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1. Cēsu novada domes priekšsēdētāja uzruna 

 

Cēsu novada pašvaldības darbībā 2011. gads 

raksturojās ar stingru budžeta finanšu disciplīnas 

ievērošanu un apjomīgu Eiropas Savienības 

struktūrfondu finansēto projektu īstenošanu. Cēsu 

novada pašvaldības 2011.gada budžetu raksturo šādas 

galvenās prioritātes: izdevumu palielināšana 

neatliekamām sociālajām vajadzībām 

maznodrošinātajai sabiedrības daļai, sabiedriskās 

kārtības uzturēšana – drošība novadā, izglītības 

sistēmas pilnveidošana un Eiropas Savienības 

(turpmāk - ES) struktūrfondu projektu realizācija. 2011.gadā samazinoties budžeta 

ieņēmumiem par 5%, tika ieguldīts daudz apjomīgāks darbs budžeta izstrādes procesā, kā arī 

vēlāk budžeta izpildes kontrolē. 

Piesardzīga optimisma un stingras finanšu disciplīnas politika ir attaisnojusies un 

2011. gadā esam spējuši pildīt apņemšanās sociālajā jomā, izglītība, komunālajā saimniecībā. 

Nepatīkams izņēmums ir nepabeigtie ielu rekonstrukcijas projekti, kas noteikti jāpabeidz 

2012.gadā. Skolēnu interešu izglītības finansējums pakāpeniski atgriežas pirmskrīzes līmenī. 

Cēsu novada jauniešiem būs plašākas iespējas izkopt savus mākslinieciskos un sportiskos 

talantus.  

Novada pašvaldība 2011.gadā ir pārņēmusi Cēsu profesionālo vidusskolu un gada 

pēdējā domes sēdē pieņemts lēmums par mācību ražošanas korpusa būvniecību. 2011. gadā 

mums bija ļoti aktīvi jāpierāda, ka Cēsu klīnika ir nepieciešama pacientiem un tai ir jāstrādā. 

Mums ir skaidrs Cēsu slimnīcas attīstības plāns, ir augsti profesionāli mediķi, kas spēj 

nodrošināt kvalitatīvu veselības aprūpi, vienīgais, kas nav skaidrs, kāda būs valsts politika 

attiecībā uz lokālajām slimnīcām. Cēsu klīnikā 2011.gadā noritēja apjomīgi rekonstrukcijas 

darbi, iegādāta mūsdienīga aparatūra, lai mediķi varētu pildīt savu misiju, veikt kvalitatīvus 

izmeklējumus, operatīvi palīdzēt saslimušajiem, traumas guvušajiem, glābt cilvēku dzīvības. 

Ļoti nozīmīgs notikums 2011.gadā bija Vidzemes Mūzikas un kultūras centra ēkas 

rekonstrukcijas uzsākšana. Lai uzbūvētu Vidzemes mūzikas un kultūras centru, rekonstruējot 

ēku Raunas ielā 12, Cēsu novada pašvaldība īsteno projektu, saņemot Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda līdzfinansējumu no divām aktivitātēm – 3.4.3.1. „Nacionālas un reģionālas 

nozīmes daudzfunkcionālo centru izveide” un 3.6.1.1. „Nacionālas un reģionālas nozīmes 

attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”. 2011.gada 20.jūnijā tika 

parakstīts līgums ar AS „UPB” par Vidzemes mūzikas un kultūras centra izbūvi. Būvniecības 

līguma kopējā summa ir 7 887 939,12 LVL. Noslēgtais līgums par Cēsu kultūras nama ēkas 

pārbūvi paredz, ka būvdarbi noslēgsies 2013. gada beigās. 

Cēsu novada pašvaldībā esam noteikuši prioritātes ES struktūrfondu līdzfinansēto 

projektu īstenošanā nākošajā plānošanas periodā. Tās ir – Vaives pagasta ceļu un Cēsu 

pilsētas ielu atjaunošana, uzņēmējdarbības veicināšana, veidojot industriālas zonas ar 

atbilstošu infrastruktūru, vecpilsētas infrastruktūras atjaunošana. 

 

 

Cēsu novada domes priekšsēdētājs 

Gints Šķenders 
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2. Ziņas par pašvaldību 

 

2.1. Teritorija 

Teritorija   171,73 tūkst. km
2
 

Cēsu pilsēta   19,28 tūkst. km
2
 

Vaives pagasts   152,45 tūkst. km
2
 

Ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju  532 Ls 

Attālums līdz Rīgai   87 km 

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%. 

 

2.2. Iedzīvotāji 

Valsts Centrālā statistikas pārvalde publicējusi provizoriskos 2011.gada tautas 

skaitīšanas datus. Tajos redzams, ka Cēsu novadā dzīvo 18 245 iedzīvotāji. Tas ir par 10.51 % 

mazāk kā pēc 2000.gada skaitīšanas datiem (vidējais samazinājums Latvijā 13.2%). 

Iedzīvotāju skaita samazinājums ir noticis gan iedzīvotāju dabiskās kustības (mirušo skaitam 

pārsniedzot jaundzimušo skaitu), gan starptautiskās migrācijas ietekmē. 

2011.gadā demogrāfiskā situācija Cēsīs ir uzlabojusies. Mirstība gan joprojām ir 

lielāka nekā dzimstība, tomēr jaundzimušo skaits aug, bet mirstība samazinās. Reģistrēti 200 

jaundzimušos, kas ir par 33 vairāk nekā 2010.gadā. Reģistrēti 273 miršanas gadījumi un tas ir 

par 54 mazāk nekā 2010.gadā. Cēsīs 2011.gadā noslēgtas 148 laulības, kas ir viens no 

lielākajiem laulību skaitiem pēdējo 20 gadu laikā. 
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2.3. Pašvaldības pārvalde 

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

pašvaldības un Cēsu novada domes darbību nosaka ar Cēsu novada domes 01.07.2009. sēdes 

lēmumu Nr.3 apstiprinātie Cēsu novada saistošie noteikumi Nr.1 “CĒSU NOVADA 

PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”. 

 

Domes deputāti - 15 (ievēlēti 2009.gada jūnijā): 

1. Gints Šķenders – Domes priekšsēdētājs (kopš 2001.gada; 2009.gadā ievēlēts atkārtoti) 

2. Jānis Rozenbergs – Domes priekšsēdētāja vietnieks 

3. Aleksandrs Raubiško  

4. Inese Suija – Markova  

5. Juris Žagars  

6. Artis Rasmanis  

7. Voldemārs Vaivods  

8. Gunta Bērziņa  

9. Ojārs Bicāns  

10. Imants Timermanis 

11. Ēro Rass  

12. Māris Cīrulis  

13. Mārtiņš Malcenieks  

14. Daumants Vasmanis 

15. Māris Niklass  

 

Darbinieki 

Cēsu novada pašvaldības administrācijā 2011.gadā ir: 122 spēkā esoši darba līgumi uz 

nenoteiktu laiku; 25 beztermiņa līgumi ar iestāžu/aģentūru vadītājiem un 6 līgumi (terminēti) 

ar kapitālsabiedrību valžu locekļiem. 

2011. gadā darba attiecības uz nenoteiktu laiku uzsāka 14 darbinieki (no tiem ar 2 

darba attiecības izbeigtas) un noslēgti 25 līgumi uz noteiktu laiku (23 iestājies izpildes 

termiņš). 

Darbinieku mainība 2011.gadā saistīta galvenokārt ar prombūtnē esošu darbinieku 

aizvietošanu, izveidotām jaunām amata vienībām un vakancēm. 

2011.gadā beigusies 1 tiesvedība par darbinieka atjaunošanu darbā, bet spriedums bijis 

darbiniekam nelabvēlīgs. 

 

Iestādes: 

Cēsu novada pašvaldības pakļautībā 2011.gadā:  

 Pastarpinātas pārvaldes institūcijas, kas realizē pirmsskolas izglītības programmas:  

o Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestāde;  

o Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde;  

o Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde;  

o Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde;  

o Cēsu speciālā pirmsskolas izglītības iestāde.  

 

 Pastarpinātas pārvaldes institūcijas, kas realizē pamatizglītības, vidējās izglītības 

programmas:  

o Cēsu 1.pamatskola;  

o Cēsu 2.pamatskola;  

o Cēsu pilsētas pamatskola;  
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o Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskola;  

o Cēsu Valsts ģimnāzija;  

o Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija;  

o Cēsu 2.vidusskola;  

o Līvu pamatskola; 

o Rāmuļu pamatskola. 

 

 Pastarpinātas pārvaldes institūcijas, kas realizē interešu izglītības un profesionālās 

ievirzes izglītības programmas:  

o Cēsu pilsētas Mākslas skola;  

o Cēsu pilsētas Sporta skola;  

o Cēsu Bērnu un jauniešu centrs.  

 

Pastarpinātas pārvaldes institūcijas:  

o Cēsu Centrālā bibliotēka;  

o Cēsu novada Bāriņtiesa;  

o Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļa;  

o Cēsu Kapu saimniecība;  

o Cēsu novada Pašvaldības policija;  

o Dzīvnieku patversme;  

o Vaives pagasta pārvalde. 

  

Cēsu novada pašvaldības pārraudzībā ir šādas iestādes un aģentūras:  

o Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Cēsu Kultūras un tūrisma centrs”;  

o pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”;  

o iestāde „Cēsu pilsētas pansionāts”;  

o iestāde Cēsu internātpamatskola – rehabilitācijas centrs” 

o Cēsu Profesionālā vidusskola; 

o iestāde „Cēsu Pieaugušo izglītības centrs”.  

 

Cēsu novada pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:  

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

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

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

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

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

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

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

 

Pastarpinātas pārvaldes institūcija, kas pārzina un kontrolē būvniecību:  

o Cēsu novada Būvvalde.  

 

Domes sēdes 

2011. gadā notikušas 27 domes sēdes, no tām:  

17 kārtējās;  

10 ārkārtas.  

Domes sēdēs pieņemti 645 lēmumi, kuri pirms tam ir izskatīti pastāvīgi darbojošās komitejās 

un komisijās. 
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2.4. Dzīvesvietas deklarēšana  

Saņemti 1239 iesniegumi dzīvesvietas deklarēšanai. 

Saņemti 380 iesniegumi izziņu saņemšanai par deklarēto dzīvesvietu. 

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

 89 gadījumos - anulētas ziņas; 

 5 gadījumos – deklarēta jaunā dzīvesvieta līdz ziņu anulēšanai; 

 2 gadījumos – lieta izbeigta faktu trūkuma dēļ; 

 1 gadījumā – atsaukts iesniegums ziņu anulēšanai. 

166 personām anulētas ziņas par deklarēto dzīvesvietu. 

Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijai iesniegta 1 anulēšanas lieta. 

Notikušas 5 privatizācijas komisijas sēdes. 

Pieņemti 17 lēmumi privatizācijas jautājumos. 

 

2.5. Tiesvedība un administratīvo aktu apstrīdēšanas process 

Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisija 

Cēsu novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisija 2011.gadā saņemti 13 

privātpersonu iesniegumi, par kuriem pieņemti šādi atzinumi vai lēmumi: 

 6  lietās personas iesniegumā minētais prasījums noraidīts; 

 2  lietās prasījums apmierināts; 

 2  lietās nosūtīts administratīvā akta pieņēmējam atkārtotai izlemšanai sakarā ar 

jaunatklātiem apstākļiem; 

 1 lietā iesniegums nosūtīts izskatīšanai pēc piekritības; 

 1 lietā atteikts izskatīt iesniegumu, jo pēc būtības apstrīdētā administratīvā akta punkts 

nav spēkā; 

 1 lietā – administratīvais akts atcelts un nosūtīts administratīvā akta pieņēmējam 

atkārtotai izlemšanai.  

 

2011. gada aktuālie tiesvedības procesi: 

Civillietas 

 

Nr. 

p.k. 

Domes 

statuss lietā 

Lietas būtība Lietas gaita 

1. Prasītājs  Par apdrošināšanas atlīdzības piedziņu  Procesā 

2. Atbildētājs Par pamatparāda, nokavējuma naudas, 

likumisko procentu un zaudējumu piedziņu. 

Procesā 

3. Atbildētājs Par robežu pārbaudīšanu Procesā 

  

4. Atbildētājs Par zaudējumu Ls 359,50 piedziņu 

 

Prasība apmierināta 

  

5. Prasītājs  Par apdrošināšanas atlīdzības piedziņu Procesā 

6. Atbildētājs Par darba tiesisko attiecību uzteikuma 

atzīšanu par spēkā neesošu, atjaunošanu 

darbā, vidējās izpeļņas izmaksu par visu 

darba piespiedu kavējuma laiku un morālā 

kaitējuma kompensāciju 

Prasība noraidīta 

7. Atbildētājs Par morālā kaitējuma kompensāciju Procesā 
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8. Atbildētājs Par goda un cieņas aizskārumu Procesā 

9. Atbildētājs Par zemes īpašuma tiesību atzīšanu Procesā 

 

Administratīvās lietas 

 

Nr. 

p.k. 

Domes 

statuss lietā 

Lietas būtība Sēdes datums 

1. Atbildētājs Par Cēsu novada domes lēmuma atcelšanu par 

nekustamā īpašuma piespiedu sakārtošanu 

Pieteikums noraidīts 

2. Trešā 

persona 

Par Ekonomikas ministrijas administratīvā akta 

atcelšanu Eiropas Savienības struktūrfondu 

jautājumā  

Procesā 

3. Atbildētājs Par administratīvā akta atcelšanu  kokaugu 

aizsardzības jomā 

Pieteikums noraidīts 

4. Atbildētājs Par Cēsu novada pašvaldības Būvvaldes un 

Cēsu novada domes lēmuma atcelšanu par žoga 

izbūvi 

Procesā  

5. Atbildētājs Par Cēsu novada domes atcelšanu sociālās 

palīdzības jautājumā 

Prasība noraidīta  
 

6. Atbildētājs Par Cēsu novada domes lēmuma atcelšanu par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu 

Procesā
 

 

7. Atbildētājs Par Cēsu pilsētas domes faktisko rīcību 

nerīkojot iepirkuma procedūru atkritumu 

apsaimniekošanā 

Procesā 

8. Atbildētājs Par administratīvā akta atzīšanu par prettiesisku 

un atcelšanu daļā un par labvēlīga 

administratīvā akta izdošanu iepirkumu jomā 

Pieteikums noraidīts
 

 

9. Atbildētājs Par Administratīvo aktu apstrīdēšanas 

komisijas lēmuma par administratīvā akta 

izdošanas termiņa pagarināšanu atcelšana 

Pieteikums noraidīts 

10. Atbildētājs Par pagaidu noregulējumu Pieteikums noraidīts 

11. Atbildētājs Par malkas nojumes atzīšanu par nelikumīgu, 

pienākuma uzlikšanu būves īpašniekam nojaukt 

būvi, morālā kaitējuma atzīšanu 

Procesā 

12. Atbildētājs Par Cēsu novada Vaives pagasta pārvaldes 

faktiskās rīcības izvērtēšanu, saskaņojot zemes 

robežu plānu 

Pieteikums noraidīts 

 

Krimināllietas 

 
1. Cietušais Civilprasība par zaudējumu piedziņu Ls 168,17 

apmērā 

 Prasība apmierināta 

2. Cietušais Civilprasība par zaudējumu piedziņu Ls 243,72 

apmērā 

Prasība apmierināta 

 

Veikti iepirkumi, par kuriem noslēgti līgumi: 

 

Iepirkuma procedūru veidi Procedūru skaits 

Atklāts konkurss  27 (t.sk., 7 

pārtraukti) 
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Noslēgtie līgumi (t.sk., vienošanās un grozījumi līgumos): 
 

Līguma veids Līgumu skaits   

Nekustamā īpašuma nomas un īres līgumi (Cēsu pilsētas 

dome gan kā Nomnieks, gan kā Iznomātājs) 

136 

Kustamas mantas nomas un patapinājuma līgumi (Cēsu 

pilsētas dome gan kā Nomnieks, gan kā Iznomātājs) 

16 

Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas līgumi (Cēsu 

pilsētas dome gan nodod, gan pieņem apsaimniekošanā)  

11 

Pašvaldības mantas atsavināšanas līgumi 2 

Preču pirkuma līgumi 110  

Pakalpojumu līgumi ar fiziskām personā  134 

Pakalpojumu līgumi ar juridiskām personām  151 

Uzņēmuma līgumi (kapitālā būvniecība) 18 

Uzņēmuma līgumi (kārtējie remonti) 24 

Uzņēmuma līgumi (projektēšana) 10  

Dāvinājuma (ziedojuma) līgumi  3 

Līgumi par Cēsu pilsētas domes saistībām (aizņēmumi 

un galvojumi) 

 8 

Sadarbības līgumi ar Domes līdzfinansējumu 17  

Sadarbības līgumi bez Domes līdzfinansējuma 

nepieciešamības 

30 

Līgumi par investīciju piesaisti 6 

Pavisam kopā  679 

  

2.5 Bāriņtiesa 

2011.gadā Cēsu novada bāriņtiesa veikusi 190 pārbaudes par bērnu un rīcībnespējīgo 

personu dzīves apstākļiem ģimenēs un sociālās aprūpes iestādēs un pieņēmusi kopā 137 

lēmumus. 

Bērnu skaits ģimenēs, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un 

audzināšana un par kurām bāriņtiesa pārskata gadā informējusi pašvaldības 

sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju 

13 

Personu skaits, kurām pārskata gadā ar bāriņtiesas lēmumu atņemtas bērna 

aprūpes tiesības 

13 

Personu skaits, kurām pārskata gadā ar bāriņtiesas lēmumu atjaunotas bērna 

aprūpes tiesības 

5 

Bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata gadā atņemtas bērna aprūpes tiesības 17 

Bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata gadā atjaunotas aprūpes tiesības 8 

Personu skaits, par kuriem bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par prasības sniegšanu 

tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu 

1 

Personu skaits, kurām ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības 1 

B daļas pakalpojumu iepirkums 4  

Sarunu procedūra 4 

Atbilstoši Publisko iepirkumu 

likuma 8¹.panta noteikumiem 

84  

Pavisam kopā izsludinātas 

iepirkuma procedūras  

 119 
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Bērnu skaits, kuru vecākiem ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības  1 

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

kuriem: 

50 

 audžuģimenē 4 

 aizbildņa ģimenē 38 

 bērnu aprūpes iestādē 8 

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

aprūpē (audžuģimenē, aizbildnībā, aprūpes un rehabilitācijas aprūpes iestādē ) 

4 

Bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pārskata gadā pieņēmusi lēmumu par 

ārpusģimenes (audžuģimene, aizbildnība, bērnu aprūpes iestāde) aprūpi 

17 

Bērnu turpmākā aprūpe pēc aprūpes audžuģimenē izbeigšanas 2 

Bērnu turpmākā aprūpe pēc aprūpes aizbildņa ģimenē izbeigšanas- skaits kopā 12 

 no tā bērnu skaits pēc pilngadības sasniegšanas 5 

 no tā vecāku aprūpē nodoto bērnu skaits pēc bērna aprūpes vai aizgādības 

tiesību atjaunošanas vecākiem 

5 

 no tā aprūpē citā aizbildņa ģimenē nodoto bērnu skaits 2 

Personu skaits, kuras ar bāriņtiesas lēmumu ieceltas par aizbildni bērnam 7 

Personu skaits, kuras ar bāriņtiesas lēmumu atceltas no aizbildņa pienākumu 

pildīšanas nolaidīgas rīcības vai citu iemeslu dēļ 

1 

Bērnu skaits, kuriem ar bāriņtiesas lēmumu iecelts aizbildnis 10 

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 

3 

Vecāku aprūpē esoša bērna nodošana citas personas aprūpē Latvijā un ārvalstī 

pārskata gadā 

7 

Aizbildņa ģimenē, audžuģimenē un aprūpes un rehabilitācijas institūcijā ievietotā 

bērna nodošana citas personas aprūpē ārvalstī pārskata gadā  

2 

Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pieņēmusi 

lēmumu atļaut šķērsot valsts robežu 

2 

Viesģimeņu skaits pārskata gadā 1 

Audžuģimeņu kopējais skaits līdz pārskata gada 31.decembrim 5 

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

adopcija ir bērna interesēs 

2 

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

nodošanu adoptētāja aprūpē vai aprūpes izbeigšanu 

1 

Aizgādnībā esošo personu skaits pārskata gada 31.decembrī 25 

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

bērna aizgādības tiesību noteikšanu un saskarsmes tiesības izmantošanas kārtību 

10 

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

noteikšanu 

3 

Bērnu skaits, par kuriem dots atzinums par ikdienas aizgādības īstenošanu 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 

9 

Pieņemtie lēmumi par nepilngadīgo bērnu un rīcībnespējīgo personu mantisko 

interešu nodrošināšanu vai aizstāvību 

23 
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3. Pašvaldības budžets 

 
2011.gada budžetu raksturo šādas galvenās prioritātes: izdevumu palielināšana 

neatliekamām sociālajām vajadzībām maznodrošinātajai sabiedrības daļai, sabiedriskās 

kārtības uzturēšana – drošība novadā, izglītības sistēmas pilnveidošana un Eiropas Savienības 

(turpmāk - ES) struktūrfondu projektu realizācija. 2011.gadā samazinoties bāzes konsolidētā 

budžeta ieņēmumiem par 5%, tika ieguldīts daudz apjomīgāks darbs budžeta izstrādes 

procesā, kā arī vēlāk budžeta izpildes kontrolē. Finanšu plānošana un kontrole tika veikta 

pamatojoties uz likumiem un Ministru kabineta noteikumiem un Cēsu novada domes lēmumu 

Nr.658 „Cēsu novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un 

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

noteikumiem Nr.5 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2010.gadam” (18.02.2010. Cēsu novada 

domes lēmums Nr.77). Attiecībā uz budžeta ieņēmumu un izdevumu uzskaites pilnveidošanu 

tika apstiprināta „Cēsu novada pašvaldības un tās padotības iestāžu grāmatvedības 

organizācijas un uzskaites kārtība” (30.12.2010. Cēsu novada domes lēmums Nr.810). 

Iepriekš minēto pasākumu rezultātā budžeta līdzekļu atlikums pārskata gada beigās sasniedza 

– 6.15 milj. latu, pašvaldības resursi izdevumu segšanai sasniedza – 23.75 milj. latu, izdevumi 

– 17.60 milj. latu. Budžeta līdzekļu atlikums izveidojās izdevumu optimizācijas rezultātā, kā 

arī sakarā ar projektu realizācijai saņemtajiem avansa maksājumiem par ES struktūrfondu 

finansēto daļu un valsts budžeta finansēto daļu projektu īstenošanai. 

 

Cēsu novada pašvaldības budžets 

Rādītāji 2010 2011 2012 plāns

Ieņēmumi

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 5 422 792 6 075 728   5 641 278    

Nekustamā īpašuma nodoklis 329 837 652 999      605 866       

Azartspēļu nodoklis 40 000 46 661        46 000         

Nenodokļu ieņēmumi 34 533 48 967        26 435         

Valsts budžeta transferti 3 070 708 8 195 849   3 301 125    

Pašvaldību budžeta transferti 483 256 501 566      480 015       

Budžeta iestāžu ieņēmumi 1 186 094 809 209      829 658       

Izdevumi

01.000 Vispārējie valdības dienesti                                                                                           1 692 817 954 922      1 300 966    

02.000 Aizsardzība    0 -                 1 182           

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība                                                                                         179 587 194 006      225 403       

04.000 Ekonomiskā darbība                                                                                                     1 936 860 3 784 483   3 759 353    

05.000 Vides aizsardzība                                                                                                      223 136 364 538      481 118       

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana               689 860 588 268      436 118       

07.000 Veselība 34 842 40 773        4 235           

08.000 Atpūta, kultūra, reliģija 2 151 715 3 243 207   4 296 877    

09.000 Izglītība 5 861 990 7 366 819   6 205 438    

10.000 Sociālā aizsardzība 1 022 702 1 069 814   1 171 401    

13 793 509   17 606 830 17 882 091   
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Ilgtermiņa aizdevumi LVL 10 639 

Nr. 
Aizdevuma 

saņēmējs 

Aizdevuma 

mērķis 

Aizdevuma 

termiņš 

Aizdevuma 

atlikums uz 

31.12.2011

. 

Aizdevuma 

atlikums uz 

01.01.2011

. 

Izmaiņas 

2010.gada 

laikā 

1. 
Privātpersona 

L. V. 

Studiju 

mācību 

apmaksa 

30.11.2011.- 

30.11.2017. 
3 464 4 157 -693 

2. 
Privātpersona 

A.Z.  

Studiju 

mācību 

maksa 

20.08.2007.- 

01.09.2016. 
6 542 5 702 840 

3. 
Privātpersona 

J.R. 

Studiju 

mācību 

maksa 

25.08.2011.- 

01.09.2017. 
633 0 633 

 Kopā:   10 639  9 859 780 

 

Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi LVL 84 990 

Nr. 

Uzņēmuma, 

organizācijas 

nosaukums, 

juridiskā adrese, 

reģistrācijas Nr. 

Līdz-

dalības 

daļas 

01.01. 

2011. 

Līdz-

dalības 

daļas 

31.12. 

2011. 

Daļas 

nomināl-

vērtība 

Iegul-

dījums 

uz 

31.12. 

2011. 

Iegul-

dījums 

uz 

01.01. 

2011. 

Izmaiņas 

2011.gad

a laikā 

1. 

“Ziemeļvidzemes 

atkritumu 

apsaimniekošanas 

organizācija” SIA 

Rīgas iela 32, 

Valmiera, LV4201 

84 990 

daļas 

6,81% 

84 990 

daļas 

6,81% 

LVL 1 84 990 84 990 0 

 

Pārskata gada sākumā un beigās Cēsu novada pašvaldības ieguldījums 

“Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācijā” SIA pamatkapitālā – LVL 84 

990 apmērā, kas atbilst 84 990 „ZAAO” SIA pamatkapitāla daļām ar vienas kapitāla daļas 

vērtību LVL 1 . 

 

Ilgtermiņa prasības LVL 9 027 

„Pārējās ilgtermiņa prasības” uzskaita pārējās prasības, kuru sākotnējais saņemšanas 

termiņš ir noteikts vairāk par gadu no bilances datuma. 

„Ilgtermiņa prasības” kopsumma salīdzinājumā ar 2010.pārskata gadu neto vērtībā 

samazinājušies par LVL 47 751. 

Konta nosaukums 

Atlikums 

31.12. 

2011 

Atlikums 

01.01. 

2011 

Izmai-

ņas 

 (+,-) 

Ilgtermiņa prasības 12 120 56 778 -44 658 

Uzkrājumi nedrošiem ilgtermiņa aizdevumiem un 

prasībām 

-3 093 0 -3 093 

Pavisam kopā 9 027 56 778 -47 751 

 

Ilgtermiņa saistības LVL 18 867 261 

 „Ilgtermiņa saistības” kopsumma salīdzinājumā ar 2010.pārskata gadu palielinājusies 

par LVL 1 612 053. 
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Ilgtermiņa aizņēmumi LVL 11 546 628 

Cēsu novada pašvaldība ilgtermiņa aizņēmumos uzskaita no Valsts Kases saņemtos 

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

aizņēmumu, atsevišķi uzrādot ilgtermiņa aizņēmumu un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa 

daļu, to pamatsummas 

Ilgtermiņa aizņēmumi uz 01.01.11. LVL 11 139 404. 

 2011.gadā Cēsu novada pašvaldība saskaņā ar Cēsu novada domes un Pašvaldību 

aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes lēmumiem saņēmusi sešus 

ilgtermiņa aizņēmumus par kopēju summu LVL 1 283 671. No iepriekš piešķirtajiem četriem 

kredītiem papildus piešķirts LVL 759 802.  Pārskata gada laikā LVL 1 566 040 apmērā veikta 

ilgtermiņa aizņēmuma ilgtermiņa daļas atmaksa aizdevumiem. 

 No ilgtermiņa aizņēmumiem pārskata gada beigās uz ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa 

daļu pārgrāmatotas 2012.gadā atmaksājamā kopsumma LVL 70 209. 

 

Ilgtermiņa aizņēmumi 
31.12. 

2011. 

01.01. 

2011. 

Izmaiņas 

(+,-) 

Ilgtermiņa aizņēmumi Valsts kasei  
10 949 

885 

10 472 

451 
477 434 

Ilgtermiņa aizņēmumi no Valsts kases/EIB 596 743 666 953 -70 210 

Pavisam kopā 
11 546 

628 

11 139 

404 
407 224 

 

Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi LVL 2 603 950 

Pārskata gadā nākamo periodu ieņēmumos uzskaita saņemto ārvalstu finanšu 

palīdzību, saņemto finansiālo ārvalstu atbalstu un dāvinājumus, ja saskaņā ar vismaz vienu no 

dāvinājuma vai pušu vienošanās līguma nosacījumiem: 

 saņemtie līdzekļi paredzēti ilgtermiņa ieguldījuma objekta (ar ierobežotu lietošanas 

laiku) iegādei, izveidošanai vai būvniecībai; 

 saņemtie līdzekļi tiks izlietoti tikai nākamajā pārskata gadā noteiktu nākamā pārskata 

gada izdevumu segšanai. 

 

Galvenie norēķinu veidi 

Atlikums 

uz  

31.12. 

2011. 

Atlikums 

uz 01.01. 

2011. 

Izmai-

ņas  

(+,-). 

Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi  par ERAF 

projekta Nr. 

VPD1/ERAF/CFLA/04/APK/1.2.2.1./000079/008 

(25.2% VB fin.daļa, 64% ERAF fin.daļa) 

kapitālieguldījumiem trīs regulējamu krustojumu 

un rotācijas apļa izveidē neamortizētā daļa 

59 617 74 521 -14 904 

Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi  par ERAF 

projekta Nr. 

VPD1/ERAF/CFLA/06/APK/1.2.2.1./000024/030 

(7.50% VB fin.daļa, 75% ERAF fin.daļa) 

kapitālieguldījumiem projektā „Mazaizsargāto 

ceļu satiksmes dalībnieku drošības uzlabošana 

Cēsu pilsētā” neamortizētā daļa 

29 170 31 158 -1 988 
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Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi  par ERAF 

projekta Nr. 

VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/1.2.5./000038/002  

kapitālieguldījumiem Cēsu pils kompleksā 

neamortizētā daļa 

990 494 1 056 

527 

-66 033 

Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi  par ERAF 

projekta Nr. 

VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/1.1.4.2./000026/020 

(7.50% VB fin.daļa, 75% ERAF fin.daļa) 

kapitālieguldījumiem Cēsu izglītības iestāžu 

energoefektivitātes paaugstināšanas neamortizētā 

daļa 

692 269 761 495 -69 226 

Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi  par ERAF 

projekta Nr. 3DP/3.2.1.3.1./08/APIA/SM/ 

„Satiksmes drošības un transporta sistēmas 

organizācijas uzlabošanai Vāveres ielā Cēsis” 

kapitālieguldījumiem neamortizētā daļa 

25 572 38 358 -12 786 

Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi par 

Sabiedrības integrācijas fonda projektu Nr. 

1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/005 Atbalsts 

pašvaldības kapacitātes stiprināšanai neamortizētā 

daļa 

2 603 0 2 603 

Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi vides 

ministrijas projektā Nr. KPF/VIDM/2009/KPFI-

1/67 Energoefektivitātes paaugstināšana Cēsu 

novada pašvaldības ēkās neamortizētā daļa 

279 348 0 279 

348 

Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi LAD 

projektā Nr. 10-09-L32100-000207 Aktīvā atpūtas 

parka „Rīdzene” izveidošana Vaives pagastā, 

Cēsu nov. neamortizētā daļa 

29 632 0 29 632 

Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi ERAF 

projektā 

Nr.3DP/3.1.4.3.0/08/IPIA/VRAA/011/008 Cēsu 

pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu renovācija 

neamortizētā daļa 

279 036 0 279 

036 

Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi ERAF 

projektā Nr. 3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/107 

Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas 

materiālās bāzes izveidošana neamortizētā daļa 

71 351 0 71 351 

Cēsu novada pašvaldība 
2 459 

092 

1 962 

059 

497 

033 

Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi par ERAF 

projekta 

Nr.2005/11/VPDI/ERAF/CFLA/04GS/1.4.6.2./00

01/001(80%ERAF)Bērzaines 16, Cēsīs 

94 990 99 989 -4 999 

Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi par ERAF 

projekta 

NR.3DP/3.4.4.2.0/08/IPIA/MA/020(75%ERAF) 

Caunas 8, Cēsis 

49 868 46 643 3 225 

CN PA Sociālais dienests 144 858 146 632 -1 774 
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Pavisam kopā 
2 603 

950 

2 108 

691 

495 

259 

 

Ilgtermiņa saistības par struktūrfondu projektiem LVL 4 671 541 

Pārskata gadā ilgtermiņa saistībās par struktūrfondu projektiem uzskaita saņemto 

finansējumu struktūrfondu projektiem, kuru izpildes termiņš ir ilgāks par vienu gadu. 

Galvenie norēķinu veidi 

Atlikums 

uz  

31.12. 

2011. 

Atlikums 

uz 01.01. 

2011. 

Izmai-

ņas 

(+,-) 

Projekts „Daudzfunkcionālā centra „Vidzemes 

mūzikas un kultūras centrs ”izveide” 

3DP/3.4.3.1.0./09/IPIA/CFLA/02/002,beigu 

termiņš 12.11.2012 

1 296 

043 

697 914 598 

129 

Projekts „Daudzfunkcionālā centra „Vidzemes 

mūzikas un kultūras centrs ”izveide” 

3DP/3.6.1.1.0./10/IPIA/VRAA/005,beigu termiņš 

31.03.2013. 

3 200 

350 

2 924 

916 

275 

434 

Projekts „ Cēsu pilsētas tranzītielas -Pētera ielas 

rekonstrukcija” 3DP/3.2.1.2.0/10/AIPIA/SM/013, 

beigu termiņš 01.10.2012. 

0 321 564 -321 

564 

Projekts Cēsu novada Vaives pagasta Krīvu ciema 

ūdenssaimniecības attīstība Nr. 

3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/058/061, beigu 

termiņš 15.01.2013. 

61 599 0 61 599 

Projekts Cēsu novada Vaives pagasta Rīdzenes 

ciema ūdenssaimniecības attīstība Nr. 

3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/059/062, beigu 

termiņš 15.01.2013. 

98 683 0 98 683 

Projekts „Local Artists for Regional 

Development”4.3-22/2011/1-15-66/2011-64, 

beigu realizācijas termiņš 09.03.2013. 

2 201 0 2 201 

Projekts „Invalīdu habilitācijas-dienas 

centrs”1DP/1.4.1.2.4/10/APIA/NVA/094 

12 665 0 12 665 

Pavisam kopā 
4 671 

541 

3 944 

394 

727 

147 

 

 

Ilgtermiņa saistības par pārējiem Eiropas Savienības finansētajiem projektiem LVL 0 

Galvenie norēķinu veidi 

Atlikums 

uz  

31.12. 

2010. 

Atlikums 

uz 01.01. 

2011. 

Izmaiņas 

(+,-) 

Projekts „Mūžizglītības programma Comenius 

Onceupon a timein Europe”2010-1-PL1-

COM06-112775,  beigu termiņš 31.07.2012 

0 11 807 -11 807 

Pavisam kopā 0 11 807 -11 807 

 

Izsniegtie galvojumi LVL 6 123 
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Uz pārskata perioda sākumu Cēsu novada pašvaldības izsniegtie galvojumi: 

LVL 4 160 – Klaipēdas Universitātes Mākslas fakultātes Režisoru katedras studentei 

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

gadā; 

LVL 2 400 - Klaipēdas Universitātes Mākslas fakultātes Režisoru katedras studentei 

privātpersonai L. J. studējošā kredīta nodrošināšanai AS „Citadele banka” ar procentu likmi 

5% gadā; 

LVL 1 600 000: 

atbilstoši 10.10.01. Hipotēkas līgumam starp Latvijas Republikas Finanšu ministriju un Cēsu 

pilsētas domi, nodibināta hipotēka uz Cēsu pilsēta domei piederošo nekustamo īpašumu par 

labu ķīlas ņēmējam - LR Finanšu ministrijai par izsniegto galvojumu AS”SEB Banku” 

aizdevumam Cēsu pilsētas p/u „Cēsu siltumtīklu uzņēmums”  02.06.03. hipotēka 

nostiprināta Zemesgrāmatā LVL 1 600 000 apmērā. 

 

Nr.p.k. Nekustamais īpašums Kadastra numurs 

1. Bērzaines 31 4201 006 1308 

2. Bērzaines 38 4201 006 1708 

3. Birzes 31 4201 002 0123 

4. Ķiršu 10 4201 008 0317 

5. L.Paegles 4b 4201 009 0308 

6. Rūpniecības 13 4201 503 0035 

7. Turaidas 7 4201 506 0019 

8. Vaives 2a/2 4201 504 0061 

9. Zīļu 10 4201 507 0014 
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4. Nozīmīgākie, novadā īstenotie projekti 

          

Nozīmīgs faktors 2009.gada pašvaldības darbībā bija aktīva Eiropas Savienības 

struktūrfondu finansējuma apguves uzsākšana. Cēsu novada pašvaldība kopumā 2011.gadā 

noslēgusi līgumus par ES struktūrfondu atbalstītu projektu īstenošanu, piesaistot finansējumu 

gan no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, gan Eiropas Sociālā fonda u.c. 2011.gadā tika 

sagatavoti vairāki projektu pieteikumi pārrobežu sadarbības programmu ietvaros. 

 

Nozīmīgākie projekti, kuru īstenošana tika noslēgta 2011.gadā ir: 

 Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās; 

 Cēsu pirmsskolas izglītības iestāžu renovācija; 

 Energoefektivitātes paaugstināšana Cēsu novada pašvaldības ēkās; 

 Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs; 

 Vidzemes pašvaldību kapacitātes stiprināšana par projektu ieviešanas 

tiesiskajiem, finansiālajiem un ekonomiskajiem aspektiem; 

 Speciālistu piesaiste Cēsu novada pašvaldībā; 

 Satiksmes drošības uzlabojumi pie Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības 

iestādes; 

 No Igaunijas līdz Horvātijai: saprātīgi enerģijas taupības pasākumi pašvaldību 

ēkām Centrālās un Austrumeiropas valstīs (INTENSE). 

 

2011. gadā tika īstenoti un nākamajos gados tiks tupināta īstenošana šādiem projektiem: 

 Cēsu pilsmuižas parka atjaunošana tūrisma attīstībai; 

 Cēsu pilsmuižas kompleksa revitalizācija tūrisma attīstībai pašvaldībās; 

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

 Daudzfunkcionālā centra „Vidzemes mūzikas un kultūras centra” izveide; 

 Cēsu novada pašvaldības vispārizglītojošo izglītības iestāžu informatizācija; 

 Pašvaldību teritorijas plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu 

pārvaldības un uzraudzības informācijas sistēmas -1.kārta. 

 

2011. gadā tika noslēgti līgumi par šādu projektu īstenošanas uzsākšanu: 

 Cēsu novada attīstības programmas izstrāde; 

 Energoefektivitātes paaugstināšana Cēsu novada pašvaldības ēkās 2.kārta; 

 Ūdenssaimniecības attīstības Vaives pagasta Rīdzenes un Krīvu ciemos. 

 

2011.gadā Cēsu novada pašvaldība trupināja sadarbību ar biedrību „Cēsu biznesa 

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

organizēt komercdarbību veicinošus pasākumus, nodrošinot operatīvu un koordinētu 

sadarbību. 2011.gadā Cēsu novada pašvaldība turpināja sadarbību ar Latvijas investīciju un 

attīstības aģentūru ar mērķi sekmēt komercdarbības attīstību Cēsu novada pašvaldības 

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

risinājumus veiksmīgai komercdarbības attīstībai. 

Lai nodrošinātu vienotu Cēsu novada teritorijas attīstības plānošanas sistēmu, 

2011.gadā tika turpināts darbs pie Cēsu novada Teritorijas plānojuma un Attīstības 

programmas izstrādes. Ar mērķi sekmēt uzņēmējdarbību un nodrošināt vienmērīgu 

pašvaldības teritorijas attīstību, 2011.gadā tika veikta divu detālplānojumu izstrāde.  

Samazinoties bērnu skaitam gan Latvijā, gan Cēsu novadā, turpmākajos gados būs 

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

Būtiskas izmaiņas 2011.gadā ieviesa kopējā valsts politika Profesionālās izglītības iestāžu 
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optimizācijā un attīstībā, kā rezultātā Cēsu novada pašvaldība 2011.gadā pārņēma savā 

pakļautībā Cēsu Profesionālā vidusskola un 2012,gadā varētu tikt nodota arī Alfrēda Kalniņa 

Cēsu Mūzikas vidusskola.  

Tālākās pašvaldības attīstības perspektīvas ir pakļautas izmaiņām valsts ekonomiskajā 

un finansu sfērā, kā arī izmaiņām nodokļu politikā. Būtisks pašvaldības budžeta ieņēmumu 

daļas samazinājums 2011.gadā, kā arī neskaidrā Finanšu ministrijas ilgtermiņa stratēģija ir 

nopietns riska faktors pašvaldības turpmākajai darbībai, attīstībai un ilgstošu rezultātu 

sasniegšanai. 

 



20 

 

5. Nozīmīgākie veikumi un notikumi izglītībā 

 

Cēsu novada pašvaldības desmit vispārizglītojošās izglītības iestādēs 

2011./2012.mācību gadā pamatizglītību un vidējo izglītību iegūst 2878 izglītojamie, kas ir par 

189 izglītojamiem mazāk nekā 2010./2011. mācību gadā.  

2011.gada 1.novembrī Cēsu novada pašvaldība no izglītības un Zinātnes ministrijas 

pārņēma Cēsu profesionālo vidusskolu. Skolā tiek īstenotas galdnieku, mēbeļu galdnieku, 

elektriķu, metālapstrādes apmācību programmas.  

Īstenots projekts „Skolēnu prakse vasarā”, kuras ietvaros 82 izglītojamie savas 

teorētiskās zināšanas pilnveidoja, strādājot pašvaldības finansētās darba vietās Cēsu 

2.pamatskolā, Cēsu Kultūras un Tūrisma centrā, Cēsu novada pašvaldībā, Sabiedrībā ar 

ierobežotu atbildību „CDzP”, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „I.R DĀRZS”. 

 
Pieaugušo izglītības centra darbība 

Cēsu Pieaugušo izglītības centra (turpmāk tekstā CPIC) darbību 2011.gadā noteica Cēsu 

novada pašvaldības apstiprināts nolikums un pašvaldības „Izglītības stratēģija”, nodaļa 

Pieaugušo izglītība, programma pieaugušo izglītība Cēsu novadā 2010-2013.  

Centra galvenie darbības virzieni 2011.gadā: 

 Iesaistīšanās Nodarbinātības Valsts Dienesta organizētajās programmās 

bezdarba riskam pakļautiem iedzīvotājiem ; 

 Jauno pieaugušo iesaistīšana sociālās iekļaušanas, apmaiņas un iniciatīvas 

programmās; 

 Iesaistīšanās Eiropas Brīvprātīgā darba programmās ; 

 Senioru programmas izveide Cēsu novadā; 

 Neformālās izglītības piedāvājuma paplašināšana iedzīvotājiem. 

 

Iesaistīšanās Nodarbinātības Valsts Dienesta organizētajās programmās bezdarba 

riskam pakļautiem iedzīvotājiem. CPIC piedalījās valsts iepirkumā par neformālās 

izglītības programmu apguvi bezdarba riskam pakļautām nodarbinātām personām preventīvā 

bezdarba samazināšanas pasākumam „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām”, ESF 

projekts Nr.1DP//1.2.2.1.2/09/IPIA/NVA/001 „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām 

personām”. CPIC realizēja programmas 32 286 LVL apjomā un  apmācībā iesaistīti 188 

dalībnieki. 

CPIC ir noslēdzi sadarbības līgumu ar „Profesionālās Izglītības Eksaminācijas Centru” 

(PITEC) Rīga, par kopīgu darbību profesionālās pilnveides programmu jomā. Realizēta 

profesionālā programma „Projektu vadība”. 

 

Jauno pieaugušo iesaistīšana sociālās iekļaušanas, apmaiņas un iniciatīvas programmās. 

Mērķgrupa: jaunieši, jaunie pieaugušie no 18  līdz 25 gadu vecumam. 

 Piesaistītais finansējums jauniešu iniciatīvas projektiem 5379 LVL, 2 projekti, kuru 

mērķauditorija jaunieši ar ierobežotām iespējām iesaistījās KINO projektā.   

 

Iesaistīšanās Eiropas Brīvprātīgā darba programmās 

 Piesaistītais finansējums funkcijas realizēšanai 8748 LVL, 12 brīvprātīgo nosūtīšana 

Eiropas brīvprātīgā darbā. 

 

Neformālās izglītības piedāvājuma paplašināšana iedzīvotājiem. 
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2011. gadā vakara neformālās izglītības programmas apmeklējuši 428 dalībnieki, no kuriem 

233 iesaistījušies  garākos kursos 60-80 stundu apjomā.  Kursu maksas pakalpojumi 

2011.gadā 27 176 LVL. 

        2011. gadā  CPIC ir piedalījies  projektu sagatavošanā sadarbībā ar Nevalstiskām 

organizācijām - Šveices NVO programmā - Sieviešu resursu centrs „Prieks”; Cēsu Pensionāru 

biedrība – senjoru programmas dzīves kvalitātes saglabāšanai. Kopīgais finansējums 20 000 

LVL, projekta finansējumu veido apmēram 15 pulciņu darbība 2011.gadā. 

Šveices NVO programmā – „Sociālā līdzatbildība” (Rīga ), Šveices Jaunatnes organizācija , 

CPIC – projekts par Brīvprātīgo darbu Cēsīs, 13 000LVL. Projekta saturu veido apmācība, 

brīvprātīgā darbs. 

CPIC amatu sarakstā apstiprinātas 4 amata vienības. Kopīgais iestādes apgrozījums 

2011.gadā 117 953 LVL, no kuriem Cēsu novada pašvaldības finansējums 24393 LVL. 
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6. Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums 

6.1. Fiziskajā izteiksmē 

Zemes sadalījums pa zemes lietošanas veidiem un tā izmaiņas laika periodā no 2009. līdz 2011. gadam 

 

Pašvaldības īpašumā esoša zeme (ha) 

Nr

. 

Zemes lietošanas veids Kopplatība 

uz 

*31.12.2011

. 

Kopplatība 

uz 

*31.12.2010

. 

Kopplatība 

uz 

*31.12.2009

. 

Izmaiņas 

2010. /2009. 

absolūtās 

vienībās 

Izmaiņas  

2010./200

9. 

% 

Izmaiņas 

2011./2010. 

absolūtās vienībās 

Izmaiņas  

2011./201

0. 

% 

1 Kopplatība. Tajā skaitā: 562,5 530,4 508,4 +22,0 +4,3 +32,1 +6,1 

1.

1 

Lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme 

113,1 120,7 122,8 -2,1 -1,7 -7,6 -6,3 

1.

2 

Meži 198,6 177,9 137,1 +40,8 +29,8 +20,7 +11.6 

1.

3 

Krūmāji 20,0 20,0 33,3 -13,3 -39,9 0,0 0,0 

1.

4 

Purvi 7,7 3,8 3,9 -0,1 -2,6 +3,9 +102,6 

1.

5 

Zeme zem ūdeņiem 19,1 19,9 19,2 +0,7 +3,6 -0,8 -4,0 

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 

54,9 52,5 55,0 -2,5 -4,5 +2,4 +4,6 

1.

8 

Zeme zem ceļiem 36,3 33,7 32,2 +1,5 +4,7 +2,6 +7,7 

1.

9 

Pārējās zemes 112,8 101,9 104,9 -3,0 -2,9 +10,9 +10,7 
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Pašvaldībai piekritīgā (lietojumā esošā) zeme, tajā skaitā piekritīgie zemes starpgabali (ha) 

Nr

. 

Zemes lietošanas veids Kopplatība 

uz 

*31.12.2011

. 

Kopplatība 

uz 

*31.12.2010

. 

Kopplatība 

uz 

*31.12.2009

. 

Izmaiņas 

2010./2009. 

absolūtās 

vienībās 

Izmaiņas  

2010./200

9. 

% 

Izmaiņas 

2011./2010. 

absolūtās vienībās 

Izmaiņas  

2011./201

0. 

% 

1 Kopplatība. Tajā skaitā: 427,6 464,3 416,8 +47,5 +11,4 -36,7 -7,9 

1.

1 

Lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme 

44,2 46,6 39,7 +6,9 +17,4 -2,4 -5,1 

1.

2 

Meži 35,8 53,0 38,7 +14,3 +37,0 -17,2 -32,5 

1.

3 

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

1.

4 

Purvi 0,2 4,2 1,3 +2,9 +223,1 -4,0 -95,2 

1.

5 

Zeme zem ūdeņiem 7,9 8,7 8,4 +0,3 +3,6 -0,8 -9,2 

1.

6 

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

1.

7 

Zeme zem ēkām un 

pagalmiem 

106,5 112,1 80,2 +31,9 +39,8 -5,6 5,0 

1.

8 

Zeme zem ceļiem 224,6 223,4 229,0 -5,6 -2,4 +1,2 +0,5 

1.

9 

Pārējās zemes 3,4 11,5 12,4 -0,9 -7,3 -8,1 -70,4 

*Tajā skaitā Vaives pagasta administratīvajā teritorijā ietilpstoša 
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Zemes sadalījums pa zemes lietošanas mērķiem un tā izmaiņas laika periodā no 2009. līdz 2011. gadam 

 

Pašvaldības īpašumā esoša zeme (ha) 

Nr. Zemes lietošanas mērķis Kopplatība 

uz 

*31.12.2011

. 

Kopplatība 

uz 

*31.12.2010

. 

Kopplatība 

uz 

*31.12.2009

. 

Izmaiņas 

2010. /2009. 

absolūtās 

vienībās 

Izmaiņas  

2010./200

9. 

% 

Izmaiņas 

2011./2010. 

absolūtās vienībās 

Izmaiņas  

2011./201

0. 

% 

1 Kopplatība. Tajā skaitā: 562,5 530,4 508,4 +22,0 +4,3 +32,1 +6,1 

1.1 Lauksaimniecības zeme 37,9 78,8 85,0 -6,2 -7,3 -40,9 -51,9 

1.2 Mežsaimniecības zeme un 

īpaši aizsargājamās dabas 

teritorijas, kurās 

saimnieciskā darbība ir 

aizliegta ar normatīvo aktu 

65,3 47,5 23,4 +24,1 +103,0 +17,8 +37,5 

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 

244,5 214,8 205,3 +9,5 +4,6 +29,7 +13,8 

1.6 Individuālo dzīvojamo 

māju apbūves zeme 

15,3 15,5 16,3 -0,8 -4,9 -0,2 -1,3 

1.7 Daudzdzīvokļu māju 

apbūves zeme 

8,3 7,0 8,5 -1,5 -17,6 +1,3 +18,6 

1.8 Komercdarbības objektu 

apbūves zeme 

8,6 8,6 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.9 Sabiedriskās nozīmes 

objektu apbūves zeme 

106,5 89,3 96,6 -7,3 -7,6 +17,2 +19,3 

1.10 Ražošanas objektu apbūves 

zeme 

14,4 18,9 19,7 -0,8 -4,1 -4,5 -23,8 

1.11 Satiksmes infrastruktūras 36,2 34,7 29,8 +4,9 +16,4 +1,5 +4,3 
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objektu apbūves zeme 

1.12 Inženiertehniskās apgādes 

tīklu un objektu apbūves 

zeme 

25,5 15,3 15,2 +0,1 +0,7 +10,2 +66,7 

 

Pašvaldībai piekritīgā (lietojumā esošā) zeme, tajā skaitā piekritīgie zemes starpgabali (ha) 

Nr. Zemes lietošanas mērķis Kopplatība 

uz 

*31.12.2011

. 

Kopplatība 

uz 

*31.12.2010

. 

Kopplatība 

uz 

*31.12.2009

. 

Izmaiņas 

2010. /2009. 

absolūtās 

vienībās 

Izmaiņas  

2010./200

9. 

% 

Izmaiņas 

2011./2010. 

absolūtās vienībās 

Izmaiņas  

2011./201

0. 

% 

1 Kopplatība. Tajā skaitā: 427,6 464,3 416,8 +47,5 +11,4 -36,7 -7,9 

1.1 Lauksaimniecības zeme 51,7 53,3 35,0 +18,3 +52,3 -1,6 -3,0 

1.2 Mežsaimniecības zeme un 

īpaši aizsargājamās dabas 

teritorijas, kurās 

saimnieciskā darbība ir 

aizliegta ar normatīvo aktu 

37,7 45,4 36,8 +8,6 +23,4 -7,7 -17,0 

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

1.4 Derīgo izrakteņu ieguves 

teritorijas 

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

1.5 Dabas pamatnes un 

rekreācijas nozīmes zeme 

63,3 92,8 75,9 +16,9 +22,3 -29,5 -31,8 

1.6 Individuālo dzīvojamo 

māju apbūves zeme 

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

1.7 Daudzdzīvokļu māju 

apbūves zeme 

2,0 1,8 1,8 0,0 0,0 +0,2 +11,1 

1.8 Komercdarbības objektu 

apbūves zeme 

0,5 0,5 0,7 -0,2 -28,6 0,0 0,0 

1.9 Sabiedriskās nozīmes 

objektu apbūves zeme 

28,1 28,1 18,2 +9,9 +54,4 0,0 0,0 
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1.10 Ražošanas objektu apbūves 

zeme 

0,5 0,5 1,0 -0,5 -50,0 0,0 0,0 

1.11 Satiksmes infrastruktūras 

objektu apbūves zeme 

225,8 224,4 230,4 -6,0 -2,6 +1,4 +0,6 

1.12 Inženiertehniskās apgādes 

tīklu un objektu apbūves 

zeme 

2,4 2,4 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

*Tajā skaitā Vaives pagasta administratīvajā teritorijā ietilpstoša 

 

Zemes lietojums sakņu (ģimenes) dārzu vajadzībām un tā izmaiņas laika periodā no 2009. līdz 2011. gadam 

 

Nr. Zemes lietošanas mērķis 2011. gads 2010. gads 2009. gads Izmaiņas 

2010. /2009. 

absolūtās 

vienībās 

Izmaiņas  

2010./200

9. 

% 

Izmaiņas 

2011./2010. 

absolūtās vienībās 

Izmaiņas  

2011./201

0. 

% 

1 Kopplatība (ha).  12,75 10,30 11,32 -1,02 -9,0 +2,45 +23,8 

1.1 Sakņu (ģimenes) dārzu 

skaits 

332 272 246 +26 +10,6 +60 +22,1 

 

6.2. Finanšu ietilpībā 

Nekustamā īpašuma (zeme, ēkas, būves un pārējais nekustamais īpašums) bilances vērtība (LVL) un tās izmaiņas laika periodā no 2009. līdz 2011. 

gadam 

Nr. Nekustamā īpašuma veids Uz 

*31.12.2011

. 

Uz 

*31.12.2010

. 

Uz 

*31.12.2009

. 

Izmaiņas 

2010. /2009. 

(LVL) 

Izmaiņas  

2010./200

9. 

% 

Izmaiņas 

2011. /2010. 

(LVL) 

Izmaiņas  

2011./201

0. 

% 

1 Zeme 3 481 804,3

4 

3 231 771,0

0 

13 019 817,

61 

-9 788 046,61 -75,2 +250 033,34 +7,7 

2 Ēkas 16 945 213, 14 477 074, 16 316 675, -1 839 600,93 -11,3 +2 468 138,75 +17,0 
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34 59 52 

3 Būves un pārējais 

nekustamais īpašums 

19 279 325,

71 

11 225 503,

97 

14 992 200,

87 

-3 766 696,90 -25,1 +8 053 821,74 +71,7 

*Tajā skaitā Vaives pagasta administratīvajā teritorijā ietilpstošs 

 

 6.3. Nekustamā īpašuma funkcionālie uzlabojumi - būvniecība Cēsu novada  pašvaldības nekustamajā īpašumā 

Cēsu novada pašvaldības īstenotās Būvniecības kopējais apjoms (būvprojektēšanas sagatavošana, būvprojektēšana, būvdarbi, būvuzraudzība, 

autoruzraudzība) finanšu izteiksmē (LVL) un tā izmaiņas laika periodā no 2009. līdz 2011.gadam  

Nr.  2011.gadā 2010. gadā 2009. gadā Izmaiņas 

2010. /2009. 

(LVL) 

Izmaiņas  

2010./200

9. 

% 

Izmaiņas 

2011./2010. 

(LVL) 

Izmaiņas  

2011./201

0. 

% 

1 Būvniecība kopā 2 780 771,- 2 262 580,- 4 078 099,- -1 815 519 -44,5 +518 191 +22,9 

 

Cēsu pilsētas (no 01.07.2009. Cēsu novada) pašvaldības īstenotā būvniecība Cēsu Pilsētas un Vaives pagasta  administratīvajā teritorijā 2009., 

2010., 2011.  gadā (pabeigtas un ekspluatācijā pieņemtās būves) 

 

2009. gads 

Nr. Būves nosaukums Nodots 

ekspluatācijā 

Būvniecības izmaksas 

(LVL) 

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

2 Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes renovācija Briežu ielā 7, Cēsīs 28.08.2009. 97 681,- 

3 Cēsu pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes renovācija Zirņu ielā 23, Cēsīs 28.08.2009. 74 105,- 

4 Cēsu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestādes renovācija Palasta ielā 11, Cēsīs 28.08.2009. 85 384,- 

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

6 Ielas rekonstrukcija Uzvaras bulvārī posmā starp Dzintara ielu un Jāņa Poruka ielu, Cēsīs  25.09.2009. 70 655,- 

7 Daudzdzīvokļu mājas renovācija siltumnoturības uzlabošanai Caunas ielā 8, Cēsīs 12.10.2009. 76 761,- 

8 Pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūve 252 vietām Ata Kronvalda ielā 35, Cēsīs 15.10.2009. 4 427 707,- 
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9 Apgaismojuma izbūve Vāveres ielā posmā no Piebalgas ielas līdz Briežu ielai, Cēsīs 12.11.2009 3 602,- 

10 Ielas rekomnstrukcija Vāveres ielā posmā no Piebalgas ielas līdz Briežu ielai, Cēsīs 04.12.2009. 89 322,- 

11 Cēsu Pils parka elektroapgaismojuma rekonstrukcija Palasta ielā 24, Cēsīs 16.12.2009. 31 123,- 

12 Videonovērošanas iekārtu uzstādīšana un sakaru kanalizācijas izbūve Cēsu Pils parkā 

Palasta ielā 24, Cēsīs 

16.12.2009. 56 668,- 

13 Izlases veida telpu vienkāršotā renovācija Cēsu 2. vidusskolā Valmieras ielā 19, Cēsīs 29.12.2009 23 239,- 

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

Cēsīs 

29.12.2009. 28 561,- 

 

2010. gads 

Nr. Būves nosaukums Nodots 

ekspluatācijā 

Būvniecības izmaksas 

(LVL) 

1 Sabiedriskā transporta pieturvieta pie Līvu pamatskolas Vaives pagastā, Cēsu novadā  20.05.2010. 16295,- 

2 Ielas elektroapgaismojuma izbūve Cīrulīšu ielā, Cēsis, Cēsu novadā 01.07.2010. 13542,- 

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

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

5 Riekstu kalna Vecccēsu mūra rekonstrukcija Palasta ielā 24, Cēsīs, Cēsu novadā 19.07.2010. 44593,- 

6 Ezera ielas rekonstrukcija Rīdzenē, Vaives pagastā, Cēsu novadā 26.08.2010. 108464,- 

7 Deratizācijas un dezinfekcijas nodaļas – veikala ēkas rekonstrukcija par nakts patversmi 1. 

kārta Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, Cēsu novadā 

10.09.2010. 28519,- 

8 Ielas elektroapgaismojuma izbūve Valmieras ielā, Cēsis, Cēsu novadā 01.10.2010. 19635,- 

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

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

pagastā, Cēsu novadā 

08.10.2010. 49635,- 

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

novadā 

08.10.2010. 159011,- 

12 Ēkas fasāžu un savietotā jumta daļas renovācija Valmieras ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā 17.11.2010. 71966,- 

13 0,4 kV tīkla un apgaismojuma rekonstrukcija Lielā Līvu, Lielā Kalēju, Mazā Kalēju un 

Mazā Katrīnas ielās Cēsīs, Cēsu novadā  

26.11.2010. 9610,- 
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14 Apgaismojuma tīkla izbūves 1. Kārta Cepļa, Alkšņu, Kovārņu, Smilšu un Gaujas ielā 

Cēsīs, Cēsu novadā 

01.12.2010. 18234,- 

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

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

17 Ielu apgaismojuma tīkla izbūve Palasta ielā Cēsīs, Cēsu novadā 28.12.2010. 6035,- 

 

 

2011. gads 

Nr. Būves nosaukums Nodots 

ekspluatācijā 

Būvniecības izmaksas 

(LVL) 

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

2 Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs II kārta, Jāņa Poruka ielā 8, Cēsīs, Cēsu 

novadā 

21.04.2011. 250149,- 

3 Pils parka rekonstrukcija tūrisma pakalpojumu attīstībai. Mazās arhitektūras formas I kārta, 

Palasta ielā 24, Cēsīs, Cēsu novadā 

26.05.2011. 46900,- 

4 Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs I kārta, Jāņa Poruka ielā 8, Cēsīs, Cēsu 

novadā 

10.05.2011. 81884,- 

5 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija I kārta, Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā 13.05.2011. 182269,- 

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

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

8 Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes daļēja renovācija II kārta, Zirņu ielā 23, 

Cēsīs, Cēsu novadā 

30.06.2011. 31557,- 

9 Gaujas ielas posmā no Palasta ielas līdz Lauku ielai rekonstrukcija I kārta Cēsīs, Cēsu 

novadā 

22.07.2011. 303902,- 

10 Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes renovācija II kārta, Briežu ielā 7, Cēsīs, Cēsu 

novadā 

19.08.2011. 66676,- 

11 Pils parka rekonstrukcija tūrisma pakalpojumu attīstībai. Mazās arhitektūras formas II 

kārta, Palasta ielā 24, Cēsīs, Cēsu novadā 

05.09.2011. 270053,- 

12 Pils parka rekonstrukcija tūrisma pakalpojumu attīstībai. Lietus ūdens kanalizācija, Palasta 

ielā 24, Cēsīs, Cēsu novadā 

05.09.2011. 34364,- 
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13 Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes renovācija II kārta, Noras ielā 15, Cēsīs, 

Cēsu novadā  

30.09.2011. 235651,- 

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

15 Ielas apgaismojuma izbūve Jāņa Poruka ielā posmā no Ata Kronvalda ielas līdz pilsētas 

robežai Cēsīs, Cēsu novadā 

20.10.2011. 30303,- 

16 Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes piegulošo ielu rekonstrukcija II kārta, Noras 

ielā 15, Cēsīs, Cēsu novadā 

03.11.2011. 285948,- 

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

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

19 Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes teritorijas labiekārtojuma rekonstrukcija I 

kārta Briežu ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā 

30.11.2011. 71222,- 

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

21 Gaujas ielas rekonstrukcija posmā no Palasta ielas līdz Pētera ielai II kārta, Cēsīs, Cēsu 

novadā 

30.11.2011. 431263,- 

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

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

 

6.4. Būvniecība Cēsu novada  administratīvajā teritorijā  

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

Nr.  2011. gadā 2010. gadā 2009. gadā Izmaiņas 

2010. /2009. 

(LVL) 

Izmaiņas  

2010./200

9. 

% 

Izmaiņas 

2011./2010. 

(LVL) 

Izmaiņas  

2011./201

0. 

% 

1 Izsniegtas būvatļaujas 100 90 73 +17 +23,3 +10 11,1 

2 Pieņemtas būves 

ekspluatācijā 

87 91 112 -21 -18,8 -4 -4,4 
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7. Nozīmīgākie veikumi novada Komunālajā saimniecībā 

 
 Ielu apgaismojums 

1. apgaismojuma izbūve Rīta, Rožu, Rasas, Klusā, Purva ielā visā garumā, 

Lakstīgalu ielā posmā no Purva ielas līdz Rīta ielai, Smilgu ielā posmā no 

Lakstīgalu ielas līdz Klusai ielai ( Ls 21480.82 ) 

2. apgaismojuma izbūve, Leona Paegles ielā posmā no Ata Kronvalda ielas līdz 

Meža ielai, Ata Kronvalda ielā posmā no Briežu ielas līdz Piebalgas ielai, Ata 

Kronvalda ielā posmā no Leona Paegles ielas līdz Purva ielai, Briežu ielā 

posmā no Ata Kronvalda ielas līdz Leona Paegles ielai, Bebru ielā posmā no 

Ata Kronvalda ielas līdz Vāveres ielai, Vāveres ielā posmā no Briežu ielas līdz 

Leona Paegles ielai,Caunas ielā posmā no Ata Kronvalda ielas līdz Vāveres 

ielai, Vāveres ielā posmā no Caunas ielas līdz Leona Paegles ielai ( Ls 36630.9 

) 

 Publiskās tualetes izbūve Uzvaras bulvārī 22 ( Ls 15257.38 ) 

 Glūdas ielā 14 automašīnu stāvlaukuma izbūves 1.kārta ( Ls 38023.51 ) 

Ielu rekonstrukcija: 

  Gaujas ielas, posmā no Palasta ielas līdz Lauku ielai, rekonstrukcija – 304 242.90 LVL 

(CBF SIA „Binders”) 

Zaķu ielas, pār Bērzaines ielai, pārvada rekonstrukcija, Cēsīs – 180 166.34 LVL (SIA „8 

CBR”) 

  Gaujas ielas, posmā no Cīrulīšu ielas līdz Pētera ielai, rekonstrukcija – 430 938.78 LVL 

(SIA „Ceļinieks 01”) 

   Jāņa Poruka ielas, posmā no Lapsu ielas līdz pilsētas robežai, rekonstrukcija - 1 311 805.33 

LVL (SIA „Ceļinieks 01”) 

   Satiksmes drošības uzlabojumi pie 3. Pirmsskolas izglītības iestādes (Noras ielas 

rekonstrukcija, posmā no Lenšu ielas līdz Niniera ielai; Driškina iela, posmā no Amatas ielas 

līdz Oktobra ielai; Niniera iela, posmā no Oktobra ielas līdz Pērļu ielai, stāvlaukuma izbūve 

Noras ielā) – 279 238.74 LVL (SIA „Ceļinieks 01”) 

Klaiņojošo dzīvnieku patversme – veikti renovācijas darbi ēkai Krasta ielā 1, . izbūvēti 3 

voljēri, teritorijas apgaismojums, žogs, šo darbu izmaksas ir Ls 24416.38. Dzīvnieku 

patversme pārvietota no nomas telpām Amatas novadā uz Krasta ielu 1. Sadarbības līguma 

ietvaros sadarbība   ar  2 novadiem – Amatas un Pārgaujas. Patversmē ievietoti 140 suņi un 

200 kaķi, jaunus saimniekus  ieguvuši 77 suņi un 56 kaķi.  

Sīkdzīvnieku kapsēta – darbojas sīkdzīvnieku kapsēta (LR Pārtikas un veterinārā dienesta 

reģistrācijas apliecība Nr. 024595). Kapsēta  atklāta 05.08.2005. Sīkdzīvnieku kapsētā veikti 

252 apbedījumi. 

 

Bezdarbnieku nodarbināšana -  saskaņā ar līgumu par aktīvās nodarbinātības pasākuma 

"Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība” īstenošanu 

Nr. 2DPPN-1200-2010, kas noslēgts starp Cēsu novada pašvaldību un Nodarbinātības valsts 

aģentūras Cēsu filiāli Eiropas Sociālā fonda projekta „Darba praktizēšanas pasākumu 
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nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai”  

Nr.1DP/1.3.1.5.0./09/IPIA/NVA/001 ietvaros izveidotas 170 jaunas darba vietas.   

Pilsētas labiekārtošanas darbu veikšanā iesaistīti cilvēki no Probācijas dienesta, kam ar tiesas 

spriedumu piespriests kriminālsods piespiedu darbs.  

 

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

daudzdzīvokļu un sabiedriskās ēkas. 

 

Izsniegtas 183 rakšanas darbu atļaujas. 

 



33 

 

8. Nozīmīgākie veikumi Sociālajā jomā 

 

Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” (turpmāk tekstā – Aģentūra) 

2011. gads ir piektais darbības gads. Aģentūras struktūru veido četras nodaļas: Administratīvā 

nodaļa, Ģimenes atbalsta nodaļa, Atbalsta nodaļa pilngadīgām personām un šajā gadā 

izveidotā Saimnieciskā nodaļa. 

Ģimenes atbalsta nodaļas struktūrā darbojas dienas centra „Saules taka”, savukārt 

Atbalsta nodaļas pilngadīgām personām struktūrā iekļaujas Mājas aprūpes birojs un Invalīdu 

habilitācijas dienas centrs, kurš savu darbību uzsāka 2011. gada 1. jūnijā. 2011. gada otrajā 

pusē izveidotās Saimnieciskās nodaļas struktūrā strādā Sabiedriskā pirts.  

Tāpat jāpiemin, ka 2011. gadā Saimnieciskā nodaļas vadītājs vienlaikus ir arī 

Aģentūras direktores vietnieks saimnieciskajos jautājumos, savukārt Ģimeņu atbalsta nodaļas 

vadītāja vienlaikus ir Aģentūras direktores vietniece sociālajos jautājumos. 

Šī gada svarīgākais notikums noteikti ir jauna pakalpojuma ieviešana, proti, Invalīdu 

habilitācijas dienas centrs, kurš izveidots ar Eiropas Sociālā fonda finansējumu. Tāpat gribas 

uzsvērt Aģentūras iesaistīšanos Labklājības ministrijas organizētajā vadības kvalitātes 

izvērtēšanas projektā, kas vēl vairāk iezīmēja nākamos periodos veicamos darbiņus, lai 

Aģentūra vēl labāk darbotos. 

Noteikti jāuzsver, ka 2011. gads iesākās ar milzīgu klientu skaita pieaugumu un nācās 

palielināt aģentūras darbinieku skaitu, bet gada beigās klientu skaits samazinājās līdz 512 

ģimenēm. Jāatzīmē, ka tas ir līmenis starp 2009. un 2010. gadu, attiecīgi 421 un 640 ģimenes. 

Tāpat arī izmaksāto pabalstu apjoms ir samazinājies no 340 647,00 latiem 2010. gadā līdz 

324 923,00 latiem 2011. gadā. Klientu skaita samazinājums salīdzinājumā pret 2010. gadu ir 

20%, bet izmaksāto pabalstu apjoma samazinājums pret 2010. gadu ir 4,6 %. 

Ļoti nozīmīgs Saimnieciskās nodaļas veikums ir sociālās dzīvojamās mājas Caunas 

ielā 8, Cēsīs, renovācijas otrās kārtas pabeigšana un iedzīvotāju ievietošana sākot ar 2011. 

gada maija mēnesi. Šobrīd no 30 dzīvokļiem apdzīvoti 15. 

Sākot ar 2011. gada novembri, Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības 

programmas Interreg IVA ietvaros esam iesaistījušies projektā „INNOCARE”, kas vērsts uz 

veco ļaužu aprūpes kvalitātes uzlabošanu. 

Arī 2012. gads būs izaicinājumu pilns, jo kopā ar SOS Bērnu ciematu asociāciju 

iesaistīsimies Eiropas Sociālā fonda atbalstītā Ģimeņu stiprināšanas programmā, kas 

paplašinās sociālo pakalpojumu klāstu ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem. Arī paši 

nākamos divus gadus realizēsim projektu „Vidzemes reģiona sociālo pakalpojumu Resursu 

centrs”, kas arī ir saņēmis Eiropas Sociālā fonda finansējumu 100 000,00 latu apmērā. Šajā 

projektā sadarbosimies ar vēl sešiem Vidzemes reģiona novadiem. 

Kā problēmu nākamajā gadā saskatu nepietiekamo finansējumu Aģentūras valdījumā 

nodotā nekustāmā īpašuma uzturēšanai un apsaimniekošanai, tai skaitā pašvaldības dzīvojamā 

fonda uzturēšanai, kas viennozīmīgi nav tajā labākajā stāvoklī, neskatoties uz jau veiktajām 

aktivitātēm tā uzlabošanā. 
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9. Cēsu Kultūras un tūrisma centra veikums 

 

Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” (CKTC) darbības mērķis ir 

rūpēties par kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un to izmantošanu sabiedrības izglītošanai, 

tādējādi veicinot tūrisma un kultūras nozaru attīstību Cēsu novadā.  

 Svarīgākie pašvaldības aģentūras uzdevumi ir popularizēt sabiedrībā garīgās un 

materiālās kultūrvēstures vērtības, sekmēt to izmantošanu sabiedrības izglītošanai un 

attīstībai, uzturēt Cēsu novada tūrisma informācijas datu bāzi, nodrošināt Cēsu viduslaiku pils 

kompleksa saglabāšanu un iekļaušanu aktīvā tūrisma apritē plānot un ieviest Cēsu novada 

kultūras stratēģiju atbilstoši valsts kultūrpolitikai; attīstīt daudzveidīgu un plašu kultūras 

pakalpojumu klāstu Cēsu novadā, nodrošinot iedzīvotājiem kultūras līdzdalības un brīvā laika 

pavadīšanas iespējas; organizēt tradicionālo, valsts svētku un festivālu norisi; sekmēt 

profesionālās mākslas pieejamību un veidot labvēlīgu vidi jaunrades attīstībai. 

Aģentūras budžetu 2011.gadā veidoja Cēsu novada pašvaldības piešķirtie līdzekļi, 

aģentūras gūtie ieņēmumi, sniedzot maksas pakalpojumus, kā arī piesaistītie līdzekļi no 

projektiem un ziedojumiem. 

2011.gada aģentūras apstiprinātais pamatbudžets - LVL 514300, ziedojumu un 

dāvinājumu budžets -  LVL 1231. 

Pilsētas kultūras pasākumu budžets (57299 Ls) izlietots saskaņā ar apstiprināto 

kultūras budžeta plānu. 

 

9.1. Infrastruktūra 

2010.gadā CKTC valdījumā bija nekustamais īpašums, kurās izvietotas aģentūras 

nodaļas un struktūrvienības: biroja ēka un publiskā tualete (Baznīcas laukums 1), Cēsu 

Vēstures un mākslas muzejs jeb Cēsu Jaunā pils (Pils laukums 9), Viduslaiku pilsdrupas (Pils 

laukums 11), Izstāžu nams (Pils laukums 3), Tūrisma informācijas centrs Pils kompleksa 

apmeklētāju centrā (Pils laukums 9). Aģentūras valdījumā atrodas arī publiskās tualete Pils 

parkā (Palasta ielā 24). Tāpat aģentūras valdījumā ir ēka Pils ielā 5, kas ir nodota 

apakšīrniekiem – Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai; nekustamais īpašums – 

biroja ēka Pils laukumā 1, kas 2009.gadā tikai iznomāta vairākiem apakšīrniekiem. Aģentūras 

valdījumā ir arī ēkas pamati Cēsu vecpilsētā (Mazā Katrīnas iela 12) un nekustamais īpašums 

– zemes gabals Pils ielā 1 (933m2), kurā ir paredzēta jaunbūve – Cēsu Vēstures un mākslas 

muzeja krājuma glabātuve (četros apjomos). Muzeja fondi 2010.gads sākumā atradās 

privātīpašnieka nomātās telpās Raunas ielā 2. Ar 16.09.2010. Cēsu novada domes lēmumu 

Nr. 520 (prot. Nr. 13, 12.p.) Cēsu novada dome nodeva valdījumā nekustamo īpašuma Gaujas 

ielā 6 „Cēsu Kultūras un Tūrisma centram” ar mērķi ēkā izvietot Cēsu Vēstures un mākslas 

muzeja krājumu. Tā kā Gaujas ielas ēkas apjomi bija mazāki par Raunas ielas nama 

apjomiem, tad pašvaldība piešķīra lietošanā muzeja vajadzībām ēkas Rīgas ielā 23 papildus 

telpas, kurās no 2010.gada 17.novembra ir izvietots atklātais muzeja krājums, pārējie fondi, 

sākot ar 2010.gada decembri, apmeklētājiem un interesentiem pieejami Gaujas ielā 6.  

2011. gadā ar Cēsu novada domes lēmumu nr. 89 no 10.02.2011 CKTC valdījumā tika 

nodots nekustamais īpašums – palīgceltne, kadastra numurs 4201-505-0007 Dzintara ielā 7, 

Cēsīs. Šis īpašums ar deleģējuma līgumu nodots Kultūras biedrībai Harmonija un īpašuma 

garāžas izmantotas noliktavas vajadzībām. 

2011. gadā ar Cēsu novada domes lēmumu nr. 611 no 22.12.2011 CKTC valdījumā 

tika nodots nekustamais īpašums Piebalgas ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā, kuru ir plānots nodot 

nevalstiskai organizācijai Kultūrvēsturiskās vides saglabāšanas biedrībai ar mērķi veicināt 

Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu.  
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2009.gada oktobrī kultūras centra ēka Raunas ielā 12 tika slēgta pasākumiem, lai ēku 

varētu sagatavot rekonstrukcijai atbilstoši izstrādātajam tehniskajam projektam. Raunas ielas 

ēka palika pašvaldības īpašumā un apsaimniekošanā, nenododot pilnvaras CKTC. Radošo 

kolektīvu mēģinājumiem rekonstrukcijas periodā tika pielāgotas Cēsu pilsētas skolu zāles un 

telpas Rīgas ielā 23, savukārt koncertu un izrāžu norisei Cēsu 2.pamatskolas zāle un Izstāžu 

nama zāles. Rit sarunas par ēkas Raunas ielā 4 izmantošanu TDK „Randiņš” vajadzībām, kā 

arī periodiski mēģinājumu procesā tiek izmantotas MRU un CATA zāles. Līdz ar to, arī 

2011.gadā Cēsu pilsētas kultūras plānošana, kultūras dzīve un amatiermākslas darbība nav 

pārtraukta un tiek nodrošināts pilnvērtīgs darbs pielāgotas darbības apstākļos.  

Par nozīmīgāko notikumu 2011. gadā kultūras dzīves jomā uzskatāms jaunās 

daudzfunkcionālās koncertzāles būvniecības sākums, kuru paredzēts nodot ekspluatācijā 

2013. gada nogalē. 

Cēsu Kultūras centra nodaļa ir pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma 

centrs” sastāvā esoša struktūrvienība, kas izveidota pēc Cēsu Kultūras centra reorganizācijas 

un darbojas saskaņā ar Cēsu Kultūras centra nodaļas nolikumu un pašvaldības aģentūras 

„Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” darbības stratēģiju. 

  

2011. gada Cēsu kultūras dzīves galvenie akcenti: 

• daudzveidīga kultūras piedāvājuma nodrošināšana visām auditorijām; 

• pieejamība – akcents uz bezmaksas brīvdabas pasākumiem vai pasākumiem ar zemu 

ieejas maksu; 

• tradīciju kopšana un uzturēšana; 

• sabiedrības iesaistīšana un līdzdarbošanās. 

 

9.2. Kultūras budžeta izlietojums 2011. gadā un papildus finansējuma piesaiste 

2011. gada pilsētas pasākumu kultūras budžets (57299 Ls) izlietots saskaņā ar kultūras 

budžeta plānu. Īstenots mazo kultūras projektu konkurss, būtisks atbalsts sniegts Vēsturisko 

filmu skates nodrošināšanai, ar Valsts Kultūrkapitāla fonda līdzfinansējumu veikts nozīmīgs 

darbs kultūrizglītības jomā (koncertu cikls „Patiešām maziņajiem” un Folkloras rīti bērniem 

un vecākiem), aizsāktas jaunas tradīcijas (muzikālie vakari Rožu laukumā, Imkas sapņu 

grāmata u.c.). Ar Eiropas Komisijas Latvijā pārstāvniecības atbalstu īstenoti divi, skolu 

jauniešiem aktuāli projekti – pasākumu cikls ”Barikādēm 20!” un Radošās filmu darbnīcas.  

Ar plašu pasākumu programmu un labi apmeklēti Cēsu novadā aizvadīti valsts svētki, 

svinēti gadskārtu svētki (egles iedegšana, Ziemassvētku koncerti u.c.). Vērienīgi un ar 

nebijušu sabiedrības līdzdalību aizvadīti Cēsnieku svētki (Pilsētas svētki). 

 

9.3. Valsts, gadskārtu svētki un citas norises 

2011.gadā Cēsu pilsētā tika svinēti Valsts un tradicionālie gadskārtu svētki un 

atzīmētas piemiņas dienas, kuros aktīvi piedalījās Cēsu Kultūras un Tūrisma centra radošie 

kolektīvi.  

Aprīlī cēsnieki Rožu laukumā lustējās Lieldienās, maija beigās – veidoja programmas 

Cēsnieku svētku ietvaros, jūnijā – Pils dārzā ielīgoja Jāņus. Programmu piedāvājums, to 

izveide tika balstīta uz Cēsu pilsētas iedzīvotāju pašiniciatīvu un līdzdalību. Pilsētu apmeklēja 

un svētkus atzinīgi novērtēja pilsētnieki un pilsētas viesi.  

4. maijā ar svinīgu koncertu 2.pamatskolā tika atzīmēta Latvijas Neatkarības deklarācijas 

pasludināšanas diena. Koncerts tapa sadarbībā ar Cēsu 1.pamatskolas pedagogiem un 

audzēkņiem. 
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Visas vasaras garumā pilsētas skvēros un laukumos nedēļas nogalēs skanēja Muzikālie 

vakari, kuru plānošanā un organizēšanā tika ieguldīts ievērojams darbs, kā arī gūta pilsētnieku 

un pilsētas viesu atzinība. Muzikālie vakari bija labi apmeklēti un iemīļoti notikumi pilsētas 

dzīvē. 

Novembrī cēsnieki ar plašu programmu atzīmēja Valsts svētkus. Lāčplēša dienā jau 

tradicionāli notika Lāpu gājiens no Skolnieku rotas pieminekļa uz Vecajiem kapiem, Pils 

parka estrādē, sadarbībā ar uzņēmēju Renāru Sproģi, no svecēm tika veidota Latvijas kontūra. 

18. novembra svētkus CKTC rīkoja sadarbībā ar Cēsu Valsts ģimnāzijas pedagogiem un 

audzēkņiem.  

 

9.4. Profesionālās mākslas norises 

Viens no būtiskiem Kultūras centra uzdevumiem 2011.gadā bija veicināt profesionālās 

mākslas pieejamību Cēsu pilsētas un novada iedzīvotājiem.  

2011. gada garumā CKTC turpināja sadarbību ar valsts SIA „Latvijas Koncerti”. 

Veiksmīgas sadarbības spilgts piemērs ir īstenotie projekti – viens no trim pasaules slavenā 

dziedoņa A.Antoņenko un Latvijas Radio kora koncertiem Latvijā notika tieši Cēsīs. 

Neparasta veiksme Cēsu mūzikas gardēžiem šogad bija jaunās, talantīgās un 

starptautiski atzītās Laimas Jansones kokles meditācijas „Sidrabs” koncerts, kas ar KKF 

atbalstu notika tikai Rīgā un Cēsīs. 

2011 . gadā aizsākta veiksmīga sadarbība ar kino forumu Arsenāls, kas cēsniekiem 

vasaras vidū piedāvāja Arsenāla kino nakti, kuras laikā pilsētniekiem un pilsētas viesiem bija 

iespēja baudīt kino mākslas darbus brīvdabā. 

2011.gada augustā norisinājās piektais Cēsu mākslas festivāls. Festivāls mēneša 

garumā piedāvāja tikai profesionālās mākslas programmas mūzikā, skatuves mākslā, vizuālajā 

mākslā, kino. Ievērojamu rezonansi Latvijas mērogā festivāls ieguva ne tikai ar programmu 

daudzveidību un augsto kvalitāti, bet arī ar jau tradicionālo mūsdienu mākslas izstādi Vecajā 

Brūzī. 

 

Vidzemes Kamerorķestra sniegtie koncerti 2011. gadā 

Janvāris 2011 VKO koncerts XX Valmieras Ziemas 

mūzikas festivālā 

Marts 2011 M.Naumovas turnejas noslēguma koncerts 

Rīgā, Lielajā ģildē 

Jūlijs 2011 I.Kalniņa bērnu mūzikas koncerts “Imkas 

sapņu grāmata” Cēsu Pils dārzā; 

 

Koncerts Sv.Jāņa baznīcā CMF ietvaros 

Solists I. Dālderis 

Augusts 2011 VKO Cēsu mākslas festivāla orķestra 

sastāvā piedalījās koncertā ar diriģentu 

A.Rubiķi  un valsts akadēmisko kori 

Latvija Cēsu Pils parka estrādē 

 

Rīgas dienu ietvaros – divi koncerti Doma 

laukumā (19. un 20.08) 

Piedalījās LNO koris, koris Ave Sol, 

S.Vaice, V.Jansons, E.Martinsone, 
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K.Norvelis uc. 

Septembris 2011 Koncerts Ugāles baznīcā 

Novembris 2011 18.11 svētku koncerts Ventspilī (solisti 

E.Martinsone un R.Zariņš) 

 

Decembris 2011 

Vidzemes kamerorķestra jubilejas koncerts 

Meža skolas zālē, Cēsīs 

Solisti: E.Martinsone, I.Dālderis 

 

VKO koncerts Baltajā flīģelī, Siguldā. 

Solists - IGO 

 

 

9.5. Kultūrizglītojošās programmas, darbs ar ģimenēm, bērniem  

2011.gadā liela uzmanība tika pievērsta kultūrizglītojošajām programmām, kuras 

nereti tika īstenotas sadarbībā ar dažādiem partneriem un piesaistot papildus finansējumu. 

Gada sākumā ar EK pārstāvniecības Latvijā atbalstu tika organizētas Barikāžu atceres 

dienas – pasākumu cikls nedēļas garumā, kuras ietvaros notika kino seansi, lekcijas un 

diskusijas, kā arī tika organizēta viktorīna skolu komandām. 

Īpašu uzmanību šogad esam pievērsuši kino nozarei. Sadarbībā ar kino forumu aprīlī 

Arsenāls Cēsīs noritēja bērnu filmu festivāla „Berimors” pasākumi – filmu darbnīcas, kino 

seansi un tikšanās ar kino veidotājiem, savukārt jūnijā Cēsu Jaunajā pilī notika EK 

pārstāvniecības Latvijā atbalstīts projekts – Radošo filmu darbnīcas, kas piedāvāja 15 

jauniešiem no Cēsīm un visas Vidzemes trīs dienu laikā apgūt filmu industrijas ābeci. 

Septembrī un novembrī piedāvājām mazaiem skatītājiem Latvijas animācijas filmu 

programmas. 

Ar KKF atbalstu un sadarbībā ar CBJC, jūlijā Cēsīs notika nebijis brīvdabas koncerts, 

atzīmējot I.Kalniņa 70 gadu jubileju, Cēsu Pils dārzā muzicēja Vidzemes kamerorķestris, kura 

pavadībā I.Kalniņa bērnu mūziku izpildīja Cēsu talantīgākie jaunie vokālisti. Koncerts 

izdevās saviļņojošs un bija viens no labāk apmeklētajiem brīvdabas pasākumiem 2011. gadā. 

Tika organizēts jauno vokālistu konkurss „Cālis”, 2011. gada trešajā un ceturtajā ceturksnī, 

sadarbībā ar tradicionālās kultūras biedrību KasTe, par ikmēneša tradīciju kļuvusi Folkloras 

skola ģimenēm, kas jau guvuši apmeklētāju atzinību.  

Sadarbībā ar valsts SIA Latvijas Koncerti organizēti izglītojoši koncerti „Burvju 

māceklis” (3.-6.klašu skolēniem) un koncerts „Pasaku valstībā” no cikla „Patiešām 

maziņajiem”.  

 

9.6. Amatiermākslas norises 

2011. gads amatiermākslas procesos iezīmējās ar stabili augstvērtīgu sniegumu skatēs, 

vairākām, ievērojamām jubilejām, kā arī Cēsu novada radošo kolektīvu īpašu aizrautību un 

novatorismu. 

Gada sākumā izsludinātajā Mazo kultūras projektu konkursā divi amatiermākslas 

kolektīvi – Pils koris un Wenden saņēma atbalstu divu jaunu koncertprogrammu 

sagatavošanai. Septembrī koris Wenden dziedāja I. Kalniņa dziesmu programmu „Pa zelta 

pavedienu“, bet novembrī Pils koris pārsteidza klausītājus ar neaizmirstamu priekšnesumu 

„Rudenīgais tango“.  

Vairāki no CKTC amatiermākslas kolektīviem atzīmēja ievērojamas jubilejas. Koris 

„Beverīna“ (dir.Ē.Derums), tautas vērtes kopa „Dzieti“ (vad.D.Balode), koris „Ābele“ 
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(dir.L.Priedīte), TDA Raitais solis un Cēsu Tautas teātris (rež.R.Bērziņa) ar krāšņiem jubilejas 

pasākumiem svinēja savus svētkus. Tradicionāli spilgti ir bijuši TDK „Randiņš“ 

(vad.S.Jonaite) izlaiduma un Ziemassvētku koncerti, ar panākumiem dažādos konkursos 

startējusi popgrupa „Hey“ (vad.I.Aizgale). Nevar nepieminēt par tradicionāliem kļuvušos 

senioru TDK „Dzirnas“ rīkotos deju festivālus „Kam nav 100, tas var...“ (vad. R.Paulsone) un 

vidējās paaudzes TDK „Saulgrieži“ organizētos festivālus „Muļķe sirds“(vad.R.Paulsone), 

kuri ik gadu pulcina ievērojamu dejotāju skaitu no visas Latvijas. 

Īpašs prieks 2011. gadā par pūtēju orķestra „Cēsis“ atdzimšanu, kas kopš 2011. gada 

septembra ir kļuvis par CKTC finansētu amatiermākslas kolektīvu. 

 

Amatiermākslas kolektīvu sasniegumi 2011. gadā 

2011.gadā Cēsu Kultūras un tūrisma centra radošie kolektīvi mēģinājumus pavada 

pielāgotas infrastruktūras apstākļos, neskatoties uz to - veiksmīgi apgūst dziesmu un deju 

svētku procesa repertuāru, veido papildus programmas, turpinot aktīvi koncertēt Cēsīs, visā 

Latvijā un ārzemēs, ar teicamiem rezultātiem piedaloties konkursos un skatēs.  

Vēsturiskā Cēsu rajona skatēs visi CKTC kori un deju kolektīvi atzīmēti ar 1.pakāpes 

diplomiem, TVK „Dzieti” Vidzemes skatē atzīmēti ar 2.pakāpes diplomu, Cēsu Tautas teātra 

iestudējums iekļuvis 10 labāko amatierteātra izrāžu skaitā Latvijā, teātra jaunieši ieguvuši 

godalgotas vietas skatuves runas konkursos, SDK „Randiņš” horeogrāfija Latvijas jaunrades 

konkursā izcīnījusi 3.vietu, popgrupa „Hey” BJIC skatē ieguvusi 1.un 3.vietu, dažādos 

Latvijas popgrupu un solistu konkursos parāda sevi ar godalgotiem rezultātiem. 

No 2011.gada dzīvē ieviests „Amatiermākslas kolektīvu vadītāju darba samaksas 

nolikums”, kā rezultātā finansiālo atbalstu ir zaudējusi deju grupa „Stils”, bet uz finansējumu 

pretendējis un radošajiem kolektīviem pievienojies jauns – pūtēju orķestris „Cēsis”.  

Cēsu Kultūras un tūrisma centra radošie kolektīvi 2011.gadā nodrošinājuši dalību 

kopumā 208 norisēs, no tām 86 Cēsu novadā. 

 

Statistika pa kolektīviem: 

Kolektīva nosaukums Aktivitāšu skaits Dalībnieku skaits 

Cēsu Tautas teātris 28 25 

Popgrupa „HEY” 27 17 

Tautas vērtes kopa „DZIETI” 23 10 

Senioru deju kolektīvs „DZIRNAS” 21 29 

Tautas deju ansamblis „RAITAIS SOLIS” 19 33 

Senioru jauktais koris „ĀBELE” 19 40 

Skolēnu deju kolektīvs „RANDIŅŠ” 17 119 

Jauktais koris „WENDEN” 17 40 

Jauktais koris „VIDZEME” 14 36 

Pūtēju orķestris „CĒSIS” 14 20 

Vidējās paaudzes deju kolektīvs 

„SAULGRIEŽI” 

13 21 

Jauktais koris  „CĒSU PILS KORIS” 11 32 

Jauktais koris „BEVERĪNA” 10 32 

Deju grupa „STILS” 9 15 

 

9.7. Kultūras plānošana un attīstība 

2011.gadā CKCN ir veikusi koordinējošu darbu pilsētas kultūras norišu plānošanā, 

apkopojot ikmēneša pasākumu plānus. 2011. gadā CKCN nodrošināja Kultūras padomes 
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darbību, izsakot priekšlikumus gan  Cēsu domes Izglītības, sporta un kultūras komitejai, gan 

finanšu plānošanā un atsevišķu norišu organizēšanā. 

2011. gadā CKCN speciālisti, sadarbojoties ar kultūrizglītības ekspertiem un valsts 

institūciju darbiniekiem ir izvērtējuši un plānojuši kultūras procesa turpmāko attīstību novadā, 

Vidzemes koncertzāles kontekstā. Paredzams, ka 2012. gadā darbs pie Vidzemes 

Koncertzāles projekta un kvalitatīvas kultūras pārvaldības izveides turpināsies. 

CKCN darbinieki ir bijuši regulāri Vidzemes plānošanas reģiona kultūras darba 

semināru apmeklētāji un dalībnieki. CKCN darbinieki aktīvi piedalījušies Vidzemes reģionam 

un Cēsu novadam būtisku jautājumu iekļaušanā darba kārtībā. 

 

Cēsu Kultūras un Tūrisma centra projekti 2011.gadā 

Nr.p.k. Projekta nosaukums Programma 
Norises 

laiks 

Projekta 

aktivitāšu 

summa 

Granta 

summa 

1 Cēsu pilsmuižas 

parka atjaunošana 

tūrisma attīstībai 

(projekta 

finansēšanas līgums 

noslēgts ar Cēsu 

novada pašvaldību) 

ERAF, 3.4.2.1.1. Valsts 

nozīmes 

pilsētbūvniecības 

pieminekļu 

saglabāšana, 

atjaunošana un 

infrastruktūras 

pielāgošana tūrisma 

produktu attīstībai 

2009.V-

2012.V 

833 859 

LVL 

ERAF  

699 608 LVL; 

valsts līdzfin. 

37 524 LVL  

2 Cēsu pils kompleksa 

revitalizācija tūrisma 

attīstībai (projekta 

finansēšanas līgums 

noslēgts ar Cēsu 

novada pašvaldību) 

ERAF, 3.6.1.1. 

Nacionālas un 

reģionālas nozīmes 

attīstības centru 

izaugsmes veicināšana 

līdzsvarotai valsts 

attīstībai 

2009.III - 

2012.V 

1 720 580 

LVL 

ERAF  

1 414 787 

LVL; 

valsts līdzfin. 

74 901 LVL 

3 Mākslinieki un 

radošie uzņēmēji 

reģionālai sadarbībai 

(Artists for 

Development) 

Igaunijas-Latvijas 

pārrobežu sadarbības 

programma 

2011.X-

2013.III 

69 600 

EUR 

62 640 EUR 

4 Eiropas kultūras 

tūrisma speciālistu 

kvalifikācijas 

celšana 

ES Mūžizglītības 

programma Leonardo 

da Vinci 

2011.IX-

2012.IV 

9668 EUR 9668 EUR 

 

Aģentūras 2011.gadā realizētie neliela mēroga projekti ar Valsts Kultūrkapitāla fonda 

(VKKF) un citu organizāciju un fondu atbalstu: 

Nr.p. 

k. 
Projekta nosaukums Finansētājs 

Projekta 

norises 

laiks 

Granta 

summa 
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1 Māksla kā pretošanās un pretošanās 

kā māksla – barikāžu 20.gadadienas 

atceres pasākumi 

EK 

pārstāvniecība 

Latvijā 

2011.I 4500 EUR 

(3162.61 

LVL) 

2 Tūkstotis vēstures pēdu Cēsīs EDEN konkurss 

„Eiropas 

izcilākie tūrisma 

galamērķi” 

2011.V-

VIII 

Iegūta 

bezmaksas 

reklāma 

Cēsīm kā 

tūrisma 

galamērķim 

3 Cēsu Kultūras un Tūrisma centra 

dalība nacionālajos stendos 

starptautiskās tūrisma izstādēs 

Berlīnē, Maskavā un Londonā 

ERAF 2.3.1.1.2. 

Ārējo tirgu 

apgūšana – 

nozaru 

starptautiskās 

konkurētspējas 

stiprināšana 

2011.III-

IX 

5607.76 Ls 

(finansējuma 

saņēmējs 

projektā 

TAVA) 

4 Koklētājas Laimas Jansones 

koncerts „Sidrabs” 

VKKF 2011.III 125 Ls 

5. Imanta Kalniņa mūzikas svētki 

Cēsīs 

VKKF 2011.VII 500 Ls 

6. Muzikāli izglītojošas programmas 

Cēsu novada bērniem 

VKKF 2011.XI 800 Ls 

7. 9.starptautiskais mūzikas festivāls 

„Galantais klavesīns” 

VKKF 2011. X 600 Ls 

8. Tautas vērtes kopas „Dzieti” 

mūzikas albums „Saules dziesmas” 

Vidzemes KKF 2011.IX-

2012.V 

860 Ls 

9. Cēsu viduslaiku pils rietumu 

korpusa ziemeļu sienas konservācija 

VKKF 2011. VI-

IX 

1000 Ls 

10. Cēsu viduslaiku pils Rietumu 

korpusa ziemeļu sienas augšējās 

daļas konservācija 

VKPI 2011. VIII 800 Ls 

11. Cēsu pilsētas nocietinājumu mūra 

fragmenta Lielā Kalēju ielā 7 

tehniskā izpēte 

VKPI 2011 1000 Ls 

12. Cēsu viduslaiku pils Rietumu 

korpusa ziemeļu sienas konservācija 

VKPI 2011 870 Ls 

13. Cēsu viduslaiku pils priekšpils ēkas 

neatliekamie glābšanas darbi 

VKKF 2011. XI -

2012.VIII 

800 Ls 

14. Cēsu pils zinību mugursoma Hipotēku banka 2011.IX- 395 Ls 
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ģimenēm XII 

15. Leģendārais fotogrāfs un 

kinooperators Jānis Doreds – 

cēsnieks Latvijā un pasaulē 

VKKF 2011.III-

IX 

500 Ls 

16. Klasicisma stila sienas spoguļa 

restaurācija 

VKKF 2011. VI-

X 

800 Ls 

17. Otro vispārīgo latviešu dziedāšanas 

svētku afišu restaurācija 

VKKF 2011.X-

2012.III 

500 Ls 

18. Latvijas dzimšanas diena Cēsu 

muzejā 

Hipotēku banka 2011. IX-

XII 

354.70 Ls 

Kopā:                           18 675.07 Ls 

 

Aģentūra organizējusi: 

1) Cēsu kultūras projektu konkursu, atbalstīts 21 projekts par kopējo finansējumu 6000 

LVL; 

2) Cēsu kultūrvēsturisko maršrutu konkursu; 

3) Cēsu stipendijas konkursu talantīgajiem novada bērniem un jauniešiem. 
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9.8. Ekspozīciju un izstāžu darbs 

Muzejs 2011.gadu pavadījis topošās jaunās pastāvīgās ekspozīcijas zīmē, pie kuras 

izveides joprojām turpinās intensīvs darbs un, kura durvis apmeklētājiem vērs 2012.gada 

pavasarī. Jaunā ekspozīcija vēstīs ne tikai par nozīmīgākajiem Cēsu vēstures notikumiem, bet 

pirmo reizi kopš muzejs atrodas Cēsu Jaunās pils ēkā, ļaus apmeklētājam iejusties arī 

19.gadsimta vidē, baudot vēsturiskos interjerus. 

2011.gadā muzejs veiksmīgi akreditējies uz turpmākajiem 5 gadiem. Akreditācijas 

dokumentu sagatavošanas laikā no jauna pārskatīta muzeja turpmākā darba stratēģija, 

pilnveidotas krājuma, zinātniski pētnieciskā darba un komunikāciju politikas. 

Paralēli rit darbs ar krājumu. Gada sākumā turpinājām iekārtoties jaunajās pagaidu 

glabātavās, kas nozīmē ne tikai fizisku priekšmetu pārkrāmēšanu, bet arī precīzu un nekļūdīgu 

darbu, jo visām nu jau vairāk kā 150 000 vienībām jābūt sakārtotām tā, lai jebkuru no tām 

varētu atrast un izsniegt darbam dažās minūtēs. Neskatoties uz divreizējo pārvākšanos 3 gadu 

laiku, muzejam šo sistēmu ir izdevies saglabāt. 2011.gadā muzeja krājumu izmantojuši 414 

vēstures pētnieki un interesenti, no tiem vairāk kā puse (218) bijuši cēsnieki un pētnieki no 

citām pilsētām, kas ir vairāk nekā iepriekšējos gados. Interese par vēsturi iedzīvotāju vidū 

palielinās. 

Lai intensificētu darbu ar krājuma uzskaiti, no 2011.gada strādājam tikai elektroniski. 

Tas nozīmē, ka pieņemot krājumā jaunus priekšmetus nu veicam vairs tikai vienu ierakstu 

īpaši šim nolūkam izveidotā programmā. Pēc tam izdrukājam gan priekšmetu pieņemšanas-

nodošanas aktu, gan nepieciešamo kartotēkas kartiņu skaitu, gan galveno dokumentu – 

inventāra grāmatu. Ievadītie dati tiek eksportēti uz Nacionālo muzeju kopkatalogu.  

Kā ik gadus intensīva izstāžu un koncertdzīve noritējusi Izstāžu namā, bet saistībā ar 

viduslaiku pili, kā nozīmīgākais notikums ar rezultātiem, kuru augļus plūksim arī turpmākajos 

gados ir piedalīšanās starptautiskā projektā „Krusta karu ekoloģija”. Šī projekta ietvaros tiek 

precizēta Cēsu viduslaiku pils vēsture, iegūtas zināšanas par Latvijā nepraktizētu pieeju 

arheoloģisko atradumu saglabāšanā, Cēsu pils iegūst starptautisku publicitāti un jaunus 

kontaktus ar pasaulē atzītām autoritātēm dažādu vēstures zinātnes nozaru jomā. 

Aizvadītajā gadā ritējis intensīvs muzejpedagoģiskais darbs. Īpaši pieprasītas bijušas 

divas programmas – „Seno lietu pasaule” Atklātā krājuma glabātavā, kur notikušas 19 

nodarbības ar 247 apmeklētājiem un Latvijas brīvības cīņām veltītā programma „Izcīni 

Latviju”, kuru izmanto ne tikai skolēni, bet arī visi NBS Instruktoru skolas kursanti. 

Novembrī tika prezentēta jauna programma-spēle „Latvijai 100”, kuru līdz šim paguvuši 

izspēlēt 89 skolēni. Bez tam Cēsu pilsētas bijušā rajona skolās regulāri tiek eksponētas muzeja 

ceļojošās izstādes, kuras papildina muzejpedagoga stāstījums vai programma. Šogad Valsts 

svētku mēnesī Cēsu muzeja ceļojošā izstāde „Latvijas sarkanbaltsarkanā karoga stāsti” tika 

eksponēta un Valsts svētki pie tās svinēti Kauguru kultūras namā Jūrmalas pilsētā. 

Visu gadu noticis darbs saistībā ar jauno vēstures un vēsturisko interjeru  ekspozīciju. 

 

2011.gadā atklātas izstādes: 

1.  Cēsnieki Latvijā un pasaulē. Jānis Doreds (1881-1954)   leģendārais kinooperators un 

fotogrāfs. (autore Dace Cepurīte, kuratore Vija Rozentāle)  

2.  Izstāde veltīta 1941.gada represijās cietušo Cēsu novada iedzīvotāju  70 gadu atcerei 

(Autore Dace Tabūne, kuratore Vija Rozentāle) 

3.  Pilskalni Alytus novadā. (Kuratore Vija Rozentāle) 

4.  Āraišu ezerpils, arheoloģiskie izrakumi un atradumi. (Kuratore Vija Rozentāle) 

5. Jaunieguvumi Cēsu vēstures un mākslas muzeja krājumā. (Autore Vija Rozentāle) 

6. Ginta Šķendera pastkaršu kolekcijas izstāde. (Kurators Tālis Pumpuriņš) 
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2011.gadā no jauna sagatavotas 4 muzejpedagoģiskās programmas ("Cēsu pils 

dārgumu lāde", Latvijas dzimšanas diena Cēsu muzejā", "Latvijai 100", un "Pasaule kabatā",  

kā arī "Aktivitāšu mugursoma ģimenēm ar bērniem". 

Izstāžu namā 2011.gadā atklātas 27 izstādes. Ārpus muzeja 2011.gadā atklātas 5 

izstādes. 2011.gadā muzejā nav izveidota jauna ceļojošā izstāde. Esošās izstādes eksponētas 7 

vietās. Muzeja pedagoģisko programmu norišu skaits 2011.gadā – 69, dažādi pasākumi 

muzejā – 39, muzeja darbinieku nolasītās lekcijas – 25. 

 

9.9. Pils kompleksa apmeklētāji 2011.gadā.  

Kopējais skaits: 84253 apmeklētāju, no kuriem 43 227  Pils kompleksu ir apmeklējuši 

bez maksas (lielo pasākumu kā Muzeju nakts, pilsētas svētki apmeklētāji, TIC apmeklētāji, 

izstāžu atklāšanas, delegācijas u.tml.). 

 

Apmeklē

tāju 

skaits, 

KOPĀ 

Pils 

komplek

sa 

apmeklē

tāji 

Tikai 

pilsdrup

u 

apmeklē

tāji 

Tikai  

muzeja 

apmeklēt

āji 

Atklātā 

krājuma 

apmeklēt

āji 

Izstāžu 

nama 

apmeklēt

āji 

Bezmak

sas 

pasāku

mi pils 

komple

ksā  

Seminār

u un 

pasāku

mu 

apmeklē

tāji 

Jaunajā 

pilī 

TIC 

apmeklē

tāji 

84253 19201 12764 2117 475 938

9 

18038 2826 19443 

 

Apmeklētāju profils: 

- Latvieši, vācieši, igauņi, lietuvieši, francūži, krievi, spāņi, ASV/Kanāda un 

citi; 

- Ģimenes, domubiedru grupas, pāri un citi; 

- Pasākumu biļešu pircēji; pils kompleksa un pasākumu apmeklētāji;  

- Tūrisma informācijas meklētāji, suvenīru pircēji; 

- Delegācijas, mēdiji, sadarbības partneri; 

- Jaunās pils pasākumu un semināru apmeklētāji un rīkotāji; 

 

No visiem pils kompleksa apmeklētājiem ekskursijās kopā ar gidu ir devušies 6141 

cilvēk, bet teatralizētās ekskursijas apmeklējuši 2304 apmeklētāji. Muzeja fondus un 

pedagoģiskās programmas apmeklējuši 3231 apmeklētāji. 

 

Tūrisma informācijas centrā pieprasītās informācijas TOP 10: 

TIC apskate un serviss, piemēram, tualete, suvenīri, bukleti (9307); Apskates objekti Cēsīs un 

tuvējā apkārtnē (3443); Pakalpojumi (749); Naktsmītnes (831); Pasākumi (634); Velotūrisms 

(378); Transports (291); Ekskursijas (102); Aktīvā atpūta (129); konsultācijas tūrisma 

uzņēmējiem (98). 

Tūrisma informācijas centra apmeklētāju TOP 10 pēc to valstu pārstāvniecības: Latvija 

(8935); Vācija (2750); Krievija (1999); Igaunija (1375); Lietuva (1236); Francija (629); 

Spānija (487); Somija (372); Itālija (267); Zviedrija (222). 
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10. Cēsu Centrālās bibliotēkas veikums 

 

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

Cēsu novada un vēsturiskā Cēsu rajona 8 novadu 65 bibliotēkām ( t.sk. publiskās – 30, skolu 

– 35 ). Cēsu novadā – 3 pašvaldības publiskās un 12 skolu bibliotēkas. Bibliotēka atrodas 

Cēsīs, Raunas ielā – 1, tā kopā ar bērnu literatūras nodaļu aizņem visu ēku. 

10.1.  Darbinieki un struktūra  

Bibliotēkā pavisam 26 darbinieki, 19 no tiem – bibliotekārie speciālisti. 

 

Struktūra 

 Lasītāju apkalpošanas nodaļa 

 Krājuma organizācijas un automatizācijas nodaļa 

 Bērnu literatūras nodaļa 

 Administrācija  
 

10.2.  Statistiskie rādītāji 2011. gadā : 

Vidējie rādītāji: 

 Vienā dienā vidēji Cēsu bibliotēku apmeklē 222 apmeklētāji 

 Vienā dienā vidēji bibliotēkas mājas lapu www.biblioteka.cesis.lv  apmeklē 107 

apmeklētāji 

 Vienā mēnesī bibliotēka organizē vidēji 10 pasākumus un 8 izstādes 

 Vidējais literatūras izsniegums dienā – 487 vienības 

 

Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem: 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Reģistrēto lasītāju 

skaits 
4'292  4'493  4'072  4'430  5’517 

 

5’516 

Apmeklētāju skaits 73'020  59'673  86'758  93'983  84’044 103’506 

Izsnieguma skaits 224'991 203'598 194'846 186'847 165’008 168’560 

Bibliotēkas krājums 93'502 91'785 91'324 88'177  78’407 68’016 

Izstāžu skaits 108 111 134 122  119 103 

Pasākumu skaits 57 62 68 63 98 122 

Rezumējums par statistiku: 

 

1) Reģistrēto lasītāju skaits nemainās, kas liecina par to, ka bibliotēkas nepieciešamība 

sabiedrībā ir noturīga.  

2) Apmeklētāju skaits pieaudzis iepriekšējā gadā, jo pieaug virtuālo bibliotēkas izmantotāju 

skaits mājas lapai www.biblioteka.cesis.lv, arī šie apmeklētāji izmanto bibliotēkas 

pakalpojumu, rezervējot izdevumus, izmantojot datu bāzes, pagarinot lietošanas termiņus, 

pieprasot informāciju utt. Bibliotēku speciālistiem jāiegulda darbs, lai arī šie apmeklētāji 

saņemto nepieciešamo. 

3) Grāmatu izsniegums pakāpeniski pieaug  

http://www.biblioteka.cesis.lv/
http://www.biblioteka.cesis.lv/
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4) Bibliotēkas krājums ar katru gadu samazinās, jo – iepriekšējos gados tas salīdzinoši 

minimāli tika rediģēts un mazizmantotā literatūra daudz netika norakstīta. Bibliotēkas 

uzdevums ir veidot aktīvu un pieprasītu grāmatu krājumu. 

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

lasītājiem atklātu bibliotēkas krājuma bagātību un dotu iespēju piedalīties daudzveidīgajos 

pasākumos. 

 

10.3. Finansiālais nodrošinājums 

 

 Pavisam 

A 1 

Atlikums pārskata perioda sākumā 
14962 

IEŅĒMUMI KOPĀ (I.) 214588 

t. sk. 

Piešķirti no valsts budžeta  
 

Piešķirti no pašvaldības budžeta  204950 

Saimnieciskās darbības ieņēmumi  

Citi ieņēmumu veidi 9638 

no tiem: 

maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 
2303 

ziedojumi un dāvinājumi  

Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums 1420 

citu vietējo fondu piešķīrumi  

ārvalstu finanšu palīdzība:  

t. sk. 

ārvalstu fondu līdzekļi 
 

cita ārvalstu finanšu palīdzība  

mērķdotācijas no valsts budžeta 800 

pārējie ienākumi 5115 

IZDEVUMI KOPĀ (II.) 217170 

Kārtējie izdevumi (1.1.) 187343 

Atalgojums (1100)  119151 

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas (1200) 

29753 

Krājuma komplektēšana 9648 

no tiem: 

periodiskie izdevumi (2400) 
2859 

grāmatas (5233) 6789 

elektroniskie dokumenti (5233) 4 

citi dokumenti (5233)  

Preces un pakalpojumi 19828 

 

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi (2250)  
2573 



46 

 

Pārējie kārtējie izdevumi 6390 

Kapitālie izdevumi (2.0.) 29827 

t. sk. 

Zeme, ēkas un būves (5210) 
 

Nemateriāli ieguldījumi  

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika (5238) 1584 

Kapitālais remonts un rekonstrukcija (5250) 28243 

Pārējie kapitālie izdevumi  

10.4. Projektizstrāde 

Pēdējos gados atbalstīto projektu skaits manāmi sarucis zināmu iemeslu dēļ – trūkst 

finanšu līdzekļu arī fondiem. Pamatā iesniedzam projektus VKKF. 

2011. gadā no 6 iesniegtajiem atbalstīti 4 projekti – pamatā literāro pasākumu 

organizēšanai. Iegūtais finansējums Ls 1770. 

10.5. Sadarbība ar novadiem 

Bibliotēkai joprojām laba sadarbība ar vēsturiskā Cēsu rajona 8 novadu ( Cēsu, 

Amatas, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Līgatnes, Jaunpiebalgas) pašvaldībām un 

bibliotēkām. Ar 7 novadu pašvaldībām slēdzam sadarbības līgumus, kurās arī paredzēts 

novadu līdzfinansējums par Reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu. 

10.6. Pasākumi. Izstādes. 

Pasākumi 

2009. gadā – 97 

2010. gadā – 144 

2011. gadā - 192 

 

Pagājušajā gadā notikuši vairāk pasākumi kā iepriekšējā gadā, jo sekmīgi realizējušies 

Valsts Kultūrkapitāla fonda finansētie projekti, kuros tika atbalstīta mūsu jaunā iecere: aicinot 

literātu uz Cēsīm, lūgt viņu piedalīties 2 pasākumos: vispirms kādā no piecām Cēsu vidējās 

izglītības iestādēm, bet vakarpusē tikties bibliotēkā (vai kādā citā pilsētas zālē, jo pašiem sava 

pasākumu telpa mums ir tikai no 1. decembra) ar citiem interesentiem – gan pieaugušajiem, 

gan skolēniem. Tā ir samērā jauna iniciatīva ne tikai Cēsīs, jo parasti bibliotēku darbinieki 

aktīvi sadarbojas ar pirmskolas izglītības iestāžu un pamatskolu pedagogiem un audzēkņiem, 

mēs turklāt iesaistām arī vidējo izglītības iestāžu pedagogus un audzēkņus. Kopā ar 

pedagogiem tiek lemts, kādus literātus aicināt. 

Bibliotēkas pasākumu organizēšanu finansiāli atbalsta arī novada pašvaldība. 

Mūsu bibliotēka ir iniciatore Bibliotēku nakts pasākumu organizēšanā. 2009. gadā 

Bibliotēku nedēļā pirmoreiz organizējām šādu pasākumu, kas tematiski ir ļoti daudzveidīgs, 

kur tiek izmantotas gan tradicionālas, gan bibliotēkām neraksturīgas darba formas. Atšķirībā 

no citām bibliotēkām, aicinām šo pasākumu organizēt tieši Bibliotēku nedēļā nevis vienlaicīgi 

ar Muzeju nakti, lai uzsvērtu tieši bibliotēkas darbu, tās daudzās iespējas, ko bibliotēka 

mūsdienās var piedāvāt. 
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Dzejas dienas septembrī Cēsīs organizē Centrālā bibliotēka ar vismaz 15 dažādiem 

pasākumiem gan bibliotēkā, gan skolās, gan citviet pilsētā. 

 

Bibliotēkas pasākumu tematiskais aptvērums 

Latviešu oriģinālliteratūras popularizēšana  

• Tikšanās ar literātiem 

• Grāmatu atvēršanas pasākumi 

Vēsturiskās, patriotiskās tēmas 

• Bibliotēkas novadpētniecības darba popularizēšana, tikšanās ar novadniekiem 

Izglītojošie pasākumi: 

• Bibliotekārās stundas jauniešiem 

• Rotaļu pēcpusdienas bērniem 

• Bērnu interešu klubu tematiskie pasākumi 

• Datorprasmes, interneta lietošana pieaugušajiem 

Veselība, medicīna, tautas dziedniecība 

Mākslas darbu izstādes, tikšanās ar māksliniekiem, mūziķiem 

Praktiskās iemaņas, padomi 

Novada iestāžu, organizāciju popularizēšana 

 

Izstādes 

2009. gadā – 232 

2010. gadā – 181 

2011. gadā -  187 

 

Bibliotēkā literatūras un mākslas darbu izstādes tiek izliktas gan  par dažādām tēmām . 

10.7. Metodiskais un konsultatīvais darbs 8 novados  

Bibliotēka kā Reģiona galvenā bibliotēka ir metodiskais un konsultatīvais centrs ne 

vien astoņu pašvaldību publiskajām bibliotēkām, bet arī šo pašvaldību visām skolu 

bibliotēkām. Kopā – metodiskais darbs tiek veikts 65  bibliotēkās.  

Aizvadītajā gadā notikuši 4 semināri pašvaldību publisko bibliotēku darbiniekiem, 1 

apvienotais seminārs skolu un pašvaldību publisko bibliotēku darbiniekiem un 1 seminārs 

skolu bibliotēku darbiniekiem.  

   Jūnija mēnesī notika seminārs, kurā godinājām pašvaldību publisko bibliotēku 

bibliotekārus - darba jubilārus. Decembra mēneša seminārā bija konkursa „Labākais 

bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem 2011. gadā ” uzvarētāju apbalvošana. 

 

Darbs ar elektronisko kopkatalogu 

           Realizējot Valsts vienotās bibliotēku sistēmas koncepciju un publisko bibliotēku 

attīstības projektu „Trešais tēva dēls”, Cēsu reģiona (8 novadu) pašvaldību publiskās 

bibliotēkas sadarbībā ar Cēsu Centrālo bibliotēku ir izveidojušas stipru, kvalitatīvu un 

profesionālu tīklu. Kopš 1998. gada tiek veidots pašvaldību publisko bibliotēku elektroniskais 

kopkatalogs, bet sākot ar 2008. gadu pašvaldību publisko bibliotēku darbinieki, izmantojot 

bibliotēku informācijas sistēmu ALISE 4i aktīvi veic sava krājuma rekataloģizāciju, reģistrē 
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un automatizēti apkalpo lietotājus. Visi bibliotekāri ir apguvuši darbam nepieciešamās 

prasmes un iemaņas un saņēmuši tās apliecinošus dokumentus.  

   Lai nostiprinātu Cēsu reģiona bibliotēku sadarbības modeli, Cēsu Centrālās 

bibliotēkas atbildīgie speciālisti ir izstrādājuši Cēsu reģiona bibliotēku vienoto informācijas 

sistēmas koncepciju un Cēsu reģiona pašvaldību publisko un skolu bibliotēku iekšējos datu 

aizsardzības noteikumus. Šie dokumenti ir saistoši visām bibliotēkām, kuras darbojas Cēsu 

reģiona bibliotēku tīklā vai vēlas tam pievienoties. Šie noteikumi attiecās arī uz skolu 

bibliotēkām, kuras vēlas kļūt par kopkataloga dalībniecēm 

 

Pieredzes apmaiņa 

   2011. gada aprīļa mēnesī 10 Cēsu Centrālās bibliotēkas un 25 pašvaldību publisko 

bibliotēku darbinieki bija pieredzes apmaiņā uz Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēku 

Pārdaugava. 

   4.,5.,6.augustā devāmies pieredzes mācību braucienā uz Suvalku, Raczki un Varšavas 

universitātes bibliotēkām Polijā . Kopā braucienā piedalījās 40 Cēsu Centrālās un pagastu 

bibliotēku darbinieki. Apmeklējot Polijas bibliotēkas, ieguvām priekšstatu par kopējo un 

atšķirīgo bibliotēku darbā: krājuma komplektēšanā, naudas resursu piesaistē, bibliotēku 

menedžmentā un elektroniskā kataloga izveidē. 

Cēsu bibliotēka ir aktīvi strādājusi, lai visas novada un vēsturiskā Cēsu rajona 

bibliotēkas pilnvērtīgi iekļautos Valsts vienotajā bibliotēku informācijas tīklā un šo bibliotēku 

grāmatu krājumi, kā arī citas datubāzes būtu atrādītas internetā un izmantojamas ikvienam 

interesentam Latvijā un ārpus tās. 

 

10.8. Mācības. Kursi. 

Visi bibliotēkas speciālisti gada laikā ir mācījušies dažādos profesionālās pilnveides 

apmācību kursos, kurus Latvijā projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros organizē v/a Kultūras 

informācijas sistēmas. 

Bibliotēka organizē iedzīvotāju BEZMAKSAS apmācību – „Interneta lietošanas 

ABC” Šo apmācību 2 x nedēļā vada interneta lasītavas vadītājs cilvēkiem pusmūžā, kuri vēlas 

apgūt elementārās iemaņas – ibankas , e-pasta lietošana, datubāzu izmantošana utt. 2011. 

gadā apmācīti 73 cēsnieki. 

 

10.9. Publicitāte 

Informācija par bibliotēkas aktualitātēm tiek ievietota laikrakstos „Cēsu Vēstis”, „Druva” un 

šādos sociālajos medijos:  

 interneta vietnē www.biblioteka.cesis.lv,  

 bibliotēku portālā www.biblioteka.lv;  

 Cēsu mājas lapā www.cesis.lv;  

 pilsētas interneta portālā www.cesis24.lv;  

 LURSOFT laikrakstu bibliotēkas www.news.lv pasākumu sadaļā;  

 virtuālās komunikācijas un mikroblogošanas tīklā http://twitter.com/;  

 Bibliotēkas lapā portālā draugiem.lv www.draugiem.lv/biblioteka.cesis.lv,  

http://www.biblioteka.cesis.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.cesis.lv/
http://www.cesis24.lv/
http://www.news.lv/
http://twitter.com/
http://www.draugiem.lv/biblioteka.cesis.lv
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 sociālajā tīklā www.facebook.com. 
 

10.10.  Ar ko lepojamies 

1) Labs un bagāts grāmatu krājums. 

Komplektējot jauno krājumu un norakstot mazizmantotos izdevumus, vienmēr ņemam 

vērā to, ka ir grāmatas, kuras izdod ļoti reti un kurām bibliotēkā vienkārši jābūt, neskatoties 

uz to, ka mainās laiki, valdības, ideoloģijas. Vēsture jau paliek. Šīs grāmatas nepieciešamas 

studentiem, zinātniekiem, pētniekiem. Tāpēc Bibliotēkā izveidots Depozitārija fonds, 

pateicoties kuram, tādas grāmatas kā iepriekšējo gadu kalendāri, statistikas dati, vecās 

enciklopēdijas, dažādu vēsturisku personu kopotie raksti ( Ļeņins, Staļins u.c.) nav jāpieprasa 

no Latvijas Nacionālās bibliotēkas starpbibliotēku abonementa kārtā gadījumos, kad tie 

nepieciešami lasītājiem. 

Bibliotēkā ir vairākas unikālas grāmatu kolekcijas, viena no tām – miniatūrgrāmatu 

kolekcija, kas izvietota atsevišķā telpā un priecē daudzo apmeklētāju acis un prātus. Grāmatu 

skaits pārsniedz 600 vienības. Tāda, apmeklētājiem apskatāma, tā ir vienīgā Latvijā. 

 

2) Darbojas vienotā grāmatu fonda princips jeb Starpbibliotēku abonements vēsturiskā Cēsu 

rajona teritorijas bibliotēkās.  

Tas nozīmē – joprojām bibliotēkas ņem viena no otras grāmatas un izsniedz lasītājiem, 

ja pašu plauktos šādu izdevumu nav. Grāmatu izmantošanas termiņš vienai bibliotēkai – 1 

mēnesis. Pateicoties šim grāmatu apmaiņas veidam, iegūst novadu iedzīvotāji, jo vienmēr 

saņem nepieciešamos izdevumus. Grāmatu apmaiņa bibliotēkām ir bez maksas. 

 

 3) Novadpētniecības lasītava 

Visbagātākais novadpētniecības materiālu krājums Latvijas Reģiona galveno bibliotēku vidū.  

 

Uz 01.01.2011. lasītavas krājums sastāv no: 

 2636 unikālām grāmatām par novadu, vēsturisko Cēsu rajonu un novadnieku darbi 

 2303 materiālu mapēm par vēsturisko Cēsu rajonu, Cēsīm, iestādēm, uzņēmumiem, 

organizācijām un novadniekiem 

 Laikrakstu Cēsu Avīze, Cēsu Vēstis, Cēsu Stars, Druva komplekti  

 Vēsturiskā Cēsu rajona novadu laikrakstu komplekti 

 Novadpētniecības materiālu kartīšu kartotēka 

 Novadpētniecības elektroniskais katalogs, kurā tiek ievadīta visa informācija par 

novadu, lai atrādītu internetā (ar anotācijām un pilniem tekstiem) 

 

Šo unikālo materiālu krājumu Bibliotēkā sākām veidot 1970 – to gadu vidū. Šis darba 

virziens nav nekad bijis bibliotēkām obligāts, bet ļoti ieteicams gan. Tā kā Cēsu pilsēta un 

novads vienmēr lepojies ar savu pagātni, ievērojamiem cilvēkiem – novadniekiem, arī ar savi 

tagadni un bibliotēkas apmeklētāji no visdažādākajām Latvijas vietām bieži pieprasa 

materiālus, kuri bieži vien nekur citur vairs nav atrodami – Bibliotēkā viens no galvenajiem 

darba virzieniem ir tieši novadpētniecība. Novadpētniecības nodaļā strādā 2 darbinieki – tie 

apzina, vāc, apkopo, sistematizē, pavairo un ievada datubāzē materiālus no dažādiem 

informācijas avotiem, kā arī – konsultē citu bibliotēku darbiniekus  

http://www.facebook.com/
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Uz Bibliotēku novadpētniecības materiālus izmantot nāk un brauc interesenti no visas 

Latvijas, šeit ved studentu grupas no LU, lai mācītos novadpētniecības darbu, pieredzi brauc 

apgūt kolēģi no citām Latvijas bibliotēkām. 

 

 

Nozīmīgākie notikumi Bibliotēkas dzīvē un darbībā 2011. gadā 

 Ar  janvāri bibliotēkā ieviesta vienotā lasītāja karte 

 7. janvārī Cēsīs darba vizītē bija ieradusies Kultūras ministre Sarmīte Ēlerte. Apmeklēja 

arī bibliotēku.  

 10. janvārī sākas Cēsu Centrālās bibliotēkas krājuma inventarizācija sistēmā Alise, kura 

noslēdzas aprīlī. 

 Jau 3 gadu turpinās bezmaksas apmācības iedzīvotājiem „Interneta lietošanas ABC”. 

2011. gadā apmācīti 72 seniori 

  7. aprīlī Bibliotēkā strādā KM norīkota un akreditācijas komisija. Jau 2. reizi bibliotēka ir 

akreditēta kā reģiona galvenā bibliotēka 

 20. maijā iznāk grāmata „Cēsu bibliotēka 90 gados”, autore vēsturniece Dace Cepurīte.  

 Publisko bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros bibliotēka realizēja 

akciju „Bibliotēka dodas pie lietotāja”  

 4.-6. augusts - Cēsu reģiona novadu pašvaldību bibliotekāru kārtējais pieredzes brauciens 

uz ārzemēm -  šoreiz uz Poliju: Cēsis –Rīga- Suvalki – Augustova – Lomža– Varšava –

Cēsis.  

 20. septembrī - sācies darbs pie Bibliotēkas ēkas Raunas ielā 1 renovācijas tehniskā 

projekta izstrādes! Projekts iesniegts novada pašvaldībā 2012. gada februārī 

 29. septembrī Centrālās bibliotēkas darbinieku pieredzes ekskursija uz Kuldīgas Galveno 

bibliotēku, Ventspils Galveno bibliotēku un Pārventas bibliotēku 

 1. un 2. novembrī Bibliotēkā pašvaldību publisko bibliotēku darbiniekiem notiek 

Bibliotēku interešu pārstāvniecības mācību programmas pilotapmācības.  

 16. novembrī, kā katru rudeni, Cēsīs kārtējo reizi notiek ikgadējā Vidzemes novadu bērnu 

un skolu bibliotēku darbinieku 11. konference , šoreiz par tēmu “Bibliotēkas tagad – kopā 

ar sabiedrību, par bērniem”. Konferenci organizē  Bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa 

sadarbībā ar LNB Bērnu literatūras centru  

10.11. Problēmas 

1. Lielākā problēma – bibliotēkas šaurās, nepiemērotās telpas. Ļoti nepieciešama esošās 

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

bēniņu un pagrabstāvus. 

2. IT noveco fiziski un morāli. Centrālajā bibliotēkā un Vaives pagasta bibliotēkās kopā ir 51 

dators. Ir pienācis laiks tos pamazām mainīt uz jaunām datoriekārtām.  

Ja nebūs valsts atbalsta un jaunu datoru iepirkums kādā projektā – pašvaldības nespēs 

bibliotēkas apgādāt ar datoriem, kas nepieciešami gan apmeklētājiem, gan darbiniekiem. 
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11. Sabiedriskā kārtība novadā 

 

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 2011. gadā ir sastādījuši 329 personām administratīvā 

pārkāpuma protokolus no kurām Pašvaldības policija pie administratīvās atbildības ir saukusi 

254 personas.  

 42 personām sastādīti Administratīvā pārkāpuma protokoli par Cēsu novada domes 

saistošo noteikumu neievērošanu un 134 fiziskām un juridiskām personām izteikti 

brīdinājumi par šo noteikumu neievērošanu; 

 79 personām - par Administratīvo pārkāpumu kodeksa normu neievērošanu, kur 

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

dzērienu lietošana sabiedriskā vietā vai atrašanās sabiedriskā vietā reibuma stāvoklī, kas 

aizskar cilvēka cieņu; 

 208 autovadītāji saukti pie administratīvās atbildības par transportlīdzekļu novietošanu 

stāvēšanai neatbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem; 

 izskatītas 80 administratīvās pārkāpuma lietas savā struktūrvienībā; 

 75 administratīvā pārkāpuma lietas nosūtītas izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai citām 

institūcijām; 

 Valsts policijā par dažādiem administratīvajiem pārkāpumiem lietas izskatīšanai un 

lēmumu pieņemšanai nogādātas 182 personas; 

 186 personas, kas alkoholisku vielu apreibināšanās rezultātā ir zaudējušas spēju 

orientēties apkārtējā vidē, patstāvīgi pārvietoties, kā arī nodarīt kaitējumu sev vai 

apkārtējiem ir nogādātas mājās vai slimnīcā; 

 izskatīti un sniegtas atbildes uz 265 fizisko un juridisko personu iesniegumiem; 

 izbraukts uz 2180 izsaukumiem. 

 

 
 

Tāpat kā iepriekšējos gadus arī 2011. gadā Cēsu novada Pašvaldības policijai, 

sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, ir bijusi laba sadarbība ar Valsts policijas Vidzemes 
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reģiona pārvaldes Cēsu iecirkni, Valsts probācijas dienesta Cēsu teritoriālo struktūrvienību, 

Valsts robežsardzi un Cēsu Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūru. 

Aktuāla problēma 2011. gadā, tāpat kā iepriekšējā gadā, bija jautājums par alkoholiķu, 

toksikomānu un narkomānu atskurbināšanu. Par personām, kuras bija nonākušas stiprā 

alkohola reibuma vai toksisku vielu ietekmē un bija zaudējušas spēju patstāvīgi pārvietoties 

vai varēja nodarīt kaitējumu apkārtējiem vai pašas sev. 

Šo problēmu risināšana būs arī 2012. gada Pašvaldības policijas viens no galvenajiem 

jautājumiem. Iespēju robežās tiks pilnveidota video novērošanas sistēma Cēsīs. 
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12. Vaives pagasta pārvalde 

 
Vaives pagasta pārvaldē 2011. gadā Vaives pagasta pārvaldes darba apstākļu 

uzlabošanas un Vaives tautas nama telpu racionālas apsaimniekošanas ziemas sezonā nolūkos 

2011. gadā tika ierīkota centrālā apkure „Kaķukroga” ēkā. Izlietoti LVL 19 162.13 Cēsu 

novada pašvaldības finanšu līdzekļi. Vaives pagasta teritorijā pašvaldības autoceļu remontam 

2011. gadā ir izlietoti LVL 10 063.97 un ir veikti šādi pasākumi: 

1. Deviņām caurtekām atjaunots grants segums ar 464 m
3
 0-32 frakciju; 

2. Bedres aizbērtas ar 136 m
3
 granti; 

3. Ierīkota viena caurteka; 

4. Atjaunots segums viena autoceļa 1 km posmam, 20 cm biezumā. 

5.  

Realizētu ES projektu nav. Tiek realizēti 2 ELFLA projekti: 

1. „Norādes zīmju izgatavošana un piegāde Vaives pagastā Cēsu novadā”, kopējās 

izmaksas LVL 12 974.82; 

2. „Vaives tautas nama siltināšana „Kaķukrogs”, Vaives pagastā, Cēsu novadā”, kopējās 

izmaksas LVL 10 683.70, atbalsta intensitāte 90% no attiecināmām izmaksām. 
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13. Revīzijas 2011. gadā 

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

Cēsu novada pašvaldības no budžeta finansētajās iestādēs un kapitālsabiedrībās: 

 Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Cēsu tirgus”, 

 Cēsu Pieaugušo izglītības centrs, 

 Cēsu speciālā pirmskolas izglītības iestāde, 

 Cēsu pilsētas 3.pirmskolas izglītības iestāde, 

 Cēsu pilsētas 4.pirmskolas izglītības iestāde, 

 Cēsu pilsētas 5.pirmskolas izglītības iestāde, 

 Cēsu pilsētas sporta skola 

 Cēsu pilsētas pansionāts, 

 Cēsu profesionālā vidusskola, 

 Cēsu novada pašvaldības policija, 

 Cēsu novada  Bāriņtiesa. 

 

Piedaloties kā inventarizācijas gaitas novērotājai,  sniegti nepieciešamie priekšlikumi, 

konsultācijas,   pārskata gada materiālo vērtību (pamatlīdzekļu, krājumu) īpašumā, valdījum 

un lietošanā esošo nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu, krājumu  un naturālo vienību 

uzskaites inventarizācijās: 

 Cēsu Valsts ģimnāzija, 

 Cēsu 1.pamatskola, 

 Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola, 

 Cēsu pilsētas pamatskola, 

 Cēsu Bērnu un jauniešu centrs, 

 Cēsu pilsētas Mākslas skola, 

 Cēsu pilsētas 4.pirmskolas izglītības iestāde, 

 Cēsu dzimtsarakstu nodaļa, 

 Cēsu intrenātpamatskolas-rehabilitācijas centrs. 
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14. Neatkarīgu revidentu ziņojums 

Ziņojums par konsolidēto finanšu pārskatu 

 

Mēs esam veikuši CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS (turpmāk tekstā 

„Pašvaldība”) 2011. gada konsolidētā finanšu pārskata revīziju. Revidētais konsolidētais 

2011. gada finanšu pārskats ietver: 

 2011. gada 31. decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 

"Bilance",  

 2011. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-

3,  

 Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2011. gadu – veidlapa Nr.4-

1, 

 Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2011. gadu – veidlapa Nr.2-NP, 

 konsolidētā finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas Ministru 

Kabineta noteikumu Nr. 777 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā, 

grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu, pārskatu skaidrojumus, t.sk. 

skaidrojumus par budžeta izpildi.  

 

Šis konsolidētais finanšu pārskats ir sagatavots, apvienojot Pašvaldības 

struktūrvienību finanšu pārskatus, kā norādīts konsolidētā finanšu pārskata pielikumā. 

Pašvaldības radniecīgie uzņēmumi nav konsolidēti šajā konsolidētajā finanšu pārskatā.  

 

Vadības atbildība par konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu 

 

Vadība ir atbildīga par šī konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās 

informācijas patiesu atspoguļošanu saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010. 

gada 17. augusta noteikumu Nr. 777 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem, kā 

arī par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par nepieciešamu, lai nodrošinātu 

konsolidētā finanšu pārskata, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas 

neatbilstības, sagatavošanu. 

 

Revidentu atbildība 

 Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām 

par šo konsolidēto finanšu pārskatu. Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem 

revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums jāievēro ētikas prasības un jāplāno un 

jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka konsolidētajā finanšu pārskatā 

nav būtisku neatbilstību. 

 Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai iegūtu revīzijas pierādījumus par 

konsolidētajā finanšu pārskatā uzrādītajām summām un atklāto informāciju. Procedūras tiek 

izvēlētas, pamatojoties uz revidentu profesionālu vērtējumu, ieskaitot krāpšanas vai kļūdu 

izraisītu būtisku neatbilstību riska novērtējumu finanšu pārskatā. Veicot šo riska novērtējumu, 

revidenti ņem vērā iekšējo kontroli, kas izveidota, lai nodrošinātu konsolidētā finanšu 

pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu, ar mērķi noteikt 

apstākļiem piemērotas revīzijas procedūras, bet nevis lai izteiktu atzinumu par kontroles 

efektivitāti. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedībasuzskaites principu un vadības veikto 
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grāmatvedības aplēšu pamatotības izvērtējumu, kā arī konsolidētā finanšu pārskata vispārējā 

izklāsta izvērtējumu. 

 

Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revidentu 

atzinuma izteikšanai. 

Atzinums 

 

 Mūsuprāt, iepriekš minētais konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru 

priekšstatu par CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS darbības finansiālo stāvokli 2011. gada 

31. decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2011. gadā, 

saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010. gada 17. augusta noteikumu Nr.777 

„Gada pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem. 

 

Ziņojums par citu juridisko un regulējošo prasību izpildi 

 

 Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2011. gadu, kas atspoguļots 

konsolidētā gada pārskata sadaļā Vadības ziņojums - ZINO, un neesam atklājuši būtiskas 

neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un 2011. gada konsolidētajā finanšu pārskatā 

atspoguļoto finanšu informāciju. 

 

SIA „ A. Kursītes auditorfirma” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


