
Gribētos ticēt, ka globālā pandēmija 
pamazām mums paliek aiz muguras. 
Kāds bijis šis Covid gads Cēsu 
novadā?
Nešaubīgi, aizvadītais gads mums 
visiem bijis gan izaicinājumu, gan 
iespēju gads: mūsu ģimenēm, darba 
gaitām, mācību procesam un, protams, 
sabiedriskajai dzīvei. Saprotams, esam 
noguruši un apjukuši. Tāpēc paldies 
visiem par izturību, pacietību un sapratni! 
Runājoties ar cilvēkiem, dzirdu viedokli: 
kad atgriezīsimies ierastajā dzīves ritmā, 
daudz kas vairs nebūs tā, kā bija. Mums 
jābūt tālredzīgiem un jāuzķer izmaiņas, 
kas paliks mūsu dzīvēs, un jāspēj tās 
izmantot savā un novada attīstības labā. 
Jo, neskatoties uz šo it kā iesaldēto 
gadu, Cēsu novadam kopumā tas bijis 
“plusa” zīmē. Spējām pavirzīt uz priekšu 
ilgi gaidītās un nepieciešamās pārmaiņas 
Cēsu klīnikas infrastruktūrā. Tāpat arī 
radījām uzņēmējdarbības attīstībai tik 
ļoti vajadzīgo Cēsu industriālo parku. 
Rezultātā jau pirmajos mēnešos teju visi 
13 gabali iznomāti ilgtermiņa attīstīšanai.
Smagi, bet uz priekšu virzās arī izglītības 
iestāžu modernizācijas projekts: top 
piebūve Cēsu Pilsētas vidusskolai, tūliņ 
sāksies darbi Cēsu Valsts ģimnāzijā un 
Cēsu 2.pamatskolā. Šogad klientu rīcībā 

nodosim sociālo pakalpojumu centru, kas 
būs jauns piedāvājums sociālajā jomā. Rit 
pēdējie metri bērnu un jauniešu Kosmosa 
izziņas centra projektēšanai - tuvāko 
nedēļu laikā sāksies būvdarbi Cīrulīšos. 
Tas būs jauns un jaudīgs izglītības un 
tūrisma galamērķis Vidzemē un Latvijā. 
Lieli soļi sperti pašvaldības pakalpojumu 
digitalizācijā, radot vairākus desmitus 
modernu e-pakalpojumu iedzīvotāju 
ērtībai. 

Vai ir arī kādas lietas, ko pandēmija 
iemācīja?
Jā, absolūti! Mēs visi esam liecinieki 
vēl lielākam digitālās un IT ekonomikas 
uzplaukumam. Tas ir virziens, kurā esam 
jau sākuši kustību, dibinot Cēsu Digitālo 
centru un apmācot pieaugušos darbam 
IT nozarē un kurai būtu jābūt arī vienai 
no topošā novada prioritātēm. Skaidrs, ka 
nepieciešams dažādot novada attīstību. 
Turklāt pandēmija arī parādīja zaļas, 
tīras, neskartas dabas un vides nozīmi 
un vērtību. Daudzas ģimenes pārvērtē 
savas ikdienas prioritātes un dzīvi 
lielpilsētās nomaina pret Cēsu novadu. 
Ņemot vērā, cik liela daļa jaunā novada ir 
Gaujas Nacionālā parka teritorijā, dabas 
bagātības - meži, pļavas, upes, ezeri un 
fauna - ir viens no mūsu vērtīgākajiem 

resursiem, kura nozīme tikai turpinās 
pieaugt!
Pieminēšu vēl dažus piemērus. Cēsu 
vēstures un mākslas muzejs bija 
pirmais Latvijā, kas piedāvāja digitālu 
muzejpedagoģisko programmu. Kultūras 
dzīvi bagātināja virtuālas izstādes, 
tiešsaistes koncerti. Mēs paši tiešsaistes 
režīmā tiekamies ar partneriem no visas 
pasaules un attālinātās sapulcēs laužam 
šķēpus un gatavojam Cēsu pieteikumu 
2027.gada Eiropas kultūras galvaspilsētas 
titulam. Tie ir labi piemēri, kā virzāmies 
līdzi laikam.

Šķiet, ražošanā un IT balstītās nozares 
krīzi pat neizjuta.
Piekrītu! Tāpēc jāstrādā principā ar trim 
lieliem blokiem, lai jaunais Cēsu novads 
būtu gatavs nākamajiem globālajiem 
satricinājumiem.
Pirmkārt, jau manis pieminētā IT 
un digitālā nozare - pieaugušo 
pārkvalifikācija, stabila interneta 
pārklājuma nodrošināšana un 
atbilstošu biroja telpu pieejamība. Esam 
sagatavojuši darbiniekus vairākiem 
IT uzņēmumiem. Svarīgi to turpināt 
arī lielajā novadā. Nekad nav par vēlu 
mācīties!

Jaunajā novadā jāveic kārtīgs un 
rūpīgs interneta pārklājuma audits. 
Nav pieļaujams, ka vēl arvien jācīnās 
ar t.s. melnajiem punktiem interneta 
pieejamībā. Tas traucē iedzīvotāju 
mobilitātei, slikti ietekmē viņu dzīves 
kvalitāti, kavē jaunu iedzīvotāju un 
investoru piesaisti.
Otrkārt, jau pieminētais Cēsu industriālā 
parka veiksmes stāsts apliecina, ka 
sakārtotas ražošanas teritorijas ir un būs 
nepieciešamas gan Cēsīs, gan citviet 
topošajā novadā. Mūsu uzņēmumi spēj 
radīt pasaules līmeņa produktus un 
augstu pievienoto vērtību. 
Treškārt, savu nozīmi vienmēr 
apliecina tāda eksistenciāla nozare kā 
lauksaimniecība un pārtikas pārstrāde.

Lai saglabātu esošos un piesaistītu 
jaunus iedzīvotājus, viņiem būtu jābūt, 
kur dzīvot…
Taisnība – arī esošiem cēsniekiem ir 
grūti atrast piemērotus īres dzīvokļus. 
Gribētājiem no malas tas ir vēl par 
kārtu sarežģītāk. Jau tā pastāvošais īres 
mājokļu deficīts ar pārcelšanās tendenci 
pandēmijas dēļ, dažu pēdējo gadu laikā  
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pamatīgi pacēlis zemes un mājokļu 
cenu novadā. Raudzīsim, kā to risināt, lai 
nekļūstam par tik ekskluzīvu dzīvesvietu, 
ka vietējie to vairs nespēj atļauties.
Tāpēc liels prieks par pērn pabeigto 
īres dzīvokļu namu Siguldas ielā, kuram 
blakus jau tiek slieti nākamās ēkas 
paneļi. Tur tiks attīstītas četras vai piecas 
daudzdzīvokļu ēkas, bet kopumā pilsētā 
tagad jau ir vairāki dzīvokļu ēku projekti, 
kas liecina gan par ekonomisko aktivitāti, 
gan investoru ticību Cēsu novadam. 
Nākamajā sasaukumā jau pētīsim, kā 
līdzīgas būvniecības iniciatīvas izvest 
arī ārpus pilsētas, jo pieprasījums 
pēc mājokļiem ir arī tur un tie ļoti 
nepieciešami, lai vietas spētu pilnvērtīgi 
attīstīties.
Man pēdējā laikā vairākas daudzbērnu 
ģimenes lūgušas palīdzību mājokļa 
jautājumā. Un ir tik sāpīgi, ka Tu nevari 
palīdzēt. Kuplas ģimenes ir Latvijas 
nākotnes jautājums. Jāmeklē risinājumi.

Tiesa, vēl arvien izskan bažas, ka 
reģionu attīstība pēc reformas 
bremzēsies, jo visas investīcijas tiks 
politiski koncentrētas pilsētā.
Vienīgais veids, kā kliedēt šādas bažas, 
ir parādīt reālu piemēru. Cēsu novada 
Vaives pagasts. Šajos 12 gados ne tikai 
saglabātas, bet arī labiekārtotas abas 
novada izglītības iestādes, Rīdzenes 
bibliotēka, tautas nams. Kā Rīdzenē, 
tā Krīvos realizēti ūdenssaimniecības 
projekti. Izbūvēti Krīvu, Veismaņu u.c. ceļi, 
izveidota amatu māja, sakārtota kapu 
saimniecība. Tas, ka uz vienu pagasta 
iedzīvotāju gadā ieguldām vairāk nekā 
uz pilsētnieku nav nekāda statistiska 
anomālija, bet reāls fakts. Tā ir normāla 
situācija, un tā tas būs vienmēr. 
Patlaban visu novadu attīstības 
speciālisti izstrādā jaunā novada 
attīstības programmu un investīciju 
plānu. Tai jākļūst par jaunā domes 
priekšsēdētāja rokasgrāmatu, veicot 
lobija darbu valdībā, ministrijās, 
uzņēmumos. Svarīgi būs spēt pārstāvēt 
mūsu novada intereses.
Protams, ne Cēsis, ne Līgatne, ne 
pagasti nekad nebūs pabeigti, un 
vienmēr būs lietas, ko uzlabot. Tāpēc 
jaunveidojamajā novadā turpināsim 
vadīties pēc ārkārtīgi vienkāršas loģikas, 
ka visiem novada iedzīvotājiem jābūt 
vienlīdz labai pieejamībai vienlīdz 
labiem pakalpojumiem neatkarīgi no 
dzīvesvietas.

Pagastu iedzīvotājiem svarīgi savu 
pārstāvniecību redzēt arī lēmējvarā.
Jā, tāpēc tiešām no sirds priecājos 
un esmu lepns par mūsu piedāvāto 
kandidātu komandu. Tajā pārstāvēti visi 

novadi, un šie cilvēki pārzina pagastu 
vietējās problēmas un sasāpējušos 
jautājumus. Īpaši vēlos akcentēt, ka 
absolūti lielākajai daļai mūsu komandas 
ir pieredze pašvaldību darbā, kas ir ļoti 
izšķiroši. Jo reformas gaitā nebūs laika 
garam ieskriešanās periodam, un arī 
kļūdām nebūs vieta.
Mūsu komanda zina, ko iespējams 
paveikt. Zina vietējos izaicinājumus un 
risinājumus. Jau pirmajā domes sēdē 
bez populisma un izlēkšanām jāpieņem 
vairāki ļoti svarīgi stratēģiski lēmumi, 
lai lielais Cēsu novads nepaliktu kā 
iestrēdzis vagons uz sliedēm, kas 
nekustas. No tā ciestu visi iedzīvotāji.

Tātad Jānis Rozenbergs apsola, ka 
būs visu savu vēlētāju pārstāvis – arī 
tālākajos pagastos?
Jā, Jānis Rozenbergs to nudien apsola! 
Kaut ko sagraut vai atņemt būtu pilnīga 
īstermiņa domāšana. Neesmu nācis 
politikā, lai strādātu vienu dienu. Mani 
vēlētāji zina, ko no manis var sagaidīt. Jo, 
lai arī neesmu ar garu politisko bārdu, 
tomēr neesmu arī tukšu vārdu bārstītājs, 
lai tikai tiktu amatos. Gribētos ticēt, ka 
līdzšinējā vēlētāju uzticība to pierāda, un 
esam to attaisnojuši ar pragmatismu un 
paveiktajiem darbiem*. 
Bet svarīga būs arī pašu iedzīvotāju 
iesaistīšanās! Strādāsim gan pie pagastu 
padomju izveides, gan mūsdienīgiem 
līdzbudžetēšanas risinājumiem, lai katra 
eiro ceļš uz katru apdzīvoto vietu būtu 
iedzīvotājiem redzams un galu galā – arī 
ietekmējams.

Šajā izdevumā lasītāji var iepazīties 
arī jūsu komandas programmu. Kā to 
veidojāt?
Absolūti vienkārši – uzklausot to, kas 
tiešām svarīgs iedzīvotājiem. Gan 
kopējo programmu, gan rīcības plānu 
atsevišķajiem novadiem būvējām, ņemot 
vērā iedzīvotāju aptauju rezultātus, kā 
arī konsultējoties ar cilvēkiem uz vietas. 
Izceltās lietas jau nav ļoti unikālas: ceļi, 
izglītība, uzņēmējdarbība, protams, 
neaizmirstot pārējo.
Un šīs pamatlietas sola un loka katrs 
politiskais spēks, kam nav slinkums. Tāpēc 
izšķiroša loma būs tieši personālijām – 
katram kandidātam atsevišķi un komandai 
kopā, kuriem būs pa spēkam to realizēt. 
Iedzīvotāji jau nebalso par partijām, bet 
par cilvēkiem, līdz ar ko man ir pamats 
lepoties par mūsu piedāvājumu!

Kādu tad redzat piedāvājumu šim  
TOP 3? Sāksim ar izglītību!
Nākam ar apsolījumu saglabāt esošo 
skolu tīklu, turpināt investēt izglītības un 
mācībspēka kvalitātē un infrastruktūrā - 
arī sporta! Jau tagad redzam, kādas labas, 
inovatīvas pārmaiņas notiek pagastu 

Turpinājums no 1.lpp.

Gādīgas mājas 
ikvienam 
iedzīvotājam

skolās. Liels uzdevums būs radīt un 
finansēt pedagogu piesaistes programmu 
visām novada izglītības iestādēm. Mērķis 
ir panākt, ka Cēsu novada izglītības 
kvalitāte ir starp labākajām valstī. Tāpat 
milzīgs darba lauks redzams pieaugušo 
mūžizglītības jomā. Mīļie novadnieki, 
mūsdienu dinamiskā attīstība pieprasa, 
lai mēs nepārtraukti mācītos! Tas ir mūsu 
izdzīvošanas un nākotnes jautājumus. 
Mēs varam konkurēt tikai un vienīgi ar 
savām galvām un zināšanām tajās.

Un kā ar ceļiem?
Mantosim ļoti blīvu ceļu tīklu. Visā 
apvienojamajā Cēsu novadā tie ir 
2650 kilometri. T.i. – attālums no Cēsīm 
līdz Romai, un vēl 100 kilometri paliek 
pāri. Veiksim ceļu auditu, prioritizēsim 
sāpīgākos posmus, strādāsim gan ar 
Satiksmes ministriju, gan “Latvijas 
Valsts ceļiem”, lai kopīgiem spēkiem tos 
savestu kārtībā. Mūsu mērķis ir četros 
gados pārbūvēt 100-150 kilometru ceļu, 
ielu, gājēju un velo celiņu. Viennozīmīgi 
uzmanību pelnījis ceļš Cēsis-Stalbe, 
neaizmirstot arī par cita veida ceļu 
infrastruktūru: velo un gājēju ceļiem, kas 
savienotu apdzīvotas vietas, dubultās 
virsmas apstrādi grants ceļiem, ko 
veiksmīgi pielietojam Cēsu novadā, kā arī 
kopējā satiksmes drošība, gan pilsētās, 
gan ārpus tām. 
Tāpat, runājot par lielajiem lobija 
uzdevumiem ceļu jomā, redzu darbu pie 
autoceļa P3 Garkalne-Alauksts un tilta 
pie Līgatnes pārceltuves nonākšanu 
prioritāšu sarakstā. Tas dos milzīgu 
ieguldījumu Nītaures, Skujenes, arī Kaives 
attīstībā, kā arī būtiski uzlabos mobilitāti 
un attīstību Pārgaujas un Līgatnes 
novados.

Nu, un pēdējais no TOP 3 - 
uzņēmējdarbība?
Tupināsim grantu programmas, atbalstu 
lauksaimniecībai un IT balstītu inovāciju 
veicināšanu. Tāpat turpināsim radošo 
industriju, kopstrādes u.c. inovatīvu 

virzienu attīstīšanu. Un, protams, strādā-
sim pie arvien lielāku investoru piesaistes, 
kam palīdzēs mūsu līdzšinējā pragmatiskā 
darbība un labi nostādītais Cēsu novada 
zīmols. Turklāt jaunajā novadā varēsim 
piesaistīt tāda mēroga uzņēmējus, 
kādiem, piemēram, Cēsu pilsētā nekad 
nepietiktu vietas. Es runāju par nudien 
lieliem uzņēmumiem, kam nepieciešamas 
uzreiz vairākus hektārus lielas teritorijas.

Gadījumā, ja kļūsiet par domes 
priekšsēdētāju, kas būs pirmais 
praktiskais darbs? 
Kāpšu mašīnā un aizbraukšu uz visām 
pašvaldībām, visām iestādēm un 
iepazīšos ar cilvēkiem un uzņēmējiem, 
lai nodibinātu personīgu kontaktu un 
veidotu profesionālas un koleģiālas 
attiecības.

Darba pietiks. Bet kādu Jūs gribētu 
redzēt lielo Cēsu novadu pēc četriem 
gadiem?
Apvienoto Cēsu novadu redzu kā gādīgas 
mājas esošajiem iedzīvotājiem, kuri šeit 
jūtas komfortabli un spēj nodrošināt 
sev pienācīgu labklājību. Bet vienlaikus 
mūsu ambīcija ir par Cēsu novadu kā 
vienu no pirmajām izvēlēm kā jaunām 
ģimenēm, tā investoriem. Kā izvēli nr.1 
drosmīgiem cilvēkiem un drosmīgām 
idejām. Tas būs novads ar vibrējošu 
kultūras, sporta un sabiedrisko dzīvi un 
arvien lielākām ambīcijām. Novads ar 
aktīviem un iesaistītiem iedzīvotājiem - 
no amatiermākslas kolektīviem līdz 
iedzīvotāju padomēm. Ticu ka arī 
pēc četriem gadiem vēl arvien būsim 
modē. Un ticu, ka būsim attīstījušies 
22.gadsimta nevis 20.gadsimta virzienā.

*Iepriekšējās programmas analīze 
pieejama iepriekšējā izdevumā vai 
cesisvieno.lv

Visiem novada iedzīvotājiem 
jābūt vienlīdz labai pieejamībai 
vienlīdz labiem pakalpojumiem 
neatkarīgi no dzīvesvietas.

Apzinoties topošā novada lielāko sāpi – ceļu un ielu 
infrastruktūras kvalitāti -, īstenosim 100-150 km ceļu, ielu, 
velo un gājēju celiņu atjaunošanu.

2 Jaunā Vienotība Cēsu novadā

Fo
to

: D
ai

ga
 E

lla
by

Fo
to

: K
ris

ta
ps

 U
ng

ur
s



3Ikviens ir svarīgs!

Plāns lielā novada 
attīstībai nākamajiem 
četriem gadiem

Izglītība un mūžizglītība
Saglabāsim novada izglītības iestādes un veidosim drošu vidi tajās, kā arī rūpēsimies par 
izglītības kvalitāti. Panāksim, ka Cēsu novada izglītības kvalitāte ir starp labākajām valstī.

1. Nodrošināsim izglītības kvalitāti visās 
novada izglītības iestādēs:

• Nodrošināsim regulāru un 
daudzpusīgu pedagogu kvalifikācijas 
pilnveidi, organizējot apmācību, 
pieredzes apmaiņas un sadarbību 
veicinošus pasākumus;

• Veidosim finansiāla atbalsta 
programmu jauno pedagogu 
piesaistei novada izglītības iestādēm;

• Sadarbībā ar izglītības iestādēm 
sekosim līdzi skolēnu sekmēm 
un emocionālajam stāvoklim 
pēcpandēmijas periodā;

• Modernizēsim mācību infrastruktūru 
izglītības iestādēs (gaiss, 
energoefektivitāte, mācību telpas, 
sporta laukumi, IT rīki, prototipēšanas 
laboratorijas u.c.).

2. Rūpēsimies par pirmsskolas 
pakalpojumu pieejamību ģimenēm, 
atverot jaunas pirmsskolas grupas. 

3. Atbalstīsim bērnu īstermiņa 
pieskatīšanas grupiņu izveidi.

4. Piedāvāsim mākslas, mūzikas un 
sporta izglītības programmas 
ikvienam bērnam.

5. Jauniešiem nodrošināsim darba 
vidē balstītas prakses iespējas 
profesionālo iemaņu apguvei.

6. Nodrošināsim sociālo pedagogu 
un psihologu pieejamību izglītības 
iestādēs, sniedzot nepieciešamo 
atbalstu bērniem un ģimenēm.

7. Nodrošināsim ērtus skolēnu 
pārvadājumus.

8. Veidosim ciešāku sadarbību ar 
jauniešu domēm.

9. Atbalstīsim Vidzemes Tehnoloģiju un 
Dizaina tehnikuma un Alfrēda Kalniņa 

Cēsu mūzikas vidusskolas izaugsmi, 
stiprinot profesionālās izglītības 
programmas un to kvalitāti.

10. Strādāsim pie aktuāla un nepie-
ciešama mūžizglītības piedāvājuma 
ikvienam iedzīvotājam, tai skaitā 
stiprināsim Cēsu Digitālo centru kā IT 
mūžizglītības platformu.

11. Sadarbosimies ar novada teritorijā 
strādājošajām augstākās izglītības 
iestādēm reģionam nepieciešamo 
cilvēkresursu attīstībā.

Amatas novads

Cēsu novads

Jaunpiebalgas novads

Līgatnes novads

Pārgaujas novads

Vecpiebalgas novads

Priekuļu novads

• Nodrošināsim energoefektivitātes paaugstināšanu Nītaures Mākslas un mūzikas skolā un Drabešu Jaunajā pamatskolā.

• Paplašināsim un uzlabosim Cēsu Valsts ģimnāzijas, Cēsu 
Pilsētas vidusskolas un Cēsu 2.pamatskolas telpas un 
aprīkojumu.

• Rekonstruēsim Cēsu 1. un 3.pirmsskolas izglītības iestāžu āra 
teritorijas un rotaļu laukumus.

• ● Attīstīsim jaunas telpas un darbnīcas Cēsu Mākslas skolai.

• Renovēsim un uzlabosim energoefektivitāti šādās izglītības 
iestādēs: Cēsu Bērzaines pamatskolā, Cēsu 1.pamatskolā, Līvu 
pirmsskolas izglītības iestādē, Cēsu 1.pirmsskolas izglītības 
iestādē, Cēsu Jaunās pamatskolas pirmskolas iestādē

• ● Izbūvēsim sporta un pulcēšanas laukumus pie Cēsu 
1.pamatskolas un Cēsu Pilsētas vidusskolas.

• Īstenosim sākumskolas energoefektivitātes paaugstināšanas 
aktivitātes.

• Attīstīsim Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas skolas materiāli 
tehnisko aprīkojumu.

• Augšlīgatnē realizēsim sākto projektu par bērnudārza 
“Zvaniņi” paplašināšanai.

• ●Līgatnes pilsētā veiksim bērnudārza ēkas renovāciju un 
restaurāciju.

• Uzlabosim Raiskuma internātpamatskolas-rehabilitācijas 
centra energoefektivitāti.

• ●Turpināsim Stalbes vidusskolas stadiona un sporta laukumu 
pārbūvi.

• Turpināsim Vecpiebalgas un Taurenes pirmsskolu bērnu rotaļlaukumu un āra teritoriju attīstību.

• Atbalstīsim un turpināsim Veselavas pirmsskolas izglītības 
iestādes infrastruktūras attīstību.

• Nodrošināsim Liepas pamatskolas sporta infrastruktūras 
uzlabojumus.
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Infrastruktūra un mājoklis

4 Jaunā Vienotība Cēsu novadā

Rūpēsimies par ceļu un ielu kvalitatīvu uzturēšanu un sakārtošanu, lai veicinātu apdzīvotību 
un uzņēmējdarbību visā novadā.
1. Īstenosim ceļu, ielu, velo un gājēju 

celiņu atjaunošanu un attīstību 
topošajā novadā 100-150 km garumā.

2. Sadarbībā ar Satiksmes ministriju un 
Latvijas Valsts ceļiem, strādāsim pie 
tā, lai prioritāro ceļu programmā tiktu 
iekļauta P3 (Garkalne – Alauksts) 
un P14 (Straupe-Cēsis) asfaltēšana 
un tilta pār Gauju, blakus Līgatnes 
pārceltuvei, būvniecība.

3. Rūpēsimies par lauku ceļu kvalitatīvu 
uzturēšanu, tai skaitā iespēju robežās 
pašvaldības iepriekš noteiktajām 
mērķgrupām nodrošinot arī privāto 
pievedceļu tīrīšanu ziemā.

4. Meklēsim risinājumus, lai intensīvākos 
grants ceļus, kas atrodas dzīvojamo 
māju tuvumā, apstrādātu ar 
pretputekļu līdzekli.

5. Atbalstīsim satiksmes drošības 
uzlabojumus, lai celtu visu satiksmes 
dalībnieku drošību.

6. Rūpēsimies, lai ceļmalas būtu 
sakoptas, un krūmi netraucētu 
satiksmes drošībai un ceļu 
pārskatāmībai. 

7. Sadarbojoties ar valsts institūcijām 
un privātajiem operatoriem, panāksim 

kvalitatīva interneta pārklājumu visā 
novadā.

8. Līdzfinansēsim daudzdzīvokļu 
māju siltināšanas un pagalmu 
labiekārtošanas projektus.

9. Veicināsim jaunu mājokļu būvniecību 
novadā.

10. Piedāvāsim nekustamā īpašuma 
atlaides 90% apjomā 3 gadus ikvienai 
jaunuzbūvētai privātajai dzīvojamai 
mājai.

• Piedāvāsim daudzdzīvokļu īres namu 
attīstītājiem nekustamā īpašuma 
nodokļa atlaides 90% apmērā: zemei 
3 gadus; ēkai 15 gadus.

• Organizēsim rindu/daudzdzīvokļu 
māju prototipa izstrādi jauno 
speciālistu piesaistei dažādās novada 
vietās. Centīsimies pakāpeniski to 
īstenot novada apdzīvotās vietās.

11. Īstenosim mērķtiecīgu darbu ar 
īpašniekiem, lai panāktu ilgstošo 
graustu sakārtošanu novada teritorijā.

12. Turpināsim darbu pie kultūr-
vēsturiskā mantojuma saglabāšanas, 
atbalstot privātīpašniekus un 
līdzfinansējot atjaunošanas projektus.

Amatas novads

Cēsu novads

Jaunpiebalgas novads

Līgatnes novads

Pārgaujas novads

Vecpiebalgas novads

Priekuļu novads

• Meklēsim iespējas attīstīt dzīvojamo fondu Ieriķos.
• Attīstīsim velo un gājēju infrastruktūru Cēsis - Līvi - Āraiši - 

Amatciems, Spāres ciemā.
• Nodrošināsim grants seguma atjaunošanu Nītaure – Pakauši, 

Sērmūkši - Sveiļi, Šopas - Celmi - Bāliņi, Drabeši - Lāčkalni, 
Drabeši - Vējdzirnavas, Zaube - Jaungalžēni, Ģikši - Kosa - 
Skujene un Velmeri - Ruķeļkalns (t.sk. caurteku izveidi).

• Nodrošināsim dubultās virsmas apstrādi Pētera ielā – Vāļi – 
Rakši, Līvu ciemā (Kalnu iela - Siltumnīcas).

• Sadarbībā ar “Latvijas Valsts ceļiem”, centīsimies īstenot 
valsts autoceļu atjaunošanu:● P14 (no Pētera ielas līdz 
Valmieras apvedceļam); Kārļi V283 (no 0 līdz 3.44 km);● 
Divkārtu virsmas apstrāde Ģikši P31.

• ● Atbalstīm Ieriķu stacijas ēkas atjaunošanu.

• Rekonstruēsim Stacijas laukumu un Raiņa ielu posmā Stacijas 
laukums – Piebalgas iela.

• Izbūvēsim rotācijas apļus Valmieras - Dzintara - Noliktavas un 
Piebalgas - Lapsu ielu krustojumos

• Turpināsim ielu sakārtošanas programmu Rīdzenes ciemā.
• Pabeigsim mazstāvu dzīvojamo māju kvartālu grants ielu 

dubultās virsmas apstrādi.
• Rekonstruēsim Bērzaines, Zaķu, Puķu, Kungu ielas.

• Īstenosim Birzes ielas apvedceļa posma apstrādi ar dubultās 
virsmas risinājumu.

• Īstenosim Veismaņu ceļa apstrādi ar dubultās virsmas 
tehnoloģiju visa ceļa garumā.

• Paplašināsim auto stāvlaukumu pie Cēsu klīnikas un 
attīstīsim jaunu auto stāvlaukumu vecpilsētas iedzīvotājiem, 
uzņēmējiem un pircējiem.

• Īstenosim L.Katrīnas ielas, Baznīcas laukuma un L.Skolas ielas 
sakārtošanu vecpilsētā.

• Turpināsim darbu pie centralizētas ūdenssaimniecības un 
kanalizācijas attīstības novadā; pabeigsim ūdensvada un 
kanalizācijas izbūvi Kalna un Dārziņa ielās.

• Atjaunosim autoceļu “Saulītes - Lejas Skubiņi”, Zosēnu 
pagasta ceļa Jaunormaņi - Melnbārži rekonstrukciju. 

• Atjaunosim Pureņu ielu.

• Atjaunosim Līgatnē Gaujas, Jumpravas, Dārza un Brīvības, 
Strautu, Kalnu, Rīgas ielas.

• Panāksim risinājumu Augšlīgatnē par Mākslas, Stacijas un 
Sporta, Vildogas, Dārza, Ziedu, Druvas ielu sakārtošanu.

• Izveidosim ērtu stāvlaukumu Nītaures ielā (pie Augšlīgatnes 
kultūras nama).

• Panāksim, lai tiek renovēts valsts reģionālais ceļš 
Augšlīgatne – Asaru ezers.

• Turpināsim un pabeigsim lauku ceļa Blodziņi (Vaisuļi) – 
Asaru, Ķempji – Sauleskalns, Augšlīgatne – Ramas – Ķopas 
atjaunošanu.

• Izstrādāsim un realizēsim “Līgatnes estrādes” teritorijas 
kultūrtelpas projektu.

• Augšlīgatnē turpināsim un realizēsim “Laivenes atpūtas 
parka” izveides projektu.

• Izveidosim jaunu bērnu rotaļu laukumu Skaļupēs.
• Veiksim Skaļupes un Gaujasmalas siltumapgādes sistēmas 

modernizāciju, lai padarītu siltuma ražošanu lētāku.
• Sadarbojoties ar “Latvijas Valsts ceļiem”, panāksim, ka 

sadarbībā ar Pārgaujas pašvaldību sāktais projekts “Tilts pār 
Gauju Līgatnē” būtu jaunveidojamā Cēsu novada prioritāte.

• Sadarbībā ar “Latvijas Valsts ceļiem” īstenosim P14 (Stalbe-
Cēsis) posma atjaunošanu, iekļaujot gājēju-velosipēdistu 
celiņu.

• Risināsim satiksmes drošības pasākumus uz valsts galvenā 
autoceļa A3, veicot pārbūvi ceļu mezglos ar reģionālo 
autoceļu Limbažu un Cēsu virzienos.

• Sadarbībā ar “Latvijas Valsts ceļiem” risināsim gājēju un velo 
ceļu attīstību posmos Cēsis - Raiskums - Auciems.

• Sadarbībā ar Latvijas valsts ceļiem īstenosim autoceļa 
Straupe - Lēdurga, gar Pārupes kapiem, seguma veida maiņu 
un stāvlaukuma izbūvi.

• Veicināsim ielu un citu publisko teritoriju apgaismojuma 
pārbūvi Raiskumā.

•  Atjaunosim un pārbūvēsim siltumavotus un siltumtrases 
Auciemā, Stalbē, Plācī un Straupē.

• Sadarbībā ar Satiksmes ministriju veicināsim valsts vietējā 
autoceļa V235 seguma maiņu ceļa posmā Vecpiebalgas 
centrs – Alauksta ezera estrāde.

• Sadarbībā ar Satiksmes ministriju veicināsim valsts reģionālā 
autoceļa P33 seguma maiņu ceļa posmā Inešu pagasta 
centrs – Jumurdas pagasts.

• Strādāsim pie valsts ceļu rekonstrukcijas Liepa - Mārsnēni un 
Liepa - Jaunrauna.

• Nodrošināsim kvalitatīvu ceļa seguma uzlabošanu Parka ielā 
Priekuļos, Ķingu un Liepu ielās Dukuros, Alejas ielā Jāņmuižā, 
Celtnieku ielā Mārsnēnos.

• Strādāsim pie kanalizācijas sistēmas izveides Sarkaņos un 
“Knēžās” Priekuļos.

• Izbūvēsim gājēju un veloceliņu Jāņmuiža - Cēsis, Liepa - 
Liepas kapi - Liepasmuiža.

• Labiekārtosim publiskās vietas Priekuļu centrā, sakārtosim 
peldvietas (Ninieris, Startu ezers u.c.).

• Vedīsim sarunas ar Jāņmuižas arodvidusskolas ēku un 
kopmītņu īpašniekiem par tālāko attīstību un to piemērošanu 
dzīvojamā fonda attīstībai.

Rūpēsimies par
lauku ceļu kvalitatīvu 

uzturēšanu.

Veismaņu ceļš Vaives pagastā



5Ikviens ir svarīgs!

Uzņēmējdarbības vide

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

1. Turpināsim esošo rūpniecisko 
teritoriju sakārtošanu un jaunu 
attīstību.

2. Sekmēsim radošo industriju un 
aprites ekonomikas uzņēmumu 
izaugsmi. Attīstīsim kopstrādes telpas 
gan Cēsīs, gan citviet novadā.

3. Turpināsim strādāt pie IT un 
digitālo tehnoloģiju uzņēmumu 
attīstības un piesaistes, organizējot 
pieaugušo pārkvalifikācijas mācības 

un nodrošinot nepieciešamo 
infrastruktūru.

4. Panāksim, ka arī turpmāk novadā 
būs viens no zemākajiem bezdarba 
radītājiem Vidzemes reģionā un valstī.

5. Attīstīsim esošos un jaunus tūrisma 
galamērķus.

6. Nodrošināsim organizatorisku un 
konsultatīvu atbalstu esošajiem un 
jaunajiem uzņēmējiem, tai skaitā 
lauksaimniekiem un amatniekiem. 

7. Transformēsim grantu konkursu “Dari 
Cēsīm” plašākam atbalstam gan 
esošajiem, gan jaunajiem uzņēmējiem 
visā novadā.

8. Piedāvāsim nekustamā īpašuma 
nodokļa un nodevu atlaides 
uzņēmējiem. Atbalstīsim uzņēmumus 
ar nekustamā īpašumu nodokļa 
atlaidēm COVID pandēmijas seku 
pārvarēšanai.

9. Turpināsim iznomāt novada 

lauksaimniecības zemes 
lauksaimnieciskās darbības veicējiem.

10. Sadarbībā ar uzņēmējiem meklēsim 
risinājumus, lai iedzīvotājiem būtu 
labi atalgotas darba vietas tuvāk 
mājām, un lai attālināts darbs, kur 
vien tas iespējams, ieņemtu aizvien 
nozīmīgāku lomu.

Amatas novads

Cēsu novads

Jaunpiebalgas novads

Līgatnes novads

Pārgaujas novads

Vecpiebalgas novads

Priekuļu novads

• Attīstīsim Amatas novada esošos un jaunus tūrisma 
galamērķus, piemēram, Ozolkalna - Žagarkalna - Cīrulīšu 
pastaigu takas un aktīvās atpūtas infrastruktūru, Rakstu 

klintis pie Rakšiem, Amatas upes takas, zaļo dzelzceļu u.c. 
• Turpināsim attīstīt teritorijas ražojošiem uzņēmumiem Ieriķos.

• Modernizēsim infrastruktūru uzņēmējdarbības attīstībai 
A.Kronvalda, Lapsu, Kaļķu, J.Poruka ielu teritorijās (ARR un 
CATA teritorijas).

• Attīstīsim Neredzīgo kvartālu Raiņa un Kr.Valdemāra teritorijā 
kā radošo industriju, kultūras, IT un izglītības centru.

• Turpināsim darbu pie Cīrulīšu teritorijas attīstīšanas, 

piesaistot privātās investīcijas jauniem pakalpojumiem 
tūrisma, labjūtas un sporta jomās.

• Modernizēsim Cēsu tirgu par mūsdienīgu un iecienītu 
tirdzniecības vietu pašmāju ražojumiem un pircējiem.

• Īstenosim Kosmosa centra projektu Cīrulīšos kā starptautiskas 
un reģionālas nozīmes izglītības un tūrisma galamērķi.

• Īpaši atbalstīsim vietējo mājamatniecību un mājražošanu. • Izveidosim atpūtas taku gar Gauju no Jaunpiebalgas muižas 
līdz brīvdabas estrādei “Taces”.

• Iespēju robežās veicināsim Līgatnes papīrfabrikas teritorijas 
attīstību.

• Attīstīsim aktīvās atpūtas un veselības tūrisma pakalpojumus.

• Veidosim sadarbības platformas konkrētu jomu uzņēmējiem 
starp Cēsu un Siguldas novadiem.

• Attīstīsim tūrisma pakalpojumu un citu radošu uzņēmēj-
darbības formu attīstība Lielstraupes pilī un apkārtējā 
teritorijā.

• Atbalstīsim Slow Food Straupes lauku labumu un Hanzas 

tirgu pie Straupes pienotavas darbību.
• Sadarbībā ar ZAAO attīstīsim atkritumu pārstrādi Daibes 

poligonā.

• Radīsim finansiālu iespēju Vecpiebalgas novada muižu un pils 
ēku nepieciešamajiem remontiem.

• Attīstīsim Vecpiebalgas novada esošos un jaunus tūrisma 

galamērķus: dabas taku izveide Dzērbenē, Taurenē, Kaivē, 
Inešos, Vecpiebalgā, piesaistot un atbalstot zemju īpašniekus 
un jaunos uzņēmējus.

• Attīstīsim industriālo teritoriju uzņēmējdarbības attīstībai.
• Attīstīsim Veselavas tirgu.

• Attīstīsim Priekuļu novada esošo tūrisma infrastruktūru, 
piemēram, Ērgļu klints, Līču-Laņģu klintis un Kazu gravas 
pieeju.

Moderna pašvaldība un iedzīvotāju līdzdalība
Atvērta pašvaldība un aktīva sabiedrība var kalpot kā izvēles kritērijs jauniem iedzīvotājiem.

1. Saglabāsim un attīstīsim klientu 
apkalpošanas centrus un attīstīsim 
e-pakalpojumus:

• attīstīsim digitālo platformu 
“Cēsis8911” iedzīvotāju ziņojumiem 
par nebūšanām visa novada teritorijā;

• nodrošināsim visus pašvaldības 
pakalpojumu e-pakalpojumu formātā, 

kas būs pieejami visu diennakti un no 
Jums ērtas vietas;

• atvērsim pašvaldības datu kopas 
sabiedrības un uzņēmēju lietošanai.

2. Īpaši strādāsim pie klientu servisa 
pilnveides un ātruma tajās 
pašvaldības institūcijās, kas apkalpo 

iedzīvotājus un investorus.

3. Atbalstīsim viedo ciemu projektus 
lauku teritorijās.

4. Atbalstīsim vietējo iedzīvotāju 
padomju veidošanos, organizēsim 
iedzīvotāju forumus, lai iesaistītu 
iedzīvotājus lēmumu pieņemšanas 
procesos.

5. Saglabāsim esošās jauniešu mājas un 
pasākumus tajās.

6. Atbalstīsim senioru organizācijas un 
viņu aktivitātes.

Panāksim, ka arī turpmāk novadā 
būs viens no zemākajiem 
bezdarba radītājiem Vidzemes 
reģionā un valstī.
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6 Jaunā Vienotība Cēsu novadā

Veselības aizsardzība, sports un aktīvais 
dzīvesveids, sociālā aizsardzība un drošība

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

1. Pabeigsim Cēsu klīnikas 
infrastruktūras modernizāciju. 
Veicināsim kvalitatīvu veselības un 
sociālo pakalpojumu pieejamību 
iedzīvotājiem, piesaistot augsta 
līmeņa ārstus un citus speciālistus.

2. Iniciēsim un panāksim pašvaldības 
pabalsta izmaksu par katru 
jaundzimušo bērnu 300 EUR.

3. Saglabāsim feldšerpunktus lauku 
teritorijās.

4. Attīstīsim sporta infrastruktūru 
skolēnu, sportistu un iedzīvotāju 
vajadzībām.

5. Veicināsim bērnu spēļu un sporta 
laukumu attīstību dzīvojamajos 
rajonos.

6. Atbalstīsim sporta biedrības un citas 
organizācijas, kas veicina veselīgu 
dzīvesveidu, kā arī tiecas pēc 
augstiem rezultātiem sacensībās. 

7. Sniegsim plašu atbalstu sociālajām 
nevalstiskajām organizācijām to 
darbības nodrošināšanai.

8. Turpināsim nodrošināt sociālās 
palīdzības pieejamību un kvalitāti 
visām mērķgrupām visā novadā.

9. Saglabāsim jauniešu vasaras 
nodarbinātības programmas, 
paplašinot pieejamo nozaru un darba 
vietu skaitu. 

10. Nodrošināsim pašvaldības policijas 
darbības nepārtrauktību un 
sabiedriskās kārtības uzraudzību, 
tai skaitā attīstot darbu ar 
nepilngadīgajiem jauniešiem un viņu 
vecākiem.

11. Turpināsim attīstīt mūsdienīgu 
videonovērošanas tīklu sabiedriskās 
kārtības un drošības stiprināšanai.

Amatas novads

Cēsu novads

Jaunpiebalgas novads

Līgatnes novads

Pārgaujas novads

Vecpiebalgas novads

Priekuļu novads

• Attīstīsim sporta infrastruktūru pie izglītības iestādēm.

• Veidosim modernu primārās veselības centru ar ģimenes 
ārstu prakses vietām Palasta ielā 15 (bijušajā poliklīnikas ēkā).

• Sadarbībā ar Aizsardzības ministriju īstenosim vienas sporta 
zāles būvniecību.

• Turpināsim atjaunot un modernizēt slēpošanas – biatlona 
centru “Cēsis”.

• Veicināsim apgaismotas gājēju un velo infrastruktūras 
attīstību šādos virzienos: Cēsis – Līvi; Cēsis – Auciems; Cēsis – 
Jāņmuiža; Cēsis – Dukuri.

• Turpināsim attīstīt Pirtsupītes gravu veselīga dzīvesveida 
aktivitātēm.

• Pabeigsim sociālo pakalpojumu centra būvniecību Rīgas ielā 
90 un rūpēsimies par kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību 
tajā.

• Sadarbībā ar nevalstisko organizāciju turpināsim attīstīt 
jaunus sociālos pakalpojumus Gaujaslīčos.

• Piesaistīsim investīcijas Cēsu pansionāta renovācijai un 
paplašināšanai.

• Saglabāsim Vecpiebalgas doktorāta Jaunpiebalgas filiāli. • Pārbūvēsim Piebalgas pamatskolas ēku par pansionātu.

• Veiksim Rehabilitācijas centra “Līgatne” ēku renovāciju un 
piesaistīsim investīcijas tā darbības paplašināšanai.

• Turpināsim labiekārtot sporta laukumus Gaujasmalā, pie 
Laivenes un Ošu ielā.

• Saglabāsim un attīstīsim Līgatnes sporta centra materiāli 
tehnisko bāzi, attīstot trenažieru un individuālo treniņu 
iespējas.

• Realizēsim skeitparka paplašināšanas projektu Augšlīgatnē 
un sāksim skeitparka izveidi Līgatnē.

• Saglabāsim un uzlabosim neatliekamās medicīniskās 
palīdzības punktu Plācī.

• Saglabāsim sporta klubu “Pārgauja”.

• Saglabāsim un uzlabosim neatliekamās medicīniskās 
palīdzības (NMP) brigādes punktu Taurenē.

• Uzturēsim sporta infrastruktūru Vecpiebalgas vidusskolas un 
Vecpiebalgas novada pamatskolas sporta laukumos.

• Izveidosim bērnu rotaļu laukumu Inešu un Kaives pagastā, 
attīstīsim esošos rotaļu laukumus Dzērbenē, Taurenē, 
Vecpiebalgā

• Attīstīsim Vidzemes reģionālā futbola centra infrastruktūru 
Priekuļos.

• Attīstīsim sporta infrastruktūru Liepā, pie pamatskolas.

• Turpināsim atjaunot un modernizēt slēpošanas – biatlona 
centru.

Vide un dabas resursi

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

1. Atbalstīsim dabas resursu un 
vides daudzveidības saglabāšanu, 
iesaistoties tādos starptautiska 
un nacionāla mēroga projektos, 
kas veltīti vides kvalitātes un zaļo 
tehnoloģiju attīstības jautājumiem.

2. Iniciēsim, lai Cēsu novadā tiktu 
izveidota Vides pārraudzības nodaļa, 
kuras uzdevumos ietilpu vides 
aizsardzības un infrastruktūras 
attīstības jautājumi.

3. Turpināsim aktīvu sadarbību ar 
Dabas aizsardzības pārvaldi, Valsts 
vides dienestu, sabiedriskajām 
organizācijām un iedzīvotājiem, kas 
rūpējas par vides aizsardzības un 
dabas resursu apsaimniekošanas 
jautājumiem.

4. Sekmēsim videi draudzīgas 
uzņēmējdarbības attīstību.

5. Turpināsim ceļu uz bezatkritumu 
dzīvesveidu, pakāpeniski ieviešot 
dažādus risinājumus, kas ļauj 
samazināt atkritumu un piesārņojuma 
apjomu.

6. Īstenosim vienotu un modernu 
ūdenstilpju un ūdensteču 
apsaimniekošanas programmu un 
risināsim peldvietu labiekārtojumu.

7. Turpināsim aktīvi līdzdarboties 
Gaujas un tā baseina upju 
apsaimniekošanā.

8. Organizēsim regulāru gaisa un 
populārāko avotu ūdens kvalitātes 
mērījumus.

9. Iestāsimies par dzelzceļa līnijas 
elektrifikāciju Vidzemes reģionā, 
uzlabojot iedzīvotāju mobilitāti ar 
videi draudzīgu transportu.

10. Turpināsim darbu pie latvāņu 
invāzijas apkarošanas, piedāvājot 
nekustamā īpašuma atlaides tiem 
īpašniekiem, kuri godprātīgi veic 
latvāņu ierobežošanu.

11. Turpināsim attīstīt elektroauto 
uzlādes staciju tīklu.

Turpināsim ceļu uz 
bezatkritumu dzīvesveidu
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Kultūra, kultūrvēsturiskais mantojums un 
identitāte

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

1. Saglabāsim un atbalstīsim novada 
kultūras daudzveidību un identitāti, kā arī 
uzturēsim kultūras iestāžu tīklu - kultūras 
namus, amatu mājas, saieta namus u.c.

2. Saglabāsim bibliotēkas, kā arī radīsim 
iespēju mobilās bibliotēkas pakalpojumu 

pieejamībai.

3. Kopīgi gatavosimies Eiropas Kultūras 
galvaspilsētas 2027.konkursam.

4. Nodrošināsim Dziesmu un deju svētku 
kustības uzturēšanu.

5. Atbalstīsim profesionālās un tautas 
mākslas kolektīvus un pasākumus.

6. Paplašināsim finansējumu 
privātīpašniekiem kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšanai visā novadā.

7. Atbalstīsim kultūras jomas nevalstiskās 
organizācijas, privātās iniciatīvas un 
aktivitātes.

8. Līdzfinansēsim dažādus pasākumus 
vietējām kopienām un tūristiem.

Amatas novads

Cēsu novads

Jaunpiebalgas novads

Līgatnes novads

Pārgaujas novads

Vecpiebalgas novads

Priekuļu novads

• Strādāsim pie Latvijas eksperimentālās arheoloģijas centra 
izveides Āraišos. 

• Strādāsim pie Āraišu kultūrvēsturiskās ainavas apvidus 
iekļaušanas UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā.

• Turpināsim darbu pie Āraišu viduslaiku pilsdrupu 
konservācijas.

• Īpaši izcelsim un piesaistīsim papildu finansējumu M.Vanagas 
ieguldījuma Latvijas un Eiropas kultūras telpas saglabāšanā.

• Izcelsim Zaubes kultūrvēsturi un personības – Vilhelmu 
Purvīti, Garlību Merķeli, Vilhelmu Ķuzi u.c.

• Īstenosim Cēsu viduslaiku pils kompleksa atjaunošanas 
noslēdzošos darbus atbilstoši pils pārvaldības plānam.

• Atbalstīsim Vidzemes reģionālā arhīva būvniecību Cēsīs.
• Strādāsim pie jaunas Cēsu muzeja krātuves būvniecības.
• Iesaistīsimies konkursā Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027.

• Iesaistīsimies Annas baznīcas Cēsīs attīstības jautājumu 
risināšanā.

• Īstenosim Cēsu starptautiskā mārketinga aktivitātes, 
piesaistot kultūrtūristus no visas pasaules, kas apmeklētu 
Cēsu koncertzāles augstvērtīgos pasākumus un dažādas 
kultūrvietas.

• Aizsargāsim Jaunpiebalgas kultūrtelpu, nodrošinot vietējo identitātes stiprināšanu atbilstoši Latviešu vēsturisko zemju likumam.

• Attīstīsim Līgatnes industriālo kultūras mantojumu. • Saglabāsim Līgatnes pārceltuvi kā kultūrvēsturisku un 
tūrisma objektu.

• Strādāsim pie Lielstraupes pils un tās apkārtnes attīstības.
• Veiksim Rozbeķu pilsdrupu un mednieku namiņa konservāciju 

un to iekļaušanu tūrisma maršrutā, atbalstot dabas taku 
izveidi gar Braslas krastu.

• Uzlabosim Rozulas tautas nama infrastruktūru.
• Veiksim Ungurmuižas, Raiskuma, Auciemmuižas parku 

labiekārtojumu.

• Aizsargāsim Vecpiebalgas kultūrtelpu, nodrošinot vietējo 
identitātes stiprināšanu atbilstoši Latviešu vēsturisko zemju 
likumam.

• Meklēsim iespējas investīcijām Vecpiebalgas novadā 
esošajos muzejos un atbalstīsim muzeju apvienības “Orisāre” 
aktivitātes.

• Turpināsim darbu pie Veselavas muižas telpu restaurācijas un 
kultūrtūrisma piedāvājuma attīstības.

• Attīstīsim Eduarda Veidenbauma memoriālā muzeju “Kalāči” 
infrastruktūru un tūristu piesaisti.

• Nodrošināsim Priekuļu kultūras nama energoefektivitātes 
paaugstināšanu un infrastruktūras attīstību. 

• Labiekārtosim esošās estrādes Veselavā un Mārsnēnos.

Saglabāsim un atbalstīsim 
novada kultūras 
daudzveidību un identitāti



8 Jaunā Vienotība Cēsu novadā

Jaunās Vienotības komanda 
apvienojamajā Cēsu novadā

1. Jānis Rozenbergs

5. Juris Žagars

2. Ainārs Šteins

6. Biruta Mežale

3. Inese Suija-Markova 4. Atis Egliņš-Eglītis

Cēsu novada domes priekšsēdētājs

“Žagarkalna” īpašnieks, Dailes 
teātra direktors, Cēsu Mākslas 
festivāla dibinātājs, Cēsu novada 
domes deputāts

Līgatnes novada domes 
priekšsēdētājs,“Gaujas ilgtspē-
jīgas attīstības biedrības”valdes 
priekšsēdētājs

“B.Mežales grāmatvedības 
konsultāciju birojs” valdes 
priekšsēdētāja, biedrības “Sieviešu 
resursu centrs “Prieks”” valdes 
priekšsēdētāja, Cēsu novada domes 
deputāte

Zinātniskās organizācijas “Vides 
risinājumu institūts” izpilddirektore, 
Cēsu novada domes priekšsēdētāja 
vietniece, RTU doktorante

Cēsu novada pašvaldības admin-
istrācijas vadītājs, EKG 2027 Cēsu 
projekta vadītājs 

1. Esmu kā brīvprātīgais piedalījies 
vēlēšanu novērošanā Kosovā un 
Sjerraleonē. Kosovā vēl notika militāras 
sadursmes, brauca tanki. Bet Sjerraleone 
joprojām bija bīstama valsts. 
2. Es lepojos, ka Cēsis un novads ir modē. 
Mūsu attīstība ir pamanīta, novērtēta un 
apbrīnota. 
3. Vislabāk jūtos, slēpojot kalnos.
4. Tāpat kā mans tēvs un vecaistēvs 
esmu Gaujas puika. Tā ir mana upe, lai arī 
ļoti patīk Amatas un Braslas takas. 
5. Man un mūsu komandai ir milzīga 
pienākuma un atbildības sajūta gan pret 
cēsniekiem un vaivēniešiem, gan topošā 
Cēsu novada iedzīvotājiem. Lai nebūtu 
sajūtas “mēs un viņi”, lai solījumi tiktu 
izpildīti, lai jaunais Cēsu novads ir mājas 
mums visiem un ikvienam.

1. Esmu pastiprināti mācījies fiziku un 
matemātiku, un biju pārliecināts, ka 
mana nākotnes profesija būs saistīta ar 
eksaktajām zinātnēm.
2. Ar Žagarkalna izveidi vairāk nekā 20 
gadu garumā no krūmiem aizaugušas 
gravas un degradētas teritorijas līdz 
vienai no lielākajām slēpošanas un 
aktīvās atpūtas bāzēm Baltijā.
3. Sportot, slēpot, kāpt kalnos un, 
protams, baudīt labu mākslu.
4. Gaujas leja un Cīrulīšu dabas takas.
5. Nākotnē cilvēki arvien vairāk naudu 
tērēs sajūtām: kultūrai, izklaidei, 
ceļošanai, veselībai, gastronomijai. 
Cēsu novadam ir milzīgs potenciāls, ko 
mērķtiecīgi jāattīsta, lai šī nozare kļūtu arī 
par ekonomiski nozīmīgu faktoru.

1. Aktiera studijas Latvijas Mūzikas 
akadēmijā, bet izvēle dzīvei biznesā un 
pašvaldības vadībā.
2. Ar saliedētas un profesionālas 
komandas izveidi, kas strādā līgatniešiem 
un Līgatnei, un šīs jaukās vietas stabilo 
un straujo izaugsmi.
3. Laba un izzinoša literatūra, vienatne 
dabā un pie ūdeņiem.
4. Līgatne - laimīgā zeme.
5. Es iestāšos un panākšu to, lai topošā 
novada pārvaldes modelis nodrošinātu 
visu pakalpojumu pieejamību pat 
attālākajai viensētai un labā kvalitātē. 
Lai pašvaldības darbības principi būtu 
balstīti uz veselo saprātu, ne birokrātiju – 
lai ikviens ir svarīgs!

1. Nekad, ne pie kādiem dzīves 
pārbaudījumiem nepadoties. 
2. Vairākus gadus pēc kārtas 
noorganizētās sieviešu vasaras 
nometnes, sākot ar pagastiem, beidzot - 
visas republikas mērogā. Šo nometņu 
rezultātā cēlās sieviešu pašapziņa un 
uzlabojās garīgās veselības stāvoklis.
3. Sagādāt prieku citiem cilvēkiem.
4. “Man pašai birzī lakstīgala, 
Un jūrā ir savs mols, 
Bet PIEBALGĀ aiz zaļa egles zara 
Man Ir savs magnētiskais pols.”
5. Kalpoju, lai sniegtu cilvēkiem atbalstu 
un drošību. Tas ir mans aicinājums, kam 
sekošu arī turpmāk!.

1. Esmu ganījusi aitas Bulgārijas kalnos. 
2. Esmu lepna, ka tepat, Cēsīs, izdevies 
izveidot Vides risinājumu institūtu un 
starptautisku, profesionālu komandu, 
kas rada inovācijas dabas resursu 
apsaimniekošanas un augsto tehnoloģiju 
jomā.
3. Ceļojumi kopā ar vīru, teniss un 
grāmatas.
4. Viņķu kalns - augstākā un gleznainākā 
vieta Jaunpiebalgā.
5. Vides kvalitātes saglabāšana, dabas 
resursu tālredzīga apsaimniekošana, 
virzība uz bezatkritumu dzīvesveidu 
un videi draudzīgas uzņēmējdarbības 
attīstība.

1. Māku ar rokām slaukt govis. Darīju 
to vairāku gadu garumā ik vakaru pēc 
skolas. 
2. Piesaistītais finansējums un novadītie 
projekti izglītībā, pētniecībā, jaunatnes 
lietās, infrastruktūras attīstībā, kultūrā 
u.c.
3. Joprojām aizrauj vēsture. Varu 
stundām skatīties dokumentālas vai 
vēsturiskas mākslas filmas.
4. Gaujas senieleja.
5. Iestāšos par pieejamu un saprotamu 
pašvaldības klientu servisu, ko raksturo 
trīs vārdi: kompetence, konsekvence 
un pašvaldības aktīva komunikācija ar 
iedzīvotājiem.

JAUTĀJUMI KANDIDĀTIEM
1.  Kas Tavā dzīves gājumā spētu pārsteigtu apkārtējos?
2. Ar kādu paveikto darbu lepojies visvairāk?
3. Kādas nodarbes Tev sniedz prieku?
4. Tava mīļākā vieta topošajā Cēsu novadā?
5. Mana prioritāte deputāta darbā.

Ikviens cilvēks, ikviens pagasts, ikviena vieta ir 
svarīga jaunajā Cēsu novadā! Mūsu komanda apvieno 
pieredzējušus, atbildīgus un zinošus cilvēkus no visa 
jaunā Cēsu novada, kuri vēlas mērķtiecīgi attīstīt visa 
novada teritorijas. 
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7. Ēriks Bauers

11. Māris Baltiņš

9. Kaspars Gulbis

13. Aija Sīmane

8. Inga Cipe

12. Mārtiņš Malcenieks

10. Dace Potaša

14. Andris Melbārdis

Amatas novada sporta koordinators, 
domes deputāts, Nītaures vidussko-
las sporta skolotājs, Sieviešu florbo-
la komandas “Lekrings” atjaunotājs 
un treneris

SIA “OGN” valdes priekšsēdētājs, 
Priekuļu novada domes deputāts, 
orientēšanās sporta kluba 
“Meridiāns” valdes loceklis

Līgatnes novada Mūzikas un 
mākslas skolas direktors, Līgatnes 
novada domes deputāts

Cēsu Pilsētas vidusskolas direktore, 
Cēsu novada domes deputāte

Priekuļu novada pašvaldības 
Kultūras, izglītības, sporta un 
jaunatnes lietu nodaļas vadītāja, 
deju grupas “VIVA” vadītāja, XI  
Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētku režisore

SIA “Aktīvā tūrisma centrs “Eži””
līdzīpašnieks, Cēsu novada domes
priekšsēdētāja vietnieks attīstības
jautājumos

Vecpiebalgas novada 
pamatskolas direktora vietniece 
pirmsskolā, interešu izglītības 
pedagogs 

SIA “Priekuļu mašīnu stacija” 
valdes priekšsēdētājs, Cēsu 
novada domes deputāts, Cēsu 
novada medību koordinācijas 
komisijas vadītājs 

1. Trīnīšu piedzimšana - kļūšana par 
daudzbērnu tēvu 25 gados. 
2. Kā lielāko gandarījumu varu izcelt 
sieviešu florbola komandas “Lekrings” 
atdzimšanu Cēsīs pēc 14 gadu 
pārtraukuma. Tagad ikviena vecuma 
meitenei ir iespēja trenēties un spēlēt 
florbolu.
3. Brīvajā laikā spēlēju hokeju “HK 
Cēsis”. Patīk atpūta pie dabas, medības, 
makšķerēšana, pārgājieni, ceļošana un 
izbraucieni ar ģimeni.
4. Nevaru izcelt vienu konkrētu vietu. 
Ne par velti pēc augstskolas atgriezos 
dzimtajā pusē un nepaliku Rīgā.
5. Iestāšos par sporta un veselīga 
dzīvesveida aktivitātēm.

1. Pazīstu visus jaunā Cēsu novada lauku 
veikaliņus no sētas puses, jo negāju 
bērnudārzā, bet braukāju tētim līdzi 
maizes mašīnā. 
2. Īstajā brīdī radītas mobilā telefona 
lietotnes, ko lieto cilvēki visā pasaulē.
3. Lietainā laikā, kad kaimiņš suni ārā 
nedzen, skriet pa mežu ar karti un 
kompasu.
4. Driškina ezers.
5. Strādājot informācijas tehnoloģiju 
jomā, saskatu šai nozarei milzīgu 
nākotnes izaugsmi, tai skaitā topošajā 
Cēsu novadā. Tāpēc tiešām svarīgi 
sakārtot stabila interneta pārklājumu 
visā novadā, attīstīt viedos ciemus 
mazāk apdzīvotās vietās un ieguldīt 
digitālu prasmju celšanā kā skolēniem, tā 
pieaugušajiem.

1. Iepriekš neparedzamā un pēkšņā 
situācijā vienmēr esmu gatavs pārsteigt 
apkārtējos ar negaidītu un virtuozu 
akordeona spēles performanci.
2. Ikdienas vadītāja darbs pie Līgatnes 
Mūzikas un mākslas skolas attīstības un 
uzstādīto mērķu īstenošanas.
3. Sniegt emocionāli pozitīvu muzikālo 
baudījumu saviem klausītājiem ir mans 
būtiskākais prieka un gandarījuma avots. 
4. Ainaviskā daba un sēta vecāku mājās 
Līgatnes Upmaļos, kuru mūžam caurvij 
bērnības garša.
5. Man ārkārtīgi nozīmīga ir kvalitatīvu 
mūzikas, mākslas un citu programmu 
pieejamība arī ārpus Cēsīm. 

1. Katru dienu ir mans “neko nedarīšanas 
laiks” – tas ir laiks, kad es adu zeķes. 
Gada laikā tā tiek noadīti apmēram 50 
zeķu pāri.
2. Cēsu Pilsētas vidusskola – kopā ar 
komandu manā vadībā izveidota un 
turpina veidoties izglītības iestāde.
3. Darbošanās piemājas dārzā, garākas 
pastaigas dabā, konservēšana, joga.
4. Raiskuma pagasta Kūdums – kur 
pavadīju bērnību pie vecvecākiem. 
Vaives pagasta Rāmuļi - pirmā 
darbavieta. Drabešu pagasta Agra un, 
protams, mana dzimtā pilsēta Cēsis.
5. Mana prioritāte būs kvalitatīvas 
izglītības pieejamība mūsu bērniem 
kā Cēsīs, tā ikvienā mūsu novada 
skolā. Tāpat nepieciešams panākt, 
ka mēs, pieaugušie, arī mācāmies un 
pilnveidojamies!

1. Zāģēju, slīpēju un savā izpratnē 
restaurēju senas koka lietas.
2. Ar daudzu notikumu kopumu, pēc 
kuriem varu teikt, tas bija tā vērts!
3. Ceļot un atgriezties mājās.
4. Kāda no Cēsu vecpilsētas mazajām 
ieliņām, kā arī saullēkta soliņš Amatas 
lauku mājas pagalmā.
5. Man svarīgi, lai ikvienam iedzīvotājam 
ir iespēja pašrealizēties dziedot, 
dejojot, spēlējot teātri vai kādu mūzikas 
instrumentu, un pieejams kvalitatīvs 
kultūras piedāvājums, ko skatīties un 
baudīt. Lai ikviena kultūras iniciatīva tiktu 
saklausīta un dota iespēja tai piepildīties.

1. Ļoti patīk darbs ar koku, savā mājā pats 
esmu licis gan grīdas, gan būvējis terasi 
un trepes, pat izgatavojis mēbeles. Esmu 
arī pinis grozus un grebis karotes.
2. Lepojos, ka izveidoju Cēsu tūrisma 
informācijas centru un ieliku pamatus 
Cēsu rajona tūrisma nozares attīstībai. 
3. Garie pārgājieni ar kājām.
4. Āraišu apkārtne visos gadalaikos.
5. Lai ģimenēm ar bērniem Cēsu novadā 
ir ērta dzīve, kas sevī ietver veselīgu un 
drošu apkārtējo vidi, kvalitatīvu izglītību 
un daudzpusīgas iespējas sportot un 
atpūsties.

1. Pirmā: ja es nestrādātu ilgāk par 
noteikto darba laiku. Otrā: ja pēkšņi 
paziņotu, ka aizeju no pedagoģijas.
2. Lepojos, ka divos gados kopā ar 
komandu izveidojām lielisku pirmsskolas 
iestādi Taurenē un turpinām to darīt.
3. Man ir ļoti skaists hobijs – floristika. 
4. Ir vairākas, taču vienmēr sirds velk uz 
savu dzimto vietu... 
5. Apzinos cik nozīmīga ir izglītības 
pieejamība reģionos. Tas ir viens no 
atslēgas jautājumiem jaunām ģimenēm, 
kur vīt savu ligzdiņu. Es iestājos par 
izglītības pieejamību pēc iespējas tuvāk 
mājām.

1. Esmu paredzams, bez lieliem 
pārsteigumiem. 
2. Paju sabiedrības “Vaive” privatizācija, 
izmaksājot augstāko pajas vērtību bijušā 
Cēsu rajona teritorijā.
3. Medības, tautas dejas, ik sestdienas 
pirts rituāls.
4. Manas mājas apkārtne Vaives upes 
senlejā.
5. Šajā Cēsu domes sasaukumā iestājos 
par ražošanas teritoriju attīstību un 
sakārtošanu uzņēmējdarbības attīstībai. 
Tieši to pašu vēlos akcentēt topošajā 
Cēsu novadā.
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15. Vaira Zauere

19. Normunds Ruķis

17. Rihards Vidzickis

21. Raimonds Dombrovskis

16. Edgars Bērzkalns

20. Erlends Geruļskis

18. Ingus Laiviņš

22. Jānis Ķipurs

Amatas novada pašvaldības 
sociālā dienesta vadītāja, biedrības 
“Novadnieki attīstībai” valdes 
priekšsēdētāja

SIA “Vienotnes” valdes 
priekšsēdētājs, PKS “Straupe” 
valdes priekšsēdētāja vietnieks, 
Lauksaimniecības Statūtsabiedrību 
asociācijas loceklis

Vienkoču parka un Kokamatniecības 
muzeja veidotājs, Līgatnes novada 
domes priekšsēdētāja vietnieks, 
biedrību “Līgatnes upes saimnieki” 
un “Zaļie amatnieki” valdes priekš-
sēdētājs, inženierzinātņu doktors

Aktīvās atpūtas centra 
“Vanagkalns” vadītājs, ceļotājs, 
piedzīvojumu filmu autors, gids

SIA “Rīga Consulting” valdes 
priekšsēdētājs, Vecpiebalgas 
novada domes deputāts

SIA “Cēsu klīnika” ārsts, Cēsu 
novada domes deputāts

AS “CATA” pārvadājumu daļas 
ražošanas inženieris, Cēsu 
novada domes deputāts, SK 
“Pārgauja” treneris, Latvijas 
florbola vīriešu izlases treneris

IK “JANIS KIPURS” īpašnieks, 
olimpiskais čempions bobslejā

1. Neatlaidība, vērtību stingrums, 
tolerance, pacietība. 
2. Vadot Amatas novada pašvaldības 
Sociālā dienestu, esmu virzījusi 
tā augšanu līdzi laikam. Biedrības 
“Novadnieki attīstībai” vadīšana, tās 
projektu apgūšana Zaubes, Taurupes un 
Mazozolu pagastos.
3. Rūpes par puķēm, mazbērniem, 
dzīvniekiem.
4. Vidzemes pakalni, mājas.
5. Bieži vien sociālie cilvēki ir pēdējais 
bastions, kas dod atbalstu grūtībās 
nonākušam cilvēkam. Tāpēc svarīgi 
saglabāt pilnvērtīgu sociālo palīdzību 
ikvienā vietā un ikvienam, kuram tas 
nepieciešams.

1. Esmu diplomēts pirtnieks.
2. Lepojos ar stipru ģimeni. Mums ir divas 
brīnišķīgas meitas.
3. Tuva man ir daba. Sevī mieru, spēku 
un enerģiju rodu, ejot medībās un veicot 
pirts rituālus.
4. Kaut gan esmu dzimis piebaldzēns un 
ir patīkami ar prieku atgriezties Piebalgas 
pakalnos, Pārgaujas novadu vairāk nekā 
30 gadus saucu par savējo.
5. Lauksaimniecība ir atslēgas nozare 
Latvijā gan nodarbinātības, gan pievieno- 
tās vērtības ziņā. Šo svarīgo tautsaimnie-
cības nozari esmu aizstāvējis gan Latvijā, 
gan Briselē, un darīšu to arī tagad.

1. Daudzpusīgums manā darbā un 
vaļaspriekos.
2. Ar kokamatniecības vēstures 
saglabāšanu un dažu izzudušu amatu 
“atdzīvināšanu”.
3. Viss, ko daru gan darbā, gan 
vaļaspriekos.
4. Kokamatniecības muzeja darbnīca un 
Gauja.
5. Topošais Cēsu novads ir ļoti bagāts 
ar vēsturiskajiem notikumiem un 
kultūrvēsturiskajiem pieminekļiem. Tā ir 
mūsu bagātība, kas jāsargā, jāatjauno.

1. Esmu daudz pabijis dažādās zemēs, 
daudz strādājis ar visneparastākajiem 
un pasaulē pazīstamiem cilvēkiem. 
Piemēram, esmu bijis Baltajā namā pie 
prezidenta Reigana.
2. Ar Vanagkalnu, slēpošanas un aktīvās 
atpūtas vietu Piebalgā.
3. Strādāt un kaut ko aiz sevis atstāt 
sakārtotu. Tas var būt gan viens grāvis, 
gan gadiem ilgs projekts.
4. Vistālākais no centra vēl neskartais 
mežs, pilns ar lieliem kokiem.
5. Kultūra un sports, pašvaldības 
administratīvo sodu salāgošana ar 
nodarījumu, vides aizsardzība un aktīvais 
tūrisms.

1. Regulāri veicu mājas darbus - gan 
trauku mazgāšanu, gan grīdu mazgāšanu.
2. Ar zināšanu un prasmju nodošanu 
saviem audzēkņiem.
3. Kopā pavadītais laiks ar ģimeni.
4. Vecpiebalga.
5. Pašvaldība var organizēt un finansēt 
savus pakalpojumus no uzņēmēju 
veiktajiem nodokļu maksājumiem. Jo 
vairāk mums būs uzņēmēju, jo labāk 
viņiem ies, jo lielāki nodokļu ieņēmumi 
pašvaldībai un iespējas tai sniegt labākus 
pakalpojumus saviem iedzīvotājiem. 
Tāpēc mana prioritāte būs atbalsts 
esošajiem un jaunajiem uzņēmējiem.

1. Reizēm izdodas pārvarēt iedzimto 
slinkumu.
2. Lepojos ar līdz šim paveikto savā 
esošajā amatā.
3. Mēģinājumi amatierdārzniecībā.
4. Stādu tirgi.
5. Cēsu klīnikas fiziskā un saturiskā 
augšana, veselīga dzīvesveida 
aktivitātes un pasākumi, atjaunojamo 
dabas resursu un vides daudzveidības 
saglabāšanas projekti, satiksmes 
drošības uzlabojumi ielās, mūžizglītības 
piedāvājums un interneta pieejamība.

1. Deviņu gadu vecumā izcīnīju 4.vietu 
Latvijas Čempionātā modernajās dejās. 
2. Esmu vēl ceļā uz to!
3. Vēlme sacensties un mēģināt būt 
labākam man sniedz daudz pozitīvu 
emociju.
4. Mana sirds pieder Cēsīm, kur pavadu 
lielāko daļu sava laika, esmu dibinājis 
ģimeni un uzcēlis māju. Taču ikdienā 
esmu arī skaistajā Pārgaujas novadā.
5. Iestāšos par atbalstu gan sportistiem, 
gan sporta klubiem, gan treneriem, lai 
varam Cēsu novada vārdu nest Latvijā 
un pasaulē ne tikai ar izcilniekiem 
izglītībā, kultūrā, bet arī sportā!

1. Esmu kaislīgs klasiskās un kora mūzikas 
piekritējs, kas nav raksturīgi sportistiem.
2. Protams, lepojos ar saviem sasnie-
gumiem sportā - ar izcīnītajām Olimpis-
kajām, pasaules un Eiropas čempionātu 
medaļām bobslejā. Tāpat lepojos ar 
manu audzēkņu izcīnītajām godalgām 
visaugstākā līmeņa sacensībās.
3. Izvēloties kādu darbošanās virzienu, 
jau pašā sākumā mērķa latiņu uzstādu 
ļoti augstu, un, ja neatlaidīga darba 
rezultātā izdodas to sasniegt, ganda-
rījums ir liels.
4. Bez šaubām mīļākā vieta man ir manas 
mājas ar nelielu zemes pleķīti Rakšupītes 
krastā.
5. Pēc savas būtības esmu pedants. Es 
ļoti vēlētos, lai topošajā Cēsu novadā 
tiktu pievērsta lielāka uzmanība 
nesakoptām teritorijām un graustiem.
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Bet kā ir patiesībā?
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.



valdes loceklis Normunds Ruķis, mūsu 
sadarbības partnere Biruta Mežale, 
tāpat simpātijas vieš Jāņa Rozenberga 
personība, tāpēc patiesi ceru, ka mūsu 
vērtības un redzējums tiks pārstāvēts 
kopīgajā Cēsu novadā! 

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

Ko domā citi?
12 Jaunā Vienotība Cēsu novadā

Vadot Latvijas Universitātes Cēsu filiāli 
(iepriekš RPIVA Cēsu filiāli), man bijusi 
cieša sadarbība gan ar Cēsu novada 
Izglītības pārvaldi, gan Cēsu novada 
domes priekšsēdētāju Jāni Rozenbergu. 
Esam sagatavojuši gan Cēsu, gan Cēsu 

Mārīte Raudziņa
LU Cēsu filiāles vadītāja

Esmu no Priekuļiem un ar lielām cerībām 
raugos uz mūsu novada pievienošanu 
nu jau lielajam Cēsu novadam. Ko 
nevar izdarīt viens, to var izdarīt visi 
kopā. Cēsis kļuvušas par pilsētu, uz 
kuru pārceļas jaunas ģimenes gan no 
tuvējiem novadiem, gan no Rīgas. Šeit ir 
sakopta vide un pieejama laba izglītība 
gan maziem, gan lieliem. Šī ir pilsēta 
Gaujas Nacionālā parka vidū, pilsēta, 
kas lieliski parāda, kā dabas aizsardzība 
līdzāspastāv attīstībai. Esmu drošs, ka 
Jānim Rozenbergam ir skaidra vīzija, 
kā no novadu apvienošanas iegūs arī 
Jaunpiebalga, Vecpiebalga, Amata, 
Priekuļi, Pārgauja un Līgatne. Viņš 
panāks, ka visi jaunā novada iedzīvotāji 
būs īsti savējie.

Kristers Serģis
Vairākkārtējs pasaules motokrosa 
čempions, uzņēmējs, Cēsu novada 
patriots

Daudzus gadus vadu nu jau vienīgo 
Cēsu puses piensaimnieku kooperatīvo 
sabiedrību “Straupe”, kas savās 
rindās apvienojis daudzus desmitus 
piensaimniekus un vienmēr iestājies par 
kvalitatīvas produkcijas piegādi saviem 
uzticamajiem klientiem. Mēs vēlētos, 
lai topošais novads bērnu un skolēnu 
ēdināšanā izmantotu vietējā ražojuma 
veselīgu pārtiku, kas būtu neatsverams 
ieguldījums mūsu jauniešu veselībā. 
Tāpat mums svarīgs regulārs dialogs ar 
pašvaldību par uzņēmējdarbības vides 
attīstības un atbalsta jautājumiem. 
Jaunās Vienotības komandā Cēsu 
novada pašvaldības vēlēšanās 
kandidē mūsu ilggadējais biedrs un 

Ar šo pusi esmu saistīts jau vairāk nekā 12 
gadus. Man Līgatnē ir īpašums, kurā man 
ļoti patīk pavadīt savu brīvo laiku. Šī ir 
skaista vieta ar jaukiem cilvēkiem! Gadu 
gaitā, braucot uz Līgatnes lauku īpašumu, 
biju ievērojis ēku Augšlīgatnē. Redzot kā 
Līgatnē attīstās tūrisms un aprunājoties 
par biznesa vidi ar citiem uzņēmējiem, 
es šo īpašumu iegādājos, lai investētu 
biznesa attīstībā. 
Mēs neviens nezinām, kā būs lielajā Cēsu 
novadā, bet Līgatnē no pašvaldības 
vadības un speciālistiem saņēmu lielu 
pretimnākšanu savu ideju realizācijai. 
Man kā uzņēmējam tas ir ļoti svarīgi! 
Tāpēc patiesi ceru, ka topošajā Cēsu 
novadā tūrisms, gastronomija un kultūra 
būs nozīmīgi attīstības virzieni, kā arī 
pašvaldības pretimnākšana būs līdzīga kā 
Līgatnē.

Imants Balodis
PKS “Straupe” valdes 
priekšsēdētājs

Elmārs Tannis
Šefpavārs, uzņēmējs

Kā savu sabiedrisko aicinājumu daudzu 
gadu garumā esmu izjutis mūsu vēstures 
izzināšanu, aizmirsto notikumu celšanu 

2017.gada Amatas novada pašvaldības 
vēlēšanās manis pārstāvētā Zaļo 
Zemnieku savienība veidoja kopēju 

Renārs Sproģis
Uzņēmējs, Cēsu kauju un Lāčplēša 
dienas atceres pasākumu veidotājs

Elita Eglīte
Amatas novada domes 
priekšsēdētāja

sarakstu ar “Vienotību”. Savu izvēli ne 
mirkli nenožēloju, jo kopā esam paveikuši 
daudz nozīmīgu lietu, kas prasa politisko 
tālredzību un drosmi. Par piemēru minēšu 
Āraišu ezerpils kompleksu. Parasti visi 
runā par to, ko varētu atdot valstij, lai 
samazinātu budžeta tēriņus un tiktu vaļā 
no “problēmām”. Bet mēs – tieši pretēji – 
pārņēmām no valsts nīkuļojošu un ilgstoši 
bez investīcijām turētu, bet ļoti svarīgu 
un atpazīstamu kultūrvēsturisku objektu. 
Esam jau veikuši pirmās nozīmīgās 
investīcijas, un esmu pārliecināta – ne 
pēdējās. Un to var paveikt tikai tad, 
ja deputāti ir vienoti, profesionāli un 
orientēti uz rezultātu. Tāpēc droši varu 
aicināt Amatas iedzīvotājus tuvojošajās 
vēlēšanās atbalstīt “Jaunās Vienotības” 
un Latvijas Zemnieku savienības 
komandas. Plecu pie pleca esmu 
strādājusi ar deputātu kandidātiem Vairu 
Zaueri, Ēriku Baueru, tāpat veiksmi vēlu 
mūsu novada uzņēmējam, olimpietim 
Jānim Ķipuram. Nākamajam politiskajam 
darba cēlienam būs nepieciešama 
pieredze, zināšanas un – labā nozīmē – 
ambīcijas, ko saskatu šajās komandās.

Deputātiem jābūt vienotiem

Visi novada iedzīvotāji - savējie

Es balsošu par Jauno Vienotību!

Cieņpilna attieksme pret valsti Dialogs ar pašvaldību

Svarīga pretimnākšana

apkārtnes, gan visas Vidzemes novadiem 
nepieciešamos pedagogus pirmskolām 
un skolām. Esam kopīgi īstenojuši 
dažādus izglītības projektus, izstrādājuši 
un licencējuši jaunas un aktuālas studiju 
programmas. Esam vienmēr bijuši 
atbalstīti grūtos laikos, kad uzvirmoja 
hamletiskais jautājums: būt vai nebūt 
Cēsu filiālei arī turpmāk. Vēlos ieskicēt 
vienu nesenu gadījumu, proti, Latvijas 
Universitāte šajā pavasarī rīkoja zinātniski 
lietišķo konferenci par Latvijas reģionu 
un to izglītības attīstības izaicinājumiem. 
Viens no referentiem bija Jānis 
Rozenbergs, kurš iezīmēja galvenos jaunā 
Cēsu novada attīstības izaicinājumus 
nākotnē, uzsverot, cik liela loma tajā 
būs tieši iedzīvotāju izglītībai. Pēc šīs 
prezentācijas saņēmu daudz uzslavu un 
apbrīnas no augstskolas kolēģiem, filiāles 
absolventiem, citu novadu pedagogiem 
par mūsdienīgo un profesionālo nākotnes 
redzējumu. Tāpēc esmu pārliecināta 
un droša, ka Jānim Rozenbergam un 
viņa komandai ir skaidrs jaunā Cēsu 
novada nākotnes attīstības redzējums, 
kompetence un krampis to arī īstenot.
Es balsošu par Jauno Vienotību!

gaismā un patriotisma stiprināšanu. Man 
ir prieks, ka kopā ar komandu izdevies 
Lāčplēša dienas atceres pasākumos Cēsu 
Pils parkā pulcēt tūkstošiem cilvēku, 
tādējādi kļūstot par vienu no viskuplāk 
apmeklētākajiem pasākumiem valstī. Arī 
Cēsu kaujas beidzot plaši izskanējušas 
un kļuvušas par Latvijas Uzvaras dienu, 
un arvien vairāk cēsnieku zina un novērtē 
šo notikumu nozīmi. Mans sapnis būtu, 
ja Cēsu kauju diena, 22.jūnijs, būtu mūsu 
kalendāros kā sarkanais datums jeb 
svētku diena. Tā būtu cieņpilna attieksme 
pret mūsu brīvības cīnītājiem. Topošajam 
Cēsu novadam ir bagāta vēsture, par 
kuru mums jābūt zinošiem pašiem un 
jāspēj pastāstīt citiem. Līdz ar to ir svarīgi, 
ka arī pašvaldība un tās vadība to apzinās 
un ir gatava sadarboties šo mērķu vārdā. 
Tāpēc es šajās vēlēšanās atbalstīšu 
Jaunās Vienotības komandu!


