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1. Cēsu novada domes priekšsēdētāja uzruna 

 

Cēsu novadā 2012. gadā vērojama ekonomiskās un 

finanšu situācijas stabilizācija, bet atsevišķos tautsaimniecības 

sektoros pat bija vērojama izaugsme. Arī pašvaldības budţeta 

nodokļu ieľēmumi pēc triju gadu pārtraukuma atkal pieauga, 

kaut arī pašvaldības kopējie ieľēmumi joprojām būtiski 

atpaliek no pirmskrīzes līmeľa. Cēsu novada pašvaldības 2012. 

gada budţetu raksturo vairākas galvenās prioritātes: 

finansējuma nodrošināšana Eiropas Savienības struktūrfondu 

projektu realizācijai, neatliekamajām sociālajām vajadzībām 

maznodrošinātajai sabiedrības daļai un kvalitatīvas izglītības 

sistēmas uzturēšanai.  

2012. gadā aktīvi turpinājās darbs pie Eiropas 

Savienības struktūrfondu finansēto projektu sagatavošanas, 

iesniegšanas un īstenošanas. Šis gads bija nozīmīgs ar to, ka 

tika veikti vairāki infrastruktūras projekti, tai skaitā maģistrālo 

ielu rekonstrukcijas darbi, kas būtiski uzlabo Cēsu novada 

iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Svarīgs ieguldījums tūrisma attīstībā un pilsētvides sakārtošanā bija 

Cēsu pilsmuiţas parka atjaunošana.  

Ļoti nozīmīgs notikums, ne tikai Cēsu novadā, bet arī Vidzemē bija Vidzemes Mūzikas un 

kultūras centra ēkas rekonstrukcijas darbi, kas iesākās ar pamatakmens ielikšanu 2012. gada maijā. Lai 

uzbūvētu Vidzemes mūzikas un kultūras centru, rekonstruējot ēku Raunas ielā 12, Cēsu novada 

pašvaldība īsteno projektu, saľemot 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”. 

Noslēgtais līgums par Cēsu kultūras nama ēkas pārbūvi paredz, ka būvdarbi noslēgsies 2013. gada 

beigās un jau 2014. gadā Cēsis kļūs par svarīgu reģiona kultūras centru. 

Viena no 2012. gada prioritātēm bija uzľēmējdarbības attīstība. Lai veicinātu uzľēmēju un 

pašvaldības sadarbību, pašvaldībā darbu uzsāka komercdarbības speciālists, kurš konsultē esošos 

uzľēmējus, kā arī strādā pie ārējo investīciju piesaistes. 

2012. gadā pašvaldības darbību joprojām ietekmēja valsts īstenotie finanšu stabilizācijas un 

nodokļu politikas pasākumi, kā arī pašvaldībām noteiktie ierobeţojumi attiecībā uz ilgtermiľa 

saistībām. Joprojām īstenojot stingru pašvaldības budţeta ieľēmumu un izdevumu kontroli, 

pietiekami tika nodrošināti pašvaldības finanšu resursi attīstības plānu īstenošanai, kā arī tika 

saglabāts pietiekošs uzkrājums turpmāko gadu parādsaistību segšanai. 

Turpinot iesākto, joprojām pašvaldībā prioritātes ir aktīva darbība ES struktūrfondu 

līdzfinansētajos projektos, industriālās un vecpilsētas infrastruktūras atjaunošana, kā arī izglītības 

sistēmas sakārtošana. 

 

Cēsu novada domes priekšsēdētājs  

Gints Šķenders 
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2. Cēsu novads 

 

2.1. Iedzīvotāji 

 2012. gadā iedzīvotāju skaits samazinājies. Lai arī dzimstība palielinās, tomēr arī mirstība 

pieaugusi. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu miruši par 27 cilvēkiem vairāk. Jaundzimušo skaits, 

savukārt, pieaudzis par 10. Arī laulību skaits kļuvis lielāks, noslēgtas 158 laulības, kas ir par 10 

vairāk kā 2011.gadā.  

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

arī pēdējos gados situācija nav mainījusies 2012.gadā 86% no iedzīvotājiem ir latvieši, 10% krievu  

tautības un 4% citu tautību pārstāvji. 

 

 
1. attēls. Pārskats par civilstāvokļa aktu reģistrāciju no 2008. gada līdz 2012. gadam. 
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2.2. Teritorija 

 

Teritorija   171,73 tūkst. km
2
  

Cēsu pilsēta   19,28 tūkst. km
2
  

Vaives pagasts   152,45 tūkst. km
2
  

Ieľēmumi uz 1 iedzīvotāju  532 Ls  

Attālums līdz Rīgai  87 km  

Cēsu novadā ietilpst Cēsu pilsēta un Vaives pagasts.  

Lielāko daļu novada teritorijas aizľem:  

    meţa zeme – 50%,  

    lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 34%.  

 Vaives pagastā meţa zeme aizľem – 56%,  

 lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 34%. 
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3. Cēsu novada pašvaldība 

 

3.1. Novada pašvaldības pārvalde 

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

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

lēmumu Nr.3 apstiprinātie Cēsu novada saistošie noteikumi Nr.1 “Cēsu novada pašvaldības 

nolikums”. 

 

Domes deputāti - 15: 

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

2. Jānis Rozenbergs – Domes priekšsēdētāja vietnieks 

3. Aleksandrs Raubiško līdz 2012.gada 27.septembrim 

    Aleksandrs Bimbirulis no 2012.gada 11.oktobra; 

4. Inese Suija – Markova  

5. Juris Ţagars  

6. Artis Rasmanis  

7. Voldemārs Vaivods  

8. Gunta Bērziľa  

9. Ojārs Bicāns  

10. Imants Timermanis 

11. Ēro Rass  

12. Māris Cīrulis  

13. Mārtiľš Malcenieks  

14. Daumants Vasmanis 

15. Māris Niklass  

 

2012. gadā notikušas 22 domes sēdes, no tām:  

17 kārtējās;  

5 ārkārtas.  

Domes sēdēs pieľemti 600 lēmumi, kuri pirms tam ir izskatīti pastāvīgi darbojošās komitejās un 

komisijās. 

3.2. Darbinieki 

Cēsu novada pašvaldībā 2012.gada 31.decembrī spēkā bija 1115 līgumi par fizisku personu 

nodarbināšanu, no tiem 131 amata vienības Cēsu novada pašvaldības administrācijā, pārējās- Cēsu 

novada pašvaldības 19 pakļautībā esošajās iestādēs, kurās grāmatvedība tiek veikta centralizēti, bet 

personāla lietvedība- decentralizēti. Cēsu novada pašvaldības administrācijā 2012.gadā pastāvīgā 

darbā nodarbināti 48 ir vīrieši, 82 ir sievietes, no tiem 26 iestāţu/aģentūru vadītāji (6 vīrieši, 20 

sievietes). Lai risinātu pagaidu vai neatliekamu darbu veikšanu, īslaicīgu darbības paplašināšanos 

vai tādu amata pienākumu pildīšanu, kurus ieľemošie darbinieki atrodas ilgstošā prombūtnē, Cēsu 

novada pašvaldības administrācijā 2012.gadā nodarbinātas uz noteikta laika darba līgumu bija vēl 

26 personas- 17 vīrieši, 9 sievietes. 2012.gadā Cēsu novada pašvaldības administrācijā no darba 

atlaists 31 darbinieks (7 - pēc darbinieka uzteikuma, 24 - iestājies darba līgumā noteiktais termiľš). 

Cēsu novada pašvaldības administrācijā 2012.gadā izveidotas 8 jaunas amata vienības: 
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specializētās automašīnas vadītājs un dzīvnieku patversmes uzraugs (nepilns darba laiks), 

speciālists komercdarbības attīstības jautājumos, sabiedrisko attiecību jaunākais speciālists, 

meţzinis (nepilns darba laiks), projekta „Vidzemes Mūzikas un Kultūras centrs” vadītājs (nepilns 

darba laiks), Cēsu novada pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks un vecākais inspektors par 

saistošo noteikumu uzraudzību, likvidējot amata vienību Cēsu novada pašvaldības policijas 

administratīvo lietu vecākais inspektors un vecākais inspektors. Izveidojot vakances, veicināta gan 

esošo darbinieku profesionālā izaugsme un kompetenču maiľa, gan atbilstoši kvalificētu speciālistu 

piesaistīšana. Jaunās amata vienības Cēsu novada pašvaldības administrācijā izveidotas, lai uzlabotu 

īpašuma apsaimniekošanu, veicinātu investīciju piesaisti un komercdarbības attīstību Cēsu novadā, 

atspoguļotu Cēsu novada aktualitātes, izmantojot daţādus sabiedrisko attiecību rīkus, t.sk., sociālos 

tīklus, veicinātu Vidzemes Mūzikas un Kultūras centra izveidošanu kā vadošu kultūras iestādi 

reģionālajā līmenī un kā vienu no vadošajiem centriem nacionālajā līmenī, un, lai uzlabotu Cēsu 

novada Pašvaldības policijas darba organizāciju. 

Darbinieku mainība Cēsu novada pašvaldības administrācijā 2012.gadā saistīta ar īslaicīgu 

pagaidu vai neatliekama darbu veikšanu, īslaicīgu darbības paplašināšanos vai tādu amata 

pienākumu pildīšanu, kurus ieľemošie darbinieki atrodas ilgstošā prombūtnē, kā arī ar izveidotām 

jaunām amata vienībām, noteiktu amatu atlīdzību (valstī noteiktā minimālā mēnešalga) vai amata 

pienākumu izpildes īpatnībām.  

2012.gadā, likvidējot Cēsu pilsētas pašvaldības SIA „Cēsu maksas autostāvvietas”, no darba 

atbrīvoti arī 2 kapitālsabiedrības valdes locekļi. Valdes maiľas 2012.gadā bija SIA „Cēsu Klīnika” 

(uz jauno valdes pilnvaru termiľu iecelta valde jaunā sastāvā- 3 valdes locekļi) un Cēsu pilsētas SIA 

„Vinda” (uz jauno valdes pilnvaru termiľu iecelta valde iepriekšējā sastāvā- 3 valdes locekļi). 

Ľemot vērā valdes nodarbinātības īpatnības katrā kapitālsabiedrībā, ar valdes locekļiem slēgts darba 

vai pilnvarojuma līgums.  

Darba samaksa 2012.gadā Cēsu novada pašvaldības administrācijas darbiniekiem nav 

mainīta, ja vien nav mainījies kompetenču apjoms. Darba samaksa noteikta ievērojot attiecīgajam 

amatam noteiktās amatu saimes un līmenim atbilstošās mēnešalgu grupas mēnešalgas apmēru. 

Atlīdzība tiek izmaksāta ievērojot Darba likumu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības likumu un Cēsu novada domē 01.07.2009. apstiprinātos Darba samaksas 

noteikumus. Cēsu novada pašvaldības administrācijas darbiniekiem 2012.gadā izmaksātas 

piemaksas par nakts darbu, virsstundu darbu, papildu darbu un darbu svētku dienās. Cēsu novada 

pašvaldības administrācija 2012.gadā kompensējusi darbiniekiem izdevumus par redzes pārbaudi un 

redzi koriģējošo medicīnisko optisko līdzekļu (brilles, lēcas) iegādi (34 darbiniekiem), vakcināciju 

pret ērču encefalītu un pret trakumsērgu (3 darbiniekiem), obligāto veselības pārbaudi (95 

darbiniekiem), par 12 amatiem Cēsu novada Pašvaldības policijā veikta veselības apdrošināšana. 

Cēsu novada pašvaldības administrācija kā ārpakalpojumu 2012.gadā pirkusi darba drošības un 

aizsardzības pakalpojumus, personāla apmācības pakalpojumus (kvalifikācijas celšana 53 Cēsu 

novada pašvaldības administrācijas darbiniekiem), personāla atlases pakalpojumu (1 vakancei). 

Cēsu novada pašvaldības administrācijas pārstāvji 2012.gadā devušies 22 ārzemju komandējumos 

saistībā ar piedalīšanos sadraudzības pilsētu organizētajās aktivitātēs kultūras, izglītības un sociālajā 

jomā, dalību starptautiskajās tūrisma izstādēs, sadarbojoties un gūstot pieredzi par pārrobeţu 

sadarbību, izglītības un kultūras, energoefektivitātes, vides aizsardzības un komercdarbības 

veicināšanas jautājumiem.  

Vidējais darbinieku nostrādāto gadu skaits Cēsu novada pašvaldības administrācijā 

2012.gadā - 7.9 gadi. Mazāk kā 8 darba gadus Cēsu novada pašvaldības administrācijā 2012.gadā 

nostrādājis 77 darbinieks, bet 8 un vairāk darba gadus nostrādājuši 65 darbinieki, no kuriem vairāk 
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kā 15 gadus nostrādājuši 13 darbinieki, vairāk kā 20 gadus- 8. Vidējais darbinieku vecums Cēsu 

novada pašvaldības administrācijā 2012.gadā – 49 gadi. 35 un mazāk gadi Cēsu novada pašvaldības 

administrācijā 2012.gadā ir 20 darbiniekiem, bet 36 - 50 gadi ir 51 darbiniekiem, par 50 gadiem 

vecāki darbinieki ir 72 darbinieki, t.sk., 18 darbiniekiem vecums ir 60 un vairāk gadi.  

Algotos pagaidu sabiedriskos darbos uz 43 pastāvīgām darba vietām mēnesī (Cēsu novada 

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

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

aģentūrā „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”, Vaives pagasta pārvaldē) 2012.gadā nodarbinātas 147 

personas. 

Cēsu novada pašvaldības administrācijā praksē 2012.gadā bija 18 personas (no Priekuļu un 

Jāľmuiţas valsts tehnikuma, no Vidzemes augstskolas, no Latvijas Lauksaimniecības universitātes 

un no Latvijas Universitātes). Prakses vietas- IT nodaļā, Attīstības plānošanas nodaļā un 

Administratīvi juridiskajā nodaļā.  

 

 Cēsu novada pašvaldības administrācijā darbinieku skaits attiecībā pret 2011.gadu ir 

pieaudzis - uz 2012.gada 31.decembri ir 131 amata vienība un 130 spēkā esoši darba līgumi uz 

nenoteiktu laiku. Ar Cēsu novada pašvaldības 26 iestāţu/aģentūru vadītājiem tiek slēgti darba 

līgumi uz nenoteiktu laiku - 2012.gadā 26 iestāţu vadītāji. Cēsu novada pašvaldībā kopumā, t.sk., 

iestādes, kurās grāmatvedība tiek veikta centralizēti, 2012.gada 31.decembrī spēkā bija 1115 līgumi 

par fizisku personu nodarbināšanu. 

 

3.3. Novada domes iestādes un struktūrvienības 

Cēsu novada pašvaldībā ir izveidotas šādas pakļautībā esošas iestādes: 

1. Iestādes, kas realizē pirmsskolas izglītības programmas:  

1.1. Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestāde; 

1.2. Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde; 

1.3. Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde; 

1.4. Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde; 

1.5. Cēsu pirmsskolas izglītības iestāde „ Pīlādzītis‟‟ (nosaukums mainīts ar Cēsu novada 

domes 01.11.2012.lēmumu Nr. 506 (prot.Nr.19, 8.punkts, iepriekšējais nosaukums – Cēsu 

speciālā pirmsskolas izglītības iestāde). 

2. Iestādes, kas realizē pamatizglītības, vidējās izglītības programmas: 

2.1. Cēsu 1.pamatskola; 

2.2. Cēsu 2.pamatskola; 

2.3. Cēsu pilsētas pamatskola; 

2.4. Cēsu pilsētas Pastariľa sākumskola; 

2.5. Cēsu Valsts ģimnāzija; 

2.6. Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija; 

2.7. Cēsu 2.vidusskola; 

2.8. Līvu pamatskola; 

2.9. Rāmuļu pamatskola. 

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

3.1. Cēsu pilsētas Mākslas skola; 

3.2. Cēsu pilsētas Sporta skola;  

3.3. Cēsu Bērnu un jauniešu centrs;  
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4. Citas iestādes: 

4.1. Cēsu Centrālā bibliotēka; 

4.2. Vaives pagasta pārvalde. 

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

5.1. pašvaldības aģentūra „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”; 

5.2. Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”; 

5.3. Cēsu pilsētas pansionāts; 

5.4. Cēsu internātpamatskola - rehabilitācijas centrs; 

5.5. Cēsu Pieaugušo izglītības centrs; 

5.6. Cēsu Profesionālā vidusskola. 

 

 Cēsu novada pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:  

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

2. SIA “Cēsu tirgus” – 100% kapitāla daļas; 

3. Cēsu pilsētas pašvaldības SIA “Cēsu maksas autostāvvietas” – 100% kapitāla daļas 

(likvidēta ar 27.12.2012.);  

4. SIA „ZAAO” – 6,8 % kapitāla  daļas; 

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

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

7. SIA „Cēsu klīnika” – 100% kapitāla daļas. 

 

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

1.Nodibinājums “Vidzemes attīstības aģentūra”; 

2.Biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”; 

3.Vidzemes investīciju aģentūra ; 

4.Izpilddirektoru asociācija; 

5.Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera; 

6.Baltijas Pilsētu savienība; 

7.Vidzemes inovāciju un uzľēmējdarbības centrs. 

 

Cēsu novada dome ir izveidojuši šādas pastāvīgās komisijas:  

1. Cēsu novada Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisija; 

2. Cēsu novada Administratīvā komisija; 

3. Cēsu novada Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisija;  

4. Cēsu novada Attīstības un teritorijas plānošanas komisija; 

5. Cēsu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija; 

6. Cēsu pilsētas Zemes komisija; 

7. Cēsu novada Personāla jautājumu komisija; 

8. Cēsu novada Simbolikas komisija; 

9. Transporta kustības organizācijas komisija; 

10. Publisku pasākumu atļauju izsniegšanas komisija; 

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

12. Konkursa „Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā” komisija; 

13. Cēsu novada Kokaugu aizsardzības komisija; 

14. Konkursa „Tīrākā ietve Cēsu novadā” komisija;  

15. Konkursa “Būve 20...” komisija; 
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16. Ēku un būvju apsekošanas komisija; 

17. Būvju ekspluatācijā pieľemšanas komisija; 

18. Cēsu novada Būvvalde; 

19. Cēsu novada Vēlēšanu komisija; 

20. Cēsu novada Dzīvojamo māju privatizācijas komisija; 

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

22. Novērtēšanas komisija Cēsu novada pašvaldībai un tās amatpersonām pasniegto dāvanu 

uzskaitei un vērtības noteikšanai; 

23. Cēsu novada arhīva apstrādes ekspertu komisija; 

24. Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu pieľemšanas un norakstīšanas komisija; 

25. Komisija brīvo vietu sadalei pirmsskolas izglītības iestādēs;  

26. Apvienotā novadu civilās aizsardzības komisija; 

27. Licencēšanas komisija;  

28. Pedagoģisko medicīniskā komisija; 

29. komisija interešu izglītības programmu izvērtēšanai; 

30. Komisija izglītojamo atbrīvošanai no valsts noteikto pārbaudījumu kārtošanas; 

31. Konkursa „Cēsu novada uzľēmējs 20...” komisija; 

32. Jaunatnes lietu Konsultatīvā komisija; 

33. Cēsu novada Sabiedrības veselības veicināšanas komisija. 

 

Pastarpinātas pārvaldes institūcija, kas pārzina un kontrolē būvniecību:  

Cēsu novada Būvvalde.  

 

3.4. Dzīvesvietas deklarācija 

Dzīvesvietas deklarēšana, ko veica Administratīvi juridiskā nodaļa: 

Saľemti 1333 iesniegumi dzīvesvietas deklarēšanai. 

Saľemti 357 iesniegumi izziľu saľemšanai par deklarēto dzīvesvietu. 

Saľemti 109 iesniegumi deklarētās dzīvesvietas ziľu anulēšanai, t.sk.,  

 94 gadījumos - anulētas ziľas; 

 8 gadījumos – deklarēta jaunā dzīvesvieta līdz ziľu anulēšanai; 

 1 gadījumā – lieta izbeigta faktu trūkuma dēļ; 

       4 gadījumos – atteikta ziľu anulēšana; 

 2 gadījumos – atsaukts iesniegums ziľu anulēšanai. 

193 personām anulētas ziľas par deklarēto dzīvesvietu. 

 

Dzīvesvietas deklarēšana, ko veica Vaives pagasta pārvalde (informācija no Vaives pagasta 

pārvaldes): 

Saľemti 74 iesniegumi dzīvesvietas deklarēšanai. 

Saľemti 29 iesniegumi izziľu saľemšanai par deklarēto dzīvesvietu. 

6 iesniegumi deklarētās dzīvesvietas ziľu anulēšanai, t.sk.,  

      6 gadījumos - anulētas ziľas; 

      6 personām anulētas ziľas par deklarēto dzīvesvietu. 
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3.5. Tiesvedība un administratīvo aktu apstrīdēšanas process 

Cēsu novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisija 2012. gadā saľemti 7 

privātpersonu iesniegumi, par kuriem pieľemti šādi atzinumi vai lēmumi: 

4 lietās personas iesniegumā minētais prasījums noraidīts pilnībā; 

1 lietā prasījums apmierināts daļēji;   

1 lietā atteikts izskatīt iesniegumu, jo komisija nekonstatē apstākļus, kas būtu par pamatu 

administratīvā procesa uzsākšanai no jauna;  

1 lietā nav pieľemts izskatīt iesniegumu daļā par tehnisko noteikumu atcelšanu. 

 

Civillietas 

Nr. 

p.k. 

Pašvaldības 

statuss lietā 

Lietas būtība Lietas gaita 

1. Prasītājs  Par apdrošināšanas atlīdzības piedziľu  Procesā 

2. Prasītājs  Par apdrošināšanas atlīdzības piedziľu Prasības noraidīta 

3. Atbildētājs Par pamatparāda, nokavējuma naudas, 

likumisko procentu un zaudējumu piedziľu. 

Procesā 

4. Atbildētājs Par robeţu pārbaudīšanu Procesā 

  

5. Atbildētājs Par morālā kaitējuma kompensāciju Procesā 

6. Prasītājs Par parāda piedziľu (avanss), likumisko 

procentu piedziľu un pienākuma uzlikšanu – 

sniegt būvniecības darbu garantiju. 

Procesā 

7. Atbildētājs Par goda un cieľas aizskārumu Procesā 

8. Atbildētājs Par zemes īpašuma tiesību atzīšanu Procesā 

 

Administratīvās lietas 

Nr. 

p.k. 

Pašvaldības 

statuss lietā 

Lietas būtība Sēdes datums 

1. Atbildētājs Par Cēsu novada pašvaldības Būvvaldes un 

Cēsu novada domes lēmuma atcelšanu par ţoga 

izbūvi 

Tiesvedība izbeigta uz 

pieteicēja iesnieguma 

pamata. 

2. Atbildētājs Par Cēsu novada domes atcelšanu sociālās 

palīdzības jautājumā 

Pieteicēja pieteikums 

noraidīts 

3. Atbildētājs Par Cēsu novada domes lēmuma atcelšanu par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu 

Pieteicēja pieteikums 

noraidīts 

4. Atbildētājs Par Cēsu pilsētas domes faktisko rīcību 

nerīkojot iepirkuma procedūru atkritumu 

apsaimniekošanā 

Procesā 

5. Atbildētājs Par administratīvā akta atzīšanu par prettiesisku 

un atcelšanu daļā un par labvēlīga 

administratīvā akta izdošanu iepirkumu jomā 

Pieteikums noraidīts 

 

6. Atbildētājs Par malkas nojumes atzīšanu par nelikumīgu, 

pienākuma uzlikšanu būves īpašniekam nojaukt 

būvi, morālā kaitējuma atzīšanu 

Procesā 

7. Atbildētājs Par Cēsu novada domes lēmuma atcelšanu Procesā 
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saistībā ar nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumu daļēju piešķiršanu, labvēlīga 

administratīvā akta izdošanu, morālā kaitējuma 

Ls 800,00 apmērā piedziľu 

8. Atbildētājs Par faktisko rīcību sociālos jautājumos Procesā 

9. Atbildētājs Par Cēsu novada domes lēmuma atcelšanu par 

patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu  

Procesā 

10. Atbildētājs Par Cēsu novada domes lēmuma, tehnisko 

noteikumu un plānošana un arhitektūras 

uzdevuma atcelšanu. 

Procesā 

11. Atbildētājs Par morālā kaitējuma, kas nodarīts ar Cēsu 

novada Bāriľtiesas lēmumu, piedziľa. 

Procesā 

12. Atbildētājs Par Cēsu pilsētas pamatskolas darbinieka un 

Cēsu novada Bāriľtiesas locekļa faktisko rīcību  

Procesā 

 

3.6. Līgumi un iepirkumi 

Veiktie iepirkumi 

Iepirkuma procedūru veidi Procedūru skaits 

Atklāts konkurss 18 

B daļas pakalpojumu iepirkums 3  

Sarunu procedūra 1 

Atbilstoši Publisko iepirkumu 

likuma 8¹.panta noteikumiem 

59 

Pavisam kopā izsludinātas 

iepirkuma procedūras  

81 

 

Noslēgtie līgumi (t.sk. Vienošanās un līgumu grozījumi) 

Līguma veids Līgumu skaits  

Nekustamā īpašuma nomas un īres līgumi (Cēsu novada 

gan kā Nomnieks, gan kā Iznomātājs) 

 215 

Kustamas mantas nomas un patapinājuma līgumi (Cēsu 

novada dome gan kā Nomnieks, gan kā Iznomātājs) 

 27 

Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas līgumi (Cēsu 

novada dome gan nodod, gan pieľem apsaimniekošanā)  

 7 

Pašvaldības mantas atsavināšanas līgumi  6 

Preču pirkuma līgumi  32 

Pakalpojumu līgumi ar fiziskām personā  123 

Pakalpojumu līgumi ar juridiskām personām  121 

Uzľēmuma līgumi (kapitālā būvniecība)  28 

Uzľēmuma līgumi (kārtējie remonti)  41 

Uzľēmuma līgumi (projektēšana)  15 

Dāvinājuma (ziedojuma) līgumi  1 

Līgumi par Cēsu novada domes saistībām (aizľēmumi 

un galvojumi) 

 6 



CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2012. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

13 

Sadarbības līgumi ar pašvaldības līdzfinansējumu  28 

Sadarbības līgumi bez Domes līdzfinansējuma 

nepieciešamības 

 47 

Līgumi par investīciju piesaisti  4 

Pavisam kopā  702 

  

3.7. Bāriņtiesa 

2012.gadā Cēsu novada Bāriľtiesa veikusi 203 bērnu un rīcībnespējīgo personu dzīves apstākļu 

pārbaudes ģimenēs un sociālās aprūpes iestādēs un pieľēmusi kopā 137 lēmumus. 

 

Bērnu skaits ģimenēs, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un 

audzināšana un par kurām bāriľtiesa pārskata gadā informējusi pašvaldības sociālo 

dienestu vai citu atbildīgo institūciju 

18 

Personu skaits, kurām pārskata gadā ar bāriľtiesas lēmumu pārtrauktas bērna 

aizgādības tiesības 

17 

Personu skaits, kurām pārskata gadā ar bāriľtiesas lēmumu atjaunotas pārtrauktās 

bērna aizgādības tiesības 

6 

Bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata gadā pārtrauktas bērna aizgādības tiesības 22 

Bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata gadā atjaunotas pārtrauktās aizgādības 

tiesības 

7 

Personu skaits, kurām bāriľtiesa pieľēmusi lēmumu par prasības sniegšanu tiesā par 

aizgādības tiesību atľemšanu 

7 

Personu skaits, kurām ar tiesas spriedumu atľemtas aizgādības tiesības 1 

Bērnu skaits, kuru vecākiem ar tiesas spriedumu atľemtas aizgādības tiesības  1 

Personu skaits, kurām bāriľtiesa pieľēmusi lēmumu par prasības sniegšanu tiesā par 

aizgādības tiesību atjaunošanu 

1 

Personu skaits, kurām ar tiesas spriedumu atjaunotas aizgādības tiesības 1 

Bērnu skaits, kuru vecākiem ar tiesas spriedumu atjaunotas aizgādības tiesības 1 

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

kuriem: 

50 

 audţuģimenē 6 

 aizbildľa ģimenē 31 

 bērnu aprūpes iestādē 13 

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

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

22 

Bērnu skaits, par kuriem bāriľtiesa pārskata gadā pieľēmusi lēmumu par 

ārpusģimenes (audţuģimene, aizbildnība, bērnu aprūpes iestāde) aprūpi 

16 

 bērnu skaits, kuri ievietoti audţuģimenē 4 

 bērnu skaits, kuri ievietoti aizbildľa ģimenē 4 

 bērnu skaits, kuri ievietoti aprūpes un rehabilitācijas institūcijā 8 
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Bērnu turpmākā aprūpe pēc aprūpes audţuģimenē izbeigšanas- skaits kopā 4 

 no tā aprūpē aizbildnībā nodoto bērnu skaits 2 

 no tā aprūpē citā audţuģimenē nodoto bērnu skaits 2 

Bērnu turpmākā aprūpe pēc aprūpes aizbildľa ģimenē izbeigšanas- skaits kopā 14 

 no tā bērnu skaits pēc pilngadības sasniegšanas 8 

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

tiesību atjaunošanas vecākiem 

2 

 no tā aprūpē citā aizbildľa ģimenē nodoto bērnu skaits 2 

 no tā aprūpē audţuģimenē nodoto bērnu skaits 1 

 no tā aprūpē aprūpes un rehabilitācijas institūcijā ievietoto bērnu skaits 1 

Personu skaits, kuras ar bāriľtiesas lēmumu ieceltas par aizbildni bērnam (kopā 

pārskata gada 31.decembrī) 

25 

Personu skaits, kuras ar bāriľtiesas lēmumu pārskata gadā ieceltas par aizbildni 

bērnam 

5 

Personu skaits, kuras ar bāriľtiesas lēmumu atceltas no aizbildľa pienākumu 

pildīšanas nolaidīgas rīcības vai citu iemeslu dēļ 

2 

Bērnu skaits, kuriem ar bāriľtiesas lēmumu iecelts aizbildnis 6 

Ārpusģimenes aprūpē esošie bērni, par kuriem bāriľtiesa pārskata gadā pieľēmusi 

lēmumu par atļauju bērnam uzturēties pie vecākiem vai brāļiem, māsām, 

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

4 

Vecāku aprūpē esoša bērna nodošana citas personas aprūpē Latvijā un ārvalstī 

pārskata gadā 

3 

Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits, par kuriem bāriľtiesa pieľēmusi lēmumu 

atļaut šķērsot valsts robeţu 

4 

Viesģimeľu skaits pārskata gadā 1 

Audţuģimeľu kopējais skaits līdz pārskata gada 31.decembrim 5 

Audţuģimeľu skaits, kurām pārskata gadā ar bāriľtiesas lēmumu piešķirts 

audţuģimenes statuss 

2 

Audţuģimeľu skaits, kurām pārskata gadā ar bāriľtiesas lēmumu atľemts 

audţuģimenes statuss 

1 

Audţuģimeľu skaits, kurām ar bāriľtiesas lēmumu izbeigts audţuģimenes statuss 2 

Personu skaits, kas pārskata gadā ar bāriľtiesas lēmumu atzītas par adoptētājiem 1 

Aizgādnībā esošo personu skaits pārskata gada 31.decembrī 27 

Rīcībnespējīgu personu skaits, kurām ar bāriľtiesas lēmumu aizgādľi iecelti 

pārskata gadā 

2 

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

bērna aizgādības tiesību noteikšanu un saskarsmes tiesības izmantošanas kārtību 

9 

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

noteikšanu 

3 

Bērnu skaits, par kuriem dots atzinums par ikdienas aizgādības īstenošanu 6 
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Bērnu skaits, par kuriem bāriľtiesa pieľēmusi lēmumu par valsts sociālo pabalstu, 

apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem 

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

izmaksāšanu pašam bērnam, ja viľš sasniedzis 15 gadu vecumu 

10 

Pieľemtie lēmumi par nepilngadīgo bērnu un rīcībnespējīgo personu mantisko 

interešu nodrošināšanu vai aizstāvību 

21 

Bāriľtiesas lietvedībā esošo lietu kopējais skaits pārskata gada 31.decembrī, ja lietas 

nav nodotas arhīvā 

172 

Pārskata gadā ierosināto lietu skaits bāriľtiesā  61 
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4. Cēsu novada pašvaldības budžets 

 

4.1. Pamatbudžets un speciālais budžets  

Pārskata gadā bija vērojama ekonomiskās un finanšu situācijas stabilizācija, atsevišķos 

tautsaimniecības sektoros atsākoties izaugsmei. Pozitīvas iezīmes bija vērojamas arī pašvaldības 

budţeta nodokļu ieľēmumu jomā, kas pēc triju gadu pārtraukuma atkal pieauga – par 1.6%, 

salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Tomēr pašvaldības kopējie ieľēmumi joprojām būtiski atpaliek 

no pirmskrīzes līmeľa. Salīdzinot ar 2009. gadu, kopējie pašvaldības budţeta ieľēmumi 2012. gadā 

bija par 29 % mazāki.  

 

 
2. attēls. Pamatbudţeta ieľēmumi no 2011. gada līdz 2012. gadam ar 2013. gada plānu. 

 

 
3. attēls. Speciālā budţeta ieľēmumi no 2011. gada līdz 2012. gadam ar 2013. gada plānu. 

 

2012. gadā pašvaldības darbību finanšu jomā joprojām ietekmēja valsts īstenotie finanšu 

stabilizācijas un nodokļu politikas pasākumi, kā arī pašvaldībām noteiktie ierobeţojumi attiecībā uz 

ilgtermiľa saistībām. Cēsu novada pašvaldības pamatbudţets 2012. gadam tika sastādīts saskaľā ar 

likumiem „Par budţetu un finanšu vadību”, „Par pašvaldību budţetiem”, „Par valsts budţetu 2012. 

gadam” un Ministru kabineta noteikumiem Nr.1030 „Noteikumi par pašvaldību finanšu 

izlīdzināšanas fonda ieľēmumiem un to sadales kārtību 2012. gadā”. Cēsu novada pašvaldības 

2012. gada budţetu raksturo šādas galvenās prioritātes: finansējuma nodrošināšana Eiropas 
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Savienības (turpmāk - ES) struktūrfondu projektu realizācijai, neatliekamajām sociālajām 

vajadzībām maznodrošinātajai sabiedrības daļai un kvalitatīvas izglītības sistēmas uzturēšanai. 

Pārskata gadā, īstenojot ilgtermiľa finanšu vadības, stingru pašvaldības budţeta ieľēmumu un 

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

pašvaldības finanšu resursu pietiekamība pašvaldības pamatfunkciju izpildei, attīstības plānu 

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

segšanai.  

 

 
4. attēls. Pamatbudţeta izdevumi no 2011. gada līdz 2012. gadam ar 2013. gada plānu. 

 

 
5. attēls. Speciālā budţeta izdevumi no 2011. gada līdz 2012. gadam ar 2013. gada plānu. 

 

Budţeta līdzekļu atlikums izveidojās izdevumu mērķtiecīgas un efektīvas izlietošanas 

rezultātā, kā arī sakarā ar projektu realizācijai saľemtajiem avansa maksājumiem par ES 

struktūrfondu finansēto daļu un valsts budţeta finansēto daļu projektu īstenošanai. 
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4.2. Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā  

Nr. 

Kapitāl-

sabiedrība 

(100%) 

Pamatkapitāl

s pēc 

LR 

Uzľēmumu 

reģistra 

datiem uz  

Pamatkapitāls 

pēc 

kapitālsabiedrību 

gada pārskata 

datiem 

Pašu kapitāls 

kopā 

„Vinda” Cēsu pilsētas SIA ,  

1. 

Iestādes 

pārskatā 

iekļautie 

dati uz 

01.01.2012. 

2 154 724 2 154 724 3 021 588 

2. 

Iestādes 

pārskatā 

iekļautie 

dati uz 

31.12.2012. 

2 154 724 2 154 724 3 045 150 

„Cēsu maksas autostāvvietas” Cēsu pilsētas pašvaldības SIA,  

1. 

Iestādes 

pārskatā 

iekļautie 

dati uz 

01.01.2012. 

16 875 16 875 4736 

2. 

Iestādes 

pārskatā 

iekļautie 

dati uz 

19.12.2012. 

16 875 16 875 0 

„Cēsu Tirgus” SIA,  

1. 

Iestādes 

pārskatā 

iekļautie 

dati uz 

01.01.2012. 

233 970 233 970 351 257 

2. 

Iestādes 

pārskatā 

iekļautie 

dati uz 

31.12.2012 

233 970 233 970 360 978 
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SIA „Cēsu klīnika”,  

 

1. 

 

 

Iestādes 

iekļautie 

dati uz 

01.01.2012. 

6 659 007  6 659 007 
6662720 

 

 

2. 

 

 

Iestādes 

iekļautie 

dati uz 

31.12.2012 

6 659 007  6 659 007 
6756176 

 

 

„Vinda” Cēsu pilsētas SIA 

Cēsu pilsētas sabiedrība ar ierobeţotu atbildību “Vinda” darbības mērķis saskaľā ar likumu 

„Par pašvaldībām” veikt pašvaldības pastāvīgās funkcijas: 

Organizēt iedzīvotājiem komunālo pakalpojumu ūdensapgādi, organizēt iedzīvotājiem 

komunālo pakalpojumu notekūdeľu savākšanu, novadīšanu, attīrīšanu. Sabiedrība sniedz 

ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Cēsīs un Jāľmuiţā Priekuļu pagastā kā juridiskām, tā 

fiziskām personām. Sabiedrības darbībai ir izsniegta Vidzemes Sabiedrisko pakalpojumu regulatora 

licence Nr.ŪK-002 uz laiku līdz 2013. gada 10. oktobrim. Sabiedrības 100% īpašnieks ir Cēsu 

novada pašvaldība, kura ir pilnvarojusi kapitāla daļas turētāja pārstāvi.  

 

„Cēsu maksas autostāvvietas” Cēsu pilsētas pašvaldības SIA  

Cēsu pilsētas pašvaldības sabiedrība ar ierobeţotu atbildību “Cēsu maksas autostāvvietas” 

galvenais darbības virziens bija organizēt autotransporta kustības pūsmu un autotransporta līdzekļu 

novietošanu Cēsu pilsētas centrā un vecpilsētā. Sabiedrības vienīgais dibinātājs un dalībnieks ir 

Cēsu novada pašvaldība. Tā kā automašīnu plūsma samazinājusies, Cēsu novada dome 2012. gada 

12. jūlijā pieľēma lēmumu Nr.345 „ Par maksas autostāvvietu darbības izbeigšanu”. Ar 2012. gada 

27. decembra LR Uzľēmumu reģistra lēmumu Nr.18-10/185063 SIA „ Cēsu maksas autostāvvietas” 

izslēgtas no komercreģistra.  

 

„Cēsu Tirgus” SIA 

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

darbības organizēšana sabiedrības īpašumā esošajos zemes gabalos Uzvaras bulvārī 24, Valmieras 

ielā 2, uz Dzintara ielā 3, Cēsis , tirgus paviljonā Uzvaras bulvārī 24 Cēsīs. Sabiedrības vienīgais 

dibinātājs un dalībnieks ir Cēsu novada pašvaldība.  

 

  SIA „Cēsu klīnika”  

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

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

pakalpojumus. Sabiedrības vienīgais dibinātājs un dalībnieks ir Cēsu novada pašvaldība.  
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4.3. Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā  

Nr. 

Uzľēmuma, 

organizācijas 

nosaukums, 

juridiskā adrese, 

reģistrācijas Nr. 

Līdzdalības 

daļas 

 

Daļas 

nomināl

vērtība 

Ieguldīj

ums uz 

31.12.20

12. 

Ieguldīj

ums uz 

01.01.20

12. 

Izmaiľa 

pašu 

kapitālā  

1. 

SIA Cēsu 

Olimpiskais 

Centrs, Raunas 4, 

Cēsis LV-4101 

Pamatkapitāls 

LVL 50000 

10 000 

sabiedrības 

kapitāla 

daļas, kas 

veido 20% 

LVL 1 1 333 1 743 

-2053 x 

20% = 

-410 

2. 

AS CATA, 

J.Poruka iela 8, 

LV 4101 

Pamatkapitāls 

LVL 982695 

216 633 

akciju skaits , 

kas veido 

22,04% 

LVL 1 

 

696 298 

 

626 172 

318178 x 

22,04%= 

70 126 

 

 

„Cēsu Olimpiskais Centrs” SIA 

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

olimpiskā centra izveidē” 2002.gadā dibināts, izveidots un 20.08.2002. reģistrēts LR Uzľēmumu 

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

kultūra, sports, sporta pasākumu organizēšana profesionāļiem un amatieriem atklātās vai slēgtās 

sporta bāzēs. Atbilstoši parakstītajai un ieguldītajai Sabiedrības pamatkapitāla daļai, Cēsu novada 

pašvaldībai pienākas 20% no sabiedrības pamatkapitāla.  

 

Akciju sabiedrība „CATA” 

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

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

akcijas vērtība LVL 1. 

4.4. Ilgtermiņa aizdevumi  

N

r. 

Aizdevuma 

saľēmējs 

Aizdevuma 

mērķis 

Aizdevuma 

termiľš 

Aizdevu

ma 

atlikums 

uz 

31.12.20

12. 

Aizdevu

ma 

atlikums 

uz 

01.01.20

12. 

Izmaiľ

as 

2012.g

ada 

laikā 

1. 
Privātpersona L. 

V. 

Studiju 

mācību 

apmaksa 

30.11.2011. 

– 

30.11.2017. 

2 771 3 464 -693 

2. 
Privātpersona 

A.Z.  

Studiju 

mācību 

maksa 

20.08.07. – 

01.09.16. 
3 926 6 542 -2 616 



CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2012. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

21 

3. 
Privātpersona 

J.R. 

Studiju 

mācību 

maksa 

25.08.11.- 

01.09.17. 
1 266 633 633 

 Kopā:   7 963  10 639 -2 676 

 

4.5. Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi  

Nr. 

Uzľēmuma, 

organizācijas 

nosaukums, juridiskā 

adrese, reģistrācijas Nr. 

Līdzdalī

bas daļas 

01.01.20

12. 

Līdzdalī

bas daļas 

31.12.20

12. 

Daļas 

nomin

āl-

vērtīb

a 

Ieguldīj

ums uz 

31.12.2

012. 

Ieguldīj

ums uz 

01.01.2

012. 

Izmaiľas 

2012.ga

da laikā 

1. 

“ZAAO” SIA 

RN 44103015509 

Rīgas iela 32, Valmiera, 

LV4201 

84 990 

daļas 

6,81% 

84 990 

daļas 

6,38% 

LVL 1 84 990 84 990 0 

 

„ZAAO” SIA 

 Pārskata gada sākumā Cēsu novada pašvaldības ieguldījums “Ziemeļvidzemes atkritumu 

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

„ZAAO” SIA pamatkapitāla daļām ar vienas kapitāla daļas vērtību LVL 1 . 

 

4.6. Aizņēmumi un galvojumi  

 

Ilgtermiņa aizņēmumi  

Cēsu novada pašvaldība ilgtermiľa aizľēmumos uzskaita no Valsts Kases saľemtos 

ilgtermiľa aizľēmumus.  

 2012.gadā Cēsu novada pašvaldība saskaľā ar Cēsu novada domes un Pašvaldību 

aizľēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes lēmumiem saľēmusi sešus ilgtermiľa 

aizľēmumus par kopēju summu LVL 2 390 777. Pārskata gada laikā LVL 2 013 231 apmērā veikta 

ilgtermiľa aizľēmuma ilgtermiľa daļas atmaksa aizdevumiem. 

 No ilgtermiľa aizľēmumiem pārskata gada beigās uz ilgtermiľa aizľēmumu īstermiľa daļu 

pārgrāmatotas 2013.gadā atmaksājamā kopsumma LVL 176 267. 

 

Ilgtermiľa aizľēmumi 
31.12.20

12. 

01.01.20

12. 

Izmaiľas(

+,-) 

Ilgtermiľa aizľēmumi Valsts kasei  
11 221 

373 

10 949 

885 
271 488 

Ilgtermiľa aizľēmumi no Valsts kases/EIB 526 534 596 743 -70 209 

Pavisam kopā 11 747 

907 

11 546 

628 
201 279 
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Izsniegtie galvojumi  

Uz pārskata perioda beigām Cēsu novada pašvaldības izsniegtie galvojumi: 

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

kredīta nodrošināšanai AS „Citadeles banka”; 

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

kredīta nodrošināšanai AS „Citadeles banka”.  

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

ūdenssaimniecības attīstības III kārta” veikšanai,  
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5. Novada pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums  

5.1. Novērtējums fiziskajā izteiksmē 

Zemes sadalījums pa zemes lietošanas veidiem un tā izmaiľas laika periodā no 2010. līdz 2012. gadam: 

Pašvaldības īpašumā esoša zeme (ha) 

Nr

. 

Zemes lietošanas veids Kopplatība 

uz 

*31.12.2012

. 

Kopplatība 

uz 

*31.12.2011

. 

Kopplatība 

uz 

*31.12.2010

. 

Izmaiľas 

2011. /2010. 

absolūtās 

vienībās 

Izmaiľas  

2011./201

0. 

% 

Izmaiľas 

2012./2011. 

absolūtās vienībās 

Izmaiľas  

2012./201

1. 

% 

1 Kopplatība. Tajā skaitā: 655,2 562,5 530,4 +32,1 +6,1 +92,7 +16,5 

1.

1 

Lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme 

115,6 113,1 120,7 -7,6 -6,3 +2,5 +2,2 

1.

2 

Meţi 237,0 198,6 177,9 +20,7 +11.6 +38,4 +19,3 

1.

3 

Krūmāji 62,9 20,0 20,0 0,0 0,0 +42,9 +214,5 

1.

4 

Purvi 7,7 7,7 3,8 +3,9 +102,6 0,0 0,0 

1.

5 

Zeme zem ūdeľiem 20,9 19,1 19,9 -0,8 -4,0 +1,8 +9,4 

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 

56,3 54,9 52,5 +2,4 +4,6 +1,4 +2,6 

1.

8 

Zeme zem ceļiem 37,5 36,3 33,7 +2,6 +7,7 +1,2 +3,3 

1.

9 

Pārējās zemes 117,3 112,8 101,9 +10,9 +10,7 +4,5 +4,0 
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Pašvaldībai piekritīgā (lietojumā esošā) zeme, tajā skaitā piekritīgie zemes starpgabali (ha) 

Nr

. 

Zemes lietošanas veids Kopplatība 

uz 

*31.12.2012

. 

Kopplatība 

uz 

*31.12.2011

. 

Kopplatība 

uz 

*31.12.2010

. 

Izmaiľas 

2011./2010. 

absolūtās 

vienībās 

Izmaiľas  

2011./201

0. 

% 

Izmaiľas 

2012./2011. 

absolūtās vienībās 

Izmaiľas  

2012./201

1. 

% 

1 Kopplatība. Tajā skaitā: 355,5 427,6 464,3 -36,7 -7,9 -72,1 -16,9 

1.

1 

Lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme 

57,7 44,2 46,6 -2,4 -5,1 +13,5 +30,5 

1.

2 

Meţi 30,1 35,8 53,0 -17,2 -32,5 -5,7 -15,9 

1.

3 

Krūmāji 5,5 5,0 4,8 +0,2 +4,2 +0,5 +10,0 

1.

4 

Purvi 0,4 0,2 4,2 -4,0 -95,2 +0,2 +100,0 

1.

5 

Zeme zem ūdeľiem 8,5 7,9 8,7 -0,8 -9,2 +0,6 +7,6 

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 

10,7 106,5 112,1 -5,6 5,0 -95,8 -90,0 

1.

8 

Zeme zem ceļiem 212,1 224,6 223,4 +1,2 +0,5 -12,5 -5,6 

1.

9 

Pārējās zemes 30,5 3,4 11,5 -8,1 -70,4 +27,1 +797,1 

*Tajā skaitā Vaives pagasta administratīvajā teritorijā ietilpstoša 
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Zemes sadalījums pa zemes lietošanas mērķiem un tā izmaiľas laika periodā no 2010. līdz 2012. gadam: 

 

Pašvaldības īpašumā esoša zeme (ha) 

Nr. Zemes lietošanas mērķis Kopplatība 

uz 

*31.12.2012

. 

Kopplatība 

uz 

*31.12.2011

. 

Kopplatība 

uz 

*31.12.2010

. 

Izmaiľas 

2011. /2010. 

absolūtās 

vienībās 

Izmaiľas  

2011./201

0. 

% 

Izmaiľas 

2012./2011. 

absolūtās vienībās 

Izmaiľas  

2012./201

1. 

% 

1 Kopplatība. Tajā skaitā: 655,2 562,5 530,4 +32,1 +6,1 +92,7 +16,5 

1.1 Lauksaimniecības zeme 37,9 37,9 78,8 -40,9 -51,9 0,0 0,0 

1.2 Meţsaimniecības zeme un 

īpaši aizsargājamās dabas 

teritorijas, kurās 

saimnieciskā darbība ir 

aizliegta ar normatīvo aktu 

105,7 65,3 47,5 +17,8 +37,5 +40,4 +61,9 

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

1.4 Derīgo izrakteľu ieguves 

teritorijas 

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

1.5 Dabas pamatnes un 

rekreācijas nozīmes zeme 

246,8 244,5 214,8 +29,7 +13,8 +2,3 +0,9 

1.6 Individuālo dzīvojamo 

māju apbūves zeme 

63,0 15,3 15,5 -0,2 -1,3 +47,7 +311,8 

1.7 Daudzdzīvokļu māju 

apbūves zeme 

8,3 8,3 7,0 +1,3 +18,6 0,0 0,0 

1.8 Komercdarbības objektu 

apbūves zeme 

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

1.9 Sabiedriskās nozīmes 

objektu apbūves zeme 

106,9 106,5 89,3 +17,2 +19,3 +0,4 +0,4 

1.10 Raţošanas objektu apbūves 

zeme 

13,9 14,4 18,9 -4,5 -23,8 -0,5 -3,5 
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1.11 Satiksmes infrastruktūras 

objektu apbūves zeme 

38,2 36,2 34,7 +1,5 +4,3 +2,0 +5,5 

1.12 Inţeniertehniskās apgādes 

tīklu un objektu apbūves 

zeme 

25,8 25,5 15,3 +10,2 +66,7 +0,3 +1,2 

 

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

Nr. Zemes lietošanas mērķis Kopplatība 

uz 

*31.12.2012

. 

Kopplatība 

uz 

*31.12.2011

. 

Kopplatība 

uz 

*31.12.2010

. 

Izmaiľas 

2011. /2010. 

absolūtās 

vienībās 

Izmaiľas  

2011./201

0. 

% 

Izmaiľas 

2012./2011. 

absolūtās vienībās 

Izmaiľas  

2012./201

1. 

% 

1 Kopplatība. Tajā skaitā: 355,5 427,6 464,3 -36,7 -7,9 -72,1 -16,9 

1.1 Lauksaimniecības zeme 71,1 51,7 53,3 -1,6 -3,0 +19,4 +37,5 

1.2 Meţsaimniecības zeme un 

īpaši aizsargājamās dabas 

teritorijas, kurās 

saimnieciskā darbība ir 

aizliegta ar normatīvo aktu 

8,7 37,7 45,4 -7,7 -17,0 -29,0 -76,9 

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

1.4 Derīgo izrakteľu ieguves 

teritorijas 

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

1.5 Dabas pamatnes un 

rekreācijas nozīmes zeme 

1,9 63,3 92,8 -29,5 -31,8 -61,4 -97,0 

1.6 Individuālo dzīvojamo 

māju apbūves zeme 

6,7 8,7 8,2 +0,5 +6,1 -2,0 -23,0 

1.7 Daudzdzīvokļu māju 

apbūves zeme 

1,8 2,0 1,8 +0,2 +11,1 -0,2 -10,0 

1.8 Komercdarbības objektu 

apbūves zeme 

0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.9 Sabiedriskās nozīmes 

objektu apbūves zeme 

23,8 28,1 28,1 0,0 0,0 -4,3 -15,3 

1.10 Raţošanas objektu apbūves 

zeme 

1,2 0,5 0,5 0,0 0,0 +0,7 +140,0 

1.11 Satiksmes infrastruktūras 

objektu apbūves zeme 

231,2 225,8 224,4 +1,4 +0,6 +5,4 +2,4 

1.12 Inţeniertehniskās apgādes 

tīklu un objektu apbūves 

zeme 

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

*Tajā skaitā Vaives pagasta administratīvajā teritorijā ietilpstoša 

 

Zemes lietojums sakņu (ģimenes) dārzu vajadzībām un tā izmaiľas laika periodā no 2010. līdz 2012. gadam 

Nr. Zemes lietošanas mērķis 2012. gads 2011. gads 2010. gads Izmaiľas 

2011. /2010. 

absolūtās 

vienībās 

Izmaiľas  

2011./201

0. 

% 

Izmaiľas 

2012./2011. 

absolūtās vienībās 

Izmaiľas  

2012./201

1. 

% 

1 Kopplatība (ha).  13,11 12,75 10,30 +2,45 +23,8 +0,36 +2,8 

1.1 Sakľu (ģimenes) dārzu 

skaits 

341 332 272 +60 +22,1 +9 +2,7 

 

5.2. Novērtējums finanšu ietilpībā 

Nekustamā īpašuma (zeme, ēkas, būves un pārējais nekustamais īpašums) bilances vērtība (LVL) un tās izmaiľas laika periodā no 2010. līdz 2012. 

gadam 

Nr. Nekustamā īpašuma veids Uz 

*31.12.2012

. 

Uz 

*31.12.2011

. 

Uz 

*31.12.2010

. 

Izmaiľas 

2011. /2010. 

(LVL) 

Izmaiľas  

2011./201

0. 

% 

Izmaiľas 

2012. /2011. 

(LVL) 

Izmaiľas  

2012./201

1. 

% 

1 Zeme 3 487 140,3

3 

3 481 804,3

4 

3 231 771,0

0 

+250 033,34 +7,7 +5 335,99 +0,2 
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2 Ēkas 17 192 920,

40 

16 945 213,

34 

14 477 074,

59 

+2 468 138,75 +17,0 +247 707,06 +1,5 

3 Būves un pārējais 

nekustamais īpašums 

21 907 179,

11 

19 279 325,

71 

11 225 503,

97 

+8 053 821,74 +71,7 +2 627 853,40 +13,6 

*Tajā skaitā Vaives pagasta administratīvajā teritorijā ietilpstošs 

 

Nekustamā īpašuma funkcionālie uzlabojumi - Būvniecība Cēsu novada pašvaldības nekustamajā īpašumā 

 

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

autoruzraudzība) finanšu izteiksmē (LVL) un tā izmaiľas laika periodā no 2010. līdz 2012.gadam  

Nr.  2012.gadā 2011. gadā 2010. gadā Izmaiľas 

2011. /2010. 

(LVL) 

Izmaiľas  

2011./201

0. 

% 

Izmaiľas 

2012./2011. 

(LVL) 

Izmaiľas  

2012./201

1. 

% 

1 Būvniecība kopā 2 228 206,0

9 

2 780 771,- 2 262 580,- +518 191 +22,9 -552 564,91 -19,9 

 

 

    2. Cēsu novada pašvaldības īstenotā būvniecība Cēsu pilsētas un Vaives pagasta administratīvajā teritorijā 2010., 2011., 2012. gadā (pabeigtas un 

ekspluatācijā pieľemtās būves) 

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 Kāpľu 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,- 
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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 fasāţu 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,- 

14 Apgaismojuma tīkla izbūves 1. Kārta Cepļa, Alkšľu, Kovārľu, 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 uzľēmējdarbības centrs II kārta, Jāľa 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 uzľēmējdarbības centrs I kārta, Jāľa 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,- 
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7 Saimniecības ēkas – garāţas demontāţa, Rīgas ielā 73, Cēsīs, Cēsu novadā 30.06.2011. 8585,- 

8 Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes daļēja renovācija II kārta, Zirľu 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, Brieţu ielā 7, Cēsīs, Cēsu 

novadā 

19.08.2011. 66676,- 

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

kārta, Palasta ielā 24, Cēsīs, Cēsu novadā 

05.09.2011. 270053,- 

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

ielā 24, Cēsīs, Cēsu novadā 

05.09.2011. 34364,- 

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

Cēsu novadā  

30.09.2011. 235651,- 

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

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

robeţai 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, Roţu, Rasas ielās Cēsīs, Cēsu novadā 30.11.2011. 21440,- 

19 Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes teritorijas labiekārtojuma rekonstrukcija I 

kārta Brieţu ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā 

30.11.2011. 71222,- 

20 Jāľa Poruka ielas rekonstrukcija posmā no Lapsu ielas līdz pilsētas robeţai 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,- 
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2012. gads 

Nr

. 

Būves nosaukums Nodots 

ekspluatācijā 

Būvniecības izmaksas 

(LVL) 

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

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

3 Pils parka piegulošās teritorijas virsūdens novadīšanas sistēmas rekonstrukcija un jaunbūve 

Palasta ielā 24, Cēsīs, Cēsu novadā 

30.05.2012. 34314,- 

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

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

6 Vieglo automašīnu stāvlaukuma izbūve III kārta: apgaismojuma izbūve Glūdas ielā 14, 

Cēsīs, Cēsu novadā 

26.09.2012. 4553,- 

7 Inţenierbūvju demontāţa Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā 26.09.2012. - 

8 Apgaismojuma izbūve Pētera ielā posmā no Gaujas ielas līdz Rīgas ielai, Cēsīs, Cēsu 

novadā 

18.10.2012. 64991,- 

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

10 Vieglo automašīnu stāvlaukuma jaunbūve II kārta: bruģakmens seguma izbūve Glūdas ielā 

14, Cēsīs, Cēsu novadā  

19.10.2012. 26536,- 

11 Akmens ielas posmā no Valmieras ielas līdz Festivāla ielai rekonstrukcija Cēsīs, Cēsu 

novadā 

19.10.2012. 152591,- 

12 Vaives ielas posmā no Ata Kronvalda ielas līdz Eduarda Veidenbauma ielai rekonstrukcija 

Cēsīs, Cēsu novadā 

19.10.2012. 302352,- 

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

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

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

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

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

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

19 Ielas apgaismojuma izbūve Līgatnes ielā posmā no Gaujas ielas līdz Mednieku ielai Cēsīs, 

Cēsu novadā 

05.12.2012. 12107,- 
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20 Kāpnes un gājēju tiltiľš I kārta Festivāla ielā 40, Cēsīs, Cēsu novadā 19.12.2012. 11099,- 

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

 

Būvniecība Cēsu novada administratīvajā teritorijā  

 

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

Nr.  2012. gadā 2011. gadā 2010. gadā Izmaiľas 

2011. /2010. 

(gb) 

Izmaiľas  

2011./201

0. 

% 

Izmaiľas 

2012./2011. (gb) 

Izmaiľas  

2012./201

1. 

% 

1 Izsniegtas būvatļaujas 66 100 90 +10 +11,1 -34 -34,0 

2 Pieľemtas būves 

ekspluatācijā 

80 87 91 -4 -4,4 -7 -8,0 
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6. Nozīmīgākie novadā īstenotie projekti 

 

 

2012. gadā aktīvi turpinājās darbs ar Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu 

sagatavošanu, iesniegšanu un īstenošanu. Šis gads bija nozīmīgs ar to, ka tika īstenoti vairāki lieli 

infrastruktūras projekti, kas būtiski uzlabo Cēsu novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti un nākotnē 

veicinās sociālekonomisko attīstību. Nozīmīgākie 2012. gadā īstenotie projekti: 

 Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas rekonstrukcija; 

 Cēsu pilsētas maģistrālo ielu rekonstrukcija; 

 Cēsu pilsētas maģistrālo ielu rekonstrukcija, 2.kārta; 

 Cēsu pils kompleksa revitalizācija tūrisma attīstībai, 2.kārta; 

 Cēsu pilsmuiţas parka atjaunošana tūrisma attīstībai; 

 Daudzfunkcionālā centra „Vidzemes mūzikas un kultūras centrs” izveide; 

 Saules kolektoru uzstādīšana Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs; 

 Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos; 

 Gaujas Nacionālā parka teritorijas kā starptautiskā tūrisma galamērķa atpazīstamības 

veicināšana; 

 Cēsu novada Attīstības programmas izstrāde; 

 Cēsu novada Vaives pagasta Krīvu ciema ūdenssaimniecības attīstība; 

 Cēsu novada Vaives pagasta Rīdzenes ciema ūdenssaimniecības attīstība 

 Tualetes izbūve Slēpošanas un biatlona kompleksā "Priekuļi"; 

 Kaķukroga ēkas apkārtnes labiekārtošana Vaives pagastā, Cēsu novadā. 

 

Sadarbībā ar citām organizācijām 2012. gadā īstenoti šādi sadarbības projekti: 

 Gaujas Nacionālā parka klastera attīstība; 

 Pašvaldību teritorijas plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu pārvaldības 

un uzraudzības informācijas sistēmas -1.kārta. 

 

2012. tika turpināts darbs pie šādu investīciju projektu dokumentācijas gatavošanas: 

 Cēsu Centrālās bibliotēkas attīstība; 

 Cēsu Profesionālās vidusskolas kompleksa izveide; 

 Cēsu pilsētas maģistrālo ielu rekonstrukcija, 3.kārta 

 

Atbalstot sabiedriskās aktivitātes un iedzīvotāju līdzdalību apkārtējās vides veidošanā un 

sakārtošanā, 2012.gadā pašvaldība īstenoja divas iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta programmas: 

 Sadarbībā ar Nīderlandes fondu KNHM mazo projektu konkurss „Sabiedrība ar dvēseli”, 

kura ietvaros tika īstenoti 11 iedzīvotāju iniciēti un īstenoti projekti; 

 Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlabošanai. 2012.gadā 

atbalstītas trīs daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošana. 
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7. Nozīmīgākie veikumi novada Komunālajā saimniecībā 

 

Ielas, ietves un laukumi: 

1. Pētera ielas rekonstrukcija 2,54 km kopgarumā, izbūvējot ielas braucamo daļu ar 

asfaltbetona segumu, kā arī apvienoto gājēju un velosipēdistu celiľu. ERAF līdzfinansējums 

2. Vaives ielas rekonstrukcija 0,57 km posmā no Ata Kronvalda ielas līdz Eduarda 

Veidenbauma ielai ar 0,09 km nobrauktuvi, izbūvējot ielas un nobrauktuves braucamo daļu 

ar asfaltbetona segumu, kā arī apvienoto gājēju un velosipēdistu celiľu. ERAF 

līdzfinansējums.  

3. Līgatnes ielas rekonstrukcija 0,57 km posmā no Gaujas ielas līdz Jurģu ielai, izbūvējot ielas 

braucamo daļu ar asfaltbetona segumu, kā arī apvienoto gājēju un velosipēdistu celiľu. 

ERAF līdzfinansējums. 

4. Akmens ielas rekonstrukcija 0,24 km posmā no Valmieras ielas līdz Festivāla ielai, izbūvējot 

ielas braucamo daļu ar asfaltbetona segumu, kā arī apvienoto gājēju un velosipēdistu celiľu. 

ERAF līdzfinansējums 

5. Festivāla ielas rekonstrukcija 0,78 km posmā no Dzintara ielas līdz Birzes ielai, izbūvējot 

ielas braucamo daļu ar asfaltbetona segumu, kā arī apvienoto gājēju un velosipēdistu celiľu. 

ERAF līdzfinansējums. 

6. Saules ielas rekonstrukcija 0,71 km kopgarumā, izbūvējot ielas braucamo daļu ar 

asfaltbetona segumu, kā arī apvienoto gājēju un velosipēdistu celiľu. ERAF 

līdzfinansējums. 

7. Betona bruģa seguma izbūve 1500 m
2
 automašīnu stāvlaukumam Glūdas ielā un Viestura 

ielai piegulošās ietves atjaunošana 62 m garā posmā. 

8. Ūdens ielas (gājēju iela) rekonstrukcija 67 m kopgarumā izbūvējot kājnieku celiľu. 

9. Gājēju ietves atjaunošana Palasta ielā 0,2 km posmā no Lenču ielas līdz Zaļajai ielai. 

10. Gājēju celiľa izbūve 70 m posmā Pils parkā. 

11. Grants seguma atjaunošana Jaunajā ielā 0,2 km posmā no Piebalgas ielas līdz Lāču ielai. 

12. Grants segas izbūve Griezes ielā 0,12 km posmā. 

13. Grants segas izbūve Egļu ielā 0,17 km posmā. 

14. Esošā seguma uzlabošana Priekuļu ielā 0,85 km posmā (veloceliľš). 

15. Esošā asfaltbetona seguma atjaunošana Glūdas ielā 0,15 km posmā. 

 

Ielu apgaismojums: 

1. Pētera ielas apgaismojuma izbūve 2,54 km kopgarumā. ERAF līdzfinansējums. 

2. Līgatnes ielas apgaismojuma rekonstrukcija 0,57 km posmā no Gaujas ielas līdz Jurģu ielai. 

ERAF līdzfinansējums. 

3. Ķiršu ielas apgaismojuma rekonstrukcija 1,00 km posmā, kā arī ielu apgaismojuma 

rekonstrukcija Dzilnas ielā 0,15 km posmā, Vālodzes ielā 0,18 km posmā, Vārnu ielā 0,24 

km posmā, Kalnmuiţas ielā 0,23 km posmā un Ata Kronvalda ielā 0,10 km posmā. 

4. Ūdens ielas apgaismojuma rekonstrukcija 67 m kopgarumā. 

 

Labiekārtošanas darbi: 

1. Avotu ielejas parka lejas un vidus dīķa tīrīšana, meniķu pārbūve un remonts, teritorijas 

labiekārtošana ar zāliena ierīkošanu. 
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2. Kāpľu un tiltiľa izbūve Avotu ielejas parkā (tirdzniecības centra „Maxima” kāpľu 

turpinājums). 

3. Teritoriju sakopšana Dārzniecības ielā 11, Aldaru ielā 9, Vilku ielā 5a, Ata Kronvalda ielā 

37, Zeltkalna ielā 9, Zvirbuļu ielā 5. 

4. Apauguma novākšana un teritorijas sakopšana Austrumu ielā 5. 

5. Apstādījumu atjaunošana skvērā Rīgas ielā 56a un pie pilsētas robeţzīmēm, ziemciešu 

stādījumu atjaunošana Vienības laukumā, liepu stādījumi Valmieras ielā. 

6. Koku vainagu veidošana un sakopšana Raunas ielā, Uzvaras bulvārī, Rūdolfa Blaumaľa 

bulvārī, Jāľa Poruka ielā, Priekuļu ielā, Raiľa ielā. 

7. Jaunu soliľu un atkritumu urnu uzstādīšana. Uzstādītas 20 atkritumu urnas vecpilsētā un tai 

piegulošā teritorijā, kā arī uzstādīti 5 soliľi. 

8. Neizmantoto siltumtrases posmu demontāţa 0,6 km kopgarumā ar teritorijas sakopšanu.  

9. Atjaunots ţogs Cēsu pilsētas dzīvnieku kapsētai. 

10. Informācijas zīmju uzstādīšana, diţkoku atzīmēšana Cēsu pilsētas teritorijā. 

11. „Lielās talkas” pasākumu koordinācija. Lielās talkas laikā savākti un izvesti daţādi atkritumi 

~ 145 m
3
 apjomā. 

12. Pilsētas labiekārtošanas darbos nodarbināti 20 algotie pagaidu sabiedrisko darbu veicēji. 

 

Citas aktivitātes: 

1. Organizēts konkurss “Tīrākā ietve Cēsu novadā”  4 grupās - pašvaldības, privātmājas, 

daudzdzīvokļu un sabiedriskās ēkas. 

2. Organizēts konkurss par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju. 

3. Izsniegtas 164 atļaujas rakšanas darbu veikšanai. 

4. Kokaugu aizsardzības komisijā izskatīti 132 iesniegumi un izsniegti 129 lēmumi. 
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8. Izglītības iestādes 2012. gadā 

 

 

Cēsu novada pašvaldības 10 vispārizglītojošās izglītības iestādēs 2012./2013.mācību gadā izglītību 

iegūst 2711 izglītojamie, kas ir par 167 mazāk nekā 2011./2012.mācību gadā. Deviľās novada 

pirmsskolas iestādēs izglītību iegūst 928 izglītojamie. 

 

Skolēnu skaits Cēsu novada vispārizglītojošās skolās 

(pēc 2012.gada 3. septembra datiem) 

 

Audzēkľu skaits Cēsu novada pirmskolas izglītības iestādēs 

(pēc 2012.gada 3. septembra datiem) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestādes nosaukums Bērnu skaits 

Cēsu pilsētas 1. pirmskolas izglītības iestāde 77 

Cēsu pilsētas 3. pirmskolas izglītības iestāde 208 

Cēsu pilsētas 4. pirmskolas izglītības iestāde 165 

Cēsu pilsētas 5. pirmskolas izglītības iestāde 218 

Cēsu speciālā pirmskolas izglītības iestāde 106 

Pirmskolas grupas Cēsu 2. pamatskolā 61 

Pirmskolas grupas Līvu pamatskolā 44 

Pirmskolas grupas Rāmuļu pamatskolā 29 

Pirmskolas grupas Cēsu internātpamatskolā-rehabilitācijas centrā 20 

KOPĀ: 928 

Iestādes nosaukums 

Skolēnu 

skaits 

 

1.-4. klasēs 

Skolēnu 

skaits 

 

5.-9. klasēs 

Skolēnu 

skaits 

 

10.-12. 

klasēs 

Skolēnu 

skaits 

 

KOPĀ 

Draudzīgā Aicinājums Cēsu Valsts 

ģimnāzija 
  129 183 312 

Cēsu Valsts ģimnāzija   121 262 383 

Cēsu 2. vidusskola   28 284 312 

Cēsu pilsētas pamatskola 217 240   457 

Cēsu 1. pamatskola 171 178   349 

Cēsu 2. pamatskola 178 182   360 

Cēsu pilsētas Pastariľa sākumskola 142 79   221 

Līvu pamatskola 30 41   71 

Rāmuļu pamatskola 24 42   66 

Cēsu internātpamatskola- rehabilitācijas 

centrs 
79 101   180 

KOPĀ: 841 1141 729 2711 
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Ziľas par izglītības iestāţu un izglītības programmu akreditāciju 

 

Nr. Iestādes nosaukums 
Termiľš, līdz kuram akreditēts Akreditēto 

programmu skaits Iestāde Programmas 

1. Cēsu 1. pamatskola 2018.gada marts 2018.gada marts Viena 

2. Cēsu 2. pamatskola 2019. gada marts 2019. gada marts Trīs 

3. Cēsu pilsētas Pastariľa sākumskola 
2015. gada 

aprīlis 
2015. gada aprīlis Viena 

4. 
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts 

ģimnāzija 

2019. gada 

janvāris 

2019. gada 

janvāris 
Piecas 

5. Cēsu pilsētas pamatskola 
2016. gada 

oktobris 

2016. gada 

oktobris 
Trīs 

6. Cēsu Valsts ģimnāzija 2015. gada maijs 2015. gada maijs Sešas 

7. Cēsu 2. vidusskola 2018. gada marts 2018. gada marts Deviľas 

8. Līvu pamatskola 
2019. gada 

janvāris 

2019. gada 

janvāris 
Trīs 

9. Rāmuļu pamatskola 
2014. gada 

novembris 

2014. gada 

novembris 
Sešas 

10. 
Cēsu internātpamatskola – 

rehabilitācijas centrs 

2018. gada 

decembris 

2018. gada 

decembris 
Trīs 

11. 
Alfrēda Kalniľa Cēsu mūzikas 

vidusskola 
2015. gada marts 2015. gada marts Piecdesmit piecas 

12. Cēsu profesionālā vidusskola 2018.gada maijs 2018.gada maijs Četrpadsmit 

13. Cēsu pilsētas Sporta skola 2014. gada maijs 2014. gada maijs Divdesmit divas 

14. Cēsu pilsētas Mākslas skola 
2016. gada 

februāris 

2016. gada 

februāris 
Divas 
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9. Cēsu Centrālās bibliotēkas veikums 

 

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

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

29, skolu 35 ) 

t.sk. Cēsu novadā 3 pašvaldības publiskās un 12 skolu bibliotēkas. 

Bibliotēka atrodas Cēsīs, Raunas ielā – 2 

 

9.1. Darbinieki un struktūra 

Darbinieki  

Bibliotēkā pavisam 29 darbinieki, 19 no tiem – bibliotekārie speciālisti. 

Sakarā ar to, ka bibliotēka uz ēkas Raunas iela – 1 rekonstrukcijas laiku pārcēlusies uz 

pagaidu telpām Raunas ielā – 2, kur ir krāšľu apkure, darbinieku skaits pieaudzis par 3 kurinātāju 

amata vienībām. 

23 darbinieki aizvadītajā gadā papildinājuši savu profesionālo izglītību Latvijas Nacionālās 

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

bibliotēkas organizētos kursos un semināros. 

 

Struktūra 

 Lasītāju apkalpošanas nodaļa 

 Krājuma organizācijas un automatizācijas nodaļa 

 Bērnu literatūras nodaļa 

 Administrācija  

 

9.2. Statistiskie rādītāji 2012. gadā  

Vidējie rādītāji: 

 Vienā dienā vidēji bibliotēku apmeklējuši 226 apmeklētāji 

 Vienā dienā vidēji bibliotēkas mājas lapu www.biblioteka.cesis.lv apmeklējuši 99 

interesenti 

 Reģiona elektronisko kopkatalogu mēnesī virtuāli apmeklē 1896 interesenti 

 Vienā mēnesī bibliotēka organizējusi vidēji 11 pasākumus un 7 izstādes 

 Vidējais literatūras izsniegums dienā 487 vienības 

 

Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem: 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Reģistrētie lasītāji 4 493  4 072  4 430  5 517 5 516 4 986 

Apmeklētāju skaits 59 673  86 758  93 983  84 044 103 506 110 445 

Izsnieguma skaits 203 598 194 846 186 847 165 008 168 560 148 479 

Bibliotēkas krājums 91 785 91 324 88 177  78 407 68 016 68 605 

Izstāţu skaits 111 134 122  119 103 86 

http://www.biblioteka.cesis.lv/
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Pasākumu skaits 62 68 63 98 122 140 

 

Rezumējums par statistiku: 

 Reģistrēto lasītāju skaits un grāmatu izsniegums samazinājies, jo - 1) sakarā ar pārcelšanos 

bibliotēka 2 mēnešus ( jūlijs, augusts) bija slēgta, 2) strauji palielinās bibliotēkas virtuālo 

apmeklētāju skaits, kuri bibliotēkas un citus resursus izmanto interneta vidē, 3) turpina samazināties 

arī iedzīvotāju skaits pilsētā, novadā, valstī… 

No kopējā reģistrēto lasītāju skaita 24 % ir bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam. 

  Apmeklētāju skaits pieaudzis , jo pieaug virtuālo bibliotēkas izmantotāju skaits mājas lapai 

www.biblioteka.cesis.lv, virtuālās komunikācijas un mikroblogošanas tīklā http://twitter.com/, 

bibliotēkas lapā portālā www.draugiem.lv/biblioteka.cesis.lv, sociālajā tīklā www.facebook.com, 

kur bibliotēka publicē savu informāciju. Virtuālie apmeklētāji iepazīstas ar bibliotēkas krājumu 

elektroniskajā katalogā, rezervē sev nepieciešamos izdevumus, pagarina grāmatu lietošanas termiľu 

nepieciešamības gadījumā, sazinās ar bibliotēkas darbiniekiem, saľemot atbildes uz jautājumiem. 

  Bibliotēkas krājums ir skaitliski nostabilizējies, tas nemazinās un nepieaug jo regulāri tiek 

rediģēts un mazizmantotā literatūra tiek norakstīta 

 Izstāţu un pasākumu piedāvājums bibliotēkā ir pietiekami liels un daudzveidīgs, lai 

lasītājiem atklātu bibliotēkas krājuma bagātību un dotu iespēju piedalīties daudzveidīgajos 

pasākumos. 

 

9.3. Finansiālais nodrošinājums 

 Rindas 

kods 

Pavisam 

A B 1 

IEŅĒMUMI KOPĀ (I.) 5000 276803 

t. sk. 

Piešķirti no valsts budţeta  
5100  

Piešķirti no pašvaldības budţeta  5200 265447 

Saimnieciskās darbības ieľēmumi 5300  

Citi ieľēmumu veidi 5400 11356 

no tiem: 

maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 

5410 7508 

ziedojumi un dāvinājumi 5420  

Valsts kultūrkapitāla fonda 

finansējums 
5430 3048 

citu vietējo fondu piešķīrumi 5440  

ārvalstu finanšu palīdzība: 5450  

t. sk. 

ārvalstu fondu līdzekļi 
5451  

cita ārvalstu finanšu palīdzība   

mērķdotācijas no valsts budžeta 5460 800 

pārējie ienākumi 5470  

http://www.biblioteka.cesis.lv/
http://twitter.com/
http://www.draugiem.lv/biblioteka.cesis.lv
http://www.facebook.com/
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IZDEVUMI KOPĀ (II.) 5500 273978 

Kārtējie izdevumi (1.1.) 5600 216720 

Atalgojums (1100)  5611 130464 

Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla 

rakstura pabalsti un kompensācijas (1200) 

5612 35990 

Krājuma komplektēšana 5620 9386 

no tiem: 

periodiskie izdevumi (2400) 
5621 2577 

grāmatas (5233) 5622 6809 

elektroniskie dokumenti (5233) 5623  

citi dokumenti (5233) 5624  

Preces un pakalpojumi 5630 28154 

 

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 

(2250)  

5640 1642 

Pārējie kārtējie izdevumi 5650 11084 

Kapitālie izdevumi (2.0.) 5700 57258 

t. sk. 

Zeme, ēkas un būves (5210) 
5710 

 

Nemateriāli ieguldījumi 5720  

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 

(5238) 
5730 

2393 

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 

(5250) 
5740 

54865 

Pārējie kapitālie izdevumi 5750  

 

9.4. Projektu izstrāde 

2012. gadā izstrādāti un iesniegti Valsts Kultūrkapitāla fondā 6, atbalstīti 4 projekti – pamatā 

literāro pasākumu organizēšanai un jaunu grāmatu iegādei. Piesaistīts finansējums Ls 3048,- 

Bez tam bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa veic aktīvu darbu Bērnu lasīšanas veicināšanas 

programmā „Bērnu ţūrija”, kas ir atsevišķs projekts, iesaistot bērnus jaunākās latviešu literatūras 

lasīšanā un vērtēšanā. 

 

9.5. Iedzīvotāju bezmaksas apmācības 

Jau 4 gadus bibliotēka piedāvā iedzīvotājiem bezmaksas apmācības „Interneta ABC”, kuros 

bibliotēkas interneta lasītavas vadītājs 2 x nedēļā apmāca interesentus datoru un interneta lietošanas 

prasmēm – e-pasts, datu pārsūtīšana, skype lietošana, virtuālā bibliotēka, i – banka, Word 

programma, interneta resursu izmantošana. Aizvadītajā gadā apmācītas 3 grupas ( 23 cilvēki) 

pārsvarā 50 – 60 gadu vecumā un sniegtas neskaitāmas individuālās konsultācijas. 
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9.6. Sadarbība ar novadiem 

Bibliotēkai laba sadarbība ar vēsturiskā Cēsu rajona 8 novadu ( Cēsu, Amatas, Pārgaujas, 

Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Līgatnes, Jaunpiebalgas) pašvaldībām un bibliotēkām. Ar 7 novadu 

pašvaldībām tiek slēgti sadarbības līgumi, kuros arī paredzēts novadu līdzfinansējums par Reģiona 

galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu. 

  

9.7. Pasākumi un izstādes 

Pasākumi 

2012. gadā pavisam 140 ( bērnu un skolēnu auditorijai – 115, pieaugušajiem – 25) 

 

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: 

1. Bibliotekārās stundas bērniem un jauniešiem 

2. Rotaļu pēcpusdienas bērniem 

3. Bērnu interešu klubu tematiskie pasākumi 

Veselība, medicīna, tautas dziedniecība 

Mākslas darbu izstādes, tikšanās ar māksliniekiem, mūziķiem 

Praktiskās iemaľas, padomi 

Novada iestāţu, organizāciju popularizēšana 

 

 Bibliotēkas mērķis, organizējot pasākumus, ir radīt iespēju ikvienam interesentam tikties ar 

rakstniekiem un izteikt savu viedokli par izlasīto, censties nodrošināt iespēju klātienē cēsniekiem 

sekot mūsdienu latviešu literatūras attīstībai, bērniem un jauniešiem svarīgi arī bibliotekārajās 

stundās iepazīt bibliotēkas struktūru, apgūt tās krājumu un interneta resursu lietošanas iespējas, lai 

pēc iespējas efektīvi tās izmantotu mācību procesā un tālākizglītībā. 

 Cēsniekiem bijusi iespēja aizvadītajā gadā tikties ar 27 literātiem, grāmatu autoriem, neskaitot vēl 

mūziķus, aktierus un citus cilvēkus, kuri bija iesaistīti pasākumu norisē.  

 Lielākie un jau tradicionālie aizvadītajā gadā: Bibliotēku nakts, Bērnu grāmatu svētki, 

Dzejas dienas Cēsīs, Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa un tikšanās, tikšanās, tikšanās… 

Gada unikālākais pasākums bija 1. augustā, kad Cēsīs uz vairākām stundām piestāja Velotūre par 

bibliotēkām – starptautiskais bibliotekāru velobrauciens, kuru Latvijā organizēja Latvijas 

Bibliotekāru biedrība. 107 velobraucēji no 24 valstīm ieradās Cēsīs, kur viľiem pievienojās arī 

vairāki mūsu bibliotēkas darbinieki. Velotūre par bibliotēkām ir politiski un ekonomiski neatkarīga 

starptautiska ne-konference bibliotekāriem un bibliotēku 

Visi bibliotēkas pasākumi apmeklētājiem ir bez maksas. 

 

Izstādes 

2012. gadā – 86 
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Bibliotēkā izliktas 83 literatūras tematiskās izstādes un 3 mākslas darbu izstādes. 

Mākslas darbu izstādes: 

 „Veronika Rihterova – pagodinājums PET pudelei. Radošā reciklācija Čehijas Republikā” 

un bērnu vizuālās mākslas konkursam „PET pudeles pārvērtības” iesniegto darbu izstāde  

 Cēsu pilsētas Mākslas skolas audzēkľu darbu izstāde „Latviešu mākslinieku gleznu kopijas” 

 Cēsu kultūras biedrības „Harmonija” gleznotāju grupas darbu izstāde „Dabā ar otu”. 

 

9.8. Metodiskais un konsultatīvais darbs 8 novados  

Bibliotēka kā Reģiona galvenā bibliotēka ir metodiskais un konsultatīvais centrs ne vien 

astoľu pašvaldību publiskajām bibliotēkām, bet arī šo pašvaldību visām skolu bibliotēkām. Kopā – 

metodiskais darbs tiek veikts 64 reģiona pašvaldību bibliotēkās.  

Aizvadītajā gadā noorganizēti pavisam 5 semināri un 1 konference: pašvaldību publisko 

bibliotēku darbiniekiem 4 semināri, skolu bibliotēku darbiniekiem 1seminārs, Vidzemes bērnu un 

skolu bibliotēku darbiniekiem 1 konference par aktuāliem jautājumiem bērnu apkalpošanā 

bibliotēkās.  

Šajos profesionālajos bibliotekāru semināros tiek izskatīti jautājumi par aktuālākajām tēmām 

bibliotēku darbā, tiek popularizēta bibliotēku pieredze. 

Noorganizēts arī 1 pieredzes apmaiľas brauciens visiem pašvaldību bibliotēku darbiniekiem 

uz Rokišku un Pandēļu bibliotēkām Lietuvā.  

 

Darbs ar elektronisko kopkatalogu 

      Realizējot Valsts vienotās bibliotēku sistēmas koncepciju un publisko bibliotēku attīstības 

projektu „Trešais tēva dēls”, Cēsu reģiona pašvaldību publiskās bibliotēkas sadarbībā ar Cēsu 

Centrālo bibliotēku ir izveidojušas stipru, kvalitatīvu un profesionālu bibliotēku 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 un automatizēti apkalpo lietotājus. Visi 

bibliotekāri gan publiskajās, gan skolu bibliotēkās ir apguvuši darbam nepieciešamās prasmes un 

iemaľas un saľēmuši par to apliecinošus dokumentus.  

26 publiskās un 27 skolu bibliotēkas strādā bibliotēku informācijas sistēmā ALISE, ievadot reģiona 

kopkatalogā informāciju par saviem krājumiem, kā arī veicot automatizēto lasītāju apkalpošanu un 

elektroniski rezervējot lietotāju pieprasītos izdevumus un pagarinot to lietošanas termiľus pēc 

pieprasījuma. 

 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. 

 

9.9. 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;  

http://www.biblioteka.cesis.lv/
http://www.biblioteka.lv/
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 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,  

 sociālajā tīklā www.facebook.com. 

 

 

http://www.cesis.lv/
http://www.cesis24.lv/
http://www.news.lv/
http://twitter.com/
http://www.draugiem.lv/biblioteka.cesis.lv
http://www.facebook.com/
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10. 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 budţetu 2012.gadā veidoja Cēsu novada pašvaldības piešķirtie līdzekļi, aģentūras 

gūtie ieľēmumi, sniedzot maksas pakalpojumus, kā arī piesaistītie līdzekļi no projektiem un 

ziedojumiem. 

2012.gada aģentūras apstiprinātais pamatbudţets - LVL 665 884, ziedojumu un dāvinājumu 

budţets - LVL 2 127. 

Pilsētas kultūras pasākumu budţets (68 985 Ls) izlietots saskaľā ar apstiprināto kultūras 

budţeta plānu. 

10.1. 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), Izstāţu 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 garāţas 

izmantotas noliktavas vajadzībām.  

2012. gadā ar Cēsu novada domes lēmumu nr. 104 no 15.03.2012 nekustamā īpašuma daļa – 
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palīgceltne, kas tika nodota valdījumā CKTC,  tika nodalīta no dzīvojamās ēkas un tai piešķirta 

adrese Dzintara iela 9. 

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. 

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 izrāţu norisei Cēsu 2.pamatskolas zāle un Izstāţu nama zāles. Periodiski 

mēģinājumu procesā tiek izmantotas MRU, „Cēsu Klēts” un CATA zāles. Līdz ar to, arī 2012.gadā 

Cēsu pilsētas kultūras plānošana, kultūras dzīve un amatiermākslas darbība nav pārtraukta un tiek 

nodrošināts pilnvērtīgs darbs pielāgotas darbības apstākļos. 

Cēsu Kultūras centra nodaļa ir pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” sastāvā 

esoša struktūrvienība, kas izveidota pēc Cēsu Kultūras centra reorganizācijas un darbojas saskaľā ar 

Cēsu Kultūras centra nodaļas nolikumu un pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma 

centrs” darbības stratēģiju. 

Cēsu Kultūras centra darbības mērķi un saturs 

Cēsu Kultūras centra nodaļas (turpmāk – CKCN) darbības mērķi un uzdevumi ir noteikti CKCN 

nolikumā. 

CKCN uzdevumi: 

1. plānot un ieviest Cēsu novada kultūras stratēģiju atbilstoši valsts kultūrpolitikai un 

pašvaldības attīstības plāniem; 

2. attīstīt daudzveidīgu un plašu kultūras pakalpojumu klāstu Cēsu novadā, nodrošinot daţādu 

sociālo grupu iedzīvotājiem kultūras līdzdalības un brīvā laika pavadīšanas iespējas; 

3. organizēt tradicionālo, valsts svētku un festivālu norisi atbilstoši novada pašvaldības 

vajadzībām; 

4. sekmēt profesionālās mākslas pieejamību novada iedzīvotājiem; 

5. veidot novadā labvēlīgu vidi jaunrades attīstībai; 

6. organizēt kultūrizglītojošus pasākumus un rūpēties par kultūras pasākumu auditorijas 

attīstību; 

7. koordinēt un atbalstīt amatieru mākslas kolektīvu darbību un līdzdalību Dziesmu un deju 

svētkos; 

8. veicināt lokālā nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu; 

9. koordinēt kultūras norises Cēsu novadā, veidojot novada kultūras pasākumu plānus; 

10. līdzdarboties kultūras tūrisma programmu un piedāvājuma sagatavošanā; 

11. rūpēties par Cēsu novada starptautisko kultūras sakaru attīstību; 

12. sniegt metodisko un konsultatīvo atbalstu Cēsu novada kultūras darbiniekiem; 

13. veikt kultūras nozares datu apkopošanu, analīzi un pētniecību novadā; 

14. koordinēt novada kultūras pasākumu budţeta efektīvu izlietojumu. 

10.2. Kultūras budžeta izlietojums 2012. gadā un papildus finansējuma piesaiste 

2012. gada pilsētas pasākumu kultūras budţets (69100 Ls) izlietots saskaľā ar kultūras 
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budţeta 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 maziľajiem” un Folkloras rīti bērniem un 

vecākiem), turpinātas aizsāktās tradīcijas (muzikālie vakari Roţu laukumā, Imkas sapľu grāmata 

u.c.). Aizsāktas jaunas tradīcijas – latviešu saulgrieţu svinēšana, latviešu jaunākā kino 

demonstrēšana, filmu un multfilmu veidošanas darbnīcas sadarbībā ar NVO, adventa laika 

koncertcikls ar pūtēju orķestra mūziku, u.c. 

Projekta „Mākslinieki un radošie uzľēmēji reģionālai attīstībai” ietvaros notikuši dţeza 

mūzikas koncerti, amatiermākslas kolektīvu koncerti, ritma grupu koncerti gan Tartu, gan Cēsīs.  

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 Cēsu pilsētas svētki, kā arī Vidzemes Dziesmusvētki. Aizsākta jauna tradīcija – 

rokenrola mūzikas festivāls sadarbībā ar SIA "Art Management".  

 

10.3. Valsts, gadskārtu svētki un citas norises 

2012. gadā Cēsu pilsētā tika svinēti Valsts un tradicionālie gadskārtu svētki un atzīmētas 

piemiľas dienas, kuros aktīvi piedalījās Cēsu Kultūras un Tūrisma centra radošie kolektīvi. 

Aprīlī cēsnieki Roţu laukumā lustējās Lieldienās, maija beigās – veidoja programmas Cēsu pilsētas 

svētku ietvaros, jūnijā – Pils dārzā ielīgoja Jāľus. 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 Cēsu deju kolektīviem sadarbība ar Rīgas deju kolektīviem. 

Pasākuma reţiju veidoja Cēsu Tautas teātra reţisore Rasma Bērziľa.  

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 uzľēmēju Renāru Sproģi, no svecēm tika veidota Latvijas kontūra un video 

instalācija „Latvija esam mēs paši”, kura guva plašu iedzīvotāju atzinību un preses uzmanību. 18. 

novembra svētkus CKTC rīkoja sadarbībā ar Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas 

pedagogiem un audzēkľiem. 

 

10.4. Profesionālās mākslas norises 

Viens no būtiskiem Kultūras centra uzdevumiem 2012. gadā bija veicināt profesionālās 

mākslas pieejamību Cēsu pilsētas un novada iedzīvotājiem. 

2012. gada garumā CKTC turpināja sadarbību ar valsts SIA „Latvijas Koncerti”. Gada garumā 

iedzīvotājiem tika piedāvātas daţādas kamermūzikas programmas, kā arī muzikāli izglītojošas 

programmas bērniem un jauniešiem.  

2012. gadā izveidota muzikāli izglītojoša programma B. Britena „Mazais skursteľslauķis” ar 

LNO solistiem un Vidzemes kamerorķestri, kura tika plaši apmeklēta ne vien Cēsīs, bet arī Rīgā.  

2012. gada augustā norisinājās sestais Cēsu mākslas festivāls. Festivāls mēneša garumā 

piedāvāja tikai profesionālās mākslas programmas mūzikā, skatuves mākslā, vizuālajā mākslā, kino. 
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Ievērojamu rezonansi Latvijas mērogā festivāls ieguva ar programmu daudzveidību un augsto 

kvalitāti. CKCN nodaļas darbinieki sniedza atbalstu festivāla organizatoriem norišu koordinēšanā 

un administrēšanā.  

 

Vidzemes Kamerorķestra sniegtie koncerti 2012. gadā 

Aprīlis 2012 VKO koncertuzvedums bērniem B.Britena „Mazais 

skursteľslauķis“ Cēsīs un Rīgā 

Jūnijs 2012 Igo jubilejas koncerts ar VKO Cēsu pils parka estrādē  

Jūlijs 2012 Cēsu muzeja atklāšanas koncerts 

Jūlijs 2012 I.Kalniľa bērnu mūzikas koncerts “Imkas sapľu 

grāmata II” Cēsu Pils dārzā; 

Augusts 2012 VKO muzikālā programma festivāla „Vēsturisko 

filmu skate” ietvaros, mēmā spēlfilma „Nībelungi – 

Zigfrīds”. 

Augusts 2012 VKO muzikālā programma Olgas Rajeckas 50 gadu 

jubilejas koncertā LNO 

Septembris 2012 VKO koncertprogramma Cēsu klavesīnmūzikas 

festivālā. 

Septembris 2012 Koncerts Ugāles baznīcā 

Novembris 2012 18.11 svētku koncerts Pēterburgā (solists - Igo) 

 

10.5. Kultūrizglītojošās programmas, darbs ar ģimenēm, bērniem 

2012.gadā liela uzmanība tika pievērsta kultūrizglītojošajām programmām, kuras nereti tika 

īstenotas sadarbībā ar daţādiem partneriem un piesaistot papildus finansējumu. 

Īpašu uzmanību šogad esam pievērsuši kino nozarei. Sadarbībā ar Latvijas Kinematogrāfistu 

savienību aizsākta jaunākā latviešu kino demonstrēšana.  

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

atzīmējot I.Kalniľa 71 gadu jubileju, Cēsu Pils dārzā muzicēja Vidzemes kamerorķestris, kura 

pavadībā I.Kalniľa bērnu mūziku izpildīja Cēsu talantīgākie jaunie vokālisti. Koncerts izdevās 

saviļľojošs un bija viens no labāk apmeklētajiem brīvdabas pasākumiem 2012. gadā. 

Tika organizēts jauno vokālistu konkurss „Cālis”, 2012. gada trešajā un ceturtajā ceturksnī, 

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

ģimenēm, kas jau guvuši apmeklētāju atzinību, regularitāti ir ieguvis tematiskais 

Ziemassvētku/Jaungada eglītes iestudējuma piedāvājums pirmsskolas vecuma bērniem. 

Sadarbībā ar valsts SIA Latvijas Koncerti organizēti izglītojoši koncerti.  

 

10.6. Amatiermākslas norises 

2012. gads amatiermākslas procesos, kas virzīti uz kvalitatīvu kolektīvu dalību 2013.gada 

Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos, apstiprināja stabilu un augstvērtīgu sniegumu skatēs, 

lielisku izpildījumu Latvijas mēroga un Starptautiskos konkursos ar spilgtām koncertprogrammām, 

kā arī Cēsu novada radošo kolektīvu novatorismu, radoši pielāgojoties mainīgajai mēģinājumu 

situācijai, sareţģītajos apstākļos nezaudējot kvalitatīvo sniegumu.  

2012. gadā CKCN darbinieki sadarbībā ar Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centru 
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organizējuši Latvijas un Vidzemes mēroga pasākumus  - Vidzemes Dziesmu svētki, kuri Cēsīs 

pulcēja nepilnus 2000 tūkstošus dalībnieku no visas Latvijas; vēsturiskā Cēsu rajona amatierteātru, 

koru un deju kolektīvu regulārus kopmēģinājumus un repertuāra pārbaudes skates ar Latvijas koru 

un deju kolektīvu virsvadītāju dalību. 

Deju kolektīvam „Raitais solis“ nostabilizējušies divi pilni pamatsastāvi – jauniešu un 

vidējās paaudzes. Uzsākot 2012./2013.g. sezonu, trīs kolektīvi ieguvuši jaunus daudzsološus 

vadītājus – Artis Mellups VPDK „Saulgrieţi“, Jānis Puriľš - p/o „Cēsis“, Sandra Jonaite SDK 

„Dzirnas“. Jubilejas ar koncertu atzīmēja senioru deju kolektīvs „Dzirnas“ (50 gadi) un vidējās 

paaudzes deju kolektīvs „Saulgrieţi“ (25 gadi). Pie tradicionālajiem kolektīvu pasākumiem (TDK 

„Randiľš“ - Izlaiduma un Ziemassvētku koncerti, Zaļās ceturtdienas danči; VPDK „Saulgrieţi“ 

festivāls „Muļķe sirds“, Cēsu Pils kora Ziemassvētku koncerts, Bibliotēku nedēļa- Cēsu Tautas 

teātris), ar jauniem piedāvājumiem un kvalitāti strādā p/o „Cēsis“ (vad. J. Puriľš), Adventa 

svētdienās piedāvājot Ziemassvētku mūzikas ciklu no Sv. Jāľa baznīcas torľa un koncertu 

Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem Cēsīs; Cēsu Tautas teātris (R.Bērziľa), veidojot Ziemas 

pasaku ciklu janvāra mēneša garumā. SDK „Dzirnas“ tradicionālo starptautisko senioru deju 

festivālu „Kam nav simts, tas var!“ transformējis plašākā skanējumā – brīvdabas koncertā Pils parka 

estrādē, vairākos koncertos Cēsīs un apkārtējos novados.  Ar panākumiem daţādos konkursos 

turpina piedalīties popgrupa „Hey“ (vad. I. Aizgale), Cēsu Pils koris (M. Austruma), BDK 

„Randiľš“ (S. Jonaite).  

Gada sākumā izsludinātajā Mazo kultūras projektu konkursā amatiermākslas kolektīvi – 

Cēsu Pils koris, senioru koris „Ābele“, deju kolektīvi „Raitais solis“ un „Saulgrieţi“, „Randiľš“, 

tautas vērtes kopa „Dzieti“  saľēma atbalstu jaunu koncertprogrammu sagatavošanai. Rezultātā 

tapušas programmas  „Kad zemīte radījās“ (Cēsu Pils koris), 4 koncertu cikls „Zīmes“ (BDK 

„Randiľš“),  „Kad baltie mākoľi līgo“ (TAD „Raitais solis“), Jāľu iedancošana (VPDK 

„Saulgrieţi“), izdots jauns CD „Saules dziesmas“ (TVK „Dzieti“), noticis festivāls „Muzikālo ābeļu 

dārzs“ (SK „Ābele“). TDA „Raitais solis”, Cēsu Pils koris, p/o „Cēsis” iesaistījušies projekta 

„Mākslinieki un radošie uzľēmēji reģionālai attīstībai” norisēs. 

Amatiermākslas kolektīvu sasniegumi 2012. gadā 

2012.gadā Cēsu Kultūras un Tūrisma centra radošie kolektīvi mēģinājumus turpina 

pielāgotas infrastruktūras apstākļos, balstoties uz neizmērāmu entuziasmu, kvalitatīvi apgūst 

Dziesmu un deju svētku procesa repertuāru, veido jaunrades 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, Cēsu Tautas teātra jaunieši ieguvuši godalgotas vietas skatuves runas konkursos, 

vienam dalībniekam iegūstot labāko rezultātu starp Latvijas daiļrunātājiem, teātra izrāde saľēmusi 

ţūrijas pozitīvu novērtējumu Vidzemes skatē. BDK „Randiľš” izpildījumā S. Jonaites horeogrāfijas 

Latvijas jaunrades konkursā izcīnījušas 2.un 3.vietu, popgrupa „Hey” BJIC skatē ieguvusi 1.un 

3.vietu, Latvijas jauno vokālistu un popgrupu konkursā Rīgā pierādīts grupas pārākums, saľemot 

1.vietu, atsevišķiem solistiem izcīnot 1.un 2.vietas. Cēsu Pils koris Bulgārijā koru konkursā 

sasniedzis augsto 3.vietu pasaules koru konkurencē. 

Nozīmīga un pieminēšanas vērta ir radošo kolektīvu sadarbība ar daţādām organizācijām: 

kultūras biedrību „Harmonija”, Represēto biedrību, „Cīrulīšu” pansionātu, NBS Instruktoru skolu, 

Cēsu centrālo bibliotēku, regulāri nodrošinot koncertprogrammas šo organizāciju rīkotajos 

pasākumos (Cēsu Tautas teātris, kori „Vidzeme” un ”Ābele”, deju kolektīvi „Dzirnas” un 

„Saulgrieţi”, TVK „Dzieti”), kā arī organizējot izbraukuma koncertus visā Latvijā (visi kolektīvi), 
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kā arī Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Bulgārijā, Vācijā (SDK „Dzirnas”, TVK „Dzieti”, BDK „Randiľš”, 

p/o „Cēsis”, TDA „Raitais solis”, „Saulgrieţi”, Cēsu Pils koris). 

Statistika pa kolektīviem: 

Cēsu Tautas teātris: 35 aktivitātes, 26 dalībnieki 

Popgrupa „HEY”: 21 aktivitāte, 15 dalībnieki 

Tautas vērtes kopa „DZIETI”: 18 aktivitātes, 10 dalībnieki  

Senioru deju kolektīvs „DZIRNAS”: 19 aktivitātes, 27 dalībnieki 

Tautas deju ansamblis „RAITAIS SOLIS”: 19 aktivitātes, 34 dalībnieki 

Senioru jauktais koris „ĀBELE”: 15 aktivitātes, 39 dalībnieki 

Skolēnu deju kolektīvs „RANDIĽŠ” : 20 aktivitātes, 89 dalībnieki  

Jauktais koris „WENDEN”: 13 aktivitātes, 40 dalībnieki 

Jauktais koris „VIDZEME”: 15 aktivitātes, 36 dalībnieki 

Pūtēju orķestris „CĒSIS”: 13+ aktivitātes, 20 dalībnieki 

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „SAULGRIEŢI”: 14 aktivitātes, 20 dalībnieks 

Jauktais koris  „CĒSU PILS KORIS”: 11+ aktivitātes, 35 dalībnieki 

Jauktais koris „BEVERĪNA”: 11 aktivitātes, 28 dalībnieki 

 

10.7. Kultūras plānošana un attīstība 

2012. gadā CKCN ir veikusi koordinējošu darbu pilsētas kultūras norišu plānošanā, 

apkopojot ikmēneša pasākumu plānus. 2012. gadā CKCN nodrošināja Kultūras padomes darbību, 

izsakot priekšlikumus gan Cēsu domes Izglītības, sporta un kultūras komitejai, gan finanšu 

plānošanā un atsevišķu norišu organizēšanā. 

2012. gadā CKCN speciālisti, sadarbojoties ar kultūrizglītības ekspertiem un valsts 

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

Vidzemes koncertzāles kontekstā. 2013. 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, piedalījušies Latvijas Kultūras forumā, lai 

aktualizētu problēmu identificēšanu un risināšanu kultūras nozarē.  

 

10.8. Cēsu Kultūras un Tūrisma centra projekti 2012.gadā 

I Aģentūra 2012.gadā ir nodrošinājusi šādu liela mēroga projektu realizāciju: 

Nr.p.k. Projekta nosaukums Programma 
Norises 

laiks 

Projekta 

aktivitāšu 

summa 

Granta 

summa 

1 Cēsu pilsmuiţas 

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 

2009.V-

2012.V 

833 859 

LVL 

ERAF  

699 608 LVL; 

valsts līdzfin. 

37 524 LVL  
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pielāgošana tūrisma 

produktu attīstībai 

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 uzľēmēji 

reģionālai sadarbībai 

(Artists for 

Development) 

Igaunijas-Latvijas 

pārrobeţu sadarbības 

programma 

2011.X-

2013.III 

69 600 

EUR 

62 640 EUR 

4 Gaujas Nacionālā 

parka teritorijas kā 

starptautiskā tūrisma 

galamērķa 

atpazīstamības 

veicināšana 

(projekta 

finansēšanas līgums 

noslēgts ar Cēsu 

novada pašvaldību) 

ERAF, 2.3.1.1.1. Ārējo 

tirgu apgūšana – ārējais 

mārketings 

2012.II-

2012.IX 

8180 LVL 4090 LVL 

5 Eiropas kultūras 

tūrisma speciālistu 

kvalifikācijas 

celšana 

ES Mūţizglītības 

Leonardo da Vinci 

programma  

2011.IX-

2012.X 

9668 EUR 9668 EUR 

5 2WARdS Europe ES Mūţizglītības 

Grundtvig programma  

2012.VIII-

2014.VII 

15 000 

EUR 

15 000 EUR 

 

Par Igaunijas – Latvijas projekta „Artists for development” (Mākslinieki un radošie uzľēmēji 

reģionālai attīstībai) sekmīgu īstenošanu aģentūra 2012.gada decembrī saľēma Baltijas Pilsētu 

savienības Kultūras balvu. 

 

II Aģentūra 2012.gadā ir piedalījusies šādu sadarbības projektu realizācijā: 

1) Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobeţu sadarbības programmas projekts „Attālo teritoriju 

attīstība, izmantojot vietējos resursus pārrobeţu VIA HANSEATICA tūrisma maršruta 

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

skaitā granta summa 25 245 EUR; 
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2) ERAF, 2.3.2.3. Klasteru programmas projekts „Gaujas nacionālā parka tūrisma klastera 

attīstība” (projekta kopējais budţets 340 000 LVL, kopējais 52 partneru līdzfinansējums 

43500 LVL). 

III Aģentūras 2012.gadā realizētie neliela mēroga projekti ar Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) 

un citu organizāciju un fondu atbalstu:  

Nr.p. 

k. 
Projekta nosaukums Finansētājs 

Granta 

summa 

1. Cēsu viduslaiku pils arheoloģiskajos 

izrakumos iegūto zirglietu 

konservācija 

LR Kultūras 

ministrija 

1250 LVL 

2. Cēsu viduslaiku pils rietumu korpusa 

rietumu sienas fragmenta 

konservācija 

Valsts kultūras 

pieminekļu 

aizsardzības 

inspekcija 

900 LVL 

3. Cēsu viduslaiku pils kapelas un 

priekšpils dienvidu korpusa 

arhitektoniskā izpēte 

VKKF 1000 LVL 

4. Cēsu viduslaiku pils rietumu korpusa 

konservācija 

VKKF 1500 LVL 

5. Neatliekamie Cēsu viduslaiku pils 

Dienvidu torľa avārijas stāvokļa 

novēršanas darbi 

VKKF 2000 LVL 

6. Vidzemes Dziesmu svētki Cēsīs Vidzemes 

plānošanas 

reģions  

(Vidzemes KKF 

programma) 

3000 Ls 

7. Izrāde „Parīze-Rīga-Parīze” VKKF 170 Ls 

8. Koncerts Vidzemes ģimenēm „Imkas 

Sapľu grāmata” 

VKKF 350 Ls 

9. Ceļojums mūzikas pasaulē. 

Kultūrizglītojošas programmas Cēsu 

novada bērniem un vecākiem. 

VKKF 500 Ls 

10. X Starptautiskais mūzikas festivāls 

„Galantais klavesīns” 

VKKF 300 Ls 

11. Gaujas ieleja no ledus laikmeta līdz 

mūsdienām 

Nīderlandes 

KNHM fonds 

534 LVL 

12. Muzejpedagoģiskā programma 

„Riekstu kalna arheologs” 

Nīderlandes 

KNHM fonds 

514 LVL 

Kopā:         12 018 LVL 

 

IV Aģentūra ir organizējusi Cēsu novada kultūras projektu konkursu, kurā atbalstīti 24 kultūras 

projektu pieteikumi par kopējo summu 6000 LVL. 

Aģentūra organizējusi: 
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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. 

4) Cēsu iedzīvotāju fotokonkursu „Cēsis manās acīs” 

 

10.9. Ekspozīciju un izstāžu darbs 2012 

Muzejam 2012. gads bijis īpaši nozīmīgs: pilnībā pabeigta muzeja ēkas Cēsu Jaunās  pils 

restaurācija un restaurētajās telpās iekārtota un sabiedrībai atvērta jauna vēstures un vēsturisko 

interjeru ekspozīcija „Cēsis- Latvijas vēstures simbols”. Vēstures ekspozīciju papildina 2012. gadā 

izdotais  buklets 64 lpp. apjomā latviešu, angļu, krievu un vācu valodās. Sagatavots iespiešanai arī 

ceļvedis pa ekspozīciju, kurš bez jau nosauktajām valodām tiks iespiests arī lietuviski un igauniski. 

Ceļvedi plānots izdot  2013.gadā uz tūrisma sezonas atklāšanu. 

2012. gadā Izstāţu namā un Jaunajā pilī notikušās izstādes apmeklētājiem stāstījušas gan par 

vēsturi un cēsniekiem, gan Latvijā labi pazīstamu mākslinieku darba rezultātiem. Pavisam 

eksponētas 32 izstādes, no kurām 2012.gadā  atklātas 26 izstādes. Kā ik gadus Izstāţu namā 

noritējusi  arī intensīva koncertdzīve lasītas mākslas vēstures lekcijas un tikuši daţādi pasākumi. 

Muzeja darbinieki noorganizējuši un novadījuši 49 tematiskos pasākumus. 

Saistībā ar viduslaiku pili bez ikdienas rūpēm par sakārtotiem, sakoptiem un saglābtiem 

mūriem,  kā nozīmīgs darbs uzskatāma 2012.gadā uzsāktā līdzdalība starptautiskā vides 

arheoloģijas projektā „Krusta karu ekoloģija”, ikgadējie Viduslaiku svētki un nu jau par tradīciju 

kļuvušais vēsturisko filmu festivāls. 

Aizvadītajā gadā ritējis intensīvs muzejpedagoģiskais darbs (novadītas 107 nodarbības 1880 

skolēniem). Īpaši pieprasīta bijusi programma – „Seno lietu pasaule” Atklātā krājuma glabātavā 

Rīgas ielā 23, kur notikušas 33 nodarbības ar 601 apmeklētāju un programma „Cēsu pils dārgumu 

lāde”, kura novadīta 23 reizes kopā 503 skolēniem.  Par patriotiskām tēmām novadītas 29 

nodarbības 452 skolēniem.  Bez tam Cēsu pilsētas un bijušā rajona 12 skolās ir eksponētas muzeja 

ceļojošās izstādes, kuras papildina muzejpedagoga stāstījums vai programma.2012.gadā izstrādātas 

un atsaucību guvušas 2 jaunas muzejpedagoģiskās programmas: Riekstukalna arheologs” un „Sveču 

balle”.  

Paralēli rit darbs ar krājumu. Kopējais muzeja krājums (153054 vienības) 2012.gadā 

papildinājies par 1636 vienībām. Muzeja krājumu izmantojuši 412 vēstures pētnieki un interesenti, 

no tiem vairāk kā puse (236) bijuši cēsnieki un pētnieki no citām pilsētām. 2012.gadā Cēsu muzeja 

priekšmeti deponēti uz 46 vietām ne tikai novadā, bet arī bijušā rajona teritorijā un aiz tā robeţām. 

Muzeja darbinieki sagatavojuši un nolasījuši 21 lekciju par daţādām tēmām, referējuši 5 

starptautiskās konferencēs, lasījuši lekcijas 8 Latvijas muzejos un augstskolās. Interese par vēsturi 

iedzīvotāju vidū ar katru gadu palielinās.  

 

10.10. Pils kompleksa apmeklētāji 2012.gadā 

Kopējais skaits: 96123 apmeklētāju. No tiem 37945  Pils kompleksu ir apmeklējuši bez maksas 

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

delegācijas u.tml.), tai skaitā 1132 Cēsu novada skolu skolēni. 

Pils kompleksa apmeklētāji      19334 

Tikai pilsdrupu apmeklētāji      20941 

Tikai Jaunās pils apmeklētāji        4903 
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Muzeja krājuma apmeklētāji          501 

Izstāţu nama apmeklētāji        8648 

Bezmaksas pasākumi pils kompleksā     20886 

Semināru, kāzu un pasākumu apmeklētāji Jaunajā pilī    4098 

TIC apmeklētāji       16812 

Apmeklētāju skaits KOPĀ      96123 

Apmeklētāju profils: 

- Latvieši, vācieši, igauľi, lietuvieši, francūţi, krievi, spāľi, ASV/Kanāda un citi; 

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

- Pils kompleksa un pasākumu apmeklētāji;  

- Tūrisma informācijas meklētāji, suvenīru pircēji; 

- Delegācijas, mēdiji, sadarbības partneri; 

- Jaunās pils pasākumu un semināru apmeklētāji un rīkotāji; 

- Kāzu rīkotāji un viesi. 

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

teatralizētās ekskursijas apmeklējuši 3127 ekskursanti. 

Muzeja fondus un pedagoģiskās programmas apmeklējuši 3231 apmeklētāji. 

 

Tūrisma informācijas centrā pieprasītās informācijas TOP 10: 

TIC apskate un serviss (piem., tualete), suvenīri, bukleti (6862); Apskates objekti Cēsīs un 

tuvējā apkārtnē (4792); Naktsmītnes (754); Pasākumi (711); Pakalpojumi (682); Velotūrisms (369); 

Aktīvā atpūta un atpūta ziemā (229); Transports (207); Konsultācijas tūrisma uzľēmējiem (132) 

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

(8879); Krievija (2958); Vācija (2550); Igaunija (833); Lietuva (655); Francija (346); ASV/Kanāda 

(316) Lielbritānija (261); Nīderlande (258); Spānija (174) 
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10. Nozīmīgākie veikumi sociālajā jomā  

 

Cēsu novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais dienests” 2012. gads ir pagājis realizējot ļoti 

nozīmīgus Eiropas Sociālā fonda, Eiropas reģionālā attīstības fonda un Centrālā Baltijas jūras 

reģiona Interreg IVA pārrobeţu sadarbības programmas projektus. 2012. gada sākumā Cēsu novada 

pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” apritēja jau 5. darbības gads. Ir vērts pieminēt, ka 

Aģentūrā 2012. gadā ir pieľemti 15 505 apmeklētāji, pieľemti 5 700 lēmumi un pagājušā gada laikā 

ir veikti 1 613 apsekojumi klientu dzīvesvietā.  

No 2012. gada marta Cēsu novadā atjaunots bērna piedzimšanas pabalsts, kura izmaksa tika 

apturēta ekonomiskās krīzes gados. Pērnā gada 10 mēnešos pabalsts piešķirts 175 bērnu vecākiem, 

kuru deklarētā dzīvesvieta bija Cēsu novads un šim pabalstam izlietoti 13 850 lati. Pērn garantētā 

minimālā ienākuma līmeľa nodrošināšanai (turpmāk – GMI) izlietoti 63 946 lati piešķirot pabalstu 

1044 personām. Uz 2012. gada 31. decembri trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) 

statuss bija 462 ģimenēm (854 personām), salīdzinot ar 2011. gadu, tas ir nedaudz samazinājies 

(2011. gadā – 589 ģimenes (1080 personas). Otrā lielākā pabalstu grupa Cēsu novadā ir dzīvokļa 

pabalsti, tiem 2012. gadā izlietoti 48 039 lati. 2012.gadā audzis pabalstu apjoms audţuģimenēm un 

bāreľiem. Pabalstos audţuģimenēm izmaksāti aptuveni 7 000 lati (2011. gadā - 5043 lati), bāreľiem 

– 13 707 lati (2011.gads – 12 772 lati). 

Ar 2012. gada septembri Aģentūras struktūrā iekļauj jaunu speciālistu - Sabiedrības 

Veselības speciālists, kura mērķis veicināt veselīgu dzīvesveidu Cēsu novadā. 
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11. Sabiedriskā kārtība 2012. gadā 

 

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 2012. 

gadā ir sastādījuši administratīvā pārkāpuma protokolus un saukuši pie administratīvās atbildības 

378 personas.  

 52 personām sastādīti Administratīvā pārkāpuma protokoli par Cēsu novada domes saistošo 

noteikumu neievērošanu un 93 fiziskām un juridiskām personām izteikti brīdinājumi par šo 

noteikumu neievērošanu; 

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

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

sabiedriskā vietā vai atrašanās sabiedriskā vietā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieľu; 

 241 autovadītājs saukts pie administratīvās atbildības par transportlīdzekļu novietošanu 

stāvēšanai neatbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem; 

 izskatītas 112 administratīvās pārkāpuma lietas savā strukturvienībā; 

 138 administratīvā pārkāpuma lietas izskatītas Administratīvajās komisijās, no tām 84 

administratīvā pārkāpuma lietas izskatītas Administratīvajā komisijā un 54 administratīvā 

pārkāpuma lietas izskatītas Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijā; 

 Valsts policijā par daţādiem administratīvajiem pārkāpumiem lietas izskatīšanai un lēmumu 

pieľemšanai nogādātas 104 personas; 

 250 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 277 fizisko un juridisko personu iesniegumiem; 

 izbraukts uz 2186 izsaukumiem. 

 

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

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

iecirkni, Valsts probācijas dienesta Cēsu teritoriālo struktūrvienību, Valsts robeţsardzi, Cēsu Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūru un Cēsu novada Bāriľtiesu. 

Aktuāla problēma 2013. gadā, tāpat kā iepriekšējos gadus, ir jautājums par alkoholiķu, 

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

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

kaitējumu apkārtējiem vai pašas sev. 

Šo problēmu risināšana būs arī 2013. gada Pašvaldības policijas viens no galvenajiem 

jautājumiem. 

Iespēju robeţās tiks pilnveidota video novērošanas sistēma Cēsu pilsētā. 
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12. Vaives pagasts 

 

Vaives pagasta pārvalde 2012. gada ir realizējusi projektu „Norādes zīmju izgatavošana un 

uzstādīšana Cēsu novada Vaives pagastā”, kura rezultātā ir izgatavotas un uzstādītas 406 abpusējas 

un 26 vienpusējas norādes zīmes uz lauku viensētām, dzīvojamām mājām u.c. objektiem. Kopējās 

projekta izmaksas LVL 12 976.00 t.sk. publiskais finansējums LVL 7976.00 no Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma „Lauku ekonomikas daţādošana un 

dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. 

Pārskata gadā Vaives pagastā ir veikta kadastrālā uzmērīšana trīs pašvaldības autoceļiem un 

diviem nekustamiem īpašumiem – Veismaľu un Rāmuļu kapiem par LVL 3500.00 bez PVN no 

pašvaldības privatizācijas fonda finanšu līdzekļiem. 

Vaives pagastā pašvaldības autoceļiem 2012. gadā ir veikti šādi darbi: ierīkotas 4 jaunas 

caurtekas, atjaunota ceļa klātne autoceļu posmiem 1.100 km kopgarumā, grants seguma atjaunošana 

4 caurtekām un bedrīšu aizbēršana ar 208 m
3
 0-32 frakcijas granti par kopējo summu LVL 9246.00 

bez PVN. Pašvaldības autoceļu remontā ieguldīti finanšu līdzekļi no pašvaldības budţeta. 

Vides saudzēšanas nolūkos no bezsaimnieka šķūľa „Paučos”, Vaives pagastā, Cēsu novadā 

ir nodotas ķimikālijas par LVL 9781.00 akciju sabiedrībai „Bīstamo atkritumu apsaimniekotāji”. 
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13. Komunikācija ar iedzīvotājiem 

 

2012. gadā Cēsu novada dome turpināja aktīvi informēt novada iedzīvotājus par domes 

pieľemtajiem lēmumiem, realizētajiem projektiem, iecerēm, kā arī par daţādām citām aktivitātēm 

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

novada domes bezmaksas laikrakstā “Cēsu Vēstis”. 2012. gadā tika izdoti 12 numuri. Laikraksts 

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

vietnē www.cesis.lv unikālo apmeklējumu skaits sasniedza 208 359, savukārt vizīšu skaits bija 

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

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

2012. gadā notika aktīvs darbs pie jaunas mājas lapas izstrādes, kura iedzīvotājiem lietošanā 

tika nodota 2013. gada sākumā. Apzinoties, ka modernās tehnoloģijas ieľem arvien lielāku lomu 

iedzīvotāju ikdienā, 2012. gadā tika uzsākts darbs pie mobilās aplikācijas „Cēsis” izstrādes – tika 

izveidota aplikācijas struktūra un dizains, lai nākošajā gadā varētu veikt pašas aplikācijas reālu 

izveidi. 

2012. gadā Cēsu novada pašvaldība uzsāka aktīvi darboties sociālos tīklos Twitter un 

Draugiem.lv, tādējādi paplašinot auditorijas skaitu un aizsniedzot arī jauniešus. Mājas lapā no jūnija 

līdz decembrim tika integrēts un aktīvi uzturēts interaktīvais ideju rīks. Ar šī rīka palīdzību 

iedzīvotāji interesantā veidā tika aicināt izteikt idejas un ierosinājumus par daţādām jomām, 

piemēram, ko, iedzīvotājuprāt, vajadzētu iesākt ar neizmantoto Pionieru laukumu centrā, Gaujas 

malu, kādus jaunus kultūras pasākumus ieviest u.c. 

Aktīvi turpināja darboties Iedzīvotāju apkalpošanas centrs, kurā iedzīvotāji klātienē var 

uzdot visus interesējošos jautājumus par pašvaldības darbu un aktualitātēm. 

Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli, 2012. gadā notika vairākas pašvaldības organizētas 

iedzīvotāju tikšanās saistībā ar Attīstības programmas izstrādes procesu, pašvaldības speciālisti 

aicināja iedzīvotājus diskutēt par tādām tēmām, kā vecpilsētas attīstība, uzľēmējdarbība, tūrisms 

u.c. Notika arī iedzīvotāju sapulces par aktuāliem tematiem ar domes vadību un deputātiem.  

Daţādām nevalstiskajām organizācijām, klubiem un biedrībām ir nozīmīga loma 

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

„Lekrings”, „dārznieks/Cēsu SS”, „SK Cēsis” uniformas. 

 

http://www.cesis.lv/
http://www.cesis.lv/
http://www.cesis.lv/
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14. Revīzijas un pārbaudes 2012. gadā 

 

Cēsu novada pašvaldības iekšējā revidenta veiktās revīzijas un pārbaudes 2012. gadā 

           Veiktas finansiālās un saimnieciskās darbības dokumentālās revīzijas par darbības 

organizēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

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

 Cēsu novada pašvaldība (pašvaldības administrācija) 

 Cēsu novada pašvaldība (Vaives pagasta pārvalde) 

 Cēsu pilsētas Pastariľa sākumskola 

 Biedrība „ Vidzemes inovāciju un uzľēmējdarbības centrs” 

 Cēsu pilsētas pansionāts 

 Cēsu novada pašvaldības iestādes un aģentūras (ziedojumu izlietojums atbilstoši mērķiem) 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību „ Cēsu klīnika”  

 Cēsu Profesionālā vidusskola 

 

Piedaloties kā inventarizācijas gaitas novērotājai, sniegti nepieciešamie priekšlikumi, 

konsultācijas, pārskata gada materiālo vērtību (pamatlīdzekļu, krājumu) īpašumā, valdījumā un 

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

inventarizācijās: 

 Cēsu novada pašvaldības administrācija 

 Cēsu Profesionālā vidusskola 

 Cēsu pilsētas Mākslas skola 
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Pielikums 
Neatkarīgu revidentu atzinums 
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