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1. Cēsu novada domes priekšsēdētāja uzruna 
 

 

Aizvadītais 2014.gads bijis, iespējams, aktīvākais un 

aizraujošākais, kādu Cēsis ir pieredzējušas. Viennozīmīgi 
tas pagājis kultūras zīmē, jo atklājām pēdējā gadsimta 

nozīmīgāko ēku Cēsu pilsētā – Vidzemes reģionālo 

koncertzāli “Cēsis”. 

Tas nenoliedzami ir liels panākums. Panākums, par ko 

brīnās visas ārvalstu delegācijas, kas šeit ierodas, jo, 

viņuprāt, tik maza pilsēta nav savietojama ar tik 
ambiciozu projektu. Bet mēs turpinām strādāt. Un 

strādājam ne tikai, lai nostiprinātu Cēsis kā Latvijas 

kultūras galvaspilsētu. 

Pērn ielikām pamatus jaunajam Profesionālās vidusskolas 

korpusam, kas mums ļaus sagatavot konkurētspējīgus 

jauniešus modernam darbam. Tāpat tika pieņemts jaunais 
ugunsdzēsēju depo, kas novada ļaudīm stiprinās drošības 

sajūtu. Bet, veicinot novadnieku lasītprieku, paveicām 

lielākos darbus Cēsu Centrālās bibliotēkas atjaunošanā. 

Lai vecpilsētu padarītu iedzīvotājiem patīkamāku, izremontējām Lielo Līvu ielu un pabeidzām 

vecpilsētas gāzes pievada izbūvi Rīgas ielā. Tāpat sākām siltināšanu Cēsu slimnīcai, un ir prieks 
par vairākām jaunām siltinātām daudzdzīvokļu mājām, kas nu rotā Cēsu panorāmu. Esam arī 

parūpējušies, lai cilvēkiem būtu ērtāk nokļūt Cēsu novadā – tika atjaunota gan maģistrālā 

Gaujas iela, gan ar Satiksmes ministrijas gādību renovētā Cēsu dzelzceļa stacija, kā arī tika 

atjaunots Rāmuļu ceļš. Tā kā var droši teikt, ka paveikts ir daudz. Bet arī nākamajiem gadiem 
darbu neaptrūksies.  

Pašvaldības darbību finanšu jomā 2014.gadā joprojām ietekmēja valsts īstenotie finanšu 
stabilizācijas un nodokļu politikas pasākumi, kā arī pašvaldībām noteiktie ierobežojumi 

attiecībā uz ilgtermiņa saistībām. Cēsu novada pašvaldības 2014.gada budžets bija pirmais 

budžets, kas veidots eiro un saskaņā ar likumiem “Par budžetu un finanšu vadību”, “Par 
pašvaldību budžetiem”, “Par valsts budžetu 2014.gadam” un Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.1433 “Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales 

kārtību 2014. gadā”. 

Pērn, īstenojot ilgtermiņa finanšu vadības, stingru pašvaldības budžeta ieņēmumu un izdevumu 

kontroli un nodrošinot regulāru budžeta izdevumu tāmju uzraudzību, tika radīta 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 (t.sk. ziedojumi un dāvinājumi) līdzekļu atlikums 
pārskata gada beigās sasniedza 2,842 miljonus euro, pašvaldības resursi izdevumu segšanai 

sasniedza 30,55 miljonus euro, izdevumi – 27,708 miljonus euro. Budžeta līdzekļu atlikums 

izveidojās izdevumu mērķtiecīgas un efektīvas izlietošanas rezultātā, kā arī saistībā ar projektu 
realizācijai saņemtajiem avansa maksājumiem par ES struktūrfondu finansēto daļu un valsts 

budžeta finansēto daļu projektu īstenošanai. 
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Arī šogad turpināsim strādāt atbildīgi un saimnieciski, vienlaikus saglabājot Cēsīm raksturīgās 

ambīcijas. Ja pērn pieteicām sevi kā Latvijas kultūras galvaspilsētu, tad nākotnē Cēsīm jākļūst 
par iekārojamāko vietu dzīvei Latvijā. Un es ticu, ka ar jau paveiktajiem darbiem esam uz 

pareizā ceļa, lai to sasniegtu. 

 

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 2014. gadā ir 17 241 (10.12.2014). No tiem Cēsu pilsētā dzīvo 15 828 

(91,8%), savukārt Vaives pagastā 1413 (8,2%). Iedzīvotāju blīvums novadā ir 100 iedzīvotāji 

uz vienu km2. 2014. gadā iedzīvotāju skaists ir samazinājies. Kopumā dzimšana, miršanas 

gadījumi, salīdzinot ar 2013. gadu ir palielinājušies. Mirstība joprojām ir lielāka, kā dzimstība 

un dabīgais pieaugums ir negatīvs: - 103. Pēdējos trijos gados visi rādītāji ir samērā stabili ar 

mazām izmaiņām. Laulību skaits 2014. gadā Cēsu novadā bija 193, salīdzinot ar pagājušo gadu, 

tas ir par 46 vairāk. Tas ir augstākais rādītājs pēdējo piecu gadu laikā.  

Pārskats par Civilstāvokļa aktu reģistrāciju 2010 - 2014 

 

1. attēls. Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas pārskats par civilstāvokļa aktu reģistrāciju no 2010. gada 

līdz 2014. gadam. 

 

2.2. Teritorija 
 

Teritorija   171,73 tūkst. km2  

Cēsu pilsēta   19,28 tūkst. km2  

Vaives pagasts   152,45 tūkst. km2  
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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%,  

 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 no 2013.gada 1.novembra nosaka Cēsu novada 

domes 18.07.2013.saistošie noteikumi Nr. 18 ‘’Cēsu novada pašvaldības nolikums’’. 

 
Domes deputāti - 15: 

1. Bimbirulis Aleksandrs, ievēlēts no Latvijas Zaļās partijas; 

2. Geruļskis Erlends, ievēlēts no partijas „ Vienotība” 

3. Grosbergs Guntis, ievēlēts no Nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK 

4. Jaunzemis Tālis, ievēlēts no partijas „ Vienotība” 

5. Krastiņa Lelde, ievēlēta no partijas „ Vienotība” 
6. Lāce Inese, ievēlēta no Latvijas Zaļās partijas; 

7. Lencbergs Uldis, ievēlēts no Latvijas Zaļās partijas; 

8. Malcenieks Mārtiņš, ievēlēts no partijas „ Vienotība” 

9. Melbārdis Andris, ievēlēts no Vidzemes partijas 
10. Sestulis Māris, ievēlēts no Latvijas Zaļās partijas; 

11. Niklass Māris, ievēlēts no Centriskās partijas LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA; 

12. Rasmanis Artis, ievēlēts no Latvijas Zaļās partijas ( domes deputāts līdz 20.11.2014.); 
Malkavs Artis, ievēlēts no Latvijas Zaļās partijas ( domes deputāts no 20.11.2014.); 

13. Rozenbergs Jānis, ievēlēts no partijas „ Vienotība”; 

14. Suija- Markova Inese, ievēlēta no partijas „ Vienotība”; 
15. Timermanis Imants, ievēlēts no partijas „Vienotība”. 

Par domes priekšsēdētāju ievēlēts Jānis Rozenbergs, par priekšsēdētāja vietnieku – Mārtiņš 

Malcenieks.  

 
2014.gadā notikušas  18 domes sēdes, no tām: 17 kārtējā; 1 ārkārtas.    

Domes sēdēs pieņemti  505 lēmumi, kuri pirms tam ir izskatīti pastāvīgi darbojošās komitejās 

un komisijās. 

 
2014. 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 (izbeigta darbība ar 01.05.2014.) 

8. Cēsu novada Personāla jautājumu komisija; 

9. Cēsu novada Simbolikas komisija; 
10. Transporta kustības organizācijas komisija; 

11. Publisku pasākumu atļauju izsniegšanas komisija; 
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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 (izbeigta darbība ar Cēsu novada domes 

20.11.2014.lēmumu Nr. 434); 

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. Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisija; 

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. 

 

2014. 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. 
 
 

3.2. Iestādes un struktūrvienības  

 

Iestāde “Cēsu novada pašvaldība”, kas nodrošina Cēsu novada domes pieņemto lēmumu izpildi, 
kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. 

 

Iestādes, kas realizē pirmsskolas izglītības programmas: 

 

 Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestāde; 

 Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde; 

 Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde; 

 Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde; 

 Cēsu pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis”. 

 

Iestādes, kas realizē pamatizglītības, vidējās izglītības programmas: 

 Cēsu 1.pamatskola; 

 Cēsu 2.pamatskola; 

 Cēsu pilsētas pamatskola; 
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 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: 

 SIA “Vinda” – 100% kapitāla daļas; 

 SIA “Cēsu tirgus” – 100% kapitāla daļas; 

 SIA”ZAAO” – 6,32 % kapitāla daļas; 

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

 AS “CATA” – 22,04% kapitāla daļas; 

 SIA “Cēsu klīnika” – 100% kapitāla daļas; 

 SIA “Vidzemes koncertzāle” – 100% kapitāla daļas. 

 

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

 Nodibinājums “Vidzemes attīstības aģentūra”; 

 Biedrībā “Latvijas Pašvaldību savienība”;  

 Baltijas Pilsētu savienība; 

 Biedrība “Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs”. 
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3.3. Cēsu novada pašvaldības darbinieki 
 

Pamatojoties uz 2014.gadā veiktās ārējās vides (valsts pārvaldē un pašvaldībās nodarbināto) 

analīzes rezultātiem personāla jomā un iestādē „Cēsu novada pašvaldība” veiktās darbinieku 

apmierinātības aptaujas rezultātiem, apstiprināta Cēsu novada pašvaldības cilvēkresursu 

attīstības stratēģija 2014.-2017.gadam, piedāvājot pārmaiņu prioritātes un to ieviešanas plānu.   

Cēsu novada pašvaldībā 2014. gadā personāla lietvedība veikta decentralizēti, manuāli. 

Cēsu novada pašvaldība” amatus un iestāžu saimnieciskos amatus klasificē atbilstoši Ministru 

kabineta noteiktumos noteiktajam valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogam, nosakot 

amatu saimi un līmeni, nepārsniedzot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības likumā noteikto maksimālo mēnešalgu.  Pedagoģisko darbinieku darba 

samaksa tiek noteikta atbilstoši Ministru Kabineta noteikumiem par pedagogu darba samaksu 

un tarifikācijai. 

Darbiniekiem izmaksā pabalstu aizejot atvaļinājumā (2014.gadā - 25% no mēnešalgas), piešķir 

papildatvaļinājumu līdz 6 darba dienām. Darbiniekiem izmaksā pabalstus darbiniekiem saistībā 

ar ģimenes locekļa zaudējumu 1 valstī noteiktā minimālā mēnešalgas apmērā (2014.gadā – 

7reizes) un 1 apmaksātu brīvdienu. Par darbinieku piesaisti un uzticību Cēsu novada 

pašvaldības administrācijai tādējādi ilgtermiņā sniedzot savu ieguldījumu iestādes kopējo 

mērķu sasniegšanā, Darba devējs, atzīmējot darbiniekam svarīgu notikumu (bērna piedzimšanu 

darbinieka ģimenē), darbiniekam izmaksā naudas balvu (1 valstī noteiktās minimālās 

mēnešalgas apmērā) (no 2014.gadā- 3 gadījumi). Darbinieki izmanto apmaksātas brīvdienas 

bērnam absolvējot izglītības iestādi (2014.gadā- 2darbinieki), 1.skolas dienā, ja bērns uzsāk 

mācība 1.-4.klasē (2014.gadā- 7darbinieki), nododot asinis ārstniecības iestādē (2014.gadā- 

5darbinieki). Darbiniekiem kompensē izdevumus par redzes pārbaudi un redzes korekcijas 

palīgierīču iegādi (72 EUR/ gadā), obligāto veselības pārbaudi, u.c. Latvijas Republikā spēkā 

esošajos normatīvajos aktos noteiktās sociālās garantijas.  

Lai veicinātu sabiedrības interesi, informētu un pilnvērtīgi atspoguļotu Cēsu novada un 

pašvaldības aktualitātes, izveidota Komunikācijas nodaļa (1 jauna amata vienība). Lai plānotu 

efektīvu resursu izmantošanu saistībā ar teritorijas kopšanas pakalpojuma nodrošināšanu, no 

nekustamā īpašuma pārvaldīšanas nodalīta pašvaldības īpašumam piegulošās teritorijas 

kopšana, kas nodota Komunālās nodaļas kompetencē (3 amata vienības likvidētas Nekustamā 

īpašuma nodaļā, 2- izveidotas Komunālajā nodaļā). Lai nodrošinātu darbību atbilstoši jaunajā 

Būvniecības likumā noteiktajam Būvvaldes regulējumam, izveidota Cēsu novada Būvvalde, 

kas apvieno būvniecības kontroles un teritorijas plānošanas joma (1 jauna amata vienība).  

Attīstības nodaļas kompetencē turpmāk struktūrfondu apguve un attīstības jautājumi, 

Nekustamā īpašuma nodaļas kompetencē- pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšana. 

Sekmējot visaptverošas un inovatīvas izglītības sistēmas izveidi, kas ietver gan izglītības 

programmu piedāvājuma pilnveidi, gan infrastruktūras attīstību, Izglītības nodaļas pakļautībā 

uz 2014./2015.mācību gadu izveidota Dienesta viesnīca (Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā) (4 

jaunas amata vienības uz noteiktu laiku). 

Cēsu novada pašvaldība lielu uzmanību pievērš darbinieku profesionālās kvalifikācijas celšanai 

un prasmju pilnveidošanai. 2014.gadā uzsākta vadītāju prasmju un kompetenču stiprināšana, 

apgūtas zināšanas par mērķu izvirzīšanu. Iniciēta un uzsākta Vidzemes reģiona pašvaldības 
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policiju sadarbība pašvaldības policijas darbinieku prasmju pilnveidošanas un kompetences 

paaugstināšanas jomā. Cēsu novada pašvaldības administrācijas darbinieku profesionālās 

zināšanas galvenokārt stiprinātas būvniecības, iepirkumu, grāmatvedības, nekustamā īpašuma 

nodokļa administrēšanas, komunikācijas, personāla vadības jomā. Ārvalstu komandējumu (uz 

Krievijas Federāciju, Baltijas valstīm, Vāciju, Ungāriju, Spāniju, Skandināviju, Beļģiju) mērķi 

- veicināt ārzemēs dzīvojošo cēsnieku atgriešanos, sekmēt Cēsu novada un sadraudzības pilsētu 

sadarbību attīstības, kultūras, izglītības, uzņēmējdarbības attīstības jautājumos, iepazīties ar 

citu pieredzi, apsvērt labās prakses piemēru adaptēšanu, piedalīties sadraudzības pilsētu 

organizētajās aktivitātēs kultūras, izglītības un sociālajā jomā, piedalīties starptautiskajās 

tūrisma izstādēs, popularizējot Gaujas Nacionālā parka un Cēsu novada kā tūrisma galapunkta 

atpazīstamību, sadarboties un gūt pieredzi par pārrobežu sadarbību, izglītības un kultūras, 

energoefektivitātes, vides aizsardzības un komercdarbības veicināšanas jautājumiem. 

Darbinieki ārvalstu komandējumos devušies arī dažādu izglītības projektu ietvaros (Comenius, 

Erasmus+). 

Vidējais darba attiecību pastāvēšanas ilgums ir 9,5 gadi (59 nodarbināti mazāk par 5 gadiem, 

27- strādā no 5-10 gadiem, 29- strādā no 10- 15 gadiem, 23- vairāk par 15 gadiem), vidējais 

nodarbināto vecums- 48,4 gadi (vecumā līdz 30 gadiem nodarbināti 9, vecumā no 30-40 gadiem 

nodarbināti 23, vecumā no 40-50 gadiem nodarbināti 41, vairāk par 50 gadiem ir 63 

darbiniekiem un vairāk par 60 gadiem – 25), iestāžu vadītāji vidējais vecums ir 55,3 gadi. 

 Cēsu novada pašvaldība ir atvērta personām, kuras mācās un vēlas apgūt darba praktiskās 

iemaņas (2014.gadā - 17 praktikanti no arodizglītības iestādēm un augstskolām). Prakses jomas: 

IT, attīstības jautājumi, inženierzinības, komunikācija, uzņēmuma vadība. 2014.gadā strādā 

vidēji 136 darbinieki, no kuriem 5 atradušies bērna kopšanas atvaļinājumā. Lielākā daļa biroja 

darbinieku ir ar dažāda līmeņa augstāko izglītību, tehniskie darbinieki ar vidējo vai vidējo 

speciālo izglītību, ir daļa darbinieku ar pat 2 dažādu jomu izglītībām, t.sk., augstākajām.  

2014.gadā no izsludinātajiem 7 ārējiem konkursiem uz vakantiem amatiem (sporta 

koordinators, projektu vadītājs, Pastariņa sākumskolas direktors, policijas inspektors un 3 amati 

Cēsu novada būvvaldē), 2 beigušies bez rezultāta pretendentiem izvirzīto Cēsu novada 

pašvaldības prasību dēļ. Atklāta konkursa rezultātā, 2014.gadā darbu uzsācis administrācijas 

vadītājs.    

 

3.4. Dzīvesvietas deklarācija  
 

2014. gadā Cēsu novada pašvaldības Administratīvi juridiskā nodaļa saņēma 1638 iesniegumus 

dzīvesvietas deklarēšanai un 132 iesniegumus izziņu saņemšanai par deklarēto dzīvesvietu. 

           

114 iesniegumus deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanai t.sk.,  

 92 gadījumos anulētas ziņas, jo zudis tiesiskais pamats dzīvot; 

 6 gadījumos anulēta dzīvesvieta par nepatiesu ziņu sniegšanu; 

 12 gadījumos deklarēta jaunā dzīvesvieta līdz ziņu anulēšanai; 

 2 gadījumos atteikta anulēšana; 

 2 gadījumos atsaukts iesniegums ziņu anulēšanai. 

166 personām anulētas ziņas par deklarēto dzīvesvietu.  
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2014. gadā Vaives pagasta pārvaldē tika izsniegti 6 iesniegumi izziņas saņemšanai par deklarēto 

dzīvesvietu, deklarētas 23 personas un 13 iesniegumi par deklarētās dzīvesvietas ziņu 
anulēšanu.  

 

3.5. Tiesvedība un administratīvo aktu apstrīdēšanas process 
 

2014. gada aktuālie tiesas 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. Atbildētājs Par robežu pārbaudīšanu Procesā 

3. Atbildētājs 

  

Par goda un cieņas aizskārumu, kas 

saistīts ar nepatiesu ziņu sniegšanu un 

mantiskās kompensācijas piedziņu 

 

 Procesā 

4. Atbildētājs Par zemes īpašuma tiesību atzīšanu  Procesā 

5. Prasītājs 

  

Par parāda piedziņu (avanss), likumisko 

procentu piedziņu un pienākuma 

uzlikšanu – sniegt būvniecības darbu 

garantiju 

Cēsu novada pašvaldības prasība 

apmierināta 

6. Atbildētājs   Kompensācijas par morālo kaitējumu 

izmaksu 

 Procesā 

 

7. Atbildētājs Par uzteikuma saistībā ar darba līguma 

grozījumiem atzīšanu par spēkā 

neesošu, iepriekšējo darba noteikumu 

atjaunošanu, darba samaksas 

samazinājuma piedziņu 

Prasība noraidīta 

 

Administratīvās lietas 

Nr. 

p.k

. 

Domes statuss 

lietā 

Lietas būtība Lietas gaita 
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1. Atbildētājs 

  

Par Cēsu pilsētas domes faktisko rīcību 

nerīkojot iepirkuma procedūru atkritumu 
apsaimniekošanā 

 

 Procesā 

 

2. Atbildētājs 

  

Par administratīvā akta atcelšanu, 

labvēlīga administratīvā akta izdošanu un 

morālā kaitējuma atlīdzināšanu   saistībā 
ar nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumiem 

 Procesā 

 

3. Atbildētājs 

  

Par Cēsu novada domes lēmuma 
atcelšanu, ar kuru nolemts uzdot 

pieteicējam novērst patvaļīgās 

būvniecības radītās sekas. 

 Procesā 

4. Atbildētājs 

  

Par Cēsu novada domes lēmuma 

atcelšanu, ar kuru atstāts spēkā Cēsu 

novada Būvvaldes lēmums.   

 Procesā (11.02.2015.apleācijas 

sūdzības iesniedzējs atsaucis savu 

apelācijas sūdzību) 

 

5. Atbildētājs 

  

Par labvēlīga administratīvā akta 

izdošanu, ar kuru pieteicējai tiktu 

atlīdzināts morālais kaitējums, kas 
nodarīts ar Bāriņtiesas lēmumu   

 Procesā 

6. Atbildētājs   Par Cēsu pilsētas pamatskolas sociālā 

pedagoga un bāriņtiesas faktiskās rīcības 
atzīšanu par prettiesisku un materiālās 

kompensācijas piešķiršanu 

 Prasība noraidīta 

 

7. 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 11 

Sarunu procedūra 1 

Atbilstoši Publisko iepirkumu 

likuma 8
2
.panta noteikumiem 

70 
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Pavisam kopā izsludinātas 

iepirkuma procedūras 

82 

 

Noslēgti 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) 

 220 

Kustamas mantas nomas un patapinājuma līgumi (Cēsu 

novada dome gan kā Nomnieks, gan kā Iznomātājs) 

 18 

Pašvaldības īpašuma atsavināšanas līgumi 14 

Preču pirkuma līgumi 26 

Pakalpojumu līgumi ar fiziskām personā 187 

Pakalpojumu līgumi ar juridiskām personām 117 

Uzņēmuma līgumi (kapitālā būvniecība)  28 

Uzņēmuma līgumi (kārtējie remonti)  17 

Uzņēmuma līgumi (projektēšana)  17 

Aizdevuma, kredīta un galvojuma līgumi  3 

Sadarbības līgumi ar pašvaldības līdzfinansējumu 74 

Sadarbības līgumi bez pašvaldības līdzfinansējuma    36 

Finanšu līdzekļu piesaistes līgumi projektiem 24 

Pavisam kopā  781 

 

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  9 

1.1.2. Bērnu skaits ģimenēs kopā (vecums gados):  19 

tajā skaitā zēni: 0–3 (ieskaitot)  1 
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4–12 (ieskaitot)  7 

13–17 (ieskaitot)  1 

tajā skaitā meitenes: 0–3 (ieskaitot)  1 

4–12 (ieskaitot)  4 

13–17 (ieskaitot)  5 

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: 

 13 

no tā – mātēm  5 

tēviem  8 

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

bērna aizgādības tiesības, ja konstatēta vecāku vardarbība pret bērnu vai ir 

pamatotas aizdomas par vardarbību pret bērnu, kopā: 

 2 

1.2.2.0. no tā personu skaits, par kurām bāriņtiesa pārskata gadā, pārtraucot 

bērna aizgādības tiesības, informējusi tiesībaizsardzības iestādes (piemēram, 

policiju, prokuratūru): 

  

2 

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

pārtrauktās bērna aizgādības tiesības, kopā: 

 6 

no tā – mātēm  5 

tēviem  1 

1.3. Bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata gadā pārtrauktas bērna 

aizgādības tiesības (vecums gados) 

Skaits 

1.3.0. Bērnu skaits kopā:  17 

tajā skaitā zēni: 0–3 (ieskaitot)  3 

4–12 (ieskaitot)  7 

13–17 (ieskaitot)  1 

tajā skaitā meitenes: 0–3 (ieskaitot)  1 
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4–12 (ieskaitot)  4 

13–17 (ieskaitot)  1 

1.4. Bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata gadā atjaunotas pārtrauktās 

bērna aizgādnības tiesības (vecums gados) 

Skaits 

1.4.0. Bērnu skaits kopā:  8 

tajā skaitā zēni: 0–3 (ieskaitot)  1 

4–12 (ieskaitot)  4 

13–17 (ieskaitot)  0 

tajā skaitā meitenes: 0–3 (ieskaitot)  0 

4–12 (ieskaitot)  2 

13–17 (ieskaitot)  1 

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: 

 13 

no tā – mātēm  7 

tēviem  6 

 

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

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

(vecums gados) 

Skaits 

2.1.0. Bērnu skaits kopā:  52 

2.1.0.1. no tā bērnu skaits, kuri ievietoti audžuģimenē:  10 

tajā skaitā zēni: 0–3 (ieskaitot)  2 

4–12 (ieskaitot)  2 

13–17 (ieskaitot)  1 

tajā skaitā meitenes: 0–3 (ieskaitot)  1 
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4–12 (ieskaitot)  3 

13–17 (ieskaitot)  1 

2.1.0.2. no tā bērnu skaits, kuri ievietoti aizbildņa ģimenē:  31 

tajā skaitā zēni: 0–3 (ieskaitot)  2 

4–12 (ieskaitot)  6 

13–17 (ieskaitot)  6 

tajā skaitā meitenes: 0–3 (ieskaitot)  2 

4–12 (ieskaitot)  7 

13–17 (ieskaitot)  8 

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

rehabilitācijas institūcijā (turpmāk – aprūpes un rehabilitācijas institūcija): 

 11 

tajā skaitā zēni: 0–3 (ieskaitot)  1 

4–12 (ieskaitot)  4 

13–17 (ieskaitot)  2 

tajā skaitā meitenes: 0–3 (ieskaitot)  0 

4–12 (ieskaitot)  2 

13–17 (ieskaitot)  2 

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 (vecums gados):  19 

2.2.0.1. no tā bērnu skaits, kuri nepiekrīt adopcijai vispār:  12 

tajā skaitā zēni: 0–3 (ieskaitot)  0 

4–12 (ieskaitot)  1 

13–17 (ieskaitot)  6 
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tajā skaitā meitenes: 0–3 (ieskaitot)  0 

4–12 (ieskaitot)  3 

13–17 (ieskaitot)  3 

2.2.0.2. no tā bērnu skaits, kuri nepiekrīt adopcijai uz ārvalstīm:  2 

2.2.0.3. no tā bērnu skaits, par kuriem aizbildņi nav devuši piekrišanu adopcijai:  15 

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

ārpusģimenes (audžuģimene, aizbildnība, institūcija) aprūpi (vecums 

gados) 

Skaits 

2.3.1. Bērnu skaits, kuriem nodrošināta ārpusģimenes aprūpe, kopā:  7 

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

 5 

2.3.1.3. no tā bērnu skaits, kuriem ārpusģimenes aprūpe nodrošināta dēļ būtiskām 
domstarpībām bērna un vecāku attiecībās 

 1 

2.3.1.6. no tā bērnu skaits, kuru vecāki ir nepilngadīgi  1 

2.3.2. Bērnu skaits, kuri ievietoti audžuģimenē:  1 

2.3.3. Bērnu skaits, kuri ievietoti aizbildņa ģimenē:  5 

2.3.4. Bērnu skaits, kuri ievietoti institūcijā:  1 

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

kopā: 

 2 

2.3.5.1. no tā aprūpē aizbildnībā nodoto bērnu skaits:  1 

2.3.5.2. no tā vecāku aprūpē nodoto bērnu skaits pēc pārtraukto vai atņemto bērna 
aizgādības tiesību atjaunošanas vecākiem: 

 1 

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

 5 

2.3.6.1. no tā aprūpē audžuģimenē nodoto bērnu skaits:  1 

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

aizgādības tiesību atjaunošanas vecākiem: 

 1 

2.3.6.3. no tā bērnu skaits pēc pilngadības sasniegšanas: 3 
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tajā skaitā zēni 1 

tajā skaitā meitenes 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: 

25 

2.4.0.1. no tā aizbildņu skaits, kuri ir bērna vecvecāki: 12 

tajā skaitā sievietes 11 

tajā skaitā vīrieši 1 

2.4.0.2. no tā aizbildņu skaits, kuri ir citi bērna radinieki: 4 

tajā skaitā sievietes 4 

tajā skaitā vīrieši 0 

2.4.0.3. no tā citu personu skaits, kuras ieceltas par aizbildni bērnam: 9 

tajā skaitā sievietes 8 

tajā skaitā vīrieši 1 

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: 

 3 

2.5.1.1. no tā aizbildņu skaits, kuri ir bērna vecvecāki:  3 

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 

2.6.0. Bērnu skaits kopā:  6 

2.6.0.1. no tā bērnu skaits, kuriem atļauts uzturēties pie vecākiem:  2 

2.6.0.2. no tā bērnu skaits, kuriem atļauts uzturēties pie citiem tuviem 

radiniekiem: 

 4 
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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 

3.1.0. Bērnu skaits kopā:  2 

3.2. Viesģimeņu skaits pārskata gadā Skaits 

3.2.0. Viesģimeņu skaits, kurām ar bāriņtiesas lēmumu pārskata gadā 

 

piešķirts viesģimenes statuss, kopā 

 1 

 

Pārskats par audžuģimeņu lietām 

4.1. Audžuģimeņu kopējais skaits pārskata gada 31.decembrī Skaits 

4.1.0. Audžuģimeņu skaits, kurām ar bāriņtiesas lēmumu piešķirts audžuģimenes 

statuss, kopā: 

 5 

 

Pārskats par adoptācijas lietām 

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

adoptētājiem 

Skaits 

5.1.0. Personu skaits kopā:  2 

 

Pārskats par aizgādības lietām 

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

6.1.1. Aizgādnībā esošo personu skaits, kopā:  26 

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

personai ar ierobežotu rīcībspēju, kopā: 

 27 

6.1.2.1. no tā aizgādņu skaits, kuri ir personas ar ierobežotu rīcībspēju 

radinieki: 

 22 
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tajā skaitā sievietes  16 

tajā skaitā vīrieši  6 

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

ierobežotu rīcībspēju: 

 5 

tajā skaitā sievietes  5 

tajā skaitā vīrieši  0 

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 

6.2.1. Personu ar ierobežotu rīcībspēju skaits, kurām ar bāriņtiesas lēmumu 

aizgādņi iecelti pārskata gadā, kopā 

 2 

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

personai ar ierobežotu rīcībspēju, kopā: 

 2 

6.2.2.1. no tā aizgādņu skaits, kuri ir personas ar ierobežotu rīcībspēju 

radinieki: 

 1 

tajā skaitā sievietes  1 

tajā skaitā vīrieši  0 

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

ierobežotu rīcībspēju: 

 1 

tajā skaitā sievietes  1 

tajā skaitā vīrieši  0 

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

mantojumam vai prombūtnē esošas personas mantai, kopā: 

 2 

 

Pārskats par citām bāriņtiesā izskatītajām lietām, pieņemtajiem lēmumiem 2014. gadā  

7.0. 
Skaits 



CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2014. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

 

21 
 

7.1. Bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna vārda, 
uzvārda vai tautības ierakstu, kopā: 

 2 

7.2. Bērnu skaits, par kuriem pēc tiesas pieprasījuma bāriņtiesa devusi 
atzinumu par bērna aizgādības tiesību noteikšanu un saskarsmes tiesības 

izmantošanas kārtību, kopā: 

 10 

7.3. 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 

 6 

7.7. Pieņemtie lēmumi par nepilngadīgo bērnu un personu ar ierobežotu 
rīcībspēju mantisko interešu nodrošināšanu vai aizstāvību kopā 

 9 

7.8. Pieņemto lēmumu skaits pārskata gadā kopā:  141 

7.8.0. no tā vienpersoniski pieņemto lēmumu skaits:  4 

7.8.0.1. tajā skaitā lēmumu skaits par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu 

vecākiem 

 3 

7.8.0.2. tajā skaitā lēmumu skaits par bērna izņemšanu no aizbildņa aprūpes 
un aizbildņa atstādināšanu no pienākumu pildīšanas 

 1 

7.9. Bāriņtiesas lietvedībā esošo aktīvo lietu kopējais skaits pārskata gada 
31.decembrī 

 193 

7.10.Bāriņtiesa pārskata gadā veikusi dzīves apstākļu pārbaudes 

 

232 

7.11.Bāriņtiesa pārskata gadā kā institūcija piedalījusies tiesu procesos 

 

41 

7.12.Bāriņtiesa pārskata gadā kā institūcija, kopā ar Valsts probācijas 

dienestu, piedalījusies nepilngadīgo bērnu izvērtēšanā, Cēsu audzināšanas 

iestādē nepilngadīgajiem, pirmstermiņa atbrīvošanai 

8 

Ziņas par bāriņtiesas lēmumu un faktiskās rīcības pārsūdzēšanu 2014. gadā 

8.0. 
Skaits 

8.1. Bāriņtiesas lēmumu skaits, kuri pārsūdzēti tiesā, kopā:  0 
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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 pamatbudžeta ieņēmumi uz 2014.gada beigām bija 24 428 tūkstoši 

euro. Liels ienākumu avots ir nodokļu ieņēmumi ~ 44% un saņemtie valsts budžeta transferti ~ 
46%. Pārskata gadā bija vērojama ekonomiskās un finanšu situācijas stabilizācija, atsevišķos 

tautsaimniecības sektoros atsākoties izaugsmei. Pozitīvas iezīmes bija vērojamas arī 

pašvaldības budžeta nodokļu ieņēmumu jomā, kas pieauga par ~7% salīdzinājumā ar gada 

sākumā plānoto. 

 

 
2.attēls. Cēsu novada pašvaldības 2014. gada pamatbudžeta ieņēmumi. 

 

 

 
3.attēls. Cēsu novada pašvaldības 2014. gada speciālā budžeta ieņēmumi. 

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi uz 2014.gada beigām bija 26 948 tūkst. euro. Izdevumos 

dominē uzturēšanas izdevumi, kas 2014.gadā veidoja ~65% kopējos izdevumos. Jāpiebilst, ka 
pašvaldības budžetā, salīdzinot ar 2013.gadu, ir pieaugusi kapitālo izdevumu daļa par ~9%. 

2014.gadā, īstenojot ilgtermiņa finanšu vadības, stingru pašvaldības budžeta ieņēmumu un 

izdevumu kontroli un nodrošinot regulāru budžeta izdevumu tāmju uzraudzību, tika panākta 
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pašvaldības finanšu resursu pietiekamība pašvaldības pamatfunkciju izpildei, attīstības plānu 

īstenošanai. Tāpat tika saglabāts pietiekošs uzkrājums turpmāko gadu parādsaistību maksājumu 
segšanai. 

4.attēls. Cēsu novada 2014. gada pamatbudžeta izdevumi. 

 

5.attēls. Cēsu novada pašvaldības 2014. gada speciālā budžeta izdevumi. 

Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā 

„Vinda” Cēsu pilsētas SIA 

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 

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

EU
R

01.000 Vispārējie valdības
dienesti

02.000 Aizsardzība

03.000 Sabiedriskā kārtība un
drošība

04.000 Ekonomiskā darbība

05.000 Vides aizsardzība

06.000 Teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana

07.000 Veselība

08.000 Atpūta, kultūra, reliģija

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

EU
R

01.000 Vispārējie valdības
dienesti

03.000 Sabiedriskā kārtība un
drošība

04.000 Ekonomiskā darbība

05.000 Vides aizsardzība

06.000 Teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana

09.000 Izglītība



CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2014. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

 

24 
 

ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Cēsīs un Jāņmuižā Priekuļu pagastā kā 

juridiskām, tā fiziskām personām. Sabiedrības darbībai ir izsniegta Sabiedrisko Pakalpojumu 
Regulēšanas komisijas licence uz laiku līdz 2018. gada 10. oktobrim. Sabiedrības 100% 

īpašnieks ir Cēsu novada pašvaldība, kura ir pilnvarojusi kapitāla daļas turētāja pārstāvi. 

Ieguldījumi 2014. gadā nav veikti.            

„Cēsu Tirgus” SIA 

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

darbības organizēšana sabiedrības īpašumā esošajos zemes gabalos Uzvaras bulvārī 24, 
Valmieras ielā 2, uz Dzintara ielā 3, Cēsis, tirgus paviljonā Uzvaras bulvārī 24 Cēsīs. 

Sabiedrības vienīgais dibinātājs un dalībnieks ir Cēsu novada pašvaldība. Ieguldījumi 2014. 

gadā nav veikti.  

 SIA „Cēsu klīnika”           

SIA „Cēsu klīnika” dibināta 17.12.2009. ir lielākā lokālā daudzprofilu slimnīca Latvijā, kas 

sniedz 24 stundu stacionāro neatliekamo palīdzību, kā arī plānveida ambulatoros un stacionāros 

pakalpojumus. Sabiedrības vienīgais dibinātājs un dalībnieks ir Cēsu novada pašvaldība.  

Ņemot vērā izsludināto KPFI valsts budžeta programmu  un nesamērīgi īsos projekta 

sagatavošanas un realizācijas laika grafika termiņus, bet, kas nenoliedzami bija būtisks 

ilgtermiņa ieguldījums SIA „Cēsu klīnika” ēkas energoefektivitātes uzlabošanā, 2014.gadā pēc 
ziņojuma par kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz valsts vai pašvaldības budžetu 

izdevumiem sastādīšanas Cēsu novada dome 28.08.2014.pieņēma lēmumu - sniegt 

līdzfinansējumu projekta realizācijai,  palielinot SIA „ Cēsu klīnika” pamatkapitālu 100000 
EUR.  

SIA „Vidzemes koncertzāle” 

05.11.2013. Cēsu novada pašvaldība dibinājusi SIA „Vidzemes koncertzāle”, kuras galvenais 

uzdevums ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas 

jaunrades attīstību, kā arī pārvaldīt un apsaimniekot nekustāmo īpašumu Raunas ielā 12, Cēsīs, 
Cēsu novadā. Sabiedrības 100% dibinātājs un dalībnieks ir Cēsu novada pašvaldība. 2014. gadā 

papildināts pamatkapitāls par 10145 EUR.          Likuma “Par valsts un 

pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 3.pants paredz, ka pašvaldības dome nosaka 
pašvaldības kapitālsabiedrībām un pašvaldības izšķirošajā ietekmē esošām kapitālsabiedrībām 

minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu.                   Pašvaldībā ir apstiprināta 

„Kārtība, kādā pašvaldības kapitālsabiedrības iemaksā pašvaldības budžetā dividendēs 

izmaksājamo peļņas daļu”, saskaņā ar kuru minimālā dividendēs izmaksājamā peļņas daļa, kas 
ir iemaksājama pašvaldības budžetā tiek noteikta 10% no tīrās peļņas.  

Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā  

„Cēsu Olimpiskais Centrs” SIA 

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

olimpiskā centra izveidē” 2002.gadā dibināts, kura galvenais darbības virziens – atpūta, kultūra, 

sports, sporta pasākumu organizēšana profesionāļiem un amatieriem atklātās vai slēgtās sporta 
bāzēs. Atbilstoši parakstītajai un ieguldītajai Sabiedrības pamatkapitāla daļai, Cēsu novada 

pašvaldībai pienākas 14228 Sabiedrības kapitāla daļas jeb 20% no sabiedrības pamatkapitāla. 

Ieguldījumi 2014. gadā nav veikti. 

Akciju sabiedrība „CATA” 

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

CATA 216 633 vārda akcijas, ar LR Uzņēmuma reģistra 15. aprīļa 2014. gada lēmumu Nr.6-

12/57796  220172 akcijas, kas sastāda 22,04% no kopējo 1398242 EUR sabiedrības akciju 
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skaita. Vienas akcijas vērtība 1.40 EUR. Pārskata perioda peļņa 57292 EUR no tās Cēsu novada 

pašvaldības 22.04% 12627 EUR. Ieguldījumi 2014. gadā nav veikti. 

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. 

2014.gadā Cēsu novada pašvaldība saskaņā ar Cēsu novada domes un Pašvaldību aizņēmumu 
un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes lēmumiem saņēmusi 3 ilgtermiņa 

aizņēmumus un palielinājusi 4 iepriekš izsniegto aizdevumu par kopēju summu 4 350 466 EUR. 

Pārskata gada laikā 3 136 743 EUR apmērā veikta  ilgtermiņa aizņēmuma ilgtermiņa daļas 
atmaksa aizdevumiem. 
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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 2012. līdz 2014. gadam 

1.1 Pašvaldības īpašumā esoša zeme (ha) 
Nr. Zemes lietošanas veids Kopplatība uz 

*31.12.2014. 
Kopplatība uz 
*31.12.2013. 

Kopplatība uz 
*31.12.2012. 

Izmaiņas 
2013./2012. 

absolūtās vienībās 

Izmaiņas 
2013./2012. 

% 

Izmaiņas 2014./2013. 
absolūtās vienībās 

Izmaiņas 
2014./2013.

% 

1 Kopplatība. Tajā skaitā: 676,6 684,7 655,2 +29,5 +4,5 -8,1 -1,2 

1.1 Lauksaimniecībā izmantojamā 

zeme 

120,7 124,9 115,6 +9,3 +8,0 -4,2 -3,4 

1.2 Meži 237,0 237,0 237,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3 Krūmāji 64,7 64,7 62,9 +1,8 +2,9 0,0 0,0 

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

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

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

1.7 Zeme zem ēkām un pagalmiem 54,3 55,6 56,3 -0,7 -1,2 -1,3 -2,3 

1.8 Zeme zem ceļiem 45,3 45,3 37,5 +7,8 +20,8 0,0 0,0 

1.9 Pārējās zemes 125,9 128,5 117,3 +11,2 +9,5 -2,6 -2,0 

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

*31.12.2014. 

Kopplatība uz 

*31.12.2013. 

Kopplatība uz 

*31.12.2012. 

Izmaiņas 

2013./2012. 

absolūtās vienībās 

Izmaiņas 

2013./2012.

% 

Izmaiņas 2014./2013. 

absolūtās vienībās 

Izmaiņas 

2014./2013.

% 

1 Kopplatība. Tajā skaitā: 332,0 325,0 355,5 -30,5 -8,6 +7,0 +2,2 

1.1 Lauksaimniecībā izmantojamā 

zeme 

54,2 48,4 57,7 -9,3 -16,1 +5,8 +12,0 

1.2 Meži 30,1 30,1 30,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3 Krūmāji 4,2 3,7 5,5 -1,8 -32,7 +0,5 +13,5 

1.4 Purvi 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

1.7 Zeme zem ēkām un pagalmiem 8,2 9,3 10,7 -1,4 -13,1 -1,1 -11,8 

1.8 Zeme zem ceļiem 207,8 205,9 212,1 -6,2 -2,9 +1,9 +0,9 

1.9 Pārējās zemes 18,2 18,8 30,5 -11,7 -38,4 -0,6 -3,2 

*Tajā skaitā Vaives pagasta administratīvajā teritorijā ietilpstoša 

2. Zemes sadalījums pa zemes lietošanas mērķiem un tā izmaiņas laika periodā no 2012. līdz 2014. gadam 
2.1 Pašvaldības īpašumā esoša zeme (ha) 

Nr. Zemes lietošanas mērķis Kopplatība uz 

*31.12.2014. 

Kopplatība uz 

*31.12.2013. 

Kopplatība uz 

*31.12.2012. 

Izmaiņas 2013. 

/2012. absolūtās 

vienībās 

Izmaiņas 

2013./2012.

% 

Izmaiņas 2014./2013. 

absolūtās vienībās 

Izmaiņas 

2014./2013.

% 

1 Kopplatība. Tajā skaitā: 676,6 684,7 655,2 +29,5 +4,5 -8,1 -1,2 
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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 

105,7 105,7 105,7 0,0 0,0 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 

246,8 246,9 246,8 +0,1 +0,4 -0,1 0,0 

1.6 Individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

62,9 63,0 63,0 0,0 0,0 -0,1 -0,2 

1.7 Daudzdzīvokļu māju apbūves 

zeme 

7,3 8,3 8,3 0,0 0,0 -1,0 -12,0 

1.8 Komercdarbības objektu 

apbūves zeme 

11,5 12,6 8,7 +3,9 +44,8 -1,1 -8,7 

1.9 Sabiedriskās nozīmes objektu 

apbūves zeme 

105,8 110,5 106,9 +3,6 +3,4 -4,7 -4,3 

1.10 Ražošanas objektu apbūves 

zeme 

14,1 15,5 13,9 +1,6 +11,5 -1,4 -9,0 

1.11 Satiksmes infrastruktūras 

objektu apbūves zeme 

57,6 57,4 38,2 +19,2 +50,3 +0,2 +0,3 

1.12 Inženiertehniskās apgādes tīklu 

un objektu apbūves zeme 

27,0 26,9 25,8 +1,1 +4,3 +0,1 +0,4 
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2.2. Pašvaldībai piekritīgā (lietojumā esošā) zeme, tajā skaitā piekritīgie zemes starpgabali (ha) 
Nr. Zemes lietošanas mērķis Kopplatība uz 

*31.12.2014. 
Kopplatība uz 
*31.12.2013. 

Kopplatība uz 
*31.12.2012. 

Izmaiņas 2013. 
/2012. absolūtās 

vienībās 

Izmaiņas 
2013./2012.

% 

Izmaiņas 2014./2013. 
absolūtās vienībās 

Izmaiņas 
2014./2013.

% 

1 Kopplatība. Tajā skaitā: 332,0 325,0 355,5 -30,5 -8,6 +7,0 +2,2 

1.1 Lauksaimniecības zeme 78,0 71,7 71,1 0,0 0,0 +6,3 +8,8 

1.2 Mežsaimniecības zeme un īpaši 

aizsargājamās dabas teritorijas, 

kurās saimnieciskā darbība ir 

aizliegta ar normatīvo aktu 

8,7 8,7 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3 Ūdens objektu zeme 7,4 6,9 6,9 0,0 0,0 +0,5 +7,2 

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 

0,9 0,6 1,9 -1,3 -68,4 +0,3 +50,0 

1.6 Individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

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

1.7 Daudzdzīvokļu māju apbūves 

zeme 

1,2 1,8 1,8 0,0 0,0 -0,6 -33,3 

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 

14,0 16,0 23,8 -7,8 -32,8 -2,0 -12,5 
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1.10 Ražošanas objektu apbūves 

zeme 

1,2 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.11 Satiksmes infrastruktūras 

objektu apbūves zeme 

215,5 213,6 231,2 -17,6 -7,6 +1,9 +0,9 

1.12 Inženiertehniskās apgādes tīklu 

un objektu apbūves zeme 

2,3 1,7 1,7 0,0 0,0 +0,6 +35,3 

*Tajā skaitā Vaives pagasta administratīvajā teritorijā ietilpstoša 

3. Zemes lietojums sakņu (ģimenes) dārzu vajadzībām un tā izmaiņas laika periodā no 2012. līdz 2014. gadam 
Nr. Zemes lietošanas mērķis 2014. gads 2013. gads 2012. gads Izmaiņas 2013. 

/2012. absolūtās 

vienībās 

Izmaiņas 

2013./2012.

% 

Izmaiņas 2014./2013. 

absolūtās vienībās 

Izmaiņas 

2014./2013.

% 

1 Kopplatība (ha).  13,93 12,85 13,11 -0,26 -2,0 +1,08 +8,4 

1.1 Sakņu (ģimenes) dārzu skaits 368 332 341 -9 -2,6 +36 +10,8 

 

5.2. Nekustamā īpašuma novērtējums finanšu ietilpībā 
1. Nekustamā īpašuma (zeme, ēkas un būves) bilances vērtība (EUR) un tās izmaiņas laika periodā no 2012. līdz 2014. Gadam 

Nr. Nekustamā īpašuma veids Uz *31.12.2014. Uz *31.12.2013. Uz *31.12.2012. Izmaiņas 2013. /2012. 
(EUR) 

Izmaiņas 
2013./2012.% 

Izmaiņas 2014. 
/2013. (EUR) 

Izmaiņas 
2014./2013.% 

1 Zeme 4 699 976,71 4 918 289,27 

(3 458 339,40) 

4 961 753,68 

(3 487 140,33) 

-43 464,41 -0,8 -218 312,56 -4,4 

2 Ēkas 24 313 989,45 24 648 931,88 

(17 403 160,80) 

24 463 321,78 

(17 192 920,40) 

+185 610,10 +1,2 -334 942,43 -1,4 
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3 Būves  32 935 764,83 31 842 054,52 

(22 460 487,43) 

31 171 107,61 

(21 907 179,11) 

+670 946,91 +2,5 +1 093 710,31 +3,4 

*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 (EUR) un tā izmaiņas laika periodā no 2012. līdz 2014.gadam  
Nr.  2014.gadā 2013. gadā 2012. gadā Izmaiņas 2013. 

/2012. (EUR) 
Izmaiņas 
2013./2012.% 

Izmaiņas 2014./2013. 
(LVL) 

Izmaiņas 
2014./2013.% 

1 Būvniecība kopā 7 307 799,25** 8 170 188,37 

(*5 742 041,07) 

3 170 451,63 

(2 228 206,09) 

+4 999 736,74 

(+3 513 834,98) 

+156,6 -862 389,12 -10,6 

*tajā skaitā 5 507 168,07 – apgūtā būvniecība 2013.gadā finanšu izteiksmē ar ES fondu līdzfinansējumu 

**tajā skaitā 7 090 275,25 – apgūtā būvniecība 2014.gadā finanšu izteiksmē ar ES fondu līdzfinansējumu 

        2. Cēsu novada pašvaldības īstenotā būvniecība Cēsu pilsētas un Vaives pagasta  administratīvajā teritorijā  2012., 2013. , 2014. gadā (pabeigtas un 

ekspluatācijā pieņemtās būves) 

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,- 
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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. - 

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

9 Ūdensgūtnes 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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2014. gads  

Nr. Būves nosaukums Nodots ekspluatācijā Būvniecības izmaksas (LVL) 

1 Ielas apgaismojuma rekonstrukcija, Satekles, Beverīnas Mazās Bērzaines, Viestura un Turaidas ielās, 

Cēsīs, Cēsu novadā 

19.02.2014. 45104,- 

2 Ielas apgaismojuma rekonstrukcija, Zvirbuļu, Vārnu un Strazdu ielās, Cēsīs, Cēsu novadā 19.02.2014. 14345,- 

3 Ielas apgaismojuma rekonstrukcija un jaunbūve, Celtnieku, Oktobra, Amatas, Niniera, Pērļu, Ezera un 

Dzintara ielās, Cēsīs, Cēsu novadā 

19.02.2014. 48334,- 

4 Vidzemes mūzikas un kultūras centra izbūve, rekonstruējot ēku, Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu novadā 31.03.2014. 13836199,- 

5 Būves nojaukšana Uzvaras bulvārī 22, Cēsīs, Cēsu novadā 14.08.2013. 9660,- 

6 Ēkas renovācija atbilstoši zema energo patēriņa ēkas principiem, Raunas iela 6A, Cēsīs, Cēsu novadā 20.10.2014. 68263,- 

7 Ielas apgaismojuma izbūve Gaujas ielā , posmā no Cepļa ielas līdz Gaujas tiltam, Cēsīs, Cēsu novadā 30.09.2014. 11287,- 

8 Gaujas ielas posma no Pētera ielai līdz pilsētas robežai rekonstrukcijas II kārta, Cēsīs, Cēsu novadā 10.12.2014. 1504260,- 

 

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 
 

2014. 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. Jaunumus var uzzināt novada 

domes bezmaksas laikrakstā „Cēsu Vēstis”. 2014. gadā tika izdoti 12 numuri. Laikraksts tiek 

izdots reizi mēnesī 6000 eksemplāros. Katra apjoms ir 8 lapaspuses.  

Cēsu novada mājaslapa "Cesis.lv" ir populārākā lielo novadu grupā, tās apmeklētāju skaitam 

gada laikā no 01.09.2013. līdz 31.08.2014. sasniedzot 1,5 miljonu, liecina SIA "Lattelecom" un 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas veidotā "Latvijas e-indeksa" rezultāti. 

Pēc Google Analytics datiem no 01.01.2014. līdz 31.12.2014. mājas lapu “Cesis.lv” 169 516 

lietotāji ir skatījuši 1 597 517 reizes. 

Cēsu novada mājaslapa 2014.gadā papildināta ar tādiem iedzīvotājiem svarīgiem moduļiem, kā 

“Pieteikt problēmu pilsētā” un “Vēstule pašvaldībai”, tādējādi atvieglojot iedzīvotājiem saziņu 

ar pašvaldību. Tāpat interesentiem piedāvāta iespēja sazināties ar Cēsu novada domes 

priekšsēdētāju, izmantojot “Skype” programmu. No 2014.gada ikvienam ir iespēja e-pasta 

kastītē abonēt Cēsu pasākumu jaunumu vēstuli, kura tiek izsūtīta ik pēc divām nedēļām un 

informē par aktuālajiem kultūras un sporta pasākumiem. 

2014.gadā tika turpināta aktīva sadarbība ar laikrakstu vēsturiskajam Cēsu rajonam „Druva”, 

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

aģentūra LETA un citas ziņu aģentūras. 

2014. gadā Cēsu novada pašvaldības Komunikācijas nodaļa pastiprinātu uzmanību pievērsa 

darbībai sociālajos tīklos Facebook.com (www.facebook.com/CesuNovads), Twitter.com 

(www.twitter.com/Cesis_lv) un Draugiem.lv (www.draugiem.lv/cesis_lv). "Latvijas e-

indeksa" rezultātos Cēsu novads saņēmis visaugstāko novērtējumu starp lielajiem novadiem arī 

sociālo tīklu lietotāju piesaistē. Cēsu novadam izdevies panākt 440 sekotāju skaitu uz 1000 

iedzīvotājiem, kā kritēriju ņemot kopējo sekotāju skaitu. 

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. 

Cēsu novada mājas lapā atrodams otrs lielākais pieejamo pašvaldības sniegto pakalpojumu 

aprakstu skaits – 141. 

2014.gadā sākta aktīvāka komunikācija ar diasporu. Cēsu novada pašvaldības delegācija devās 

vizītēs pie cēsniekiem Lielbritānijā un Īrijā, lai apzinātu bijušo Cēsu iedzīvotāju dzīves 

apstākļus un intereses, un saglabātu viņu saikni ar Cēsīm. Portālā Draugiem.lv izveidota 

domubiedru grupa “Cēsnieki Anglijā un Īrijā”, lai apvienotu cēsniekus un varētu ērtākā veidā 

šai diasporas grupai nodot aktuālo informāciju. Kopš vizītēm, tika savākti satikto ārzemju 

cēsnieku kontakti, lai pēc tam pāris reizes mēnesī nosūtītu ziņas par Cēsu novada aktualitātēm 

un diasporai noderīga informācija. 

http://www.facebook.com/CesuNovads
http://www.twitter.com/Cesis_lv
http://www.draugiem.lv/cesis_lv


CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2014. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

 

36 
 

Dažādām nevalstiskajām organizācijām, klubiem un biedrībām ir nozīmīga loma 

komunikācijas un tēla veidošanā Cēsu novadā. Cēsu novada ģerbonis rotā tādu sporta 

komandu kā „Cēsu Alus/Lekrings”, „Dārznieks/Cēsu SS”, „SK Cēsis” sporta formas. 
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7. Paveiktais Cēsu novadā 2014. gadā 
 

7.1. Pārskata gadā veiktie projekti 
 

Nozīmīgākie projekti, kuru īstenošana pabeigta 2014.gadā: 

 Daudzfunkcionālā centra “Vidzemes mūzikas un kultūras centrs” izveide; 

 Cēsu pilsētas tranzītielas – Gaujas ielas – rekonstrukcija; 

 Elektromobiļu iegāde Cēsu novada pašvaldībā; 

 Saņemta un projektēšanas darbiem izlietota valsts mērķdotācija” Cēsu pilsētas stadiona 

rekonstrukcija 1.,2.,3., kārta Valmieras ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā un Uzvaras bulvārī 

15, Cēsīs, Cēsu novadā”. 

 

Projekti, kuru īstenošana turpinās:  

 Cēsu centrālās bibliotēkas ēkas renovācija un pieejamības nodrošināšana. 

 Cēsu Profesionālās vidusskolas kompleksa attīstība; 

 Cēsu viduslaiku pils saglabāšana reģiona sociālekonomiskai attīstībai; 

 Publisko interneta punktu attīstība Cēsu novadā; 

 Integrēta pieeja zālāju dzīvotspējai (LIFE Viva Grass!)" 

 Gaujas Nacionālā parka teritorijas kā starptautiskā tūrisma galamērķa atpazīstamības 

veicināšana.  

 Eiropas Komisijas programmas Inteligent Energy Europe projekts “50000&1 

SEAPs” 

 

Atbalstot sabiedriskās aktivitātes un iedzīvotāju līdzdalību apkārtējās vides veidošanā un 
sakārtošanā, 2014.gadā pašvaldība īstenoja divas iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta programmas: 

 “Sabiedrība ar dvēseli”, kuras gaitā tika īstenoti deviņi iedzīvotāju iniciēti un īstenoti 

projekti; 

 Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlabošanai. 2014.gadā 

atbalstīta sešu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošana. 

 Atbalsts uzņēmējdarbības sākšanai – grantu konkurss “Dari Cēsīm”, 2014.gadā 

atbalstītas četras uzņēmējdarbības iniciatīvas. 

 

Paralēli pamatuzdevumiem Vaives pagasta pārvalde 2014.gadā piesaistījusi papildus 

finanšu līdzekļus: 

1. Lauku atbalsta dienesta (turpmāk – LAD) Zivju fonda projektu „Zivju resursu pavairošana 

un atražošana Mazuma ezerā” gaitā publiskajā ūdenstilpnē tika ielaisti 3000 zandartu, 520 

līdaku mazuļi, 800 euro vērtībā. 

2. Lai nodrošinātu Āfrikas cūku mēra un klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumu 

īstenošanu, iegādāta dzesētava un dezinfekcijas līdzekļi par 2663,03 euro no LAD piešķirtajiem 

finanšu līdzekļiem. 
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3. Pašvaldības aģentūras „Cēsu kultūras un tūrisma centrs” izsludinātajā projektu konkursā 

projektos „Pamani neparasto Vaives dabā” un „Lieldienās saule lēca, Miķeļos norietēja” Vaives 
pagasta pārvalde piesaistīja finansējumu 1400 euro apmērā. 

 

 

7.2. Izglītība 
 

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

pamatizglītības un vidējās izglītības programmas apgūst 2711 skolēni, kas ir par 89 skolēniem 
mazāk nekā 2012./2013. mācību gadā. Skolēnu skaita samazinājums izskaidrojams ar izmaiņām 

demogrāfiskajā situāciju novadā – samazinājusies dzimstība, pieaug to skolēnu skaits, kas kopā 

ar ģimenēm izbrauc uz dzīvi ārpus valsts. Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādes un grupas apmeklē 936 pirmsskolas vecuma bērni. 725 skolēni apmeklē interešu 

izglītības iestādi, bet 1118 skolēni Cēsu novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības 

iestādes, 240 izglītojamie apgūst profesionālās vidējās izglītības programmu Cēsu 

Profesionālajā vidusskolā. Cēsu 2.pamatskolā iekārtota un atvērta jauna pirmsskolas vecuma 
bērnu grupa.                  2014. gadā 882 skolēni no 

citām pašvaldībām apmeklēja Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādes, bet 225 skolēni un 

pirmsskolas vecuma bērni, kuru dzīves vieta deklarēta Cēsu novada pašvaldībā, apmeklēja citu 
pašvaldību dibinātās izglītības iestādes.                2014.gadā Valmieras ielā 19, Cēsīs Cēsu 

novadā tika īstenots projekts „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana 

profesionālās izglītības programmu īstenošanai”, projekta rezultātā tiks izveidots vienots 
mācību ražošanas korpuss ar modernu aprīkojumu profesiju apguvei.    

                 Cēsu novada vispārizglītojošās izglītības 

iestādēs īstenotas 33 licencētas un akreditētas izglītības programmas. Pirmsskolas 

izglītības iestādēs tiek īstenotas sešas izglītības programmas, Cēsu pilsētas Mākslas 

skolā divas licencētas izglītības programmas, bet Cēsu pilsētas Sporta skola īsteno 17 

licencētas izglītības programmas. 2013./2014.mācību gadā akreditētas Cēsu pilsētas 

Sporta skolas un Rāmuļu pamatskolas īstenojamās izglītības programmas un izglītības 

iestāde.        Cēsu novadā 255 skolēni kārtojuši centralizētos eksāmenus par vispārējo vidējo 

izglītību, kuru rezultāti tiek izteikti procentuālā novērtējumā. Cēsu Valsts ģimnāzijas 
absolventiem vidējais kopprocents obligātajos centralizētajos eksāmenos:  angļu valodā -  70.28 

% ; matemātikā – 61.78 %; latviešu valodā – 74,10 %. Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts 

ģimnāzijas absolventiem vidējais kopprocents obligātajos centralizētajos eksāmenos: angļu 
valodā -  70,25% , krievu valodā, ko kārto 3 izglītojamie – 89,83 %; matemātikā – 53,31 %; 

latviešu valodā – 72,68 %.  Cēsu 2. vidusskolā vidējais kopprocents obligātajos centralizētajos 

eksāmenos: angļu valodā -  46,24 % , krievu valodā – 64,47 %; matemātikā – 24,04 %; latviešu 

valodā – 55,86 %.              Novada mācību 
priekšmetu olimpiādēs  un zinātniski pētniecisko darbu olimpiādē piedalījušies 575 skolēni, no 

tiem uz valsts olimpiādi uzaicināti 67 skolēni. Valsts olimpiādēs godalgotās vietas ieguvuši 27 

skolēni. Trīs Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēni piedalījušies starptautiskajās mācību priekšmetu 
olimpiādēs ķīmijā, bioloģijā un matemātikā, iegūstot ķīmijas olimpiādē bronzas medaļu un  

bioloģijas olimpiādē atzinību. Atklātajā matemātikas olimpiādē godalgotās vietas ieguvuši 23 

skolēni.             Novada pašvaldība 2014.gada budžetā bija 
paredzējusi finansējumu 14229 EUR, lai pilnveidotu mācību procesā izmantojamo 

datortehniku, tika iegādāti 47 jauni datori. Lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību procesu visu 

izglītības iestāžu izglītojamiem ir pieejamas nepieciešamās mācību grāmatas un darba 

burtnīcas.            Īstenots projekts „Skolēnu prakse vasarā”, kuras 
ietvaros 91 izglītojamais  vecumā no 13 - 18 gadiem  savas teorētiskās zināšanas pilnveidoja, 

strādājot , Cēsu Kultūras un Tūrisma centrā, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „I.R DĀRZS”, 

SIA „BEĀTUS”.       14 Cēsu novada izglītības iestāžu 8. un 11. klases 
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izglītojamajiem piešķirtas Cēsu novada pašvaldības naudas balvas par augstiem sasniegumiem 

mācībās.                      2013./2014. mācību gadā pedagogu profesionālās darbības 

kvalitātes novērtēšanā 5 pedagogi ieguvuši 5. kvalitātes pakāpi, 29 pedagogi – 4. 

kvalitātes  pakāpi, 13 pedagogi – 3. kvalitātes pakāpi. 

 

7.3. Kultūra 
 

2014.gada pilsētas pasākumu kultūras budžets (142197 EUR) izlietots saskaņā ar kultūras 

budžeta plānu.                       
Cēsu Kultūras centrs 2014.gadā ir nodrošinājis 58 kultūras pasākumu (koncerti, kino un teātra 

izrādes u.c.) norisi Cēsu pilsētā, tai skaitā Cēsu pilsētas svētku, gadskārtu un valsts svētku 

pasākumu norisi. Pasākumu kopējais apmeklētāju skaits sasniedz 40 000.             

Vairāk kā 10 000 cilvēku apmeklēja visvērienīgāko no gada pasākumiem - Cēsu pilsētas 
svētkus, kuru laikā cēsniekiem un pilsētas viesiem dienas garumā uz brīvdabas skatuvēm tika 

nodrošinātas daudzveidīgas tematiskās kultūras programmas dažādām sabiedrības grupām – 

bērniem, jauniešiem, senioriem.             
Ar plašu pasākumu programmu un labi apmeklēti Cēsu novadā norisinājās Latvijas Republikas 

96 gadadienai veltītie pasākumi novembra mēnesī. Turpināta aizsāktā sadarbība ar biedrību 

„Latvija esam mēs paši”, nodrošinot krāšņu 11. novembra pasākumu Cēsu Pils parkā, veicinot 

patriotisko audzināšanu.                          Izvērsta kultūras 
pasākumu programma tika sagatavota Adventes laikā, veidojot Ziemassvētku tirdziņus un 

pasākumus katrā decembra nedēļas nogalē, sadarbojoties ar Rīgas ielas tukšo veikalu 

īpašniekiem.             2014.gadā Eiropas 
kultūras mantojuma dienu ietvaros pirmo reizi tika organizēti Rīgas ielas svētki Cēsu vecpilsētā 

ar mērķi vairot iedzīvotāju interesi par Cēsu vēsturi un kultūras mantojumu – tika piedāvātas 

izglītojošas lekcijas, ekskursijas un atraktīvas vēstures iepazīšanas darbnīcas ģimenēm.  
          2014.gadā Cēsu kultūras centrs ir kļuvis par biedru 

Eiropas Kultūras centru asociācijā ar mērķi aktivizēt starptautisko sadarbību un pieredzes 

apmaiņu. 

 

2014.gadā ir turpināta sekojošo starptautisko projektu realizācija: 

1) ES Mūžizglītības Grundtvig programmas projekts „2WARdS Europe” par kara 

liecinieku atmiņu apkopošanu un video materiālu veidošanu sadarbībā ar 10 ES valstu 
partneriem (projekta norises laiks 2012.VIII-2014.VII, granta summa – EUR 15 000) 

– projektā veidotā Cēsu jauniešu īsfilma ar video liecībām „Latvieši starp 2 frontēm” 

prezentēta Briseles kultūras centrā un ievietota projekta kopējā mājas lapā 
http://2wards-europe.eu/; 

 

2) līdzdalība Cēsu kā tūrisma galamērķa popularizēšanā starptautiskos projektos: 

- Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projektā „Attālo 

teritoriju attīstība, izmantojot vietējos resursus pārrobežu VIA HANSEATICA 

tūrisma maršruta izstrādē” (2012.I – 2014.XII, aģentūras aktivitāšu kopējais 

finansējums 28 050 EUR, tai skaitā granta summa 25 245 EUR), 

- ERAF 2.3.2.3. Klasteru programmas projektā „Gaujas Nacionālā parka tūrisma 

klastera attīstība”. 
 

http://2wards-europe.eu/
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Pils kompleksa apmeklētāji 2014.gadā 

2014.gada Cēsu pils kompleksa apmeklētāju skaits ir pieaudzis, sasniedzot 107 509 
apmeklētājus, (2013.gadā – 105 215), no tiem 36 452 ir bezmaksas  apmeklētāji (lielo pasākumu 

kā Muzeju nakts, pilsētas svētki apmeklētāji, TIC apmeklētāji, izstāžu atklāšanas, delegācijas 

u.tml.), tai skaitā 1 652 Cēsu novada skolu skolēni. 

 Pils kompleksa apmeklētāji     22671 

 Tikai pilsdrupu apmeklētāji     22922 

 Tikai Jaunās pils apmeklētāji     3772 

 Muzeja krājuma apmeklētāji     1567 

 Izstāžu nama apmeklētāji     14784 

 Bezmaksas pasākumi pils kompleksā    22264 

 Semināru, kāzu un pasākumu apmeklētāji Jaunajā pilī  7850 

 TIC apmeklētāji       11679 

 Apmeklētāju skaits KOPĀ     107509 

 

Tūrisma informācijas centra apmeklētāju TOP 10 pēc to valstu pārstāvniecības: Latvieši, 

vācieši, krievi, igauņi, lietuvieši, nīderlandieši, lielbritānieši, somi, ASV/Kanāda, francūži un 

citi. 

Tūrisma informācijas centrā pieprasītās informācijas TOP 10:    

TIC apskate un serviss (piem., tualete), suvenīri, bukleti (4311); Apskates objekti Cēsīs un 

tuvējā apkārtnē (3956); Velotūrisms (1156); Ūdens tūrisms (453); Naktsmītnes (221); 

Pasākumi (785); Pakalpojumi (301); Aktīvā atpūta un atpūta ziemā (247); Konsultācijas tūrisma 

uzņēmējiem (151); Apskates objekti Latvijā (98). 

Vaives tautas nama informācija 

Sadarbības ietvaros Vaives tautas namā tiek organizētas Cēsu novada un kaimiņu 

novadu lauksaimniekiem ikgadējās informatīvās dienas un semināri. 2014. gadā Vaives 

tautas namā notika Vidzemes reģiona divu dienu seminārs aitkopjiem un meža 

kopšanas seminārs.         

Aizvadītajā gadā Vaives pagasta pārvalde iedibināja jaunu tradīciju: „Sarunas pie 

vakara tējas”. Šīs tikšanās notiek vienu reizi mēnesī ceturtdienās plkst. 19.00 Vaives 

tautas namā, sarunas tēmu iepriekš izsludina informatīvajā izdevumā „Vaives Vēstis”. 

2014.gadā notikušas deviņas „Sarunas pie vakara tējas” un tajās ir diskutēts par 

pašvaldības autoceļiem, Mazuma ezera apsaimniekošanu, par Vaives pagasta 

ūdenssaimniecības nodošanu Cēsu novada pašvaldības SIA „VINDA”, mednieku un 

lauksaimnieku sadarbību, Āfrikas Cūku mēra ierobežošanas pasākumiem, sabiedriskā 

transporta kustību un nodrošinājumu, kultūras jautājumiem. 

 

7.4. Bibliotēka 
 

Cēsu centrālā bibliotēka  – Cēsu novada pašvaldības iestāde, Reģiona galvenā bibliotēka un 
metodiskais centrs Cēsu novada un vēsturiskā Cēsu rajona 8 novadu 64 bibliotēkām ( t.sk. 

publiskās 29, izglītības iestāžu 35) t.sk.: Cēsu novadā - 3 pašvaldības publiskās un 12 izglītības 

iestāžu bibliotēkas. 
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Darbinieki              

Bibliotēkā pavisam strādāja 28 darbinieki, 10 tehniskie darbinieki, 18  – bibliotekārie  
speciālisti.           

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  

 

Statistiskie rādītāji 2014. gadā           

Reģistrēto lasītāju skaits – 4 388                 

Apmeklējumu kopskaits - 164 64       

 no tiem: fiziski apmeklējuši bibliotēku – 53207     

   virtuālie - 111436 

Vidējais apmeklējums dienā – 220 apmeklētāji       

Izsniegumu kopskaits – 13 8613 vienības          

Pasākumu kopskaits – 121                 

Izstāžu kopskaits – 110               

Grāmatu krājums – 63 092 

Tradicionālie lielākie bibliotēkas organizētie pasākumi  

 Bērnu grāmatu svētki – aprīlī 

 Bibliotēku nakts – aprīlī 

 Dzejas dienas Cēsīs – septembrī, oktobrī 

 Vidzemes novadu bērnu un skolu bibliotēku darbinieku konference – novembrī 

 Ziemeļvalstu nedēļā «Krēslas stunda» - novembrī 

 Grāmatu atvēršanas svētki, tikšanās, bibliotekārās stundas, konkursi, bērnu rīti – katru 

mēnesi 

 Iedzīvotāju bezmaksas apmācība grupās «Interneta ABC» katru nedēļu otrdienās un 

trešdienās 

 Individuālās apmācības un konsultācijas katru dienu interneta lasītavā 

 

Metodiskais darbs          
Bibliotēkas organizētie profesionālie semināri  8 t. sk.: 

 publisko bibliotēku darbiniekiem 5 

 skolu bibliotēku darbiniekiem  2 

 apvienotais publisko un skolu bibliotēku darbiniekiem 1     

Gada laikā bibliotēkas speciālisti apmeklējuši visas  novadu publiskās un izglītības iestāžu 
bibliotēkas ar mērķi – praktiska un konsultatīva palīdzība bibliotēkas darba organizācijā.  
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7.5. Sociālā palīdzība 
 

Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” (turpmāk - Sociālais dienests) 

2014.gads ir bijis veiksmīgs – noslēgušies vairāki projekti un aizvadīts jau septītais 

darbības gads. Runājot par statistikas datiem, ir vērts pieminēt, ka Sociālajā dienestā 

2014.gadā ir veikti 1 732 apsekojumi klientu dzīvesvietā, pagājušā gada laikā pieņemti 

14 378 apmeklētāji, kas ir par 8,3% vairāk nekā 2013.gadā (13 273 apmeklētāji 

2013.gadā). Sociālā atbalsta pasākumiem kopā izlietoti EUR 380 786,17. Pēdējo gadu 

statistika liecina, ka pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai 

(turpmāk – GMI) saņēmēju skaits ik gadu sarūk, bet vēl nav 2007. gada līmenī. Pērn 

GMI pabalstu pašvaldība izmaksāja EUR 27 186 piešķirot pabalstu 148 personām. 

Toties samaksāto dzīvokļa pabalstu apmērs 2014.gada ir pieaudzis par 10,1 %, tam pērn 

izlietoti EUR 89 297,43.  

2014.gada 30.aprīlī noslēdzās Centrālās Baltijas jūras reģiona Interreg IVA pārrobežu 

sadarbības programmas INNOCARE projekts, kas kopš 2011.gada novembra realizēts 

sadarbībā ar projekta partneriem no Zviedrijas, Igaunijas un Latvijas ar mērķi ieviest 

inovatīvus risinājumus veco ļaužu aprūpē.  

2014. gadā noslēdzās arī projekts „Meklējot labāko Eiropas praksi jauniešu noziedzības 

mazināšanā”, kuru Sociālais dienests īstenoja sadarbībā ar Sabiedrisko politikas centru 

„Providus”. Latvijas universitāte sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldību 2013. un 2014. 

gadā īstenoja projektu „Daudzcentru randomizēts pētījums kuņģa vēža izraisītas 

mirstības samazināšanai, veicot H.pylori eradikāciju un nosakot pepsinogēnu līmeni” 

(„GISTAR”). 2014.gadā tika uzsākta Atbalsta programmas Cēsu novada ģimenēm ar 

bērniem izstrāde, kuras ietvaros vienu no prioritātēm nosakot atbalsta veicināšanu Cēsu 

novada daudzbērnu ģimenēm.  

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

Sociālais dienests sadarbībā ar dažādām organizācijām dāvināja šos svētkus visām 

novada ģimenēm ar bērniem. Ģimeni saliedējošās aktivitātēs piedalījās 111 novada 

ģimenes ar 355 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.  

Arī 2014.gadā Cēsu uzņēmēji sniedza nenovērtējamu atbalstu sociāli mazaizsargāto 

iedzīvotāju grupām, palīdzot nodrošināt Invalīdu habilitācijas-dienas centra un dienas 

centra „Saules taka” darbību, sniedzot atbalstu bērniem ar īpašām vajadzībām un 

bērniem no sociālā riska ģimenēm. Pateicamies arī juridiskajām un fiziskajām 

personām, kuras piedalījās ar saviem labajiem darbiem un sniedza atbalstu, palīdzot 

īstenot dažādus sociālos pasākumus. 

  

Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” 2014.gadā piešķīra dotācijas 16 

Cēsīs reģistrētām un aktīvām biedrībām un nodibinājumiem, kas darbojas sociālā jomā. 

Pozitīva iezīme ir novērojama biedrību un nodibinājuma skaita palielinājumam – ik 

gadu kļūst vairāk tādu organizāciju, kuras savu darbību vērš uz Cēsu iedzīvotāju dzīves 

kvalitātes palielināšanu un sabiedrisko aktivitāšu veicināšanu. 

 

 

 

7.6. Sociālā aprūpe 
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2014.gadā Cēsu pilsētas pansionāta vidējais klientu skaits bija 124, uz 2014.gada 31.decembri 

tajā uzturējās 126 klienti, t.sk. 98 sievietes jeb 78% no kopējā klientu skaita un 28 vīrieši jeb 
22% no kopējā klientu skaita.           

No kopējā klientu skaita: 58 ir guļošās personas jeb 46%, 33 invalīdi jeb 26%. Pansionātā 

dzīvojošo klientu vidējais vecums uz 2014.gada 31.decembri - 76.9 gadi, t.sk. vīriešu vidējais 

vecums -75.3 gadi, sieviešu vidējais vecums- 82.7gadi. 

Personu sadalījums pa vecuma grupām Skaits % no kopējā skaita 

51 – 61 g. v. 6 5 

62 – 69 g. v. 7 6 

70 – 79 g. v. 34 27 

80 – 89 g. v. 58 46 

90 un vairāk g. v. 21 16 

Kopā uz 31.12.2014 126 100 

 

2014.gadā pansionātā strādāja 53 darbinieki, t.sk. administratīvais personāls- 4, medicīnas 

personāls-5, sociālais darbinieks–1, sociālais rehabilitētājs-1, sociālie aprūpētāji-3, aprūpētāji-
21, pārējie darbinieki-18.           

2014.gadā pansionāta ieņēmumi (naudas plūsma) sastādīja 673397 EUR, no kuriem: ieņēmumi 

no iestādes sniegtajiem maksas pakalpojumiem sastādīja 570232 jeb 84,7% no kopējiem 
ieņēmumiem, citu pašvaldību budžeta transferti jeb ieņēmumi sociālās palīdzības funkciju 

nodrošināšanai no citām pašvaldībām 73275 EUR jeb 10.9 %, dotācija no valsts budžeta 29890 

EUR jeb 4.4 %.               Aizvadītā gadā 
esam saņēmuši ziedojumus naudā 1433 EUR, tanī skaitā no juridiskām personām: 433 EUR, 

no fiziskām personām 1000 EUR. Ziedojumus natūrā: no fiziskām personām – inventāru par 

summu 164 EUR, pārtiku par summu 327 EUR; no juridiskām personām: ZS Kliģeni dārzeņus 

par summu 188 EUR. 

Noteicošā loma sociālās aprūpes realizācijā un infrastruktūras attīstībā Cēsu pilsētas pansionātā 

ir ieņēmumu kopējam apjomam un pašvaldības finansējuma piesaistei - pamatlīdzekļu 
atjaunošanai. 

Lai nodrošinātu klientiem labākus sociālās aprūpes pakalpojumus un uzlabotu klientu 
uzturēšanās apstākļus, finansiālo iespēju robežās tiek veikti tekošie - kosmētiskie remonti 

pansionāta iekštelpās. Pārskata gadā veikti remonti 3 klientu istabās un aprūpētāju istabā 

2.stāvā. 

Nopirkta jauna veļas mašīna, veļas žāvētājs klientu vajadzībām, 4 jaunas funkcionālās gultas, 

1 jauns dators.  

2014.gada Cēsu pilsētas pansionāts svinēja savas darbības Kovārņu ielā 20, Cēsis -20 gadu 

jubileju. Izveidota sadarbību ar portālu medkursi.lv, kurā tiek publicēta, atspoguļoļots sociālā 

darbā paveiktais un saņemta informāciju par profesionālās izglītības iespējām. 

Medicīniskās rehabilitācijas programmas ietvaros ar pansionāta klientiem, kuriem ir insulta 

saslimšanas, 2 reizes nedēļā darbojas fizioterapeite. Lai saglabātu klientu sociālās iemaņas, 

prasmes, kustības, 3reizes nedēļā notiek fiziskās aktivitātes. 

Regulāri notiek interešu grupu nodarbības - muzikālas, ar tematisku programmu apgūšanu 

(dziedāšana, dzeju lasīšana, ritmika, muzikālu mīklu minēšana), zīmēšanas- akvareļi, zīmējumi 

ar krītiņiem. Pansionāta klientiem ir iespēja baudīt dažādus kultūras pasākumus – ir apmeklēti 

koncerti un izrādes Jaunajā Cēsu koncertzālē, CATA kultūras namā, k/b” Harmonija”. Regulāri 
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tiek organizēti koncerti ar vokālo ansambļu, koru, deju kolektīvu, teātru piedalīšanos, iesaistot 

skolu un bērnu dārzu mākslinieciskos pulciņus.  

 Cēsu bibliotēkas darbinieki vienu reizi nedēļā piegādā mūsu klientiem lasīšanai jaunākās 

grāmatas.  

Pansionātā tiek rīkotas Cēsu fotomākslinieku izstādes, k/b „Harmonija” gleznotāju izstādes. 

Par tradīciju jau kļuvis rudenī rīkot izstādi „Rudentiņš bagāts vīrs”, gaidot Veco ļaužu dienu. 

Šajā dienā tiek godināti čaklākie, aktīvākie un centīgākie klienti- pasniedzot pateicības rakstus.  

Katra mēneša nogalē notiek jubilāriem veltīta pēcpusdiena-godināšana, apsveikšana, intervijas, 

cienāšana ar torti. Jubilāriem-veltījumu koncertos piedalās mākslinieciskie kolektīvi. Vecie 

ļaudis tiek iesaistīti tradīciju pasākumos, kuri tiek organizēti gadalaika ciklā. Vasaras 

sarīkojumi notiek ārā – pagalmā 

Laba sadarbība izveidojusies ar Cēsu audzināšanas iestādes jauniešiem, kuri katru gadskārtu 

viesojas pie vecļaudīm - priecējot tos ar koncertu un pašdarinātām dāvanām.  

Ziemassvētku pasākums noritēja kopā ar Cēsu 2.vidusskolas audzēkņiem, kurā bērni un 

vecļaudis piedalījās kopīgā Ziemassvētku uzvedumā. Gada nogalē Cēsu valsts ģimnāzija 

uzaicināja pie sevis pansionāta klientus un darbiniekus baudīt koncertu un apmeklēt labdarības 

tirdziņu.  

Sadraudzības pēcpusdienā mūsu pansionātā viesojās Smiltenes pansionāta klienti un darbinieki. 

Notikušas ekskursijā - uz Dikļu pili un tās apkārtni, atpakaļceļā apmeklēts atpūtas komplekss 

„Mazais Ansis”. Foto mirkļos tiek atspoguļota dzīve pansionātā.- izveidojot fotoalbumu. 

 

7.7. Sabiedriskā kārtība  

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 2014. gadā ir sastādījuši 496 administratīvā pārkāpuma protokolus.  

 28 personām sastādīti Administratīvā pārkāpuma protokoli par Cēsu novada domes 

saistošo noteikumu neievērošanu un 195 fiziskām un juridiskām personām izteikti 

brīdinājumi par šo noteikumu neievērošanu; 

 81 personai - 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; 

 385 autovadītāji saukti pie administratīvās atbildības par transportlīdzekļu novietošanu 

stāvēšanai neatbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem; 

 izskatītas 81 administratīvās pārkāpuma lietas savā struktūrvienībā; 

 111 administratīvā pārkāpuma lietas izskatītas Administratīvajās komisijās, no tām 76 

administratīvā pārkāpuma lietas izskatītas Administratīvajā komisijā un 35 administratīvā 

pārkāpuma lietas izskatītas Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijā. Izskatītas 49  

administratīvā pārkāpuma pārsūdzības lietas par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas 
noteikumu neievērošanu; 
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 Valsts policijā par dažādiem administratīvajiem pārkāpumiem lietas izskatīšanai un 

lēmumu pieņemšanai nogādātas 123personas; 

 312 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 363 fizisko un juridisko personu iesniegumiem; 

 izbraukts uz 2173izsaukumiem. 

 

6.attēls.Cēsu novada pašvaldības policijas darbs 2014. gadā. 

Tāpat kā iepriekšējos gadus arī 2014. 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 Bāriņtiesu un Cēsu Sociālā dienesta darbiniekiem. 

Aktuāla problēma 2015. gadā, tāpat kā iepriekšējos gadus, būs 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. 2015. gadā Pašvaldības policijā liela uzmanība tiks 
pievērsta Pašvaldības policistu profesionālai apmācībai. 

Šo jautājumu risināšana būs arī 2015. gada Pašvaldības policijas viens no galvenajiem 

uzdevumiem. 

 
 

 

 
 

7.8. Cēsu novada infrastruktūras objektu atjaunošana 
 

2014. gadā Cēsīs veikts remonts trīs ielām. Asfalta virskārtas atjaunošana un aku vāku 

regulēšana veikta Dzelzceļa ielai un Gaujas ielai. Savukārt, ieguldot vecpilsētas nekustamā 
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Izsaukumi Sastādīti adm.pārk . protokoli
APK CSN neievērošana
Saist. not. neievērošana Brīd. par saist. Not. neiev.
Izskatītas admin. pārk. lietas Izskatītas lietas Admin. Kom.
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īpašuma nodokļos iekasēto naudu, Lielajai Līvu ielai vecpilsētā izbūvēts ietves un brauktuves 

bruģakmens segums. 

2014. gadā noticis darbs pie vairāku ietvju uzlabošanas. Bērzaines ielā, posmā no Egļu ielas 

līdz Emīla Dārziņa ielai, ietvēm izbūvēts bruģa segums un izveidota autobusa pietura. Tāpat 

ietves bruģa segums izveidots posmā no Egļu ielas līdz automašīnu stāvlaukumam. Pēc tīklu 

remontdarbiem asfaltbetona segums izveidots ietvei Lapsu ielā, posmā no Vaives ielas līdz 

Kaļķu ielai (labajā pusē). Ietve atjaunota arī Valmieras ielā, posmā no ēkas Valmieras ielā 8 

līdz ēkai Valmieras ielā 10. Saistībā ar kabeļu nomaiņu SIA “Farads” bruģa izbūvi veicis ietvēm 

Jāņa Poruka ielā, posmā no dzelzceļa līdz Lapsu ielai (labajā pusē), bet asfaltbetona segums 

uzklāts ietvei Vaives ielā, posmā no Ata Kronvalda ielas līdz Lapsu ielai. 

Aktīvs darbs joprojām notiek pie pilsētas parku un dabas teritoriju sakārtošanas. Izstrādes 

procesā ir Stacijas laukuma skiču projekts, un notiek detālplānojuma izstrāde Pirtsupītes gravai. 

Gatavojoties Ruckas un Kalnmuižas parku rekonstrukcijai, veikta esošo parka koku uzskaite. 

Tāpat ir izstrādāts stadiona un tā apkārtnes (skvēra) tehniskais projekts. Komunālā nodaļa 

sākusi nekopto teritoriju sakārtošanu Festivāla ielā 39, Vaives ielā 31 un 35, Magoņu ielā 20. 

Šobrīd vēl notiek sarunas ar SIA “ZAAO” par zaļo atkritumu konteineriem pilsētas EKO 

laukumos. 
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