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Cēsu novada pašvaldības

publiskais pārskats

Cēsu novada pašvaldības bezmaksas izdevums, lai informētu iedzīvotājus par pašvaldības darbu
5.jūnijā. Apvienotā Cēsu novada domē ievēlēti 19 deputāti,
kuri pārstāv visus bijušos novadus, un lielākā daļa no
viņiem ir ar ļoti bagātīgu pieredzi pašvaldību darbā.
Vienlaikus vasara atnesa pārsteidzošus laikapstākļus piedzīvots tropisks karstums un arī tropiskas lietavas.
Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas visā novadā nespēja
novadīt tik lielu ūdens apjomu. Vietām applūda ielas, ēkas,
teritorijas. Nodarīti materiālie zaudējumi uzņēmumiem. Šīs
globālās sasilšanas sekas parāda neiepriecinošu tendenci,
ko būs jāņem vērā nākotnē, projektējot ciemu un pilsētu
infrastruktūru.

Š

ķiet, nu jau par pieradumu kļuvis sacīt, ka aizvadīts
izaicinošs un dažādām neparedzētām grūtībām
piepildīts gads. Tāds bija 2020.gads, tāds bija 2021.
gads, un tāds būs arī 2022.gads. Pandēmija, kas nu jau
iesoļojusi savā trešajā gadā, Krievijas iebrukums Ukrainā –
kara noziegumi, teritoriju okupācija un civiliedzīvotāju
deportācijas – atgādina visu sliktāko, ko cilvēce centās
atstāt sev aiz muguras 20.gadsimtā. Taču, gan Latvijas, gan
visas pasaules vēsture reizi no reizes atgādina, ka beigu
beigās taisnīgums un patiesība uzvar – labais triumfē pār
ļauno.
To arī varētu saukt par 2021.gada vadmotīvu – cenšanās
panākt labāko rezultātu ne pārāk perfektos apstākļos. Kā
valstī, tā novadā mums bija jātiek galā ar masu vakcinācijas
pasākumiem, dabas untumiem, Administratīvi teritoriālo
reformu (ATR), pašvaldību vēlēšanām. Bet mūsu kā
pašvaldības uzstādījums ir – ja tas uzlabo cilvēku dzīvi, tad
tās ir patīkamas rūpes.

Taču kopumā pērnā vasara bija kā pakāpeniska,
iepriecinoša atgriešanās pie normālā – pēc ziemas un
pavasara mājsēdes, ielas kļuvušas dzīvākas, tika atvērti
krodziņi, arvien vairāk mūs apciemoja vietējie ceļotāji, sāka
parādīties arī ārzemju tūristu grupas.
No 1.jūlija oficiāli sākām dzīvi jaunajā Cēsu novadā.
Vairāk nekā 2600 km2 lielajā teritorijā apvienoti teju 45
000 iedzīvotāji. Priekšā izaicinājums, kā visu šo teritoriju
vienmērīgi attīstīt, kā pārvaldīt pašvaldības funkcijas, ja
iepriekšējie modeļi bijuši tik dažādi, ko centralizēt un
ko atstāt lokāli risināmu. Vēl pirms 1.jūlija bija izdarīts
liels mājasdarbs, taču reālā dzīve parādīja daudz jaunu
jautājumu – dažus no kuriem turpinām risināt arī šodien.
Taču novads funkcionē, iedzīvotāji pakalpojumus saņem,
un patiesībā vislabākais rezultāts ir tad, ja iedzīvotājs tā īsti
ATR sajutis tikai adreses nomaiņā, jo visu ierasto turpina
saņemt līdzšinējā apjomā un kvalitātē.

Vērts pieminēt atsevišķus apvienību pārvalžu paveiktos
darbus 2021.gadā. Priekuļu apvienības pārvaldē liela
Piemēram, martā ģimenes ārsti un ārstniecības iestādes
uzmanība tika vērsta ceļu infrastruktūras uzlabošanai
pakāpeniski, ņemot vērā pieejamo Covid-19 vakcīnu
un pilnveidei. Tika atjaunots gan asfalta segums,
apjomu, sāka vakcinēt iedzīvotājus ar hroniskām
gan izveidots jauns divkārtu segums Maija, Eduarda
saslimšanām. Savukārt mēs kā pašvaldība Cēsīs, bijušā
Veidenbauma, Dārza ielā, kā arī citās ielās visā apvienības
veikala “Supernetto” telpās, iekārtojām vienu no diviem
teritorijā. Amatas apvienības pārvalde 2021.gadā īstenoja
Vidzemes lielajiem vakcinācijas centriem. Turklāt īstenā
Drabešu ciema grants ceļu (Drabeši-Lāčkalni, Drabešibezatkritumu pilsētas garā veikala telpās palikušos
Vējdzirnavas) posmu pārbūvi un atjaunošanu, uzlabojot
produktu plauktus veiksmīgi pārvērtām par vakcinācijas
gājēju un transporta kustības drošība. Savukārt Pārgaujas
punktu aizslietņiem.
apvienībā realizēts apjomīgs Stalbes pamatskolas sporta
Tāpat pavasari iezīmēja jauns sākums, uzņēmēju
stadiona pārbūves projekts. Stadions ieguvis jaunu
piedāvājumiem atverot jaunizveidoto Cēsu industriālo
veidolu, aprīkots ar sporta laukumiem un sektoriem, lai
parku. Interese liela – izsolīti vai rezervēti tika teju visi
būtu universāls un kalpotu dažādām sportot gribētāju
pieejamie zemes gabali. Drosmīgus biznesa projektus plāno vajadzībām. Jaunpiebalgas apvienība aktīvi gatavojās
īstenot gan vietējie, gan Valkas, Siguldas, Jaunpiebalgas
Piebalgas pamatskolas ēkas pārbūvei par sociālās aprūpes
ražotāji, kuri saskatījuši labas attīstības iespējas Cēsīs.
centru. Līgatnē sākti divi vērienīgi projekti - Gaujas ielas
pārbūve un fasādes atjaunošana un energoefektivitātes
Pavasarī, vēl pirms ATR, arī kopā sanāca jaunveidojamā
paaugstināšana Līgatnes bērnu dārza ēkai Gaujas ielā 7.
Cēsu novada domju priekšsēdētāji, apliecinot atbalstu
Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027.gada Cēsu pieteikuma Pēdējais ir īpaši nozīmīgs, jo 1914.gadā celtā ēka kļuvusi
par Valsts aizsargājamo kultūrvēstures pieminekli, līdz ar to
gatavošanā un kopīgu notikumu rīkošanā. Diemžēl tikām
atzīti par mazu Eiropas mērogam, un konkursā piekāpāmies prasa sevišķas rūpes un uzmanību. Vecpiebalgas apvienībā
ne mazāk spējīgajai Liepājai, tomēr ieguldītais darbs, idejas notika darbs pie interesanta projekta - “Izlaušanās istabas”
Dzērbenes pilī. Īpašs prieks, ka idejas autori ir aktīvie
un iedvesma nekur nepazūd, jo savu plānoto programmu
īstenosim vēl agrāk– 2025.gadā kļūstot par Latvijas kultūras apvienības jaunieši.
galvaspilsētu.
Vasara turpinājās ar labiem jaunumiem, jo jūlija nogalē
durvis pacientiem vēra Cēsu klīnikas Iekšķīgo slimību
Vasaras sākumu, protams, iezīmēja pašvaldību vēlēšanās

nodaļa modernizētās un pilnībā pārbūvētās telpās
ārstniecības korpusa 5.stāvā. Savukārt Cīrulīšos sākti
Kosmosa izziņas centra ēkas būvniecības darbi. Jaunbūve
būs moderna trīsstāvu ēka ar zemu enerģijas patēriņu.
Tikmēr Cēsu Vēstures un mākslas muzejam piešķirts
reģionāla muzeja statuss. Tik augstu novērtējumu valstī
guvuši vien trīs muzeji – Tukuma, Ventspils un nu arī Cēsu.
Mācību gada sākumā atklājām Vidzemes Tehnoloģiju un
Dizaina tehnikuma jauno dienesta viesnīcu Valmieras ielā,
Cēsīs, blakus mācību un ražošanas korpusiem. Tajā ērtās,
mūsdienīgi iekārtotās istabiņās var dzīvot 128 jaunieši.
Ar priecīgu un ļoti gaidītu notikumu oktobris sākās
Cēsu Pilsētas vidusskolā – atklāta jaunā skolas piebūve.
Audzēkņu skaita ziņā novadā lielākajā mācību iestādē
ar pilnu mācību ciklu, sākot no pirmskolas grupiņām
mazuļiem un noslēdzot ar vakara un neklātienes izglītības
programmām jau pieaugušiem cilvēkiem, telpu trūkums
ievērojami apgrūtināja darbu gan pedagogiem, gan
audzēkņiem. Piebūvei plašs pielietojums – pirmajā stāvā ir
trīs multifunkcionālas mācību klases ar transformējamām
sienām. Tās savienojot, var izveidot sarīkojumu zāli, kas
skolā līdz šim nebija.
Daudzsološi arī sākām pašvaldības vadības tikšanos ciklu
Amatas apvienībā. Taču rudens diemžēl mūs iesvieda
atpakaļ pandēmijas realitātē. Kur iespējams, novadā darbs
noritēja attālināti, slēgta virkne veikalu un pakalpojumu,
skolās pagarināts brīvlaiks, noteikta komandantstunda.
Cēsu klīnikā tika atvērta Covid-19 nodaļa – modernajās
Iekšķīgo slimību nodaļas telpās.
Taču dzīve neapstājās – novembra nogalē AS “Siguldas
būvmeistars” Saules un Vilku ielas stūrī pabeidza otru
daudzdzīvokļu īres dzīvokļu namu blakus jau 2020.gada
novembrī nodotajai jaunceltnei. Ņemot vērā īrnieku vēlmes,
izbūvēti tikai trīsistabu dzīvokļi platībās virs 70 m2. Kopumā
četros stāvos izvietoti 16 dzīvokļi.
Tradicionāli valsts svētku mēnesī pateicības un atzinības
saņēma Cēsu novada pašvaldības iestāžu labākie
darbinieki. Augstāko apbalvojumu – atzinību un piespraudi
“Sudraba bruņinieks” – par priekšzīmīgu un pašaizliedzīgu
darbu, gan modernizējot un veidojot kopēju novada
izglītības sistēmu, gan vadot Covid-19 vakcinācijas procesu
novadā, saņēma pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja
Lolita Kokina.
Un arī gada nogalē varējām piedzīvot sirsnīgu saviļņojumu,
kad pašvaldība biedrībai “Rūpju bērns” svinīgi nodeva
jaunuzceltā daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra
“Pērle” atslēgas sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu
sākšanai.
Kopumā gads nav bijis viegls, bet prieks, ka varējām
saglabāt ticību labajam, stiprināt to ar saviem darbiem un
palīdzēt Cēsu novadam kļūt par labāku vietu! Detalizētāk
par to, kā to darījām, varat lasīt šajā pārskatā.
JĀNIS ROZENBERGS
Cēsu novada domes priekšsēdētājs

Kāpēc Cēsu novads?
Iedzīvotājs
pirmajā vietā

Cēsis - kultūras
galvaspilsēta

Atvērti jauniem
izaicinājumiem

Bagāts vēstures
mantojums

Zems bezdarba
rādītājs

Augošs darba
vietu piedāvājums

Izglītoti iedzīvotāji
un augsta līmeņa
izglītība

Attīstām digitālās
prasmes

Pieejama
pirmsskolas
izglītība

Augošs
dzīvojamo māju
fonds

Rīga

Atbalsts uzņēmējiem
un projektiem

Ērta satiksme
ar galvaspilsētu

Bezatkritumu
saimniekošanas
vīzija

Gaujas Nacionālā
parka ieskauta un
zaļa vide

Lielākie
slēpošanas
kompleksi

Svētki
pilsētās un
pagastos
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Statistika

IEDZĪVOTĀJU
SKAITS

AKTĪVIE
UZŅĒMUMI

BEZDARBA
LĪMENIS

NOVADĀ REĢISTRĒTIE
JAUNDZIMUŠIE

IZGLĪTOJAMO
SKAITS

PENSIONĀRU
SKAITS

41161

5117

4,3%

385

6880

9322
Avoti: CSB, Cēsu novada pašvaldība
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Par pašvaldību
Pēc 2021.gada novadu reformas jaunajā Cēsu novadā
apvienoti vēsturiskie Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas,
Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu un Vecpiebalgas novadi.
Cēsu novada pašvaldība strādā saskaņā ar likumu “Par
Pašvaldībām”. Cēsu novada pašvaldības un Cēsu novada
domes darbību pēc administratīvi teritoriālās reformas
no 2021.gada 1.jūlija nosaka Cēsu novada pašvaldības
saistošie noteikumi Nr.1 “Cēsu novada pašvaldības
nolikums”.
Cēsu novada domei ir 19 deputātu mandāti, no kuriem
pēc 2021.gada Pašvaldību vēlēšanām 10 ir politiskajai
partijai “Jaunā Vienotība”, trīs mandāti ir Latvijas
Zemnieku savienībai, divi mandāti partijai “Latvijas
attīstībai” un Vidzemes partijai, savukārt Nacionālajai
apvienībai “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
un partiju apvienībai “Kustība “Par!””, “Progresīvie” ir pa
vienam mandātam.
Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Jānis Rozenbergs
Priekšsēdētāja vietnieks
Atis Egliņš-Eglītis
Priekšsēdētāja vietnieks
Ainārs Šteins

Domes deputāti (2021.gada sasaukums):
 Jānis Rozenbergs, “Jaunā Vienotība”
 Inese Suija-Markova, “Jaunā Vienotība”
 Juris Žagars, “Jaunā Vienotība”
 Erlends Geruļskis, “Jaunā Vienotība”
 Ainārs Šteins, “Jaunā Vienotība”
 Inga Cipe, “Jaunā Vienotība”
 Atis Egliņš-Eglītis, “Jaunā Vienotība”
 Biruta Mežale, “Jaunā Vienotība”
 Ēriks Bauers, “Jaunā Vienotība”
 Andris Melbārdis, “Jaunā Vienotība”
 Hardijs Vents, Latvijas Zemnieku savienība
 Indriķis Putniņš, Latvijas Zemnieku savienība
 Laimis Šāvējs, Latvijas Zemnieku savienība
 Ella Frīdvalde-Andersone, Vidzemes partija
 Andris Mihaļovs, Vidzemes partija
 Elīna Stapulone, “Latvijas attīstībai”
 Jānis Kārkliņš, “Latvijas attīstībai”
 Guntis Grosbergs, Nacionālā apvienībaa “Visu
Latvijai!”-”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK
 Ivo Rode, “Kustība “Par!””, “Progresīvie”

Pakļautības iestādes
No 2021.gada 1.jūlija
 Cēsu novada Centrālā administrācija, kas nodrošina
Domes un komiteju organizatorisko un tehnisko
apkalpošanu un veic citus Centrālās administrācijas
nolikumā noteiktās funkcijas un uzdevumus;
 Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde;
 Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvalde;
 Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvalde;
 Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvalde;
 Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvalde;
 Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvalde;
 Nītaures mūzikas un mākslas pamatskola;
 Spāres pamatskola;
 Drabešu jaunā pamatskola;
 Amatas pamatskola;
 Skujenes pamatskola;
 Zaubes pamatskola;
 Jaunpiebalgas vidusskola;
 Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola;
 Jauno Līderu vidusskola;
 Līgatnes Mūzikas un mākslas skola;
 Augšlīgatnes Jaunā sākumskola;
 Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņi”;
 Līgatnes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde;
 Stalbes pamatskola;
 Straupes pamatskola;
 Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola;
 Priekuļu pirmskolas izglītības iestāde “Mežmaliņa”;
 Liepas pirmskolas izglītības iestāde “Saulīte”;
 Jāņmuižas pirmskolas izglītības iestāde;
 Veselavas pirmskolas izglītības iestāde;
 Liepas pamatskola;
 Priekuļu vidusskola;
 Vecpiebalgas vidusskola;
 Dzērbenes vispārizglītojošā un mūzikas pamatskola;
 Piebalgas muzeju apvienība “Orisāre”;
 Taurenes feldšeru vecmāšu punkts;
 Vecpiebalgas pagasta bibliotēka;
 Kaives pagasta bibliotēka;
 Dzērbenes pagasta bibliotēka;
 Taurenes pagasta bibliotēka;
 Inešu pagasta bibliotēka;

 Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestāde;

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “UNGURMUIŽA”;

 Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde;

 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vējkalni”;

 Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde;

 SIA “ZAAO”;

 Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde;

 Akciju sabiedrība “CATA”.

 Līvu pirmsskolas izglītības iestāde;

Pašvaldība ir biedrs un/vai dibinātājs šādās biedrībās:
 Biedrība “Latvijas Pašvaldību Savienība”;
 Biedrības “Latvijas Pašvaldību Savienība”
struktūrvienība Latvijas pašvaldību Izpilddirektoru
asociācija;
 Biedrība “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”;
 Biedrība “Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrība”;
 Biedrība “Vidzemes tūrisma asociācija”;
 Biedrība “Amatas novada attīstības fonds”;
 Eiropas eksperimentālās arheoloģijas un arheoloģisko
brīvdabas muzeju apvienība;
 Latvijas zaļo ceļu asociācija;
 Biedrība “Latvijas zinātnes centru apvienība”;
 Nodibinājums “Koprades māja Skola6”;
 Nodibinājums “Cēsu Digitālais centrs”;
 Biedrība “Cēsu rajona lauku partnerība”;
 Biedrība “Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija”;
 Baltijas Pilsētu savienība (Union of the Baltic Cities);
 Biedrība “Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācija”;
 Biedrība “Sporta klubs “Pārgauja””;
 Biedrība “Reģionālo attīstības centru apvienība”;
 Nodibinājums “Solis Piebalgā”;
 Nodibinājums “Gaujas fonds”;
 Biedrība “Meža īpašnieku apvienība “Madona””;
 Biedrība” Latvijas mūzikas izglītības iestāžu asociācija”;
 Nodibinājums “Gleznotāja Kārļa Miesnieka muzeja
izveides fonds”;
 Biedrība “Līgatnes krasti”;
 Biedrība “Līgatnes upes saimnieki”;
 Līgatnes vēstures biedrība;
 Biedrība “Vidzemes lauku partnerība “Brasla””;;
 Biedrība “Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju
apvienība”;
 Biedrība “Latvijas Piļu un muižu asociācija”;
 Starptautisks sadarbības tīkls “Innovation Circle
Network”.
 Un vēl 10 Latvijas sporta biedrībās un federācijās.

 Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola;
 Cēsu 1.pamatskola;
 Cēsu 2.pamatskola;
 Rāmuļu pamatskola;
 Cēsu Bērzaines pamatskola – attīstības centrs;
 Cēsu Valsts ģimnāzija;
 Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija;
 Cēsu Pilsētas vidusskola;
 Cēsu pilsētas Mākslas skola;
 Cēsu pilsētas Sporta skola;
 Cēsu Bērnu un jauniešu centrs;
 Cēsu Centrālā bibliotēka;
 Cēsu pilsētas pansionāts;
 Cēsu novada Bāriņtiesa;
 Cēsu novada Vēlēšanu komisija.

Cēsu novada pašvaldības pārraudzībā esošās
aģentūras:
 pašvaldības aģentūra “Cēsu Kultūras un Tūrisma
centrs”;
 Cēsu novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests”;
 pašvaldības aģentūra “Līgatnes Kultūras un tūrisma
centrs”.
Cēsu novada pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja
šādās kapitālsabiedrībās:
 Cēsu pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“VINDA”;
 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CĒSU TIRGUS”;
 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CĒSU
OLIMPISKAIS CENTRS”;
 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CĒSU KLĪNIKA”;
 SIA “Vidzemes koncertzāle”;
 SIA “Jaunpiebalgas pašvaldības ambulance”;
 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LĪGATNES NAMI”;
 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Līgatnes
komunālserviss”;
 SIA “Rehabilitācijas centrs “Līgatne””;
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Sociālais dienests
2021.gada otrā puse tika aizvadīta administratīvi
teritoriālās reformas zīmē. Septiņu novadu sociālo
dienestu darbinieki diskutēja par sociālā dienesta
struktūras izveidošanas principiem, izstrādāja jaunus
saistošos noteikums dažādiem pabalstiem un
pakalpojumiem. Notika intensīvs darbs diskutējot ar
sociālo un veselības jautājumu komitejas deputātiem par
pabalstu summām un pakalpojumu veidiem.
Svarīgākie darbi 2021. gadā:
 izsludināts konkurss par būvniecību un
būvuzraudzības veikšanu grupu dzīvokļiem Caunas ielā
8, Cēsīs, 2021. gada nogalē uzsākta būvniecība;
 pakalpojumu un to satura plānošana pilngadīgām
personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem
ar funkcionāliem traucējumiem jaunajā Cēsu novadā;
 turpinās ESF projekta “Vidzeme iekļauj” īstenošana;
 dalība Labklājības ministrijas koordinētā pilotprojektā
“ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana”;
 turpinās darbs pie klientu servisa uzlabošana, ņemot

vērā citu sociālo dienestu pieredzi;
 sociālo darbinieku profesionālās kvalifikācijas celšana
un supervīzijas;
 jaunā sociālā dienesta nolikuma, štatu saraksta, rīcības
plāna izstrādāšana;
 saistošo noteikumu izlīdzināšana un jaunu saistošo
noteikumu izstrādāšana;
 jaunu pabalstu un jaunu pakalpojumu ieviešana no
2022. gada;
 sadarbības veidošana ar citām pašvaldības
struktūrām.
2021.gada augustā pabeigta Daudzfunkcionālā sociālo
pakalpojumu centra “Cēsis” būvniecība, kuram dots
nosaukums – atbalsta centrs “Pērle”.
Aktīvi īstenots projekts “Vidzeme iekļauj” nodrošinot
sabiedrībā balstītus sociālos un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
un pilngadīgām personām ar garīga rakstura
traucējumiem.

2021.gadā valstī turpinājās Covid-19 pandēmija un tai
sekojošā ārkārtējā situācija valstī, kuras ietekmē esam
bijuši spiesti reaģēt un risināt aktuālos jautājumus.
Aģentūras darbinieki piemērojās darbam ārkārtas
situācijā strādājot attālināti un tika uzlabots materiāli
tehniskais nodrošinājums darbam attālināti.
Budžeta izdevumi Aģentūrai 2021. gada laikā pieauga
līdz 1 476 140,89 euro, administratīvi teritoriālo reformu
ietvaros pieaugot savstarpējiem transfertiem strap
novada pārvaldēm un pieaugot izmaksājamo atbalstu
apjomam.
2021. gada prioritāte turpināt deinstitucionalizācijas projekta
aktivitātes un sadarboties ar pārējiem sešiem
sociālajiem dienestiem, kuri iesaistīti
administratīvi teritoriālajā reformā, veidojot
jaunu kopīgu sociālo dienestu

2021.gada augustā pabeigta Daudzfunkcionālā
sociālo pakalpojumu centra “Cēsis” būvniecība,
kuram dots nosaukums – atbalsta centrs “Pērle”.

Cēsu Centrālā bibliotēka
Lietotāju skaits:

3 530

Bibliotēkas
apmeklējums: 32 076

Pēc Latvijas Bibliotēku padomes apstiprinātā
atzinuma Cēsu Centrālā bibliotēkai 7.septembrī
atkārtoti piešķirts reģiona galvenās bibliotēkas
statuss.
2021.gada izskaņā, pateicoties LR Kultūras ministrijas
atbalstītajai un iniciētajai “Vērtīgo grāmatu iepirkuma
programmai publiskajām bibliotēkām” un sadarbojoties
ar LNB, Cēsu Centrālā bibliotēka saņēma 1025 (kopā 407
nosaukumi) grāmatu eksemplārus 10465 EUR vērtībā,
kas tika sadalīti pa Cēsu novada pagastu publiskajām
bibliotēkām.

Izstādes: 23

Pasākumi: 29

pakalpojumu piedāvājumā. Par prioritāti pandēmijas
laikā tika izvirzīts saturiski kvalitatīvs bezmaksas
e-pakalpojumu nodrošinājums iedzīvotājiem – “3TD
e-grāmatu” bibliotēka, piekļuve datubāzei “Letonika.lv”
un LNB digitālajām kolekcijām periodika.lv un gramatas.
lndb.lv, u. c.
Aktualizēta informācija par bezmaksas un brīvpiekļuves
digitālajiem resursiem.

Diemžēl pandēmijas un ar to saistīto drošības
nosacījumu dēļ 2021.gadā apmeklētājiem periodiski
nebija pieejami bibliotēkas piedāvātie klātienes
pakalpojumi. Četrus kalendāros mēnešus – no janvāra
līdz maijam – bibliotēka klātienes apmeklējumam bija
Cēsu Centrālā bibliotēka ir viens no Eiropas Savienības
slēgta, nodrošinot tikai grāmatu apmaiņu un, sākot no
Informācijas punktiem (ESIP) Latvijā. ESIP piedāvājumā
aprīļa, piedāvājot arī maksas pakalpojumus (izdruku
ietilpst: grāmatas, bukleti un faktu lapas par Eiropas
veikšanu, kopēšanu, laminēšanu, skenēšanu), kas
Savienību (ES); attālinātu un klātienes uzziņu sniegšana iepriekš bija jāpiesaka. Teju vienu kalendāro mēnesi – no
par ES; informācija par ES izglītības programmām;
21.oktobra līdz 15.novembrim – nebija pieejams neviens
konsultācijas par informācijas avotiem ES jautājumos;
no piedāvātajiem klātienes pakalpojumiem, tostarp liegta
interneta resursi par ES.
grāmatu apmaiņa, kas ir bibliotēkas darba pamatfunkcija.
Arī pasākumu un citu aktivitāšu rīkošana 2021.gadā bija
Vadoties pēc Kultūras ministrijas izstrādātajām darba
vadlīnijām bibliotēkām, 2021.gadā vairākkārt tika ieviestas ļoti ierobežota.
pārmaiņas bibliotēkas lietotāju apkalpojošajā darbā un
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Uzņēmējdarbība
2021.gada novembra nogalē tiešsaistē notika Cēsu
novada uzņēmēju forums. Pēc administratīvi teritoriālās
reformas Cēsu novads kļuvis daudzkārt plašāks, aptverot
daudz lielāku uzņēmēju loku. Foruma vadmotīvs bija
pārmaiņas un dažādība, kas skar ikvienu sabiedrības
locekli neatkarīgi no viņa nodarbošanās. Par to runāja
dažādu jomu eksperti, kā ierasts, notika arī novada
uzņēmēju paneļdiskusijas.
Kā ierasts, forums noslēdzās ar konkursa “Cēsu gada
uzņēmējs 2021” laureātu godināšanu. Uzvarētājus
noteica novada pašvaldības un uzņēmēju veidota žūrija.
 Nominācijā “Cēsu novada izaugsme 2021” balvu
saņēma SIA “VPV”.
 Nominācijā “Cēsu novada eksportētājs 2021” atzinību
izpelnījās SIA “LODE”.

 Par “Cēsu novada vēstnesi 2021” atzīts SIA “ZEIT
HOTEL”.
 Nominācijā “Cēsu novada inovācija 2021” balvu
saņēma SIA “QTech”.
 Balvu “Cēsu novada jaunietis - uzņēmējs 2021”
saņēma Madara Bauere.
 “Cēsu radošums 2021” - SIA “Skudras Metropole”.
 Nominācijā “Cēsu novada pārsteigums 2021” balvu
saņēma SIA “Terra Opemele”.

2021.gadā Cēsu novadā darbojas 4396 aktīvi uzņēmumi.
Jaunizveidotajā Cēsu novadā visvairāk pārstāvētā
uzņēmumu darbības nozare ir lauksaimniecība (1149
uzņēmumi), kas daļēji skaidrojams ar to, ka 31% novada
teritorijas aizņem lauksaimniecībā izmantojamo zemju

platības. Tam seko mazumtirdzniecība (425 uzņēmumi),
apstrādes rūpniecība (373 uzņēmumi), būvniecība (282
uzņēmumi), profesionālie un zinātniskie pakalpojumi
(259 uzņēmumi), mežsaimniecība (211 uzņēmumi),
transports un uzglabāšana (188 uzņēmumi), operācijas
ar nekustamo īpašumu (186 uzņēmumi), izmitināšana
un ēdināšana (186 uzņēmumi), vairumtirdzniecība (142
uzņēmumi) un citas mazāk pārstāvētas nozares.
2021.gadā turpinājās darbs pie radošo industriju kvartāla
“RAINIS”.
Visu gadu pašvaldība aktīvi piedāvājusi apbūves gabalus
Industriālajā parkā Cēsīs. No 13 apbūves gabaliem gada
beigās brīvi palikuši 3 zemes gabali.

2021.gadā turpinājās aktīvs darbs pie Cēsu
radošā un digitālā kvartāla “Rainis” izveides.

Nozīmīgākie projekti, kas iesniegti vai sagatavoti iesniegšanai 2021.gadā
 Projekts “Cēsu 1. pamatskolas Gaujas ielā 17, Cēsīs,
Cēsis novadā, mācību darbnīcas ēkas energoefektivitātes
paaugstināšana” . Projekta mērķis ir samazināt primārās
enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes
paaugstināšanu Cēsu 1. pamatskolas izglītības iestādē,
mācību korpusā, Cēsīs, Cēsu novadā atbilstoši Cēsu
novada attīstības programmas 2013-2021. gadiem,
investīciju plānam.
 Projekts “Līvu pirmsskolas izglītības iestādes,
“Līvu skola”, Krīvos, Vaives pag., Cēsu novadā, ēkas

energoefektivitātes paaugstināšana”. Projekta mērķis
samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot
energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldību
izdevumu samazināšanos par energoapgādi un
veicot ieguldījumus Cēsu novada pašvaldības ēkāLīvu pirmsskolas izglītības iestādē, ‘Krīvos”, Vaives
pagastā, Cēsu novadā, atbilstoši pašvaldības attīstības
programmā noteiktajām prioritātēm.
 Projekts “Cēsu Bērzaines pamatskolas- attīstības
centra, Bērzaines ielā 34, Cēsis, Cēsu novadā, ēkas

energoefektivitātes paaugstināšana”. Projekta mērķis
samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot
energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldību
izdevumu samazināšanos par energoapgādi un veicot
ieguldījumus Cēsu novada pašvaldības ēkā- Cēsu
Bērzaines pamatskolā- attīstības centrā, Cēsīs, Cēsu
novadā, atbilstoši pašvaldības attīstības programmā
noteiktajām prioritātēm.

Plānots paaugstināt vairāku novada skolu
energoefektivitāti, tostarp Līvu pirmsskolas
izglītības iestādei Krīvos
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Projekti, kuru īstenošana pabeigta 2021.gadā
Cēsīs
 ERAF līdzfinansētā projekta “Daudzfunkcionālais
sociālo pakalpojumu centrs “Cēsis”” ietvaros 2021.
gada nogalē svinīgi tika atklāts jaunuzceltais
daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs ar
nosaukumu “Atbalsta centrs “Pērle””, nodrošinot
pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem
(GRT) un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
(FT) iespēju tuvu dzīvesvietai saņemt nepieciešamo
aprūpi, attīstīt jaunas prasmes, kā arī lietderīgi un
interesanti pavadīt ikdienu. Personām ar GRT centrā
tiek nodrošināts dienas aprūpes centra un specializēto
darbnīcu pakalpojumi. Bērniem ar FT - dienas aprūpes
centra un atelpas brīža pakalpojumi.
 Noslēdzies Interreg Central Baltic projekts
“Augmented Urbans”. Projekta mērķis bija stiprināt
telpiskās plānošanas nozari, risinot pilsētvides ilgtspējas
jautājumus, kā arī pilsētas noturību pret pēkšņām
fiziskās, sociālās un ekonomiskās vides pārmaiņām un
to radītajām sekām. Lai sasniegtu mērķi, projektā tika
izmantotas sabiedrības un interešu turētāju iesaistes
pieejas, kā arī virtuālās realitātes un papildinātās
realitātes tehnoloģijas.
 Pabeigti būvdarbi ERAF projekta “Degradēto
teritoriju revitalizācijas Cēsu novadā II kārta” aktivitātē
5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija,
reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši Pašvaldību
integrētajām attīstības programmām” 2.projektu
iesniegumu atlases kārtā “Ieguldījumi degradēto teritoriju
revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru
pašvaldībās”. Ielu atjaunošanas darbi veikti Robežu ielā,
Rūpniecības ielā (posmā no Robežu ielas līdz Palmu
ielai), Baltās ielas izbūve un Eduarda Veidenbauma
ielas atjaunošanas darbi (posmā no Robežu ielas līdz
Baltajai ielai), Ata Kronvalda ielas atjaunošanas darbi.
Projekta gaitā iegādāti zemes gabali Cēsu industriālā
parka izveidei un sākta zemes gabalu iznomāšana
uzņēmējdarbības veikšanai.
 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un
attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī
attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projekta “Kultūra,
vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” gaitā pabeigti
Cēsu viduslaiku pils rekonstrukcijas darb un izveidotas
ekspozīcijas.
 ERAF 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt
privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus

Straupē turpinās ciema ūdensapgādes un kanalizācijas pārbūve

uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības
programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai
specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju
vajadzībām” projekts “Uzņēmējdarbības attīstību
veicinošas vides attīstība Viestura ielā”. Projekta mērķis
bija palielināt privāto investīciju apjomu Cēsu klīnikas
rajonā, veicot ieguldījumus Cēsu klīnikas piekļuves ielu,
konkrēti, Viestura un Satekles ielu posmu atjaunošanā,
atbilstoši pašvaldības attīstības programmā noteiktajai
teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz
komersantu vajadzībām.
 Ata Kronvalda ielai atjaunots brauktuves asfaltbetona
segums, ielas apgaismojums un gājēju ietve posmā no
Piebalgas ielas līdz Vaives ielai.
 Dubultās virsmas apstrāde Caunas, Rožu, Rasas,
Smilgu, Purva, Mārtiņa, Klusā, Rīta, Ata Kronvalda (Leona
Paegles - Mārtiņa), Beverīnas, Jāņa, Mazā Bērzaines,
Lakstīgalu ielās.
 Vilku ielas pārbūve.
 Atjaunots ietves segums Lapsu ielā posmā no Leona
Paegles ielas līdz Briežu ielai.
 Atjaunots ietves segums Lenču ielā posmā no Birzes
ielas līdz Meža kapiem.
 Atjaunots ietves segums Dzintara ielā posmā no Ezera
ielas līdz Maija ielai.
 Būvprojektu izstrāde Cēsu novada pašvaldības
izglītības iestāžu ēku siltināšanai Cēsīs un Cēsu novadā.
 Cēsu Valsts ģimnāzijas un Cēsu Pilsētas vidusskolas
ventilācijas sistēmas izbūves projektēšana.
 Izstrādāts pārbūves projekts Bērzaines ielai posmā no
Satekles ielas līdz E.Dārziņa ielai.
 Izstrādāts pārbūves projekts E.Dārziņa ielai posmā no
Bērzaines ielas līdz Gaujas ielai
 Izstrādāts pārbūves projekts Zaķu ielai posmā no
Bērzaines ielas pārvada līdz Gaujas ielai
 Izstrādāts pārbūves projekts Ceriņu ielas virsmas
apstrādei un lietus ūdens kanalizācijas izbūvei posmā no
Niniera ielas līdz Ezera ielai.
 Izstrādāts pārbūves projekts Bērzaines ielai posmā no
Satekles ielas līdz E.Dārziņa ielai.
 Izstrādāts pārbūves projekts E.Dārziņa ielai posmā no
Bērzaines ielas līdz Gaujas ielai
 Izstrādāts pārbūves projekts Zaķu ielai posmā no
Bērzaines ielas pārvada līdz Gaujas ielai

Cēsīs uzbūvēts jauns skatu tornis, no
kura paveras skats uz Gaujas ieleju

 Izstrādāts pārbūves projekts Ceriņu ielas virsmas

apstrādei un lietus ūdens kanalizācijas izbūvei posmā no
Niniera ielas līdz Ezera ielai.
 Rotaļu laukuma iekārtošana Cēsu pilsētas
1.pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā Palasta
ielā 14, Cēsīs, Cēsu novadā, būvprojekta izstrāde,
autoruzraudzība, būvdarbi.
 Rotaļu laukuma iekārtošana Cēsu pilsētas
3.pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā Noras
ielā 15, Cēsīs, Cēsu novadā, būvprojekta izstrāde,
autoruzraudzība, būvdarbi.
 Gājēju pāreju apgaismojumu projektēšana,
autoruzraudzība un būvdarbi Cēsīs, Cēsu novadā
 Ielas apgaismojuma izbūve Rūdolfa Blaumaņa bulvārī,
Cēsīs, Cēsu novadā
 Ielas apgaismojuma atjaunošana Ata Kronvalda iela,
Cēsīs, Cēsu novadā,
 Trīs ātruma displeju piegāde un uzstādīšanu J. Poruka
ielā, Piebalgas ielā un Rīgas ielā Cēsīs, Cēsu novadā.
 Cēsu 2.pamatskolas fasādes fragmenta atjaunošana,
Cēsīs, Cēsu novadā.
Vaivē
 Īstenots Leader projekts “Kaķupītes dabas takas
aprīkošana”. Projekta gaitā labiekārtota jaunizveidotā
literārās ievirzes Kaķupītes dabas taka.
 Veikta Vaives pagasta Rīdzenes dīķa pilnīga nolaišana,
grunts tīrīšana, krastu apauguma noņemšana.
 Ceļu dubultā virsmas apstrāde Veismaņu ciema un
Krīvu ciema robežās.
Amatas apvienības pārvaldē
 Zvārtas ielas un Kalna ielas seguma atjaunošana
 Drabešu ciema ielu seguma asfaltēšana, gājēju celiņa
un stāvlaukuma izbūve
 Gājēju celiņa izbūve Nītaurē
Jaunpiebalgas apvienības pārvaldē
 Teritorijā īstenoti mazāka apjoma projekti kultūras
jomā piesaistot Kultūrkapitāla fonda līdzekļus, un
teritorijas labiekārtošanas jomā, piesaistot LEADER
finansējumu.
 Pārvalde nodrošināja Biznesa ideju konkursu ar mērķi
veicināt uzņēmējdarbības attīstību, tādā veidā rosinot
iedzīvotājus savas uzņēmējdarbības uzsākšanai vai
esošās uzņēmējdarbības attīstībai.

Līgatnes pilsētas pirmsskolas
izglītības iestādes ēka iegūst jaunu
fasādi
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Projekti, kuru īstenošana pabeigta 2021.gadā
Pārgaujas apvienības pārvaldē
 Seguma atjaunošana: ielai Plācī, ceļam PlācisEzerkalni-Kalniņi, ceļam Straupe-Vecriebiņi-Zvejnieki,
ceļiem pašvaldības īpašumos “Katlu māja” un “Centrs”,
ceļam Darbnīcas-Gateris,
 Stalbes pamatskolas struktūrvienības Auciemā
pirmskolas izglītības ēkas vienkāršotā atjaunošana
 Raiskuma ciemata Ezera ielas ūdensapgādes pārbūve
 Auciema ciemata kanalizācijas sūknētavas un
spiedvada pārbūve
 Auciema ciema ielu apgaismojuma pārbūve
 Ārējā apgaismojuma tīkla pārbūve Stalbes
pamatskolas struktūrvienības Auciema pirmsskolas
izglītības teritorijā

 Ielu un citu publisko teritoriju apgaismojuma pārbūve
Stalbes ciemā
 Labiekārtota teritorija pie Stalbes ūdenskrātuves
sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai
 Stalbes notekūdeņu attīrīšanas ietaišu žoga pārbūve
 Rozulas Tautas nama fasādes vienkāršota atjaunošana
 Stalbes pamatskolas stadiona skrejceļa un
apgaismojuma pārbūve
 Autoceļu seguma atjaunošana ar virsmas divkārtu
apstrādi

Priekuļu apvienības pārvaldē
 “Ideju darbnīca” Priekuļos
 Multi sensorās istabas izveide sajūtu attīstīšanai

 Ūdens brīvkrāna uzstādīšana Sporta birzītē, Priekuļos
 Infrastruktūras izveide personām ar garīga rakstura
traucējumiem Priekuļu novadā
 Grants ceļu pārbūve ceļiem “Valmieras ceļš-ĢībolasGarkalnes ceļš”, “Jaunrauna-Smurģi”;

Vecpiebalgas apvienības pārvaldē
 Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai
 Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
 Latvijas skolas soma
 Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
projekts “Jauns un interaktīvs”

Līgatnē turpinās Gaujas ielas pārbūve

Projekti, kuru īstenošana turpinās
Cēsīs
 Turpinās projekta “Enerģētiski pašpietiekamas
ēkas būvniecība Cēsīs, nākotnes tehnoloģiju izziņas
centra vajadzībām” ieviešana. 2021.gadā sākti būvdarbi
pēc apvienotā projektēšanas un būvniecības līguma.
Projektu līdzfinansē Emisijas kvotu izsoles instruments,
administrējošā iestāde – Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija un Latvijas vides
investīciju fonds.
 Turpinās Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas
kaimiņattiecību instrumenta projekta “Ilgtspējīgas zaļās
infrastruktūras un atraktīvas atpūtas zonas attīstība
dabā (“Zaļie torņi”) ieviešana. Projekta rezultātā 2021
gadā uzbūvēts skatu tornis, kas aprīkots ar atjaunojamo
energoresursu tehnoloģijām.
 Projekta “Kosmosa izziņas centrs” gaitā izstrādāts
centrā paredzēto eksponātu dizains un sākta
ekspozīcijas “Kolonizācija” 11 eksponātu izgatavošana
pēc tai nepieciešamo izejmateriālu un aprīkojuma
iepirkumiem. Sadarbībā ar projekta partneru “Andoya
Space Education” (Norvēģija) ieviešanas komanda
uzsāka arī veidot skolēnu izglītības programmas,
izglītojošās nodarbības un darbnīcas un skolotāju
apmācību programmas, organizēja skolēnu vasaras
nometni “Astronautu akadēmija”, rīkoja skolēnu
izglītojošās sacensības.
 2021.gada nogalē, grupu dzīvokļa pakalpojuma
izveidei, uzsākti remontdarbi ēkā Caunas iela 8, Cēsīs.
Jauno pakalpojumu plānots atvērt 2022.gada 2.ceturksnī,
nodrošinot mājvietu 16 pilngadīgām personām ar garīga
rakstura traucējumiem.
 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās
izglītības iestāžu mācību vidi” projekts “Cēsu novada
vispārējās izglītības iestāžu modernizācija” Cēsu Pilsētas
vidusskolā, Cēsu 2.pamatskolā un Cēsu Valsts ģimnāzijā.
 Projekta “Pasākumi Cēsu novada pašvaldības

iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei”
gaitā īstenotas daudzveidīgas aktivitātes, kas piemērotas
plašām iedzīvotāju auditorijām, piemēram, kustību
nodarbības brīvā dabā, izglītojošie un informatīvie
pasākumi, u.c.
 Projektam “Ventilācijas sistēmas izbūve Cēsu Valsts
ģimnāzijā” tika piešķirta valsts budžeta dotācija, tika
noslēgts līgums par “Cēsu Valsts ģimnāzijas ventilācijas
sistēmas izbūvi būvprojekta izstrādi, būvdarbiem un
autoruzraudzību”, 2021.gadā izstrādāts būvprojekts.

Pārgaujas apvienības pārvaldē
 Straupes ciema ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu un
ielu apgaismojuma pārbūve;
 Ūdensapgādes ietaises un tīkli Straupes ciematā
“Pilsciems” izbūve;
 Straupes pils apkures katla nomaiņa;

Priekuļu apvienības pārvaldē
 Jaunatnes Starptautisko projektu aģentūras finansēts
ESF projekts “Proti un dari”;
 Valsts izglītības attīstības aģentūras finansēts projekts
Vaivē
Erasmus
+ programmā Pamatdarbība skolu sektorā
 Turpināts “Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošanas
pirmsskolas
izglītības iestādē “Mežmaliņa”, Veselavas
pasākumu plāns 2017.-2021.gadam” īstenošanā iekļautās
pirmskolas izglītības iestādē, Priekuļu vidusskolā;
aktivitātes - sabiedrības informēšana par latvāņu
 Vidzemes plānošanas reģiona finansēts ESF projekts
invāzijas ierobežošanu, teritorijas monitorings.
“Vidzeme iekļauj”;
Jaunpiebalgas apvienības pārvaldē
 Valsts nodarbinātības aģentūras finansēts ESF
 Pārvalde turpināja īstenot ESF līdzfinansētu projektu
projekts “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībā”;
“Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi”,
 Valsts Izglītības satura centra finansēts projekts
kura ietvaros tiek realizētas dažādas aktivitātes –
“Atbalsts
izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
nūjošanas nodarbības, jauno māmiņu vingrošana u.c.
Priekuļu vidusskolā un Liepas pamatskolā”;
 Turpinājās ESF projektu izglītībā īstenošana
“Kompetenču pieeja mācību saturā”, “Atbalsts izglītojamo  LR Labklājības ministrijas finansēts ESF projekts
“Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”.
individuālo kompetenču attīstībai”.
 Simtgades pasākumu ietvaros LR Kultūras ministrijas
 Jaunpiebalgas vidusskolā tika turpināti īstenoti
finansēta
programma “Latvijas Skola soma”.
ERASMUS+ projekti 4C un KA2.
Vecpiebalgas apvienības pārvaldē
Līgatnes apvienības pārvaldē
 Jauniešu apmaiņas projekts “Different perspective”.
 Fasādes atjaunošana un energoefektivitātes
 Veselības veicināšanas pasākumi Vecpiebalgas
paaugstināšana valsts kultūras piemineklim - PII ēkai
novadā.
Gaujas ielā 7, Līgatnē, Līgatnes novadā
 Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
 Gaujas ielas pārbūve Līgatnē, Cēsu novadā
“Nākotnes
pētnieki”.
 Energoefektivitātes paaugstināšanas un pārbūves
būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība (PII Zvaniņi);
 Ārējā apgaismojuma tīklu projektēšana un izbūve
Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Cēsu novadā
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Atbalsts iedzīvotāju
iniciatīvām
 Atbalstot daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku piesaistīto
zemes gabalu labiekārtošanas projektus, 2021.gadā
līdzfinansēti daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu
uzlabošanas projekti;
 2021.gadā sākta daudzdzīvokļu namu
energoefektivitātes projektu ieviešana jaunajā
ES struktūrfondu plānošanas periodā 2014 2020, kā rezultātā sākta trīs daudzdzīvokļu māju
energoefektivitātes uzlabošanas projekta ieviešana ar
Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējumu.

Projektu pārvaldība
2021.gada nogalē sākta vērienīga Attīstības un
būvniecības pārvaldes reorganizācija, nodalot Būvvaldi
kā atsevišķu institūciju. No 2022.gada izveidota visa
apvienotā novada Attīstības pārvalde, kas ietver Projektu
ieviešanas, uzraudzības nodaļu, Uzņēmējdarbības
attīstības nodaļu, Vides un klimata neitralitātes nodaļu,
kā arī Teritorijas plānošanas un stratēģiskās attīstības
nodaļu.

Turpinās pašvaldības atbalsta
programmas iedzīvotāju projektiem
daudzdzīvokļu namu energoefetivitātes
uzlabošanai un pagalmu labiekārtošanai

Komunikācija ar sabiedrību
Cēsu novada pašvaldība 2021.gadā turpināja attīstīt
komunikāciju ar sabiedrību, strādājot ar līdz šim
izmantotajiem saziņas kanāliem, kā arī liekot arvien
lielāku uzsvaru uz saturu, ko iespējams patērēt
attālināti – konferenču, publisko apspriešanu u.tml.
tiešraides, tiešsaistes tikšanās, uzrunu un atskatu
viedoklipi u.tml.

1136 respondenti
91%
83%
66%
62% uzskata, ka novada

Gada sākumā pašvaldība aktīvi strādāja pie Cēsu kā
Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 kandidatūras,
iesaistot sabiedrību gan Cēsu iedzīvotāju kultūrdienā,
gan uzrunājot un iesaistot kultūras organizācijas un
iestrādājot to priekšlikumus kandidatūras pieteikumā.
Kopumā 2021.gada pavasaris tika aizvadīts tiešsaistes
zīmē, jo pandēmijas ierobžojumi komunikāciju ar
sabiedrību ļāva attīstīt vien attālināti. Līdz ar ko topošā
Radošā un digitālā kvartāla (pēcāk iedzīvotāju balsojumā
nosaukts par “Raini”) prezentācija notika tiešraides
konferencē, tāpat aizvadītā 2020.gada budžeta izpilde
un prioritātes pirmo reizi tika veidotas septiņu video
sēriju ciklā, kas tika publicēti pašvaldības kanālos. Bet vēl
gadu iepriekš ieplānotā tikšanās ar cēsniekiem ārzemēs
tika pārveidota par tiešsaistes videozvanu.
Apzinoties pašvaldības pakalpojumu tiešsaistes
pieejamības nozīmību, arvien vairāk pašvaldības
pakalpojumi tika digitalizēti, paplašinot epakalpojumi.
cesis.lv pieejamo klāstu. Vienlaikus pašvaldība izvērsa
plašu kampaņu par iespējām vakcinēties pret Covid-19 –
pieteikšanās kārtību, biežāk uzdotajiem jautājumiem,
vakcinācijas centra darbību u.tml.
Kampaņveidīgi arī tika formēts aicinājums uz
pilsonisko aktivitāti, piedaloties pašvaldību vēlēšanās,
izveidojot videoklipu sēriju un vides reklāmas. Jau

pēc administratīvi teritoriālās reformas iedzīvotāji
tika informēti par jauno novadu, deputātu sastāvu un
pašvaldības pakalpojumu pieejamību.
Lai stāstītu par daudzveidīgo un interesanto Cēsu
novada vēsturi, cilvēkiem un vietām, pašvaldības
aģentūra “Cēsu kultūras un tūrisma centrs” vasaras
ieskaņā izveidoja 10 raidījumu sēriju “Pielaiko Cēsis”, kas
tika demonstrēta gan pašvaldības kanālos, gan “ReTV”
televīzijā.
Mazinoties epidemioloģiskās drošības prasībām, gada
lielākie novada notikumi vasarā – festivāls LAMPA, Cēsis
815, Cēsu mākslas festivāls u.c. – varēja notikt klātienē,
ievērojot t.s. “zaļo” režīmu.
Attiecīgi rudens sākumā pašvaldības vadība sāka
tikšanos ciklu ar iedzīvotājiem Cēsu novada pagastos,
taču to aprāva kārtējais pandēmijas uzliesmojums. Līdz
ar ko līdz gada beigām visi galvenie iedzīvotāju iesaistes
veidi un pasākumi bija balstīti tiešsaistes risinājumos.
Tostarp ikgadējais Cēsu novada uzņēmēju forums.
Savukārt gada izskaņā - tradicionālā Cēsu novada
iedzīvotāju aptauja, bet šoreiz jau daudz lielākā teritoriālā
aptvērumā. Respondentu skaits nemainīgi liels, un
iedzīvotāju apmierinātība ar dzīvi novadā – augsta.

2021.gada vasarā pamazām
komunikācija ar sabiedrību varēja
atgriezties arī klātienes formātā.

Līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņas
Pārskata gads

Kapitālsabiedrības dati - izmantotais
gada pārskats
Kapitālsabiedrības nosaukums

Reģistrācijas
numurs

pārskata
pārskata
auditēts
periods no periods līdz /neauditēts/
dd.mm.gggg. dd.mm.gggg. nav jāauditē

B
C
E
1311 Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā
AS CATA
44103016840 01.01.2021
Cēsu pilsētas SIA "Vinda"
49503000754 01.01.2021
SIA "Cēsu klīnika"
44103057729 01.01.2021
SIA "Cēsu olimpiskais centrs"
44103026682 01.01.2021
SIA "Cēsu tirgus"
44103027052 01.01.2021
SIA Jaunpiebalgas pašvaldības
40003299967 01.01.2020
ambulance
SIA Jaunpiebalgas pašvaldības
40003299967 01.01.2021
ambulance
SIA Līgatnes komunālserviss
54103099071 01.01.2020
SIA Līgatnes komunālserviss
54103099071 01.01.2021
SIA Līgatnes nami
44103059950 01.01.2020
SIA Līgatnes nami
44103059950 01.01.2021
SIA Rehabilitācijas centrs
40003273506 01.01.2020
Līgatne
SIA Rehabilitācijas centrs
40003273506 01.01.2021
Līgatne
SIA "Ungurmuiža"
54103020291 01.01.2020
SIA "Ungurmuiža"
54103020291 01.01.2021
SIA"Vidzemes koncertzāle"
44103089090 02.01.2021
1321 Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā
AS CATA
40003016840 01.01.2021
SIA Vējkalni
40003143445 01.01.2020
SIA Vējkalni
40003143445 01.01.2021
SIA ZAAO
44103015509 01.01.2021
Vecpiebalgas kooperatīvā
44103026023 01.01.2021
krājaizdevu sabiedrība
Vecpiebalgas Kooperatīvā
44103026023 01.01.2020
krājaizdevu sabiedrība
1359 Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Akciju sabiedriba CATA
40003016840 01.01.2020
AS "CATA"
40003016840 01.01.2020
AS CATA
40003016840 01.01.2020
AS CATA
40003016840 01.01.2021
Biedrība Piebalgas reģionālais
44103025935
tūrisma informācijas centrs
CATA AS
40003016840 02.01.2020
Gaujas ilgtspējas attīstības
50008235771
biedrība
Kooperatīvā krājaizdevu
40003317571 01.01.2020
sabiedrība ''Līgatnes Druva''
KS Zosēnu kooperatīvā
44103018793 01.01.2020
krājaizdevu sabiedrība
Latvijas riteņbraukšanas
40008023340
federācija
Līgatnes druva kooperatīvā
40003317571 01.01.2021
sabiedrība
Meža īpašnieku apvienība
40008078936
Madona
Nodibinājum s "Koprades māja
40008272367
01.01.2021
Skola6
Nodibinājums Vidzemes
44103020016
attīstības aģentūra
SIA Vējkalni
40003143445
SIA "ZAAO"
44103015509 01.01.2020
SIA ZAAO
44103015509 01.01.2020
SIA ZAAO
44103015509 01.01.2021
Vecpiebalgas Kooperatīvā
44103026023
krājaizdevu sabiedrība
ZAAO SIA
44103015509 01.01.2020
Zosēnu kooperatīvā krājaizdevu
44103018793 01.01.2021
sabiedrība

līdzdalīb līdzdalīb
a (%)
a (%)
perioda perioda
beigās sākumā

perioda beigās
(12.līdz 19.ailes
summa)

perioda sākumā

F

G

12
23 778 730
0
10 304 341
10 473 209
51 478
566 779

31.03.2021
31.12.2021
31.12.2021
30.12.2021
31.12.2021

auditēts
auditēts
auditēts
auditēts
auditēts

31.12.2020

nav jāauditē

31.12.2021

neauditēts

7 584

13 413 100,000 100,000

31.12.2020
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2021

auditēts
auditēts
auditēts
neauditēts

0
1 340 259
0
0

0
0,000
0,000
1 268 313 100,000 100,000
0
0,000
0,000
0 100,000
0,000

31.12.2020

auditēts

0

31.12.2021

auditēts

935 279

957 280 100,000 100,000

31.12.2020
31.12.2021
31.12.2021

auditēts
auditēts
auditēts

31.12.2021
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2021

auditēts
auditēts
neauditēts
auditēts

0
0
99 801
1 582 959
1 527 382
0
43 630
0

0
0,000
0,000
0 100,000 100,000
81 695 100,000 100,000
950 592
x
x
0
0,000 20,590
0
0,000
0,000
84 25,050 25,050
937 760 26,720
0,000

31.12.2021

neauditēts

11 947

31.12.2020

auditēts

31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2021

auditēts
auditēts
auditēts
auditēts

31.12.2020

auditēts

0

20
21
22
29 703 565
x
x
4 493 605 54,070
0,000
10 306 585 100,000 100,000
11 981 553 100,000 100,000
79 662 74,170 74,170
521 459 100,000 100,000
0

0

0,000

0,000

0,000

0,000

12 748

22,700

24,090

0

0

0,000

0,000

1 373 107
0
0
0
500 984

3 292
0
0
0
0

x
0,000
0,000
0,000
0,000

x
0,000
0,000
0,000
33,731

0

0

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

31.12.2020

nav jāauditē

0

0

0,000

0,000

31.12.2020

auditēts

0

0

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

2 362

2 362

4,600

4,600

0

0

0,000

0,000

896

896

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

0
0
0
868 831

0
0
0
0

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
27,038

31.12.2021

31.12.2021

neauditēts

nav jāauditē

31.12.2020
31.12.2020
31.12.2021

auditēts
auditēts
auditēts

0

0

0,000

0,000

31.12.2020

auditēts

0

0

0,000

0,000

31.12.2021

auditēts

34

34

0,040

0,019

26 734 796

30 657 449

x

x

Kopā

Finanšu rezultāts

Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts

B
Ieņēmumi
Nodokļu ieņēmumi
Nenodokļu ieņēmumi

Pārskata periodā
t.sk.
iepriekšējo
periodu
izpilde
nebūtiskās
kļūdas
(+,–)
1
2
71 030 683
5 810 424
29 249 591
0

Iepriekšējā pārskata periodā
būtisku
kļūdu
labojumi
pārskata
gadā

izpilde

3
69 077 381
29 392 272

4

kopā
(3.+ 4.)

0
0

5
69 077 381
29 392 272

143 140

100

178 161

0

178 161

6 718
6 578

0
0

18 899
18 862

0
0

18 899
18 862

Ministriju un centrālo valsts iestāžu
padotības iestādes (izņemot no valsts
budžeta daļēji finansētas atvasinātas
publiskas personas, budžeta nefinansētas
iestādes, publiskos nodibinājumus)

206

0

472

0

472

Citas ministrijas vai centrālās valsts
iestādes padotības iestādes (izņemot no
valsts budžeta daļēji finansētas
atvasinātas publiskas personas, budžeta
nefinansētas iestādes, publiskos
nodibinājumus)

206

0

472

0

472

6 372

0

18 309

0

18 309

No valsts budžeta daļēji finansētas
atvasinātas publiskas personas, izņemot
speciālās ekonomiskās zonas, ostu un
brīvostu pārvaldes

0

0

81

0

81

Citas ministrijas vai centrālās valsts
iestādes padotībā esošās no valsts
budžeta daļēji finansētas atvasinātas
publiskas personas, izņemot speciālās
ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu
pārvaldes

0

0

81

0

81

Pašvaldību struktūras (Vietējā valdība)
Pašvaldības
Cita pašvaldība

140
140
140

0
0
0

37
13
13

0
0
0

37
13
13

Pašvaldību struktūru kontrolētas un
finansētas komercsabiedrības

0

0

24

0

24

136 422

100

159 262

0

159 262

4 479 860

2 812

4 361 246

0

4 361 246

132 434

0

96 412

0

96 412

91 754

0

77 708

0

77 708

Vispārējā valdība
Valsts struktūras (Centrālā valdība)

Valsts struktūru kontrolētas un
finansētas komercsabiedrības

Pārējie sektori
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi
Vispārējā valdība
Valsts struktūras (Centrālā valdība)

Ministriju un centrālo valsts iestāžu
padotības iestādes (izņemot no valsts
budžeta daļēji finansētas atvasinātas
publiskas personas, budžeta nefinansētas
iestādes, publiskos nodibinājumus)

74 440

0

57 489

0

57 489

74 440

0

57 489

0

57 489

212

0

314

0

314

No valsts budžeta daļēji finansētas
atvasinātas publiskas personas, izņemot
speciālās ekonomiskās zonas, ostu un
brīvostu pārvaldes

17 102

0

19 905

0

19 905

Citas ministrijas vai centrālās valsts
iestādes padotībā esošās no valsts
budžeta daļēji finansētas atvasinātas
publiskas personas, izņemot speciālās
ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu
pārvaldes

17 102

0

19 905

0

19 905

40 680
7 583
7 583

0
0
0

18 704
13 061
13 061

0
0
0

18 704
13 061
13 061

Pašvaldību padotības iestādes,
izņemot speciālās ekonomiskās zonas,
ostu un brīvostu pārvaldes

31 454

0

4 133

0

4 133

Citas pašvaldības padotības iestādes,
izņemot speciālās ekonomiskās zonas,
ostu un brīvostu pārvaldes

31 454

0

4 133

0

4 133

Pašvaldību struktūru kontrolētas un
finansētas komercsabiedrības

1 643

0

1 510

0

1 510

4 347 426
137 393
137 393

2 812
0
0

4 264 834
66 656
66 656

0
0
0

4 264 834
66 656
66 656

31 287 210
31 287 210
29 384 748

5 807 512
5 807 512
0

31 792 327
31 792 327
29 285 636

0
0
0

31 792 327
31 792 327
29 285 636

14 878 117

0

12 970 326

0

12 970 326

14 878 117

0

12 970 326

0

12 970 326

6 646 016

0

11 964 871

0

11 964 871

Citas ministrijas vai centrālās valsts
iestādes padotības iestādes (izņemot no
valsts budžeta daļēji finansētas
atvasinātas publiskas personas, budžeta
nefinansētas iestādes, publiskos
nodibinājumus)
Valsts struktūru kontrolētas un
finansētas komercsabiedrības

Pašvaldību struktūras (Vietējā valdība)
Pašvaldības
Cita pašvaldība

Pārējie sektori
Ārvalstu finanšu palīdzība
Pārējie sektori
Transferti
Vispārējā valdība
Valsts struktūras (Centrālā valdība)
Ministrijas un citas centrālās valsts
iestādes
Cita ministrija vai centrālā valsts
iestāde
Ministriju un centrālo valsts iestāžu
padotības iestādes (izņemot no valsts
budžeta daļēji finansētas atvasinātas
publiskas personas, budžeta nefinansētas
iestādes, publiskos nodibinājumus)

Citas ministrijas vai centrālās valsts
iestādes padotības iestādes (izņemot no
valsts budžeta daļēji finansētas
atvasinātas publiskas personas, budžeta
nefinansētas iestādes, publiskos
nodibinājumus)

6 646 016

0

11 964 871

0

11 964 871

Budžeta nefinansētas iestādes

0

0

22

0

22

Citas ministrijas vai centrālās valsts
iestādes padotībā esošās no budžeta
nefinansētās iestādes

0

0

22

0

22

No valsts budžeta daļēji finansētas
atvasinātas publiskas personas, izņemot
speciālās ekonomiskās zonas, ostu un
brīvostu pārvaldes

84 970

0

38 944

0

38 944

Citas ministrijas vai centrālās valsts
iestādes padotībā esošās no valsts
budžeta daļēji finansētas atvasinātas
publiskas personas, izņemot speciālās
ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu
pārvaldes

84 970

0

38 944

0

38 944

Valsts struktūru veidotie publiskie
nodibinājumi

38 221

0

55 024

0

55 024

Citas ministrijas vai centrālās valsts
iestādes padotībā esošie publiskie
nodibinājumi

38 221

0

55 024

0

55 024

7 737 424
1 902 462
1 840 134

0
5 807 512
0

4 256 449
2 506 691
2 464 284

0
0
0

4 256 449
2 506 691
2 464 284

1 840 134

0

2 464 284

0

2 464 284

62 328

4 851 951

42 407

0

42 407

0

4 851 951

0

0

0

62 328

0

42 407

0

42 407

0

955 561

0

0

0

Ziedojumi un dāvinājumi

53 000

0

68 914

0

68 914

Pārējie sektori
Procentu ieņēmumi
Pārējie sektori

53 000
9 517
9 517

0
0
0

68 914
5 333
5 333

0
0
0

68 914
5 333
5 333

Pārējie ieņēmumi, kas nav klasificēti A11
līdz A18 rindā

5 670 972

0

3 212 472

0

3 212 472

Vispārējā valdība
Valsts struktūras (Centrālā valdība)

1 264 358
0

0
0

318 791
31 718

0
0

318 791
31 718

Valsts budžets
Pašvaldību struktūras (Vietējā valdība)
Pašvaldības
Cita pašvaldība
Pašvaldību padotības iestādes,
izņemot speciālās ekonomiskās zonas,
ostu un brīvostu pārvaldes
Savas pašvaldības padotības
iestādes, izņemot speciālās ekonomiskās
zonas, ostu un brīvostu pārvaldes
Citas pašvaldības padotības iestādes,
izņemot speciālās ekonomiskās zonas,
ostu un brīvostu pārvaldes
Pašvaldību struktūru kontrolētas un
finansētas komercsabiedrības

Ministriju un centrālo valsts iestāžu
padotības iestādes (izņemot no valsts
budžeta daļēji finansētas atvasinātas
publiskas personas, budžeta nefinansētas
iestādes, publiskos nodibinājumus)

0

0

85

0

85

Citas ministrijas vai centrālās valsts
iestādes padotības iestādes (izņemot no
valsts budžeta daļēji finansētas
atvasinātas publiskas personas, budžeta
nefinansētas iestādes, publiskos
nodibinājumus)

0

0

85

0

85

Valsts struktūru kontrolētas un
finansētas komercsabiedrības

0

0

31 633

0

31 633

1 264 358

0

287 073

0

287 073

0
0

0
0

1 041
1 041

0
0

1 041
1 041

1 264 358

0

286 032

0

286 032

4 406 614
68 348 766
28 224 768

0
2 423 811
0

2 893 681
66 084 351
25 877 526

0
-21 389
0

2 893 681
66 062 962
25 877 526

7 975 051

0

7 180 718

0

7 180 718

101 693

0

72 760

0

72 760

11 861 652
649 623
97 397

0
0
0

11 525 989
682 800
155 817

0
0
0

11 525 989
682 800
155 817

78

0

9 627

0

9 627

78

0

9 627

0

9 627

Ministriju un centrālo valsts iestāžu
padotības iestādes (izņemot no valsts
budžeta daļēji finansētas atvasinātas
publiskas personas, budžeta nefinansētas
iestādes, publiskos nodibinājumus)

32 217

0

99 129

0

99 129

Citas ministrijas vai centrālās valsts
iestādes padotības iestādes (izņemot no
valsts budžeta daļēji finansētas
atvasinātas publiskas personas, budžeta
nefinansētas iestādes, publiskos
nodibinājumus)

32 217

0

99 129

0

99 129

Valsts struktūru kontrolētas un
finansētas komercsabiedrības

12 374

0

30 765

0

30 765

Pašvaldību struktūras (Vietējā valdība)
Pašvaldības
Cita pašvaldība
Pašvaldību struktūru kontrolētas un
finansētas komercsabiedrības
Pārējie sektori
Izdevumi (A21 līdz A31rindas summa)
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas,
pabalsti un kompensācijas
Mācību, darba un dienesta komandējumi
un dienesta, darba braucieni
Pakalpojumi
Vispārējā valdība
Valsts struktūras (Centrālā valdība)
Ministrijas un citas centrālās valsts
iestādes
Cita ministrija vai centrālā valsts
iestāde

Vispārējās valdības sektora sarakstā
pie valsts struktūrām ietvertās speciālās
ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu
pārvaldes

6 253

0

0

0

0

Citas ministrijas vai centrālās valsts
iestādes padotībā esošās speciālās
ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu
pārvaldes

6 253

0

0

0

0

No valsts budžeta daļēji finansētas
atvasinātas publiskas personas, izņemot
speciālās ekonomiskās zonas, ostu un
brīvostu pārvaldes

994

0

11 517

0

11 517

Citas ministrijas vai centrālās valsts
iestādes padotībā esošās no valsts
budžeta daļēji finansētas atvasinātas
publiskas personas, izņemot speciālās
ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu
pārvaldes

994

0

11 517

0

11 517

45 481
552 226
2 685
2 685

0
0
0
0

4 779
526 983
29 581
29 581

0
0
0
0

4 779
526 983
29 581
29 581

Pašvaldību padotības iestādes,
izņemot speciālās ekonomiskās zonas,
ostu un brīvostu pārvaldes

2 659

0

1 825

0

1 825

Citas pašvaldības padotības iestādes,
izņemot speciālās ekonomiskās zonas,
ostu un brīvostu pārvaldes

2 659

0

1 825

0

1 825

546 882

0

495 577

0

495 577

11 212 029

0

10 843 189

0

10 843 189

5 082 488

0

4 743 581

0

4 743 581

50 595
32 198

0
0

59 314
45 096

0
0

59 314
45 096

91

0

1 119

0

1 119

91

0

1 119

0

1 119

28 255

0

28 806

0

28 806

Valsts budžets
Pašvaldību struktūras (Vietējā valdība)
Pašvaldības
Cita pašvaldība

Pašvaldību struktūru kontrolētas un
finansētas komercsabiedrības
Pārējie sektori
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,
biroja preces un inventārs, periodika
Vispārējā valdība
Valsts struktūras (Centrālā valdība)
Ministrijas un citas centrālās valsts
iestādes
Cita ministrija vai centrālā valsts
iestāde
Ministriju un centrālo valsts iestāžu
padotības iestādes (izņemot no valsts
budžeta daļēji finansētas atvasinātas
publiskas personas, budžeta nefinansētas
iestādes, publiskos nodibinājumus)

Citas ministrijas vai centrālās valsts
iestādes padotības iestādes (izņemot no
valsts budžeta daļēji finansētas
atvasinātas publiskas personas, budžeta
nefinansētas iestādes, publiskos
nodibinājumus)

28 255

0

28 806

0

28 806

3 719

0

4 156

0

4 156

No valsts budžeta daļēji finansētas
atvasinātas publiskas personas, izņemot
speciālās ekonomiskās zonas, ostu un
brīvostu pārvaldes

133

0

11 015

0

11 015

Citas ministrijas vai centrālās valsts
iestādes padotībā esošās no valsts
budžeta daļēji finansētas atvasinātas
publiskas personas, izņemot speciālās
ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu
pārvaldes

133

0

11 015

0

11 015

18 397
18 178
18 178

0
0
0

14 218
14 218
14 218

0
0
0

14 218
14 218
14 218

Pašvaldību padotības iestādes,
izņemot speciālās ekonomiskās zonas,
ostu un brīvostu pārvaldes

219

0

0

0

0

Citas pašvaldības padotības iestādes,
izņemot speciālās ekonomiskās zonas,
ostu un brīvostu pārvaldes

219

0

0

0

0

5 031 893

0

4 684 267

0

4 684 267

44 138

0

37 681

0

37 681

2 155 001

0

1 772 181

0

1 772 181

151 296
447

0
0

45 929
2 212

0
0

45 929
2 212

Ministriju un centrālo valsts iestāžu
padotības iestādes (izņemot no valsts
budžeta daļēji finansētas atvasinātas
publiskas personas, budžeta nefinansētas
iestādes, publiskos nodibinājumus)

186

0

1 864

0

1 864

Citas ministrijas vai centrālās valsts
iestādes padotības iestādes (izņemot no
valsts budžeta daļēji finansētas
atvasinātas publiskas personas, budžeta
nefinansētas iestādes, publiskos
nodibinājumus)

186

0

1 864

0

1 864

Valsts struktūru kontrolētas un
finansētas komercsabiedrības

261

0

348

0

348

150 849

0

43 717

0

43 717

Valsts struktūru kontrolētas un
finansētas komercsabiedrības

Pašvaldību struktūras (Vietējā valdība)
Pašvaldības
Cita pašvaldība

Pārējie sektori
Nodokļu, nodevu un naudas sodu
maksājumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti,
kārtējie maksājumi Eiropas Savienības
budžetā un starptautiskā sadarbība
Vispārējā valdība
Valsts struktūras (Centrālā valdība)

Pašvaldību struktūras (Vietējā valdība)

Pašvaldības
Cita pašvaldība

37 250
37 250

0
0

110
110

0
0

110
110

Pašvaldību padotības iestādes,
izņemot speciālās ekonomiskās zonas,
ostu un brīvostu pārvaldes

112 147

0

166

0

166

Citas pašvaldības padotības iestādes,
izņemot speciālās ekonomiskās zonas,
ostu un brīvostu pārvaldes

112 147

0

166

0

166

Pašvaldību struktūru kontrolētas un
finansētas komercsabiedrības

1 452

0

43 278

0

43 278

Vispārējās valdības sektora sarakstā
pie pašvaldību struktūrām ietvertās
speciālās ekonomiskās zonas, ostu un
brīvostu pārvaldes

0

0

163

0

163

Citas pašvaldības padotībā esošās
speciālās ekonomiskās zonas, ostu un
brīvostu pārvaldes

0

0

163

0

163

2 003 705
48 420
48 420

0
0
0

1 726 252
36 055
36 055

0
0
0

1 726 252
36 055
36 055

48 420

0

36 055

0

36 055

Ministriju un centrālo valsts iestāžu
padotības iestādes (izņemot no valsts
budžeta daļēji finansētas atvasinātas
publiskas personas, budžeta nefinansētas
iestādes, publiskos nodibinājumus)

211

0

12 869

0

12 869

Citas ministrijas vai centrālās valsts
iestādes padotības iestādes (izņemot no
valsts budžeta daļēji finansētas
atvasinātas publiskas personas, budžeta
nefinansētas iestādes, publiskos
nodibinājumus)

211

0

12 869

0

12 869

48 209
1 583 545
1 583 545

0
2 423 811
2 423 811

23 186
2 284 773
2 284 773

0
0
0

23 186
2 284 773
2 284 773

328 780

0

11 926

0

11 926

309 685

0

272

0

272

309 685

0

272

0

272

18 068

0

10 645

0

10 645

Pārējie sektori
Procentu izdevumi
Vispārējā valdība
Valsts struktūras (Centrālā valdība)

Valsts budžets
Transferti
Vispārējā valdība
Valsts struktūras (Centrālā valdība)
Ministrijas un citas centrālās valsts
iestādes
Cita ministrija vai centrālā valsts
iestāde
Ministriju un centrālo valsts iestāžu
padotības iestādes (izņemot no valsts
budžeta daļēji finansētas atvasinātas
publiskas personas, budžeta nefinansētas
iestādes, publiskos nodibinājumus)

Citas ministrijas vai centrālās valsts
iestādes padotības iestādes (izņemot no
valsts budžeta daļēji finansētas
atvasinātas publiskas personas, budžeta
nefinansētas iestādes, publiskos
nodibinājumus)

18 068

0

10 645

0

10 645

No valsts budžeta daļēji finansētas
atvasinātas publiskas personas, izņemot
speciālās ekonomiskās zonas, ostu un
brīvostu pārvaldes

1 027

0

1 009

0

1 009

Citas ministrijas vai centrālās valsts
iestādes padotībā esošās no valsts
budžeta daļēji finansētas atvasinātas
publiskas personas, izņemot speciālās
ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu
pārvaldes

1 027

0

1 009

0

1 009

1 254 765

2 423 811

2 272 847

0

2 272 847

1 230 055
1 230 055

0
0

2 116 352
2 116 352

0
0

2 116 352
2 116 352

24 710

2 342 380

156 495

0

156 495

0

2 342 380

0

0

0

24 710

0

156 495

0

156 495

0

81 431

0

0

0

Nolietojuma un amortizācijas izmaksas

9 241 355

0

8 966 890

-21 389

8 945 501

Pārējie izdevumi, kas nav klasificēti A21
līdz A30 rindā

2 030 655

0

3 586 197

0

3 586 197

Vispārējā valdība

233

0

1 212

0

1 212

Pašvaldību struktūras (Vietējā valdība)
Pašvaldības
Cita pašvaldība

233
233
233

0
0
0

1 212
0
0

0
0
0

1 212
0
0

Pašvaldību struktūru kontrolētas un
finansētas komercsabiedrības

0

0

1 212

0

1 212

2 030 422

0

3 584 985

0

3 584 985

2 681 917

3 386 613

2 993 030

21 389

3 014 419

-12

0

-3

0

-3

Ieņēmumi (+) vai izdevumi (–) no
nefinanšu aktīvu atsavināšanas

1 762 919

0

1 002 712

0

1 002 712

Budžeta izpildes rezultāts (A + N1 + N2)

4 444 824

3 386 613

3 995 739

21 389

4 017 128

Pašvaldību struktūras (Vietējā valdība)
Pašvaldības
Cita pašvaldība
Pašvaldību padotības iestādes,
izņemot speciālās ekonomiskās zonas,
ostu un brīvostu pārvaldes
Savas pašvaldības padotības
iestādes, izņemot speciālās ekonomiskās
zonas, ostu un brīvostu pārvaldes
Citas pašvaldības padotības iestādes,
izņemot speciālās ekonomiskās zonas,
ostu un brīvostu pārvaldes
Pašvaldību struktūru kontrolētas un
finansētas komercsabiedrības

Pārējie sektori
Ieņēmumu un izdevumu rezultāts (A1 –
A2)
Ieņēmumi (+) vai izdevumi (–) no finanšu
instrumentiem

Ziedojumi un dāvinājumi

Konta nosaukums

Aktīva apraksts

Juridiskas vai fiziskas
personas nosaukums

Sākotnēji
noteiktā patiesā
vērtība

B

C

D

1

Ilgtermiņa ieguldījumi

22 106

Pamatlīdzekļi

22 106

Pārējie pamatlīdzekļi
Bibliotēku fondi

21 506
1 092

Grāmatas bibliotēkām

Fiziska persona

Žurnālu un avīzes abonements
2022.gadam

Apdrošināšanas un Finansu
Brokers SIA

Literārie un mākslas
oriģināldarbi, kultūras un
mākslas priekšmeti

Cēsu Vēstures un Mākslas muzeja
krājuma papildināšana

Fiziska persona

Datortehnika, sakaru
iekārtas un cita biroja
tehnika

datortehnika

AS Printful Latvia

4 550

Pārējie iepriekš
neklasificētie pamatlīdzekļi

Atpūtas vietas vagoniņš un galds

Vidzemes tūrisma asociācija

3 383

Pārējie iepriekš
neklasificētie pamatlīdzekļi

Digitālās klavieres Yamaha
Clavinova

BENU Aptieka Latvija SIA

1 990

Bibliotēku fondi

Bioloģiskie un pazemes aktīvi
Pārējie bioloģiskie
Rietumu tūjas "Brabant"
aktīvi
Apgrozāmie līdzekļi

Recro SIA

600
26 643
13 671

Izejvielas un materiāli

Pārtikas produkti

10 246

600

Krājumi
Materiāli mācību,
zinātniskiem un citiem
mērķiem

245

1 426
Mācību līdzekļi

Apdrošināšanas un Finansu
Brokers SIA

170

Pārtika

Fiziska persona

383

Medikamenti, zāles un
medicīnas materiāli

medicīnas materiāli

Deutshes MedikamentenHilfswerk action medior

824

Saimniecības materiāli
un kancelejas piederumi

kancelejas piederumi

Deutshes MedikamentenHilfswerk action medior

49

Inventārs
Ilgstoši lietojams
inventārs
Ilgstoši lietojams
inventārs
Ilgstoši lietojams
inventārs
Ilgstoši lietojams
inventārs

12 245
Futbola galds Gerlando F-200
Evolution Priekuļu vidusskolai

AS Printful Latvia

405

Inventārs

Fiziska persona

508

Klavieru sols

BENU Aptieka Latvija SIA

Koka soliņi

Vidzemes tūrisma asociācija

99
600

Ilgstoši lietojams
inventārs

Krēsli, paklājs, spilveni, mākslīgie
augi

Paul Mason Properties SIA

393

Ilgstoši lietojams
inventārs

Mācību līdzekļi

Apdrošināšanas un Finansu
Brokers SIA

256

materiāli

Deutshes MedikamentenHilfswerk action medior

137

printers

Biznesa augstskola Turība

357

Tehniskie palīglīdzekļi

Latvijas Senioru kopienu
apvienība

488

Ilgstoši lietojams
inventārs

tīkla aparatūras iekārtas

SIA Mikrotīkls

Apģērbi, apavi, veļa un
gultas piederumi

Adītas vilnas zeķes

Fiziska persona

Ilgstoši lietojams
inventārs
Ilgstoši lietojams
inventārs
Ilgstoši lietojams
inventārs

Naudas līdzekļi

385
12 972

Kase
Ziedojumu un
dāvinājumu līdzekļi

8 617

218
Materiāli tehniskās bāzes
uzlabošanai

Fiziska persona

Norēķinu konti Valsts kasē, kredītiestādēs vai citās institūcijās

218
12 754

Ziedojumu un
dāvinājumu līdzekļi

Jaunpiebalgas vidusskolas
tehnoloģijām mācībām

VIA Nadace

Ziedojumu un
dāvinājumu līdzekļi

Materiāli tehniskās bāzes
uzlabošana

Fiziska persona

655

Ziedojumu un
dāvinājumu līdzekļi

Materiāli tehniskās bāzes
uzlabošanai

Fiziska persona

4 111

Ziedojumu un
dāvinājumu līdzekļi

Materiāli tehniskās bāzes
uzlabošanai

SIA Ģimenes zobārstniecība

Ziedojumu un
dāvinājumu līdzekļi

Materiāli tehniskās bāzes
uzlabošanai

Turcijas republikas
vēstniecība

Ziedojumu un
dāvinājumu līdzekļi

Materiāli tehniskās bāzes
uzlabošanai

Valmieras veselības centrs

300

Ziedojumu un
dāvinājumu līdzekļi

Materiāli tehniskās bāzes
uzlabošanai

ZS Ungurklāmaņi

100

Ziedojumu un
dāvinājumu līdzekļi

Pakalpojumam jauniešiem ar
deviantu uzvedību

I.Zupas ārstu prakse SIA

Ziedojumu un
dāvinājumu līdzekļi

Sociālo pakalpojumu centra
teritorijas labiekārtošanai

AS SEB banka

500

Ziedojumu un
dāvinājumu līdzekļi

Specializēto darbnīcu inventāra
iegādei

Centrālā laboratorija SIA

300

Ziedojumu un
dāvinājumu līdzekļi

Ziedojums Līgatnes MMS vajadzīgo
instrumentu un to palīglīdzekļu
iegādei

Biedrība Latvijas Saule

Ziedojumu un
dāvinājumu līdzekļi

Zupas virtuvei

Cēsu centra Aptieka SIA
"Zāļes"

150

Ziedojumu un
dāvinājumu līdzekļi

Zupas virtuvei

M.E.LAT-LUX SIA

500

1 980

300
2 400

50

1 408

Bilance
(euro)
Posteņa nosaukums

Konta
Nr.
A
1000
1100
1110
1120
1130
1140
1200
1210
1220
1230
1240
1250
1260
1270
1280
1300
1310
1320
1350
1400
1420
1500
1510
1600
1610
2000
2100
2300

AKTĪVS
B

Piezīmes
Nr.

Pārskata perioda
sākumā

Ilgtermiņa ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi
Attīstības pasākumi un programmas

1.
1.1.
1.1.1.

1
197 616 618
404 919
95 173

Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un
tamlīdzīgas tiesības

1.1.2.

63 084

52 759

1.1.3.
1.1.4.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.

239 944
6 718
160 605 990
123 154 868
956 167

100 960
135 966
152 785 536
115 534 523
1 027 358

1.2.3.

8 655 879

8 538 640

1.2.4.

6 710 863

7 018 149

1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.
1.2.8.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.5.
1.4.
1.4.2.
1.5.
1.5.1.
1.6.
1.6.1.
2.
2.1.
2.3.

17 764 830
1 493 580
34 982
1 834 821
30 657 449
29 703 565
950 592
3 292
166 627
166 627
4 883 228
4 883 228
898 405
898 405
17 822 166
656 017
2 514 269

18 709 933
1 508 970
198 735
249 228
26 734 796
23 778 730
1 582 959
1 373 107
174 355
174 355
4 941 486
4 941 486
856 678
856 678
21 454 250
820 597
1 906 564

Pārējie nemateriālie ieguldījumi
Nemateriālo ieguldījumu izveidošana
Pamatlīdzekļi
Zeme un būves
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas
Pārējie pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā
būvniecība
Turējumā nodotie valsts un pašvaldību īpašumi
Bioloģiskie un pazemes aktīvi
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā
Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā
Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Ilgtermiņa prasības
Pārējās ilgtermiņa prasības
Ieguldījuma īpašumi
Ieguldījuma īpašumi
Bioloģiskie aktīvi lauksaimnieciskajai darbībai
Bioloģiskie aktīvi lauksaimnieciskajai darbībai
Apgrozāmie līdzekļi
Krājumi
Īstermiņa prasības

C

Pārskata
perioda beigās

2
185 908 059
415 208
125 523

2400

Nākamo periodu izdevumi un avansa maksājumi par
pakalpojumiem un projektiem

2.4.

481 527

352 083

2600
I.

Naudas līdzekļi
BILANCE (1000+2000)

2.6.
I.

14 170 353
215 438 784

18 375 006
207 362 309

Posteņa nosaukums

Konta
Nr.
A
3000

PASĪVS
B
Pašu kapitāls

Piezīmes
Nr.
C
3.

Pārskata
perioda beigās
1
167 524 813

Pārskata perioda
sākumā
2
162 623 171

3300
3500
3510
3520
4000
5000
5100
5110

Rezerves
Budžeta izpildes rezultāti
Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts
Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts
Uzkrājumi
Saistības
Ilgtermiņa saistības
Ilgtermiņa aizņēmumi

3.3.
3.5.
3.5.1.
3.5.2.
4.
5.
5.1.
5.1.1.

6 357 525
161 167 288
156 722 464
4 444 824
529 149
47 384 822
34 394 075
30 992 631

5 900 707
156 722 464
152 705 336
4 017 128
758 022
43 981 116
32 451 298
28 245 420

5130

Ilgtermiņa saistības pret piegādātājiem un
darbuzņēmējiem

5.1.3.

30 655

2 596

5150

Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie
avansa maksājumi

5.1.5.

3 356 507

4 189 000

5.1.9.

14 282

14 282

5.2.

3 941 724

3 790 995

5.3.

761 850

854 843

5.4.

3 270 515

2 436 320

5.6.

53 397

579 808

5.7.

911 791

821 813

5.8.

488 777

471 804

5.9.

3 562 693

2 574 235

215 438 784

207 362 309

5190
5200
5300
5400
5600
5700
5800
5900
I

Kods
A
0100
9100
9110
9120
9130
9140
9190
9500
9510

9520

Pārējās ilgtermiņa saistības
Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu
īstermiņa daļa
Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un
darbuzņēmējiem
Īstermiņa uzkrātās saistības
Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem
(izņemot nodokļus)
Saistības par nodokļiem, nodevām un citiem
maksājumiem
Pārējās īstermiņa saistības
Nākamo periodu ieņēmumi, saņemtie avansa
maksājumi un transferti
BILANCE (3000+4000+5000)

Posteņa nosaukums
ZEMBILANCE
B
Nomātie aktīvi
Zembilances aktīvi
Iespējamie aktīvi
Paziņotās dividendes un saņemamie maksājumi par
kapitāla daļu izmantošanu
Aprēķinātie līgumsodi, naudas sodi, soda naudas un
kavējuma naudas
Prasības par prettiesiski atsavinātiem aktīviem
Citi zembilances aktīvi
Zembilances pasīvi
Nākotnes saistības saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti
par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības
politiku instrumentu finansētajiem projektiem
Nākotnes saistības saskaņā ar līgumiem un vadības
lēmumiem par ilgtermiņa ieguldījumu iegādi un
izveidošanu, izņemot tos, kas noslēgti par ārvalstu
finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku
instrumentu finansētajiem projektiem

I.

Piezīmes
Nr.

Pārskata
perioda beigās

Pārskata perioda
sākumā

C
0.1.
9.1.
9.1.1.

1
788 623
2 141 595
1 419 358

2
833 862
2 134 006
1 560 292

9.1.2.

318 574

8 159

9.1.3.

304 054

369 390

9.1.4.
9.1.9.
9.5.

3 841
95 768
9 947 376

4 253
191 912
14 450 760

9.5.1.

5 635 123

11 059 987

9.5.2.

2 806 098

1 628 308

9530

Nākotnes saistības saskaņā ar līgumiem un vadības
lēmumiem par preču un pakalpojumu iegādi, izņemot
tos, kas noslēgti par ārvalstu finanšu palīdzības un
Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētajiem
projektiem un nomu

9.5.3.

15 481

42 579

9540

Saņemtie, bet neapmaksātie avansa attaisnojuma
dokumenti

9.5.4.

66 932

126 419

9.5.5.
9.5.6.
9.5.9.

19 133
33 691
1 370 918

22 458
29 241
1 541 768

9550
9560
9590

Nākotnes nomas maksājumi
Izsniegtie galvojumi
Citas zembilances saistības

SIA “A.KURSĪTES AUDITORFIRMA”
Vienotais reăistrācijas Nr.45402005304
RaiĦa iela 13-2, Madona, LV-4801, tālrunis: +371 29 48 38 13, fakss: 648-60497, e-pasts: anita.kursite@inbox.lv

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIĥOJUMS PAR FINANŠU
REVĪZIJAS IETVAROS VĒRTĒTU ATBILSTĪBAS JAUTĀJUMU
Madonā
Dokumenta datums ir tā
elektroniskās parakstīšanas
laiks

Nr. 4.03./1/2022

Cēsu novada domei
Raunas iela 4, Cēsis,
LV-4101

LR Valsts kontrolei
Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013
Apliecinājuma uzdevuma pamatojums
Pamatojoties uz Valsts kontroles, kā grupas revidenta, uzdoto, kā arī mūsu ar Cēsu novada pašvaldību
(turpmāk – Pašvaldība) 2021. gada 16. jūnijā noslēgto līgumu, mēs, saskaĦā ar Valsts kontroles metodiskajiem
norādījumiem, veicām pietiekamas pārliecības apliecinājuma uzdevumu attiecībā uz atbilstības jautājumu “Vai
pašvaldībām piešėirtais finansējums administratīvi teritoriālās reformas īstenošanai izlietots atbilstoši paredzētajiem
mērėiem un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā?”

Uzdevuma priekšmets un piemērojamie kritēriji
ZiĦojuma priekšmets
1. Vai piešėirtā valsts mērėdotācija kopīga jaunveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras
projektu izstrādei izlietota atbilstoši paredzētajiem mērėiem un normatīvajā aktā noteiktajā kārtībā?
(2020.gada 15.septembra LR MK noteikumi Nr.577 "Kārtība, kādā administratīvi teritoriālās reformas
ietvaros pašvaldībām piešėir valsts mērėdotāciju kopīga jaunveidojamā novada pašvaldības
administratīvās struktūras projekta izstrādei");
Revīzija aptver laika posmu no 2020. gada 15. septembra līdz 2021. gada 30. jūnijam.
2.

Vai valsts piešėirtā vienreizēja dotācija, lai līdzfinansētu administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas
rezultātā radušos administratīvos izdevumus, izlietota atbilstoši paredzētajiem mērėiem un normatīvajā
aktā noteiktajā kārtībā? (2021. gada 4. marta LR MK noteikumi Nr.142 "Kārtība, kādā pašvaldībām
piešėir vienreizēju dotāciju, lai līdzfinansētu administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā
radušos administratīvos izdevumus")
Revīzija aptver laika posmu no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembris.

ZiĦojuma priekšmets Nr.1. tiek vērtēts pēc šādiem kritērijiem:
1.1. Vai pašvaldība līdz 2020. gada 30. septembrim ir iesniegusi Valsts reăionālās attīstības aăentūrā
pieteikumu un domes lēmumu par apĦemšanos sagatavot administratīvās (LR MK noteikumu
Nr.577.3.punkts)
1.2. Vai administratīvās struktūras projekts ir izstrādāts līdz 2021. gada 1. jūnijam (LR MK noteikumu
Nr.577 3.punkts)

1.3. Vai administratīvās struktūras projektā iekĜautās izmaksas atbilst normatīvajā aktā noteiktajam (LR
MK noteikumu Nr.577 9.punkts)
1.4. Vai administratīvās struktūras projektā iekĜautās izmaksas ir izlietotas atbilstoši projektā un LR MK
noteikumos Nr.577 noteiktajam, tajā skaitā:
 personāla atalgojums (darba alga );
 personāla atalgojums (valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas);
 piesaistīto ekspertu pakalpojumu izmaksas.
1.5. Vai jaunā novada pašvaldība pēc 2021. gada pašvaldību domes vēlēšanām 30 dienu laikā pēc
pirmās domes sēdes ir pieĦēmusi lēmumu par turpmāko rīcību ar projektu (LR MK noteikumu
Nr.577 14.punkts)

ZiĦojuma priekšmets Nr.2. tiek vērtēts pēc šādiem kritērijiem:
2.1.Vai pašvaldība pēc 2021. gada 1. jūlija, bet ne vēlāk kā līdz 2021. gada 15. septembrim ir iesniegusi
Valsts reăionālās attīstības aăentūrā pieteikumu dotācijas saĦemšanai (LR MK noteikumu Nr.142
6.punkts);
2.2.Vai pieteikumā iekĜautās izmaksas ir saistītas ar administratīvi teritoriālo reformas īstenošanu (LR MK
noteikumu Nr.142 2.punkts);
2.3. Vai dotācija izlietota līdz 2021. gada 31. decembrim (LR MK noteikumu Nr.142 9.punkts);
2.4. Vai dotācija ir izlietota atbilstoši pieteikumā un LR MK noteikumos Nr.142 noteiktajam.

Veiktā darba un izmantoto metožu kopsavilkums
Mūsu uzdevuma procedūras ietvēra novērošanu, aptaujas un dokumentācijas pārbaudes, lai iegūtu atbilstošus revīzijas
pierādījumus un sasniegtu revīzijas mērėus.
Mūsu darba apjoms bija ierobežots un ietvēra:
 pašvaldības vadības un atbildīgo darbinieku aptaujas;
 PieĦemto lēmumu un izdevumu dokumentu izvērtēšanu, saskaĦā ar 2020. gada 15. septembra LR MK
noteikumu Nr.577 "Kārtība, kādā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros pašvaldībām piešėir valsts
mērėdotāciju kopīga jaunveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei”
nosacījumiem par piešėirtās mērėdotācijas izlietošanu jaunveidojamā novada pašvaldības administratīvās
struktūras projekta izstrādei;
 PieĦemto lēmumu un izdevumu dokumentu izvērtēšana, saskaĦā ar 2021. gada 4. marta LR MK noteikumu
Nr.142 "Kārtība, kādā pašvaldībām piešėir vienreizēju dotāciju, lai līdzfinansētu administratīvi teritoriālās
reformas īstenošanas rezultātā radušos administratīvos izdevumus" nosacījumiem .
Uzskatām, ka mūsu iegūtie pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu pārbaudes secinājuma sniegšanai.

Atzinums bez iebildēm
Pamatojoties uz veikto revīzijas darbu, vērtējot atbilstības jautājumu, saskaĦā ar piemērotajiem revīzijas kritērijiem, tika
gūta pārliecība, ka Cēsu novada pašvaldība administratīvi teritoriālās reformas īstenošanai piešėirtās valsts
mērėdotācijas administratīvās struktūras projekta izstrādei EUR 10 124,73 un administratīvo izdevumu segšanai
EUR 461 372,31, izlietojusi atbilstoši paredzētajiem mērėiem un normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Izmantošanas ierobežojums
Šis neatkarīgais ierobežota apliecinājuma uzdevuma ziĦojums ir sagatavots Cēsu novada pašvaldības vajadzībām ir
paredzēts tikai un vienīgi iesniegšanai Latvijas Republikas Valsts kontrolei, to nevar izmantot nekādiem citiem nolūkiem
vai iesniegt jebkādai citai trešajai pusei.
SIA “A.Kursītes auditorfirmas”
(sabiedrības licence nr. 20.)
valdes locekle, zvērināta revidente

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar
drošu elektronisko parakstu un satur laika
zīmogu

Anita
nr.14.)

Kursīte (sertifikāts

Anita Kursīte, tel.29483813
anita.kursite@inbox.lv
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Cēsīs, Cēsu novadā

16.06.2022.

Nr.317

Par 2021.gada Cēsu novada pašvaldības publiskā pārskata apstiprināšanu
Ziņo K.Pots, Cēsu novada Centrālās administrācijas Komunikācijas un klientu servisa pārvaldes vadītājs
Lai nodrošinātu Cēsu novada iedzīvotājus ar strukturētu informāciju par pašvaldības statistiku,
paveikto 2021.gadā un attīstības tendencēm, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 69.panta pirmās daļas 7.punktu un 72.pantu, likuma “Par
budžeta un finanšu vadību” 14.panta trešo daļu, Ministru kabineta 05.05.2010. noteikumiem Nr.413
“Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” 16.punktu, saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 09.06.2022.atzinumu (protokols Nr.7), Cēsu novada dome, ar 15 balsīm - par (Andris Melbārdis
, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks
Bauers, Guntis Grosbergs, Hardijs VENTS, Indriķis Putniņš, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis
Rozenbergs, Laimis Šāvējs) , pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības 2021.gada publisko pārskatu, saskaņā ar pielikumu;
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Komunikācijas un Klientu servisa pārvaldei publicēt gada pārskatu
Cēsu novada pašvaldības mājas lapā, kā arī iesniegt publisko pārskatu Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai publicēšanai mājas lapā.
Cēsu novada domes priekšsēdētājs

J.Rozenbergs

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

