
Cēsu novada pašvaldības publiskais pārskats apstiprināts  

Cēsu novada domes 2014. gada 26. jūnija sēdē  

Protokols Nr. 8, lēmums Nr. 298  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS 

2013. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS  

 

Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV – 4101  

Tālrunis 64161800  

Fakss 64161801  

e-pasts: iac@dome.cesis.lv  

interneta vietne: www.cesis.lv 

 

Reģistrācijas Nr. 90000031048  

A/S „SEB banka”  

Cēsu filiāle  

UNLALV2X004  

Budžeta konts LV51 UNLA 0004 0131 3083 5 

  

mailto:iac@dome.cesis.lv
http://www.cesis.lv/


CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2013. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

2 
 

 

Satura rādītājs 
 

1. Cēsu novada domes priekšsēdētāja uzruna ......................................................................................... 3 

2. Cēsu novads ........................................................................................................................................ 5 

2.1. Iedzīvotāji ..................................................................................................................................... 5 

2.2. Teritorija ....................................................................................................................................... 5 

3. Cēsu novada pašvaldība ...................................................................................................................... 6 

3.1. Cēsu novada dome ....................................................................................................................... 6 

3.2. Novada pašvaldības iestādes un struktūrvienības ........................................................................ 8 

3.3. Cēsu novada pašvaldības darbinieki ............................................................................................ 9 

3.4. Dzīvesvietas deklarācija ............................................................................................................. 10 

3.5. Tiesvedība un administratīvo aktu apstrīdēšanas process .......................................................... 11 

3.6. Līgumi un iepirkumi................................................................................................................... 12 

3.7. Bāriņtiesa .................................................................................................................................... 13 

3.8. Pārskata gadā veiktie projekti .................................................................................................... 17 

4. Cēsu novada pašvaldības budžets ..................................................................................................... 19 

5. Cēsu  novada pašvaldības nekustamais īpašums ............................................................................... 24 

5.1. Nekustamā īpašuma novērtējums fiziskajā izteiksmē ................................................................ 24 

5.2. Nekustamā īpašuma novērtējums finanšu ietilpībā .................................................................... 27 

5.3. Nekustamā īpašuma funkcionālie uzlabojumi - Būvniecība Cēsu novada  pašvaldības 

nekustamajā īpašumā ........................................................................................................................ 27 

5.4. Būvniecība Cēsu novada  administratīvajā teritorijā .................................................................. 30 

6. Komunikācija ar novada iedzīvotājiem ............................................................................................. 31 

7. Paveiktais Cēsu novadā 2013. gadā .................................................................................................. 32 

7.1. Izglītība ...................................................................................................................................... 32 

7.2. Kultūra ........................................................................................................................................ 33 

7.3. Bibliotēka ................................................................................................................................... 37 

7.4. Sociālā palīdzība ........................................................................................................................ 39 

7.5. Sabiedriskā kārtība ..................................................................................................................... 39 

8. Revīzijas un pārbaudes 2013. gadā ................................................................................................... 42 

Pielikumi ............................................................................................................................................... 43 

 

 

  



CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2013. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

3 
 

1. Cēsu novada domes priekšsēdētāja uzruna 
 

 

2013. gads Cēsīs aizvadīts darbīgā gaisotnē, sākoties, 

noslēdzoties vai finiša taisnē nonākot vairākiem apjomīgiem 

projektiem. Tāpat darbu Cēsu novada domē sāka jaunais 

deputātu sasaukums, vairums no viņiem – pirmo reizi stājoties 

pie deputātu amata pienākumu pildīšanas. 

 

Līdz ar 2013. gadā uzrādīto stabilo ekonomikas izaugsmi 

pozitīvas iezīmes vērojamas arī pašvaldības budžeta nodokļu 

ieņēmumu jomā, kas pieauga par 4.7%, salīdzinājumā ar 

iepriekšējo gadu. 2013. gadā pašvaldības darbību finanšu jomā 

joprojām ietekmēja valsts īstenotie finanšu stabilizācijas un 

nodokļu politikas pasākumi, kā arī pašvaldībām noteiktie 

ierobežojumi attiecībā uz ilgtermiņa saistībām. 

 

Cēsu novada pašvaldības 2013. gada budžetu raksturo šādas 

galvenās prioritātes: kvalitatīvas izglītības sistēmas uzturēšana 

un uzsākto Eiropas Savienības struktūrfondu projektu 

realizācija un pārskata gada jaunās prioritātes – iedzīvotāju un uzņēmēju ekonomiskās aktivitātes 

veicināšana un iedzīvotāju skaita saglabāšana un palielināšana novadā. 

 

Pārskata gadā, īstenojot ilgtermiņa finanšu vadības, stingru pašvaldības budžeta ieņēmumu un 

izdevumu kontroli un nodrošinot regulāru budžeta izdevumu tāmju uzraudzību, tika nodrošināta 

pašvaldības finanšu resursu pietiekamība pašvaldības pamatfunkciju izpildei, attīstības plānu 

īstenošanai, kā arī tika saglabāts pietiekošs uzkrājums turpmāko gadu parādsaistību maksājumu 

segšanai. Iepriekš minēto pasākumu rezultātā budžeta līdzekļu atlikums pārskata gada beigās 

sasniedza – 2.982 milj. latu. 

 

Budžeta līdzekļu atlikums izveidojās izdevumu mērķtiecīgas un efektīvas izlietošanas rezultātā, kā arī 

sakarā ar projektu realizācijai saņemtajiem avansa maksājumiem par ES struktūrfondu finansēto daļu 

un valsts budžeta finansēto daļu projektu īstenošanai. 

 

Būvniecībā finanšu izteiksmē apgūts būtisks būvniecības apjoms, lielākais ir Daudzfunkcionālā centra 

„Vidzemes mūzikas un kultūras centrs” rekonstrukcijas darbu finansējums, pārējais – Vaives 

ūdenssaimniecības projekts un ielu rekonstrukcijas. 

Aizvadītajā gadā noritējis intensīvs darbs pie Eiropas Savienības atbalstītajiem projektiem. Finiša fāzē 

noritēja Vidzemes mūzikas un kultūras centra būvniecība, uzsākta Cēsu Centrālās bibliotēkas 

rekonstrukcija, kā arī noritējis sagatavošanās darbs Cēsu Profesionālās vidusskolas jaunā korpusa 

projektam, kura būvniecība sākās 2014. gadā. Tāpat turpinājās Cēsu maģistrālās ielas – Gaujas ielas - 

rekonstrukcijas darbi. 

 

Tāpat pašvaldības speciālisti aktīvi un atbildīgi gatavojās zīmīgajam eiro ieviešanas datumam – 

2014.gada 1.janvārim. Darbs tika paveikt rūpīgi un laicīgi, tādēļ pašvaldība varēja droši teikt, ka ir 

gatava nacionālās valūtas nomaiņai. 
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Nekad neesmu slēpis, ka uzskatu - cēsniekiem ir palaimējies. Palaimējies dzīvot sakoptā, 

iedvesmojošā un harmoniskā vidē. Vidē, kas ne vien patīk mums pašiem, bet arī ļauj piesaistīt tūristus, 

pārsteigt ārzemniekus un pārvilināt citu reģionu iedzīvotājus dzīvot šeit. Tagad tas ir mūsu, 

pašvaldības, pienākums – panākt, ka par Cēsīm dzird un zina visā Latvijā. Lai lieliskā vide ietu roku 

rokā ar vismaz tikpat lielisku pašvaldības darbu. Ražīgi savas pilsētas labā 2013.gadā darbojušās arī 

visas pašvaldības iestādes, un redzu, ka jaunie deputāti ar entuziasmu un lielu atbildību ir ķērušies klāt 

pienākumu pildīšanai, par ko esmu pateicīgs. Un tādēļ arī esmu drošs – Cēsis kļūs par izcilu vietu, kur 

dzīvot. 

 

Cēsu novada domes priekšsēdētājs 

Jānis Rozenbergs 
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2. Cēsu novads 
Cēsu novads izveidots, apvienojoties Cēsu pilsētai, Vaives pagastam, 2009. gada administratīvi 

teritoriālās reformas rezultātā. Cēsu novads atrodas Vidzemes augstienes ziemeļos, robežojas ar 

Pārgaujas, Priekuļu, Vecpiebalgas un Amatas novadiem. Novada administratīvais centrs – Cēsu 

pilsēta. Attālums no Cēsīm līdz galvaspilsētai Rīgai – 87 km. 

 

2.1. Iedzīvotāji 
 

Iedzīvotāju skaits novadā 2013. gadā ir 18 554 (01.07.2013.). No tiem Cēsu pilsēta dzīvo 17 005 

(91%), savukārt Vaives pagastā – 1 549 (9%). Iedzīvotāju blīvums novadā ir 116 iedzīvotāji uz vienu 

km
2
. 2013. gadā iedzīvotāju skaits samazinājies. Kopumā dzimšanas, miršanas  gadījumi, salīdzinot ar 

2012. gadu ir samazinājušies, tomēr mirstība joprojām ir lielāka, kā dzimstība un dabīgais pieaugums 

ir negatīvs:  – 120. Pēdējos trijos gados visi rādītāji ir samērā stabili ar mazām izmaiņām. Laulību 

skaits 2013. gadā Cēsu novadā bija 147, salīdzinot ar pagājušo gadu, tas ir par 11 mazāk.  

Vēsturiski Cēsu novada iedzīvotāju struktūra pēc to tautības ir bijusi diezgan viendabīga un arī pēdējos 

gados situācija nav mainījusies 2013. gadā 85% no iedzīvotājiem ir latvieši, 10% krievu tautības un 

5% citu tautību pārstāvji. 

 
1. attēls. Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas pārskats par civilstāvokļa aktu reģistrāciju no 2009. gada līdz 

2013. gadam. 

2.2. Teritorija 
 

Teritorija   171,73 tūkst. km2  

Cēsu pilsēta   19,28 tūkst. km2  

Vaives pagasts   152,45 tūkst. km2  

Cēsu novadā ietilpst Cēsu pilsēta un Vaives pagasts.  

Lielāko daļu novada teritorijas aizņem:  

    meža zeme – 50%,  

    lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 34%.  

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

3. Cēsu novada pašvaldība 

3.1. Cēsu novada dome 
 

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

Cēsu novada domes darbību līdz 2013.gada 1.novembrim noteica Cēsu novada 01.07.2009.saistošie 

noteikumi Nr. 1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” , no 2013.gada 1.novembra - Cēsu novada 

domes 18.07.2013.saistošie noteikumi Nr. 18 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” (stājās spēkā 

2013.gada 1.novembrī).  

 

Līdz 2013. gada 14. jūnijam Domes sastāvā bija šādi deputāti:   

1. Gints Šķenders – Domes priekšsēdētājs   

2. Jānis Rozenbergs – Domes priekšsēdētāja vietnieks 

3. Aleksandrs Raubiško līdz 2012. gada 27. septembrim  

Aleksandrs Bimbirulis no 2012. gada 11. oktobra; 

4. Inese Suija – Markova  

5. Juris Žagars  

6. Artis Rasmanis  

7. Voldemārs Vaivods  

8. Gunta Bērziņa  

9. Ojārs Bicāns  

10. Imants Timermanis 

11. Ēro Rass  

12. Māris Cīrulis  

13. Mārtiņš Malcenieks  

14. Daumants Vasmanis 

15. Māris Niklass  

 

2014. gada 14. jūnijā darbu sāka jaunā dome.  

Domes deputāti - 15: 

1. Aleksandrs Bimbirulis; 

2. Erlends Geruļskis; 

3. Guntis Grosbergs; 

4. Tālis Jaunzemis; 

5. Lelde Krastiņa; 

6. Inese Lāce; 

7. Uldis Lencbergs; 

8. Mārtiņš Malcenieks; 

9. Andris Melbārdis; 

10. Māris Sestulis; 

11. Māris Niklass; 

12. Artis Rasmanis; 

13. Jānis Rozenbergs; 

14. Inese Suija- Markova; 

15. Imants Timermanis 

Par domes priekšsēdētāju ievēlēja Jāni Rozenbergu, priekšsēdētāja vietnieku – Mārtiņu Malcenieku.  
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2013.gadā notikušas  24 domes sēdes, no tām: 19 kārtējās, 5 ārkārtas. 

Domes sēdēs pieņemti  573 lēmumi, kuri pirms tam ir izskatīti pastāvīgi darbojošās komitejās un 

komisijās: 17 Izglītības, kultūras un sporta komitejās, 17 Finanšu komitejās. 

 

2013. gadā Cēsu novada pašvaldībā darbojas šādas domes izveidotas pastāvīgās komisijas:  

1. Cēsu novada Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisija; 

2. Cēsu novada Administratīvā komisija; 

3. Cēsu novada Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisija; 

4. Cēsu novada Attīstības un teritorijas plānošanas komisija; 

5. Cēsu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija; 

6. Cēsu pilsētas Zemes komisija; 

7. Cēsu novada Būvvalde; 

8. Cēsu novada Personāla jautājumu komisija; 

9. Cēsu novada Simbolikas komisija; 

10. Transporta kustības organizācijas komisija; 

11. Publisku pasākumu atļauju izsniegšanas komisija; 

12. Konkursa „Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju” komisija; 

13. Konkursa „Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā” komisija; 

14. Cēsu novada Kokaugu aizsardzības komisija; 

15. Konkursa „Tīrākā ietve Cēsu novadā” komisija; 

16. Konkursa „Būve 20...” komisija; 

17. Ēku un būvju apsekošanas komisija; 

18. Būvju ekspluatācijā pieņemšanas komisija; 

19. Cēsu novada Vēlēšanu komisija; 

20. Cēsu novada Dzīvojamo māju privatizācijas komisija; 

21. Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija;  

22. Komisija brīvo vietu sadalei pirmsskolas izglītības iestādēs; 

23. Apvienotā novadu civilās aizsardzības komisija; 

24. Licencēšanas komisija; 

25. Pedagoģiski medicīniskā komisija; 

26. Komisija interešu izglītības programmu izvērtēšanai; 

27. Komisija izglītojamo atbrīvošanai no valsts noteikto pārbaudījumu kārtošanas; 

28. Konkursa „Cēsu novada uzņēmējs 20...” komisija; 

29. Jaunatnes lietu Konsultatīvā komisija; 

30. Cēsu novada Sabiedrības veselības veicināšanas komisija; 

31. Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisija. 

 

2013. gadā Cēsu novada pašvaldībā darbojas šādas padomes:  

1. Vides attīstības padome; 

2. Sporta padome; 

3. Jauniešu dome;  

4. Kultūras padome; 

5. Tūrisma padome; 

6. Vecāku dome. 
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3.2. Novada pašvaldības iestādes un struktūrvienības  

 

Iestāde „Cēsu novada pašvaldība” nodrošina Cēsu novada domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās 

darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. 

 

Iestādes, kas realizē pirmsskolas izglītības programmas: 

 Cēsu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestāde;  

 Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestāde; 

 Cēsu pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestāde; 

 Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestāde; 

 Cēsu pirmsskolas izglītības iestāde „Pīlādzītis”. 

 

Iestādes, kas realizē pamatizglītības, vidējās izglītības programmas: 

 Cēsu 1. pamatskola; 

 Cēsu 2. pamatskola; 

 Cēsu pilsētas pamatskola; 

 Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola; 

 Cēsu Valsts ģimnāzija; 

 Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija; 

 Cēsu 2. vidusskola; 

 Līvu pamatskola; 

 Rāmuļu pamatskola. 

 

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

 Cēsu pilsētas Mākslas skola; 

 Cēsu pilsētas Sporta skola;  

 Cēsu Bērnu un jauniešu centrs. 

 

Citas iestādes: 

 Cēsu Centrālā bibliotēka; 

 Vaives pagasta pārvalde; 

 Cēsu novada Bāriņtiesa. 

 

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

 Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”; 

 Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”; 

 Cēsu pilsētas pansionāts; 

 Cēsu internātpamatskola - rehabilitācijas centrs; 

 Cēsu Pieaugušo izglītības centrs; 

 Cēsu Profesionālā vidusskola. 

 

Cēsu novada pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:  

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

 SIA  „Cēsu tirgus” – 100% kapitāla daļas; 

 SIA „ZAAO” – 6,38 % kapitāla   daļas; 

 SIA  „Cēsu olimpiskais centrs” – 20% kapitāla daļas; 

 A/S „CATA” – 22,04% kapitāla daļas; 
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 SIA „Cēsu klīnika” – 100% kapitāla daļas; 

 SIA „Vidzemes koncertzāle” – 100% kapitāla daļas (dibināta 10.10.2013.). 

 

Pašvaldība ir biedrs un/vai dibinātājs šādās biedrībās (nodibinājumos):  

 Nodibinājums “Vidzemes attīstības aģentūra” (darbība apturēta); 

 Biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”;  

 Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera; 

 Baltijas Pilsētu savienība; 

 Hanzas pilsētu savienība; 

 Biedrība „Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs”. 

 

3.3. Cēsu novada pašvaldības darbinieki 
 

Cēsu novada pašvaldībā 2013.gadā personāla lietvedība veikta decentralizēti, manuāli.  

Cēsu novada pašvaldība ievēro Valsts un pašvaldību amatpersonu atlīdzības likumā, Darba likumā, 

Pedagoģisko darbinieku darba samaksas noteikumos noteiktās sociālās garantijas un atlīdzības 

noteikšanas regulējumu, kā arī spēkā esošos iestāžu darba koplīgumus. Darba samaksas noteikumi 

(apstiprināti ar Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 11) nosaka iestāžu kompetenču robežas 

darbinieku sociālo garantiju un atlīdzības jautājumos. Aģentūras rīkojas patstāvīgi sava apstiprinātā 

budžeta ietvaros. 

 Darbiniekiem piešķirtas apmaksātas brīvdienas par asins nodošanu, ja bērni uzsākuši skolas gaitas 1.-

4.klasē, ja darbinieks vai tā bērns absolvējis izglītības iestādi, veselības pārbaudes dienas. 

Darbiniekiem izmaksāti pabalsti saistībā ar kāda no ģimenes locekļa nāvi, aizejot atvaļinājumā (25%), 

piešķirts papildatvaļinājums, izmaksātas Darba likumā noteiktās piemaksas par nakts darbu, virsstundu 

darbu, papildu darbu, darbu svētku dienās. Darbiniekiem kompensēti izdevumus par redzes pārbaudi 

un redzes korekcijas palīgierīču iegādi (50 lati/72 euro gadā), obligāto veselības pārbaudi, u.c. LR 

spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās sociālās garantijas.  

Cēsu novada pašvaldības pakļautībā esošajās 24 iestādēs 2013.gadā pārskatītas saimniecisko amatu 

likmes attiecībā pret bērnu skaitu/vecumu (pedagoģisko amatu likmes tiek veidotas atbilstoši 

mērķdotāciju sadales noteikumiem). Atlīdzības apmērs lielākajai daļa Cēsu novada pašvaldības 

darbinieku 2013.gadā palicis nemainīgs (izņēmumi, ja mainījies kompetenču vai likmes apjoms).   

Cēsu novada pašvaldības administrācijas amata vienību sarakstā 2013.gadā apstiprinātas šādas 

izmaiņas: lai nodrošinātu darba nepārtrauktību Cēsu novada Pašvaldības policijā 1 amata vienība 

inspektors pārveidota par vecāko inspektoru; lai nodrošinātu Civilstāvokļu aktu reģistrācijas likumā 

noteiktās prasības attiecībā uz personu, kura veic civilstāvokļa aktu reģistrāciju, Cēsu novada 

Dzimtsarakstu nodaļas speciālista amats pārveidots par vadītāja vietnieka amatu; saistībā ar Cēsu 

novada domes 18.07.2013. saistošo noteikumu nr. 18 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” spēkā 

stāšanos, ar 01.11.2013. Cēsu novada pašvaldības vadīšanai izveidots administrācijas vadītāja amats ; 

lai piedāvātu iedzīvotājiem iespēju iesaistīties dažādās  aktīva un veselīga dzīvesveida veicinošās 

aktivitātēs, koordinētu kārtējo sporta pasākumu organizēšanu un norisi, piesaistītu Cēsu novadam 

jaunas aktīvā dzīvesveida aktivitātes no 01.02.2014. izveidotas 2 amata vienības Izglītības nodaļā : 

sporta koordinators un sabiedrības veselības speciālists; dibinot SIA „Vidzemes koncertzāle”, iecelta 

valde, tādējādi likvidēta projekta "Vidzemes Mūzikas un Kultūras centrs” vadītāja amata vienība.  

2013.gadā notikusi valdes locekļa maiņa SIA „Cēsu Klīnika”  un valdes sastāva maiņa- SIA 

„Vidzemes koncertzāle”. Valdes locekļu kompetence noteikta pilnvarojumos un valdes reglamentos. 

Cēsu novada pašvaldības administrācijā 2013.gadā darba praktisko iemaņu apgūšanai bija 9 personas 

(no Priekuļu un Jāņmuižas valsts tehnikuma, no Vidzemes augstskolas, no Rīgas tehniskās 

universitātes, mācību centrs „BUTS”). Prakses vietas- IT nodaļā, Attīstības plānošanas nodaļā, 
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Komunālajā nodaļā, Cēsu novada Pašvaldības policijā, pie sabiedrisko attiecību speciālista un iekšējās 

revidentes. 

Cēsu novada pašvaldība darba drošības un aizsardzības pakalpojumu nodrošinājusi uz ārpakalpojuma 

līguma pamata, katrā iestādē nosakot arī atbildīgo pārstāvi.  

Cēsu novada pašvaldības administrācija 2013.gadā nodrošinājusi iespēju visiem saviem darbiniekiem 

celt kvalifikāciju klientu apkalpošanas un komunikācijas jautājumos.  Ceļot profesionālo kompetenci, 

darbinieki 2013.gadā izmantojuši ne vien maksas seminārus, bet arī bezmaksas speciālistu lekcijas, 

normatīvo aktu izstrādes un apspriešanas darba grupās.  

Cēsu novada pašvaldības administrācijas pārstāvji 2013.gadā devušies 24 ārzemju komandējumos (uz 

Krievijas Federāciju, Baltijas valstīm, Vāciju, Ungāriju, Spāniju, Skandināviju, Beļģiju),  saistībā ar 

piedalīšanos sadraudzības pilsētu organizētajās aktivitātēs kultūras, izglītības un sociālajā jomā, dalību 

starptautiskajās tūrisma izstādēs, sadarbojoties un gūstot pieredzi par pārrobežu sadarbību, izglītības 

un kultūras, energoefektivitātes, vides aizsardzības un komercdarbības veicināšanas jautājumiem.  

Cēsu novada izglītības iestāžu vadītāji apmeklējuši starptautisko izglītības izstādi "Izglītība nākotnē", 

kas notika Ķelnē (Vācijā), lai iegūtu zināšanas par informācijas tehnoloģijām, kuras varētu izmantot 

tālāk tehnoloģisko specifikāciju izgatavošanai. 

Vidējais darbinieku nostrādāto gadu skaits Cēsu novada pašvaldībā administrācijā 2013.gadā – 8,5 

gadi, bet vidējais darbinieku vecums– 49 gadi, kas liecina par interesantu un dinamisku darba vidi, 

kompetenču mainību, darbinieku lojalitāti, speciālistu kompetenci.  

2013.gadā uzsākts darbs pie ārējās vides analīzes, 2014.gadā paredzēts veikt iekšējās vides 

izvērtējumu, sagatavot priekšlikumus un noteikt pārmaiņu prioritātes, lai 2014.gadā apstiprinātu Cēsu 

novada pašvaldības cilvēkresursu attīstības stratēģiju. 

Pamatojoties uz 14.03.2012. starp Cēsu novada pašvaldību un Nodarbinātības valsts aģentūru noslēgto 

līgumu par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu 

Nr.9APSD-1200-2012,  algotos pagaidu sabiedriskos darbos uz 30 pastāvīgām darba vietām mēnesī 

(Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļā un izglītības iestādēs, Cēsu novada pašvaldības 

Komunālajā nodaļā, Cēsu novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais dienests”, Cēsu pilsētas pansionātā, 

pašvaldības aģentūrā „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”, Vaives pagasta pārvaldē) kopumā 2013.gadā 

nodarbinātas 156 personas. 

 

3.4. Dzīvesvietas deklarācija  
 

2013. gadā Cēsu novada pašvaldības Administratīvi juridiskā nodaļa saņēma 1373 iesniegumus 

dzīvesvietas deklarēšanai un 235 iesniegumus izziņu saņemšanai par deklarēto dzīvesvietu. 

108 iesniegumus deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanai, t.sk., 

 90 gadījumos ziņas anulētas; 

 11 gadījumos deklarēta jaunā dzīvesvieta līdz anulēšanas lēmuma pieņemšanai; 

 4 gadījumos atteikta ziņu anulēšana; 

 3 gadījumos atsaukts iesniegums ziņu anulēšanai. 

  157 personām anulētas ziņas par deklarēto dzīvesvietu. 

 

2013. gadā Vaives pagasta pārvaldē tika saņemti 40 iesniegumi dzīvesvietas deklarēšanai, 4 

iesniegumi izziņu saņemšanai par deklarēto dzīvesvietu un 8 iesniegumi par deklarētās dzīvesvietas 

ziņu anulēšanu  (17 personām), t.sk.,  

 14 personām - anulētas ziņas; 

 1 personai – atteikts anulēt ziņas; 

 2 personām – persona pati pārdeklarēja dzīvesvietu; 
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17  personām anulētas ziņas par deklarēto dzīvesvietu. 

 

3.5. Tiesvedība un administratīvo aktu apstrīdēšanas process 

  

Cēsu novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisija 2013.gadā saņemti 3 

privātpersonu iesniegumi, par kuriem pieņemti šādi atzinumi vai lēmumi: 

1. 1 lietā iesniegums nodots iestādei atkārtotai izskatīšanai un attiecīgā lēmuma pieņemšanai, 

ņemot vērā, ka ir mainījušies lietas faktiskie apstākļi, kuri bija par pamatu apstrīdētā lēmuma 

pieņemšanai; 

2. 1 lietā personas iesniegumā minētais prasījums noraidīts pilnībā; 

3. 1 lietā iesnieguma izskatīšana atteikta sakarā ar nokavējumu. 

 

2013.gada aktuālie tiesvedības procesi: 

Civillietas 

Nr. 

p.k. 

Pašvaldības 

statuss lietā 

Lietas būtība Lietas gaita 

1. Atbildētājs 

  

Par pamatparāda, nokavējuma naudas, 

likumisko procentu un zaudējumu piedziņu 

 Procesā 

2. Prasītājs   Par apdrošināšanas atlīdzības piedziņu   Prasība apmierināta 

3. Atbildētājs Par robežu pārbaudīšanu Procesā 

4. Atbildētājs 

  

Par materiālās kompensācijas piešķiršanu 

un morālo kaitējumu. Par nepatiesu un goda 

un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu un 

kompensācijas piedziņu 

Prasība noraidīta.   

  

  

5. Atbildētājs 

  

Par goda un cieņas aizskārumu, kas saistīts 

ar nepatiesu ziņu sniegšanu un mantiskās 

kompensācijas piedziņu 

 

 Procesā 

6. Atbildētājs Par zemes īpašuma tiesību atzīšanu  Procesā 

7. Prasītājs 

  

Par parāda piedziņu (avanss), likumisko 

procentu piedziņu un pienākuma uzlikšanu 

– sniegt būvniecības darbu garantiju 

Procesā 

8. Atbildētājs   Kompensācijas par morālo kaitējumu 

izmaksu 

 Procesā 

 

  

 

Administratīvās lietas 

Nr. 

p.k. 

Domes statuss lietā Lietas būtība Lietas gaita 

1. Atbildētājs 

  

Par Cēsu pilsētas domes faktisko rīcību 

nerīkojot iepirkuma procedūru atkritumu 

apsaimniekošanā   

 

 Procesā 

 

2. Atbildētājs  Par labvēlīga administratīvā akta izdošanu, ar 

kuru malkas nojumi atzītu par nelikumīgu un 

uzliktu par pienākumu būves īpašniekam 

nojaukt būvi, nosakot konkrētu termiņu, un 

 Tiesvedība izbeigta 
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par morālā kaitējuma atlīdzināšanu.  

3. Atbildētājs 

  

Par administratīvā akta atcelšanu, labvēlīga 

administratīvā akta izdošanu un morālā 

kaitējuma atlīdzināšanu   saistībā ar 

nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem 

 Procesā 

 

4. Atbildētāja  Par iestādes faktisko rīcību, morālā kaitējuma 

atlīdzinājumu. 

 Pieteikums noraidīts 

 

5. Atbildētājs 

  

Par Cēsu novada domes lēmuma atcelšanu, ar 

kuru nolemts uzdot pieteicējam novērst 

patvaļīgās būvniecības radītās sekas. 

 Procesā 

6. Atbildētājs 

  

Par Cēsu novada domes lēmuma atcelšanu, ar 

kuru atstāts spēkā Cēsu novada Būvvaldes 

lēmums.   

 Procesā 

 

7. Atbildētājs 

  

Par labvēlīga administratīvā akta izdošanu, ar 

kuru pieteicējai tiktu atlīdzināts morālais 

kaitējums, kas nodarīts ar Bāriņtiesas 

lēmumu   

 Procesā 

8. Atbildētājs   Par Cēsu pilsētas pamatskolas sociālā 

pedagoga un bāriņtiesas faktiskās rīcības 

atzīšanu par prettiesisku un materiālās 

kompensācijas piešķiršanu 

 Procesā 

 

9. Atbildētājs 

  

Par Cēsu novada domes lēmuma atcelšanu, ar 

kuru atteikts apstiprināt būvniecības ieceri   

un par pienākuma uzlikšanu akceptēt 

būvniecības ieceres plānu un izsniegt 

plānošanas un arhitektūras uzdevumu 

 Tiesvedība izbeigta 

10. Atbildētājs  

  

Par Cēsu novada domes lēmuma atcelšanu, ar 

kuru nolemts atstāt spēkā Cēsu novada 

Būvvaldes lēmums par atteikumu izdot 

plānošanas un arhitektūras uzdevums.    

Pieteikums 

apmierināts 

 

11. Atbildētājs 

  

Par administratīvā akta atcelšanu, labvēlīga 

administratīvā akta izdošanu un morālā 

kaitējuma atlīdzināšanu attiecībā uz 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu   

 Pieteikums noraidīts 

12. Atbildētājs 

  

Par Cēsu novada domes lēmuma atcelšanu, ar 

kuru daļēji atteikts piešķirt nekustamā 

īpašuma nodokļa atvieglojumu, uzdot Cēsu 

novada domei izdot labvēlīgu administratīvo 

aktu un piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumus; piespriest morālo kaitējumu  

Procesā 

 

3.6. Līgumi un iepirkumi 

 

Veikti iepirkumi, par kuriem noslēgti līgumi: 

 

Iepirkuma procedūru veidi Procedūru skaits 

Atklāts konkurss 10 

B daļas pakalpojumu iepirkums 2 



CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2013. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

13 
 

 

 

 

Noslēgtie līgumi (t.sk., vienošanās 

un grozījumi līgumos) 

 

Līguma veids Līgumu skaits   

Nekustamā īpašuma nomas un īres līgumi (Cēsu novada 

dome gan kā Nomnieks, gan kā Iznomātājs) 

 244 

Kustamas mantas nomas un patapinājuma līgumi (Cēsu 

novada dome gan kā Nomnieks, gan kā Iznomātājs) 

 3 

Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas līgumi     5 

Pašvaldības īpašuma atsavināšanas līgumi  11 

Preču pirkuma līgumi  17 

Pakalpojumu līgumi ar fiziskām personā  151 

Pakalpojumu līgumi ar juridiskām personām  126 

Uzņēmuma līgumi (kapitālā būvniecība)  27 

Uzņēmuma līgumi (kārtējie remonti)  22 

Uzņēmuma līgumi (projektēšana)  14 

Dāvinājuma (ziedojuma) līgumi  3 

Līgumi par Cēsu novada domes saistībām (aizņēmumi un 

galvojumi) 

 7 

Sadarbības līgumi ar pašvaldības līdzfinansējumu  20 

Sadarbības līgumi bez pašvaldības līdzfinansējuma    53 

Līgumi par investīciju piesaisti  3 

Pavisam kopā  706 

 

3.7. Bāriņtiesa 
 

Pārskats par lietām par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu un pārtraukto aizgādības tiesību 

atjaunošanu vecākiem. 

1.1. Ģimenes, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana 

un par kurām bāriņtiesa pārskata gadā informējusi pašvaldības sociālo dienestu 

vai citu atbildīgo institūciju 

Skaits 

1.1.1. Ģimeņu skaits kopā  15 

1.1.2. Bērnu skaits ģimenēs kopā   17 

1.2. Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana un pārtraukto aizgādības tiesību 

atjaunošana vecākiem 

Skaits 

1.2.1. Personu skaits, kurām pārskata gadā ar bāriņtiesas lēmumu pārtrauktas bērna 

aizgādības tiesības, kopā: 

 20 

no tā – mātēm  10 

tēviem  10 

1.2.2. Personu skaits, kurām pārskata gadā ar bāriņtiesas lēmumu pārtrauktas bērna  1 

Sarunu procedūra 3 

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 

8¹.panta noteikumiem 

64  

(t.sk.14 pārtraukti 

iepirkumi) 

Pavisam kopā izsludinātas iepirkuma 

procedūras  

 79 
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aizgādības tiesības, ja konstatēta vecāku vardarbība pret bērnu vai ir pamatotas 

aizdomas par vardarbību pret bērnu, kopā: 

no tā personu skaits,  par kurām bāriņtiesa pārskata gadā, pārtraucot bērna aizgādības 

tiesības, informējusi tiesībaizsardzības iestādes (piemēram, policiju, prokuratūru): 

 1 

tajā skaitā – par tēviem  1 

1.2.3. Personu skaits, kurām pārskata gadā ar bāriņtiesas lēmumu atjaunotas 

pārtrauktās bērna aizgādības tiesības, kopā: 

 12 

no tā – mātēm  7 

tēviem  5 

1.3. Bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata gadā pārtrauktas bērna aizgādības 

tiesības  

21 

1.4. Bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata gadā atjaunotas pārtrauktās bērna 

aizgādnības tiesības  

13 

1.5. Aizgādības tiesību atņemšana un atjaunošana vecākiem ar tiesas spriedumu 

pārskata gadā 

Skaits 

1.5.1. Personu skaits,   par kurām bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par prasības sniegšanu 

tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu, kopā: 

 9 

1.5.2. Personu skaits, kurām ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības, kopā:  9 

1.5.3. Bērnu skaits, kuru vecākiem ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības 

tiesības, kopā  

 12 

1.5.4. Personu skaits, par kurām bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par prasības sniegšanu 

tiesā par aizgādības tiesību atjaunošanu, kopā: 

 1 

1.5.5. Personu skaits, kurām ar tiesas spriedumu atjaunotas aizgādības tiesības, kopā:  1 

1.5.6. Bērnu skaits, kuru vecākiem ar tiesas spriedumu atjaunotas aizgādības 

tiesības, kopā: 

 2 

 

Pārskats par bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu ārpusģimenes aprūpi. 

2.1. Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits pārskata gada 31.decembrī  Skaits 

2.1.0. Bērnu skaits kopā:  58 

2.1.0.1.No tā bērnu skaits, kuri ievietoti audžuģimenē:  11 

2.1.0.2. No tā bērnu skaits, kuri ievietoti aizbildņa ģimenē:  35 

2.1.0.3. No tā bērnu skaits, kuri ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijā (turpmāk – aprūpes un rehabilitācijas institūcija): 

 12 

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

ārpusģimenes aprūpē (audžuģimenē, aizbildnībā, aprūpes un rehabilitācijas 

institūcijā) 

Skaits 

2.2.0. Adoptējamo bērnu skaits kopā:  22 

no tā bērnu skaits, kuri nepiekrīt adopcijai vispār:  15 

no tā bērnu skaits, kuri nepiekrīt adopcijai uz ārvalstīm:  3 
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no tā bērnu skaits, par kuriem aizbildņi nav devuši piekrišanu adopcijai:  18 

2.3. Bērni, par kuriem bāriņtiesa pārskata gadā pieņēmusi lēmumu par 

ārpusģimenes (audžuģimene, aizbildnība, institūcija) aprūpi  

Skaits 

2.3.1. Bērnu skaits, kuriem nodrošināta ārpusģimenes aprūpe, kopā:  21 

no tā bērnu skaits, kuru vecākiem pārtrauktas vai atņemtas bērna aizgādības tiesības  20 

no tā bērnu skaits, kuru vecāki slimības dēļ nespēj pienācīgi aprūpēt un uzraudzīt bērnu  1 

2.3.2. Bērnu skaits, kuri ievietoti audžuģimenē:  12 

2.3.3. Bērnu skaits, kuri ievietoti aizbildņa ģimenē:  8 

2.3.4. Bērnu skaits, kuri ievietoti institūcijā:  1 

2.3.5. Bērnu turpmākā aprūpe pēc aprūpes audžuģimenē izbeigšanas – skaits, kopā:  7 

no tā aprūpē aizbildnībā nodoto bērnu skaits:  2 

no tā vecāku aprūpē nodoto bērnu skaits pēc pārtraukto vai atņemto bērna aizgādības 

tiesību atjaunošanas vecākiem: 

 5 

2.3.6.Bērnu turpmākā aprūpe pēc aprūpes aizbildņa ģimenē izbeigšanas – skaits, kopā: 3 

no tā aprūpē citā aizbildņa ģimenē nodoto bērnu skaits:  1 

no tā vecāku aprūpē nodoto bērnu skaits pēc pārtraukto vai atņemto bērna aizgādības 

tiesību atjaunošanas vecākiem: 

 2 

2.4. Aizbildņu kopējais skaits pārskata gada 31.decembrī Skaits 

2.4.0. Personu skaits, kuras ar bāriņtiesas lēmumu ieceltas par aizbildni bērnam, kopā: 29 

no tā aizbildņu skaits, kuri ir bērna vecvecāki: 13 

no tā aizbildņu skaits, kuri ir citi bērna radinieki: 8 

no tā citu personu skaits, kuras ieceltas par aizbildni bērnam: 8 

2.5. Aizbildņu un aizbildnībā esošo bērnu skaits pārskata gadā Skaits 

2.5.1. Personu skaits, kuras ar bāriņtiesas lēmumu ieceltas par aizbildni bērnam, ja 

aizbildnība nodibināta pirmreizēji, kopā: 

 6 

no tā aizbildņu skaits, kuri ir bērna vecvecāki:  3 

no tā aizbildņu skaits, kuri ir citi bērna radinieki:  1 

no tā citu personu skaits, kuras ieceltas par aizbildni bērnam:  2 

2.5.2. Bērnu skaits, kuriem ar bāriņtiesas lēmumu iecelts aizbildnis, ja aizbildnība 

bērnam nodibināta pirmreizēji, kopā: 

 6 

no tā bērnu skaits, kuriem par aizbildni iecelts vecvecāks:  3 

no tā bērnu skaits, kuriem par aizbildni iecelts cits radinieks:  1 

no tā bērnu skaits, kuriem par aizbildni iecelta persona, kura nav bērna radinieks:  2 

2.6. Ārpusģimenes aprūpē esošie bērni, par kuriem bāriņtiesa pārskata gadā 

pieņēmusi lēmumu par atļauju bērnam uzturēties pie vecākiem vai brāļiem, 

māsām, vecvecākiem un personām, ar kurām bērns ilgu laiku dzīvojis nedalītā 

saimniecībā (vecums gados) 

Skaits 
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2.6.1. Bērnu skaits kopā:  10 

no tā bērnu skaits, kuriem atļauts uzturēties pie vecākiem:  6 

no tā bērnu skaits, kuriem atļauts uzturēties pie citiem tuviem radiniekiem:  4 

 

Pārskats par vecāku aprūpē un ārpusģimenes aprūpē esoša bērna nodošanu citas personas aprūpē 

Latvijā un ārvalstīs 

3.1. Vecāku aprūpē esoša bērna nodošana citas personas aprūpē Latvijā un ārvalstī 

pārskata gadā 

Skaits 

3.1.1. Bērnu skaits kopā:  5 

no tā bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pārskata gadā atzinusi, ka bērna nodošana citas 

personas aprūpē Latvijā atbilst bērna interesēm un persona spēs bērnu pienācīgi aprūpēt: 

 5 

3.1.2. Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pieņēmusi 

lēmumu par atļauju bērnam izceļot no valsts (robežas šķērsošana) 

 8 

 

Pārskats par audžuģimeņu lietām 

4.1. Audžuģimeņu kopējais skaits pārskata gada 31.decembrī Skaits 

4.1.1. Audžuģimeņu skaits, kurām ar bāriņtiesas lēmumu piešķirts audžuģimenes 

statuss, kopā: 

 5 

 

Pārskats par adopcijas lietām 

5.1. Personu skaits, kas pārskata gadā ar bāriņtiesas lēmumu atzītas par 

adoptētājiem 

Skaits 

5.1.1. Personu skaits kopā:  1 

no tā personu skaits, kuras vēlējās adoptēt ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu:  1 

5.2. Bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pārskata gadā pieņēmusi lēmumu par 

bērna nodošanu adoptētāja aprūpē vai aprūpes izbeigšanu (vecums gados) 

Skaits 

5.2.1. Bērnu skaits, kuri nodoti adoptētāja aprūpē, kopā:  1 

 

Pārskats par aizgādnības lietām 

6.1. Aizgādnībā esošās personas un aizgādņi pārskata gada 31.decembrī Skaits 

6.1.1. Aizgādnībā esošo personu skaits, kopā:  25 

6.1.2. Personu skaits, kuras ar bāriņtiesas lēmumu ieceltas par aizgādni personai 

ar ierobežotu rīcībspēju, kopā: 

 26 

no tā aizgādņu skaits, kuri ir personas ar ierobežotu rīcībspēju radinieki:  21 

no tā citu personu skaits, kuras ieceltas par aizgādni personai ar ierobežotu 

rīcībspēju: 

 5 

6.1.3. Personu skaits, kuras ar bāriņtiesas lēmumu ieceltas par aizgādni 

mantojumam vai prombūtnē esošas personas mantai, kopā 

 2 

6.2. Aizgādnībā esošās personas un aizgādņi pārskata gadā Skaits 
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6.2.1. Personu ar ierobežotu rīcībspēju skaits, kurām ar bāriņtiesas lēmumu aizgādņi 

iecelti pārskata gadā, kopā 

 5 

6.2.2. Personu skaits, kuras ar bāriņtiesas lēmumu ieceltas par aizgādni personai ar 

ierobežotu rīcībspēju, kopā: 

 5 

 no tā aizgādņu skaits, kuri ir personas ar ierobežotu rīcībspēju radinieki:  3 

no tā citu personu skaits, kuras ieceltas par aizgādni personai ar ierobežotu 

rīcībspēju: 

 2 

 

Pārskats par citām bāriņtiesā izskatītajām lietām un pieņemtajiem lēmumiem 2013. gadā  

7.0. Skaits 

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

bērna aizgādības tiesību noteikšanu un saskarsmes tiesības izmantošanas kārtību, 

kopā: 

 4 

7.2. Bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par valsts sociālo 

pabalstu, apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem, 

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

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

 21 

7.3. Pieņemtie lēmumi par nepilngadīgo bērnu un personu ar ierobežotu rīcībspēju 

mantisko interešu nodrošināšanu vai aizstāvību kopā 

 8 

7.4. Pieņemto lēmumu skaits pārskata gadā kopā:  167 

no tā vienpersoniski pieņemto lēmumu skaits:  6 

tajā skaitā lēmumu skaits par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem  6 

7.5. Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu kopējais skaits pārskata gada 31.decembrī, ja 

lietas nav nodotas arhīvā, kopā 

 205 

7.6. Pārskata gadā ierosināto lietu skaits bāriņtiesā kopā  51 

 

Ziņas par bāriņtiesas lēmumu un faktiskās rīcības pārsūdzēšanu 2013. gadā  

8. Skaits 

8.1. Bāriņtiesas faktiskās rīcības pārsūdzības gadījumi kopā:  7 

no tiem pārsūdzību skaits, attiecībā uz kurām pieņemts bāriņtiesai labvēlīgs tiesas 

spriedums 

 7 

no tiem pārsūdzību skaits, attiecībā uz kurām pieņemts bāriņtiesai nelabvēlīgs tiesas 

spriedums 

 0 

 

3.8. Pārskata gadā veiktie projekti 
 

Nozīmīgākie projekti, kuru īstenošana pabeigta 2013.gadā  

 Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas rekonstrukcija; 

 Cēsu pilsētas maģistrālo ielu rekonstrukcija, 2.kārta; 

 Cēsu novada Vaives pagasta Krīvu ciema ūdenssaimniecības attīstība; 
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 Cēsu novada Vaives pagasta Rīdzenes ciema ūdenssaimniecības attīstība 

 Tualetes izbūve Slēpošanas un biatlona kompleksā "Priekuļi";  

 Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs. 

Sadarbībā ar   Vidzemes plānošanas  reģionu  ieviests Centrālbaltijas reģiona Interreg IV A 

programmas projekts BECOSI , kā pilotteritoriju izvēloties   teritoriju Cēsīs, Rūpnicības 13 

un   Lauciņu karjera teritoriju, kurai  izstrādāta attīstības koncepcija.   

Projekti, kuru īstenošana turpinās  

 Daudzfunkcionālā centra „Vidzemes mūzikas un kultūras centrs”  izveide; 

 Cēsu pilsētas tranzītielas – Gaujas ielas rekonstrukcija 

 Cēsu centrālās bibliotēkas ēkas renovācija un pieejamības nodrošināšana 

2013. gadā tika veikta šādu investīciju projektu dokumentācijas gatavošana 

 Projekta  „Cēsu Profesionalās vidusskolas kompleksa attīstība” sagatavošana un 

iesniegšana IZM. 

 Aktualizētas dokuments „Daudzfunkcionālā  centra „Vidzemes  mūzikas un 

kultūras  centrs”  darbības stratēģija 2014-2024. gadam”.  

  

Projekti, kas tiek sagatavoti vai  ieviesti sadarbībā ar citām organizācijām 

EK vides finanšu apakšprogrammas "LIFE + Vides politika un pārvaldība" projekta  

"Integrēta pieeja zālāju dzīvotspējai (LIFE Viva Grass!)" dokumentācijas  sagatavošana un 

iesniegšana ( vadošais  partneris  BEF Latvija) 

Sadarbībā ar dabas aizsardzības pārvaldi LIFE+ Nature programmas projekta „Natura 2000 

teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas programma”, „Zālāju biotopu 

apsaimniekošanu” – krūmu, koku ciršana un zāles pļaušana sausā zālājā Gaujas nacionālajā 

parkā. 

Atbalstot sabiedriskās aktivitātes un iedzīvotāju līdzdalību apkārtējās vides veidošanā un 

sakārtošanā, 2013.gadā pašvaldība īstenoja divas iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta programmas: 

  „Sabiedrība ar dvēseli”, kura ietvaros tika īstenoti 7 iedzīvotāju iniciēti un īstenoti 

projekti; 

 Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlabošanai. 2013.gadā 

atbalstītas četru  daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošana. 

 

2013. gadā Vaives pagasta pārvalde realizējusi projektus: 

 Cēsu novada Vaives pagasta Krīvu ciema ūdenssaimniecības attīstība, ERAF, 

193110,02 LVL 

 Cēsu novada Vaives pagasta Rīdzenes ciema ūdenssaimniecības attīstība, ERAF,  

347038,51 LVL 

 „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” ELFLA, 2046 LVL 

 Ceļa A2 „Pūkšeri- Nākotnes ferma-Valsts autoceļš V294” remonts 47605 LVL 

 Ceļa  B36  posma ((Rīga-Veclaicene)-Inerce- Stūrīšu ferma- krustojums uz Birznieku 

un Jaunkannenieku mājām) remonts, 18794,53 LVL 

 Ceļmalas izstāžu zāles „Kaķukrogā” ierīkošana 502,03 LVL 

 Meliorācijas kolektora Veismaņu apbūves gabalos izbūve 4788,70 LVL 
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4. Cēsu novada pašvaldības budžets 

 

Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības pamatdokuments un finanšu instruments, ar kuru tā 

nodrošina savu autonomo funkciju izpildi, kā arī veic ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanu 

ar pašvaldības finansiālajām iespējām. 

 

Cēsu novada pašvaldības 2013.gada kopbudžeta  ieņēmumu izpilde bija 17.132 miljonu latu apmērā 

(Ls 888 uz vienu Cēsu novada iedzīvotāju), kas sadalīti divās lielās grupās – pašvaldības 

pamatbudžeta ieņēmumi 16.793 miljoni latu un pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi 338.7 

tūkstoši latu. Samazinājies speciālā budžeta ieņēmumu īpatsvars kopbudžetā, no 2,3 % 2012.gadā līdz 

2,0 % 2013.gadā. 

     

 

2. attēls. Cēsu novada pašvaldības 2013. gada pamatbudžeta ieņēmumi. 

 

 

3. attēls. Cēsu novada pašvaldības 2013. gada speciālā budžeta ieņēmumi. 

 

Cēsu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldību funkciju izpildes 

nodrošināšanai, kas plānoti attiecīgajās pamatbudžeta programmās, paredzot finansējumu attiecīgu 

budžeta programmu realizācijai. Budžeta programma ir savstarpēji saistītu, uz kopīgu mērķi orientētu 

pasākumu vai pakalpojumu kopums, kurš tiek plānots, uzskaitīts un kontrolēts no budžeta finansētās 

institūcijas saskaņā ar likumu  „ Par budžeta un finanšu vadību”  un par kuru izpildi atbild budžeta 

izpildītāji. 

Pašvaldība neveic iemaksas Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, līdz ar to pašvaldības funkciju 

realizācijas finansēšanai ienākošais finansējums netiek samazināts.  
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Cēsu novada pašvaldības 2013.gada kopbudžeta izdevumi bija 18.847 miljonu latu apjomā (Ls 977 uz 

vienu novada iedzīvotāju) un atbilstoši ieņēmumiem sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta 

izdevumiem, attiecīgi, 18.413 miljoni lati un 434.1 tūkstoši lati. 

 

 
4. attēls. Cēsu novada pašvaldības 2013. gada pamatbudžeta izdevumi. 

 

 
5. attēls. Cēsu novada pašvaldības 2013. gada speciālā budžeta izdevumi. 

 

Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā 
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pārskatā 
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iekļautie dati 

uz 

31.12.2013. 

SIA  „Cēsu Tirgus”,   

1. 

Iestādes 

pārskatā 

iekļautie dati 

uz 

01.01.2013. 

233 970 233 970 360 978 

2. 

Iestādes 

pārskatā 

iekļautie dati 

uz 31.12.2013 

233 970 233 970 366 965 

SIA „Cēsu klīnika”,  

 

1. 

 

 

Iestādes 

iekļautie dati 

uz 

01.01.2013. 

6 659 

007  
6 659 007 

6 756 176 

 

 

2. 

 

 

Iestādes 

iekļautie dati 

uz 31.12.2013 

6 677 

507  
6 677 507 

6 803 041 

 

SIA „Vidzemes koncertzāle”,  

 

1. 

 

 

Iestādes 

iekļautie dati 

uz 

05.11.2013. 

7 130   7 130 

 

Cēsu pilsētas SIA „Vinda”  

Cēsu pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vinda” darbības mērķis saskaņā ar likumu „Par 

pašvaldībām” veikt pašvaldības pastāvīgās funkcijas: 

Organizēt iedzīvotājiem komunālo pakalpojumu ūdensapgādi, organizēt iedzīvotājiem komunālo 

pakalpojumu notekūdeņu savākšanu, novadīšanu, attīrīšanu. Sabiedrība sniedz ūdensapgādes un 

kanalizācijas pakalpojumus Cēsīs un Jāņmuižā Priekuļu pagastā kā juridiskām, tā fiziskām personām. 

Sabiedrības darbībai ir izsniegta Vidzemes Sabiedrisko pakalpojumu regulatora licence uz laiku līdz 

2018. gada 10. oktobrim. Sabiedrības 100% īpašnieks ir Cēsu novada pašvaldība, kura ir pilnvarojusi 

kapitāla daļas turētāja pārstāvi.  

SIA „Cēsu Tirgus” 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Cēsu Tirgus” galvenais darbības virziens saimnieciskās darbības 

organizēšana sabiedrības īpašumā esošajos zemes gabalos Uzvaras bulvārī 24, Valmieras ielā 2, uz 

Dzintara ielā 3, Cēsis , tirgus paviljonā Uzvaras bulvārī 24 Cēsīs. Sabiedrības vienīgais dibinātājs un 

dalībnieks ir Cēsu novada pašvaldība.  

    SIA „Cēsu klīnika”  

SIA „Cēsu klīnika” dibināta 17.12.09. ir lielākā lokālā daudzprofilu slimnīca Latvijā, kas sniedz 24 

stundu stacionāro neatliekamo palīdzību, kā arī plānveida ambulatoros un stacionāros pakalpojumus. 

Sabiedrības vienīgais dibinātājs un dalībnieks ir Cēsu novada pašvaldība.  

   SIA „Vidzemes koncertzāle”  

Pārskata gada laikā Cēsu novada pašvaldība dibinājusi SIA „Vidzemes koncertzāle”, kuras galvenais 

uzdevums ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas 
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jaunrades attīstību, kā arī pārvaldīt un apsaimniekot nekustāmo īpašumu Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu 

novadā. Sabiedrības vienīgais dibinātājs un dalībnieks ir Cēsu novada pašvaldība. Ar 2013. gada 5. 

novembri LR Uzņēmumu reģistra lēmumu Nr.18-10/162641 dibināta komercsabiedrība SIA 

„Vidzemes koncertzāle” ar pamatkapitālu EUR 10145, kas sastāv no 100% naudā apmaksāta 

pamatkapitāla. Saskaņojot ar SIA „Vidzemes koncertzāle” 05.11.2013. Dalībnieku sapulces protokolu 

Nr.2. apstiprināts, ka saimnieciskā darbības pārskata periods no 05.11.2013. līdz 31.12.2014. 

Veidlapā Nr.7-1RADN ”Līdzdalības radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu pārskats”  SIA 

„Vidzemes koncertzāle” ailē ”Darījumi (+) palielinājums” LVL 7 130 veido  2013.gada ieguldījums 

pamatkapitālā. 

 

Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā  

Nr. 

Uzņēmuma, 

organizācijas 

nosaukums, 

juridiskā adrese, 

reģistrācijas Nr. 

Līdzdalības 

daļas 

 

Daļas 

nominālv

ērtība 

Ieguldīju

ms uz 

31.12.20

13. 

Ieguldīju

ms uz 

01.01.20

13. 

Izmaiņa pašu 

kapitālā  

1. 

SIA Cēsu 

Olimpiskais Centrs, 

Raunas 4, Cēsis 

LV-4101 

Pamatkapitāls  

LVL 50000 

10 000 

sabiedrības 

kapitāla daļas, 

kas veido 20% 

LVL 1 1 878 1 333 

2904 x 

20% = 

545 

2. 

AS CATA, 

J.Poruka iela 8, LV 

4101 

Pamatkapitāls  

LVL 982695 

216 633 akciju 

skaits , kas 

veido 22,04% 

LVL 1 

 

743 898 

 

696 298 

215 970 x 

22,04%= 

47 600 

 

 

SIA  „Cēsu Olimpiskais Centrs”  

Saskaņā ar 14.02.2002. Cēsu pilsētas domes lēmumu “Par Cēsu pilsētas domes atbalstu olimpiskā 

centra izveidē” 2002.gadā dibināts, izveidots un 20.08.2002. reģistrēts LR Uzņēmumu reģistra 

komercreģistrā “Cēsu Olimpiskais Centrs” SIA, kura galvenais darbības virziens – atpūta, kultūra, 

sports, sporta pasākumu organizēšana profesionāļiem un amatieriem atklātās vai slēgtās sporta bāzēs. 

Atbilstoši parakstītajai un ieguldītajai Sabiedrības pamatkapitāla daļai, Cēsu novada pašvaldībai 

pienākas 20% no sabiedrības pamatkapitāla.  

 

Akciju sabiedrība „CATA” 

Saskaņā ar nodošanas- pieņemšanas aktu 01.09.2009. no Cēsu rajona padomes saņemtas AS CATA 

216 633 vārda akcijas, kas sastāda 22,04% no kopējo sabiedrības akciju skaita. Vienas akcijas vērtība 

LVL 1. 

 

 

Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi  

Nr. 

Uzņēmuma, organizācijas 

nosaukums, juridiskā 

adrese, reģistrācijas Nr. 

Līdzdalīb

as daļas 

01.01.201

3. 

Līdzdalīb

as daļas 

31.12.201

3. 

Daļas 

nomin

āl-

vērtība 

Ieguldīj

ums uz 

31.12.20

13. 

Ieguldīju

ms uz 

01.01.20

13. 

Izmaiņas 

2013.gad

a laikā 

1. 

“ZAAO” SIA 

RN 44103015509 

Rīgas iela 32, Valmiera, 

LV4201 

84 990 

daļas 

6,81% 

84 990 

daļas 

6,38% 

LVL 1 84 990 84 990 0 
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SIA „ZAAO”  

Pārskata gada sākumā Cēsu novada pašvaldības ieguldījums “Ziemeļvidzemes atkritumu 

apsaimniekošanas organizācijā” SIA pamatkapitālā – LVL 84 990 apmērā, kas atbilst 84 990 „ZAAO” 

SIA pamatkapitāla daļām ar vienas kapitāla daļas vērtību LVL 1 . 

 

Izsniegtie galvojumi  

Uz pārskata perioda beigām Cēsu novada pašvaldības izsniegtie galvojumi: 

LVL 3 467 – Klaipēdas Universitātes Mākslas fakultātes Režisoru katedras studentei L. J. studiju 

kredīta nodrošināšanai AS „Citadeles banka”; 

LVL 2 000 - Klaipēdas Universitātes Mākslas fakultātes Režisoru katedras studentei L. J. studējošā 

kredīta nodrošināšanai AS „Citadeles banka”.  

LVL 400 000 -  Cēsu pilsētas SIA Vinda aizdevums Valsts kasē Kohēzijas fonda projekta „Cēsu 

ūdenssaimniecības attīstības III kārta” veikšanai,  

 

Ilgtermiņa aizņēmumi  

Cēsu novada pašvaldība ilgtermiņa aizņēmumos uzskaita no Valsts Kases saņemtos ilgtermiņa 

aizņēmumus. Analītiskā uzskaite tiek kārtotā tā, lai nodrošinātu uzskaiti par katru aizņēmumu, 

atsevišķi uzrādot ilgtermiņa aizņēmumu un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļu, to pamatsummas. 

Ilgtermiņa aizņēmumi uz 01.01.2013.LVL11 747 907. 

2013.gadā Cēsu novada pašvaldība saskaņā ar Cēsu novada domes un Pašvaldību aizņēmumu un 

galvojumu kontroles un pārraudzības padomes lēmumiem saņēmusi sešus ilgtermiņa aizņēmumus un 

palielinājusi vienu iepriekš izsniegto aizdevumu par kopēju summu LVL 2 385 147. Pārskata gada 

laikā LVL 1 588 156 apmērā veikta  ilgtermiņa aizņēmuma ilgtermiņa daļas atmaksa aizdevumiem. 

No ilgtermiņa aizņēmumiem pārskata gada beigās uz ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļu 

pārgrāmatotas 2014.gadā atmaksājamā kopsumma LVL 135 488. 

 

Ilgtermiņa aizņēmumi 
31.12.2013

. 

01.01.2013

. 
Izmaiņas(+,-) 

Ilgtermiņa aizņēmumi Valsts kasei  11 953 085 11 221 373 731 712 

Ilgtermiņa aizņēmumi no Valsts kases/EIB 456 325 526 534 -70 209 

Pavisam kopā 12 409 410 11 747 907 661 503 

 

 

Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa  

2013. gadā Cēsu novada pašvaldība atmaksājusi LVL 176 267 ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļu 

kredītiem no Valsts kases. 

No Cēsu novada pašvaldības uzskaitītajiem ilgtermiņa aizņēmumiem pārskata gada beigās uz 

ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļu pārgrāmatotas 2013. gadā atmaksājamās summas kopsummā 

LVL 135 488 
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5. Cēsu  novada pašvaldības nekustamais īpašums 

5.1. Nekustamā īpašuma novērtējums fiziskajā izteiksmē 
1. Zemes sadalījums pa zemes lietošanas veidiem un tā izmaiņas laika periodā no 2011. līdz 2013. gadam 
1.1 Pašvaldības īpašumā esoša zeme (ha) 

Nr. Zemes lietošanas veids Kopplatība uz 

*31.12.2013. 

Kopplatība uz 

*31.12.2012. 

Kopplatība uz 

*31.12.2011. 

Izmaiņas 

2012./2011. 

absolūtās vienībās 

Izmaiņas  

2012./2011. 

% 

Izmaiņas 

2013./2012. 

absolūtās vienībās 

Izmaiņas  

2013./2012. 

% 

1 Kopplatība. Tajā skaitā: 684,7 655,2 562,5 +92,7 +16,5 +29,5 +4,5 

1.1 Lauksaimniecībā izmantojamā zeme 124,9 115,6 113,1 +2,5 +2,2 +9,3 +8,0 

1.2 Meži 237,0 237,0 198,6 +38,4 +19,3 0,0 0,0 

1.3 Krūmāji 64,7 62,9 20,0 +42,9 +214,5 +1,8 +2,9 

1.4 Purvi 7,7 7,7 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5 Zeme zem ūdeņiem 21,0 20,9 19,1 +1,8 +9,4 +0,1 +0,5 

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 55,6 56,3 54,9 +1,4 +2,6 -0,7 -1,2 

1.8 Zeme zem ceļiem 45,3 37,5 36,3 +1,2 +3,3 +7,8 +20,8 

1.9 Pārējās zemes 128,5 117,3 112,8 +4,5 +4,0 +11,2 +9,5 

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

*31.12.2013. 

Kopplatība uz 

*31.12.2012. 

Kopplatība uz 

*31.12.2011. 

Izmaiņas 

2012./2011. 

absolūtās vienībās 

Izmaiņas  

2012./2011. 

% 

Izmaiņas 

2013./2012. 

absolūtās vienībās 

Izmaiņas  

2013./2012. 

% 

1 Kopplatība. Tajā skaitā: 325,0 355,5 427,6 -72,1 -16,9 -30,5 -8,6 

1.1 Lauksaimniecībā izmantojamā zeme 48,4 57,7 44,2 +13,5 +30,5 -9,3 -16,1 

1.2 Meži 30,1 30,1 35,8 -5,7 -15,9 0,0 0,0 

1.3 Krūmāji 3,7 5,5 5,0 +0,5 +10,0 -1,8 -32,7 

1.4 Purvi 0,4 0,4 0,2 +0,2 +100,0 0,0 0,0 

1.5 Zeme zem ūdeņiem 8,4 8,5 7,9 +0,6 +7,6 -0,1 -1,2 

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 9,3 10,7 106,5 -95,8 -90,0 -1,4 -13,1 
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1.8 Zeme zem ceļiem 205,9 212,1 224,6 -12,5 -5,6 -6,2 -2,9 

1.9 Pārējās zemes 18,8 30,5 3,4 +27,1 +797,1 -11,7 -38,4 

*Tajā skaitā Vaives pagasta administratīvajā teritorijā ietilpstoša 

2. Zemes sadalījums pa zemes lietošanas mērķiem un tā izmaiņas laika periodā no 2011. līdz 2013. gadam 
2.1 Pašvaldības īpašumā esoša zeme (ha) 

Nr. Zemes lietošanas mērķis Kopplatība uz 

*31.12.2013. 

Kopplatība uz 

*31.12.2012. 

Kopplatība uz 

*31.12.2011. 

Izmaiņas 

2012. /2011. 

absolūtās vienībās 

Izmaiņas  

2012./2011. 

% 

Izmaiņas 

2013./2012. 

absolūtās vienībās 

Izmaiņas  

2013./2012. 

% 

1 Kopplatība. Tajā skaitā: 684,7 655,2 562,5 +92,7 +16,5 +29,5 +4,5 

1.1 Lauksaimniecības zeme 37,9 37,9 37,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2 Mežsaimniecības zeme un īpaši 

aizsargājamās dabas teritorijas, 

kurās saimnieciskā darbība ir 

aizliegta ar normatīvo aktu 

105,7 105,7 65,3 +40,4 +61,9 0,0 0,0 

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

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

1.5 Dabas pamatnes un rekreācijas 

nozīmes zeme 

246,9 246,8 244,5 +2,3 +0,9 +0,1 +0,4 

1.6 Individuālo dzīvojamo māju apbūves 

zeme 

63,0 63,0 15,3 +47,7 +311,8 0,0 0,0 

1.7 Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme 8,3 8,3 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.8 Komercdarbības objektu apbūves 

zeme 

12,6 8,7 8,6 +0,1 +1,2 +3,9 +44,8 

1.9 Sabiedriskās nozīmes objektu 

apbūves zeme 

110,5 106,9 106,5 +0,4 +0,4 +3,6 +3,4 

1.10 Ražošanas objektu apbūves zeme 15,5 13,9 14,4 -0,5 -3,5 +1,6 +11,5 

1.11 Satiksmes infrastruktūras objektu 

apbūves zeme 

57,4 38,2 36,2 +2,0 +5,5 +19,2 +50,3 

1.12 Inženiertehniskās apgādes tīklu un 

objektu apbūves zeme 

26,9 25,8 25,5 +0,3 +1,2 +1,1 +4,3 

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

*31.12.2013. 

Kopplatība uz 

*31.12.2012. 

Kopplatība uz 

*31.12.2011. 

Izmaiņas 

2012. /2011. 

Izmaiņas  

2012./2011. 

Izmaiņas 

2013./2012. 

Izmaiņas  

2013./2012. 
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absolūtās vienībās % absolūtās vienībās % 

1 Kopplatība. Tajā skaitā: 325,0 355,5 427,6 -72,1 -16,9 -30,5 -8,6 

1.1 Lauksaimniecības zeme 71,7 71,1 51,7 +19,4 +37,5 0,0 0,0 

1.2 Mežsaimniecības zeme un īpaši 

aizsargājamās dabas teritorijas, 

kurās saimnieciskā darbība ir 

aizliegta ar normatīvo aktu 

8,7 8,7 37,7 -29,0 -76,9 0,0 0,0 

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

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

1.5 Dabas pamatnes un rekreācijas 

nozīmes zeme 

0,6 1,9 63,3 -61,4 -97,0 -1,3 -68,4 

1.6 Individuālo dzīvojamo māju apbūves 

zeme 

2,3 6,7 8,7 -2,0 -23,0 -4,4 -65,7 

1.7 Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme 1,8 1,8 2,0 -0,2 -10,0 0,0 0,0 

1.8 Komercdarbības objektu apbūves 

zeme 

0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.9 Sabiedriskās nozīmes objektu 

apbūves zeme 

16,0 23,8 28,1 -4,3 -15,3 -7,8 -32,8 

1.10 Ražošanas objektu apbūves zeme 1,2 1,2 0,5 +0,7 +140,0 0,0 0,0 

1.11 Satiksmes infrastruktūras objektu 

apbūves zeme 

213,6 231,2 225,8 +5,4 +2,4 -17,6 -7,6 

1.12 Inženiertehniskās apgādes tīklu un 

objektu apbūves zeme 

1,7 1,7 2,4 -0,7 -29,2 0,0 0,0 

*Tajā skaitā Vaives pagasta administratīvajā teritorijā ietilpstoša 

3. Zemes lietojums sakņu (ģimenes) dārzu vajadzībām un tā izmaiņas laika periodā no 2011. līdz 2013. gadam 
 

Nr. Zemes lietošanas mērķis 2013. gads 2012. gads 2011. gads Izmaiņas 

2012. /2011. 

absolūtās vienībās 

Izmaiņas  

2012./2011. 

% 

Izmaiņas 

2013./2012. 

absolūtās vienībās 

Izmaiņas  

2013./2012. 

% 

1 Kopplatība (ha).  12,85 13,11 12,75 +0,36 +2,8 -0,26 -2,0 

1.1 Sakņu (ģimenes) dārzu skaits 332 341 332 +9 +2,7 -9 -2,6 
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5.2. Nekustamā īpašuma novērtējums finanšu ietilpībā 
1. Nekustamā īpašuma (zeme, ēkas un būves) bilances vērtība (LVL) un tās izmaiņas laika periodā no 2011. līdz 2013. gadam 

Nr. Nekustamā īpašuma veids Uz *31.12.2013. Uz *31.12.2012. Uz *31.12.2011. Izmaiņas 

2012. /2011. (LVL) 

Izmaiņas  

2012./2011. 

% 

Izmaiņas 

2013. /2012. (LVL) 

Izmaiņas  

2013./2012. 

% 

1 Zeme 3 458 339,40 3 487 140,33 3 481 804,34 +5 335,99 +0,2 -28 800,93 -0,8 

2 Ēkas 17 403 160,80 17 192 920,40 16 945 213,34 +247 707,06 +1,5 +210 240,40 +1,2 

3 Būves  22 460 487,43 21 907 179,11 19 279 325,71 +2 627 853,40 +13,6 +553 308,32 +2,5 

*Tajā skaitā Vaives pagasta administratīvajā teritorijā ietilpstošs 

 

5.3. Nekustamā īpašuma funkcionālie uzlabojumi - Būvniecība Cēsu novada  pašvaldības nekustamajā īpašumā 
 

1. Cēsu novada pašvaldības īstenotās Būvniecības kopējais apjoms (būvprojektēšanas sagatavošana, būvprojektēšana, būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība) finanšu 
izteiksmē (LVL) un tā izmaiņas laika periodā no 2011. līdz 2013.gadam  

Nr.  2013.gadā 2012. gadā 2011. gadā Izmaiņas 

2012. /2011. (LVL) 

Izmaiņas  

2012./2011. 

% 

Izmaiņas 

2013./2012. (LVL) 

Izmaiņas  

2013./2012. 

% 

1 Būvniecība kopā *5 742 041,07 2 228 206,09 2 780 771,- -552 564,91 -19,9 +3 513 834,98 +156,6 

 

*tajā skaitā 5 507 168,07 – apgūtā būvniecība finanšu izteksmē ar ES fondu līdzfinansējumu 

 

 

        2. Cēsu novada pašvaldības īstenotā būvniecība Cēsu pilsētas un Vaives pagasta  administratīvajā teritorijā 2011., 2012., 2013.  gadā (pabeigtas un ekspluatācijā pieņemtās 

būves) 

2011. gads 

Nr. Būves nosaukums Nodots ekspluatācijā Būvniecības izmaksas (LVL) 

1 Cēsu Jaunās pils rekonstrukcija 2, Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā 18.01.2011. 520538,- 

2 Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs II kārta, Jāņa Poruka ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā 21.04.2011. 250149,- 

3 Pils parka rekonstrukcija tūrisma pakalpojumu attīstībai. Mazās arhitektūras formas I kārta, Palasta ielā 24, Cēsīs, Cēsu 

novadā 

26.05.2011. 46900,- 

4 Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs I kārta, Jāņa Poruka ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā 10.05.2011. 81884,- 
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5 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija I kārta, Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā 13.05.2011. 182269,- 

6 Aktīvās atpūtas parka jaunbūve, Rīdzenē, Vaives pagastā, Cēsu novadā 22.06.2011. 49220,- 

7 Saimniecības ēkas – garāžas demontāža, Rīgas ielā 73, Cēsīs, Cēsu novadā 30.06.2011. 8585,- 

8 Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes daļēja renovācija II kārta, Zirņu ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā 30.06.2011. 31557,- 

9 Gaujas ielas posmā no Palasta ielas līdz Lauku ielai rekonstrukcija I kārta Cēsīs, Cēsu novadā 22.07.2011. 303902,- 

10 Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes renovācija II kārta, Briežu ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā 19.08.2011. 66676,- 

11 Pils parka rekonstrukcija tūrisma pakalpojumu attīstībai. Mazās arhitektūras formas II kārta, Palasta ielā 24, Cēsīs, Cēsu 

novadā 

05.09.2011. 270053,- 

12 Pils parka rekonstrukcija tūrisma pakalpojumu attīstībai. Lietus ūdens kanalizācija, Palasta ielā 24, Cēsīs, Cēsu novadā 05.09.2011. 34364,- 

13 Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes renovācija II kārta, Noras ielā 15, Cēsīs, Cēsu novadā  30.09.2011. 235651,- 

14 Ceļu pārvads pār Bērzaines ielu, Zaķu ielā Cēsīs, Cēsu novadā 07.10.2011. 188283,- 

15 Ielas apgaismojuma izbūve Jāņa Poruka ielā posmā no Ata Kronvalda ielas līdz pilsētas robežai Cēsīs, Cēsu novadā 20.10.2011. 30303,- 

16 Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes piegulošo ielu rekonstrukcija II kārta, Noras ielā 15, Cēsīs, Cēsu novadā 03.11.2011. 285948,- 

17 Vieglo automašīnu stāvlaukuma jaunbūve I kārta, Glūdas ielā 14, Cēsīs, Cēsu novadā 04.11.2011. 38023,- 

18 Ielas apgaismojuma jaunbūve Rīta, Rožu, Rasas ielās Cēsīs, Cēsu novadā 30.11.2011. 21440,- 

19 Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes teritorijas labiekārtojuma rekonstrukcija I kārta Briežu ielā 7, Cēsīs, Cēsu 

novadā 

30.11.2011. 71222,- 

20 Jāņa Poruka ielas rekonstrukcija posmā no Lapsu ielas līdz pilsētas robežai 30.11.2011. 1 359 551,- 

21 Gaujas ielas rekonstrukcija posmā no Palasta ielas līdz Pētera ielai II kārta, Cēsīs, Cēsu novadā 30.11.2011. 431263,- 

22 Platforma aiz estakādes Palasta ielā 24, Cēsīs, Cēsu novadā 19.12.2011. 30834,- 

23 Ielu apgaismojuma jaunbūve un rekonstrukcija Cēsu pilsētā 22.12.2011. 36670,- 

 

2012. gads 

Nr. Būves nosaukums Nodots ekspluatācijā Būvniecības izmaksas (LVL) 

1 Noliktavas ēkas nojaukšana Rāmuļu skolā, Vaives pagastā, Cēsu novadā 27.04.2012. 2276,- 

2 Lejas kapu kapličas demontāža Lenču ielā 15, Cēsīs, Cēsu novadā 08.05.2012. 5181,- 

3 Pils parka piegulošās teritorijas virsūdens novadīšanas sistēmas rekonstrukcija un jaunbūve Palasta ielā 24, Cēsīs, Cēsu 

novadā 

30.05.2012. 34314,- 

4 Ēkas demontāža Gaujas ielā 17, Cēsīs, Cēsu novadā 31.08.2012. 7388,- 

5 Divu šķūņu nojaukšana Gaujas ielā 88, Cēsīs, Cēsu novadā 31.08.2012. - 

6 Vieglo automašīnu stāvlaukuma izbūve III kārta: apgaismojuma izbūve Glūdas ielā 14, Cēsīs, Cēsu novadā 26.09.2012. 4553,- 

7 Inženierbūvju demontāža Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā 26.09.2012. - 
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8 Apgaismojuma izbūve Pētera ielā posmā no Gaujas ielas līdz Rīgas ielai, Cēsīs, Cēsu novadā 18.10.2012. 64991,- 

9 Jaunās pils rekonstrukcija II Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā 18.10.2012. 865385,- 

10 Vieglo automašīnu stāvlaukuma jaunbūve II kārta: bruģakmens seguma izbūve Glūdas ielā 14, Cēsīs, Cēsu novadā  19.10.2012. 26536,- 

11 Akmens ielas posmā no Valmieras ielas līdz Festivāla ielai rekonstrukcija Cēsīs, Cēsu novadā 19.10.2012. 152591,- 

12 Vaives ielas posmā no Ata Kronvalda ielas līdz Eduarda Veidenbauma ielai rekonstrukcija Cēsīs, Cēsu novadā 19.10.2012. 302352,- 

13 Festivāla ielas posmā no Dzintara ielas līdz Birzes ielai rekonstrukcija Cēsīs, Cēsu novadā 01.11.2012. 434196,- 

14 Saules ielas posmā no Piebalgas ielas līdz Vaives ielai rekonstrukcija Cēsīs, Cēsu novadā  01.11.2012. 449629,- 

15 Līgatnes ielas posmā no Gaujas ielas līdz Jurģu ielai rekonstrukcija Cēsīs, Cēsu novadā 12.11.2012. 270350,- 

16 Ūdens ielas daļēja rekonstrukcija Cēsīs, Cēsu novadā 23.11.2012. 12564,- 

17 Ielas apgaismojuma jaunbūve un rekonstrukcija Ķiršu ielas rajonā Cēsīs, Cēsu novadā 26.11.2012. 31680,- 

18 Tilta pār Vaives upi jaunbūve „Lejas Lukstos”, „Ozollīčos”, Vaives pagastā, Cēsu novadā 05.12.2012. 9000,- 

19 Ielas apgaismojuma izbūve Līgatnes ielā posmā no Gaujas ielas līdz Mednieku ielai Cēsīs, Cēsu novadā 05.12.2012. 12107,- 

20 Kāpnes un gājēju tiltiņš I kārta Festivāla ielā 40, Cēsīs, Cēsu novadā 19.12.2012. 11099,- 

21 Pētera ielas posmā no Gaujas ielas līdz Rīgas ielai rekonstrukcija Cēsīs, Cēsu novadā 20.12.2012. 1860791,- 

 

2013. gads 

Nr. Būves nosaukums Nodots ekspluatācijā Būvniecības izmaksas (LVL) 

1 Vidzemes mūzikas un kultūras centra elektroapgādes pēcuzskaites 0.4kV pievada izbūve un ielas apgaismojuma 

pārbūve, pieslēgšana Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā 

21.02.2013. 3682,- 

2 Tualetes jaunbūve „Lejas Luksti”, Vaives pag., Cēsu novadā 23.07.2013. 17558,- 

3 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija „Mākoņi”, Rīdzene, Vaives pagastā, Cēsu novadā 14.08.2013. 49956,- 

4 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Krīvu ciemā, Vaives pagastā, Cēsu novadā 14.08.2013. 33207,- 

5 Atdzelžošanas ēkas siltināšana Rīdzene, Vaives pagastā, Cēsu novadā 14.08.2013. 12268,- 

6 ŪK tīklu izbūve un rekonstrukcija Krīvu ciemā, Vaives pagastā, Cēsu novadā 14.08.2013. 121467,- 

7 ŪK tīklu izbūve un rekonstrukcija Rīdzenes ciemā, Vaives pagastā, Cēsu novadā 14.08.2013. 236642,- 

8 Ūdesgūtnes rekonstrukcija Rīdzenes ciemā, Vaives pagastā, Cēsu novadā 14.08.2013. 48597,- 

9 Ūdesgūtnes rekonstrukcija Krīvu ciemā, Vaives pagastā, Cēsu novadā 14.08.2013. 16880,- 

10 Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes daļēja renovācija (saimn. laukums) Zirņu ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā 26.09.2013. 29684,- 

11 Siltumtrases jaunbūve Piebalgas ielā, Cēsīs, Cēsu novadā (MRU) 21.10.2013. 92603,- 

12 Pilsētas nocietinājuma mūra fragmenta rekonstrukcija Lielā Kalēju ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā 28.10.2013. 17117,- 
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5.4. Būvniecība Cēsu novada  administratīvajā teritorijā  
 

1. Īstenotās Būvniecības kopējais apjoms (izsniegtās būvatļaujas, pieņemtas būves ekspluatācijā), skaitliskajā izteiksmē (gb) 
Nr.  2013. gadā 2012. gadā 2011. gadā Izmaiņas 

2012. /2011. (gb) 

Izmaiņas  

2012./2011. 

% 

Izmaiņas 

2013./2012. (gb) 

Izmaiņas  

2013./2012. 

% 

1 Izsniegtas būvatļaujas 74 66 100 -34 -34,0 +8 +12,1 

2 Pieņemtas būves ekspluatācijā 71 80 87 -7 -8,0 -9 -11,3 
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6. Komunikācija ar novada iedzīvotājiem 
 

2013. gadā Cēsu novada pašvaldība turpināja aktīvi informēt novada iedzīvotājus par domes 

pieņemtajiem lēmumiem, realizētajiem projektiem, iecerēm, kā arī par dažādām citām aktivitātēm 

novadā. Iedzīvotājiem ir nodrošināta plaša informācijas avotu izvēle, jo jaunumus var uzzināt 

novada domes bezmaksas laikrakstā „Cēsu Vēstis”. 2013. gadā tika izdoti 12 numuri. Laikraksts 

tiek izdota reizi mēnesī 6000 eksemplāros. Katra apjoms ir 8 lapaspuses. Pašvaldības interneta 

vietnē www.cesis.lv unikālo apmeklējumu skaits sasniedza 205 510, savukārt vizīšu skaits bija 507 

941. Turpinājās aktīva sadarbība ar laikrakstu vēsturiskajam Cēsu rajonam „Druva”, Vidzemes 

Televīziju un portālu www.cesis24.lv. Novada aktualitātes publicēja arī ziņu aģentūra LETA. 

2013. gada sākumā iedzīvotājiem lietošanā tika nodota uzlabota dizaina interneta vietne.  

2013. gadā Cēsu novada pašvaldība turpināja aktīvi darboties sociālos tīklos Twitter. com 

(twitter.com/Cesis_lv) un Draugiem.lv  (www.draugiem.lv/cesis_lv), savukārt 2013. gada beigās 

tika sākta darbība Facebook.com (www.facebook.com/CesuNovads). 

Aktīvi turpināja darboties Iedzīvotāju apkalpošanas centrs Cēsu novada pašvaldībās ēkā, Bērzaines 

ielā 5, Cēsīs, kurā iedzīvotāji klātienē var uzdot visus interesējošos jautājumus par pašvaldības 

darbu un aktualitātēm. 

Dažādām nevalstiskajām organizācijām, klubiem un biedrībām ir nozīmīga loma komunikācijas un 

tēla veidošanā Cēsu novadā. Cēsu novada ģerbonis rotā tādu sporta komandu kā „Lekrings”, 

„Dārznieks/Cēsu SS”, „SK Cēsis” uniformas.  
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7. Paveiktais Cēsu novadā 2013. gadā 

7.1. Izglītība 
 

Cēsu novada pašvaldības desmit vispārizglītojošās izglītības iestādēs 2013./2014.mācību gadā 

pamatizglītību un vidējo izglītību iegūst 2622 izglītojamie, kas ir par 89 izglītojamiem mazāk nekā 

2012./2013. mācību gadā. Skolēnu skaita samazinājums izskaidrojams ar izmaiņām 

demogrāfiskajā situāciju novadā – samazinājusies dzimstība , pieaug to izglītojamo skaits , kas 

kopā ar ģimenēm izbrauc uz dzīvi ārpus valsts. Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības 

iestādes un grupas apmeklē 936 izglītojamie. 725 izglītojamie apmeklē interešu izglītības iestādes, 

bet 1348 izglītojamie Cēsu novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes, 277 

izglītojamie apgūst profesionālās vidējās izglītības programmu .  

Cēsu Profesionālā vidusskola kvalificējusies atbalsta saņemšanai Eiropas Savienības fondu 

darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātē "Mācību 

aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu 

īstenošanai".  

Cēsu novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs tiek īstenotas 30 licencētas un akreditētas 

izglītības programmas, pirmsskolas izglītības iestādēs tika īstenotas sešas izglītības programmas, 

Cēsu pilsētas Mākslas skola īsteno divas licencētas izglītības programmas, bet sporta skola īsteno 

17 licencētas izglītības programmas.  

2013. gadā 935 izglītojamie no citām pašvaldībām apmeklēja Cēsu novada pašvaldības izglītības 

iestādes, bet 208 izglītojamie, kuru dzīves vieta deklarēta Cēsu novada pašvaldībā apmeklēja citu 

pašvaldību dibinātās izglītības iestādes.  

Ar 2012/2013. mācību  gadu centralizētajos eksāmenos izglītojamo mācību sasniegumus izsaka 

procentuālā novērtējumā. Cēsu Valsts ģimnāzijas absolventiem vidējais kopprocents obligātajos 

centralizētajos eksāmenos svešvalodā (pēc izglītojamā izvēles) angļu valodā -  69,83% , krievu 

valodā – 68,50%, vācu valodā 80%; matemātikā – 57,29%; latviešu valodā – 72,43%. Draudzīgā 

Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas absolventiem vidējais kopprocents obligātajos centralizētajos 

eksāmenos svešvalodā (pēc izglītojamā izvēles) angļu valodā -  67,57% , krievu valodā – 76,60%; 

matemātikā – 49,20%; latviešu valodā – 73,42%.  Cēsu 2.vidusskolā vidējais kopprocents 

obligātajos centralizētajos eksāmenos svešvalodā (pēc izglītojamā izvēles) angļu valodā -  48,85% 

, krievu valodā – 64,29%, vācu valodā -  85%; matemātikā – 23,68%; latviešu valodā – 52,95%. 

Cēsu Valsts ģimnāzijā kopējais procentuālais vērtējums 90 - 100%  angļu valodā 5 

izglītojamajiem, matemātikā 3 izglītojamajiem, latviešu valodā  1 izglītojamajam. Draudzīgā 

Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā kopējais procentuālais vērtējums 90-100%  vēsturē 1 

izglītojamajam, latviešu valodā -  4 izglītojamajiem. 

116 novada un reģiona olimpiāžu un zinātniski pētniecisko darbu laureāti piedalījās valsts 

olimpiādēs (arī atklātajā matemātikā un ķīmijā) un zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, no 

kuriem 43 izglītojamie ieguva godalgotas vietas. 

Novada pašvaldība 2013.gada budžetā bija paredzējusi finansējumu izglītības iestāžu attīstības 

izdevumiem Ls27000, ko iestādes izmantoja , lai pilnveidotu mācību procesā izmantojamās 
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tehnoloģijas, kā arī Ls 10000, lai pilnveidotu mācību procesā izmantojamo datortehniku. Lai 

nodrošinātu kvalitatīvu mācību procesu visu izglītības iestāžu izglītojamiem ir pieejamas 

nepieciešamās  mācību grāmatas un darba burtnīcas. 

Pašvaldībā regulāri visu gadu darbojas interešu izglītības un profesionālās ievirzes programmu 

izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisija, Cēsu novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskā 

komisija un Cēsu novada izlaiduma klašu izglītojamo atbrīvošanai no Valsts  pārbaudes darbiem. 

Īstenots projekts „Skolēnu prakse vasarā”, kuras ietvaros 93 izglītojamie  vecumā no 13 - 18 

gadiem  savas teorētiskās zināšanas pilnveidoja, strādājot , Cēsu Kultūras un Tūrisma centrā, 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „I.R DĀRZS”, SIA „BEĀTUS”, SIA RECRO. 

16 Cēsu novada izglītības iestāžu izglītojamajiem piešķirtas Cēsu novada pašvaldības naudas 

balvas par augstiem sasniegumiem mācībās. 

2012./2013.mācību gadā 24 pedagogi piedalījās  pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 

novērtēšanā, no tiem 3  ieguva 4. kvalitātes pakāpi, 21 pedagogs - 3. kvalitātes pakāpi. 

 

7.2. Kultūra 
 

2013.gada pilsētas pasākumu kultūras budžets (88675 Ls) izlietots saskaņā ar kultūras budžeta 

plānu. Kopumā Cēsu Kultūras centrs organizējis 129 kultūras pasākumus Cēsu pilsētā. Īstenots 

mazo kultūras projektu konkurss divās kārtās. Pirmās projektu konkursa kārtas finansējums tika 

sadalīts marta mēnesī, otrās kārtas – augusta mēnesī, kopumā atbalstīti 24 kultūras projekti. 

Būtisks atbalsts sniegts Vēsturisko filmu skates nodrošināšanai. Atbalstīta Kosmosa festivāla 

norise, kā arī filmas „Tālāk par Gauju” izveide. Ar Valsts Kultūrkapitāla fonda līdzfinansējumu 

veikts nozīmīgs darbs kultūrizglītības jomā (koncertu cikls „Patiešām maziņajiem”, kamermūzikas 

cikls Cēsu Pils dārzā augusta mēnesī, nodrošinātas astoņas profesionālā teātra izrādes, un Folkloras 

rīti bērniem un vecākiem, jaunākā latviešu kino demonstrēšana Cēsu pilī, tikšanās ar filmu 

autoriem), Cēsu novada un Cēsu apriņķa izglītības iestādēm nodrošināti 20 kino seansi. Turpināta 

latvisko tradīciju kopšana – latvisko gadskārtu svinēšana. Tradicionāli norisinājies latviešu kino 

maratons sadarbībā ar NVO un Anša Epnera filmu studiju, adventa laika koncertcikls ar pūtēju 

orķestra mūziku, u.c. 

 

Ar plašu pasākumu programmu un labi apmeklēti Cēsu novadā aizvadīti Latvijas Republikas 95 

gadadienai veltītie pasākumi novembra mēnesī. Turpināta aizsāktā sadarbība ar biedrību „Latvija 

esam mēs paši”, nodrošinot krāšņu 11.novembra pasākumu programmu Cēsu Pils parkā, kā arī 

veicinot patriotisko audzināšanu. Nodrošināta ikgadējo kultūras pasākumu norise (egles iedegšana, 

Ziemassvētku koncerti u.c.). Vērienīgi un ar nebijušu sabiedrības līdzdalību aizvadīti Cēsu pilsētas 

svētki, kuru laikā cēsniekiem un pilsētas viesiem dienas garumā uz piecām brīvdabas skatuvēm 

tika nodrošinātas daudzveidīgas tematiskās programmas, kā arī tematiskās zonas pilsētas teritorijā. 

Pirmo reizi pilsētas svētku ietvaros norisinājies Etno-eko festivāls „Sviests”, kurš plānots kā 

tradicionāla aktivitāte pilsētas svētkos arī turpmāk.  
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Nodrošināta ikmēneša pasākumu plānu apkopošana un publicēšana Cēsu vēstīs, ikmēneša 

pasākumu bukletos, mājas lapās u.c. vietnēs.  

 

2013. gada Cēsu kultūras dzīves veiksmes: 

 sadarbība ar producentiem (Imanta dienas, Latvijas kinematogrāfistu savienība, Latvijas 

Koncerti, SIA "Art Management", Hermaņa Brauna Fonds, Liepājas simfoniskais 

orķestris, Latvijas Televīzija, Vidzemes plānošanas reģions, Francijas Kultūras institūts, 

Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, Ģertrūdes ielas teātris, Zīmējumu teātris, 

Annas Lindes fonds, SIA „Pulse Effect” u.c.), 

 sadarbība ar Valsts iestādēm (Kultūras ministrija, Nacionālais Kultūras centrs), 

 sadarbība ar ārvalstu kultūras organizācijām ( Tartu kultūras centrs, Dānijas Kultūras 

centrs, Arābu Kultūras centrs, Francijas Kultūras institūts, u.c.), 

 sadarbība ar medijiem (žurnāls „IR”, LTV, Vidzemes Televīzija, Latvijas Radio 2, Latvijas 

Radio 1, Panorāma, laikraksts „Druva” u.c.), 

 sadarbība starp novada iestādēm (izglītības iestādes, Vaives pagasta pārvalde, Cēsu Bērnu 

un jauniešu iniciatīvu centrs, Cēsu Centrālā bibliotēka, Cēsu Instruktoru skola, u.c.), 

 novada NVO iniciatīvu atbalsts („ArtCesis”, „KasTe”, „Harmonija”, „Kultūra aTver”, 

Jauniešu dome, „Livonensis”, „Latvija esam mēs paši” u.c.), 

 papildus finansējuma piesaiste kultūras pasākumiem (KKF, EK), 

 sabiedrības iesaiste kultūrvides veidošanā, atbalsts privātām iniciatīvām kultūrvides 

veidošanā (novadā darbojas 18 amatiermākslas kolektīvi, kuri ir Dziesmu un Deju svētku 

procesa dalībnieki; ideju konkursu rīkošana, pasākumu organizēšana, iesaistot iedzīvotāju 

iniciatīvas, u.c.), 

 Cēsu kolektīvu dalības nodrošināšana un koordinēšana XXV Vispārējos latviešu dziesmu 

un XV Deju svētkos (svētkos piedalījušies 421 Cēsu novada kolektīvu dalībnieki un 11 

mazākumtautību kolektīvu dalībnieki) un starpsvētku procesa nepārtrauktības 

nodrošināšana. 

 

Lielākie kultūras projekti 2013. gadā: 

1) Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Mākslinieki un radošie 

uzņēmēji reģionālai sadarbībai” (Artists for Development) noslēgums (projekta realizācijas laiks 

2011.X-2013.III, granta summa EUR 59 160) – projekta ietvaros veicināta Cēsu-Tartu kultūras 

apmaiņa, uzlabotas radošo industriju darbinieku prasmes un zināšanas, kā arī izveidots Cēsu 

kultūras portāls www.kultura.cesis.lv, 

2) ES Mūžizglītības Grundtvig programmas projekta „2WARdS Europe” īstenošana ar 

sadarbības partneriem no 10 ES valstīm par kara dalībnieku atmiņu apkopošanu un video materiālu 

veidošanu jauniešu tālākizglītībai (norises laiks 2012.VIII-2014.VII, granta summa – EUR 15 

000), 

3) ES Mūžizglītības Leonardo da Vinci programmas projekta „Kultūras mantojuma 

speciālistu prakse Eiropas valstīs” par īstermiņa prakses nodrošināšanu aģentūras darbiniekiem 
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sadarbības partneru organizācijās Igaunijā, Lietuvā, Polijā un Ungārijā (norises laiks 2013.IX – 

2014.III, granta summa – EUR 7693), 

4) ES programmas „Jaunatne darbībā” projekta „Gribam zināt!” par jauniešu iesaistīšanu 

vēstures izzināšanā un kara atmiņu video dokumentēšanā realizācija (norises laiks 2013.II – 

2014.I), 

5) Līdzdalība Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Attālo 

teritoriju attīstība, izmantojot vietējos resursus pārrobežu VIA HANSEATICA tūrisma maršruta 

izstrādē” (2012.I – 2014.XII) īstenošanā, aģentūras aktivitāšu kopējais finansējums 28 050 EUR, 

tai skaitā granta summa 25 245 EUR, 

6) Līdzdalība ERAF, 2.3.2.3. Klasteru programmas projekta „Gaujas nacionālā parka tūrisma 

klastera attīstība” īstenošanā (projekta kopējais budžets 340 000 LVL, kopējais 52 partneru 

līdzfinansējums 43500 LVL). 

Aģentūra ir administrējusi Cēsu novada kultūras projektu konkursa norisi. Konkurss noritēja divās 

kārtās (I kārta tika sadalīti 6000 LVL, II kārtā – 4000 LVL). Finansiāls atbalsts tika piešķirts Cēsu 

novadam nozīmīgiem dažādu kultūras jomu (koncertu, izstāžu organizēšana, grāmatu izdošana 

u.c.) 24 projektiem. 

Izvērtēšanai LR Kultūras ministrijā EEZ finanšu instrumenta grantu programmas „Kultūras un 

dabas mantojuma saglabāšana un atjaunošana” projektu konkursā ir iesniegts projekta pieteikums 

„Cēsu viduslaiku pils saglabāšana reģiona sociālekonomiskai attīstībai” (plānotais projekta budžets 

EUR 276 695). 

 

Pils kompleksa apmeklētāji 2013.gadā 

Kopējais skaits: 105215 apmeklētāju. No tiem 37945  Pils kompleksu ir apmeklējuši bez maksas 

(lielo pasākumu kā Muzeju nakts, pilsētas svētki apmeklētāji, TIC apmeklētāji, izstāžu atklāšanas, 

delegācijas u.tml.), tai skaitā 1411 Cēsu novada skolu skolēni. 

 Pils kompleksa apmeklētāji      21197 

 Tikai pilsdrupu apmeklētāji      24585 

 Tikai Jaunās pils apmeklētāji        3745 

 Muzeja krājuma apmeklētāji          930 

 Izstāžu nama apmeklētāji      10229 

 Bezmaksas pasākumi pils kompleksā     22798 

 Semināru, kāzu un pasākumu apmeklētāji Jaunajā pilī     7220 

 TIC apmeklētāji        14511 

 Apmeklētāju skaits KOPĀ      105215 

 

Apmeklētāju profils: 

- Latvieši, krievi, vācieši, igauņi, lietuvieši, skandināvi, itāļi, ASV/Kanāda un citi; 

- Pamatā ģimenes, domubiedru grupas, pāri un tūristu grupas; 

- Pils kompleksa un pasākumu apmeklētāji;  

- Tūrisma informācijas meklētāji, suvenīru pircēji; 



CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2013. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

36 
 

- Delegācijas, mēdiji, sadarbības partneri; 

- Jaunās pils pasākumu un semināru apmeklētāji un rīkotāji; 

- Kāzu rīkotāji un viesi. 

 

Tūrisma informācijas centrā pieprasītās informācijas TOP 10: 

TIC apskate un serviss (piem., tualete), suvenīri, bukleti (4907); Apskates objekti Cēsīs un tuvējā 

apkārtnē (4332); Velotūrisms (1344); Ūdens tūrisms (483); Naktsmītnes (354); Pasākumi (299); 

Pakalpojumi (283); Aktīvā atpūta un atpūta ziemā (247); Konsultācijas tūrisma uzņēmējiem (192) 

Tūrisma informācijas centra apmeklētāju TOP 10 pēc to valstu pārstāvniecības: Latvija (7481); 

Krievija (3766); Vācija (3457); Igaunija (833); Lietuva (533); Igaunija (489); Lielbritānija (391);  

Spānija (284) ASV/Kanāda ( 276); Francija  (263). 

 

Vaives tautas nama informācija 

Vaives tautas nams  2013.gadā darbojas ar mērķi nodrošināt kultūras mantojuma saglabāšanu un 

attīstību, stimulēt un atbalstīt iedzīvotāju radošo aktivitāti, veicināt daudzveidīga satura kultūras 

pieejamību dažādu interešu un vecumu vaivēniešiem.  

 

Vaives tautas namā pastāvīgi mēģinājumi notiek  2 amatiermākslas kolektīviem – vidējās paaudzes 

deju kolektīvam „Vaive” un Vaives sieviešu vokālajam ansamblim. Vaives teātra kopai netiek 

finansēts kolektīva vadītājs, tāpēc kolektīvs darbojas neregulāri, sagatavojot konkrētas programmas 

atsevišķiem pasākumiem vai piesaistot projektu finansējumu . Cēsu deju apriņķa skatē deju 

kolektīvs „Vaive” ir ieguvis 1.pakāpes novērtējumu un piedalījies XXV Vispārējos latviešu 

Dziesmu un XV Deju svētku programmā Rīgā, bet Vaives sieviešu vokālais ansamblis Cēsu koru 

apriņķa vokālo ansambļu skatē ieguvis 2.pakāpes vērtējumu . Kolektīvi ar programmām nodrošina 

pasākumus gan tradicionālajos pasākumos Vaives teritorijā, gan koncertē citur Latvijā - Liepā, 

Skujenē, Cēsīs, Jaunannā, Līgatnē, Katlakalnā u.c. 

 

Vaives tautas nams 2013.gadā organizējis 52 aktivitātes gan pagasta ciematos - Līvos, Rīdzenē, 

Rāmuļos-, gan Vaives tautas namā.  No tiem -tradicionālo un Valsts svētku aktivitātes -11, izrādes 

un kino bērniem - 4, pārējie - amatierteātru izrādes un profesionālā teātra apmeklējumi, 

kultūrizglītojoši un atpūtas pasākumi dažādām interešu un vecuma grupām (pensionāri, 

pirmsskolas vecuma bērni, skolēni, ģimenes, lauksaimnieki, veselīga dzīvesveida piekritēji u.c.). 

Vaives tautas nams tiek izmantots arī citu iestāžu un organizāciju rīkotiem pasākumiem,  

2013.gadā tādi ir bijuši 10. Saņemot daļēju projekta finansējuma atbalstu, izveidota Ceļmalas 

izstāžu zālīte Vaivē -ar profesionālu piekaru sistēmu un apgaismojumu, kas ir kļuvusi atvērtāka 

profesionālu mākslinieku piedāvājumam -fotogrāfiju un gleznu izstādīšanai, notikušas 3 izstādes. 
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7.3. Bibliotēka 
 

Cēsu Centrālā bibliotēka – Cēsu novada pašvaldības iestāde un Reģiona galvenā bibliotēka un 

metodiskais centrs Cēsu novada un vēsturiskā Cēsu rajona 8 novadu 64 bibliotēkām ( t.sk. 

publiskās 29, skolu 35 ) t.sk. Cēsu novadā 3 pašvaldības publiskās un 12 skolu bibliotēkas. 

 

Darbinieki 

Bibliotēkā pavisam 28 darbinieki, 18 no tiem – bibliotekārie speciālisti. 

Likvidēta 1 amata vienība – bibliotekārs. 

Visi bibliotekārie  darbinieki aizvadītajā gadā papildinājuši savu profesionālo izglītību Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas, v/a Kultūras informācijas sistēmas, Cēsu novada pašvaldības, Cēsu 

Centrālās bibliotēkas organizētos kursos un semināros. 

Struktūra 

 Lasītāju apkalpošanas nodaļa 

 Krājuma organizācijas un automatizācijas nodaļa 

 Bērnu literatūras nodaļa 

 Administrācija  

 

LasLasīīttāājiji

2009. – 4 430

2910. – 5 517

2011. – 5 516

2012. – 4 986

2013. – 4 461 - 525

t.sk. līdz 18 g.v.

2009. – 2 263

2010. – 1 556

2011. – 1 765

2012. – 1 542

2013. - 1 289 - 253

29 % jaunieši

 

6. attēls. Lasītāju skaits Cēsu Centrālajā bibliotēkā 2013. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem. 

 

Centrālajā bibliotēkā reģistrēto lasītāju skaita samazinājumu veido : 

• Iedzīvotāju skaita samazināšanās 

• Internets un dators katrā mājā 

• WiFi nodrošinājums 

• Mazāk apmeklētāju lasītavās 
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IzsniegumsIzsniegums
2009. – 186 847

2010. – 166 740

2011. – 168 560

2012. – 148 479

2013. – 155 806 + 44 149

t. sk. līdz 18 g.v. 

2009. – 19 055

2010. – 14 381

2011. - 26 792

2012. – 25 242

2013. - 28 028 + 2 786

2012.gadā bibliotēka bija 2 mēnešus 
slēgta - pārvākšanās

 
 

7. attēls. Grāmatu izsniegumu skaits Cēsu Centrālajā bibliotēkā 2013. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējiem 

gadiem. 

FinansFinansēējumsjums

CentrCentrāālajai bibliotlajai bibliotēēkai no novada pakai no novada paššvaldvaldīības (Ls)bas (Ls)

2009. – 192 286

2010. – 190 053

2011. – 204 950

2012. – 210 580

2013. – 213 671 + 3 091

 
 

8. attēls. Cēsu Centrālajā bibliotēkas finansējums 2013. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem. 
 

2013. gada vasarā sākta Cēsu Centrālās bibliotēkas ēkas (Raunas ielā 1) atjaunošana. Projektā 

plānots renovēt un paplašināt ēku atbilstoši daudzfunkcionālas reģiona un novada galvenās 

bibliotēkas vajadzībām. Tiks izbūvēts pagrabstāvs, kur būs grāmatu glabātava un bēniņu stāvs. 

Divkārt palielināsies ēkas izmantojamā platība un lasītāju rīcībā būs plašas, gaišas, ērtas un 

mūsdienīgi aprīkotas bibliotēkas telpas. Bibliotēka būs pieejama arī cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem. Pēc rekonstrukcijas ēka Raunas ielā 1. kļūs par - ģimenes bibliotēku, formālās 

izglītības centru, pašmācību un mūžizglītības veicināšanas centru, zinātnisko pētījumu centru, 

sabiedrības informācijas centru, populārās literatūras bibliotēku, sabiedrisko aktivitāšu centru. 
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7.4. Sociālā palīdzība 
 

Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” (turpmāk - Sociālais dienests) 2013.gads ir 

bijis veiksmīgs - noslēgušies trīs nozīmīgi Eiropas Sociālā fonda projekti. Sadarbībā ar Sabiedrisko 

politikas centru „Providus” uzsāktas jaunas aktivitātes projektā „Meklējot labāko Eiropas praksi 

jauniešu noziedzības mazināšanā” un 2013.gada nogalē sadarbībā ar Latvijas Sarkanā krusta 

komiteju uzsākts jauns projekts „Brīvprātīgais sociālais darbs kā pamats labākai dzīves kvalitātei”. 

2013. gada sākumā Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” apritēja jau 6. darbības 

gads. Runājot par statistikas datiem, ir vērts pieminēt, ka Sociālajā dienestā 2013.gadā ir pieņemti 

13 273 apmeklētāji, pagājušā gada laikā ir veikti 1732 apsekojumi klientu dzīvesvietā (apsekojumu 

skaits palielinājies par 7.38 % (2012.gadā 1613 apsekojumi)). Sociālā atbalsta pasākumiem kopā 

izlietoti 247 608 lati ( EUR 352 314.44).  Pēdējo gadu statistika liecina, ka pabalsta garantētā 

minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (turpmāk – GMI) saņēmēju skaits ik gadu sarūk. Pērn 

GMI pabalstu pašvaldība izmaksāja 28 786.88 latus (EUR 40 960.04) piešķirot pabalstu 252 

personām*. Toties samaksāto dzīvokļa pabalstu apmērs 2013.gada ir pieaudzis par 18,6 %, tam 

pērn izlietoti 57 016 lati (EUR 81 126.46). 

 2013.gada sākumā Sociālais dienests, sadarbojoties ar pašvaldības nodaļām, iestādēm un valsts 

institūcijām uzsāka darbu pie atbalsta programmas izstrādes Cēsu novada ģimenēm ar bērniem 

2014. – 2020.gadam, programmas ietvaros vienu no prioritātēm nosakot atbalsta veicināšanu Cēsu 

novada daudzbērnu ģimenēm. Pateicoties ieguldītajam darbam, jau 2013.gadā pašvaldība ieviesa 

jaunus atvieglojumus daudzbērnu ģimenēm - brīvpusdienas skolās un vecāku maksas 

atvieglojumus pirmsskolas izglītības iestādēs 100% apmērā. 2013.gada pirmajā mācību pusgadā 

atvieglojumus saņēma 237 bērni no 109 daudzbērnu ģimenēm. 

 Jau piekto gadu Cēsīs tika rīkota Ģimenes diena, kas jau kļuvusi par tradīciju. Arī pērn Cēsu 

novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” sadarbībā ar dažādām organizācijām dāvināja šos 

svētkus visām novada ģimenēm ar bērniem. Ģimeni saliedējošās aktivitātēs piedalījās 102 novada 

ģimenes ar 301 dalībnieku, kas ir divreiz vairāk nekā pirmajos Cēsu novada ģimeņu dienas svētkos 

2009. gadā (52 ģimenes ar 153 dalībniekiem). Pēc aptuvenām aplēsēm Ģimenes dienas pasākumus 

apmeklēja vairāk kā 1 000 iedzīvotāju. 

 Rūpējoties arī par iedzīvotāju veselību un tās uzlabošanu, sadarbībā ar Latvijas Sarkanā krusta 

komiteju 2013.gada 1.oktobrī tika atklāta veselības istaba „Seniors senioram”. Ikdienā Veselības 

istabu Cēsīs, Raunas ielā 4, 3.stāvā, var apmeklēt ikviens novadnieks, saņemot konsultāciju 

veselības jautājumos. Visa gada garumā Sociālais dienests rūpējās arī par sabiedrības informētību 

veselības jautājumos, rīkojot dažādas bezmaksas kampaņas veselības pārbaudei. Svarīgi pieminēt, 

ka 2013.gada nogalē Latvijas Veselības nedēļā sacenšoties ar citām pašvaldībām,  Cēsu novada 

pašvaldība ieguva 2. vietu kā iedzīvotāju veselībai veicinoša pašvaldība. 

 

7.5. Sabiedriskā kārtība  
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Veicot darbības sabiedriskās kārtības uzturēšanā Cēsu novadā, uzraugot Cēsu novada domes 

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

par transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu, Cēsu novada Pašvaldības policijas darbinieki 2013. 

gadā izveidoja 365 administratīvā pārkāpuma protokolus.  

 28 personām uzrakstīti Administratīvā pārkāpuma protokoli par Cēsu novada domes saistošo 

noteikumu neievērošanu un 285 fiziskām un juridiskām personām izteikti brīdinājumi par šo 

noteikumu neievērošanu; 

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

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

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

un sīko huligānismu; 

 283 autovadītājs saukts pie administratīvās atbildības par transportlīdzekļu novietošanu 

stāvēšanai neatbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem; 

 izskatītas 87 administratīvās pārkāpuma lietas savā struktūrvienībā; 

 114 administratīvā pārkāpuma lietas izskatītas Administratīvajās komisijās, no tām 68 

administratīvā pārkāpuma lietas izskatītas Administratīvajā komisijā un 46 administratīvā 

pārkāpuma lietas izskatītas Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijā; 

 Valsts policijā par dažādiem administratīvajiem pārkāpumiem lietas izskatīšanai un lēmumu 

pieņemšanai nogādātas 147 personas; 

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

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

nogādātas mājās, slimnīcā vai patversmē; 

 izskatīti un sniegtas atbildes uz 396 fizisko un juridisko personu iesniegumiem; 

 izbraukts uz 2143 izsaukumiem. 
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9. attēls. Cēsu novada pašvaldības policijas darbs 2013. gadā. 

 

Tāpat kā iepriekšējos gadus arī 2013. gadā Cēsu novada Pašvaldības policijai, sabiedriskās kārtības 

nodrošināšanā, ir bijusi laba sadarbība ar Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu 

iecirkni, Valsts probācijas dienesta Cēsu teritoriālo struktūrvienību, Valsts robežsardzi, Cēsu 

novada pašvaldības aģentūru „Sociālais dienests” un Cēsu novada Bāriņtiesu. 

Aktuāla problēma 2014. gadā, tāpat kā iepriekšējos gadus, ir jautājums par alkoholiķu, 

toksikomānu un narkomānu atskurbināšanu. Par personām, kuras ir nonākušas stiprā alkohola 

reibuma vai toksisku vielu ietekmē un ir zaudējušas spēju patstāvīgi pārvietoties vai var nodarīt 

kaitējumu apkārtējiem vai pašas sev. 

Šo problēmu risināšana būs arī 2014. gada Pašvaldības policijas viens no galvenajiem 

jautājumiem. Iespēju robežās tiks pilnveidota arī video novērošanas sistēma Cēsu pilsētā. 

 

  

2143 

365 
82 

283 

28 

285 

87 

114 

147 

256 
396 

Izsaukumi Sastādīti adm.pārk . protokoli APK

CSN neievērošana Saist. not. neievērošana Brīd. par saist. Not. neiev.

Izskatītas admin. pārk. lietas Izskatītas lietas Admin. Kom. Nogād. VP par admin. pārk.

Nogādātas mājās vai slimn. Izskatīti iesnieg.
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8. Revīzijas un pārbaudes 2013. gadā  

 

Lai kontrolētu pašvaldības finanšu līdzekļu izlietošanu atbilstoši apstiprinātajam budžetam, tika 

veiktas pašvaldības institūciju finansiālās un saimnieciskās darbības, tiesiskuma un lietderības 

dokumentālās revīzijas par darbības organizēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

 

 Finansiālās un saimnieciskās darbības revīzijas, pārbaudes un darba uzdevumi 

 SIA Vinda 

 Vaives pagasta pārvalde 

 Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” 

 Cēsu novada Pašvaldības policija 

 Cēsu novada pašvaldības administrācija 

 

Tematiskas pārbaudes par ēdināšanas procesa organizēšanu izglītības iestādēs 

 Cēsu 2.vidusskola  

 Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola 

 Cēsu Valsts ģimnāzija  un Cēsu pilsētas pamatskola 

 Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija 

 

Veikta kontrolpārbaude par pašvaldības iestādes īpašumā, valdījumā, turējumā, glabājumā esošām 

ķermeniskām un bezķermeniskām lietām 

 Cēsu Valsts ģimnāzija 

 Draudzīgā Aicinājuma  Cēsu Valsts ģimnāzija 

 Cēsu 2.vidusskola 

 Cēsu pilsētas 2.pamatskola 

 Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” 

 Pašvaldības Aģentūra „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” 

 Cēsu pilsētas pirmskolas izglītības iestāde ”Pīlādzītis” 

 Cēsu pilsētas 4.pirmskolas izglītības iestāde 
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Pielikumi 
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Cēsu novada pašvaldībai 
 

 
 

Finanšu pārskata sastādīšanas pareizības pārbaude pašvaldībā veikta, pielietojot analītiskās 
procedūras, izlases veida apskati, aprēķināšanas un citu detalizēto pārbaužu procedūras. 

 
Pārbaudes galvenais mērķis-dot finanšu pārskatu lietotājiem pārliecību, ka gada pārskats sniedz 
pietiekami precīzu priekšstatu par domes stāvokli, iesniegto finanšu pārskatu ticamību, kā arī 
precizitāti uz 2013. gada 31.decembri. 
 
Pārbaude notika saskaņā ar iepriekš sastādītu finansu pārskatu rādītāju novērtēšanas plānu un 
laika grafiku, akcentējot pārbaudi galvenokārt par šādiem jautājumiem: 
-vai bilances aktīvi nav novērtēti par augstu; 

  -vai bilancē ir atspoguļotas visas saistības; 
-vai ieņēmumi un izdevumi pareizi periodizēti; 
-vai grāmatvedības ieraksti izdarīti pareizi, 
-vai grāmatvedības ieraksti pamatoti ar attaisnojuma dokumentiem. 
Izlases veidā ir pārbaudīti ilgtermiņa finanšu ieguldījumu, naudas līdzekļu uzskaites dokumenti, 
avansa norēķini. Novērtēta debitoru parādu esamība un pamatlīdzekļu un krājumu novērtēšanas 
pareizība, kreditoru parādu uzskaite. 
Veicām revīzijas procedūras, kas palīdzētu konstatēt nepakļaušanos tiem likumiem un 
noteikumiem (ārējiem un iekšējiem), noslēgtajiem līgumiem, kuru prasību neievērošana var būtiski 
ietekmēt finanšu pārskatus 
Revīzijas procesā salīdzināti atlikumi kontos gada beigās ar ierakstiem pārskatos, nodokļu 
deklarācijās un atskaitēs.
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Pašvaldības  vadība ir atbildīga par: 
 pašvaldības funkciju izpildi; 
 budžeta ieņēmumu un izdevumu izpildi; 
 pašvaldības mantas un finanšu līdzekļu lietderīgu izmantošanu; 
 grāmatvedības uzskaites kārtošanu, to atbilstību pastāvošajai likumdošanai, spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem un sastādītajā gada pārskatā ietvertās informācijas pareizību un patiesumu; 
 nodokļu aprēķināšanas un nomaksāšanas pareizību, atbilstoši pastāvošās nodokļu likumdošanas 

prasībām. 
 

Mūsu uzdevums ir sniegt neatkarīgu slēdzienu par šiem pārskatiem. 
Gada laikā pārbaudes tika veiktas visās pašvaldībā konsolidācijā iesaistītajās iestādēs, kurās 
grāmatvedfības uzskaite tiek kārtota uz vietas iestādē. Pārbaudei tika pakļauti visu iestāžu sastādītie 
gada pārskati, pārbaudītas konsolidācijas procedūras un konsolidācijā izslēdzamo savstarpējo darījumu 
summas . 
 
Veicot, gada laikā, grāmatvedības uzskaites pārbaudi, mēs iesniedzām vadībai starppārbaudes 
pārskatus par pašvaldībā un tās iestādēs veiktajām starppārbaudēm, un konstatētajām nepilnībām.  
Veikto pārbaužu procedūru rezultātā mēs norādījām uz neprecizitātēm, kuras gada laikā tika labotas. 
 

 

Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revīzijas atzinuma 
izteikšanai par Cēsu novada pašvaldības 2013.gada konsolidēto (01.01.-31.12.) finanšu pārskatu bez 
iebildumiem. 
 
SIA “A.Kursītes auditorfirmas” 
(sabiedrības licence nr. 20.) 
valdes locekle, zvērināta revidente                                                                               
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