
Atbilstoši Investīciju plānam
lielākie ieguldījumi 2022. gadā
paredzēti izglītībAs infrA -
struktūrā, kas ietver tādus
novadam nozīmīgus investīciju
projektus kā:

- ERAF projekta “Izglītības ie-
stāžu infrastruktūras modernizāci-
ja” ;

- pašvaldības ēku energoefekti-
vitātes paaugstināšana: Drabešu
Jaunajā pamatskolā, Aleksandra
Bieziņa Raiskuma pamatskolā,
Līvu pirmsskolas izglītības iestā-
dē, Jaunpiebalgas vidusskolā,
Cēsu Bērzaines pamatskolā- at-
tīstības centrā, Cēsu 1. pamat-
skolas mācību darbnīcas ēkā;

- Nītaures pamatskolas rekons-
trukcijas būvprojekta izstrāde
ēkas funkcionalitātes paaugstinā-
šanai; 

- būvprojekta izstrāde ēkas

Dārtas ielā 1, Cēsīs, pārbūvei par
pirmsskolas izglītības iestādi;

- centralizētas mehāniskās ven-
tilācijas sistēmas ierīkošana Cēsu
Valsts ģimnāzijas ēkā;

- Līgatnes pirmsskolas izglītī-
bas iestādes Gaujas ielā 7,
Līgatnē, pārbūve;

- Augšlīgatnes pirmsskolas iz-
glītības iestādei “Zvaniņi” ener-
goefektivitātes paaugstināšanas
būvprojekta izstrāde;

-  jumta nomaiņa Vecpiebalgas
vidusskolas pirmsskolas izglītības
iestādei; 

- turpināsies NOIF projekta
“Nākotnes tehnoloģiju izziņas
centrs” un KPFI projekta
“Nākotnes tehnoloģiju izziņas
centrs” ieviešana.

Finanšu ieguldījumus plānots
veikt arī publiskās telpAs

lAbiekārtošAnAi, lai:    
- izveidotu skeitparku Līvu cie-

mā un  pabeigtu skeitparka re-
konstrukcijas darbus Cēsu pilsē-
tā;    

- rekonstruētu gājēju tiltu pār
Arisu (Vecpiebalga);

-  turpinātu ūdens krānu uzstā-
dīšanu sadarbībā ar
“Draugiem.lv” ;

-  izbūvētu paaugstinātās gājēju
pārejas Gaujas ielā (pie Cēsu 2.
pamatskolas), Cēsīs, Cēsu nova-
dā;

- turpinātu  rotaļu laukuma lab -
iekārtošanas darbus Maija parkā,
mulčas segumu  nomainot pret
gumijas segumu;

- Cēsīs , Pils ielā 12,  atjaunotu
piemiņas sienu represētajiem; 

- ierīkotu apgaismojumu Nēķina
parkā un Dzērbenes skvēriņā pie
Dzērbenes pils;

-  realizētu Priekuļu vidusskolas

atklātā sporta laukuma un auto-
stāvvietas pārbūvi;

- ierīkotu apgaismojumu
Stalbes ciemā gar Rundu 8.

pAšvAldībAs īpAšumu
sAkārtošAnā tiks veikt šādi
darbi: 

- bijušās Piebalgas skolas pār-
būve par pansionātu;

- ēkas "Gaismas", Skujenē, -
jumta pamata un cokola atjauno-
šana;

- Vecpiebalgas jauno kapu kap-
ličas jumta nomaiņa, mūra re-
monts;

- Dzērbenes pils saimniecības
ēkas avārijas stāvokļa novēršana;

- Vecpiebalgā K. Skalbes mu-
zeja fasāžu vienkāršota atjauno-
šana (izpētes daļa);

- Taurenē ēkas "Rudiņi" kāpņu
remonts un kāpņu nojumes izvei-

došana;
- Cēsu Meža kapu kapličas zā-

les sienu un griestu remonts;
- Jumta maiņa pašvaldības īpa-

šumam Meldru ielā 15, Priekuļi.q

druva l otrdiena, 8. februāris, 2022.4 Cēsu novada budžeTs

Cēsu novada domes priekš-
sēdētājs Jānis Rozenbergs, pre-
zentējot    2022.gada budžetu, to
nosauca par līdzsvara un konku-
rētspējas budžetu: “Līdzsvara bu-
džetu varētu saukt arī par izlīdzi-
nāšanas budžetu, jo tās tradīcijas
un programmas, kas līdz šim biju-
šas vien dažos vēsturiskajos nova-
dos, esam centušies paplašināt vi-
sam Cēsu novadam. Esam spējuši
izlīdzināt pakalpojumu grozu un
tā pieejamību visā novadā. Visi
vēsturisko novadu iesāktie pro-
jekti tiks pabeigti, arī ja tie turpi-
nās vēl 2022.gadā.    

Runājot par konkurētspējas bu-
džetu, manā ieskatā budžetā ir
daudz dažādu attīstības projektu
gan izglītībā, gan ceļu infrastruk-
tūrā, gan uzņēmējdarbībā, kas ilg -
termiņā noteikti stiprinās Cēsu
novada konkurētspēju.” 

Domes priekšsēdētājs paskaid-
roja, ka jau septembrī deputāti
vienojušies par  2022.gada budže-
ta prioritātēm. Novembra sākumā
tika izveidota budžeta komisija 13
cilvēku sastāvā, par pamatu ņe-
mot Finanšu komitejas sastāvu,
komisijā ietverot arī izpilddirek-
toru un finanšu pārvaldes vadītā-
ju. Komisijas uzdevums bija
sniegt viedokli par papildu pie-
prasījumiem, jaunām aktivitātēm,
jauniem projektiem.    

“Šajā budžetā kā prioritātes
esam izvēlējušies transporta in-
frastruktūru, dažādu veidu projek-
tus piesaistīt izglītības, sociālās
jomas, dzīvojamā fonda, zaļā kur-
sa un energoefektivitātes jomā.
Arī uzņēmējdarbības, dabas un
kultūrvēsturiskā mantojuma, un
tūrisma attīstības jomā. Vēl viena
no prioritātēm ir informāciju teh-
noloģiju sekmēšana novadā pub-
liskajā pārvaldē un uzņēmējdarbī-
bā,” informēja J. Rozenbergs, pie-
bilstot, ka šī gada budžetā visas
prioritātes ir pārstāvētas. 

Pēc viņa teiktā ceļu infrastruk-
tūras uzlabošanai budžetā ir pro-
gramma 3,2 miljonu vērtībā, plus
vēl pērn uzsāktie projekti vēstu-

riskajos novados. Izglītībā ir gan
struktūrfondu projekti, gan valsts
aizņēmumu projekti, gan arī paš -
valdības budžeta investīcijas.
Sociālajā jomā ir pansionāta pro-
jekts Jaunpiebalgā, grupu dzīvok-
ļu māja Cēsīs, nodrošināts arī
daudzveidīgs atbalsts sociālās pa-
līdzības un pakalpojumu ziņā, kur
pieaugums ir gandrīz 600 tūkstoši
eiro uz visu novadu.

“Uzskatu, ka deputātu iesaiste
budžeta veidošanā bija daudzvei-
dīga un visiem brīvi pieejama.
Oktobrī visiem deputātiem tika
nodrošināta pieeja “ZZ Dats” grā-
matvedības programmatūrai, kurā
redzami visi pieprasījumi, visi ie-
stāžu budžeti, redzama budžeta
tapšana. Izveidotās budžeta komi-
sijas sēdes bija atklātas un plaši
apmeklētas,” teica J. Rozenbergs.

Budžeta tapšanas laikā saņemti
divu deputātu pieprasījumi. Atis
Egliņš – Eglītis iesniedza trīs pie-
prasījumus, no tiem apmierināts
viens – 20 000 projektam “Cēsis –
Latvijas kultūras galvaspilsēta
2025”. Otru iesniedza deputāti

Andris Mihaļovs un Ella Frīd -
valde – Andersone par nepiecieša-
mo finansējumu tilta pār Gauju
Līgatnē izpētes procesam, un fi-
nansējums 20 000 eiro apmērā ir
iekļauts 2022.gada budžetā.

Budžeta ieņēmumi plānoti 84
850 751 eiro apmērā. Lielu poste-
ni – 28 576 304 eiro  - veido no-
dokļu ieņēmumi, no tiem lielākais
īpatsvars ir iedzīvotāju ienākuma
nodoklim (89,6 %) un nekustamā
īpašuma nodoklim (8,1 %).
Savukārt transfertu ieņēmumi jeb
ieņēmumi, ko pašvaldība saņem
no valsts vai citu pašvaldību bu-
džetiem, plānoti 31,364 miljonu
eiro apmērā. Valsts budžeta trans-
fertu apjoms vairāk nekā 30 mil-
jonu eiro galvenokārt paredzēts
pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas ob-
ligātajām iemaksām.

Pašvaldībā norāda, ka ieņēmu-
mu daļa plānota piesardzīgi, jo ir
liela neziņa attiecībā uz “Covid -
19” pandēmijas ietekmi, līdz ar to
gada laikā var nākties sastapties ar
lieliem izaicinājumiem ieņēmu-

mu prognozes izpildē.
Domes priekšsēdētājs arī infor-

mēja, ka pašvaldībai uz šī gada
1.janvāri no pagājušā gada ir vai-
rāk nekā 13 miljoni eiro naudas lī-
dzekļu atlikums.         

Šajā gadā paredzēts ņemt arī
aizņēmumus 3,6 miljonu apmērā.
Pašvaldības kredītportfelis šogad
būs 9, 77 procenti no pieļaujama-
jiem 20 procentiem, kas noteikts
likumdošanā. 

Izdevumu sadaļa ir 81 666 896
eiro. No tiem vairāk nekā 32 mil-
joni ir izglītības funkcijai, vairāk
nekā 21 miljons eiro – ekonomis-
kajai darbībai. Šajā sadaļā (eko-
nomiskā darbība)  iekļauta arī plā-
noto ielu/ ceļu posmu būvniecības
projektu realizācija, Eiropas Sa -
vienības projekta “Degradēto teri-
toriju revitalizācija Cēsu novadā
IV kārta”, Nākotnes tehnoloģiju
izziņas centra būvniecības pro-
jekts, citi būvniecības un attīstības
projekti, arī pašvaldības mājasla-
pas uzturēšana un informatīvā iz-
devuma “Cēsu Vēstis” izplatīša-
na.

Budžetā 7,5 miljoni eiro pare-
dzēti teritorijas un mājokļu ap-
saimniekošanai, vairāk nekā 7,3
miljoni sociālajai aizsardzībai.

“Ja budžetu skatāmies caur
viena eiro prizmu, tad no katra ei-
ro 40 centus tērējam izglītības
funkcijai, 26 – ekonomiskajai dar-
bībai, 9 – teritorijas un mājokļu
apsaimniekošanai,  9 -sociālajai
aizsardzībai, 8 – atpūtai, kultūrai
un reliģijai, 3 – vides aizsardzībai,
2 – vispārējiem vadības dienes-
tiem, 2 – veselības aprūpei, 1 – sa-
biedriskajai kārtībai un drošībai,”
skaidroja domes priekšsēdētājs.

Stāstot par pašvaldības darba
reorganizāciju, J. Rozenbergs in-
formēja, ka amata vienību skaits
2021.gadā    pašvaldībā bija 390,8,
bet 2022.gadā – 270. Samazi -
nājums    par 121 vienību ļāvis ie-
taupīt vairāk nekā 151 tūkstoti ei-
ro. 

Norādot uz šī gada izaicināju-
miem, domes priekšsēdētājs sacī-
ja, ka viens no tiem ir neziņa:
“Grūti prognozēt, kāda būs eko-
nomiskā attīstība pasaulē un
Latvijā. Ekonomisti spriež par no-
pietnu inflācijas risku, kas neno-
liedzami atsauksies uz izdevu-
miem. Šobrīd nav skaidrs, kā va-
rētu attīstīties energoresursu cenu
izmaiņas. Vēl viens izaicinājums
ir pavasarī gaidāmā diskusija par
bērnu ēdināšanu novada skolās.
Šo mācību gadu noslēgs esošajā
kārtībā, par jauno deputātiem būs
jāvienojas.

Budžeta grozījumos būs jārisina
pedagogu algu palielinājums no
1.septembra.” 

J. Rozenbergs atzina, ka šis bi-
jis smagākais budžeta tapšanas
process viņa darba pieredzē paš -
valdībā: “Skaidrs, ka vienmēr gri-
bas vairāk, un saprotu, ka katram
liekas, ka viņa nozare ir svarīgā-
kā. To neapšaubot, mums bija jā-
cenšas izlīdzsvarot budžetu tā, lai
visās nozarēs, visās jomās ir kaut
nedaudz, bet tomēr virzība uz
priekšu, uz attīstību. 

Izaicinājumi, veidojot šo pirmo
jaunā novada budžetu, bija, bet
esmu pārliecināts, ka no nākamā
gada situācija būs daudz vienkār-
šāka.” q

apstiprināts jaunā
Cēsu novada pirmais
budžets. Tā ieņēmumi
plānoti 84 850 751 eiro
apmērā, bet izdevumi -
81 666 896 eiro 
apmērā.

Līdzsvara un 
konkurētspējas budžets

Lielākās investīcijas

Projektu finansē 
Mediju atbalsta fonds
no Latvijas valsts 
budžeta līdzekļiem

Lappusi sagatavojis
Jānis Gabrāns

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par saturu atbild projekta īstenotājs 
izdevniecība SIA Cēsu Druva”.



2022.gada budžeta ap-
spriešana domes sēdē ilga divas
stundas. Iepriekšējos gados Cēsu
novada deputāti domes sēdē to
pieņēma bez diskusijām,    jo visas
debates notika jau iepriekš komi-
tejās, īpaši finanšu komitejā.
Šoreiz, lai arī komiteju sēdes bija,
arī īpaši izveidotās budžeta komi-
sijas sēdes notika, deputātiem ne-
trūka sakāmā arī domes sēdē.
Neliels ieskats deputātu teiktajā.

Kultūra un 
tautastērpi

Deputāte Elīna Stapulone, uz-
teicot, ka budžeta veidošanā ie-
guldīts pamatīgs darbs, vēlējās zi-
nāt, kā budžetu ietekmēs jaunais
struktūras formāts kultūras jomā
un vai taisnība, ka būšot tikai trīs
vadošie kultūras nami. Domes
priekšsēdētāja vietnieks Atis
Egliņš – Eglītis skaidroja, ka dis-
kusijas turpinās, bet pārvaldības
struktūru plānots veidot atbilstoši
jaunajam likumprojektam par kul-
tūras centriem Latvijā: “Martā
plānojam nākt ar konceptuālu zi-
ņojumu, kā varētu izskatīties kul-
tūras pārvaldība. Ir ideja par pie-
ciem reģionālajiem kultūras cen-
triem, kuri sniegtu metodisku at-
balstu vietējas nozīmes kultūras
namiem. Visa šī struktūra tiek vei-
dota esošā budžeta ietvarā.”

E. Stapulone arī interesējās, vai
vērtēts finansējums tautastērpiem,
citam nepieciešamajam, lai nova-
da kolektīvi godam pārstāvētu no-
vadu nākamā gada Dziesmu un
deju svētkos.

A. Egliņš – Eglītis informēja,
ka vairākas apvienību pārvaldes
iesniedza pieprasījumu tautastēr-
pu iegādei, daļēji finansējums ie-
kļauts, bet pie šī jautājuma nāk-
sies atgriezties tuvākajos budžeta
grozījumos: “Mana prognoze, ka

kultūras pasākumi gada pirmajā
pusē nenotiks tik intensīvi, kā plā-
nots, un tā atrastos papildu līdzek-
ļi tautastērpu iegādei, gatavojoties
nākamā gada Dziesmu svētkiem.”

Daudzas 
neskaidrības

Deputāts Andris Mihaļovs no-
rādīja, ka steiga un saspiestais lai-
ka grafiks radies no tā, ka ceļš, kā-
du reorganizācijā gāja Cēsu nova-
da pašvaldība, nebija izvēlēts pa-
reizs: “Tiek minēts, ka reorgani-
zācija bija novembrī, decembrī,
janvārī, bet gribu teikt, ka jau pus-
gadu pirms vēlēšanām darbojās
darba grupas, kas izstrādāja reor-
ganizācijas modeļus, bet jaunie-
vēlētajā domē nevienu no šiem
modeļiem neesam skatījuši. Tas
noveda pie tā, ka darbinieki bija
neziņā, un tas radīja saspiestību
budžeta veidošanas laika grafikā.

Man rada neizpratni domes
priekšsēdētāja teiktais, ka nav bi-
jis iepriekšējo gadu datu. Ir sajūta,
ka lauku pašvaldības strādājušas
vispār bez kādiem datiem un bu-
džetu veidojušas vienkārši tāpat.
Tas tā nevar būt, un šo argumentu
es nepieņemu.

Vēl gribu teikt par minēto bu-
džeta komisiju. Patiesībā jau tā
sāka strādāt tikai janvāra otrajā
pusē un tikai pēc deputātu piepra-
sījuma. Ņemot vērā, ka komisija
pēdējās nedēļās bija intensīvā re-
žīmā, man nebija iespējas apmek-
lēt visas sēdes, biju tikai vienā,
bet manā rīcībā esošā informācija
liecina, ka komisija nav uzklausī-
jusi nevienu apvienību pārvalžu
vadītāju, ne iestāžu vadītāju. 

Vēl izglītības sakarā gribu at-
gādināt, ja nebūtu atklātās vēstu-
les no Jaunpiebalgas Mūzikas
skolas direktores par budžeta vei-
došanas principiem, šobrīd situ -
ācija būtu daudz nopietnāka un

kritiskāka.”
Deputāts Laimis Šāvējs norādī-

ja, ka būtu bijis labi,  ja ar prezen-
tāciju par budžetu deputāti būtu
varējuši iepazīties pirms sēdes,
tad jautājumi būtu citādi. Viņš no-
rādīja uz trūkumiem informācijas
pārskatāmībā: “Kopsavilkums pa-
matbudžetā ir ļoti īss, tur nav
skaidras daudzas pozīcijas, kas,
kur un kurā vietā slēpjas.”

Šis ir pārmaiņu 
budžets

Domes sēdē deputāts Indriķis
Putniņš norādīja, ka šis ir pārmai-
ņu budžets: “Mēs nevaram pielā-
got vienu standarta procedūru
pār ejas posmā, šis noteikti bijis
nestandarta budžeta sagatavoša-
nas, izskatīšanas un pieņemšanas
process. Notikusi administratīvi
teritoriālā reforma, kas no valsts
institūciju puses bijusi ļoti vāji sa-
gatavota, bet mums jāstrādā ar to
materiālu, kas iedots.

Atbildot uz deputāta A.
Mihaļova pausto, ka    reorganizā-
cijas jautājumi bija necaurspīdīgi,
gribētu teikt, ka, gluži kā budžets
tika izvērtēts sēdēs, kur deputā-
tiem bija iespēja piedalīties, arī
reorganizācijas jautājumus disku-
tējām komitejās, pieņēmām do-
mes sēdē. 

Es aicinu šo sarežģīto budžetu,
kas kopumā nebūt nav tik rožains,
atbalstīt, jo šis budžets ir pamats
mūsu tālākajam darbam un, visti-
camāk, jau pavasarī atgriezīsi-
mies pie budžeta, veicot budžeta
grozījumus.”

Komunālā 
saimniecība 

Domes sēdē kādu daļu aizņēma
deputātu debates, pārdomas par

Līgatnes siltumapgādi, izskanēja
arī jautājumi, kā tas var attiekties
uz budžetu, jo nepieciešamas in-
vestīcijas arī apkurei, kur tiek iz-
mantota dabas gāze, kuras cenas
aug. Tika skarti arī jautājumi par
dažu citu apdzīvoto vietu komu-
nālo saimniecību. Uz to domes
priekšsēdētāja vietnieks Ainārs
Šteins norādīja, ka bažām nav pa-
mata: “Ja būs nepieciešami iegul-
dījumi, tos veiks uzņēmums
“Līgatnes komunālserviss”, tas
nekādā veidā neskars pašvaldības
budžetu. Runājot par citiem ko-
munālajiem jautājumiem apvienī-
bu pārvaldēs,  es kā domes priekš-
sēdētāja vietnieks, kura tiešajā
pārziņā ir nodrošināt šo procesu
uzraudzību, gribu teikt, ja kāds no
šiem jautājumiem būtu prioritāri
iekļauti pārvalžu budžetos, es pir-
mais būtu aizstāvējis, ka šos dar-
bus būtiski paveikt, bet tādu pie-
prasījumu nebija. Es uzticos cil-
vēkiem, kuri strādā  apvienībās uz
vietas, viņi vislabāk zina, kur kas
ir vajadzīgs un kur nav.”

A. Šteins arī norādīja, ka admi-
nistratīvi teritoriālā reforma sā-
kotnējā periodā nenes nekādu ie-
taupījumu un nerod vairāk naudas
pašvaldībām: “Šis ir finansiāli
smags periods pilnīgi visām paš -
valdībām, reforma sākuma perio-
dā būtiski palielina izdevumus. Ja
mums izdevies nedaudz ieekono-
mēt uz administratīvajiem resur-
siem, šī nauda tiek nolikta tam, lai
kādu citu pakalpojumu nodroši-
nātu visa novada teritorijā.”

Kaut ko iegūstam,
kaut ko zaudējam

Deputāts Hardijs Vents, oponē-
jot tiem, kuri teica, ka šis ir labs
un taisnīgs budžets, norādīja, ka
mazs budžets nevar būt taisnīgs
jau pēc definīcijas: “Budžets nav
tikai cipari, aiz katra no tiem stāv

cilvēki. Runājot par sociālo jomu,
tiek uzsvērts, ka šajā gadā ar bu-
džetu izlīdzinām sociālo pakalpo-
jumu visā novadā. Protams, kaut
ko iegūstam, bet ļoti daudz arī
zaudējam, un tas īpaši attiecas uz
lauku apvienībām. Mēs pazaudē-
jam pakalpojumus, ko līdz šim
esam snieguši saviem iedzīvotā-
jiem, sākot ar senioru sveikšanu,
līdz ēdināšanas jautājumiem sko-
lēniem, kur vēl nekādas skaidrī-
bas nav.”

Pārāk daudz 
bijušo priekšnieku

Deputāts Andris Melbārdis no-
rādīja, ka šis ir septītais pašvaldī-
bas budžets, kura pieņemšanā
viņš piedalās kā deputāts: “Līdz
šim nekad tik traki nav bijis, un es
cenšos saprast, kāpēc šogad ir ci-
tādi. Laikam jau mēs te pārāk
daudz bijušo priekšnieku esam
savēlēti. Izsaku ļoti lielu cieņu
visiem bijušajiem pašvaldību va-
dītājiem, zinu, ka par saviem no-
vadiem esat visu laiku turējuši rū-
pi, bet jāsaprot, ka kaut kas ir
mainījies. Cienījamie kolēģi, bū-
tu laiks sākt uzticēties speciālis-
tiem, un tādi ir visās pārvaldēs.
Budžets vienmēr bijis sasteigts,
un tāpēc šajā domes sēdē vaja-
dzētu tomēr runāt par tā būtību.
Sāpe mums visiem par šo jautāju-
mu ir liela, domu daudz, un tās
pamatā ir pareizas, bet, ja uztica-
mies speciālistiem, šis budžets ir
jāpieņem.” q
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Projektu finansē 
Mediju atbalsta fonds
no Latvijas valsts 
budžeta līdzekļiem

Lappusi sagatavojis
JāNis GaBrāNs

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par saturu atbild projekta īstenotājs 
izdevniecība SIA Cēsu Druva”.

Interesants bija Latvijas
Zemnieku savienības deputātu
balsojums: Indriķis Putniņš balso-
ja – par, Hardijs Vents – pret,
Laimis Šāvējs balsojumā atturē-
jās.

Nevēlos palikt 
pa vidu

“Druva” lūdza H. Ventam ko-
mentēt balsojumu. Viņš atzina,
ka, atturoties no balsojuma, viņš
nevar pilnībā paust savu attiek-
smi: “Es negribu būt kaut kur tā,
pa vidu. Balsojumā atturoties, de-
putāts skaidri nepauž savu vie-
dokli. 

Runājot par šo budžetu, nav tā,
ka nepiekritu visam, un tiešām ir
daudzas labas lietas. Daudz kas
ņemts vērā no tā, ko mēs, deputā-
ti, budžeta veidošanas laikā esam
ieteikuši. Taču ir jautājumi, kuros
es nepiekrītu, tāpēc arī balsoju
pret. Manā skatījumā ir jomas, ko
vajadzētu veidot citādi, tostarp in-
formācijas apriti, komunikāciju
visā budžeta veidošanas procesā.

Man kā deputātam, kuram jāat-
bild vēlētāju priekšā, joprojām
nav skaidras atbildes uz vairā-
kiem jautājumiem. Kaut vai jautā-
jums, ko minēju domes sēdē par
senioru sveikšanu, ko bijušie no-
vadi darīja. Kāpēc apvienību pār-
valdes šo tradīciju nevarēja turpi-
nāt? Senioram jau galvenais nav
tā dāvana vai tie eiro, ko pašvaldī-
ba piešķīra, viņam daudz svarīgā-
ka bija kopā būšana un tikšanās
vaigā ar kādu no pašvaldības. Tā
ir attieksmes parādīšana, un šādu
“sīkumu” ir daudz, kuri ir pazudu-
ši. Ir arī citi jautājumi, neskaidrī-
bas naudas izlietošanā, bet, ja ne-
esmu guvis simtprocentīgas atbil-
des uz visiem jautājumiem, es ne-
varu balsot  “par”, bet palikt kaut
kur pa vidu arī nevēlos. 

Piekrītu, ka daudzas daļas šajā
budžetā ir vērstas uz attīstību, bet
es nevaru balsot par atsevišķām
daļām. Zinot, ka budžets tiks pie-
ņemts jebkurā gadījumā, izvēlējos
šādi paust savu attieksmi.”

Budžets ir 
instruments, ar ko
strādāt tālāk

Indriķis Putniņš balsoja “par”.

Sarunā ar “Druvu” viņš skaidroja,
ka balsojums  “par”  nenozīmē, ka
viņš balsi atdevis par maksimāli
labāko: “Teikšu, ka budžets ir labs
šai situācijai, jo ir pirmais apvie-
notās pašvaldības budžets, kas bū-
vēts sūrā darbā, jo kopā bija jāsa-
liek septiņas “saimniecības”. 

Budžeta veidošanas process bi-
ja grūts un saraustīts ne jau tāpēc,
ka kāds slikti darīja savu darbu,
bet tāpēc, ka šī budžeta veidošana
bija citāda nekā iepriekšējos ga-
dos.

Es absolūti nepiekrītu deputātu
teiktajam, ka kaut kas bijis ne-
caurspīdīgi, ka bijušas ierobežo-
tas iespējas ar kaut ko iepazīties.
Bija iespējas iepazīties ar visu in-
formāciju, kāda vien bija pieeja-
ma, tikai pašiem tas bija jāgrib.
Deputāti taču nav tie, kuri gatavo
budžetu, to dara speciālisti, iz -
pild vara, domes vadība, tie, kuri
ikdienā strādā pašvaldībā. Bet de-
putāti ir ļoti būtisks posms, jo viņi
ir tie, kuri šo budžetu pieņem. 

Jā, šis ir izlīdzināšanas budžets,
kurā attīstībai nauda paredzēta, un
esmu pārliecināts, ka nākamā ga-
da budžets jau taps vieglāk. 

Ja būtu kādas klaji nepieņema-
mas lietas, es, iespējams, varētu
balstot  pret, bet, ja esmu pašval-
dības deputāts, es balsoju  par, jo

budžets ir instruments, ar ko strā-
dāt tālāk. Un ar to strādās arī tie
deputāti, kuri balsoja citādi, lai
gan atzīšos, ka man nav īsti sapro-
tama argumentācija, lai neatbal-
stītu budžetu. Mēs esam ievēlēti,
lai risinātu jautājumus, bet, lai to
darītu, nepieciešams budžets.” 

Budžets jākopj 
kā rožu dārzs

Deputāte Elīna Stapulone bal-
sojumā atturējās, domes sēdē pa-
matojot savu balsojumu: “Vērtē -
jot Cēsu novada 2022.gada bu-
džetu, varu teikt, ka tajā neapšau-
bāmi ir daudz labu lietu, bet man
gribētos akcentēt to, ka finansēju-
mā nav ielikti reāli risinājumi par
kāpjošo energoresursu cenu sloga
mazināšanu. 

Gribētu teikt paldies izglītības
iestāžu vadītājiem, kuri drosmīgi
uzsāka diskusiju par kritērijiem,
kā veidoja izglītības iestāžu bu-
džetu. Ja tas nebūtu noticis, iespē-
jams, diskusijas nebūtu atvērtas
un mēs nebūtu ne tuvu esošajam
rezultātam.

Sociālā joma bieži iekrāsojas
pārāk gaišos toņos, bet neredzam
tālākos soļus. Es noteikti būšu tā,

kura skatīsies, vai šie pakalpoju-
mi, par ko runāts budžetā, tiks ie-
viesti un pildīti visā teritorijā, jo
tas ir ļoti būtiski. 

Šodienas budžetu es gribētu sa-
līdzināt ar rožu dārzu, kurā tiek iz-
meklēti stādi, modernākie dēsti,
dārza dizainam par pamatu tiek
ņemtas aktuālās tendences. Pro -
tams, šis redzējums ir skaists,
krāšņs, bet ir tāds sīkums, ka dārz-
nieki nav iedziļinājušies dārza
veidošanas pamatos. Lai stādītu,
ir nepieciešami ieguldījumi aug-
snē, jāparedz ieguldījumi uzturē-
šanā un pastāvīgā stādu barošanā.
Tas nozīmē, ka dārzs sistemātiski
jākopj, atlasot labāko, ejot uz izci-
lību, bet bez rūpīgas kopšanas
mēs varam zaudēt, jo ļaujam dār-
zam ziedēt tikai no uzkrātajām re-
zervēm. Nedrīkstam aizmirst, ka
dārzs nav skatāms tikai no centra,
to aplūko no visiem skatupun-
ktiem, visām teritorijām.

Novēlu pārdomāt uzsākto pro-
cesu virzību un darāmo darbu kār-
tību, lai ieguldījums būtu ilgtspē-
jīgs. Šoreiz balojumā atturējos, jo,
atbalstot tādu budžetu ar tādu vir-
zību, es būtu pretrunā tam, ko re-
dzu. Tomēr skatos ar cerību nā-
kotnē, kurā šim budžetam būs la-
bojumi un grozījumi, un mēs spē-
sim mainīt mūsu domāšanu, dar-
bosimies ilgtspējīgi un labosim
pieļautās kļūdas.” q

Cēsu novada 2022.gada
budžets tika pieņemts,
12 deputātiem balsojot
– par, pieciem – 
atturoties, bet vienam
- balsojot pret.

Par, pret, atturas

No tautastērpiem līdz 
komunālajiem jautājumiem




