

Ielu braucamās daļas remonts – Veikti ielu braucamās daļas bojājumu (bedrīšu) 

remontdarbi 4000 m2. 
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Rekonstruēti ielu posmi: 

1. Valmieras ielas, posmā no Rūpniecības ielas līdz pilsētas robežai, 

rekonstrukcija, Cēsīs, Cēsu nov. (Eiropas Savienības fonda darbības 

programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājums 3.6.prioritātes 

"Policentriska attīstība" 3.6.1.pasākums "Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides un 

pilsētreģionu attīstībai" 3.6.1.1.aktivitāte "Nacionālas un reģionālas 

nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts 

attīstībai" projekta Nr. 3DP/3.6.1.1.0/09/IPIA/VRAA/001/029 ‘Cēsu 

pilsētas maģistrālo ielu rekonstrukcija’’ ietvaros)– 202118.92 Ls 

2. Cīrulīšu iela posmā no Gaujas ielas līdz Pētera ielai, Cēsīs, Cēsu nov. 

(Eiropas Savienības fonda darbības programmas "Infrastruktūra un 

pakalpojumi" papildinājums 3.6.prioritātes "Policentriska attīstība" 

3.6.1.pasākums "Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides un pilsētreģionu attīstībai" 

3.6.1.1.aktivitāte "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru 

izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai" projekta Nr. 

3DP/3.6.1.1.0/09/IPIA/VRAA/001/029 ‘Cēsu pilsētas maģistrālo ielu 

rekonstrukcija’’ ietvaros)– 145583.62 Ls 

 

Izsniegtas 119 rakšanas darbu atļaujas. 

 

14. Iestādes un kapitālsabiedrības ar pašvaldības kapitāla daļām 

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi LVL 10 828 184 
 Pārskata gada laikā Cēsu novada pašvaldība nav veikusi ilgtermiņa finanšu 
ieguldījumu pārdošanu. 
 
Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā LVL 10 065 548 
 Iestādes līdzdalības radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņas iekļautas Cēsu 
novada pašvaldības 2010.gada pārskatā pēc pašu kapitāla metodes par 2009. - 2010. gadu. 
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„Vinda” Cēsu pilsētas SIA ,  49503000754 

1. 
Iestādes pārskatā 
iekļautie dati uz 

31.12.2008. 
1 399 529 1 399 529 641 509 85 953 239 544 

462942, 
t.sk. 

-143849 
(zaud.) 
607202 

(nefin.aktīva 
ieguld.) 

-411 
(pārv.rez.sama

zinājums) 
 

2 829 477 

2. 
Iestādes pārskatā 
iekļautie dati uz 

2 154 724 2 154 724 445 536 85 953 95 695 254 414 3 036 322 
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31.12.2010. 

„Cēsu maksas autostāvvietas” Cēsu pilsētas pašvaldības SIA,  44103018454 

1. 
Iestādes pārskatā 
iekļautie dati uz 

31.12.2008. 
16 875 16 875 0 0 -3 780 -3 519 9 576 

2. 
Iestādes pārskatā 
iekļautie dati uz 

31.12.2010. 
16 875 16 875 0 0 -7 299 -6 316 3 260 

„Cēsu Tirgus” SIA,  44103027052 

1. 
Iestādes pārskatā 
iekļautie dati uz 

31.12.2008 
167 970 167 970 0 0 28 293 

201 030 
t.sk. 

135 030 
(peļņa) 
66 000 

(nefinanšu 
aktīvu 

Ieguld) 

397 293 

2. 
Iestādes pārskatā 
iekļautie dati uz 

31.12.2010 
233 970 233 970 0 0 163 323 -62 754 334 539 

SIA „Cēsu klīnika”,44103057729  
 
1. 
 
 

Iestādes iekļautie 
dati uz 31.12.2009 

6 466 992  6 466 992    
6 466 992 

(dibin.p.kap.)  
6 466 992 

 

 
2. 
 
 

Iestādes iekļautie 
dati uz 31.12.2010 

6 659 007  6 659 007    32 420  
6 691 427 

 

 
Kopā 

dati uz 
31.12.2009. 

8 051 366 8 051 366 641 098 85 953 264 057 660 864 9 703 338 

 
Kopā 

dati uz 
31.12.2010. 

9 064 576 9 064 576 445 536 85 953 251 719 217 764 10 065 548 

 
„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 iz izsniegta Vidzemes Sabiedrisko 
pakalpojumu regulatora licence Nr.ŪK-002 uz laiku līdz 2013. gada 10. oktobrim. Sabiedrības 
100% īpašnieks ir Cēsu novada pašvaldība, kura ir pilnvarojusi kapitāla daļas turētāja pārstāvi.  

Cēsu novada pašvaldības 2010.gada pārskatā iekļauti Sabiedrības 2009.-2010.gada 
pārskata dati.  

Cēsu novada pašvaldības SIA ”Vinda” ailē ”Pārvērtēšana(+)/vērtības samazinājums(-
)” LVL 254 414 veido 2009.gada pārskata peļņa LVL 278 088, 2010. gada zaudējumi LVL 23 
674. Savukārt ailē ”Citas izmaiņas” LVL - 47 569 veido pašvaldības mantiskais ieguldījums 
sabiedrības pamatkapitālā LVL 43 720, LVL 104 273 (parāda kapitalizācija) no konta 2570 
„Avansi par īstermiņa finanšu ieguldījumiem” ūdensvada un kanalizācijas tīkli Jāņmuižā 
pamatojoties uz 05.11.2010. LR Uzņēmumu reģistra lēmumu un LVL -195 562 ilgtermiņa 
ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves samazinājumā.  

 
 „Cēsu maksas autostāvvietas” Cēsu pilsētas pašvaldības SIA,  44103018454 
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 Cēsu pilsētas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Cēsu maksas 
autostāvvietas” galvenais darbības virziens ir organizēt autotransporta kustības pūsmu un 
autotransporta līdzekļu novietošanu Cēsu pilsētas centrā un vecpilsētā. Sabiedrības vienīgais 
dibinātājs un dalībnieks ir Cēsu novada pašvaldība. 

Cēsu novada pašvaldības 2010.gada pārskatā iekļauti Sabiedrības 2009.-2010.gadu 
pārskata dati. 

Cēsu novada pašvaldības SIA ”Cēsu maksas autostāvvietas” ailē ”Pārvērtēšana 
(+)/vērtības samazinājums(-)” LVL -6 316 veido 2009.gada pārskata zaudējumi LVL 3 478 un 
2010. gada pārskata zaudējumi LVL 2 838. 
 
 „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.  

05.11.2009. Cēsu novada pašvaldības lēmums Nr.356 „Par zemes gabala Uzvaras 
bulvārī 24, Cēsīs, Cēsu novadā ieguldīšanu SIA ‘Cēsu tirgus” pamatkapitālā” palielināt par LVL 
66 000 un sastāda LVL 233 970  

SIA ”Cēsu tirgus” ailē ”Pārvērtēšana(+)/vērtības samazinājums(-)” LVL -62 754 veido  
2009.un 2010. gada pārskata zaudējumi.  

 
    SIA „Cēsu klīnika” , 44103057729 

SIA „Cēsu klīnika” dibināta 17.12.09. 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.  

SIA „Cēsu klīnika” ailē „Darījumi(+,-)palielinājums” LVL 192 015 veido Cēsu novada 
pašvaldības ieguldījums pamatkapitālā pamatojoties uz 18.02.2010. Cēsu novada pašvaldības 
lēmuma Nr.106 „Par SIA Cēsu klīnika pamatkapitāla palielināšanu” tas apmaksāts 100% ar 
naudas ieguldījumu, ailē ” Pārvērtēšana(+)/vērtības samazinājums(-)” LVL 32 420 veido 
2010.gada pārskata nesadalītā peļņa. 

 
Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā LVL 611 009 
 Iestādes līdzdalības asociēto kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņas iekļautas Cēsu 
novada pašvaldības 2010.gada pārskatā pēc pašu kapitāla metodes par 2009.-2010 gadu. 

Nr
. 

Uzņēmuma, organizācijas 
nosaukums, juridiskā adrese, 

reģistrācijas Nr. 

Līdzdalības daļas 
 

Daļas 
nominālvē

rtība 

Ieguldījums 
uz 

31.12.2010. 

Ieguldījums uz 
31.12.2008. 

Izmaiņa pašu kapitālā 
2009.-10.gadu laikā 

1. 

“Cēsu Olimpiskais 
Centrs” SIA 

RN 44103026682 

Bērzaines iela 5, 
Cēsis, LV4101 

Pamatkapitāls LVL 
50000 

10 000 
sabiedrības 

kapitāla daļas, 
kas veido 

20% 

LVL 1 2 611 2 929 
-1590 x 20%  

= -318 

2. 

AS CATA, J.Poruka 
iela 8, LV 4101 

Pamatkapitāls  LVL 
982695 

216 633 akciju 
skaits , kas 

veido 22,04% 
LVL 1 

 
608 398 

 
216 633 

2760428x22,04
%=608398 

 

 Pavisam kopā   611 009 219 562  
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„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, izveidots un 20.08.2002. reģistrēts LR 
Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar sabiedrības pamatkapitālu LVL 50 000 “Cēsu 
Olimpiskais Centrs” SIA, 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 10 000 Sabiedrības kapitāla daļas jeb 20% no sabiedrības pamatkapitāla.  

Pamatojoties uz iesniegto SIA „Cēsu Olimpiskais Centrs” 2009.un 2010.gadu finanšu 
pārskatiem – Sabiedrības pašu kapitāls uz 31.12.2010. ir LVL 13055. Ņemot vērā Cēsu novada 
pašvaldības ieguldījuma apmēru, t.i. 20%, domes līdzdalības apmērs uz 31.12.2010. ir LVL 
2611, kas arī atspoguļots pašvaldības 2010.gada pārskatā. 

SIA ”Cēsu Olimpiskais centrs ” ailē ”Pārvērtēšana (+)/vērtības samazinājums(-)” LVL -
318 veido  2009.gada pārskata zaudējumi LVL 410, un 2010. gada pārskata peļņa LVL 92. 
 
Akciju sabiedrība „CATA”, 40003016840 

Saskaņā ar nodošanas- pieņemšanas aktu 01.09.2009. no Cēsu rajona padomes 
saņemtas AS CATA 216 633 vārda akcijas, kas sastāda 22,04% no kopējo 982 695 LVL 
sabiedrības akciju skaita. Vienas akcijas vērtība LVL 1 

AS CATA ailē ”Pārvērtēšana(+)/vērtības samazinājums(-)” LVL 90 279 veido  
2009.gada pārskata peļņa LVL 59 904, 2010.gada pārskata peļņa LVL 30 375, ailē „Citas 
izmaiņas” pārējās rezerves LVL 301 486.  
 
Ilgtermiņa aizdevumi LVL 9 859 

Nr. Aizdevuma saņēmējs 
Aizdevuma mērķis Aizdevuma termiņš Aizdevuma 

atlikums uz 
31.12.2010. 

Aizdevuma 
atlikums uz 
01.01.2010. 

Izmaiņas 
2010.gada laikā 

1. Privārpersona L. V. 
Studiju 
mācību 

apmaksa 

30.11.2011. – 
30.11.2017. 

4 157 3 999 158 

2. Privārpersona A.Z.  
Studiju 
mācību 
maksa 

20.08.07. – 
01.09.16. 

5 702 3 998 1 704 

 Kopā:   9 859  7 997 1 862 

   
Privātpersona L.V.  

Pamatojoties uz 24.07.2007. noslēgto līgumu starp Cēsu pilsētas domi un Rīgas 
Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolu (turpmāk – RPIVA), ar kuru RPIVA apņēmusies 
nodrošināt 4 (četru) gadu pilna laika klātienes studiju programmu „Pirmsskolas un sākumskolas 
skolotājs” Cēsu pilsētā un Cēsu pilsētas dome apņēmusies veikt studentu mācību maksas 
finansēšanu ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 
15.panta pirmās daļas 21.punktu, un 20.08.2007. noslēgto sadarbības līgumu starp Cēsu 
pilsētas domi un privātpersonu L.V., pamatojoties uz 19.08.2010.gada privātpersonas L.V 
iesniegumu reģ.Nr.1193/F-1-25 noslēgta vienošanās pie 20.08.2007.sadarbības līguma Nr.2-
20-1-23/2007, ņemot vērā, ka studente pārtrauc studēt RPIVA un apņemas atmaksāt līguma 
summu 7 (septiņu) gadu laikā. 
 
Privātpersona A.Z. 

Pamatojoties uz 24.07.2007. noslēgto līgumu starp Cēsu pilsētas domi un Rīgas 
Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolu (turpmāk – RPIVA), ar kuru RPIVA apņēmusies 
nodrošināt 4 (četru) gadu pilna laika klātienes studiju programmu „Pirmsskolas un sākumskolas 
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skolotājs” Cēsu pilsētā un Cēsu pilsētas dome apņēmusies veikt studentu mācību maksas 
finansēšanu ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 
15.panta pirmās daļas 21.punktu, un 20.08.2007. noslēgto sadarbības līgumu starp Cēsu 
pilsētas domi un privātpersonu A.Z., iestāde no budžeta līdzekļiem finansē studijas 4 (četru) 
gadu studiju programmā „Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs” pilna laika klātienes nodaļā ar 
01.09.2007. Savukārt privātpersona A.Z. 5 (piecus) gadus pēc augstākās izglītības iegūšanas 
apņemas strādāt Cēsu novada pašvaldības domes norādītajā Cēsu pilsētas pašvaldības 
izglītības iestādē. 

 
Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi LVL 84 990 

Nr
. 

Uzņēmuma, organizācijas nosaukums, 
juridiskā adrese, reģistrācijas Nr. 

Līdzdalības 
daļas 

01.01.2010. 

Līdzdalības 
daļas 

31.12.2010. 

Daļas 
nomināl-
vērtība 

Ieguldījums uz 
31.12.2010. 

Ieguldījums 
uz 

01.01.2010. 

Izmaiņa
s 

2010.ga
da laikā 

1. 

“Ziemeļvidzemes 
atkritumu 

apsaimniekošanas 
organizācija” SIA 
RN 44103015509 

Rīgas iela 32, Valmiera, 
LV4201 

84 990 
daļas 

6,81% 

84 990 
daļas 

6,81% 
LVL 1 84 990 84 990 0 

 
„Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” SIA,  44103015509 
 Pārskata gada sākumā un beigās Cēsu novada pašvaldības ieguldījums 
“Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācijā” SIA pamatkapitālā – LVL 84 990 
apmērā, kas atbilst 84 990 „ZAAO” SIA pamatkapitāla daļām ar vienas kapitāla daļas vērtību 
LVL 1  Ieguldījumu veido: 

- LVL 40 662 - atbilstoši LR Ministru Kabineta 31.05.2000. rīkojumam Nr.260 “Par valsts 
kustamās mantas – atkritumu savācēju mašīnu – nodošanu pašvaldības īpašumā”; 
20.06.2000. “Valsts kustamās mantas – atkritumu savācēju mašīnas pieņemšanas 
nodošanas aktam” un 08.02.01. Cēsu pilsētas domes lēmumam „Par papildu ieguldījumu 
„ZAAO” SIA BO pamatkapitālā” veiktais ieguldījums; 
- LVL 38 354 – naudas līdzekļi, kuri iemaksāti saskaņā ar “ZAAO” SIA 11.12.1998. 
kopsapulces lēmumu, novirzot šos līdzekļus “ZAAO” SIA ražošanas bāzes izveidošanai – 
sauso sadzīves atkritumu poligona “Daibe” celtniecībai; 
- LVL 544 - proporcionāli sadalītais brīvais Strenču pilsētas ieguldījums.  
- LVL 5430 – Vaives pagasta ieguldījums.  

 
Ilgtermiņa prasības LVL 56 778 

 „Ilgtermiņa prasības” uzskaita pārējās prasības, kuru sākotnējais saņemšanas termiņš 
ir noteikts vairāk par gadu no bilances datuma. 

 „Ilgtermiņa prasības” kopsumma salīdzinājumā ar 2009.pārskata gadu palielinājusies 
par LVL 56 778 (veidlapa Nr. 7-3 „Pārējo finanšu ieguldījumu izmaiņu pārskats”). 

Konta nosaukums Atlikums 
31.12.2010 

Atlikums 
01.01.2010 

Izmaiņa
s (+,-) 

Ilgtermiņa prasības 56 778 0 56 778 

Saskaņā ar maksājuma grafikiem par noslēgtiem nekustāmā īpašuma līgumiem, 
debitora parāda daļu par periodu no 2012.-2014.gadam uzskatāma kā ilgtermiņa prasība un 
uzskaitīta ilgtermiņa finanšu ieguldījumu sastāvā. 
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