
Kas ir šī brīža lielākais izaicinājums, 
vadot pagaidām vēl “mazo” Cēsu 
novadu?
Dienaskārtības svarīgākais jautājums 
patlaban ir loģiska un saprātīga gatavo-
šanās Administratīvi teritoriālajai 
reformai (ATR). Uzstādījums ir vienkāršs – 
nesagraut labās lietas, neradīt haosu 
un panākt, ka iedzīvotāji ne laukos, 
ne pilsētās nesajustu kādas neērtības 
reformas dēļ. Tas ir komplekss uzdevums, 
taču zinu, ka tiksim galā.
Katrā no esošajiem novadiem – Amatā, 
Cēsīs, Līgatnē, Jaunpiebalgā, Pārgaujā, 
Priekuļos un Vecpiebalgā – ir gan 
labas iestrādes, gan lieliski profesionāļi, 
kurus apvienojot, varam iegūt ļoti labus 
rezultātus kopējam novadam. Tā teikt, no 
2 + 2 var iznākt pat 5. Un tas attiecas uz 
visām jomām. Lielākā novadā ilgtermiņā 
nudien varam dzīvot labāk!

Kā notiks reformas process?
Ar esošo domju priekšsēdētājiem esam 
vienojušies, ka šis gads vēl būs reformas 
pārejas periods, kurā turpinās strādāt 
esošā struktūra ar esošajiem budžetiem. 
Tas svarīgi, lai nesasteigtu un reformu 
īstenotu pārdomāti, katru soli pārbaudot 
reālajā dzīvē, nevis nogriežot tagad 

un mērot pēc tam. Svarīgi ir izzināt jau 
12 gadus strādājušo citu lielo novadu 
pieredzi, ņemt vērā atziņas un ieteikumus. 
Tāpat jāieklausās nozaru profesionāļos 
Un liels paldies daudzajām nozaru darba 
grupām, kuras vairāku mēnešu garumā 
strādājušas pie saviem modeļiem. Varu 
apliecināt, ka visu novadu seciālisti jau 
patlaban iesaistīti plānošanas procesos.

Kas visvairāk uztrauc iedzīvotājus 
saistībā ar reformu?
Tie ir it kā vienkārši, bet vienlaikus arī 
ļoti saprotami jautājumi. Un tur nav 
atšķirības – pilsētnieki vai laucinieki. 
Izglītības iestāžu tīkls, uzņēmējdarbības 
attīstība un ceļu infrastruktūra. Ir arī 
ļoti praktiski jautājumi: vai turpinās 
zemniekiem iznomāt lauksaimniecības 
zemes, vai darbu turpinās autoveikals, 
vai arī turpmāk būs atbalsts vietējām 
nevalstiskajām organizācijām. Uz šiem 
jautājumiem ir tikai pozitīvas atbildes!

Kāds ir uzstādījums attiecībā uz skolu 
tīklu jaunajā novadā?
Ļoti konkrēts: nākamajā sasaukumā 
esošās izglītības iestādes – gan skolas, 
gan bērnudārzi – ir saglabājamas un 
attīstāmas. Bet vienlaikus pašvaldībai 

būs jāver vaļā savs maks, domājot gan 
par ērtiem un pieejamiem skolēnu 
pārvadājumiem, kas ir ļoti būtiski, gan par 
inovatīvu metodisko darbu ar esošajiem 
pedagogiem un piesaistot jaunus. Par 
laimi mums jau ir laba līdzīga pieredze 
darbā ar Cēsu klīniku un tās personāla 
piesaisti, līdz ar ko zinām, ka šādas 
investīcijas atmaksājas!
Tāpat būs jādomā, kā izglītībā iesaistīt 
visus iedzīvotājus – arī tos, kuriem 
tradicionālās skolas gaitas ir aiz 
muguras. Runāju par mūžizglītības 
piedāvājumu. Tas nepieciešams, 
lai mēs visi šajā mainīgajā pasaulē 
neapstātos savā attīstībā un saglabātu 
pievilcību darba tirgū. Jā, arī runājot 
par pilnīgu pārkvalifikāciju un, varētu 
teikt, dzīves nomaiņu. Cēsnieki jau 
pamanījuši pašvaldības piedāvātos 
datu analītikas un IT pārkvalifikācijas 
kursus, un ir precedenti, kur cilvēki maina 
nodarbošanos par 180 grādiem! Domāju, 
tas ir pareizais virziens, jo tā ir joma, kur 
darbinieku trūka, trūkst un trūks. Turklāt 
tie ir relatīvi augsti ieņēmumi industrijā, 
kas ir draudzīga videi un kurā iespējams 
strādāt arī no lauku sētas. Jāatzīst, 
būs jāpieliek pūles, lai panāktu, ka visā 
novadā pieejams kvalitatīvs 21.gadsimta 
ceļš - internets.

Bet ne jau visi spēs vai gribēs strādāt 
pie datoriem?
Protams! Tas ir tikai akcents. Bet, domājot 
par uzņēmējdarbības attīstību un jaunu 
darba vietu radīšanu, ir svarīgi saglabāt 
līdzsvaru. Salikt visas olas vienā groziņā ir 
ļoti riskanti. “Liepājas metalurgs” tam bija 
spilgts piemērs.
Tāpēc arī vienlaikus domes sēžu darba 
kārtībā ir gan radošo industriju attīstība, 
IT jaunuzņēmumu veicināšana un 
“Neredzīgo kvartāla” attīstīšana par 
vietu radošiem prātiem un biznesiem, 
gan arī tradicionālāks Cēsu industriālais 
parks, kas jau ir par 80% aizpildīts ar 
maza un vidēja izmēra uzņēmumiem, 
kuri jau asina lāpstas, lai pavasarī sāktu 
būvdarbus. Kas svarīgi – industriālā parka 
uzņēmumi un arī piešķirtie zemes gabali 
nav tik lieli, lai visu robotizētu. Viņiem 
vajadzēs prasmīgas darba rokas, un šis 
parks reģionam stabili nesīs vairākus 
simtus darba vietu. Un šādu rūpniecisko 
teritoriju attīstību jāīsteno vienmērīgi 
visa novada teritorijās, piemēram, 
Ieriķos, Liepā un citviet, kur ir laba ceļu 
infrastruktūra un pieejams darbaspēks.

3.lpp

4.-5.lpp

8.lpp

CĒSU NOVADA
PAŠVALDĪBAS
VĒLĒŠANU AVĪZE

Solījām un izdarījām: 
atskaite par iepriekšējās 
programmas paveikto

“Jaunās Vienotības” 
komanda apvienojamajā 
Cēsu novadā

Mīti un patiesība par 
novadu apvienošanu

Lielāka labklājība lielākā novadā
Administratīvi teritoriālā reforma nozīmē, ka ne pašvaldību vēlēšanas, ne to darbs vairs nebūs tāds kā agrāk. Gatavojoties 
reformas ieviešanai, darāmā vēl ir daudz, taču jaudīga profesionāļu komanda “Jaunās Vienotības” sarakstā dod pārliecību – ka 
ikviens iedzīvotājs un ikviens pagasts ir un būs svarīgs. Uz jautājumiem, kā vērtē savu aizvadīto darba cēlienu un kas jāpaveic 
nākamajā, atbild Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs.

Turpinājums 2.lpp.



Un kā tiks risināta darbaspēka 
pārvietošanās?
Jāatzīst, lielais novads mantos ļoti plašu 
un blīvu ceļu tīklu, un tā uzturēšana un 
uzlabošana būs izaicinoša. Bet mums 
ir laba pieredze, kā sabalansēti un 
pārdomāti realizēt ceļu projektus gan 
pilsētā, gan pagastā, lai ieguvēji būtu 
pēc iespējas plašākā areālā. Turklāt, kā 
jau minēju, ceļi ir svarīgi iedzīvotājiem 
un uzņēmējiem ikvienā novada vietā – tā 
ir valsts, pašvaldības un katra pagasta 
asinsrite. Tāpēc tā viennozīmīgi ir 
prioritāšu augšgalā arī mums. Pērn 
iedzīvotāji jau redzēja ļoti lielu darbu 
intensitāti ceļu atjaunošanā. Svarīgi 
šo sparu nepazaudēt un tandēmā ar 
valdību izmantot visas pieejamās iespējas 
un fondu līdzekļus infrastruktūras 
uzlabošanai. Nav zelta nūjiņas un 
naudasmaisa, kā atrisināt visas problēmas 
uzreiz, bet ilgtermiņā kvalitatīvs un 
uzturēts ceļš ir garants apdzīvotībai, 
uzņēmējdarbībai un pakalpojumiem. 
Manuprāt, jaunajā novadā jāveido 
konkrēta un ikgadēja mērķprogramma 
ceļu un ielu atjaunošanai. Šādas 
programmas esamība nodrošinātu 
plānveidīgu un caurspīdīgu ceļu un ielu 
sakārtošanu.

Izskan bažas par to, vai lauku ceļi 
tomēr netiks aizmirsti.
Īsā atbilde un skaidrs apsolījums – nē, 
netiks! Laukos ir drusku cita specifika, 
jo daudzi ceļi ir valsts pārziņā. Tāpēc 
vaiga sviedros jāstrādā ar Satiksmes 
ministriju, “Latvijas Valsts ceļiem”, lai 
plecu pie pleca dotu jūtamu labumu 
lauku cilvēkiem. Mums ir laba pieredze 
ar Rāmuļu ceļu, Cēsu apvedceļu no 
Melturiem un citiem. Nākamais posms, 
kas, šķiet, nu jau ir pilnīgi nepelnīti 
aizmirsts un ir drausmīgā stāvoklī, ir 
Stalbes ceļš. To steidzami jārisina! 
Nopietni diskutējams un apsverams būs 
jautājums par pievedceļu uz viensētām 
uzturēšanu ziemas periodā, kas nereti ir 
teju vienīgais pakalpojums, ko iedzīvotājs 
sagaida no pašvaldības.
Bet tikpat būtiski ir arī stiprināt 
vilcienu kā starpreģionālās mobilitātes 
mugurkaulu. Lai cilvēkiem būtu ērti 

izbraukt uz darba, mācību vai izklaides 
iespējām Rīgā, vienlaikus atgriežoties 
savā mājvietā Cēsu novadā. Ekspreši 
Cēsis-Rīga-Cēsis jau bija lielisks 
panākums un kāpināja pasažieru skaitu. 
Tāpēc vienmēr esmu iestājies arī par 
nepieciešamību elektrificēt dzelzceļa 
līniju vismaz līdz Cēsīm. Un patlaban, kad 
izgāžas kārtējie dīzeļvilcienu iepirkumi, 
varbūt ir laiks sev pašiem pajautāt, vai 
nav labākas alternatīvas? Elektrovilcieni, 
manuprāt, tādi ir. Ātrāki, uzticamāki, ērtāki 
un videi draudzīgāki – visa reģiona un 
valsts pilsētu savienojamībai.

Vērtējot aizvadīto darba cēlienu – kas 
nesis prieku?
Prieks, ka izdevies panākt stabilitāti Cēsu 
klīnikā. Kopā ar klīnikas vadību veikti lieli 
ieguldījumi gan infrastruktūrā, gan 
personālā, abus pielīdzinot normālam 
Eiropas līmenim. Ja pirms pieciem 
gadiem vairākos ārstniecības profilos bija 
bažas par paaudžu nomaiņu un attiecīgi 
pakalpojuma nodrošināšanu, tad tagad 
klīnikas vadība un pašvaldība ir lieliski 
sadarbojušās, un piesaistīti gan jauni 
un daudzsološi, gan sevi pierādījuši, 
nacionāla līmeņa ārsti.
Tāpat, protams, Cēsu industriālais parks. 
Daudziem bija skepse – kāpēc investēt tik 
lielus līdzekļus degradētā pilsētas nostūrī. 
Bet tagad, kad izbūvētas ielas, transporta 
mezgli un komunikācijas un teju vairs nav 
palikuši brīvi zemes gabali, tad jautājumu 
vairs nav.
Faktiski abus pēdējos sasaukumus 
daudz darījām, lai profesionālo izglītību 
pielāgotu reālās dzīves un uzņēmēju 
prasībām. Pārņemot skolu no valsts un 
modernizējot izglītības infrastruktūru un 
procesus, pavisam īsā laikā panācām, 
ka audzēkņu līkne no pavisam bēdīgas 
kļuva ar katru gadu augošāka. Tas ir 
svarīgi visam reģionam, jo daudzās 
industrijās tā ir teju kā mazā augstskola. 
Pēdējais spilgtākais punkts mācību bāzes 
sakārtošanā bija pabeigtais projekts 
nu jau atvērtajai dienesta viesnīcai 
Valmieras ielā. Kad tas bija izdarīts, 
varējām ar absolūti tīru sirdsapziņu 
nodot plaukstošo skolu valsts rokās, kas 
apvienojumā ar Priekuļu materiāltehnisko 

un pedagogu bāzi šodien veido lielāko 
skolu – Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina 
tehnikumu.
Tāpat aizvadītajos divos sasaukumos 
izdevies sakārtot bērnudārza rindas – 
vairumam vecuma grupu tās likvidējot 
pat pavisam. Bijām pirmie, kas veica 
nepopulāras, bet vajadzīgas reformas – 
vai nu pie esošām skolām atverot papildu 
pirmsskolas grupas, vai arī pavisam 
pārprofilējot skolas, kā tas bija Līvu 
pamatskolas gadījumā, izveidojot jaunu 
un modernu pirmsskolas izglītības iestādi.
Taču, iespējams, ambiciozākais lēmums, 
ko izdevies pieņemt, ir kandidēšana uz 
Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu 
2027.gadam. Tam ir skaidrs sabiedrības 
un arī deputātu atbalsts. Tas ir ilgtermiņa 
projekts, kurā viss reģions iegūst gan 
ekonomikas uzrāvienu, gan infrastruktūru 
un var kļūt par izcilu zvaigzni pie Eiropas 
kultūras debesīm.

Tāpēc sapratāt, ka laiks Cīrulīšos šaut 
kosmosā!
Nu, ja ne pašus, tad vismaz bērnu 
interesi par eksaktajiem priekšmetiem! 
(Smejas) Kosmosa izpētes centrs pēc 
savas būtības ir ļoti līdzīgs Koncertzālei 
un Cēsu industriālajam parkam. Oficiāli 
aprēķini rāda, ka Cēsu koncertzāle 
mūsu ekonomikai gadā ienes papildu 2 
miljonus eiro. Sagaidām, ka arī Kosmosa 
centrs nesīs līdzvērtīga mēroga papildu 
ieņēmumus Cēsu reģiona uzņēmējiem.
Darām visu, lai centrs piesaistītu papildu 
100 000 tūristu gadā. Un jāatceras, ka 
šie 100 000, visticamāk, veidos visa 
reģiona apskates maršrutu, jo centram 
dots uzdevums savas programmas veidot 
tā, lai mudinātu apmeklētājus – jo īpaši 
ģimenes – palikt šeit gana ilgi – vismaz 
divas naktis. Un, ja ģimene nolēmusi 
palikt pa nakti, tad tā gan izmantos 
viesnīcu vai viesu māju, gan vakariņos, 
gan apskatīs vēl kaut ko interesantu. 
Rezultātā viņi iztērēs vairāk naudas 
nekā vienkārši atlecot uz Cēsīm vienas 
dienas izbraucienā. Savukārt tūristu 
galvās administratīvās teritorijas dalījums, 
izvēloties naktsmītnes, kafejnīcas vai 
tūrisma objektus, nepastāv – iegūs kā 
Pārgauja, tā Jaunpiebalga.

Tas, ko gribam piedāvāt 
novada iedzīvotājiem,
ir profesionāla, pragmatiska 
un uzticību viesoša politika.

Turpinājums no 1.lpp.

Lielāka labklājība 
lielākā novadā

Ja tomēr paskatāmies konkrēti 
uz pilsētu - siltumapgādes tarifi 
daudziem cēsniekiem bija teju 
lamuvārdu vietā…
Jāatzīst, tas bija sāpīgs moments gadu 
no gada redzēt Cēsis dārgāko Latvijas 
siltumtarifu topā. Tāpēc vēl jo lielāks 
prieks, ka konstruktīvā sadarbībā 
ar siltumapgādes uzņēmumu esam 
gan modernizējuši, siltumtrases, gan 
samazinājuši tarifus par teju 
10%. Kontekstam – šīs sezonas tarifs 
bija zemākais 10 gadu laikā, un esam 
tarifu topa otrajā desmitā. Tāpat nav 
mazsvarīgi, ka siltumapgādes sistēma 
ļāvusi samazināt CO

2
 radīto izmešu 

daudzumu par vairāk nekā 80% un 
veicināt Cēsu novada uzņēmējdarbību, jo 
75% siltumenerģijas tiek iegūts no vietējo 
ražotāju atjaunojamā kurināmā.

Bet tomēr – kura problēma notur 
naktīs nomodā?
CATAs nākotne. Nav noslēpums, ka 
pēdējie Autotransporta direkcijas 
konkursa rezultāti ir sāpīgs trieciens 
uzņēmumam. Mēs nepadodamies un 
darām visu iespējamo, lai turpinātu cīņu 
par uzņēmuma pastāvēšanu un attīstību. 
Tāpat arī neskaitāmas reizes pirms 
tam vērsām uzmanību uz šo konkursu 
kritērijiem un ilgtspēju. Nav jābūt ļoti 
lielam transporta jomas profesionālim, 
lai saprastu, ka labāko klientu servisu 
var nodrošināt pārvadātājs, kuram 
reģionā jau ir autoparks, bāzes un šoferi. 
Nevis teorētiskus labumus nosolījis 
pretendents, kuram jāsāk no baltas lapas.
Tāpat būtu gribējies, lai skolu modernizā-
cijas projekts jau būtu finiša taisnē, 
bet tas aizkavējās dažādu projekta un 
juridisko ķīviņu dēļ. Taču nu jau redzam 
gaismu tuneļa galā.



Atskaite par paveikto: 2017.gada Cēsu novada pašvaldību vēlēšanu programmas analīze.

IZGLĪTĪBA
Mācību vides modernizēšana skolās, investējot 
8 miljonus € ES fondu līdzekļu. Rekonstruēta 
dienesta viesnīca Saules ielā 23 un Draudzīgā 
Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija. Top Cēsu 
Pilsētas vidusskolas piebūve. Šovasar 
norisināsies Cēsu Valsts ģimnāzijas un Cēsu 
2.pamatskolas modernizācijas darbi.

Jaunas pirmsskolas bērnu grupas. Līvu 
pirmsskolā atvērtas 3 jaunas grupas, Cēsu 
Pilsētas vidusskolā – 1 grupa.

Cēsu profesionālās vidusskolas, A.Kalniņa 
Cēsu mūzikas vidusskolas attīstīšana un 
augstākās izglītības pieejamība Cēsīs.

Sociālo pedagogu un psihologu pieejamība 
novada izglītības iestādēs.

Pieaugušo tālākizglītības iespējas atbilstoši 
Cēsu novada iedzīvotāju vajadzībām. 
Sadarbībā ar profesionālās izglītības iestādēm 
tiek īstenotas mūžiglītības programmas.

Digitālo prasmju attīstību visās vecuma 
grupās. Cēsu Digitālais centrs īsteno 
programmas digitālo prasmju celšanai un 
pārkvalifikācijai iedzīvotājiem, pedagogiem, 
uzņēmējiem.

VAIVE
Rekonstruēts ceļš Veismaņi-Akmenskrogs. 
Šogad tiks veikta dubultā virsmas apstrāde 
Veismaņu ciematā.

Veicināta valsts ceļa posma Krīvi-Vaive 
rekonstrukcijas pabeigšana.

Atbalsts Vaives uzņēmēju un amatnieku 
sadarbības un attīstības projektiem

Sakārtotas ielas Rīdzenes ciemā. Nākotnes 
ielas rekonstrukcija.

Modernizēta Līvu skola. Veiktas apjomīgas 
investīcijas iestādes pārveidošanā par pirmss-
kolas izglītības iestādi.

Apkarota latvāņu invāzija.

KULTŪRA UN KULTŪRVĒSTURISKAIS
MANTOJUMS 

Līdzdarbošanās Latvijas 100gades svētku 
programmas īstenošanā. Cēsu kaujām 100 - 
Latvijas simtgades atslēgas pasākums.

Atbalsts profesionālās un amatiermākslas 
norisēm.

Restaurēta Sv. Jāņa baznīca un turpināti 
konservācijas darbi viduslaiku pilī.

Veicināta Cēsu vēsturiskā centra atjaunošana, 
rekonstruēta Rīgas un Mazā Katrīnas iela. 
Izveidota atbalsta programma 
privātīpašniekiem kultūrvēsturisko vērtību 
saglabāšanā un atjaunošanā. Nodrošināti 
izglītojuši pasākumi un meistarklases.

Atbalsts laikmetīgās mākslas pasākumiem 
Cēsīs.

MŪSDIENĪGA PAŠVALDĪBA,
IEDZĪVOTĀJU LĪDZDALĪBA 

Vienots klientu apkalpošanas centrs 
pašvaldībā un e-pakalpojumi. Attīstīti vairāk 
nekā 30 e-pakalpojumi.

Radīta iespēja iedzīvotājiem ziņot par 
nebūšanām 24h režīmā. Mobilā lietotne 
Cēsis8911, ko izmanto 1300 lietotāji.

Iedzīvotāju aptauja par pašvaldības sniegto 
pakalpojumu kvalitāti.

Izveidota platforma iedzīvotāju rosinātu 
projektu finansēšanai.

Organizētas iedzīvotāju tikšanās Cēsu 
mikrorajonos un novada ciemos. Organizēti 
gan lielie iedzīvotāju forumi, gan arī mazie 
mikrorajonu ietvaros. Rīkoti arī vairāki nozaru 
tematiskie forumi.

PILSĒTVIDE
Izbūvēts Stacijas laukums. Aktualizēts 
tehniskais projekts. Realizācija plānota 
2021./2022.gadā.

Vienības laukuma un tā skvēra rekonstrukcijas 
sākšana. Sakārtots laukuma segums un 
satiksmes organizācija. Pavasarī plānota 
laukuma aprīkošana ar labiekārtojuma 
elementiem.

Izbūvēti rotācijas apļi Valmieras-Dzintara- 
Noliktavas un Piebalgas-Lapsu ielu 
krustojumos. Izstrādāts tehniskais projekts 
Valmieras-Dzintara-Noliktavas rotācijas aplim.

Turpināta melnā seguma uzklāšanu pilsētas 
grants ielām. Katru gadu tiek īstenota viena 
mikrorajona sakārtošana.

Paplašināts stāvlaukumu pie Cēsu slimnīcas. 
Stāvlaukums paplašināts klīnikas darbiniekiem 
un ilgstošajiem pacientiem no Turaidas ielas 
puses.

Privātīpašnieku atbrīvošana no ietvju 
uzturēšanas. Vairāk nekā pusi no visām ietvēm 
uztur un apsaimnieko pašvaldība.

Izbūvēts daudzdzīvokļu īres nams A.Kronvalda 
ielā 56.

Sadarbībā ar uzņēmējiem veicināta jaunu 
mājokļu būvniecību novadā. Sākts 96 īres 
dzīvokļu būvniecības projekts Saules-Vilku 
ielas mikrorajonā.

Daudzdzīvokļu māju pagalmu sakārtošanas 
līdzfinansēšana.

Atbalsts daudzdzīvokļu māju siltināšanas 
projektiem.

Pabeigta Cēsu stadiona rekonstrukcija.
Īstenota tribīņu un ģērbtuvju būvniecība.

UZŅĒMĒJDARBĪBA
Izveidots industriālais parks jaunu un jau 
esošo uzņēmumu attīstībai.

Rekonstruētas ielas (Saulrītu, Robežu, 
A.Kronvalda, Cīrulīšu, Kovārņu) infrastruktūru 
ražošanas attīstībai.

Zinātnes centrs kā starptautiskas nozīmes 
tūrisma galamērķis - jaunais Kosmosa centrs.
Atvēršana apmeklētājiem 2022.gada nogalē. 

Radošo industriju attīstība. Kopstrādes telpa 
Skolas6 un “Neredzīgo kvartāls”.

Pašvaldības grantu konkursa “Dari Cēsīm” 
jauno uzņēmēju atbalstam turpināšana. 
Četros gados atbalstu saņēmuši 37 uzņēmumi.

Atbalsts jaunu un esošo konferenču, festivālu 
un starptautisku pasākumu norisei. Ik gadu 
Cēsīs notiek vairākas lielās konferences un 
festivāli: Lapma, Cēsu Mākslas festivāls,  
“Cilvēkfaktors”, u.c.

Piesaistītas investīcijas Cīrulīšu teritorijas 
attīstībai. Šobrīd trīs uzņēmēji plāno 
investīcijas Cīrulīšu teritorijā.

VESELĪBA, SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA,
AKTĪVS DZĪVESVEIDS

Iestāšanās par Cēsu slimnīcas pastāvēšanu 
un tās attīstību.

Nodrošinātas telpas ģimenes ārstu praksēm. 
Nodrošinātas telpas diviem ģimenes ārstiem 
Cēsu klīnikā. Strādājam pie primārās aprūpes 
centra izveides Palasta ielā 15, Cēsīs.

Attīstīts Cēsu olimpisko centru sportistiem, 
iedzīvotājiem un skolēniem. Veiktas 
investīcijas biatlona-slēpošanas centrā.

Aktīvās atpūtas parks Pirtsupītes ielejā. 
Gaujas apkaimes taku un veloceliņu tīkla 
izveidošana veselīgai atpūtai. Izbūvēta gājēju 
taka cauri Pirtsupītei, sakopta teritorija 
Viestura ielas pusē.

Sporta un bērnu laukumu attīstība 
dzīvojamos mikrorajonos. Izbūvēta sporta 
zona pie DACVĢ.

Atbalsts Cēsu pansionāta paplašināšanai. 
Nākamajā periodā būs pieejami ES fondu 
līdzekļi. Procesā publiskās-privātās partnerības 
projekta piesaiste.

Novada sabiedriskā transporta maksas 
atlaides senioriem un daudzbērnu ģimenēm. 
Šobrīd atlaides skolēniem nokļūšanai uz skolu.

Finansiāls atbalsts sociālās jomas 
nevalstiskajām organizācijām.

Izpildīts

Daļēji izpildīts, procesā

Nav izpildīts

Daudzi man personīgi pārmetuši 
Dzemdību nodaļas slēgšanu Cēsu 
klīnikā. Un tas ne tuvu nebija viegls 
lēmums. Taču šī profila mediķi bija 
milzīgs deficīts, un klīnikā viņiem bija 
pat 48 stundu dežūras. Lai kā gribētos 
nodaļu, tomēr nebijām gatavi riskēt ar 
bērniņu un mammu dzīvībām. Tiesa, 
pie labvēlīgiem apstākļiem nav izslēgta 
dzemdību nodaļas atjaunošana nākotnē. 
Vienlaikus ir gandarījums par to, kā 
attīstījusies klīnikas Bērnu nodaļa. Tā 
nudien ir paraugs visam reģionam gan 
ar personālu, gan pakalpojumiem, gan 
attieksmi pret pacientiem.

Kādas ir problēmas, kurām pamazām 
rodas risinājumi?
Mājoklis vēl arvien ir šaurs pudeles kakls, 
kas kavē pilnvērtīgu novada attīstību. 
Esam darījuši, ko varējuši – paši par 
saviem līdzekļiem atjaunojām 24 dzīvokļu 
ēku A.Kronvalda ielā, kā arī piesaistījām 
investoru AS “Siguldas Būvmeistars”. Viņi 
vēl pirms dažiem gadiem nebija gatavi 
ienākt Cēsu tirgū, tad prezentēja četru 
māju un 100 īres dzīvokļu projektu. Bet 
tagad jau plāno, kā to attīstīt līdz piecām 
mājām, jo cilvēku interese ir ļoti liela.
Tāpat būs jārisina mājokļu pieejamības 
jautājums jaunajiem pedagogiem, 
ģimenes ārstiem un citiem nozīmīgiem 
speciālistiem visā jaunveidojamajā 
novadā.

Par novērtēšanu - kāda ir sajūta, 
paskatoties uz izveidoto sarakstu?
Lieliska! Tika ieguldīts liels darbs, lai 
uzrunātu, dažos gadījumos pārliecinātu 
un galu galā arī saskaņotu prioritātes 
ar visiem kandidātiem, kuri ir no visiem 
topošā novada reģioniem. Turklāt, 
kas nav mazsvarīgi – lielākā daļa ir no 
apkārtējiem novadiem, lai atspoguļotu 
reālo vēlētāju pārstāvniecību jaunajā 
novadā.
Man nudien ir liels prieks un lepnums būt 
kopā ar cilvēkiem, kuri ir neapšaubāmas 
autoritātes savās sfērās, un katrs 

no viņiem ir sevi pierādījis darbos. 
Turklāt vairumam no viņiem ir pieredze 
lēmējinstitūciju darbā, kas pie tik lielām 
pārmaiņām kā ATR lieti noderēs.

Kādas būs vēlēšanu programmas 
prioritātes?
Pieturēsimies pie principa, ka solām to, ko 
varam izdarīt. To, kā mums gājis Cēsu un 
Līgatnes novados, var pārliecināties katrs 
pats. Taču lielāko daļu prioritāšu jau 
esmu pieminējis. Izglītības tīkls un 
kvalitāte, uzņēmējdarbības attīstība, 
ceļu infrastruktūra, veselības aprūpes 
kvalitāte un pieejamība, kultūra un 
vēsturiskais mantojums, vides aizsardzība 
un pašvaldības pakalpojumu un klientu 
servisa modernizācija.
Tas, ko gribam piedāvāt novada iedzīvo-
tājiem, ir profesionāla, pragmatiska un 
uzticību viesoša politika. Tā apvienojumā 
ar caurspīdīgiem, saprotamiem 
principiem, kā tiks veidots apvienojamais 
novads, garantēs “Jaunās Vienotības” 
vadmotīva – Ikviens ir svarīgs! – 
ieraudzīšanu dzīvē. Man pašam joprojām 
acis mirdz, un sirds deg par Cēsu reģiona 
attīstību, un tas ir ļoti svarīgi.

Tiek piesaukts, ka Jānim Rozenbergam 
nav pieredzes lauku reģionu vadīšanā.
Jānim Rozenbergam pirms desmit 
gadiem nebija arī pieredzes pilsētas 
vadīšanā. (Smejas) Bet tāpēc arī 
akcentēju komandas balansu – 
ģeogrāfisko un pieredzes –, kas ir 
izšķirošs. Mūsu sarakstā reģionu balss ir 
skaļa, skaidra un neapšaubāma.
Turklāt sagraut visu labo, kas paveikts 
pagastos, lai koncentrētos tikai uz pilsētu, 
būtu absolūta īstermiņa pieeja. Un tādu 
politikas modeli neatbalstu, jo es pats 
tāds neesmu. Tomēr gribas, lai pēc katra 
darba cēliena būtu gan novērtējums no 
iedzīvotājiem, gan arī gandarījums pašam. 
Un esmu drošs – šajā komandā un ar šo 
programmu mēs to varam paveikt, lai 
ikviens cilvēks, ikviens pagasts un ikviena 
pilsēta to sajustu!



Jānis Rozenbergs

Biruta Mežale

Inga Cipe Kaspars Gulbis

Inese Suija-Markova

Juris Žagars

Ainārs Šteins

Atis Egliņš-Eglītis

Ēriks Bauers

Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Arvien biežāk dzirdu bažas par 
iespējamo Cēsu pilsētas dominanci 
jaunveidojamajā novadā, un tas uzliek 
mūsu komandai vēl lielāku atbildību 
ar darbiem apliecināt ikviena cilvēka, 
ikviena pagasta un ikvienas vietas 
nozīmi un vērtību.

“Žagarkalna” īpašnieks, Dailes teātra 
direktors, Cēsu Mākslas festivāla 
dibinātājs, Cēsu novada domes 
deputāts
Kā ilggadējs Cēsu uzņēmējs zinu, ka 
kopā ar plašo lauku teritoriju jaunajā 
novadā varam panākt to, lai visiem 
iedzīvotājiem šeit būtu augstas 
kvalitātes dzīve visās jomās.

“B.Mežales grāmatvedības konsultāciju 
birojs” valdes priekšsēdētāja, biedrības 
“Sieviešu resursu centrs “Prieks”” valdes 
priekšsēdētāja, Cēsu novada domes 
deputāte
Ja mēs izvēlamies rīkoties tā, lai 
vairotu prieku un veiksmi citiem, mūsu 
ieguvums būs laime un veiksme.

Līgatnes novada domes priekšsēdētājs, 
“Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrības” 
valdes priekšsēdētājs 
Latvija ir kā skaista glezna, kas salikta no 
maziem puzles gabaliņiem - cilvēkiem, 
viensētām, pagastiem un pilsētām. 
Katram šim gabaliņam ir svarīga vieta. 
Zaudējot kaut vienu, bildi nesalikt!

Priekuļu novada pašvaldības Kultūras, 
izglītības, sporta un jaunatnes lietu 
nodaļas vadītāja, deju grupas “VIVA” 
vadītāja, XI Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku režisore
Atbalstu šo komandu, jo man rūp 
novada kultūras daudzveidīga attīstība. 
Kultūras, tūrisma un ekonomikas 
sabalansētība ir šī novada vizītkarte, ko 
jāveido tālāk.

Līgatnes novada Mūzikas un mākslas 
skolas direktors, Līgatnes novada 
domes deputāts
Ikvienam ir svarīga nemitīga izglītības 
pilnveide, ietverot vērtības un tradīcijas.
Lieliska komanda dod nepieciešamo 
impulsu šādai virzībai un attīstībai.

Zinātniskās organizācijas “Vides 
risinājumu institūts” izpilddirektore, 
Cēsu novada domes priekšsēdētāja 
vietniece, RTU doktorante
Rūpēšos, lai jaunajā novadā viena 
no prioritātēm būtu vides kvalitātes 
saglabāšana, dabas resursu tālredzīga 
apsaimniekošana un videi draudzīgas 
uzņēmējdarbības attīstība.

Amatas novada sporta koordinators, 
domes deputāts, Nītaures vidusskolas 
skolotājs, Sieviešu florbola komandas 
“Lekrings” atjaunotājs un treneris
Kustība un aktivitāte ir labākais, ko 
mēs varam dot savam ķermenim un 
veselībai. Savukārt pašvaldībai ir lielas 
iespējas to veicināt, tāpēc iestāšos 
par sporta un veselīga dzīvesveida 
aktivitātēm arī turpmāk.

Mūsu deputātu
kandidāti

Spēcīga komanda spēcīgam un vienlīdzīgi pārstāvētam 
Cēsu novadam!

Amatas pagasts
Cēsis

Drabešu pagasts
Dzērbenes pagasts

Inešu pagasts
Jaunpiebalgas pagasts

Kaives pagasts
Liepas pagasts

Līgatne
Līgatnes pagasts

Mārsnēnu pagasts
Nītaures pagasts
Priekuļu pagasts

Raiskuma pagasts
Skujenes pagasts
Stalbes pagasts

Straupes pagasts
Taurenes pagasts

Vaives pagasts
Vecpiebalgas pagasts

Veselavas pagasts
Zaubes pagasts
Zosēnu pagasts

Cēsu novada pašvaldības administrā-
cijas vadītājs, EKG 2027 Cēsu projekta 
vadītājs 
Ticu jaunā novada attīstībai, uzņēmēju 
ambīcijām un cilvēku idejām. Dinamiska 
uzņēmējdarbības vide, aizsargāta, vibrē-
joša kultūrtelpa, moderns izglītības tīkls, 
aktīvas iedzīvotāju iniciatīvas un veseli 
novadnieki ir pamats novada izaugsmei.
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SIA “OGN” valdes priekšsēdētājs, 
Priekuļu novada domes deputāts, 
orientēšanās sporta kluba “Meridiāns” 
valdes loceklis
Darot šodien, domāju par rītdienu, 
jo rītdiena pienāk ātrāk nekā mēs to 
gaidām. Un tā pieder mūsu bērniem.

Vecpiebalgas novada pamatskolas 
direktora vietniece pirmsskolā, interešu 
izglītības pedagogs
Pārliecība, attieksme, atbildība - trīs vaļi, 
kuri mani motivē būt šajā komandā.

Vienkoču parka un Kokamatniecības 
muzeja veidotājs, Līgatnes novada 
domes priekšsēdētāja vietnieks, RTU 
inženierzinātņu doktors
Lai nevienā novada vietā nezustu 
tradīcijas, lai viss attīstītos harmonijā 
ar mūsu kultūrvēsturisko vidi un dabas 
vērtībām.

SIA “Priekuļu mašīnu stacija” valdes 
priekšsēdētājs, Cēsu novada domes 
deputāts, Cēsu novada medību 
koordinācijas komisijas vadītājs
Man kā dzimušam un mācītam lauk-
saimniekam svarīga ir jebkuras lauku 
sētas un saimniecības pastāvēšana 
gan Vaivē, gan Zaubē, gan Abrupē, gan 
citviet.

Amatas novada pašvaldības sociālā 
dienesta vadītāja, biedrības “Novadnieki 
attīstībai” valdes priekšsēdētāja
Vēlos veicināt ikviena lauku iedzīvotāja 
piederību un nozīmīgumu Cēsu 
novadam.

SIA “Aktīvā tūrisma centrs “Eži”” 
līdzīpašnieks, Cēsu novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks attīstības 
jautājumos
Mana prioritāte ir droša un ērta dzīves 
vieta ģimenēm ar bērniem. Izcila izglī-
tība, drošs ceļš uz skolu, atbalsts mazo 
un vidējo uzņēmumu pastāvēšanai un 
attīstībai un aktīvās atpūtas iespējas.

AS “CATA” pārvadājumu daļas 
ražošanas inženieris, Cēsu novada 
domes deputāts, SK “Pārgauja” treneris, 
Latvijas florbola vīriešu izlases treneris
Esmu par veselīgu un aktīvu 
dzīvesveidu, par sakārtotu un attīstītu 
sporta infrastruktūru visā novadā.

SIA “Rīga Consulting” valdes 
priekšsēdētājs, Vecpiebalgas novada 
domes deputāts
Vēlos dalīties savās zināšanās un 
pieredzē, lai apvienotajā Cēsu novadā 
mēs varam tiekties uz kopīgu mērķi  
dzīvot labākā vidē.

SIA “Cēsu klīnika” ārsts, Cēsu novada 
domes deputāts
Ikdienā ārstējot savus pacientus, vēlos 
to darīt ar mūsdienīgām metodēm, 
tāpēc Cēsu klīnikas modernizācijas 
turpināšana ir ļoti nozīmīga ikvienam 
novada iedzīvotājam.

Cēsu Pilsētas vidusskolas direktore, 
Cēsu novada domes deputāte
Mana stiprā puse ir darbs ar cilvēkiem. 
Spēju saskatīt katra bērna vajadzības, 
veidojot skolu visiem un ikvienam.

Aktīvās atpūtas Centra “Vanagkalns” 
vadītājs, ceļotājs, piedzīvojumu filmu 
autors, gids
Tikai nesaki, ka nevaru, vai man nekas 
nesanāks. Tā būs lielākā kļūda, ar ko 
nerēķinājās sacītājs!

IK “JANIS KIPURS” īpašnieks, olimpiskais 
čempions bobslejā
Lai sasniegtu to, ko tu vēlies, nepietiek 
ar sapņošanu vai paļaušanos uz citiem. 
Tikai paša mērķtiecība, neatlaidība 
un spēja uzupurēties, agrāk vai vēlāk 
aizvedīs pie kārotā mērķa.

Amatas pagasts
Cēsis

Drabešu pagasts
Dzērbenes pagasts

Inešu pagasts
Jaunpiebalgas pagasts

Kaives pagasts
Liepas pagasts

Līgatne
Līgatnes pagasts

Mārsnēnu pagasts
Nītaures pagasts
Priekuļu pagasts

Raiskuma pagasts
Skujenes pagasts
Stalbes pagasts

Straupes pagasts
Taurenes pagasts

Vaives pagasts
Vecpiebalgas pagasts

Veselavas pagasts
Zaubes pagasts
Zosēnu pagasts



Kā atskatāties uz iepriekšējā perioda 
veikumu?
Strādājot pašvaldībā, esmu pieredzējis 
dažādus laikus. Un, ja tos vajadzētu 
apkopot vienā teikumā, tad laikam 
sacītu – esmu gandarīts, ka zināšanas, 
prasmes un pieredzi izdevies ieguldīt 
praktiskā darbā, kas devis labumu 
Līgatnes iedzīvotājiem un uzņēmējiem. 
Ja pirms padsmit gadiem daudzu domās 
Līgatne bija kā “nolemtais ciems” bez 
nākotnes, tad šodien, esmu pārliecināts, 
vairums lepojas, būdami līgatnieši.

Vai pēdējos četros gados izdevies 
īstenot iecerēto?
Uzskatu, ka vissvarīgākā ir komanda, un 
par to esmu patiesi priecīgs, jo tieši no 
komandas veikuma atkarīga izdošanās. 

Runājot par “politiķu solījumiem”, vienmēr 
esmu uzsvēris, ka pašvaldība pēc 
būtības ir saimniecības struktūra, tāpēc 
solījumiem jābūt pēc iespējas konkrētiem, 
izmērāmiem, un par veikumu jāsniedz 
atskaite. 
Pirms četriem gadiem, veidojot 
piedāvājumu, mēs konkrētās jomās 
apņēmāmies paveikt konkrētas lietas. 
Tāpat noteicām šī perioda divus 
prioritāros virzienus – izglītības sistēmas 
sakārtošanu un novada ielu un ceļu 
infrastruktūras sakārtošanu. Šodien, 
atskatoties uz solījumiem, secinām, ka 
vismaz par 80% izdevies iecerēto realizēt. 
Un, saprotot, ka dzīvojam dimaniskā laikā, 
kad dažādi negaidīti pavērsieni notiek ik 
uz soļa, šo rezultātu vērtējam kā ļoti labu. 
Jā, ir virkne lietu, ko nav izdevies pilnībā 
realizēt, jo bijuši dažādi blakusapstākļi. 
Bet tai pašā laikā nākuši pārsteigumi, un 
izdevies iedzīvāt vienu otru ideju, par ko 
iepriekš pat nebijām sapņojuši. 
Runājot par divām prioritātēm, bez 
kautrēšanās varu teikt – realizēts! Ja vēl 
pirms četriem gadiem mūsu izglītības 
sistēma, izņemot bērnudārzus, slīga 
“dziļā purvā”, tad šodien strauji augošais 
audzēkņu skaits Augšlīgatnes Jaunajā 
sākumskolā, Jauno līderu vidusskolā un 
Līgatnes mūzikas un mākslas skolā ir 
apliecinājums par pareizu rīcību. Līdzīgi 
ar otro prioritāti – četru gadu laikā 
izdevies rast līdzekļus vairāku lauku ceļu 
un ielu infrastruiktūras sakārtošanai, un 
šis darbs turpinās.

Kādus izaicinājumus Līgatnei redzat 
nākotnē un kā, Jūsuprāt, tos ietekmēs 
pašvaldību reforma?
Sākšu ar otro. Vienu pašvaldību reformu 
jau esmu piedzīvojis, un uzskatu, ka 

pēc būtības tas nav ne labi, ne slikti. 
Svarīgi saprast mērķus, ko ar šo reformu 
vēlamies sasniegt. Un uzskatu, ka, 
veidojot jebkādu reformu, drīkstētu 
būt tikai viens virsuzdevums – tai jānes 
labumu ikvienam! Nebūtu pieļaujams, ka 
reformas rezultātā kāda dzīves apstākļi 
pasliktinātos. Strādājot pie lielā Cēsu 
novada izveides, nācu ar iniciatīvu, 
ka, veidojot jauno struktūru, jāuzstāda 
divas prioritātes. Reformas rezultātā 
nedrīkst ciest neviens esošo novadu 
iedzīvotājs, lai cik attālu no centriem 
būtu viņa dzīvesvieta, un reforma 
nedrīkst apdraudēt pašvaldību iestāžu 
darbiniekus, jo tieši no viņu veikuma 
ir atkarīga katra iedzīvotāja labklājība. 
Priecājos, ka visu novadu vadītāji šādu 
pieeju atbalsta.
Es to salīdzinātu ar tādu kā puzli, 
kas sastāv no neskaitāmiem maziem 
gabaliņiem, kuru saliekot kopā, 
mēs redzam Latviju. Un apzinos, ka 
pazaudējot kaut vienu mazāko puzles 
gabaliņu, mēs Latviju salikt nevaram, vai 
arī šī glezna būs nepilnīga. Tāpēc vienmēr 
uzsveru un atkārtoju – Latvija ir katrs tās 
iedzīvotājs, katra viensēta, katrs pagasts, 
katrs lauku ceļš, katra pilsēta.... Ielāgosim 
un nekad neaizmirsīsim. Un nekāda 
efektivitāte vai saimnieciskais izdevīgums 
nedarīs Latviju laimīgu, ja tajā dzīvos 
nelaimīgi cilvēki.
Ja jaunā novada struktūras piedāvājumu 
atbalstīs jaunizveidotā Cēsu novada 
domes deputāti, tad paredzu, ka 
jaunajā novadā izdevīgumu jutīs katrs 
tā iedzīvotājs. Tas dod pārliecību, ka arī 
Līgatnes iedzīvotājiem un uzņēmējiem 
pavērsies jaunas iespējas. Ļoti ceru, ka 
Līgatnes attīstība tiks turpināta līdzšinējā 
virzienā – Gaujas nacionālā parka 
teritorijā lielāko uzsvaru liekot uz tūrisma 

industriju, Augšlīgatnē attīstot ražošanu 
un būtiski paplašinot dzīvestelpu, lauku 
teritorijās attīstot lauksaimniecību. 
Līgatnē jāturpina darbs, lai saglabātu 
un attīstītu augstas kvalitātes izglītības 
pieejamību, lai visiem iedzīvotājiem neat-
karīgi no viņu dzīvesvietas būtu vienlīdz 
lielas iespējas saņemt augstas kvalitātes 
publiskos pakalpojumus un strādāt labi 
attalgotu darbu. 

Vai Jūs nebaida, ka Jūsu idealizētais 
uzstādījums pašvaldību reformas 
rezultātā tomēr var nepiepildīties, un 
Cēsis dominēs pār citām teritorijām?
Man nav tiesību baidīties! Un papildu 
garantu manam, kā Jūs sakāt, 
“idealizētajam uzstādījumam”, dod 
tas, ka redzu Cēsu novada domes 
priekšsēdētāja un domes deputātu 
attieksmi. Uz šodienas Cēsu novada 
domes komandu ar Jāni Rozenbergu 
priekšgalā  raugos kā uz ļoti spēcīgu, 
erudītu, ar jaunības degsmi apveltītu. 
Manuprāt, tā ir komanda, kas prot un 
nebaidās uzlikt un realizēt augstus 
mērķus. Tas ir kodols, ko labprāt redzētu 
arī jaunā Cēsu novada domes sasaukuma 
vadībā, jo viņi ne tikai ar vārdiem, bet 
arī darbiem apliecinājuši varēšanu 
lielu mērķu sasniegšanā. Arī strādājot 
pie jaunā Cēsu novada administratīvā 
modeļa, es ne reizes neesmu ne dzirdējis, 
ne jutis, ka J. Rozenbergam vai viņa 
komandas cilvēkiem būtu “lielā brāļa” 
sindroms. Tieši pretēji – nemitīgi tiek 
uzsvērts un ar darbiem apliecināts, ka 
jaunais Cēsu novads būs veiksmīgs 
tikai tad, ja veiksmīgi turpinās pastāvēt 
līdzšinējie pagasti, ja ikkatra vajadzības 
un vēlmes tik uzklausītas un vērtētas kā 
vienlīdz svarīgas.

Man nav tiesību baidīties!

“Mēs apņemamies tikai to, kas izpildāms. Un izpildām to, ko 
esam apņēmušies!” “Līgatnes novada izaugsmei” devīze 
2017.gada pašvaldību vēlēšanās.

IZGLĪTĪBA
Nodrošināta bērnudārza pieejamību katram 
novada bērnam ar perspektīvu jauna, 
mūsdienīga bērnudārza būvniecībai.
2021. gadā plānota Augšlīgatnes bērnudārza 
paplašināšana un Līgatnes bērnudārza 
restaurācija un renovācija.

Veikti būtiski uzlabojumi izglītības kvalitātes 
nodrošināšanai. Novadā izveidota Izglītības 
padome. Pilnībā reorganizētas abas 
vispārizglītojošās izglītības iestādes. Audzēkņu 
skaits novada skolās, salīdzinot ar 2017.gadu, 
palielinājies par 12,9%. Būtiskas pārmaiņas 
veiktas Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā, kur 
renovēta skolas ēka un mainīta mācību politika, 
skolai iesaistoties kopējā novada izglītības 
sistēmā. 

TERITORIJU ATTĪSTĪBA UN
DEMOGRĀFIJA

Sekmējot jaunu dzīvojamo teritoriju 
attīstību, panākta pozitīva demogrāfiskā 
bilance. Sākts un turpinās darbs pie jaunā 
pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādes, 
kurā iecerētas plašas individuālās apbūves 
teritorijas. Novadā apturēta demogrāfiskā 
lejupslīde, un vērojams iedzīvotāju skaita 
pieaugums.

Turpināta novada ielu un ceļu atjaunošanas 
programmu. 

Nodrošināts ielu apgaismojums visa novada 
teritorijā. 

PAŠVALDĪBA

Regulāri informēta sabiedrība par domes 
mērķiem un lēmumiem.

Nodrošinātas sēžu videopārraides. Sēžu 
norise pieejama audioierakstos.

Iedzīvotāju apkalpošana notiek pēc “Vienas 
pieturas aģentūras’’ principa. 

Valsts un pašvaldības vienotais klientu 
apkalpošanas centrs. Iedzīvotāju aptaujas 
rāda, ka šāda centra izveidei šobrīd nav 
pieprasījuma.

KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI,
INFRASTRUKTŪRA UN TRANSPORTS

Nodrošināti kvalitatīvi komunālie  pakalpojumi.

Kontrolēts, lai sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzēju darbs būtu efektīvs un tarifi 
iespējami zemi.

Aktīva rīcība, lai tiktu sakārtots valsts ceļš 
Vidzemes šoseja – Asaru ezers. Ceļa 
atjaunošana iekļauta valsts programmas 
2021./2022. gadu plānos.

Aktīva rīcība, lai tiktu sakārtots valsts ceļš uz 
Ratniekiem

Turpināta projekta “Tilts pār Gauju Līgatnē” 
realizācija. Turpinām darbu pie finansējuma 
avotu piesaistes.

Realizēts projekts “Laivenes atpūtas parks”.
Sākta “Laivenes atpūtas parka” izveide, 
realizējot skeitparka izveides pirmo posmu.

TAUTSAIMNIECĪBA
Investoru piesaiste ražošanas teritoriju 
attīstībai. Realizēti vairāki vērienīgi investīciju 
projekti – “ZEIT” bijušajā Kasku fabrikā, Pavāru 
māja, ražotne Paltmalē, daudzdzīvokļu 
dzīvojamā māja Gaujas ielā, u.c. Pagaidām nav 
risinājuma Līgatnes papīrfabrikas un Anfabrikas 
teritoriju attīstībai.

Attīstīts tūrisms kā uzņēmējdarbības 
industrija.

Piesaistītas investīcijas Rehabilitācijas centra 
“Līgatne” darbības paplašināšanai. 
Rehabilitācijas centra kompleksam veikta 
detalizēta izpēte un izstrādāts renovācijas 
tehniskais projekts. Īstenošana plānota 
tuvākajā laikā.

VESELĪBAS APRŪPE, SOCIĀLĀ
PALĪDZĪBA UN NODARBINĀTĪBA

Iedzīvotājiem nodrošināta visa nepieciešamā 
veselības aprūpe. Joprojām tiek meklēts 
speciālists ģimenes ārsta praksei.

Būtiski palielināta sociālā palīdzība veselības 
pieejamībai, pensionāru, maznodrošināto un 
daudzbērnu ģimeņu atbalstam.

Ieviesta atbalsta forma jaunajām ģimenēm.

Atbalstītas senioru klubiņu aktivitātes.

Attīstītas jauniešu nodarbinātības un 
profesionālās pilnveides programmas.

Izpildīts

Daļēji izpildīts, procesā

Nav izpildīts

Uz interviju esam 
aicinājuši Aināru Šteinu – 
Līgatnes novada domes 
priekšsēdētaju, kurš 
pašvaldības vadītāja 
pienākumus pilda kopš 
2005.gada. Saruna 
par veikumu Līgatnei 
un līgatniešiem, par 
pašvaldību reformu, 
par jaunā Cēsu novada 
izaicinājumiem un 
risinājumiem.



Administratīvi
teritoriālā 
reforma

Latvijā pēc 2021.gada pašvaldību 
vēlēšanām būs 42 pašvaldības 
līdzšinējo 119 vietējo pašvaldību 
vietā. Administratīvo teritoriju un 
apdzīvoto vietu likums paredz, 
ka jaunās apvienoto pašvaldību 
domes darbu sāks 2021.gada 
jūlijā. Esošās 119 pašvaldību 
domes turpinās darbu līdz 2021.
gada pašvaldību vēlēšanām. 
Apvienojamajā Cēsu novadā 
2021.gada 5.jūnija pašvaldību 
vēlēšanās jāievēl kopumā 19 
deputāti.

Apvienojamo Cēsu novadu veidos: 
Amatas pagasts, Cēsu pilsēta, 
Drabešu pagasts, Dzērbenes 
pagasts, Inešu pagasts, Jaun-
piebalgas pagasts, Kaives pagasts, 
Liepas pagasts, Līgatnes pilsēta, 
Līgatnes pagasts, Mārsnēnu 
pagasts, Nītaures pagasts, 
Priekuļu pagasts, Raiskuma 
pagasts, Skujenes pagasts, 
Stalbes pagasts, Straupes pagasts, 

Taurenes pagasts, Vaives pagasts, 
Vecpiebalgas pagasts, Veselavas 
pagasts, Zaubes pagasts, Zosēnu 
pagasts.

1. Jau pusgadu esošo novadu 
domju priekšsēdētāji tiekas 
reizi nedēļā, lai radītu plānu, kā 
administratīvi teritoriālā reforma 
realizējama apvienojamajā 
Cēsu novadā. Tiek spriests par 
visdažādākajiem jautājumiem. No 
praktiskām problēmām – kādu 
lietvedības sistēmu izvēlēties vai 
kā tiks nodrošināta ceļu kopšana. 
Līdz stratēģiskiem virzieniem – par 
skolu tīkla attīstību un pašvaldību 
saistību saskaņošanu.

2. Pašvaldību kolēģi tikušies 
Sporta, Pašvaldības policijas, 
Sociālo lietu, Bibliotēku, Tūrisma, 
Komunikācijas, Dzimtsarakstu, 
Jaunatnes lietu, Izglītības, Muzeju, 
Informācijas tehnoloģiju, Finanšu 
un Kultūras apvienotajās darba 

grupās. Tās speciālistu līmenī 
izdiskutējušas iespējamos jomu 
pārvaldības modeļus un tos 
prezentējušas pašreizējo novadu 
vadītājiem.

3. Apvienojamā Cēsu novada 
domju priekšsēdētāju vienošanās 
paredz, ka no 2021.gada 1.jūlija 
līdz 31.decembrim būs reformas 
pārejas periods. Tā laikā netiks 
mainīti pieņemtie budžeti, 
pašvaldības iestāžu struktūras un 
padotības shēmas. Rudens sesijā 
deputāti atgriezīsies pie lemšanas 
par konkrētiem pašvaldības 
struktūras centralizācijas 
modeļiem.

4. Apvienojamajā Cēsu novadā 
reformas rezultātā nedrīkst 
kristies sniegto pakalpojumu 
kvalitāte. Tāpat esošo pašvaldību 
(kā iestāžu) likvidācija nozīmē, 
ka jaunais Cēsu novads turpinās 
uzņemtās saistības – ceļu 

uzturēšana, medību kolektīvu 
līgumi, komunālie pakalpojumi, 
uzņēmējiem izsniegtās atļaujas 
u.tml.

5. Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija akcentē, ka 
pašvaldību reformu nepieciešams 
veikt primāri Latvijas iedzīvotāju 
interesēs. Teritorijas attīstību 
plānojot kopsakarībās ap 
reģionālās un nacionālās nozīmēs 
centriem, kur ekonomiskā 
aktivitāte un pieprasījums pēc 
pakalpojumiem ir augstāks. Tas 
attiecas uz efektīvu izglītības, 
veselības aprūpes, sociālās 
palīdzības, ceļu un transporta, 
kā arī komunālās saimniecības 
infrastruktūras tīkla izveidi. 
Savukārt, atbilstoši uzņēmēju 
vēlmēm un vajadzībām, visu veidu 
nepieciešamā infrastruktūra 
tiek pakārtota perspektīvo 
saimnieciskās darbības virzienu 
attīstīšanai teritorijā.

Apvienojamajā Cēsu 
novadā reformas rezultātā 
nedrīkst kristies sniegto 
pakalpojumu kvalitāte.

Apvienojamajā Cēsu novadā 2021.
gada 5.jūnija pašvaldību vēlēšanās 
jāievēl kopumā 19 deputāti.



Jaunajā Cēsu novadā
atlaidīs visus reģionālo
pašvaldību darbiniekus

Jaunajā Cēsu novadā
iznīks lauksaimniecība

Cēsis ir bankrotējušas un
“pavilks līdzi” visu novadu.

Jaunajā novadā tiks
likvidēti autoveikali, medību
klubi, pašvaldība vairs netīrīs

servitūtu ceļus, neveiks
asenizācijas pakalpojumus

“Jaunajai Vienotībai” ir
pilsētas saraksts un programma,

aizmirstot par reģioniem

Jaunajā Cēsu novadā likvidēs
mazās skolas un bērnudārzus

PATIESĪBĀ:
Administratīvi teritoriālā reforma pati par 
sevi nevar būt iemesls darbinieku atlaiša-
nai – to noteikusi Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrija. Turklāt 
pašvaldībai būs nepieciešami pieredzējuši 
un spējīgi speciālisti visās nozarēs un visos 
reģionos. Paredzams, ka noteiktās nozarēs 
darbinieku skaits augs.

PATIESĪBĀ:
“Jaunās Vienotības” programma paredz 
esošā skolu tīkla saglabāšanu un attīs-
tīšanu – nevienu izglītības iestādi neslēgs!
Mērķtiecīgi un plānveidīgi jāstrādā pie 
izglītības kvalitātes celšanas. Tā būs 
panākumu atslēga mūsu bērniem un 
skolām.

PATIESĪBĀ:
Lauksaimniecība ir tāda pati uzņēmējdarbī-
bas forma kā pārējās, tāpēc to atbalstīsim 
arī jaunajā Cēsu novadā. Pašvaldība 
turpinās iznomāt tai piederošās lauksaim-
niecības zemes lauksaimniekiem, nodrošinās 
konsultatīvo atbalstu lauksaimniekiem un 
mežsaimniekiem, kā arī veidos īpašus 
pieredzes apmaiņas pasākumus tieši lauku 
uzņēmējiem. Tāpat attīstīsim kustību un 
zīmolu “Ražots Cēsu novadā”, veicinot 
pircēju lokālpatriotismu vietējiem ražotājiem 
un lauksaimniekiem.

PATIESĪBĀ:
Cēsu novada nodokļu ieņēmumi pēdējos 
gados sasniedz vai pat pārsniedz noteiktās 
prognozes, un pašvaldība strādā 
saimnieciski. Piemēram, uz 2020.gada 
budžetu tika pārnesti 7,2 miljoni eiro, kas 
ļāva saglabāt stabilitāti pandēmijas gadā. 
Cēsu kredītsaistību apjoms, 13%, ir krietni 
zem pieļaujamā sliekšņa un ir līdzvērtīgs 
citiem reģionālās attīstības centriem. Turklāt 
Cēsu novads attīstījis infrastruktūru, kas 
nepieciešama plašam reģionam. Piemēram, 
klīniku, stadionu, industriālais parku, 
koncetzāli u.tml.

PATIESĪBĀ:
Apsolām, ka administratīvi teritoriālā 
reforma nepārtrauks nevienu no 
pašvaldībām līdz šim ņemtajiem 
pakalpojumiem, pilnvarojumiem, licencēm 
vai atļaujām.

PATIESĪBĀ:
Jaunveidojamajā Cēsu novadā pagastos 
dzīvo vairāk iedzīvotāji nekā pilsētās. Līdz ar 
ko viņu mandātam ir lielāks spēks. Un arī 
“Jaunās Vienotības” sarakstā reģionu 
cilvēku ir vairāk nekā no Cēsīm.

Apvienošanās apdraudēs
vietējās NVO un kopienas

PATIESĪBĀ:
Spēcīgas NVO un vietējas kopienas ir 
garants veselai, izglītotai, ieinteresētai un 
aktīvai sabiedrībai. Un tās ir arī mūsu 
prioritātes, jo veicina vietējas teritorijas 
attīstību un cilvēku iesaisti. Pašreizējais 
Cēsu novads aizvadītajos gados aizvien 
vairāk atbalstījis dažādas NVO, gan stiprinot 
tās, gan deleģējot tam veikt pašvaldības 
funkcijas – kā laukos, tā pilsētā.

Visas investīcijas un
līdzekļi nonāks tikai Cēsīs

PATIESĪBĀ:
Jau pašreizējā Cēsu novadā uz vienu Vaives 
pagasta iedzīvotāju gadā tiek ieguldīts 
vairāk naudas nekā uz vienu cēsnieku. 
Vaives pagastā ir saglabātas un attīstītas 
abas izglītības iestādes, bibliotēka, tautas 
nams, amatu māja. Veikti ceļu atjaunošanas 
darbi, modernizētas ūdenssaimniecības 
Rīdzenē un Krīvos. 

Avīzes izdevējs: Partiju apvienība Jaunā VIENOTĪBA, tirāža: 23 000
Politisko reklāmu apmaksā partiju apvienība Jaunā VIENOTĪBA

Bet kā ir patiesībā?

“Jaunās Vienotības” 
kandidātu izvirzītie prioritārie 
vēlēšanu programmas virzieni

• Saglabāsim novada 
izglītības iestādes un 
rūpēsimies par izglītības 
kvalitāti un bērnu 
drošību tajās.

• Atbalstīsim 
esošos un jaunos 
novada uzņēmējus, 
modernizējot 
infrastruktūru, 
nodrošinot nodokļu/
nodevu atlaides, 
sniedzot konsultatīvu 
atbalstu.

• Rūpēsimies par ceļu 
un ielu kvalitatīvu 
uzturēšanu un 
sakārtošanu, veicinot 
apdzīvotību un 
uzņēmējdarbību visā 
novadā.

• Stiprināsim vietējo 
kopienu identitāti un 
aktivitāti. Saglabāsim 
un attīstīsim kultūras 
un kultūrvēsturiskās 
vērtības, stiprinot Cēsu 
novadu kā nacionālu un 
starptautisku zīmolu.

• Rūpēsimies, lai 
sportiski aktīvs, vesels 
un sociāli aizsargāts 
iedzīvotājs ir mūsu 
novada vērtība.

• Pievērsīsim lielāku 
uzmanību vides 
kvalitātes jautājumiem, 
tādējādi nodrošinot 
ilgtspējīgu novada 
attīstību.

• Turpināsim attīstīt 
atvērtu pašvaldību un 
veicināsim pilsoniski 
aktīvu sabiedrību.

Programmas
prioritātes

Lai arī topošais Cēsu novads būs viens no lielākajiem valstī, mēs tomēr sirdī esam reģionāla kopiena ar mazpilsētām un ciemiem raksturīgu 
identitāti. Tas sev līdzi nes harmoniskāku dzīves vidi, taču nereti – arī mītu un pieņēmumu izplatīšanos. Sniedzam nelielu ieskatu tajā, par ko 
apkārt tiek trītas mēles un kā ir patiesībā.


