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1. Cēsu novada domes priekšsēdētāja uzruna 

Aizvadītais 2009. bija krasu pārmaiľu gads. Tas bija saspringts, sareţģīts, brīţiem 

smags, taču noteikti ne slikts gads, kas lika daudz ko pārvērtēt, saprast un rast spēkus 

pārmaiľām. 

   Pašvaldībai gads iesākās ar ievērojamu budţeta samazinājumu. Pēc pašvaldību 

vēlēšanām gada vidū finansējums tika samazināts vēlreiz, tomēr esam spējuši Cēsīs un tagad 

jau visā novadā šo gadu aizvadīt bez lieliem satricinājumiem. Protams, bija jāpieľem virkne 

nepopulāru lēmumu, jāsamazina finansējums pašvaldības iestādēm, jāsamazina darbinieku 

skaits, tomēr pašvaldības prioritārajos virzienos – sociālā aizsardzība, izglītība, drošība - 

mums ir izdevies saglabāt visas labās iestrādes.  

   Ekonomiskās krīzes sekas ļoti jūtamas bija sociālajā sfērā, jo jau no paša gada sākuma 

strauji pieauga nepieciešamība pēc pabalstiem iedzīvotājiem, kas palikuši bez darba un iztikas 

līdzekļiem. Un lai arī kopumā budţets bija ievērojami jāsamazina, iedzīvotāju atbalstam 

paredzēto finansējumu pat spējām palielināt un visi, kam bija nepieciešama un pienācās 

pašvaldības palīdzība, to arī saľēma. Arī 2010.gada gada budţetu veidojām tā, lai novada 

iedzīvotāji būtu sociāli aizsargāti. Pašvaldība vārdā saku paldies visām nevalstiskajām 

organizācijām, kas organizēja virkni palīdzības pasākumu, lai tie, kam nepieciešams, varētu 

saľemt ēdienu, drēbes, morālu un psiholoģisku atbalstu. Tieši NVO darbība parādīja, ka 

palīdzot viens otram, uzmundrinot līdzcilvēkus varam visas diţķibeles pārvarēt. 

    Ļoti svarīgi tagad ir izmantot visas pašvaldības iespējas, lai veicinātu uzľēmējdarbību, 

jaunu darba vietu rašanos. Esam aizsākuši aktīvu dialogu ar uzľēmējiem, lai informētu par 

atbalsta programmām, iespējamiem ārvalstu sadarbības virzieniem. Praktisks solis ir 

sagatavotais lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm 50 – 70 % apmērā novada 

uzľēmējiem. Nozīmīgākais pašvaldības devums ekonomikas sildīšanā ir lielie investīciju 

projekti piesaistot Eiropas Savienības finansējumu – bērnudārzu renovācija, ielu 

rekonstrukcija, kanalizācijas un ūdensvada tīklu atjaunošana, kas dod iespēju strādāt un 

nopelnīt galvenokārt tieši Cēsu uzľēmumu darbiniekiem. Arī turpmākajos gados turpināsim 

realizēt lielos ES līdzfinansētos projektus – ielu atjaunošanu, Kultūras centra un Jaunās pils 

rekonstrukciju, gada nogalē parakstījām līgumu par finansējumu pašvaldības ēku 

energoefektivitātes uzlabošanai. Arī Vaives pagasta lauksaimniekiem būs iespēja iesaistīties 

daţādās atbalsta programmās.  

  Izglītībā svarīgi, ka esam spējuši saglabāt visas novada skolas gan Cēsīs, gan Vaivē. 

Nozīmīgākais notikums noteikti bija jaunā bērnudārza atklāšana Cēsīs. Arī Vaives pagastā 

darbu sāka trīs bērnudārza grupiľas, līdz ar to mūsu novadā bērniem vietas pirmskolas 

izglītības iestādēs ir nodrošinātas. Arī sporta skolas un interešu izglītības iestāţu darbību esam 

spējuši nodrošināt. Esam veiksmīgi pārľēmuši Cēsu sanatorijas internātpamatskolu, 2010.gadā 

nopietni diskutēsim par profesionālās vidusskolas un mūzikas skolas iekļaušanu novada 

izglītības sistēmā.  

   Veselības aprūpē nozīmīga bija poliklīnikas un slimnīcas apvienošana, abām 

ārstniecības iestādēm saglabājot gan ierastās telpas, gan pakalpojumu apjomu. 

   2009. nebija viegls gads, taču krīze ir labs skolotājs tiem, kas grib mācīties un iet tālāk 

uz priekšu. Šis ir jauns pārmaiľu posms, kurā nepieciešama pārdomāta, racionāla un izlēmīga 

rīcība.  

Veidosim novadu kopā!  

 

Ar cieľu, 

Cēsu novada domes priekšsēdētājs      Gints Šķenders 
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2. Ziľas par pašvaldību 

 Teritorija – 171.73 km
2
  

  Cēsu pilsēta – 19.28 km
2
  

Vaives pagasts – 152.45 km
2
   

 Ieľēmumi 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 aizľem: meţa zeme – 50%, lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme – 34%. Vaives pagastā meţa zeme aizľem – 56%, lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme – 34%. 

 

2.1. Teritorijas sadalījums 

 

Teritorijas sadalījums novadā

51%

32%
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purvs pārējās 
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 Cēsu pilsētas teritorija – 19.28 km
2
  

 Cēsu teritorijas sadalījums pa zemes lietošanās veidiem km
2
 

 Zemes zem ēkām un būvēm   865.3 

 Meţs 298.0 

 Lauksaimniecības zeme 258.7 

 Zeme zem ceļiem 206.9 

 Zemes zem ūdeľiem   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 – 153.3 km
2
  

Vaives teritorijas sadalījums pa zemes lietošanas veidiem Km
2 

Meţs 8469.9 

Lauksaimniecības zeme 5280.1 

Zeme zem ceļiem   298.1 

Zemes zem ūdeľiem   234.8 

Zemes zem ēkām un būvēm      198.3 

Purvi   189.4 

Krūmājs   172.6 

Pārējās zemes   483.1 

 

 

 

Teritorijas sadalījums Vaivē

56%34%
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2.2. Iedzīvotāji  

 

 Iedzīvotāju skaits novadā uz 01.01.2009. – 19 919  

  Cēsu pilsēta – 18 312 (91%) 

  Vaives pagasts – 1669 (9%)  

 Iedzīvotāju blīvums – 116 iedzīvotāji uz vienu km
2
  

 

Iedzīvotāju skaita dinamika Cēsu novadā
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Demogrāfiskā situācija Cēsīs 2004. - 2009. gadam
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Vecuma sadalījums: 

 

 

Bērni:  

Vecums Novadā  Cēsīs Vaivē 

Kopā  3 513 3 193 320 

Bērni – 6 

gadu 

vecumam 

11 46 1 056 90 

Bērni 7-18 

gadu vecumā 

2 367 2 137 230 

 

Pilsonība: 

Latvijas pilsoľi – 18 603 

Latvijas nepilsoľi – 1130 

Pārējie – 128 

 

 

 

 Novadā Cēsīs Vaivē 

Kopā 19 861 18 208 1 653 

Līdz 

darbaspējas 

vecumam 

2 691 2 454 237 

Darbaspējas 

vecumā 

13 077 11 975 1 102 

Virs 

darbaspējas 

vecuma 

4 093 3 779 314 
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Nacionālais sastāvs novadā: 

Latvieši 16 893 

Krievi 2 050 

Baltkrievi 231 

Citi 687 

 

iedzīvotāju nacionālais sastāvs Cēsu novadā

86%

10%
1% 3%

Latvieši
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Cēsu pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā 2009.gadā reģistrētas 117 laulības, 188 dzimšanas un 281 

miršana. 

Vaives pagasta Dzimtsarakstu nodaļā 2009.gadā reģistrēta 1 laulība, 13 dzimšanas un 25 

miršanas. 
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2.3. Pašvaldības pārvalde 

Cēsu novada pašvaldība  darbojas saskaľā 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). 

 

2009.gada 1.jūlijā darbu sāk jaunievēlētā Cēsu novada dome 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 Ţagars – Tautas partija; 

Artis Rasmanis – Tautas partija; 

Voldemārs Vaivods – Tautas partija; 

Gunta Bērziľa – Tautas partija;  

Ojārs Bicāns – Tautas partija; 

Imants Timermanis - Tautas partija; 

Ēro Rass - Jaunais laiks; 

Māris Cīrulis - Jaunais laiks; 

Mārtiľš Malcenieks - Sabiedrība citai politikai; 

Daumants Vasmanis - Pilsoniskā savienība; 

Māris Niklass - Centriskā partija Latvijas zemnieku savienība. 

 

Cēsu novada pašvaldība 2009.gadā nodrošināja 940 darba vietas (t.sk. uz laiku 

nodarbinātie), no tiem pašvaldības darbinieki, kuriem ir darba līgumi ar pašvaldību - 126, 

pašvaldības administrācijas darbinieki – 94 (neskaitot aģentūru, SIA un izglītības iestāţu 

darbiniekus). 

 

 

Cēsu novada pašvaldības pakļautībā 2009.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; 

o Cēsu pilsētas Pastariľa pamatskola; 

o Cēsu Valsts ģimnāzija; 

o Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija; 

o Cēsu pilsētas Vakara vidusskola; 
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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; 

o Cēsu Centrālā bibliotēka; 

o Cēsu novada Bāriľtiesa; 

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 (saimnieciskā darbība nenotiek).  

 

Cēsu novada pašvaldības pārraudzībā ir šādas iestādes un aģentūras:  

o Cēsu pašvaldības aģentūra „Vidzemes vēstures un tūrisma centrs”; 

o pašvaldības aģentūra „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” 

(no 01.01.2010. mainīts nosaukums- Cēsu novada pašvaldības aģentūra 

„Sociālais dienests”); 

o iestāde „Cēsu pilsētas pansionāts”; 

o iestāde „Cēsu sanatorijas internātpamatskolas”; 

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 pilsētas Būvvalde (no 01.01.2010. Cēsu novada Būvvalde). 

 

(Cēsu novada pašvaldības struktūra 1.pielikumā) 

 

2009. gadā notikušas 17 domes sēdes, no tām:  

 10 kārtējās; 

 7 ārkārtas. 

Domes sēdēs izskatīti jautājumi (636 lēmumu projekti), kuri pirms tam ir izskatīti pastāvīgi 

darbojošās komitejās un komisijās. 
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Domē darbojas 4 pastāvīgās komitejas: 

 Finanšu komiteja 8 deputātu sastāvā, t.sk., visu domes pastāvīgo komiteju 

priekšsēdētāji; 

 Tautsaimniecības komiteja  7  deputātu sastāvā; 

 Sociālo lietu komiteja  7  deputātu sastāvā; 

 Izglītības, kultūras  un sporta komiteja  7  deputātu sastāvā.  

 

2009. gadā ir notikušas: 

 21 finanšu komiteja; 

 17 tautsaimniecības komitejas; 

 20  izglītības, kultūras un sporta komitejas; 

 14  sociālo lietu komitejas. 

 

2009.gadā Cēsu novada pašvaldībā darbojas šādas pastāvīgās komisijas:  

 Cēsu novada Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisija; 

 Cēsu novada Administratīvā komisija; 

 Cēsu novada Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisija; 

 Iepirkuma komisija būvprojektēšanas un būvdarbu iepirkumiem, kas tiek 

veikti Publisko iepirkumu likuma 8.
1 
panta noteiktajā kārtībā; 

 Iepirkuma komisija tehniskā nodrošinājuma iepirkumiem, kas tiek veikti 

Publisko iepirkumu likuma 8.
1 
panta noteiktajā kārtībā; 

 Iepirkuma komisija komunālo jautājumu iepirkumiem, kas tiek veikti 

Publisko iepirkumu likuma 8.
1 
panta noteiktajā kārtībā; 

 Cēsu novada Attīstības un teritorijas plānošanas komisija; 

 Cēsu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija; 

 Cēsu pilsētas Zemes komisija; 

 Cēsu novada Personāla atlases komisija; 

 Cēsu novada Simbolikas komisija; 

 Transporta kustības organizācijas komisija; 

 Iesniegumu izskatīšanas komisija publisku, izklaides un svētku pasākumiem; 

 Konkursa „Par skaistāko gaisa dārzu” komisija; 

 Konkursa „Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā” komisija; 

 Cēsu novada Kokaugu aizsardzības komisija; 

 Konkursa “Labākais sētnieks Cēsīs” komisija; 

 Cēsu novada Dzīvojamo māju īpašumu nodošanas komisija; 

 Konkursa “Būve 20...” komisija; 

 Ēku un būvju apsekošanas komisija; 

 Būvju pieľemšanas komisija; 

 Cēsu pilsētas būvvalde; 

 Cēsu novada Vēlēšanu komisija; 

 Cēsu novada Dzīvojamo māju privatizācijas komisija; 

 Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas 

komisija; 

 Novērtēšanas komisija Cēsu novada pašvaldībai un tās amatpersonām pasniegto 

dāvanu uzskaitei un vērtības noteikšanai; 

 Cēsu novada arhīva apstrādes ekspertu komisija; 

 Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu pieľemšanas un norakstīšanas komisija; 

 Komisija brīvo vietu sadalei pirmsskolas izglītības iestādēs; 

 Dzīvokļu komisija; 

 Apvienotā novadu civilās aizsardzības komisija; 

 Licencēšanas komisija; 
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 Pedagogu atlases komisija; 

 Pedagoģisko medicīniskā komisija; 

 Komisija interešu izglītības programmu izvērtēšanai un mērķdotācijas sadalei. 

 

Cēsu novada pašvaldībā 2009. darbojās šādas padomes:  

 Vides attīstības padome; 

 Sporta padome; 

 Jauniešu dome; 

 Cēsu viduslaiku pils padome; 

 Kultūras padome; 

 Tūrisma padome; 

 Vecāku dome; 

 Uzľēmēju padome. 

 

2.4. Dzīvesvietas deklarēšana  

Saľemti 1247 iesniegumi dzīvesvietas deklarēšanai. 

Saľemti 528 iesniegumi izziľu saľemšanai. 

 

Saľemti 108 iesniegumi deklarētās dzīvesvietas ziľu anulēšanai, t.sk., 

 90 gadījumos - ziľas anulētas; 

 9 gadījumos  - deklarējuši jauno dzīvesvietu līdz ziľu anulēšanai; 

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

 1 gadījumā – atsauca iesniegumu ziľu anulēšanai. 

 

141 personai anulētas ziľas par deklarēto dzīvesvietu. 

 

Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijai par deklarēšanās procesu nav iesniegts un 

pārsūdzēts neviens lēmums. 

 

2.5. Tiesvedība un administratīvo aktu apstrīdēšanas process 

 

Cēsu novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisija 2009.gadā saľemtas 10 

personu sūdzības, no kurām: 

7 lietās personas sūdzības noraidītas; 

3 lietās personas sūdzības nosūtītas pēc piekritības. 

 

Cēsu novada pašvaldība piedalījusies (kā atbildētājs, prasītājs, pieteicējs, trešā persona, 

ieinteresētā persona) 16 tiesvedības procesos, no tiem: 

 

Administratīvās lietas  

 
Nr. 

p.k. 

Domes statuss 

lietā 

Lietas būtība Lietas gaita 

1. Atbildētājs Par administratīvā akta atcelšanu un iestādes faktisko rīcību 

dzīvokļa privatizācijas jautājumā  

Sūdzība apmierināta 

2. Atbildētājs Par Cēsu pilsētas domes Administratīvās komisijas 

12.04.2006. lēmuma Nr. D09-05-18/2006 atcelšanu 

administratīvā pārkāpuma lietā  

Sūdzība noraidīta  

3. Pieteicējs Par Valsts vides dienesta lēmuma atcelšanu Pieteikums atsaukts, 
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tiesvedība izbeigta 

4. Atbildētājs Par Cēsu pilsētas domes Administratīvo aktu apstrīdēšanas 

komisijas 15.04.2008. lēmuma par Kokaugu aizsardzības 

komisijas 19.02.2008.lēmuma Nr.8 atcelšanu  

Procesā 

5. Atbildētājs Par Cēsu pilsētas domes 17.04.2008. lēmuma 351 „Par 

būvniecības procesu Piebalgas ielā 14, Cēsīs” atcelšanu 

Procesā 

6. Atbildētājs Par Cēsu pilsētas domes 06.12.2007. lēmuma Nr.784 „Par 

personu izslēgšanu no Cēsu pilsētas palīdzības pirmās 

kārtas reģistra dzīvokļa jautājumā” atcelšanu  

Sūdzība noraidīta 

7. Atbildētājs Par Cēsu pilsētas domes 06.12.2007. lēmuma Nr. 787 „Par 

personu izslēgšanu no Cēsu pilsētas palīdzības pirmās 
kārtas reģistra dzīvokļa jautājumā” atcelšanu 

Sūdzība noraidīta 

8. Atbildētājs Par Cēsu pilsētas domes 04.10.2007. lēmuma. Nr. 651 „Par 

patvaļīgas būvniecības radīto seku novēršanu – būves 

nojaukšanu Ceriľu ielā 11”, Cēsīs” atzīšanu par spēkā 

neesošu  

Sūdzība noraidīta, 

iesniegta apelācijas 

sūdzība 

9. Atbildētājs Par Cēsu pilsētas domes 29.03.2007. lēmuma Nr.182 „Par 

izsniegtās atļaujas atvērt spēļu zāli Stacijas laukumā 8, 

Cēsīs” atcelšanu  

Sūdzība apmierināta 

10. Pieteicējs Par Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulatora 

05.03.2009. lēmuma Nr. 3 „atkārtoti par SIA CB iesniegto 

siltumnerģijas tarifu projektu Cēsu pilsētā” atcelšanu 

Pieteikums noraidīts, 

iesniegta apelācijas 

sūdzība 

11. Atbildētājs Par Cēsu pilsētas domes faktisko rīcību, nerīkojot 

iepirkuma procedūru atkritumu apsaimniekošanā  

Procesā 

12. Atbildētājs  Par Cēsu pilsētas domes 2007.gada 23.oktobra lēmuma 

Nr.644 “Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu 

Raunas ielā 8, Cēsīs” atcelšanu 

Procesā 

 

Civillietas 

 
Nr.p.

k. 

Domes statuss 

lietā 

Lietas būtība Lietas gaita 

1. Prasītājs Par vienošanās izteikšanu rakstiskā formā  Prasība noraidīta 

2. Prasītājs Par apdrošināšanas atlīdzības piedziľu  Procesā 

3. Atbildētājs Par pamatparāda, nokavējuma naudas, likumisko 

procentu un zaudējumu piedziľu*   

Prasība apmierināta, tiek 

gatavota kasācijas sūdzība  

4. Ieinteresētā 

persona 

Par izsoles akta apstiprināšanu  Pieteikums apmierināts 

 

* Minētajās civillietās prasību gatavoja un pašvaldību pārstāvēja pieaicināts pārstāvis. 

Veikti iepirkumi, par kuriem noslēgti līgumi: 

Iepirkumi Procedūru skaits 
Atklāti konkursi, t.sk. 19  

- par pakalpojumu saľemšanu  7  

- par piegādēm 3  

- par būvdarbiem  9 

Cenu aptaujas, t.sk.  15 

- par pakalpojumu saľemšanu  4  

- par piegādēm 4  

- par būvdarbiem 7  

Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma B daļas iepirkumi  1 

Sarunu procedūras, t.sk. 8  

- par pakalpojumu saľemšanu  3  

- par būvdarbiem 2  

- par piegādēm 3 
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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) 

111 

Kustamas mantas nomas un patapinājuma līgumi (Cēsu pilsētas dome gan kā Nomnieks, 

gan kā Iznomātājs) 

16 

Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas līgumi (Cēsu pilsētas dome gan nodod, gan 

pieľem apsaimniekošanā)  

9 

Pašvaldības mantas atsavināšanas līgumi 2 

Pašvaldības īpašuma privatizācijas līgumi 0 

Preču pirkuma līgumi 67 

Pakalpojumu līgumi ar fiziskām personā 193 

Pakalpojumu līgumi ar juridiskām personām 141 

Uzľēmuma līgumi (kapitālā būvniecība) 30 

Uzľēmuma līgumi (kārtējie remonti) 8 

Uzľēmuma līgumi (projektēšana) 15 

Dāvinājuma (ziedojuma) līgumi 2 

Līgumi par Cēsu pilsētas domes saistībām (aizľēmumi un galvojumi) 14 

Līgumi par detaļplānojumu izstrādi 2 

Sadarbības līgumi ar Domes līdzfinansējumu 12 

Sadarbības līgumi bez Domes līdzfinansējuma nepieciešamības 52 

Līgumi par investīciju piesaisti 16 

 

Pavisam kopā 

 

 

690 

 

2.6. Bāriľtiesa 

 

2009. gadā Cēsu novada Bāriľtiesa veikusi 280 pārbaudes par bērnu dzīves apstākļiem 

ģimenēs un sociālās aprūpes iestādēs un pieľēmusi kopā 164 lēmumus. 

 

Bērnu skaits ģimenēs, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un par kurām 

bāriľtiesa pārskata gadā informējusi pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju 

44 

Personu skaits, kurām pārskata gadā ar bāriľtiesas lēmumu atľemtas bērna aprūpes tiesības 

13 

Personu skaits, kurām pārskata gadā ar bāriľtiesas lēmumu atjaunotas bērna aprūpes tiesības 

7 

Bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata gadā atľemtas bērna aprūpes tiesības  18 

Bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata gadā atjaunotas aprūpes tiesības 9 

Personu skaits, par kuriem bāriľtiesa pieľēmusi lēmumu par prasības sniegšanu tiesā par aizgādības 

tiesību atľemšanu 

8 

Personu skaits, kurām ar tiesas spriedumu atľemtas aizgādības tiesības 
9 

Bērnu skaits, kuru vecākiem ar tiesas spriedumu atľemtas aizgādības tiesības 7 

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta devītās daļas noteikumiem, t.sk. 59  

- par pakalpojumu saľemšanu  39  

- par piegādēm 13  

- par būvdarbiem 7  

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8¹.panta noteikumiem, t.sk. 6 

- par pakalpojumu saľemšanu  3 

- par piegādēm 2 

- par būvdarbiem 1 

Pavisam kopā izsludinātas iepirkuma procedūras   108 
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Bērnu skaits, kuri pārskata gada 31.decembrī atradās ārpusģimenes aprūpē, no kuriem: 

69 

 audţuģimenē 5 

 aizbildľa ģimenē 
54 

 bērnu aprūpes iestādē 10 

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

aizbildnībā, bērnu aprūpes iestādē) 

3 

Bērnu skaits, par kuriem bāriľtiesa pārskata gadā pieľēmusi lēmumu par ārpusģimenes (audţuģimene, 

aizbildnība, bērnu aprūpes iestāde) aprūpi  

20 

Bērnu turpmākā aprūpe pēc aprūpes aizbildľa ģimenē izbeigšanas 15 

Bērnu skaits pēc pilngadības sasniegšanas 9 

Vecāku aprūpē nodoto bērnu skaits pēc bērna aprūpes vai aizgādības tiesību atjaunošanas vecākiem 

4 

Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits, par kuriem bāriľtiesa pieľēmusi lēmumu atļaut šķērsot valsts 

robeţu 

4 

Personu skaits, kuras ar bāriľtiesas lēmumu ieceltas par aizbildni bērnam 11 

Bērnu skaits, kuriem ar bāriľtiesas lēmumu iecelts aizbildnis 12 

Audţuģimeľu kopējais skaits līdz pārskata gada 31.decembrim 5 

Personu skaits, kas pārskata gadā ar bāriľtiesas lēmumu atzītas par adoptētājiem 6 

Bērnu skaits, par kuriem bāriľtiesa pārskata gadā pieľēmusi lēmumu par to, ka adopcija ir bērna 

interesēs 

4 

Bērnu skaits, par kuriem bāriľtiesa pārskata gadā pieľēmusi lēmumu par bērna nodošanu adoptētāja 

aprūpē 

3 

Aizgādnībā esošo personu skaits pārskata gada 31.decembrī 16 

Bāriľtiesas pieľemto lēmumu skaits par aizgādľa iecelšanu mantojumam vai prombūtnē esošas 

personas mantai pārskata gada 31.decembrī 

6 

Bērnu skaits, par kuriem pēc tiesas pieprasījuma bāriľtiesa 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 

2 

Bērnu skaits, par kuriem dots atzinums par ikdienas aizgādības īstenošanu 
10 

Bērnu skaits, par kuriem bāriľtiesa pieľēmusi 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 viľš sasniedzis 

15 gadu vecumu, kopā 

16 

Pieľemtie lēmumi par nepilngadīgo bērnu un rīcībnespējīgo personu mantisko interešu nodrošināšanu 

vai aizstāvību  

15 

 

2.7. Vaives pagasta pārvalde 

 

Līdz 2009.gada 30.jūnijam Vaives pagasta pārvalde darbojās kā Vaives pagasta padome, 

pagasta padomes priekšsēdētāja Valda Zaļaiskalna, deputāti – Andra Kalniľa, Ingrida 

Kāposta, Aigars Ķerpe, Juris Ponomarovs, Reinis Cercins un Gunārs Sebris. 2009.gada 

1.jūlijā, izpildot Administratīvi teritoriālo likumu, Vaives pagasta padome apvienojās ar Cēsu 

pilsētu, izveidojot Cēsu novadu un tās saistību tiks dzēstas noteiktā kārtībā. 

 

2009.gada 18.februārī Vaives pagasta padomes sēdē ar sēdes protokolu Nr.3 tika pieľemti 

saistošie noteikumi Nr.1 ”Vaives pagasta padomes 2009.gada budţets”, ar skaidrojumu, ka 

Vaives pagasta padome 2009.gadā apvienosies ar Cēsu pilsētu un izveidos kopēju Cēsu 

novadu, kā to paredz likums un turpinās iesaistīties esošajos un jaunos projektos, lai 

nodrošinātu iedzīvotājiem labākus pakalpojumus, kā lielāko prioritāti budţetā izvirzot 

izglītību un sociālo aizsardzību, ľemot vērā valsts sareţģīto ekonomisko situāciju.  



Cēsu novada pašvaldības 2009.gada publiskais pārskats 

 

 16 

3. Informācija par nozīmīgākajiem veikumiem un notikumiem novadā 

2009.gadā līdz ar pašvaldību vēlēšanām tika pabeigta Administratīvi teritoriālā reforma 

Latvijā, reorganizējot rajona pašvaldības un kā vietējās pašvaldības izveidojot novadus un 

republikas pilsētas. Līdz ar to nozīmīgākais pašvaldības darbību ietekmējošais notikums 

2009.gadā bija Administratīvi teritoriālās reformas pabeigšana, kuras ietvaros tika apvienota 

Cēsu pilsētas pašvaldība ar Vaives pagasta pašvaldību, izveidojot Cēsu novadu un tika 

reorganizēta Cēsu rajona padome. Novadā apvienotās administratīvās teritorijas saglabā pirms 

apvienošanās esošo nosaukumu un teritoriju.  

Pašvaldības darbību pārskata gadā būtiski ietekmēja nenoteiktā valdības rīcība gan 

pieľemot lēmumus par nodokļu politiku un administratīvo izdevumu samazināšanu valsts un 

pašvaldību institūcijām, gan nododot vairākas valsts funkcijas pašvaldībām, nepiešķirot to 

realizācijai papildus finansējumu. Līdz ar to 2009.gads Cēsu novada pašvaldībai bija īpaši 

sareţģīts, jo lēmumi par novada reformu, pašvaldības struktūru, darbinieku skaita 

samazināšanu, izmaiľām funkcijās bija jāpieľem neskaidros apstākļos, kad no valsts puses 

vairākkārtīgi tika mainīta nodokļu politika, samazināti valsts mērķdotāciju un dotāciju apjomi 

pašvaldībām, kas būtiski ietekmēja pašvaldības budţeta ieľēmumus un ar likumu noteikto 

funkciju izpildi.  

Valsts realizētās politikas rezultātā pašvaldībai autoceļu uzturēšanai un attīstībai 

2009.gadā samazinājās finansējums par 60%, ieľēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 

samazinājās par 27%, finansējums speciālo izglītības iestāţu uzturēšanai samazinājās par 

10%, finansējums pedagogu atalgojumam samazinājās par 14% u.c. jomās, kas būtiski 

ietekmēja pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti. Līdz ar to pašvaldībai bija jāspēj veikt 

savas funkcijas daudz racionālāk, lai samērotu pašvaldības rīcībā esošos finanšu līdzekļus ar 

tiesību aktos noteiktajām funkcijām, uzdevumiem un pienākumiem. Īstenojot budţeta 

plānošanas pasākumus, 2009.gadā tika noteiktas šādas galvenās prioritātes: izdevumu 

palielināšana neatliekamajām sociālajām vajadzībām maznodrošinātajai sabiedrības daļai; 

sabiedriskās kārtības uzturēšanai; izglītības sistēmas pilnveidošanai; Eiropas Savienības (ES) 

struktūrfondu projektu līdzfinansējumam un priekšfinansējuma nodrošināšanai; pārvaldes 

izdevumu samazināšana. Ekonomiskās lejupslīdes rezultātā Cēsu novada pašvaldībā 

palielinājās bezdarbnieku skaits no 5.4% 2008.gada decembrī līdz 12.4% 2009.gada decembrī 

un līdz ar to līdz pat trijām reizēm paplašinājās sociāli maznodrošināto personu loks, kam ir 

nepieciešama sociālā palīdzība, piemēram, trūcīgo ģimeľu skaits no 2008.gada decembra 24 

ģimenēm ir pieaudzis līdz 73 ģimenēm 2009.gada decembrī. 

Nozīmīgs faktors 2009.gada pašvaldības darbībā bija jaunas pirmsskolas izglītības 

iestādes Kronvalda ielā 35, Cēsīs atvēršana 252 audzēkľiem un aktīva ES struktūrfondu 

finansējuma apguves uzsākšana.  

Ar mērķi sekmēt uzľēmējdarbību un nodrošināt vienmērīgu pašvaldības teritorijas 

attīstību, 2009.gadā ir veikti Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi un veikta četru 

detālplānojumu izstrāde. 

Vaives pagastā 2009.gadā ir turpināts apgūt dotācijas Administratīvi teritoriālā likuma 

izpildei, renovējot Līvu pamatskolas darbnīcas ēku un izveidojot tajā pirmskolas izglītības 

grupas telpas. Ľemot  vērā  pagasta  lielo  teritoriju, daudz līdzekļu  nepieciešams skolēnu 

pārvadājumiem, arī norēķiniem ar citām pašvaldībām par Vaives pagasta bērnu mācībām citu 

pašvaldību izglītības iestādēs. 
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Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstīto projektu īstenošana 

2009.gadā Cēsu novada pašvaldība ir iesniegusi un noslēgusi līgumus par astoľu 

investīciju projektu īstenošanu ar kopējo finansējumu 15 714 790 Ls, no kuriem pašvaldības 

līdzfinansējums paredzēts 1 790 891 Ls. Cēsu novada pašvaldība sadarbojoties gan ar Valsts 

Reģionālās attīstības aģentūru, gan ar Baltijas Vides Forumu, gan citām pašvaldībām turpina 

īstenot sadarbības projektus teritorijas attīstības un energoefektivitātes jautājumos.  

Cēsu pilsētas domei 2009.gadā bija pieejams Eiropas Reģionālās Attīstības fonda 

finansējums aktivitātē „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes 

veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”. Aktivitātes mērķis ir nodrošināt noteiktu nacionālas 

un reģionālas nozīmes attīstības centru (pilsētu) izaugsmi, sniedzot atbalstu projektu 

īstenošanai pilsētvides un pilsētreģionu konkurētspējas, sasniedzamības vai pieejamības un 

pievilcības faktoru attīstībai saskaľā ar integrētām pašvaldību attīstības programmām.  

Cēsu pilsētas domei pieejamais ERAF finansējuma apjoms šajā aktivitātē ir 10 163 250 

latu, ko paredzēts apgūt šādu projektu realizēšanai: 

 Cēsu pils kompleksa revitalizācija tūrisma attīstībai – kopējās projekta izmaksas 

– 2836480,00 latu, (ERAF - 2411008,00LVL); 

 Cēsu pilsētas maģistrālo ielu rekonstrukcija - kopējās projekta izmaksas 

3866361,30 (ERAF – 3286407,11); 

 Cēsu Kultūras centra rekonstrukcija – kopējās projekta izmaksas ~ 

2 380 000LVL; 

Atlikušais aktivitātē pieejamais finansējums tiks apgūts realizējot tās prioritātes, kas 

iekļautas Cēsu pilsētas attīstības programmas investīciju plānā. 

Nozīmīgākie projekti un pasākumi, kuru īstenošana uzsākta 2009.gadā: 

 Satiksmes drošības un transporta sistēmas organizācijas uzlabošana Vāveres ielā, 

rekonstruējot ielas braucamās daļas segumu, mainot grants segumu uz 

asfaltbetona segumu, izveidojot lietus ūdens kanalizāciju un apgaismojumu, 

izbūvējot gājēju ietvi un ātrumu ierobeţojošo ātruma valni, uzstādot ceļa zīmes; 

 Daudzdzīvokļu mājas renovācija siltumnoturības uzlabošana Caunas ielā 8, 

Cēsīs. Projekta ietvaros tika veikta ēkas fasādes siltināšana, siltummezgla izbūve, 

jumta, logu un ārdurvju nomaiľa, inţenierkomunikāciju pieslēgšana, kā arī 

sadzīves kanalizācijas pievadu renovācija; 

 Kvalitatīvai dabaszinātľu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana - 

pabeigti būvniecības darbi Cēsu 2.vidusskolas un Cēsu Valsts ģimnāzijas 

dabaszinātľu kabinetos, kā rezultātā Cēsu 2.vidusskolā ir atjaunoti  ķīmijas 

kabinets un ķīmijas laboratorija, bioloģijas kabinets un bioloģijas laboratorija. 

Cēsu Valsts ģimnāzijā veikti remontdarbi bioloģijas kabinetā un bioloģijas 

laboratorijā, fizikas praktikuma kabinetā un fizikas laboratorijā; 

 Uzsākts projekts „Cēsu pilsmuiţas parka atjaunošana tūrisma attīstībai”; 

 Uzsākts projekts „Cēsu pilsmuiţas kompleksa revitalizācija tūrisma attīstībai 

pašvaldībās”; 

 Uzsākta Cēsu pilsētas maģistrālo ielu rekonstrukcija, kas paredz asfalta seguma 

atjaunošanu, gājēju celiľu izveidošanu, lietus ūdens drenāţas un apgaismojuma 

izbūvi vairākās pilsētas ielās; 

 Uzsākta daudzfunkcionālā centra „Vidzemes mūzikas un kultūras centrs” 

izveide; 
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 Uzsākts projekts „Energoefektivitātes paaugstināšana Cēsu novada pašvaldības 

ēkās” Parakstīts līgums par līdzekļu piešķiršanu Cēsu pašvaldības ēku 

siltināšanai, kas paredz Vides ministrijas un Cēsu pašvaldības sadarbības 

rezultātā nosiltināt piecas Cēsu pašvaldībai piederošās ēkas un šim mērķim 

paredzēti valsts piešķirtie līdzekļi gandrīz 600 000 latu apmērā; 

 Uzsākts projekts „Cēsu novada pašvaldības vispārizglītojošo izglītības iestāţu 

informatizācija”; 

 Darbību sāk Vidzemes inovāciju un uzľēmējdarbības centrs; 

 Noris projekts „No Igaunijas līdz Horvātijai: saprātīgi enerģijas taupības 

pasākumi pašvaldību ēkām Centrālās un Austrumeiropas valstīs (INTENSE)”; 

 Uzsākts projekts „Pašvaldību teritorijas plānošanas, infrastruktūras un nekustamo 

īpašumu pārvaldības un uzraudzības informācijas sistēmas -1.kārta”; 

 Pabeigta jauna bērnudārza būvniecība, nodrošinot vietas 252 bērniem un tādejādi 

atrisinot bērnudārzu rindu jautājumu; 

 Piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondus, Cēsu pilsētas SIA „Vinda” uzsāk 

realizēt vērienīgu Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projektu ar kopējo 

finansējumu 6,8 miljoni latu, kura galvenais mērķis ir vides kvalitātes 

saglabāšana, aizsardzība un uzlabošana. Tā rezultātā pieeja kvalitatīviem 

ūdenssaimniecības pakalpojumiem tiks nodrošināta 95% Cēsu pilsētas 

iedzīvotāju; 

 Cēsu novada pašvaldība sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) 

uzsākusi Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansētā pasākuma „Darba 

praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaľu iegūšanai un 

uzturēšanai ” īstenošanu, lai atbalstītu bezdarbniekus, kuri vairs nesaľem 

bezdarbnieka pabalstu un palikuši bez iztikas līdzekļiem. 2009.gadā pašvaldība 

nodrošināja darbu 86 bezdarbniekiem; 

 Eiropas Savienības finansētā projekta „Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības 

iestāţu renovācija” ietvaros tika rekonstruētas trīs Cēsu pirmsskolas izglītības 

iestādes;  

 Noslēgts līgums starp Cēsu novada pašvaldību un Latvijas investīciju un 

attīstības aģentūru, kas paredz abu institūciju sadarbību ar mērķi sekmēt 

komercdarbības attīstību Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, 

veicinot investīciju, tajā skaitā ārvalstu, apjoma pieaugumu un palielinot Cēsu 

novada konkurentspēju pašmāju un starptautiskajos tirgos;  

 Cēsīs, Roţu laukumā tika izbūvētā sausā strūklaka, kas ir lielākā šāda veida 

strūklaka Latvijā; 

 Pavasarī Lielajā Talkā Cēsīs strādāja vairāk kā 1000 cēsnieku, kuri uzkopa 16 

publiskas vietas, kā arī daudzdzīvokļu namu, uzľēmumu un iestāţu teritorijas, 

savācot ap 100m3 atkritumu; 

 Mainīts siltuma piegādātājs Cēsīs. SIA "Dalkia Latvia" piederošais uzľēmums 

SIA "Jaunā Fabrika" kļuva par SIA “Cēsu siltumtīkli” vienīgo īpašnieku. “Cēsu 

siltumtīkli” kopš 2009.gada marta ir siltumapgādes operators Cēsīs. Siltuma 

apgādes sistēmu atjaunošanā un modernizācijā Cēsīs “Dalkia” plāno ieguldīt 2,5 

miljonus latu; 

 Lai veicinātu pedagogu konkurentspēju un celtu profesionalitāti, Cēsu novada 

pašvaldība iesaistījusies Eiropas sociālā fonda darbības programmas 
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„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma apakšaktivitātē 

„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas 

apstākļos”. 

2009.gada janvārī Cēsu novada pašvaldība trupināja sadarbību ar biedrību „Cēsu biznesa 

inkubators” ar mērķi veicināt Cēsu pilsētas ekonomisko un komercdarbības attīstību, organizēt 

komercdarbību veicinošus pasākumus, nodrošinot operatīvu un koordinētu sadarbību. 

Sadarbības ietvaros tika sagatavots projekta pieteikums Eiropas Savienības struktūrfondu 

darbības programmai „Uzľēmējdarbība un investīcijas” aktivitātei „Biznesa inkubatori”. 

2009.gadā Cēsu novada pašvaldība noslēdza sadarbības līgumu 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. 

3.1. Nozīmīgākie veikumi un notikumi novadā izglītības jomā 

Cēsu novada 11 vispārizglītojošās izglītības iestādēs no 2009.gada 1.septembra 

mācības uzsāka 3666 izglītojamie, (no tiem 384 izglītojamie apgūs sagatavošanas programmu 

pamatizglītības apguvei). Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes un grupas apmeklē 765 

izglītojamie. 858 izglītojamie apmeklē interešu izglītības iestādes, bet 905 izglītojamie Cēsu 

pilsētas profesionālās ievirzes izglītības iestādes. 2009.gada rudenī uz jaunuzceltām telpām 

tika pārcelta Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde. Pie Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas 

izglītības iestādes izbūvēts baseins, kuru izmanto Cēsu novada pirmsskolas vecuma bērni un 

1.-3.klašu skolēni. 

Cēsu novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs tika īstenotas 30 licencētas un 

akreditētas izglītības programmas, pirmsskolas izglītības iestādēs tika īstenotas 6 izglītības 

programmas, Cēsu mākslas skola īsteno vienu licencētu un akreditētu izglītības programmu, 

bet Cēsu pilsētas sporta skola īsteno 17 licencētas izglītības programmas.  

1072 izglītojamie no citām pašvaldībām mācījās Cēsu novada izglītības iestādēs, bet 

277 izglītojamie, kuru dzīves vieta deklarēta Cēsu novada apmeklēja citu pašvaldību izglītības 

iestādes.  

87.56% Cēsu Valsts ģimnāzijas absolventu vērtējumi centralizētajos eksāmenos 

bija A, B un C līmenī, 91.9% Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas absolventu 

vērtējumi centralizētajos eksāmenos bija A, B un C līmenī, Cēsu 2.vidusskolā šis 

vērtējums ir 36.94%, bet Cēsu pilsētas vakara vidusskolā – 30.12%. 

2009.gadā notikusi izglītības iestādes un izglītības programmu akreditācija Cēsu 

pilsētas Pastariľa pamatskolā un Cēsu Valsts ģimnāzijā .  

 

Izglītības jomā īstenoti projekti: 

 “Roku rokā bērnu atbalstam“, kura mērķis ir nodrošināt maksimāli rezultatīvu mācību 

darbu, aktualizēt sadarbības partneru – vecāku – bērnu – pedagogu - sociālo darbinieku 

– policistu - izglītības darbinieku atbildības. Projekta ietvaros izstrādāta 

datorprogrammu sadarbības partneru savstarpējai saziľai un uzskaites veidošanai 

darbam ar ģimenēm problēmu gadījumos, sagatavoti 12 speciālisti bērnu emocionālajā 

audzināšanā darbam ar pirmsskolas vecuma bērnu ģimenēm, notiek  lekcijas 

pedagogiem un vecākiem par  sadarbību, atbildībām, disciplinētību un katram savu 

pienākumu pildīšanu.  

 

 „Skolēnu prakse vasarā”, kuras ietvaros nedaudz vairāk kā 100 skolēni piedalījušies 

Cēsu novada pašvaldības organizētā vasaras praksē. 
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2009.gadā izsniegtas 4 jaunas licences pieaugušo izglītības programmu īstenošanai. 15 

Cēsu novada izglītības iestāţu izglītojamajiem un ģimnāzistiem piešķirtas Cēsu novada 

pašvaldības naudas balvas par augstiem sasniegumiem mācībās. 

Cēsu novada pašvaldība finansē divu studentu - topošo pirmsskolas audzinātāju 

mācību maksu Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā. 

3.2. Nozīmīgākie veikumi un notikumi novadā kultūras un tūrisma jomā 

3.2.1. Bibliotēku darbība 

Cēsu novadā darbojas 3 pašvaldības publiskās bibliotēkas ( 1 Cēsīs, 2 Vaives pagastā) 

un 11 izglītības iestāţu bibliotēkas. 

Cēsu Centrālā bibliotēka ir akreditēta kā reģiona galvenā bibliotēka, tā ir metodiskais 

un konsultatīvais centrs visām novada pašvaldības publiskajām un izglītības iestāţu 

bibliotēkām.  

 

Galvenie darba statistiskie rādītāji publiskajās bibliotēkās  

 

 Cēsu Centrālajā bibliotēkā (ar bērnu literatūras nodaļu) 

 

 Bibliotēkā kā lasītāji reģistrēti 24,2% Cēsu pilsētas iedzīvotāji. 

 
Pozīcija 2008.g. 2009.g. + / - 

Lasītāji 

t.sk. bērni 

4072 

1708 

4430 

2263 

+358 

+555 

Apmeklētāji 

t.sk. bērni 

86758 

24397 

93983 

27360 

+7225 

+2963 

Izsniegums 

t. sk. bērnu 

194846 

29684 

186847 

28524 

- 7999 

- 1160 

Starpbibliotēku 

abonements 

- saľemts 

- nosūtīts 

4285 

296 

3989 

2571 

360 

2211 

- 1714 

+ 64 

- 1778 

Krājums 

- ienācis 

- izslēgts 

91324 

3334 

3795 

88177 

2341 

5488 

- 3147 

- 993 

+ 1693 

Literārie pasāk. 

t.sk. bērnu 

65 

47 

63 

46 

- 2 

- 1 

Izstādes 

t. sk. bērnu 

134 

65 

122 

48 

- 12 

- 17 



Cēsu novada pašvaldības 2009.gada publiskais pārskats 

 

 21 

 

Vaives pagasta Rīdzenes un Rāmuļu bibliotēkās (kopā) 

 

No kopējā Vaives pagasta iedzīvotāju skaita bibliotēkās par lasītājiem reģistrēti 22% 

 
Pozīcija 2008.g. 2009.g. + / - 

Lasītāji 317 330 + 13 

Apmeklētāji 4955 7239 + 2284 

Izsniegums 8914 8427 - 487 

Starpbibliotēku 

abonements 

 -saľemts 

- nosūtīts 

 

160 

4 

 

183 

9 

 

+ 23 

+ 5 

Krājums 

- ienācis 

- izslēgts 

9884 

743 

966 

8416 

260 

1728 

- 1468 

- 483 

+ 762 

Literārie pasākumi 33 34 + 1 

Izstādes 174 110 - 64 

 

Projektu izstrāde 

 

Cēsu Centrālajā bibliotēkā 

 

Pavisam iesniegti – 10 projektu pieteikumi. 

Atbalstīti - 6, no tiem VKKF atbalstījis 6 projektus. 

Piesaistītais finansējums: Ls 3435.00  

 

Vaives pagasta Rīdzenes un Rāmuļu bibliotēkās 

 

Rīdzenes bibliotēkai izstrādāts un atbalstīts projekts 1 projekts - „Bērnu ţūrija”, kas ir VKKF 

lasīšanas veicināšanas programmas konkurss. 

 

Pasākumi 

 

Cēsu Centrālajā bibliotēkā 

 

2009. gadā bibliotēkas darbinieki organizēja 63 pasākumus un  122 izstādes. 

 

Cēsu Centrālā bibliotēka izmanto daţādas formas sabiedrības informēšanai par savu 

darbu, funkcijām, pakalpojumiem. Pēc pašvaldību vēlēšanām lielāka uzmanība pievērsta jauno 

deputātu iepazīstināšanai ar bibliotēkas darbu, funkcijām, telpu slikto stāvokli. Bibliotēkas 
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darbu vērtēja vasarā izveidotā Cēsu novada kultūras un tūrisma nozaru iestāţu reorganizācijas 

darba grupa, tās atziľas tika publicētas gan vietējā, gan republikāniskajā presē, viedokļi tika 

izteikti vairākās novada domes un kultūras komitejas sēdēs. Arī šeit tika akcentēts, ka 

bibliotēkas tālāku attīstību nopietni kavē tās telpu sliktais stāvoklis, tāpēc līdz šī jautājuma 

atrisināšanai bibliotēkas darbs netiks būtiski reorganizēts. 

Pēc administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanas būtisks ir jautājums par tālāko 

sadarbību ar jaunizveidotajiem novadiem, bijušā rajona robeţās tādi ir 8, turklāt Cēsu centrālā 

bibliotēka (reģiona galvenā bibliotēka) atrodas vienā no mazākajiem novadiem. Vēl joprojām 

nav izdevies pārliecināt visu novadu vadību parakstīt sadarbības līgumus ar Cēsu Centrālo 

bibliotēku. 

 

Sadarbības tīkls, partneri 

  

 Salīdzinot ar 2008. gadu šajā jomā būtiskas izmaiľas nav notikušas.  

 Jaunums – 2009.gada martā uzsākta sadarbība ar Probācijas dienestu, dots darbs 

cilvēkiem, kam tas nepieciešams.  

Turpinājās sadarbība ar Cēsu pilsētas (novada) domi un Cēsu rajona padomi, līdz 

galam nav atrisināts jautājums par jaunizveidoto novadu sadarbību ar Cēsu Centrālo 

bibliotēku, jo visi bijušā Cēsu rajona novadi vēl nav parakstījuši līgumus.  

Cēsu Centrālajai bibliotēkai notiek regulāra un veiksmīga sadarbība ar: laikraksta 

„Druva” darbiniekiem, Cēsu izglītības iestāţu pedagogiem, Cēsu Tautas teātra reţisoriem un 

aktieriem, ar grāmatnīcām „Sprīdītis”, „Jumava” un „Zvaigznes grāmatu nams”, LR Kultūras 

ministriju, Nacionālo bibliotēku, Latvijas Bibliotekāru biedrību, valsts aģentūru „Kultūras 

informācijas sistēmas”, Alises darbiniekiem, Cēsu Vēstures un mākslas muzeja, Cēsu Izstāţu 

nama, Cēsu Kultūras centra darbiniekiem un Cēsu Kultūras biedrības „Harmonija” literātiem 

 Bibliotēka regulāri saľem grāmatu dāvinājumus no daţādām iestādēm, iedzīvotājiem. 

 Jau vairākus gadus nozīmīgu atbalstu informatīvajā nodrošinājumā sniedz sadarbības 

partneri Rīgā: Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā un Eiropas Savienības institūcijas 

Latvijā. 

   

Bērnu literatūras nodaļas pasākumi 

 

Organizēti 46 pasākumi un 48 izstādes.  

2009.gadā realizēta iecere – daţādos veidos parādīt bērniem, ka bibliotēka ir vieta, 

kur var interesanti pavadīt laiku ne tikai lasot grāmatas, meklējot informāciju un spēlējot 

datorspēles, bet arī pilnveidojot sociālās prasmes klausīšanās, stāstīšanas un radošās izdomas 

procesā. 

Cēsu Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa (bez jau tradicionālajiem pasākumiem) 

veidoja jaunus :  

- 2009.gada 24.aprīlī Bibliotēku nakts ietvaros - atraktīvā spēle „Meklējam spoku” ar 

jauno stāstnieku piedalīšanos. 

- Gada nogalē četrās Ziemassvētku gaidīšanas pēcpusdienās kopīga grāmatu lasīšana 

”Ziemassvētki Mēnesciemā”. 

- Uzsākta sadarbība ar jauniešu klubu „Saules Zootropi”, kur reizi nedēļā bērni tiek 

aicināti uz sarunām par fantastikas literatūras tēliem. 

 

Lielākie bibliotēkas tradicionālie, ikgadējie pasākumi: 

 Bērnu grāmatu svētki (aprīlī) 

 Bibliotēku nakts (aprīlī) 

 Dzejas dienas Cēsīs (septembrī, oktobrī) 

 Vidzemes novada bērnu un skolu bibliotēku darbinieku konference. 
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Metodiskais darbs. Pieredze 

 

Pašvaldības publiskajās bibliotēkās 

 

Cēsu Centrālās bibliotēkas organizētie semināri pašvaldību publisko bibliotēku 

darbiniekiem : 

 

2009.gadā notikuši 4 semināri, 18 Centrālās bibliotēkas darbinieki apmeklējuši 

daţādus profesionālās apmācības kursus un paaugstinājuši savu profesionālo zināšanu līmeni. 

 

  2009.gadā sniegtas 122 individuālās konsultācijas pagastu bibliotekāriem.  

 

Pieredzes apmaiľa 

 

2009. gadā novadu pašvaldību bibliotekāriem organizēts pieredzes mācību brauciens 

uz Kurzemes bibliotēkām. Cēsu Centrālās bibliotēkas 2 darbinieki aprīļa mēnesī bija Latvijas 

nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta rīkotajā pieredzes braucienā uz 

Aleksandrijas bibliotēku Ēģiptē. 

Bērnu literatūras nodaļas vadītāja piedalījās Nīderlandes publisko bibliotēku 

asociācijas projektā un kopā ar vēl 3 kolēģēm no Latvijas apmeklēja Nīderlandes publiskās 

bērnu bibliotēkas. 

 

Pašvaldības izglītības iestāţu bibliotēkās 

 

2009.gadā Cēsu rajona teritorijas novadu skolu 43 bibliotēku darbinieki izgājuši 

profesionālās IS „Skolu Alise” apmācību kursus. Gada laikā 15 skolu bibliotēku krājumi 

pievienoti Cēsu centrālās bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas kopkatalogam. Darbs 

turpinās. 

 

Pašvaldības informāciju par bibliotēkas funkcijām, pakalpojumiem, vēsturi un šodienu, 

organizētajiem pasākumiem var iegūt  

 bibliotēkā; 

 internetā (bibliotēkas mājaslapā www.biblioteka.cesis.lv, uz to ir tiešsaiste arī no Cēsu 

pilsētas domes mājaslapas www.cesis.lv, citās mājaslapās); 

 laikrakstā „Druva” (publikācijas raksta gan paši bibliotekāri, gan ţurnālisti; laikraksta 

kultūrvēsturiskajā pielikumā „Novadnieks” turpinājās 2007. gadā iesāktā rakstu sērija 

ciklā „Ko rakstīja Cēsu laikraksti…” un 2008. gadā iesāktā sērija „Cēsu bibliotēkai 

90”, kurā rakstīts par bibliotēkas vēsturi, tās vadītājiem, darbiniekiem); 

 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 pilsētas, rajona, atsevišķu pašvaldību vadītājiem.  

 

Pārskata gadā Cēsu Centrālā bibliotēka piedalījās akcijā „Uzslavē labu servisu” 

(saľemtas vairāk kā 40 anketas ar darba vērtējumu). 

 

 

http://www.biblioteka.cesis.lv/
http://www.cesis.lv/
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3.2.2. Kultūra 

Amatiermākslas kolektīvi 

 

2009.gadā Cēsu kultūras centrā darbojās 13 daţādu vecumu un veidu  amatiermākslas 

kolektīvi (5 kori, 4 tautisko deju kolektīvi, t.sk. viens bērnu kolektīvs, 1 teātra kopa, 1 ritma 

deju grupa,1 folkloras kopa, 1 bērnu vokālais ansamblis) ar kopējo dalībnieku skaitu – 499.  

Amatiermākslas kolektīvi ar savām koncertprogrammām ir uzstājušies gan Cēsu 

novada, gan Latvijas un ārvalstu skatītājiem, kopējais kolektīvu uzstāšanās bieţums 2009.gadā 

ir  212  aktivitātes, tai skaitā 65 koncerti Cēsīs. 

Lai novērtētu kolektīvu gatavību Dziesmu un Deju svētkiem, republikas rajonos tika 

rīkotas skates ar Dziesmu un Deju svētku virsdiriģentiem un virsvadītājiem ţūrijas sastāvā. 

Cēsu rajona skatēs visi Cēsu kultūras centra deju kolektīvi un kori ieguvuši 1.pakāpes 

novērtējumu, Vidzemes novada skatēs kolektīvi ir guvuši godalgotās vietas un atzinību.  

Kolektīvi veiksmīgi ir turpinājuši radošo līdzdalību arī starptautiskās aktivitātēs – 

konkursos, festivālos, koncertos. Tautas vērtes kopa „Dzieti” piedalījusies tradicionālajā 

festivālā „Baltica” un arheologu konferencē Bavārijā. Bērnu deju kolektīvs „Randiľš” 

S.Jonaites vadībā ieguvis 3.vietu festivālā „Folklora bez robeţām” Bulgārijā. 

2009.gadā Vaives pagasta tautas namā darbojās vidējās paaudzes deju kolektīvs ar 8 

dejotāju pāriem un vokālais ansamblis.  

 

Vidzemes kamerorķestris 

 

2009.gada koncertsezonā Vidzemes kamerorķestris diriģenta Andra Veismaľa vadībā 

kopumā sniedza 19 koncertus, tai skaitā pirmatsaľojot latviešu komponistu K.Lāča un 

A.Veismanes skaľdarbus. 

 

Vidzemes kamerorķestra sniegumā skatītājiem tika piedāvāta K.V.Gluka opera 

„Ķīnietes”. Orķestris piedalījies Ziemas mūzikas festivālā Valmierā, Senās Mūzikas festivālā, 

Cēsu Mākslas festivālā, Hermaľa Brauna fonda organizētajā koncertu ciklā „Pilsētai un 

Pasaulei”. Orķestris sniedzis labdarības koncertu Cēsu pansionāta „Cīrulīši” iemītniekiem, 

piedalījies Cēsu Mūzikas vidusskolas rīkotajā koncertā „Vidzemes jaunie talanti” un kocertā 

skolu jaunatnei „Rudā priestera stāsts”. Kopumā Vidzemes kamerorķestra koncertus 

apmeklējuši 7000 klausītāju. 

 

Valsts, gadskārtu svētki un citas norises 

 

Cēsu pilsētā (pēc 01.07.2009. novadā) tika svinēti Valsts un tradicionālie gadskārtu 

svētki un atzīmētas piemiľas dienas, kurā aktīvu dalību ľēma kultūras centra amatiermākslas 

kolektīvi. Jūlijā rīkotos Cēsu pilsētas svētkus kopumā apmeklēja vairāk kā 12 000 iedzīvotāju 

un viesu. 

Jūlijā - augustā norisinājās trešais Cēsu Mākslas festivāls, kura organizēšanā 

līdzdarbojās Cēsu Kultūras centrs. Festivāls mēneša garumā piedāvāja profesionālās mākslas 

programmas mūzikā, skatuves mākslā, vizuālajā mākslā, kino.  

 

Kopumā Cēsu Kultūras centrs 2009.gadā piedalījies 90 pasākumu rīkošanā, no tiem 29 

koncerti, 26 amatiermākslas pasākumi, 9 tradicionālo svētku un piemiľas dienu pasākumi, 6 

teātra izrādes u.c. pasākumi. 
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Sabiedriskās aktivitātes 

 

Cēsu Kultūras centrs maijā piedalījās pirmā Latvijas foruma organizēšanā. Kultūras 

centrā noritēja publiska diskusija par iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību jeb pašiniciatīvas 

uzľemšanos daţādu problēmu risināšanā. Diskusijas rezultātā izveidojās aktīva domubiedru 

grupa „Cēsu Forums”, kas sekmē Cēsu iedzīvotāju savstarpēju sadarbību labāku dzīves 

apstākļu radīšanai. 

 

Sadarbībā ar Britu padomi Latvijā projekta „Radošās pilsētas” ietvaros Cēsu Kultūras 

centrs ir organizējis trīs iedzīvotāju forumus pēc īpaši izstrādātas situācijas analīze un ideju 

radīšanas metodikas – Nākotnes Pilsētas spēles, kuros tika aicināti piedalīties cēsnieki – 

daţādu nozaru profesionāļi, lai meklētu un arī īstenotu jaunas idejas Cēsu vecpilsētas 

sakārtošanai, tūristu piesaistīšanai pilsētai ilgstošākā laika periodā un kultūrtūrisma attīstības 

iespējām visā Vidzemes reģionā. 

 

Starptautiskā kultūras sadarbība 

 

Cēsu Kultūras centra vadībā tika sagatavots un iesniegts LR Kultūras ministrijai 

izvērtēšanai Cēsu pilsētas pieteikums 2014.gada Eiropas Kultūras galvaspilsētas titulam. 

Projekta pieteikuma sagatavošanas laikā tika izstrādātas vairākas mākslinieciskās programmas 

un veiktas plašas diskusijas ar kultūras darbiniekiem un iedzīvotājiem par projekta paredzamo 

norisi un ietekmi uz pilsētas attīstību. Cēsu kandidēšana titulam veidojas pozitīvu pilsētas 

publicitāti Latvijas un Eiropas mērogā, kā arī aktivizēja iedzīvotāju līdzdarbību kultūras 

norisēs. Kaut arī konkursa pēdējā kārtā Cēsis netika izvirzītas titula saľemšanai, tomēr veiktās 

iestrādes tiks izmantotas turpmākajā Cēsu kultūras piedāvājuma veidošanā. 

 

Kultūras procesa koordinēšana un plānošana 

 

Cēsu Kultūras centrs ir veicis koordinējošu darbu pilsētas kultūras norišu plānošanā, 

apkopojot un popularizējot ikmēneša kultūras pasākumu kalendāru Cēsu novadā, kā arī 

turpinājis Cēsu Kultūras stratēģijas 2008-2013 izpildes uzraudzību. 

 

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, 

savukārt koncertu un izrāţu norisei Cēsu 2.pamatskolas zāle.  

2009.gada aprīlī Cēsu pilsētas domē ir apstiprināta Vidzemes mūzikas un kultūras 

centra darbības stratēģija 2013.-2022.gadam, kas noteiks kultūras centra tālāko darbību pēc 

ēkas rekonstrukcijas. 

 

Kultūra Vaives pagastā 

 

2009.gadā Vaives pagasta tautas namā darbojās vidējās paaudzes deju kolektīvs un 

vokālais ansamblis, kopā 27 dalībnieki. Cēsu rajona skatē deju kolektīvs  ieguva 1.pakāpes 

novērtējumu. Kolektīvs apguvis gan obligāto skates repertuāru, gan vadītājas veidotās 

jaunrades deju horeogrāfijas. Tika izpildīts Vaives amatiermākslas kolektīvu pamatuzdevums 

- nodrošināt programmas Vaives pagasta tradicionālajās norisēs - Lieldienās, Jāľos, 

Ziemassvētkos, 18.novembrī, sociālo grupu - pensionāru un represēto pasākumos. 

Apvienojoties novadā, Vaives kolektīvi iekļāvās arī Cēsu pilsētas pasākumu nodrošināšanā - 

Lieldienās, Pilsētas svētkos. Līdztekus tam tika organizēti izbraukuma koncerti - Skujenē, 
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Amatā, Trikātā, Ventspilī. Vaives dejotāji bija viens no 11 deju kolektīviem, kas Cēsu rajonu 

pārstāvēja Kurzemes deju svētkos jūnijā. Kopumā kolektīvi piedalījušies 23 pasākumos.  

    Vaives tautas namam veidojusies veiksmīga sadarbība ar Rāmuļu un Līvu pamatskolām, 

tradicionālo svētku norisēs iesaistot arī skolu pašdarbniekus, kā arī ar Lauku sieviešu 

apvienību "Vaive", ar kuru kopā tiek organizētas lekcijas par visdaţādākajām tēmām 

(ekoloģija, ezotērika, stila konsultācijas, patērētāju tiesību aizsardzība u.c.) un praktiskas 

nodarbības, apmeklētājiem apgūstot jaunas iemaľas un daloties pieredzē (rokdarbi, 

daiļdārzniecība, ekoloģiskā kosmētika, veselību veicinoša vingrošana u.c.), kopumā 28 

nodarbības. 

     Tautas nama darbība tiek plānota tā, lai norisēs iesaistītu  pēc iespējas plašāku interešu 

mērķauditoriju, tādēļ līdztekus amatierkolektīvu darbības organizēšanai, notikušas 

gan izstādes "Kaķukroga" telpās, gan amatierteātru izrādes,  Skolotāju dienas un skolas 

labinieku aktivitātes, vasarā organizēti sporta un izklaides pasākumi brīvdabā - Kaķupītes 

estrādē un citur. Tautas nama telpas tikušas izmantotas arī citu organizāciju rīkotajām 

informatīvām un izglītojošām norisēm, kā arī laulību reģistrācijai. Sadarbībā ar Cēsu Kultūras 

centru, Vaives pagasta teritorijā tika nodrošināts arī lielāko Cēsu pasākumu afišu izvietojums. 

3.2.3. 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 „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs”.  

2009.gads Cēsu pašvaldības aģentūrai „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” ir 

pagājis sadarbības un attīstības zīmē, pievēršot uzmanību tām vērtībām un iniciatīvām, kuru 

attīstībai vairāk bijis nepieciešams ieguldīt tieši savu darbu un idejas.  

Sadarbībā ar Nacionālo bruľoto spēku Instruktoru skolu, Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības aģentūru, kā arī Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā pasākuma "Darba 

praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaľu iegūšanai un uzturēšanai" 

ietvaros bez darba palikušie iedzīvotāji piedalījušies Cēsu pils kompleksa teritorijas 

sakopšanas un labiekārtošanas darbos. Cēsnieku ieguldījumu atzinīgi novērtējuši arī pilsētas 

viesi, kas Tūrisma informācijas centra veiktajā apmeklētāju aptaujā kā vienu no galvenajiem 

pozitīvajiem iespaidiem minējuši sakopto vidi pils kompleksā.  

 

2009.gadā kopumā ir uzsākti jauni un turpināti realizēt esošie projekti, kuru rezultātus 

iedzīvotāji varēs baudīt jau šogad un nākamgad – būs sakopts Pils parks un estrāde, tāpat Pils 

laukums un Cēsu Jaunā pils. Uzsākts vērienīgs darbs pie jaunas pastāvīgās ekspozīcijas 

veidošanas, lai muzeja apmeklējums būtu interesants piedzīvojums ikvienam tā apmeklētājam. 

Lai piedāvātu arvien jaunas izstādes, 2009.gadā noslēgts sadarbības līgums ar Latvijas 

Nacionālo vēstures muzeju. 

Cēsu muzeja darbinieki var būt priecīgi par restaurācijas darbnīcas iekārtošanu, kas 

tagad ļauj kvalitatīvi restaurēt senos priekšmetus. 

 

Cēsu pils kompleksā 2009.gadā noritējuši daudz daţādu kultūras pasākumu, kopā ar 

pastāvīgo piedāvājumu un izstādēm piesaistot vairāk kā 70 000 apmeklētāju. 

Pavasaris pils dārzā iesākās ar loka šāvēju festivālu, kam sekoja ikgadējā Muzeju nakts 

un tūrisma sezonas atklāšana. Cēsīs atgriezušies viduslaiku svētki „Wendene 1378”, kas arī 

šogad aicinās divu dienu garumā izbaudīt, ko nozīmēja dzīvot viduslaikos.  

 

Pirms 35 gadiem aizsāktā Cēsu novada mākslas izstādes tradīcija pulcināja kuplu 

dalībnieku un apmeklētāju skaitu. Visa gada garumā un Izstāţu nams piedāvāja gan Latvijā 

jau sen zināmu mākslinieku izstādes, gan jauno Latvijas dizaineru sniegumu. 



Cēsu novada pašvaldības 2009.gada publiskais pārskats 

 

 27 

 

Viens no interesantākajiem vasaras pasākumiem bija sadarbībā ar Valmieras Drāmas 

teātri tapusī izrāde ”Latviešu laiks”, kas pilsdrupu pagalmā ikvienam atgādināja par senajiem 

Cēsu kauju notikumiem. Augustā vairāku nedēļu garumā pilsdrupās tika demonstrēta Gruzijas 

filmu programma Cēsu Mākslas festivāla ietvaros, un apmeklētāju interese ir radījusi 

pārliecību, ka kino vakari jāturpina organizēt arī šovasar. 

Rudenī, un arī Ziemassvētku laikā Cēsu pils komplekss aicināja ģimenes uz radošām 

darbnīcām un aktīvu brīvā laika pavadīšanu, piedāvājot aktivitātes lieliem un maziem 

apmeklētājiem. Skolēniem ziemas brīvlaikā bija iespēja bez maksas pavadīt laiku un uzzināt 

daudz jauna un saistoša par Cēsu vēsturi. 

Īpašs 2009.gadā bija novembris, kad Latvija atzīmēja Valsts svētkus. Cēsu Vēstures un 

mākslas muzeja speciālisti veica lielu ieguldījumu, izveidojot izstādi „Sarkanbaltsarkanā 

Latvijas karoga stāsti” Latvijas Ārlietu ministrijā. Savukārt Cēsu muzejā bija apskatāma 

izstāde „No dziesmas līdz nacionālai valstij” un īpašs notikums 13.novembrī – iespēja apskatīt 

vienīgo zināmo pilno Lāčplēša kara ordeľa komplektu, kas piederējis Latvijas armijas 

ģenerālim Jānim Balodim. 

 

Cēsu Tūrisma informācijas centra (TIC) telpas tika apvienotas ar Cēsu pils kompleksa 

Apmeklētāju centru, līdz ar to ieguvēji ir visi – viesi, kas apmeklē pils kompleksu, iepazīst arī 

novada tūrisma piedāvājumu. Apkopotā statistika liecina, ka pagājušajā gadā, salīdzinot ar 

2008.gadu, tūristu skaits Cēsu pilsētā un apkārtnē ir samazinājies. Savukārt par 37% ir audzis 

tieši TIC apkalpoto tūristu skaits. Lielāko apmeklētāju skaitu arvien sastāda latvieši – 46 %, 

otro vietu atstājot Vācijas ceļotājiem. Plaši pārstāvētas ir arī citas Eiropas valstis, bet katru 

mēnesi ir apmeklētāji arī no krietni tālākām vietām - gan Āzijas valstīm, gan Austrālijas, 

Jaunzēlandes. Ārzemju viesu vidū ir sastopami arī apmeklētāji no Meksikas, Brazīlijas, 

Islandes, Dienvidāfrikas Republikas, Luksemburgas, Irākas, Serbijas, Slovēnijas u.c. Kopumā 

Cēsu Tūrisma informācijas centrs 2009.gadā informāciju ir sniedzis apmeklētājiem no gandrīz 

50 valstīm. 

 

Valstis, no kurām ierodas ceļotāji: 

 

1 Latvija 46,0%  6 Nīderlande 3,1% 

2 Vācija 17,2%  7 Francija 2,7% 

3 Igaunija 5,7%  8 Lielbritānija 2,4% 

4 Lietuva 4,4%  9 Krievija 2,0% 

5 Spānija 3,9%  10 Polija 1,6% 

 

Cēsu pilsētas apmeklējuma statistika 2009.gadā, tūristu skaits (tūkstoši) 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Cēsis 82 90 110 128 200 217 258 375 469 440 405 

Starp tūristu iecienītākajiem objektiem nepārspēts ir Cēsu pils komplekss, tāpat 

visvairāk apmeklēto vidū Cēsīs un apkārtnē ir slēpošanas kompleksi „Ţagarkalns” un 

„Ozolkalns”, Līgatnes dabas takas, atpūtas komplekss "Rakši", Āraišu arheoloģiskais 

muzejparks, Padomju laika īpaši slepenais objekts  ar segvārdu „Pansionāts” (Līgatnes 

bunkuri), Zvārtes iezis, Ungurmuiţa, Cīrulīšu dabas takas, Ērgļu klintis, Vējiľu pazemes ezeri, 

Savvaļas zirgu ganības "Jaun-Ieviľas", Strausu audzētava „Jaunklētnieki”, kā arī memoriālie 

muzeji bijušā Cēsu rajona teritorijā.  

Cēsu TIC uzsācis aktīvu sadarbību ar tūrisma uzľēmējiem, uzsākti un realizēti vairāki 

tūrisma projekti, veidojot kopīgus piedāvājumus Cēsu un apkārtnes viesiem.  
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4. Informācija par nozīmīgākajiem veikumiem un notikumiem novadā 

veselības aprūpes un sociālajā jomā 

4.1. Veselības aprūpe 

Atbilstoši realizētajam reģionālo reformu plānam 2009.gadā Cēsu rajona slimnīcu no 

Cēsu rajona padomes savā īpašumā pārľēma Cēsu novada dome. 

Realizējot Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) reorganizācijas plānu valstī 

Cēsu rajona padome piekrita atdalīt un nodot Cēsu rajona slimnīcas NMP dienestu valsts 

vienotajam NMP dienestam, kā rezultātā no 2009.gada 1.augusta visi slimnīcas NMP 

darbinieki pārgāja darbā uz jaunizveidoto organizāciju, kā arī tai tika nodotas vai iznomātas 

slimnīcas rīcībā esošās NMP automašīnas un aprīkojums.  

Saskaľā ar Veselības ministrijas (VM) slimnīcu reorganizācijas plānu no 2009.gada 

1.septembra Cēsīm tuvumā esošās Limbaţu, Smiltenes un Siguldas slimnīcas pārtrauca sniegt 

stacionāro neatliekamo palīdzību, kā rezultātā notika pacientu plūsmas palielināšanās uz Cēsu 

slimnīcu, jo īpaši dzemdību gadījumos. Līdz ar to slimnīcas darbs tika organizēts lielākam 

pacientu skaitam.  

Nozīmīgs notikums slimnīcas vēsturē bija Cēsu novada domes lēmums, saskaľā ar 

kuru aģentūra „Cēsu veselības aprūpes centrs” 2009.gada 1.decembrī tika pievienota 

slimnīcai. Pievienošanas mērķis bija apvienot resursus veselības aprūpei viena novada 

ietvaros, attīstīt iestādes konkurētspēju un efektivitāti, veikt koordinētu attīstību un speciālistu 

pārklājumu apkalpojamā teritorijā. 

Neskatoties uz sareţģīto ekonomisko situāciju, turpinājās ieguldījumu veikšana 

slimnīcas modernizācijā un attīstībā. Pacientu un darbinieku ērtībai šajā gadā tika pabeigta 

jauna pacientu transportēšanas lifta uzstādīšana, kas nomainīja veco gan morāli, gan fiziski 

nokalpojušo liftu, ieguldot projektā 53,076 LVL. Ierīkojot šādu pilnībā automatizētu liftu vairs 

nav nepieciešamība izmantot liftnieku pakalpojumus, tādejādi ietaupot slimnīcas līdzekļus. 

Papildus tika iegādātas daţādas medicīnas tehnoloģijas iekārtas kopsummā 25,240 LVL 

vērtībā, t.sk. USG iekārta 14,630 LVL vērtībā jaunizveidotajam fleboloģijas kabinetam. Lai 

uzlabotu un modernizētu informācijas uzskaiti tika iegādāta datorprogrammas „Ārsta birojs” 

jaunākā versija ieguldot tajā 6,909 LVL  

Realizējot 2007.gadā izstrādāto Cēsu rajona slimnīcas attīstības vīziju 2015.gadam, 

2008.gadā tika izsludināts slimnīcas rekonstrukcijas un attīstības projekta konkurss, kā 

rezultātā 2009.gadā tika noslēgts līgums ar konkursa uzvarētāju SIA „RS Grupa” par kopējo 

summu 360,000 LVL. Uz 2009.gada beigām projekta izstrādātājs ir izstrādājis attīstības 

koncepcijas modeļus, kurus ir iesniedzis slimnīcai izvērtēšanai. Īstenojot minēto projektu tiks 

izveidots moderns veselības aprūpes centrs.  

  Lai veicinātu efektīvu un konkurētspējīgu uz pacientu orientētu slimnīcas tālāko 

darbību ilgtermiľā Cēsu novada dome 2009.gada 17.decembrī nolēma reorganizēt slimnīcu, 

likvidējot aģentūru „Cēsu rajona slimnīca” un tās vietā izveidojot SIA „Cēsu klīnika”. 

Faktisko saimniecisko darbību klīnika uzsāk ar 2010.gada 1.janvāri, pārľemot aģentūras 

ārstniecisko procesu.     

4.2. Sociālā palīdzība 

2009.gads bija Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

aģentūra” (turpmāk tekstā – Aģentūra) trešais darbības gads, kas iezīmējies ar lielu spriedzi, 

kam pamatā valsts ekonomiskās situācijas strauja pasliktināšanās, kas radīja Sociālā budţeta 

samazinājumu, Aģentūras struktūras izmaiľas, amata vienību samazināšanu, darbinieku 

atalgojuma samazināšanu, bet ļoti strauju klientu skaita pieaugumu. 
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2009.gadā apgūtais sociālais budţets kopumā ir bijis gandrīz par 9,14 % mazāks pret 

2008.gada izpildi (Ls 621 685,00), tai skaitā algu fonda samazinājums par 35,43 % (amata 

vienību skaits gada sākumā bija 36,75, bet gada nogalē 27,25). Savukārt izsniegto pabalstu 

apjoms pieaudzis par 22,22 % (2008.g – Ls 118 686,00, 2009.g. – 152 591,00). Bet 

neskatoties uz to arī Aģentūras paveiktais ir vērā ľemams un būtiski ir tas, ka Cēsu novada 

iedzīvotājiem nav samazināts palīdzības apjoms. 2009.gadā ir ieviesti pat jauni palīdzības 

veidi un realizēti ievērojami projekti un paplašinājušās veicamās funkcijas, piemēram, 

Dzīvokļu komisijas izveidošana Aģentūrā un lēmumu pieľemšanas deleģēšana par iedzīvotāju 

ievietošanu Aģentūras valdījumā nodotajās dzīvojamās mājās. Tāpat arī dāvanu karšu 

„Elektrības norēķinu kartes 500 kWh” izsniegšana Cēsu novada trūcīgajiem iedzīvotājiem. 

Vēl pēc Aģentūras iniciatīvas Aģentūra uzľēmās dalīt veikala „Elvi” atlaiţu kartes pilsētas 

mazaizsargātajiem iedzīvotājiem. 

 

1. attēls Sociālā budţeta sadalījums 2009. gadā 

35%

13%13%

27%

12%

Atlīdzība

Preces un pakalpojumi

Pamatkapitāla veidošana

Sociālie pabalsti

Valsts budžeta transferi

 
 

Ievērojamākiem 2009.gada veikumi: 

1. Eiropas Reģionālā un attīstības fonda atbalstītā projekta Daudzdzīvokļu mājas (daļēja) 

renovācija siltumnoturības uzlabošanai Caunas ielā 8, Cēsīs” īstenošana; 

2. 2009.gada martā uzsākts sadarbības projekts ar Cēsu kristīgajām konfesijām par Zupas 

virtuves pakalpojuma paplašināšanu;  

3. Organizēti pirmie Cēsu Ģimeľu dienas svētki; 

4. Darbu sācis HIV profilakses kabinets; 

5. Izstrādāts Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” darbības modelis, 

nolikums, vienoti saistošie noteikumi un vienāds sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības apjoms visiem Cēsu novada iedzīvotājiem; 

6. Eiropas Sociālā fonda projektā „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana 

pašvaldībās darba iemaľu iegūšanai un uzturēšanai” nodarbināti 15 stipendiāti. 

7. Darbības modelis, apvienojoties Vaives pagasta „Sociālam dienestam” ar Cēsu 

pašvaldības aģentūru „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūrai”, kopējs 

darbs pie jaunā nolikuma un saistošo noteikumu izstrādes. 

 

Būtiski pieaudzis izsniegto trūcīgo ģimeľu (turpmāk tekstā – TĢ) izziľu skaits.  2008.gada 

oktobrī vidēji tika izsniegtas 12-13 TĢ izziľas, 2008.gada decembrī – 24, bet 2009.gada 

janvārī –  jau 55 un  2009.gada decembrī – 73.  

 

 Saskaľā ar Pārvaldes līgumu, katra gada nogalē tiek veikta Aģentūras apmeklētāju 

anketēšana. Rezultāti liecina, ka gandrīz 50% aptaujāto Aģentūras darbinieku atsaucību 

novērtējuši kā ļoti labu, 18% no aptaujātiem - kā teicamu.  
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Aģentūrai ir 18 pabalstu veidi, no kuriem lielākie līdzekļi 2009.gadā tika tērēti šādiem 

pabalstiem: 

 Pabalsts apkurei   Ls 29 493,40; 

 GMI pabalsts    Ls 24 266,00; 

 Brīvpusdienas skolā   Ls 14 137,30; 

 Sociālo dzīvokļu uzturēšanai  Ls 13 737,70; 

 Pabalsti bāreľiem   Ls 11 918,20. 

 

2. attēls Pabalstu izlietojums 2009. gadā 
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Pabalsts skolēnu transportam

Soc. aprūpes pak. nepilng. pers.

Svētku pabalsts

 
 

Līdzīgi kā Cēsu pilsētā, arī Vaives pagastā 2009.gads iezīmējies ar strauju klientu 

skaitu pieaugumu, kas no Vaives pagasta pārvaldes „Sociālā dienesta” darbinieku puses 

prasīja saspringtāku darba reţīmu. Neskatoties uz to tika veikti arī vēl citi pasākumi, kas 

uzlabotu Vaives iedzīvotāju labklājību. Kā vienu galvenajiem jāmin pilotprojekts Trūcīgo 

ģimeľu kolektīvai nodrošināšanai ar mazdārziľiem Vaives pagastā un kolektīva šo 

mazdārziľu apstrādāšanas organizēšana. Tāpat kā jau katru gadu Vaives Sociālais dienests 

augustā divu nedēļu garumā rīko Pašpalīdzības tirdziľu, kura nepieciešamība palielinās ar 

katru gadu. 

 

 Par nākamā gada divām galvenajām prioritātēm Sociālais dienests uzskata: 

1. Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” darbības piemērošana, 

iekļaujot Aģentūras struktūrā Vaives Sociālo dienestu.  

2. Sociālās jomas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšana. 
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5. Informācija par nozīmīgākajiem veikumiem un notikumiem novadā 

sabiedriskās kārtības nodrošināšanā 

Veicot darbības sabiedriskās kārtības uzturēšanā Cēsu novadā, uzraugot Cēsu novada 

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

transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu, Pašvaldības policijas darbinieki 2009.gadā ir 

sastādījuši 1235 personām administratīvā pārkāpuma protokolus, no kurām Pašvaldības 

policija pie administratīvās atbildības ir saukusi 978 personas.  

Adm. pārk. protokoli 

1235

Saist. not. 89

APK 403

CSN 743

 

 89 personām sastādīti Administratīvā pārkāpuma protokoli par Cēsu pilsētas domes 

saistošo noteikumu neievērošanu; 

 403 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 cieľu; 

 743 autovadītāji saukti pie administratīvās atbildības par transportlīdzekļu novietošanu 

stāvēšanai neatbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem; 

 247 administratīvā pārkāpuma lietas nosūtītas izskatīšanai un lēmuma pieľemšanai 

citām institūcijām: 

Citām 

institūcijām 5

Admin. kom. 

58

Tiesai 184

 

 58 lietas nosūtītas Cēsu pilsētas domes Administratīvajai komisijai; 

  184 lietas nosūtītas Cēsu rajona tiesai, no kurām 164 ir par alkoholisko dzērienu 

lietošanu sabiedriskā vietā vai atrašanos sabiedriskā vietā alkohola reibuma stāvoklī, kas 

aizskar cilvēka cieľu, atkārtoti gada laikā;  

 5 lietas citām institūcijām. 
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Valsts policijā par daţādiem administratīvajiem pārkāpumiem nogādāta 591 persona: 

Ceļu policijā 54
Esoši meklēšanā 10

Sīkais hulig. 21

171.p.1.d. 190

171.p.2.d. 164

Nepakļauš. polic. darb. 9

Nepilng. 48

Citi 95

 

 54 - autovadītāji par ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu.; 

 10 - personas aizturētas, kuras ir bijušas meklēšanā; 

 21 - persona par sīko huligānismu; 

 354 - personas par atrašanos sabiedriskās vietās alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar 

cilvēka cieľu, vai alkohola lietošanu sabiedriskās vietās; 

 9 - personas par ļaunprātīgu nepakļaušanos policijas darbinieku likumīgajām prasībām; 

 48 - nepilngadīgie par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos izklaides vietās 

neatļautā laikā; 

 95 - persona par citiem APK normu neievērošanas gadījumiem. 

Atskaites periodā 168 personām izteikti brīdinājumi par Cēsu pilsētas domes saistošo 

noteikumu neievērošanu, no kurām lielākoties par teritorijas, nekustamā īpašuma vai 

atkritumu apsaimniekošanas noteikumu neievērošanu. 

46 personas, kuras nav spējušas patstāvīgi pārvietoties un ir varējušas nodarīt veselības 

kaitējumu sev vai citiem, nogādātas Cēsu rajona slimnīcā vai mājās. 

2009.gadā Pašvaldības policija izbraukusi uz 2079 izsaukumiem un izskatījusi 269 

iedzīvotāju iesniegumus. 

2009.gada jūlijā Pašvaldības policija, sabiedriskās kārtības uzturēšanai, sāka veikt 

patrulēšanu Vaives pagastā, savukārt Cēsu pilsētas Pils parkā tika uzstādītas vairākas video 

novērošanas kameras. 

2010. gadā plānots pilnveidot video novērošanas sistēmu pilsētā t.sk., Roţu laukumā – 

uzstādot tur papildus video novērošanas kameras. 

6. Divos iepriekšējos gados izpildītais un kārtējam gadam pieľemtais 

budţets, tajā skaitā, saistību un garantiju apjomi 

2009.gadā, samazinoties budţeta ieľēmumiem, tika ieguldīts daudz apjomīgāks darbs 

budţeta un tā grozījumu izstrādes procesā, kā arī budţeta izpildes kontrolē. Līdz ar to 

2009.gads iezīmēja virzienu ilgtspējīgas budţeta politikas realizēšanā, īstenojot strukturālas 

reformas pašvaldības pārvaldē ar mērķi paaugstināt konkurētspēju un samazināt izmaksas. 

Iepriekš minēto pasākumu rezultātā budţeta līdzekļu atlikums 2009. gada beigās sasniedza – 

3,987 milj.latu (attiecīgi 2008.gadā – 2,573 milj.latu), pašvaldības resursi izdevumu segšanai 

sasniedza – 25,066 milj.latu, izdevumi – 21,079 milj.latu. Budţeta līdzekļu atlikums 

izveidojās izdevumu optimizācijas rezultātā,- pārskatot un/ vai pārtraucot noslēgto preču 

piegādes vai pakalpojumu līgumus, saskaľā ar normatīvo aktu izmaiľām, kas noteica 

ierobeţojumus atlīdzības sadaļā , kā arī sakarā ar projektu realizācijai saľemtajiem avansa 

maksājumiem par ES struktūrfondu finansēto daļu un valsts budţeta finansēto daļu projektu 

īstenošanai. 
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Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu izpilde 2008. un 2009.gadā
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Cēsu novada pašvaldības 2010.gada pamatbudžeta plānotie ieņēmumi  

Iedzīvotāju ienākuma 

nodoklis; 5 422 792; 

52%

Budžeta iestāžu 

ieņēmumi; 1 186 094; 

11%

Valsts budžeta 

transferti; 3 070 708; 

29%

Pašvaldību budžeta 

transferti; 483 256; 

4.3%

Nenodokļu ieņēmumi; 

34 533; 0.3%

Azartspēļu nodoklis; 40 

000; 0.4%

Nekustamā īpašuma 

nodoklis; 329 837; 3%
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Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu izpilde 2008. un 2009.gadā
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Cēsu novada pašvaldības 2010.gada pamatbudžeta plānotie izdevumi  

08.000 Atpūta, kultūra, 

reliģija; 2 151 715; 16%

07.000 Veselība; 34 842; 

0.3%

06.000 Teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana               ; 

689 860; 5%

10.000 Sociālā aizsardzība; 1 

022 702; 7%

01.000 Vispārējie valdības 

dienesti                                                                                           

; 1 692 817; 12%

03.000 Sabiedriskā kārtība un 

drošība                                                                                         

; 179 587; 1%

04.000 Ekonomiskā darbība                                                                                                     

; 1 936 860; 14%

02.000 Aizsardzība    ; 1 606; 

0.01%

05.000 Vides aizsardzība                                                                                                      

; 223 136; 1.69%

09.000 Izglītība; 5 861 990; 

43%

 
 

2008.gada beigās neatmaksāti aizľēmumi bija par kopējo summu 12 142 tūkst.latu, 

2009.gadā 11 641 tūkst. latu. 

 

2009.gadā tika atľemti Valsts kases kredīti: 

 176,4 tūkst. eiro (06.08.2009.) ERAF projekta „Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības 

iestāţu renovācijai” priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai. 

 1,002 milj. eiro (10.12.2009.) pirmsskolas izglītības iestādes būvniecības pabeigšanai. 
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 62,7 tūkst. eiro (07.12.2009.) ERAF projekta „Satiksmes drošības un transporta 

sistēmas organizācijas uzlabošana Vāveres ielā, Cēsīs” realizācijai. 

 17.12.2009.pieľemts Cēsu novada domes lēmums Nr.531 „Par ilgtermiľa aizľēmumu 

Eiropas ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta projekta „Vidzemes 

inovāciju un uzľēmējdarbības centrs” realizācijai 400,0 tūkst. eiro apmērā. 

 

Pašvaldības uzņemtās saistības 
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Projektu īstenošanai 2010.gadā un turpināšanai nākamajos gados pašvaldības budţetā 

tiek plānotas ilgtermiľa saistības. Pamatojoties uz budţetā uzľemtajām ilgtermiľa saistībām, 

pašvaldība veic investīciju projektu īstenošanas uzraudzību un tālāko virzību, vienlaicīgi 

uzlabojot investīciju līdzekļu izmantošanas efektivitāti un plānojot turpmākos uzturēšanas 

līdzekļus valsts budţetā tiem pasākumiem, kuri uzsākti investīciju projekta ietvaros. 

Investīciju projektu īstenošanai 2010.gadā plānots priekšfinansējums un līdzfinansējums 2,943 

milj. latu apmērā. Šo projektu pabeigšanai jāplāno pašvaldības budţeta līdzekļi arī 2011.gadā - 

4,881 milj. latu un tālākā posmā līdz projektu īstenošanai - 7,110 milj. latu. 

 

7. Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums divos iepriekšējos gados 

Cēsu pilsētas (no 01.07.2009. Cēsu novada) pašvaldības nekustamā īpašuma (zeme, ēkas, 

būves un pārējais nekustamais īpašums) novērtējums: 

 

 Fiziskajā izteiksmē: 

7.1. Zemes sadalījums pa zemes lietošanas veidiem un tā izmaiľas laika periodā no 2007. līdz 

2009. gadam 

Pašvaldības īpašumā esoša zeme (ha) 
Nr Zemes lietošanas 

veids 

Koppla

tība uz 

*31.12.

2009. 

Kopplatība  

uz  

31.12.2008 

Kopplatība  

uz  

31.12.2007 

Izmaiľas 

2008/2007 

absolūtās 

vienībās 

Izmaiľas  

2008/2007 

% 

Izmaiľas 

2009 /2008 

absolūtās  

vienībās 

Izmaiľas  

2009/ 

2008 

% 

1 Kopplatība. Tajā 

skaitā: 

508,4 380,0 361,0 +19 +5,3 +128,4 +33,8 



Cēsu novada pašvaldības 2009.gada publiskais pārskats 

 

 36 

1.1 Lauksaimniecībā  

izmantojamā zeme 

122,8 82,3 93,3 -11 -11,3 +40,5 +49,2 

1.2 Meţi 137,1 95,3 95,4 -0,1 -0,1 +41,8 +43,9 

1.3 Krūmāji 33,3 28,4 31,2 -2,8 -9,0 +4,9 +17,3 

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

1.5 Zeme zem ūdeľiem 19,2 12,8 12,7 +0,1 +0,8 +6,4 +50,0 

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 

55,0 43,1 38,8 +4,3 +11,1 +11,9 +27,6 

1.8 Zeme zem ceļiem 32,2 25,5 17,0 +8,5 +50,0 +6,7 +26,3 

1.9 Pārējās zemes 104,9 89,8 69,8 +20,0 +28,7 +15,1 +16,8 

 

Pašvaldībai piekritīgā (lietojumā esošā) zeme (ha) 
Nr Zemes lietošanas 

veids 

Koppla

tība  

uz  

*31.12.

2009. 

Kopplatība  

uz  

31.12.2008 

Kopplatība  

uz  

31.12.2007 

Izmaiľas 

2008 /2007 

absolūtās  

vienībās 

Izmaiľas  

2008/2007 

% 

Izmaiľas 

2009./2008 

absolūtās  

vienībās 

Izmaiľas  

2009/ 

2008 

% 

1 Kopplatība. Tajā 
skaitā: 

416,8 247,6 273,2 -25,6 -9,4 +169,2 +68,3 

1.1 Lauksaimniecībā  

izmantojamā zeme 

39,7 0,0 0,7 -0,7 -100,0 +39,7 +100,0 

1.2 Meţi 38,7 0,0 0,0 0,0 0,0 +38,7 +100,0 

1.3 Krūmāji 7,1 0,0 0,7 -0,7 -100,0 +7,1 +100,0 

1.4 Purvi 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 +1,3 +100,0 

1.5 Zeme zem ūdeľiem 8,4 0,0 0,1 -0,1 -100,0 +8,4 +100,0 

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 

80,2 107,6 116,7 -9,1 -7,8 -27,4 -25,5 

1.8 Zeme zem ceļiem 229,0 139,0 150,3 -11,3 -7,5 +90,0 +64,7 

1.9 Pārējās zemes 12,4 1,0 4,7 -3,7 -78,7 +11,4 +1240,0 

*Tajā skaitā Vaives pagasta administratīvajā teritorijā ietilpstoša 

7.2. Zemes sadalījums pa zemes lietošanas mērķiem un tā izmaiľas laika periodā no 2007. līdz 

2009. gadam 

Pašvaldības īpašumā esoša zeme (ha) 
N

r 
Zemes lietošanas 

mērķis 

Kopplat

ība 

 uz  

*31.12.

2009. 

Kopplatība  

uz  

31.12.2008. 

Kopplatīb

a uz  

31.12.200

7.  

Izmaiľas 

2008 /2007 

absolūtās  

vienībās 

Izmaiľas  

2008/2007 

% 

Izmaiľas 

2009 

/2008 

absolūtās  

vienībās 

Izmaiľas  

2009/ 

2008 

% 

1 Kopplatība. Tajā 

skaitā: 

508,4 380,0 361,0 +19 +5,3 +128,4 +33,8 

1.

1 

Lauksaimniecības 

zeme 

85,0 0,0 0,0 0,0 0,0 +85,0 +100,0 

1.

2 

Meţsaimniecības 

zeme  
un īpaši 

aizsargājamās 

 dabas teritorijas, 

kurās saimnieciskā 

darbība ir  

aizliegta ar normatīvo 

aktu 

23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 +23,4 +100,0 

1.

3 

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

1. Derīgo izrakteľu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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4 ieguves teritorijas 

1.

5 

Dabas pamatnes un  

rekreācijas nozīmes 

zeme 

205,3 179,1 160,6 +18,5 +11,5 +26,2 +14,6 

1.

6 

Individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

16,3 40,2 50,2 -10,0 -19,9 -23,9 -59,5 

1.

7 

Daudzdzīvokļu māju  

apbūves zeme 

8,5 14,0 8,2 +5,8 +70,7 -5,5 -39,3 

1.

8 

Komercdarbības 

objektu apbūves 
zeme 

8,6 10,7 7,8 +2,9 +37,2 -2,1 -19,6 

1.

9 

Sabiedriskās nozīmes  

objektu apbūves 

zeme 

96,6 80,5 91,8 -11,3 -12,3 +16,1 +20,0 

1.

10 

Raţošanas objektu  

apbūves zeme 

19,7 16,7 16,7 0,0 0,0 +3,0 +18,0 

1.

11 

Satiksmes 

infrastruktūras 

objektu apbūves 

zeme 

29,8 24,5 9,1 +15,4 +269,2 +5,3 +21,6 

1.

12 

Inţeniertehniskās 

apgādes tīklu un 

objektu apbūves 

zeme 

15,2 14,3 16,6 -2,3 -13,9 +0,9 +6,3 

 

Pašvaldībai piekritīgā (lietojumā esošā) zeme (ha) 
N

r 

Zemes lietošanas 

mērķis 

Kopplatī

ba uz  

*31.12. 
2009. 

Kopplatība  

uz  

31.12.2008. 

Kopplatī

ba uz  

31.12.20
07.  

Izmaiľas 

2008 /2007 

absolūtās  
vienībās 

Izmaiľas  

2008/2007 

% 

Izmaiľas 

2009/2008 

absolūtās  
vienībās 

Izmaiľas  

2009/2008 

% 

1 Kopplatība. Tajā 

skaitā: 

416,8 247,6 273,2 -25,6 -9,4 +169,2 +68,3 

1.

1 

Lauksaimniecības 

zeme 

35,0 60,9 60,9 0,0 0,0 -25,9 -42,5 

1.

2 

Meţsaimniecības 

zeme  

un īpaši 

aizsargājamās  

dabas teritorijas, 

kurās  

saimnieciskā darbība  

ir aizliegta ar 

normatīvo  
aktu 

36,8 5,9 5,9 0,0 0,0 +30,9 +623,7 

1.

3 

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

1.

4 

Derīgo izrakteľu 

ieguves teritorijas 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.

5 

Dabas pamatnes un  

rekreācijas nozīmes 

zeme 

75,9 30,8 30,9 -0,1 -0,3 +45,1 +246,4 

1.

6 

Individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

7,7 2,6 3,5 -0,9 -25,7 +5,1 +296,2 

1.

7 

Daudzdzīvokļu māju  

apbūves zeme 

1,8 4,2 4,1 +0,1 +2,4 -2,4 -57,1 

1.

8 

Komercdarbības 

objektu  

apbūves zeme 

0,7 0,3 0,3 0,0 0,0 +0,4 +233,3 

1. Sabiedriskās nozīmes  18,2 0,5 4,6 -4,1 -89,1 +17,7 +3640,0 
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9 objektu apbūves 

zeme 

1.

10 

Raţošanas objektu  

apbūves zeme 

1,0 0,1 7,9 -7,8 -98,7 +0,9 +1000,0 

1.

11 

Satiksmes 

infrastruktūras  

objektu apbūves 

zeme 

230,4 141,6 154,4 -12,8 -8,3 +88,8 +62,7 

1.

12 

Inţeniertehniskās  

apgādes tīklu un  
objektu apbūves 

zeme 

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

*Tajā skaitā Vaives pagasta administratīvajā teritorijā ietilpstoša 

7.3. Zemes lietojums sakľu (ģimenes) dārzu vajadzībām un tā izmaiľas laika periodā no 2007. 

līdz 2009. gadam 

Nr Zemes lietošanas  

mērķis 

2009. 

gads 

2008. gads 2007. 

gads  

Izmaiľas 

2008/2007 

absolūtās 

vienībās 

Izmaiľas  

2008/2007 

% 

Izmaiľas 

2009 

/2008 

absolūtās  

vienībās 

Izmaiľas  

2009/2008 

% 

1 Kopplatība (ha).  11,32 12,90 15,59 - 2,69 - 17,3 - 1,58 - 12,2 

1.
1 

Sakľu (ģimenes)  
dārzu skaits 

246 280 339 - 59 - 17,4 - 34 - 12,1 

 

Finanšu ietilpībā: 

 

Nekustamā īpašuma (zeme, ēkas, būves un pārējais nekustamais īpašums) bilances vērtība 

(LVL) un tās izmaiľas laika periodā no 2007. līdz 2009. gadam 

 
N
r 

Nekusta
mā  

īpašuma  

veids 

Uz 
*31.12.2009. 

Uz 
31.12.2008. 

Uz 
31.12.2007.  

Izmaiľas 
2008/2007 

(LVL) 

Izmaiľas  
2008/2007 

% 

Izmaiľas 
2009/2008 

(LVL) 

Izmaiľas  
2009/ 

2008 

% 

1 Zeme 13 019 817,61 13 028 067,00 4 905 787,55 + 8 122 279,45 + 265,6 - 8 249,39 -0,1 

2 Ēkas 16 316 675,52 11 056 687,31 10 687 523,38 + 369 163,93 + 3,5 + 

5 259 988,

21 

+ 47,6 

3 Būves 

un  

pārējais 

nekusta

mais 

īpašums 

14 992 200,87 12 160 104,13 9 209 588,25 + 2 950 515,88 + 32,0 + 

2 832 096,

74 

+ 23,3 

 

*Tajā skaitā Vaives pagasta administratīvajā teritorijā ietilpstošs 

 

Nekustamā īpašuma funkcionālie uzlabojumi - Būvniecība Cēsu novada (Cēsu pilsētas) 

pašvaldības nekustamajā īpašumā: 
 

Cēsu pilsētas (no 01.07.2009. Cēsu novada) pašvaldības īstenotās Būvniecības kopējais 

apjoms (būvprojektēšanas sagatavošana, būvprojektēšana, būvdarbi, būvuzraudzība, 

autoruzraudzība) finanšu izteiksmē (LVL) un tā izmaiľas laika periodā no 2007. līdz 

2009.gadam. 
Nr  2009. 

gadā 

2008. 

gadā 

2007. 

gadā 

Izmaiľas 

2008/2007 

(LVL) 

Izmaiľas  

2008/2007 

% 

Izmaiľas 

2009/2008 

(LVL) 

Izmaiľas  

2009/2008 

% 
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1 Būvniecīb

a  

kopā 

4 078 099,

- 

7 670 243,

- 

5 975 541,

- 

+ 

1 694 702,-  

+ 28,4 - 3 592 144,- - 46,8 

 

        Cēsu pilsētas (no 01.07.2009. Cēsu novada) pašvaldības īstenotā būvniecība Cēsu 

Pilsētas administratīvajā teritorijā 2007., 2008. 2009. gadā (galvenās būves): 

2007. gads 
Nr. Būves nosaukums Nodots 

ekspluatācijā 

Būvniecības 

izmaksas (LVL) 

1 Automašīnu stāvlaukums  

Vaļľu ielā 37 un 39, Cēsīs 

28.06.2007. 18 621,- 

2 Ielu rekonstrukcija  

Rīgas-Lenču-Viestura-Slimnīcas, Cēsīs 

17.07.2007. 662 590,- 

3 Ielas posma izbūve Vilku ielā, Cēsīs 28.08.2007. 129 109,- 

4 Cēsu pilsētas 4. pirmsskolas izglītības 

 iestādes renovācija un 

 energoefektivitātes paaugstināšana  
Zirľu ielā 23, Cēsīs 

21.09.2007. 530 005,- 

5 Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības  

iestādes renovācija un energoefektivitātes 

 paaugstināšana Noras ielā 15, Cēsīs 

21.09.2007. 359 562,- 

6 Teritorijas labiekārtojuma rekonstrukcija  

Cēsu pilsētas 4. pirmsskolas  

izglītības iestādē Zirľu ielā 23, Cēsīs 

21.09.2007. 55 803,- 

7 Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts 

 ģimnāzijas ēkas energoefektivitātes 

 paaugstināšana Pūces ielā 2, Cēsīs 

21.09.2007. 111 270,- 

8 Maģistrālās siltumtrases rekonstrukcija 

 posmā no Rūpniecības un Veidenbauma 

 ielu krustojuma līdz Valmieras ielai 17, 

Cēsīs 

01.10.2007. 328 641,- 

9 Ielu apgaismojuma rekonstrukcija  

Krišjāľa Valdemāra ielā, Cēsīs 

12.10.2007. 19 800,- 

10 Bērnu atpūtas un sporta laukuma, vieglo  
automašīnu stāvlaukuma izbūve  

Annas ielā 15, Cēsīs 

18.10.2007. 150 334,- 

11 Brieţu ielas posmā no Lapsu līdz Vāveres  

ielai asfaltēšana, lietus ūdens kanalizācijas, 

 gājēju ietves un veloceliľu izbūve, Cēsīs 

18.10.2007. 86 918,- 

12 Roţu laukuma rekonstrukcija (1. kārta) – 

 inţenierkomunikāciju izbūve Cēsu 

vecpilsētā,  

Cēsīs 

30.10.2007. 124 686,- 

13 Cēsu 1. pamatskolas mācību ēku renovācija 

 un energoefektivitātes paaugstināšana  

Gaujas ielā 17, un Gaujas ielā 26, Cēsīs 

02.11.2007. 518 704,- 

14 Ielu apgaismojuma rekonstrukcija  

A. Kalniľa –Paegļu-Gravas-Ziemeļu-Gaujas 

ielās, Cēsīs 

12.11.2007. 27 848,- 

15 Ielu apgaismojuma jaunbūve Uzvaras 
bulvārī  

posmā no Dzintara ielas līdz J. Poruka ielai,  

J. Poruka ielā posmā no Valmieras ielas līdz  

dz/c pārbrauktuvei, Cēsīs 

12.11.2007. 39 814,- 

16 *Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 

jaunbūve  

Caunas ielā 7 un 7A, Cēsīs 

13.12.2007. 1 822 650,- 

17 Ielu apgaismojuma jaunbūve Lapsu ielā 

posmā  

no Vaives līdz J. Poruka ielai, Cēsīs 

20.12.2007. 30 457,- 
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18 Jumta seguma un bēniľu pārseguma  

siltumizolācijas renovācija ēkai Raunas ielā 

1,  

Cēsīs 

21.12.2007. 84 386,- 

19 Siltumapgādes un centrālapkures sistēmas,  

iekšējās ūdensapgādes un kanalizācijas  

sistēmas (daļēji) renovācija ēkā Raunas ielā 

1,  
Cēsīs 

21.12.2007. 46 172,- 

20 Vienlīmeľa gājēju pāreja Cēsu stacijas 

 slieţu ceļam PK 930+70, Cēsīs 

21.12.2007 53 619,- 

 

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, Krišjāľa Valdemāra ielā  

posmā no Raunas ielas līdz zemes gabala  

Pļavas iela 5, Cēsis, robeţai, Vienības laukumā  

un skvēram pieguļošajās ielās, Cēsīs 

19.03.2008. 77 665,- 

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 celiľu 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 Raiľa ielai, Cēsīs 

08.08.2008. 192 061,- 

13 Ielas asfaltēšana Amatas, Driškina, Pērļu un  

Niniera ielu posmos, Cēsīs 

08.08.2008. 122 238,- 

14 Inţenierkomunikāciju 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,  
Šķūľu, Jāľa ielā, Cēsīs 

17.09.2008. 20 082,- 

24 Skolas sporta laukuma ar 300 m (333,33m) skrejceļu,  17.09.2008. 769 010,- 
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pieguļošās teritorijas un iebrauktuvju no Piebalgas 

 un Lapsu ielām rekonstrukcija Leona Paegles ielā 1,  

Cēsīs 

25 Elektroapgaismojuma rekonstrukcija Festivāla ielā 

 no Lenču ielas līdz Birzes ielai, Cēsīs 

21.10.2008. 49 412,- 

26 Ielu apgaismojuma jaunbūve un rekonstrukcija  

Dārzniecības, Medľu un Pūces ielā, Raiľa ielā 

 posmā no Rīgas ielas līdz Zvirbuļu ielai un  

Ķiršu ielā posmā no Raiľa līdz Medľu 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 Roţu laukuma rekonstrukcija (2. kārta) –  

Roţu laukuma apgaismojuma izbūves darbi  

Cēsu vecpilsētā, Cēsīs 

27.11.2008. 26 701,- 

31 Roţu laukuma rekonstrukcija (2. kārta) –  

Rīgas ielas labiekārtošanas darbi ar betona  

un granīta bruģi Cēsu vecpilsētā, Cēsīs 

27.11.2008. 95 002,- 

32 Roţu laukuma rekonstrukcija (2. kārta) –  

inţenierkomunikāciju izbūve Cēsu vecpilsētā, Cēsīs 

27.11.2008. 42 253,- 

33 Roţu laukuma rekonstrukcija (2. kārta) –  

Roţu 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 Kovārľu ielā, Cēsīs 22.12.2008. 11 971,- 

 

2009.gads 

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 Brieţu ielā 7, Cēsīs 

28.08.2009. 97 681,- 

3 Cēsu pilsētas 4. pirmsskolas izglītības  
iestādes renovācija Zirľu 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 Jāľa 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 Brieţu ielai, Cēsīs 

12.11.2009 3 602,- 

10 Ielas rekomnstrukcija Vāveres ielā posmā  
no Piebalgas ielas līdz Brieţu 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,- 
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Būvniecība Cēsu novada Cēsu pilsētas administratīvajā teritorijā  

 

Īstenotās Būvniecības kopējais apjoms (izsniegtās būvatļaujas, pieľemtas būves 

ekspluatācijā), skaitliskajā izteiksmē (gb): 

 
Nr  2009. 

gadā 

2008. 

gadā 

2007. 

gadā 

Izmaiľas 

2008/2007 

(LVL) 

Izmaiľas  

2008/2007 

% 

Izmaiľas 

2009/2008 

(LVL) 

Izmaiľas  

2009/2008 

% 

1 Izsniegtas  

būvatļaujas 

73 126 163 - 37 - 22,7 - 53 - 42,1 

2 Pieľemtas  

būves  

ekspluatācijā 

112 147 219 - 72 - 32,9 - 35 - 23,8 

 

 

 

8. Divos iepriekšējos gados veiktie, kā arī kārtējā gadā plānotie pasākumi 

teritorijas attīstības plāna īstenošanā 

Saskaľā ar Administratīvi teritoriālo reformu un Cēsu pilsētas un Vaives pagasta 

apvienošanu, ir apstiprināts Cēsu novada teritorijas plānojums, kas sastāv no divām daļām: 

Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma un tā grozījumiem un Vaives pagasta teritorijas plānojuma.  

 

2009.gadā izstrādāti un kā saistošie noteikumi apstiprināti Cēsu pilsētas teritorijas 

plānojuma grozījumi Nr. 10, kas ietver šādas sadaļas: 

 Daļai zemes gabalu Rūpniecības ielā 18, Rūpniecības ielā 18B, Cēsīs, mainīts 

atļautās izmantošanas veids no „dabas pamatne, kurā pieļaujama sabiedrisko 

objektu apbūve” uz izmantošanas veidu „raţošanas un komerciāla rakstura 

apbūve”; 

 Zemes gabalam Bumbieru iela, Cēsīs, un daļai zemes gabala Aldaru laukums, 

Cēsīs, mainīts atļautās izmantošanas veids no „satiksmes infrastruktūra” uz 

„raţošanas un komerciāla rakstura apbūve”; 

 Aktualizēta teritorijas plānojuma sadaļa „Pašvaldību funkciju realizēšanai 

nepieciešamās teritorijas”; 

 Veikti grozījumi teritorijas plānojuma sadaļai „Apbūves noteikumi”. 

 

2009.gadā uzsākti Cēsu novada pašvaldības teritorijas plānojuma sadaļas Cēsu pilsētas 

teritorijas plānojums grozījumi ar mērķi mainīt atļauto teritorijas izmantošanas veidu no 

„daudzstāvu dzīvojamā apbūve” uz „daudzstāvu dzīvojamā apbūve, kurā pieļaujama 

komercdarbība un sabiedriskā darbība” un daļai zemes gabala Ābolu iela mainīt teritorijas 

izmantošanas veidu no „satiksmes infrastruktūra” uz „dārzniecība”. 

 

Izsniegtās būvatļaujas

73

126

163 2009

2008

2007

Pieņemtas būves ekspluatācijā

112

147

219
2009

2008

2007
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2009.gadā turpināts darbs pie detālplānojumu izstrādes vairākās pašvaldības teritorijās: 

 Teritorijai starp Piebalgas ielu, Raiľa ielu un Dārzniecības ielu. Ir panākta 

vienošanās ar detālplānojuma teritorijā esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem 

par teritorijas attīstības priekšnosacījumiem un ir izstrādāta detālplānojuma 

1.redakcija un veikta 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana. Detālplānojuma 

izstrādes mērķis ir radīt priekšnosacījumus; 

 Izstrādāts un kā pašvaldības saistošie noteikumi apstiprināts detālplānojums 

zemes gabalam Ausekļa ielā 9A, Cēsīs; 

 Pieľemts lēmums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabaliem 

Piebalgas ielā 64 un Piebalgas ielā 68, Cēsīs. detālplānojuma izstrādes mērķis ir 

radīt priekšnoteikumus komercobjektu un/vai sabiedriskās apbūves un mazstāvu 

dzīvojamās apbūves attīstībai, paredzot ielu piekļūšanai jaunizveidojamiem 

zemes gabaliem un nosakot perspektīvo inţenierkomunikāciju izvietojumu, 

apbūves zemes gabalu robeţas un platības; 

 Pieľemts lēmums par detālplānojuma izstrādi zemes gabaliem Rūpniecības ielā 

18 un Bumbieru iela, Cēsīs. detālplānojuma mērķis ir radīt priekšnosacījumus 

raţošanas teritorijas optimālai un ilgtspējīgai attīstībai, funkcionālai iekļaušanai 

Cēsu pilsētas infrastruktūrā, šajā teritorijā esošo dabas un kultūras vērtību 

saglabāšanai un publiskai pieejamībai. 

 

2009.gada ietvaros Cēsu novada pašvaldība pieľēmusi lēmumus par astoľu Zemes 

ierīcības projektu izstrādes uzsākšanu un par sešu Zemes ierīcības projektu apstiprināšanu.  

Turpinās darbs pie Cēsu pašvaldības teritorijas digitālās kartes izveides un 

digitalizācijas. Šajā gadā pamatojoties uz atjaunotu orto-foto materiālu tiek aktualizēta pilsētas 

tehniskā karte. Tāpat ar mērķi līdzdarboties Latvijas telpiskās informācijas sistēmas izstrādes 

procesā, Cēsu novada pašvaldība ir iesaistījusies kā pilotpašvaldība projektā „Pašvaldību 

teritorijas plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu pārvaldības un uzraudzības 

informācijas sistēmas -1.kārta”. Projekta ietvaros Cēsu novada pašvaldībā būs viena no 

pirmajām pašvaldībām, kurā tiks ieviesta telpiskā informācijas sistēma. 

Sadarbībā ar Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes zinātľu fakultāti, šajā gadā 

maģistrantūras programmas „Telpiskā attīstība un plānošana” studentu grupa kursa darba 

ietvaros izstrādāja telpiskās attīstības perspektīvu Cēsu pilsētas stadiona teritorijai. 

2009.gadā Cēsu pilsētas dome un Cēsu novada pašvaldība organizēja iedzīvotāju 

sabiedriskās un publiskajās diskusijās, lai apspriestu jautājumus, kas saistīti ar teritorijas 

plānošanu, detālplānošanu un būvniecības iecerēm. Kopumā 2009.gadā notika trīs 

sabiedriskās apspriešanas par: 

 Detālplānojumu teritorijai Cēsīs, starp Dārzniecības, Piebalgas un Raiľa ielu, un 

perspektīvo Raina ielas trasi. Apspriešanas laikā saľemti divi iesniegumi un 

sabiedriskajā sanāksmē piedalījās divi interesenti; 

 Cēsu pilsētas Teritorijas plānojums grozījumiem Nr.10. Sabiedriskajā 

apspriešanā netika saľemts neviens iedzīvotāju iesniegums; 

 Būvniecības ieceri Eduarda Treimaľa – Zvārguļa ielā 16, Cēsīs. Publiskās 

apspriešanas ietvaros saľemti 100 anketas un iesniegumi. 
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9. Pašvaldības līdzdalība sadarbības projektos 

1. „Vidzemes inovāciju un uzľēmējdarbības centrs” 

 

Projekta mērķis ir: izveidot reģionālu, aktīvi darbojošos centru uzľēmējdarbības  un 

inovāciju  attīstībai Vidzemē; stiprināt sadarbību starp izglītības iestādēm; izveidot 

starptautisku un  reģionālu sadarbības tīklu. Projekta ietvaros tiek veiktas šādas aktivitātes: 

 Stratēģisko dokumentu izstrāde; 

 Uzľēmējdarbības un inovāciju apmācības programmu izstrāde un pilotapmācības; 

 Starptautiskā sadarbības tīkla ar citiem ārvalstu inovāciju centriem un partneriem 

(mācību vizītes, pieredzes apmaiľa) veidošana; 

 Reģionālā un vietējā sadarbības tīkla izveide; 

 Ēku rekonstrukcija Cēsīs un Rīgā; 

 Reģionālā informācijas centra izveide; 

 Publicitātes pasākumi. 

Projekta īstenošana pārľemta no Cēsu rajona padomes saskaľā ar Cēsu rajona 

pašvaldības reorganizācijas plānu. Projekta ieviešana turpinās līdz 2011.gadam. 

 

2. „No Igaunijas līdz Horvātijai: saprātīgi enerģijas taupības pasākumi pašvaldību 

ēkām Centrālās un Austrumeiropas valstīs (INTENSE)” 

 

Projekta mērķis ir ietekmēt būvniecības attīstību likumdošanas, tehniskās izpildes, 

plānošanas un patērētāju paradumu līmenī Centrālajā un Austrumeiropā. Projekta ietvaros tiek 

veiktas šādas aktivitātes: pārskats par likumdošanas prasībām un to ieviešanas shēmas ēku 

energoefektivitātes un enerģijas gala patēriľa efektivitātes paaugstināšanai; labākās prakses 

iespējas ēku energoefektivitātes paaugstināšanai pašvaldībās; pilotprojektu īstenošana 

stratēģiskai enerģijas taupības metoţu plānošanai pašvaldībās; kvalifikācijas paaugstināšanas 

programma iesaistītajām pusēm Centrālas un Austrumeiropas valstīs: energoefektivitātes 

pasākumi, tehnoloģiskie un būvniecības risinājumi; sabiedrības apziľas veidošana par 

enerģijas taupības pasākumiem. 

Projekta vadošais partneris ir Baltijas vides forums un Cēsu novada pašvaldība ir 

sadarbības partneris projekta ietvaros. 

 

3. „Pašvaldību teritorijas plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu 

pārvaldības un uzraudzības informācijas sistēmas -1.kārta” 

 

Projekta mērķis ir izstrādāt modernu teritorijas plānošanas, infrastruktūras un nekustamo 

īpašumu pārvaldības informācijas sistēmu, kas nodrošinās efektīvu teritorijas plānošanas un 

nekustamā īpašuma pārvaldīšanas iespējas ilgtspējīgai un līdzsvarotai valsts attīstībai. Projekta 

ietvaros tiks veiktas šādas aktivitātes: 

 Projekta sagatavošana darbi - TIS izvērtējums, apraksts un vīzija. 

 TIS 1.kārtas izveidošana un ieviešana 

 Informācijas resursu digitalizācija 

 Datortehnikas iegāde gala lietotājiem 

 E-pakalpojuma – „Uzziľa par nekustamā īpašuma atļauto  izmantošanu saskaľā ar 

vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu izstrāde un ieviešanas” izveide 

 Apmācību veikšana 

 Sabiedrības informēšana un publicitāte 

Projekta vadošais partneris ir Valsts reģionālās attīstības aģentūra un Cēsu novada 

pašvaldība ir sadarbības partneris projekta ietvaros. 
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Uzľēmējdarbības atbalsts 

 

2009.gada janvārī Cēsu novada pašvaldība trupināja sadarbību ar biedrību Cēsu biznesa 

inkubators ar mērķi veicināt Cēsu pilsētas ekonomisko un komercdarbības attīstību, organizēt 

komercdarbību veicinošus pasākumus, nodrošinot operatīvu un koordinētu sadarbību. 

Sadarbības ietvaros tika sagatavots projekta pieteikums Eiropas Savienības struktūrfondu 

darbības programmai „Uzľēmējdarbība un investīcijas” aktivitātei „Biznesa inkubatori”.  

2009.gadā Cēsu novada pašvaldība noslēdza sadarbības līgumu 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. 

Ar mērķi veicināt Cēsu uzľēmēju informēšanu par attīstības iespējām un atbalsta 

saľemšanu, 2009.gadā pašvaldība atbalstījusi daţādu semināru un informatīvu diskusiju 

organizēšanu pašvaldībā par uzľēmējiem interesējošiem jautājumiem. Šajā gadā atsākta aktīva 

pašvaldības un Cēsu novada aktīvo uzľēmēju sadarbība, kuras ietvaros organizētas vairākas 

tikšanās ar uzľēmējiem, lai pašvaldība informētu par aktuālajiem jautājumiem un diskutētu 

par daţādām aktualitātēm – pašvaldības budţetu, tūrisma nozares attīstību u.c. Cēsu novada 

pašvaldība ir izveidojusi Cēsu uzľēmēju kontaktu listi, kas tiek izmantota ar mērķi informēt 

par uzľēmējdarbības aktualitātēm un daţādiem notikumiem pašvaldībā. 

 

Sadarbība ar iedzīvotājiem, sabiedriskajām organizācijām 

 

Turpinās sadarbība ar daţādām sabiedriskajām organizācijām un aktīviem novada 

iedzīvotājiem ar mērķi risināt sabiedrībai aktuālus jautājumus. Cēsu novada pašvaldība 

atbalstīja biedrības „Cēsinieku klubs” projekta „Labāku rītdienu Cēsīm” sagatavošanu un 

iesniegšanu Sabiedrības integrācijas fondā. Projekta mērķis ir sekmēt pilsoniskās sabiedrības 

aktivizāciju, līdzdalību un konsolidāciju Cēsu novada attīstības politikas veidošanā, aktuālu 

problēmjautājumu apspriedē un ideju ģenerēšanā, praksē iedzīvinot līdzdalības instrumentu 

ieviešanu, kas veicinātu regulāru sadarbību starp Cēsu novada pašvaldību, Cēsu novada 

pilsonisko sabiedrību un bijušajiem novadniekiem. 

2009.gadā iesaistoties Britu padomes atbalstītā projekta „Radošās pilsētas” aktivitātēs 

tika organizēta divu dienu interaktīvs seminārs – Nākotnes spēle, kuras ietvaros tika apskatīta 

Cēsu vecpilsētas attīstība un iesaistot 25 sabiedriski aktīvu cēsiniekus tika meklētas inovatīvas 

idejas Cēsu vecpilsētas atdzīvināšanai un attīstībai – tā, lai Cēsu vecpilsēta būtu patīkama 

dzīves vide vietējiem iedzīvotājiem, kā arī radītu jaunas iespējas ienākumiem no tūrisma 

nozares pilsētā. 

Sadarbībā ar augstākās izglītības iestādēm Cēsu novada pašvaldības Attīstības 

plānošanas nodaļā 2009.gadā prakses ietvaros darbojušies 4 studenti (divi maģistrantūras 

studenti no Latvijas Universitātes Telpiskās attīstības un plānošanas programmas, viens 

Latvijas Lauksaimniecības Ekonomikas fakultātes students un viena studente no Vidzemes 

Augstskolas Politoloģijas kursa). Prakses ietvaros studentiem tika dota iespēja iepazīties ar 

lēmumu pieľemšanas procesu pašvaldībā un tiešo Attīstības plānošanas nodaļas darbu.  

10. Veiktie pasākumi pašvaldības vadības pilnveidošanai 

Ľemot vērā ekonomisko situāciju valstī un pašvaldības budţeta ieľēmumu daļas 

samazinājumu attiecībā pret 2008.gada budţeta izpildi, lai veidotu sabalansētu pašvaldības 

budţetu, racionāli un efektīvi izmantotu pašvaldības finanšu līdzekļus, nodrošinātu 

pašvaldības funkciju izpildi un nepārtrauktību, optimizētu Cēsu pilsētas domes 

organizatorisko struktūru Cēsu pilsētas dome 2009.gada februārī pieľēma lēmumu reorganizēt 
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Cēsu pilsētas domes nodaļas, likvidējot 11 amata vienības. Darbinieku skaita samazināšana 

notikusi arī citās Cēsu pilsētas pašvaldības padotībā esošajās iestādēs.  

2009.gada februārī tika apstiprināts Cēsu pilsētas pašvaldības un Vaives pagasta 

pašvaldības apvienošanās projekts. 2009.gada maijā Cēsu pilsētas dome lēma reorganizēt 

Cēsu pilsētas domes struktūru, ieviešot centralizēto grāmatvedību visās Cēsu pilsētas 

pakļautībā esošajās iestādēs. Saskaľā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likumu, 

Cēsu pilsētas pašvaldības un Vaives pagasta pašvaldības apvienošanās rezultātā, no 2009.gada 

1.jūlija darbu uzsāka Cēsu novada pašvaldība. 

Reorganizējot Cēsu rajona pašvaldību, Cēsu novada pašvaldība pārľēma vairākas 

iestādes: pašvaldības aģentūru „Cēsu rajona slimnīca”; pašvaldības aģentūru „Cēsu Veselības 

aprūpes centrs”; izglītības iestādi „Cēsu sanatorijas internātpamatskola”; Cēsu Pieaugušo 

izglītības centru; sociālās aprūpes iestādi „Cēsu pilsētas pansionāts”; a/s „CATA” 216 633 

vārda akcijas; iestādi „Reģionālās izglītības centrs”; kultūras un tūrisma nozares iestādi – Cēsu 

pašvaldības aģentūru „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs”. Pārľemti Cēsu pilsētas un 

Vaives pagasta teritorijā esošie nekustamie īpašumi un ES fondu līdzfinansētie projekti. 

Pārľemts EEA NOFI līdzfinansētais un ieviešanas stadijā esošais projekts „Vidzemes 

inovāciju un uzľēmējdarbības centrs”. 

2009.gadā Cēsu novada dome izveidoja komisijas, kas darbojas vienoti visā Cēsu 

novada administratīvajā teritorijā, sastāvā iekļaujot Cēsu pilsētas un Vaives pagasta 

pārstāvjus. Tāpat arī Cēsu novada dome Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centru 

pievienoja Cēsu bērnu un jauniešu centram un izveidoja Cēsu novada Bāriľtiesu, likvidējot 

Cēsu pilsētas Bāriľtiesu un Vaives pagasta Bāriľtiesu.   

Lai apvienotu resursus veselības aprūpei viena novada ietvaros, ar mērķi saglabāt, 

attīstīt un kopīgi uzturēt slimnīcu un veselības aprūpes centru, lai izslēgtu konkurenci starp 

vienā novadā esošām divām Cēsu novada pašvaldības veselības aprūpes iestādēm, lai plānotu 

efektīvāku attīstību un strādātu pie pakalpojuma sniegšanas vienota standarta, lai ievērotu 

valsts politiku, kas vērsta uz pakalpojuma sniedzēju tīkla strukturizāciju un aicinātu veidot 

veselības iestāţu apvienības, tādejādi iegūstot efektivitāti, stiprinot konkurētspēju, veicinot 

koordinētu attīstību un speciālistu pārklājumu apvienību apkalpes teritorijās, Cēsu novada 

dome nolēma pašvaldības aģentūru „Cēsu veselības aprūpes centrs” pievienot pašvaldības 

aģentūrai „Cēsu rajona slimnīca”. 

Lai izvērtētu attiecīgo nozaru iestāţu darbības efektivitāti un plānotu racionālu to 

turpmāku darbību, pārskata gadā Cēsu novada domē darbu sāka darba grupa Cēsu novada 

kultūras un tūrisma iestāţu darbības izvērtēšanai un darba grupa izglītības iestāţu tīkla Cēsu 

novadā izvērtēšanai.  

Ievērojot izmaiľas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas likumā, kas paredz vienotu 

pakalpojumu regulēšanu valstī, Cēsu novada dome 2009.gadā nolēma likvidēt pašvaldību 

publisko aģentūru „Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulators”. 

Pārskata gadā Cēsu novada dome reorganizēja Vaives pagasta pārvaldi, nododot Līvu 

un Rāmuļu pamatskolas Cēsu novada pašvaldības padotībā, Rāmuļu un Rīdzenes bibliotēkas 

Cēsu Centrālās bibliotēkas pakļautībā, Vaives sociālo dienestu pašvaldības aģentūras 

„Sociālais dienests” pakļautībā un izveidoja Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļu. Vaives 

pagasta pārvaldes pakļautībā turpina darboties tās administrācija, komunālā nodaļa, Tautas 

nams un Rīdzenes vecmāšu - feldšeru punkts. Vaives pagasta pārvalde no 2010.gada 1.janvāra 

pārveidota par Cēsu novada pašvaldības struktūrvienību un tiek iekļauta centralizētajā 

grāmatvedības sistēmā. No 2010.gada 1.janvāra izveidota un visā Cēsu novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā darbu uzsākusi Cēsu novada Būvvalde. 

Ar mērķi nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un sniegšanu 

sekundārajā veselības aprūpē, nodrošināt augstāku kvalitātes standartu - attīstītu un optimizētu 

sekundāro daudzprofilu stacionāro un ambulatoro veselības aprūpi, Cēsu novada dome 

2009.gada decembrī nolēma dibināt kapitālsabiedrību SIA „Cēsu klīnika”, likvidējot 

pašvaldības aģentūru „Cēsu rajona slimnīca”. 
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Samazinoties bērnu skaitam gan Latvijā, gan Cēsu novadā, turpmākajos gados būs 

nepieciešamība izvērtēt Izglītības iestāţu tīklu pašvaldībā un iespējams veikt to optimizāciju. 

Savukārt izvērtējot pašvaldības iestāţu un aģentūru funkcijas un to savstarpējās saistības, 

plānots veikt kultūras un tūrisma iestāţu optimizāciju, tādejādi nodrošinot efektīvāku pārvaldi 

un uzlabojot pašvaldības administratīvo kapacitāti. Būtiskas izmaiľas pašvaldības darbībā 

nākotnē ieviesīs kopējā valsts politika Profesionālās izglītības iestāţu optimizācijā un attīst ībā, 

kā rezultātā Cēsu novada pašvaldībai varētu tikt nodotas Cēsu Profesionālā vidusskola un 

Alfrēda Kalniľa Cēsu Mūzikas vidusskola.  

2009. gadā Cēsu pilsētas/novada 17 domes/pašvaldības darbinieki apmeklējuši 26 

kvalifikācijas celšanas kursus un seminārus. Visiem pašvaldības/domes darbiniekiem un 

pakļauto iestāţu un aģentūru darbiniekiem 2009.gadā domē tika noorganizēti viens seminārs 

par iepirkuma procedūras organizēšanu. 

2009.gadā ārzemju komandējumos un pieredzes apmaiľas braucienos Es projektu 

ietvaros uz sešām valstīm devušies astoľi pašvaldības/domes darbinieki. 

 

Revīzijas 2009.gadā 

 

Pārskata gadā ir veiktas finansiālās darbības revīzijas, pārbaudes un darba uzdevumi 

no Cēsu novada pašvaldības no budţeta finansētajās iestādēs un kapitālsabiedrībās: 

 Cēsu pašvaldības aģentūra „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra; 

 Cēsu Kultūras centrs; 

 Sabiedrībā ar ierobeţotu atbildību „Cēsu maksas autostāvvietas” 

 Cēsu speciālā pirmskolas izglītības iestāde; 

 Cēsu sporta skola; 

 Cēsu mākslas skola; 

 Cēsu 1.pamatskola; 

 Cēsu 2.pamatskola; 

 Līvu pamatskola; 

 Rāmuļu pamatskola; 

 Pašvaldības publiskā aģentūra ”Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulators”. 

 

     Veiktas inventarizācijas un sniegti nepieciešamie priekšlikumi, konsultācijas, sakarā ar 

reorganizāciju un  pārskata gada īpašumā un lietošanā esošo nemateriālo ieguldījumu, 

pamatlīdzekļu, krājumu  un naturālo vienību uzskaites inventarizācijām: 

 Pašvaldības publiskā aģentūrā ”Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulators”, 

 SIA Cēsu siltumtīkli, 

 Cēsu pilsētas pansionātā, 

 Pašvaldības aģentūrā „Cēsu veselības aprūpes centrs”,  

 Vaives pagasta pārvaldē, 

 Līvu pamatskolā, 

 Rāmuļu pamatskolā. 

 

11. Pasākumi, lai veicinātu iedzīvotāju informētību par pašvaldības darbību 

un viľu iespējām piedalīties lēmumu apspriešanā 

Pārskata gadā Cēsu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas (no 2009.gada 

20.marta sabiedrisko attiecību speciālistam) svarīgākais uzdevums tika izvirzīts patiesas, 

savlaicīgas, un sabiedrību interesējošas informācijas sniegšana par pašvaldības aktualitātēm, 
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kā vienu no galvenajām mērķauditorijām izvirzot pilsētas/novada iedzīvotājus. Veidojot ziľas 

un vēstījumus, kā viens no galvenajiem mērķiem bija veicināt pilsētas/novada iedzīvotāju 

informētību par reģionālās reformas gaitu un novada veidošanas procesu, kā arī par novada 

attīstības projektiem un pašvaldības budţeta līdzekļu izmantošanu. 

Lai veicinātu informācijas izplatīšanu par pašvaldības darbu un tās sabiedrisko 

attiecību darbu, sabiedrisko attiecību prakses darbus veica seši Latvijas augstskolu studenti.  

Lai uzlabotu komunikāciju ar pašvaldības mērķauditorijām, 2009.gadā pašvaldības 

mājas lapā www.cesis.lv veikti uzlabojumi gan informācijas apjoma, gan struktūras, gan 

vizuālās informācijas uzlabošanā. Apkopojot informāciju par nevalstiskajām organizācijās, 

mājas lapā izveidota jauna sadaļa „Aktīvie cēsnieki”. Pārskata gadā pārveidots mājas lapas 

dizains. Lai uzlabotu informācijas apriti un nodrošinātu savlaicīgu tās nodošanu iedzīvotājiem, 

tika deleģēta mājas lapas administrēšana kultūras, tūrisma un sociālās jomas par komunikāciju 

atbildīgajiem darbiniekiem. 

Lai sekmētu sabiedrības iesaistīšanos Cēsu novada attīstībā un aktuālu jautājumu 

apspriedē, kopš 17.jūlija Cēsu novada mājas lapā tās apmeklētājiem ir iespēja komentēt 

jebkuru tajā ievietoto informāciju. Tādejādi novada iedzīvotājiem un viesiem ir iespēja 

piedalīties aktuālu jautājumu risināšanā pašvaldībā, sniegt priekšlikumus un ģenerēt idejas 

novada attīstības, izglītības, kultūras, sporta, tūrisma un citos jautājumos. 

Pārskata gadā pastāvīga saikne tika uzturēta ar centrālajiem un reģionālajiem 

plašsaziľas līdzekļiem, nodrošinot tos ar savlaicīgu informāciju par pašvaldības aktualitātēm 

un skaidrojot domes pieľemtos lēmumus. Tāpat arī vairākkārtēji pašvaldības telpās norisinājās 

visu novada nevalstisko organizāciju pārstāvju tikšanās, ar mērķi pilnveidot pašvaldības un 

nevalstisko organizāciju sadarbību un veicinātu iedzīvotāju iesaistīšanos lēmumu pieľemšanas 

procesā, kā arī veicinātu iedzīvotāju iniciatīvu līdzekļu piesaistei no daţādiem 

struktūrfondiem. 

Lai veicinātu Cēsu un sadarbības pilsētu pašvaldību un iedzīvotāju sadarbību un 

iesaistīšanos lēmumu pieľemšanas procesā, Cēsu novada pašvaldība piesaistīja Eiropas 

Savienības līdzfinansējumu un iesaistīja kopējā projektā Cēsu sadarbības pilsētas. Projekta 

„Rīkosimies kopīgi labākai nākotnei” ietvaros atbalstīta Cēsu novada un Cēsu sadraudzības 

pašvaldību – Tiresē (Zviedrija), Ahimas (Vācija) un Rakveres (Igaunija) sadarbība daţādu ar 

plānošanu un sabiedrības iesaisti (īpaši jauniešu un sabiedrisko organizāciju līdzdalību), 

saistītu jautājumu risināšanā.  

 2009.gadā sagatavoti, izplatīti nacionālajiem un reģionālajiem plašsaziľas līdzekļiem 

un ievietoti pašvaldības mājas lapā 290 paziľojumi presei, kas ir par 27 mazāk kā 2008.gadā. 

Izplatītās informācijas daudzuma samazināšanās saistīta ar sabiedrisko attiecību speciālistu 

amata vienību samazināšanu. 

2009.gadā katru mēnesi tika izdots Cēsu pašvaldības laikraksts „Cēsu Vēstis” 5000 

eksemplāru tirāţā, ko bez maksas saľēma 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, kā arī regulāri atspoguļojot iedzīvotāju labklājības uzlabošanai veiktos 

pasākumus. Lai tiktu atspoguļota pēc iespējas vispusīga un objektīva informācija, avīzes 

sagatavošanā tika iesaistītas pašvaldības un tās iestāţu darbinieki. 

Cēsu lielākajos un apmeklētākajos veikalos tika izvietoti trīs informatīvie stendi 

„Pašvaldība informē”, kuros iedzīvotāji regulāri varēja saľemt „Cēsu Vēstis”, informatīvos 

materiālus un kultūras pasākumu plānus. 

Sadarbībā ar pašvaldības nodaļām tika sagatavotas un bez maksas izplatītas 

informatīvās lapas par domes nodaļu funkcijām un aktualitātēm. 

Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”, lai informētu iedzīvotājus gan 

par aktuālajiem pabalstiem, gan Aģentūras darbu 2009.gadā ir sagatavotas vairāk kā 60 ziľas 

plašsaziľas līdzekļiem.  No tām 28 ziľas publicētas laikrakstā „Cēsu Vēstis”.   Vietējais rajonu 

http://www.cesis.lv/
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laikraksts „Druva” par Aģentūru pērn informējusi 50 ziľās. Par Aģentūras darbību pērnā gadā 

veidoti pieci TV siţeti. 

2009.gadā no jauna izstrādāti uz bez maksas izplatīti pieci informācijas bukleti par 

aktuālajiem pabalstiem. Patstāvīgi tiek uzturēta Cēsu novada mājas lapas sadaļa „Sociālā 

palīdzība”. 

Lai noskaidrotu klientu viedokli par Aģentūras darbu 2009.gada nogalē tika izstrādāta 

aptaujas anketa un aptaujāti 34 iedzīvotāji. 

12. Iestāţu un kapitālsabiedrību (ar 100% pašvaldības kapitāla daļām) īss 

darbības raksturojums 

Ilgtermiľa finanšu ieguldījumi LVL 10  015 887. 

 

Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā LVL 9  703 338. 

 

 Pašvaldības līdzdalības radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā izmaiľas iekļautas Cēsu 

novada pašvaldības 2009.gada pārskatā pēc pašu kapitāla metodes par 2008.gadu. 
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„Vinda” Cēsu pilsētas SIA  

1. 
Pašvaldības pārskatā 

iekļautie dati uz 

31.12.2008. 

1399529 1399529 
641 
509 

85 953 239544 462942 2829477 

„Cēsu maksas autostāvvietas” Cēsu pilsētas pašvaldības SIA 

1. 

Pašvaldības pārskatā 

iekļautie dati uz 

31.12.2008. 

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

„Cēsu Tirgus” SIA 

1. 

Pašvaldības pārskatā 

iekļautie dati uz 

31.12.2008. 

167 970 167 970 0 0 28293 201030 397293 

SIA „Cēsu Klīnika” 

1. 

Pašvaldības pārskatā 

iekļautie dati uz 

31.12.2009. 

8051366 8 051366 641098 85953 264057 660864 9703338 

 

 

„Vinda” Cēsu pilsētas SIA 

Cēsu pilsētas SIA “Vinda” galvenais darbības virziens – dzeramā ūdens piegāde un 

notekūdeľu novadīšana Cēsu pilsētā un Priekuļu pagasta Jāľmuiţā. Sabiedrības 100% 

īpašnieks ir Cēsu pilsētas dome, kura ir pilnvarojusi kapitāla daļas turētāja pārstāvi. 

Sabiedrībai ir apstiprināta valde trīs cilvēku sastāvā, kurā ietilpst sabiedrības vadošie 

darbinieki. 

 Lai uzľēmuma pakalpojumi atbilstu mūsdienu prasībām, 1996.gadā tika uzsākts „Cēsu 

pilsētas ūdens un notekūdeľu projekts”, kura finansēšanā piedalījās NEFCO, PHARE, 

Latvijas valdība, Cēsu pašvaldība un uzľēmums Vinda. Projekta mērķi bija notekūdens 

attīrīšanas iekārtu pabeigšana un dzeramā ūdens atdzelţotavas būvniecība. Veiksmīgi 

realizējot šo projektu uzsākta „Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta” II kārtu, kura tiek 
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realizēta ES finansēta projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu 

pilsētās” ietvaros. Projekta galvenās komponentes ir – notekūdens attīrīšanas iekārtu 

modernizācija, lai sasniegtu ES noteiktās direktīvas, Priekuļu notekūdens kanalizācijas tīkla 

pievienošana Cēsu pilsētas tīklam, ūdens un kanalizācijas tīklu paplašināšana. Uzsākta „Cēsu 

ūdenssaimniecības attīstības projekta” III kārta. 

 

 „Cēsu maksas autostāvvietas” Cēsu pilsētas pašvaldības SIA 

 

 Cēsu pilsētas pašvaldības SIA “Cēsu maksas autostāvvietas” galvenais darbības 

virziens – pilsētas ielu apsaimniekošana, stāvvietu ierīkošana, pilsētas ielu saimniecības 

attīstīšana. Sabiedrības vienīgais dibinātājs un vienīgais dalībnieks ir Cēsu pilsētas dome. 

Pilsētā darbojas 11 elektroniskie laika skaitītāji: Vienības laukumā, Lielā Katrīnas ielā 

2, Uzvaras bulvārī 1, Izstādes ielā 1 un 3, lielā Skolas-Pils ielā, Raunas ielā 7,11 un 15, Rīgas 

ielā 34. 

 

„Cēsu Tirgus” SIA 

 

SIA “Cēsu Tirgus” galvenais darbības virziens - sava nekustamā īpašuma izīrēšana un 

iznomāšana, pārtikas, dzērienu un tabakas vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība 

nespecializētajos veikalos. Sabiedrības vienīgais dibinātājs un vienīgais dalībnieks ir Cēsu 

pilsētas dome.  

 

SIA „Cēsu klīnika”  

 

 SIA „Cēsu klīnika” dibināta, lai paaugstinātu veselības aprūpes pieejamību, 

nodrošinātu augstāku kvalitātes standartu veselības aprūpē – attīstītu un optimizētu 

sekundāro daudzprofilu stacionāro un ambulatoro veselības aprūpi.  

 

Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā LVL 9  411. 

 

 Pašvaldības līdzdalības asociēto kapitālsabiedrību kapitālā izmaiľas iekļautas Cēsu 

novada pašvaldības pārskatā pēc pašu kapitāla metodes. 

Nr. 

Uzľēmuma, organizācijas 

nosaukums, juridiskā 

adrese, reģistrācijas Nr. 

Līdzdalības 

daļas 

 

Daļas 

nominālvērtī

ba 

Ieguldīju

ms uz 

01.01.20

08. 

Izmaiľa pašu 

kapitālā 

2009.gada laikā 

Ieguldījum

s uz 

31.12.200

9. 

1. 

“Cēsu Olimpiskais Centrs” 

SIA 

Bērzaines iela 5, Cēsis, 

LV4101 
Pamatkapitāls LVL 50 000 

10 000 

sabiedrības 

kapitāla 

daļas, kas 
veido 

20% 

LVL 1 8867 
-29692 x 20% = -

5938 
2929 

2. 

AS CATA, J.Poruka iela 8, 
Cēsis, LV4101 

Pamatkapitāls LVL 982 

695 

216 633 
akciju skaits, 

kas veido 

22,04% 

LVL 1 0 
Saľemts no rajona 

padomes 
216633 

 

  

„Cēsu Olimpiskais Centrs” SIA 

Saskaľā 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 

Uzľēmumu 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. 
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Atbilstoši parakstītajai un ieguldītajai Sabiedrības pamatkapitāla daļai, Cēsu pilsētas domei 

pienākas 10000 Sabiedrības kapitāla daļas jeb 20% no sabiedrības pamatkapitāla.  

Pamatojoties uz iesniegto SIA „Cēsu Olimpiskais Centrs” 2006.gada finanšu pārskatu 

– Sabiedrības pašu kapitāls uz 31.12.2008. ir LVL 14645, kas ir zemāks nekā pamatkapitāls, 

lai dati tiktu uzrādīti patiesi, domes ieguldījumu daļa tiek samazināta. Ľemot vērā Cēsu 

novada pašvaldības ieguldījuma apmēru, t.i. 20%, pašvaldības līdzdalības apmērs uz 

31.12.2009. ir LVL 2929, kas arī atspoguļots pašvaldības pārskatā. 

 

Akciju sabiedrība „CATA” 

 Saskaľā ar nodošanas-pieľemšanas aktu 01.09.2009., no Cēsu rajona padomes 

saľemtas AS „CATA” 216633 vārda akcijas, kas sastāda 22,04% no kopējo 982695 

LVL sabiedrības akciju skaita. Vienas akcijas vērtība LVL 1.  

Pārējie ilgtermiľa finanšu ieguldījumi LVL 79  560. 

 

Nr. 
Uzľēmuma, organizācijas nosaukums, 

juridiskā adrese, reģistrācijas Nr. 

Līdzdalības daļas 

01.01.2009. 

Daļas nomināl-

vērtība 

Ieguldīju

ms uz 

31.12.200

9. 

1. 
“Ziemeļvidzemes atkritumu 

apsaimniekošanas organizācija” SIA 

Rīgas iela 32, Valmiera, LV4201 

79 560 daļas 

6,37% 
LVL 1 84990 

 

 

„Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” SIA 

 

 Pārskata gada sākumā un beigās Cēsu pilsētas domes ieguldījums “Ziemeļvidzemes 

atkritumu apsaimniekošanas organizācijā” SIA pamatkapitālā – LVL 79 560 apmērā, kas 

atbilst 79 560 „ZAAO” SIA pamatkapitāla daļām ar vienas kapitāla daļas vērtību LVL 1 

pārskata gada laikā palicis nemainīgs. Ieguldījumu veido: 

 LVL 40 662 - atbilstoši LR Ministru Kabineta 31.05.2000. rīkojumam Nr.260 “Par 

valsts kustamās mantas – atkritumu savācējmašīnu – nodošanu pašvaldības īpašumā”; 

20.06.2000. “Valsts kustamās mantas – atkritumu savācējmašīnas pieľemšanas 

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 saskaľā ar “ZAAO” SIA 11.12.1998. 

kopsapulces lēmumu, novirzot šos līdzekļus “ZAAO” SIA raţošanas bāzes izveidošanai 

– sauso sadzīves atkritumu poligona “Daibe” celtniecībai; 

 LVL 544 - proporcionāli sadalītais brīvais Strenču pilsētas ieguldījums; 

 LVL 5430 Vaives pagasta ieguldījums, kas apvienošanās procesā pārľemts.  

13. Īss ceļu (ielu) stāvokļa raksturojums, pasākumi to uzlabošanai 

Kopējais ielu kopgarums Cēsīs ir 123 km, no tām 57 km noasfaltētas ielas un  69 km 

ielas ar grants segumu.  2009.gadā noasfaltēta Vāveres iela, posmā no Piebalgas ielas līdz 

Brieţu ielai, tādejādi samazinājās grantēto ielu kopgarums un uzlabojās ielas stāvoklis.  

Rekonstruētas esošās asfaltētās ielas, lai uzlabotu to stāvokli un satiksmes drošību. Pilnībā tika 

nomainīts ceļa segums Uzvaras bulvārī, posmā no Dzintara ielas līdz J.Poruka ielai. Tāpat ceļa 

segums tika uzlabots veicot ielu bedrīšu remontu, kas ir ikgadējs pašvaldības plānots darbs.  
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Uzsākti vērienīgi ielu rekonstrukcijas darbi ERAF Darbības programmas „Infrastruktūra 

un pakalpojumi” ietvaros: 

 Gaujas iela (posmā no Palasta ielas līdz Pētera ielai) – 1816,28 metri;  

 Valmieras iela (posmā no Dzelzceļa ielas līdz pilsētas robeţai) – 677 metri;  

 Cīrulīšu iela (posmā no Gaujas ielas līdz Pētera ielai) – 646 metri;  

 Vaives iela (posmā no Ata Kronvalda ielas līdz Veidenbauma ielai) – 655 metri;  

 Līgatnes iela (posmā no Gaujas ielas līdz Jurģu ielai) – 572 metri. 

Vaives pagasta autoceļu kopgarums ir 104,02 km. 2009.gadā, lai uzlabotu ceļu stāvokli 

Vaives pagastā remontētas bedrītes asfaltētajās Nākotnes un Ozolu ielās, kā arī trīs reizes gadā 

greiderēta Āraišu iela. Vaives pagasta Ezera ielā uzsākti un turpinās ielas rekonstrukcijas 

darbi. 
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14. Zvērināta revidenta atzinumi par pašvaldības saimniecisko darbību, kā 

arī pašvaldības iepriekšējā gada saimniecisko pārskatu 

 



Cēsu novada pašvaldības 2009.gada publiskais pārskats 

 

 54 

15. Domes lēmumi par saimnieciskā gada pārskatu 

Izraksts 
no Cēsu novada domes sēdes 

prot.Nr.5, 57.p. 
LĒMUMS 

Cēsīs  
2010.gada 22.aprīlī         Nr. 262 
 

Par Cēsu novada pašvaldības 

2009.gada pārskata apstiprināšanu 

__________________________________________________________________ 
Ziľo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs  

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu:, likuma „Likums par budţetu un 
finanšu vadību” 4. pantu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar  14 balsīm – par (I.Suija-Markova, V.Vaivods, G.Bērziľa, 
A.Rasmanis, I.Timermanis, O.Bicāns, J.Rozenbergs, M.Niklass, G.Šķenders, A.Raubiško, M.Cīrulis, M.Malcenieks, 
D.Vasmanis, Ē.Rass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:  

 
 
Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības 2009. gada pārskatu ar šādiem rādītājiem: 
 

 1. Bilances kopsumma       LVL 53 941 194 
 2. Pārskata gada budţeta izpildes rezultātu        LVL   6 093 571 
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu novada 
domes priekšsēdētājs    /paraksts/    G.ŠĶENDERS 
 
IZRAKSTS PAREIZS 
Cēsu novada pašvaldības 

Administratīvās nodaļas vadītāja       I.SIRMĀ 
23.04.2010.,Cēsīs 
 
 

Izraksts 
no Cēsu novada domes sēdes 

prot.Nr.5, 58.p. 
LĒMUMS 

Cēsīs  
2010.gada 22.aprīlī         Nr. 263 
 

Par Cēsu novada pašvaldības konsolidēto 

2009.gada pārskata apstiprināšanu 

_________________________________________________________________ 
Ziľo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu:, likuma „Likums par budţetu un 
finanšu vadību” 4. pantu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar  14 balsīm – par (I.Suija-Markova, V.Vaivods, G.Bērziľa, 
A.Rasmanis, I.Timermanis, O.Bicāns, J.Rozenbergs, M.Niklass, G.Šķenders, A.Raubiško, M.Cīrulis, M.Malcenieks, 
D.Vasmanis, Ē.Rass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:  

 
 
Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības konsolidēto 2009. gada pārskatu ar šādiem rādītājiem: 
 

 1. Bilances kopsumma    LVL 61 282 927 
 2. Pārskata gada budţeta izpildes rezultātu                LVL   6 557 391 

 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu novada 
domes priekšsēdētājs    /paraksts/    G.ŠĶENDERS 
 
IZRAKSTS PAREIZS 
Cēsu novada pašvaldības 

Administratīvās nodaļas vadītāja       I.SIRMĀ 
23.04.2010.,Cēsīs 
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16. Prioritārie pašvaldības uzdevumi nākošajam pārskata periodam, 

norādot pašvaldības jau uzsāktos un iecerētos projektus, to izmaksas, 

finansēšanas avotus un sagaidāmos rezultātus 

1. Kvalitatīvai dabaszinātľu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana 

Projekta mērķis ir vispārējās vidējās izglītības kvalitātes paaugstināšana  Cēsu Valsts 

ģimnāzijā, Cēsu 2. vidusskolā un Cēsu pilsētas vakara vidusskolā, modernizējot un 

pilnveidojot skolu materiāli tehnisko bāzi, nodrošinot kvalitatīvu vidējās izglītības programmu 

dabaszinātnēs un matemātikā īstenošanu. Projekta ietvaros trīs Cēsu pilsētas vispārējās 

izglītības iestādēs tiks nodrošināta atbilstoša materiālā bāze kvalitatīvai dabaszinātľu apguvei.  

Projekts 2009.gadā uzsākts un darbi tiks turpināti 2010.gadā. 

 

2. Cēsu pirmsskolas izglītības iestāţu renovācija 

Projekta mērķis ir izglītības kvalitātes un pieejamības uzlabošana četrās Cēsu pilsētas 

pirmsskolas izglītības iestādēs, renovējot izglītības iestāţu telpas, labiekārtojot teritoriju un 

izveidojot 12 jaunas vietas. Projekta ietvaros tiek renovētas Cēsu pilsētas četras pirmsskolas 

izglītības iestādes (Cēsu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestāde, Cēsu pilsētas 4.  pirmsskolas 

izglītības iestāde, Cēsu speciālā  pirmsskolas izglītības iestāde, Cēsu pilsētas 3.  pirmsskolas 

izglītības iestāde). 

Projekts 2009.gadā uzsākts un darbi tiks turpināti 2010.gadā. 

 

3. Cēsu pilsmuiţas parka atjaunošana tūrisma attīstībai 

Projekta mērķis ir atjaunot valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa daļas - Cēsu 

Pilsmuiţas parks - infrastruktūru, nodrošinot objekta autentiskuma saglabāšanu tūrisma 

attīstībai; jauna tūrisma objekta – Riekstu kalna Veccēsu pils mūris - izveidi vēsturiskajā vidē; 

ērtu publisko pieejamību; apmeklētājiem nepieciešamo servisu. 

Projekta ietvaros tiek veiktas šādas aktivitātes: 

 Lietusūdens kanalizācijas sistēmas sakārtošana pilsmuiţas parkā; 

 Riekstu kalna Veccēsu pils mūra atsegšana; 

 Estrādes skatītāju laukuma atjaunošana; 

 „Minadoras kalna” un „Kārļa kalna” lapeľu uzstādīšana; 

 K. Gustava fon Zīversa pieminekļa uzstādīšana; 

 Gājēju celiľu tīkla rekonstrukcija; 

 Vēzīšu kāpľu restaurācija; 

 Gājēju tiltiľa uz pils dīķa salu izbūve; 

 Tūrisma brošūru izgatavošana; 

 Piedalīšanās tūrisma izstādēs. 

Projekts 2009.gadā uzsākts un darbi tiks turpināti 2010.gadā. 

 

4. Cēsu pilsmuiţas kompleksa revitalizācija tūrisma attīstībai pašvaldībās 

Projekta mērķis ir veicināt Vidzemes reģiona tūrisma un kultūras nozaru konkurētspējīgu 

attīstību, saglabājot un attīstot Valsts nozīmes kultūras pieminekļa – Cēsu pils kompleksa 

vēsturisko un ekonomisko vērtību, sasniedzot pilnvērtīgu pieejamību un sasniedzamību 

daţādām sociālā iedzīvotāju grupām. Projekta ietvaros tiek veiktas šādi darbi: 

 Cēsu Jaunās pils 3.-4. stāva restaurācija- rekonstrukcija;  

 otrā stāva telpu interjera apdares restaurācija;  

 Cēsu vēstures un mākslas muzeja pastāvīgās ekspozīcijas izveide;  

 Izstāţu un  konferenču zāles izveide;  
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 Kultūras tūrisma objekta pieejamības nodrošināšana  personām ar funkcionāliem 

traucējumiem 

Projekts 2009.gadā uzsākts un darbi tiks turpināti 2010.gadā. 

 

 

5. Cēsu pilsētas maģistrālo ielu rekonstrukcija 

Mērķis ir rekonstruēt pilsētas maģistrālās ielas, lai veicinātu pilsētas un rajona 

ekonomisko progresu, iedzīvotāju dzīves līmeľa celšanos un sekmētu pilsētas autoceļu 

atbilstību vispārējām prasībām, paaugstinot transporta sistēmas efektivitāti, kā arī optimizējot 

satiksmes kustības organizāciju un izveidojot atbilstošu transporta infrastruktūru.  

Projekta ietvaros 2009.gadā ir uzsākta Cīrulīšu ielas (posmā no Gaujas ielas līdz Pētera 

ielai) 646 m un Vaives ielas (posmā no Ata Kronvalda ielas līdz Veidenbauma ielai) 655 m 

rekonstrukcija. Darbi tiks turpināti 2010. un 2011.gadā. 

 

6. Daudzfunkcionālā centra „Vidzemes mūzikas un kultūras centra” izveide 

Projekta mērķis ir izveidot Vidzemes daudzfunkcionālo centru, daţādojot un paplašinot 

kultūras produktu un pakalpojumu klāstu, veicinot to teritoriālo pieejamību visiem Vidzemes 

reģiona iedzīvotājiem, attīstot kultūru kā būtisku Vidzemes reģiona tautsaimniecības 

sastāvdaļu un sekmējot reģiona konkurētspēju un pievilcību darba un dzīves apstākļiem. 

2009.gadā sagatavota daudzfunkcionālā centra darbības stratēģija no 2012. līdz 2020.gadam, 

iesniegta projekta dokumentācija (Tehniski ekonomiskais pamatojums un projekta pieteikuma 

veidlapa) Kultūras ministrijā un noslēgts līgums par projekta īstenošanu.  

2009.gadā noslēgts līgums par projekta īstenošanu, darbi tiks uzsākti 2010.gadā un ilgs 

līdz 2012.gadam. 

 

7. Energoefektivitātes paaugstināšana Cēsu novada pašvaldības ēkās 

Projekta mērķis ir energoefektivitātes uzlabošana un oglekļa dioksīda izmešu 

samazināšana, samazinot siltumenerģijas patēriľu Cēsu novada pašvaldības ēkās, kuras 

nepieciešamas novada pašvaldības autonomo funkciju veikšanai, tādejādi veicinot Kioto 

protokola prasību izpildi. Projekta ietvaros tiks veiktas šādas aktivitātes:  

 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Saules ielā 23; 

 Deratizācijas un dezinfekcijas nodaļas – veikala ēkas rekonstrukcija par nakts 

patversmi Bērzaines ielā 16/18; 

 Ēkas fasāţu savietotā jumta daļas renovācija Valmieras ielā 19; 

 Ēkas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi Rāmuļu skolā; 

 Ēkas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi Rāmuļu skolas internāta ēkai. 

2009.gadā noslēgts līgums par projekta īstenošanu un darbi tiks uzsākti 2010.gadā. 

 

8. Cēsu novada pašvaldības vispārizglītojošo izglītības iestāţu informatizācija 

Projekta mērķis ir paaugstināt informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūras 

līmeni izglītības iestādēs un paaugstināt informācijas un komunikāciju tehnoloģiju 

izmantošanas līmeni mācību procesā 

Projekta ietvaros tiks veiktas šādas galvenās aktivitātes: Cēsu pilsētas pamatskola, Cēsu 

1.pamatskola, Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, Cēsu 2.pamatskola, Cēsu 

Pastariľa pamatskola un Cēsu pilsētas vakara vidusskola tiks nodrošināta ar atbilstošu 

infrastruktūru (stacionāriem un  portatīvajiem datoriem, multimediju tehnikas komplektiem, 

interaktīvām tāfelēm un  projektoriem), kā arī attīstīti  lokālie datortīkli, kas veicinās plašāku 

un efektīvāku informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu izglītības iestādēs, 

tādējādi uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti. 
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2009.gadā noslēgts līgums par projekta ieviešanu, darbi tiks uzsākti 2010.gadā.  

 

Tiek plānots gatavot jaunus projekta pieteikumus gan Eiropas reģionālā attīstības fonda, 

gan Klimata pārmaiľu finanšu instrumenta, gan Sociālā fonda, gan citu fondu programmām, 

satiksmes drošības, energoefektivitātes, lauku dzīves vides uzlabošanas un citās jomās.  

Kā galvenās Cēsu novada pašvaldības prioritātes 2010. un turpmākajos gados būs 

realizēt iesāktos projektus, piesaistot ES līdzekļus, radīt jaunus, kā arī nodrošināt kvalitatīvas 

izglītības iespējas un  sociālo drošību novada iedzīvotājiem.  

 

 

 


