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No 1.jūlija dzīvosim jau-
najā Cēsu novadā, un arvien
aktīvāk notiek gatavošanās jau-
najai dzīvei. Visu septiņu -
Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas,
Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu,
Vecpiebalgas - pašvaldību spe-
ciālisti sākuši darbu pie  jaun-
veidojamā Cēsu novada divu

dokumentu izstrādes: top ilgt -
spējīgas attīstības stratēģijas
2021.-2035.gadam un novada
attīstības programmas 2021. –
2027.gadam.  
Administratīvo teritoriju un ap-
dzīvoto vietu likums nosaka, ka
pašvaldībām jāsadarbojas jaun -
izveidojamo novadu jaunas ilgt -
spējīgās stratēģijas  un attīstī-
bas programmas izstrādē.

uzziņai

Norādot uz šādu dokumentu
nepieciešamību, A.Egliņš-Eglītis
to pamato gan ar likumdevēja pie-
ņemtajām prasībām, gan ar to, ka
attīstības stratēģija un visvairāk
jau attīstības programma nosaka
ne tikai novada attīstības vīziju,
bet, galvenais, nosaka, kuri būs
nākotnes investīciju objekti:
“Balstoties uz šo programmu,
paš valdībai ir iespēja piesaistīt
Eiropas Savienības vai jebkādu
citu finansējumu.  Budžeta priori-
tātēm jāizriet no attīstības pro-
grammas prioritātēm, arī citi do-
mes lēmumi bieži vien tiek pama-
toti, atsaucoties uz prioritātēs  mi-
nētajiem projektiem. Piemēram,
ja runājam par radošā un tehnolo-
ģiju kvartāla attīstību Cēsīs,
Raiņa ielā, pamatojumu par tā ne-
pieciešamību veidojam kontekstā,
ka par to tieši vai pastarpināti ru-
nās attīstības programma.” 

Ja attīstības stratēģija ir vairāk
vispārīgs dokuments par vīziju,
ko gribam sasniegt, kāds būs nā-
kotnes novads pēc ilgāka laika, at-
tīstības programma ir īstermiņa
dokuments par nepieciešamajām
investīcijām, projektiem. 

Visu septiņu novadu pašvaldību

deputāti pieņēmuši lēmumu par
šo dokumentu izstrādi, speciālisti
regulāri tiekas (šajā laikā, pro-
tams, attālināti), lai veidotu pro-
grammu, stratēģiju. Katrs novads
ieliek gan to, kā redz kopīgo virzī-
bu, gan tos akcentus, ko grib re-
dzēt pagastos, kas ietilpst šobrīd
esošajā novadā. Pašlaik tiek strā-
dāts pie esošās situācijas analīzes
katrā novadā, un novadu speci -
ālisti esošajā situācijā pamato ilg -
termiņa vai īstermiņa prioritātes
un investīciju projektus. 

Tiek ņemta vērā katra novada
specifika, kas pēc A. Egliņa –
Eglīša teiktā ir ļoti būtiski: “Ma -
nuprāt, ne visur un ne vienmēr va-
jag ko jaunu, jānovērtē tas labais,
kas katrā novadā, pagastā ir, tas
jāturpina, jāattīsta. Manu prāt, tie-
ši šādai pieejai vajadzētu būt do-
kumentu izstrādes pamatā, proti,
ka visiem un visur nav jākļūst su-
per radošiem un inovatīviem, ir
daudz skaistu, tradīcijām bagātu
iestrādņu, un tās arī jāizceļ.”

Protams, svarīgi strādāt ar vienu
mērķi, redzējumu, bet agri vai vē-
lu tomēr taps redzams atšķirīgais,
gan jau kādā brīdī katrs gribēs
vairāk izvirzīt savas vajadzības. 

“Pašlaik tas nav vērojams,” saka
A. Egliņš – Eglītis. “Process ir
konstruktīvs un sadarbībā balstīts.
Visi strādā koleģiāli, meklē kop-
saucēju, bet pilnīgi noteikti lielā-
kās diskusijas vēl priekšā. Esam
aptaujājuši pašvaldības, kādi ir
potenciālie investīciju projekti,
kas jāiekļauj programmā, re-
dzams, ka lielu pretrunu nav. Kad
nonāksim līdz finansējumam, kas
nav neierobežots, tad droši vien
būs vajadzīgas kādas izšķiršanās.
Piemēram, kultūrvēsturiskais
mantojums. Šajā jomā ir tā – kod,
kurā pirkstā gribi, visi sāp. Visiem
vajag naudu, bet droši vien visam
nepietiks. Būs jautājums, kā no-
nāksim pie prioritātēm.” 

A. Egliņš – Eglītis arī norāda, ka
pēc pašreizējās situācijas analīzes
vērojamas samērā lielas sociāli

ekonomiskās atšķirības lielā no-
vada kontekstā: “Šie dati parāda
atšķirības, bet topošās attīstības
programmas galvenais uzdevums
ir nodrošināt, ja tā var teikt, kohē-
ziju jeb izlīdzināšanos. Neno -
liedzami, ir izaicinājums panākt,
ko varam darīt, lai, teiksim, izlī-
dzinās vidējā alga. Lai tiem, kam
tā augstāka, nesamazinās, bet kāpj
tiem, kuriem maza. Kā panākt sa-
balansētu attīstību un tamlīdzīgi.” 

Izstrādes procesā speciālisti uz-
klausa arī ekspertus, kuri pastāsta,
kādas ir globālās, nacionālās ten-
dences konkrētajā jomā. Pagā -
jušajā nedēļā  eksperts runājis par
sociālo jomu, par sabiedrības no-
vecošanos, tagad darba grupās jā-
domā, kādas kvalitātes šajā jomā
iestrādāt programmā. 

Jautāts par iedzīvotāju iesaisti
dokumentu izstrādē, administrā-
cijas vadītājs norāda, ka šobrīd tā
vēl nenotiek, bet tā noteikti būs:
“Esam jau diskutējuši, kā to labāk
izdarīt. Likumdošana nosaka, ka
publiskai apspriešanai tiek nodota
dokumentu pirmā redakcija, bet
mēs gribētu iedzīvotāju iesaisti
vēl izstrādes procesā.” 

Informācija vēsta, ka Cēsu no-
vada pašvaldība meklē Attīstības
un būvniecības pārvaldes vadītā-
ju, bet pārvalde atbilstoši domes
lēmumam organizē šo dokumentu
izstrādi.  A. Egliņš – Eglītis gan
uzsver, ka tas neietekmē procesu,
jo izveidota pašvaldības mazā va-
dības grupa: “Viss turpinās bez
aizķeršanās. Darbs ir ļoti plašs,
man pagaidām nav atbildes, kā
panākt, lai programma nekļūst par
milzīgu, sarežģītu dokumentu. Kā
tajā sakoncentrēt esenci, lai pro-
gramma tiešām ir lietojama ikdie-
nā? Jādomā, kā  paredzamo terito-
rijas lielumu varam palikt zem
viena jumta, definējot visu labo,
kas ir novados. Ne tikai, ko gri-
bam, bet kā to varam reāli reali-
zēt. Tas ir izaicinājums, kas atklā-
sies, kad fiziski sāksim rakstīt pa-
šu attīstības programmu.” q

Dokumenti, kas ietekmē
novada attīstību

Šo divu dokumentu sa-
gatavošanas termiņu grafiks
noteikts likumā.  Līdz jūnijam,
ieskaitot, turpināsies darba gru-
pu sanāksmes un izstrādes pro-
cess, bet dokumentu pieņemša-
na būs jau jaunievēlēto deputā-
tu pārziņā. 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģi-
jas 2021.-2035.gadam mērķis ir
noteikt  galvenos virzienus
Cēsu novada attīstībai 14 gadu
perspektīvā. Stratēģijā iekļauja-
ma  visu septiņu novadu attīstī-
bas kopējā vīzija, nosakāmi
stratēģiskie mērķi, specializāci-
jas virzieni, prioritātes virzībā
uz attīstību, telpiskās attīstības
perspektīva.

Savukārt pie attīstības pro-
grammas 2021. –2027.gadam
sagatavošanas uzdevumiem var

minēt nepieciešamību definēt
vidējā termiņa stratēģiskos uz-
stādījumus novada attīstībai un
rīcību kopumu, finanšu resur-
sus un atbildīgos izpildītājus
mērķu īstenošanai. Gatavojot
programmu, nepieciešams ap-
zināt un ņemt vērā jau uzsāktos
un ieplānotos infrastruktūras
projektus, kā arī nodrošināt sa-
biedrības pārstāvju līdzdalību
programmas izstrādē. 

Programmā ietvertās tēmas:
sociālā aizsardzība; iekļaujošā
sabiedrība; sabiedrība un ko-
pienas; kultūrvide un radošo
industriju attīstība; klimata krī-
ze un zaļais kurss;  dabas vide
un resursi; uzņēmējdarbība un
inovācijas; sabiedrības veselī-
ba; lauksaimniecība un lauku
attīstība; tūrisms; satiksme un
mobilitāte. q

Stratēģija un 
programma

No septiņām pašvaldī-
bām, kas veidos Cēsu novadu,
ar lielāko teritoriju šobrīd ir
Amatas novads, kam ir liels ce-
ļu tīkls, un tā sakārtošana, uztu-
rēšana vienmēr bijis svarīgs uz-
devums, kas nemainīsies arī
turpmāk.

Pašvaldības Teritorijas attīs-
tības un nekustamā īpašuma
nodaļas vadītājs Arvīds
Lukjanovs stāsta, ka šobrīd, ņe-
mot par pamatu jau esošos no-
vada plānošanas dokumentus,
tiek izvērtēts, ko atstāt, un, pro-
tams, top radītas jaunas idejas:
“Katrai pašvaldībai dota iespē-
ja izvērtēt, vai atstāt esošajos
dokumentos minētās prioritā-
tes, investīciju objektus, kuri
vēl nav realizēti, lai turpinātu.
Mums liels uzsvars uz tehnis-
kiem projektiem, infrastruktū-
ru, tie jau ir ar reālām summām
un finansējuma avotiem.
Lielākais uzsvars investīciju
projektos likts uz ceļiem, ie-
lām, veloceliņiem.” 

Jautāts, vai lielākā novadā
būs viegli panākt visas teritori-
jas attīstību, viņš norāda, ka tas
atkarīgs no tā, cik svarīgi poli-
tiķiem būs šie plānošanas do-
kumenti: “Attīstības stratēģija
un programma ir galvenie do-
kumenti politiķiem. Ja viņi do-
mā plaši, par visu novadu, re-
zultāts, nenoliedzami, būs. Tad
tiks realizēti plānotie uzdevumi
par noteikto teritoriju, kā arī
sasniegti kopīgie visa novada

mērķi. Jaunajā novadā pagastu
dalījums paliks, un topošajos
dokumentos tiks iestrādāts, kas
jāveic konkrētajā pagastā.
Politiķim jāseko, kā minētais
tiek realizēts, jo ne jau velti tas
iestrādāts dokumentā.” 

A. Lukjanovs akcentē, ka at-
tīstītības programmā galvenā
un svarīgākā sadaļa ir investīci-
ju plāns. Eiropas Savienības
nākamajā plānošanas periodā
valsts galvenajās līnijās no-
teikts, kam dos naudu, bet no-
vada investīciju plānā jābūt ļoti
konkrēti definētam, kam tiks
prasīta nauda. 

“Ja investīciju plānā nebūsim
iestrādājuši, ka gribam veloce-
liņu no Līviem līdz Cēsīm, šai
iecerei nevarēsim piesaistīt
Eiropas naudu,” piebilst A.
Lukjanovs. “Protams, kā jau
minēju, varam to iestrādāt, bet
katras ieceres realizācija būs
atkarīga no jaunās domes depu-
tātiem, kāda būs viņu pārstāv-
niecība, vai būs, kas pārstāvēs
konkrētos pagastus. Pieļauju,
ka vairums būs no Cēsīm, un ir
jautājums, vai viņi redzēs, ka,
teiksim, Zaubē vajag salabot
ietvi. Tur vajag cilvēkus, kuri
spēj domāt par visu teritoriju,
par visu novadu. Kā kādreiz
strādājām rajona padomē, kad
domājām par visu Cēsu rajonu
un ar tādu uzstādījumu risinā-
jām visus jautājumus. Tagad
tas būs jādabū atpakaļ, un de-
putātiem tas nebūs viegls uzde-
vums.” q

Viens no Latvijas īpašajiem
kultūrvēsturiskajiem novadiem ir
Piebalga, kas apvieno pašreizējo
Vecpiebalgas un Jaunpiebalgas
novadu teritoriju, bet no jūlija būs
Cēsu novadā. Topošajos doku-
mentos šim kultūrvēsturiskajam
mantojumam jāatvēl vieta.  

Vecpiebalgas novada domes
priekšsēdētājs Indriķis Putniņš
norāda, ka, strādājot pie attīstības
dokumentiem, viņi nopietni seko-
šot, lai kopīgās Pie balgas intere-
ses tajos tiktu iestrādātas: “Tam
nav  pretrunu, savstarpējas nesa -
prašanās, visas pašvaldības labi
apzinās, ka jādomā, kā šīs admi-
nistratīvi teritoriālās reformas de-
fektu padarīt par efektu. Vaja dzē -
tu maksimāli decentralizēti veidot
gan pārvaldību, gan virzīt novada
attīstību. 

Pašvaldības ar domju lēmu-
miem piekritušas šīs stratēģijas un
programmas izstrādei, lai gan  ne-
varējām jau nepiekrist, jo likums
to nosaka. Esam deleģējuši pār-
stāvjus, kuri šo darbu koordinē,
pārrauga. Skaidrs, ka katrs esošais
novads grib saglabāt iestrādes,
vēloties tās turpināt attīstīt.” 

Darbs tikai sācies,  katra pašval-
dība apkopo un iesūta esošās si-
tuācijas vērtējumu. I. Putniņš

stāsta, ka, strādājot pie dokumen-
tiem, viņi par pamatu ņems Vec -
piebalgas novada ilgtspējīgās at-
tīstības stratēģiju un attīstības
programmu, lai raudzītu, kā to ie-
kļaut jaunveidojamā novada nā-
kotnes redzējumā. 

Vecpiebalgas pašvaldības ilgt -
spējīgās attīstības stratēģijā 2013.
- 2037.gadam teikts, ka novadam
jākļūst par prestižu dzīvesvietu,
par vienu no skaistākajiem un sa-
koptākajiem Vidzemes novadiem
ar augstvērtīgu dzīves vidi un
kva litatīviem pakalpojumiem.
No vads ar skaistajām ainavām,
saglabāto izcilo Piebalgas kultūr-
vēsturisko vidi ieņems nozīmīgu
vietu tūrisma apritē, nodrošinot
iedzīvotājiem gan darba iespējas,
gan kvalitatīvus pakalpojumus. 

Dokumentā arī lasām, ka, atzīs-
tot par novada lielāko vērtību ra-
došus, darbīgus un izglītotus ie-
dzīvotājus, izvirzīti trīs stratēģis-
kie mērķi: labklājīga sabiedrība;
sakārtota un pievilcīga vide; attīs-
tīta uzņēmējdarbības vide. Pa -
tiesībā šādi mērķi der jebkura, arī
jaunveidojamā, novada stratēģijā. 

“Pēdējos gados esam mērķtiecī-
gi strādājuši, lai sakārtotu konkrē-
tas nozares, tostarp izglītības jo-
mu. Domāju, iedzīvotāji novērtē
paveikto,” saka I. Putniņš.

“Skaidrs, ka Vecpiebalga, vistica-
māk, nebūs ekonomiski izteikti
aktīvs centrs, mums prioritāte
vienmēr būs kvalitatīvas dzīves
vides radīšana, tūrisms, kultūr-
vēsturiskais mantojums.”

Viņš norāda, ka netiks aizmirsts
iedzīvotāju viedoklis. Pašvaldības
mājaslapā turpinās iedzīvotāju
aptauja, tajā iegūtos datus izman-
tos pašvaldības darba pilnveido-
šanai un jaunveidojamā Cēsu no-
vada attīstības plānošanas doku-
mentu izstrādē. 

“Notiks arī sabiedriskās apsprie-
šanas, kurās cilvēki varēs izteikt
iniciatīvas un priekšlikumus.
Iedzīvotājiem, manuprāt, vieglāk,
ja jau redz reālu piedāvājumu, tad
var sniegt vērtējumu. Pateikt, ka
tas vai tas nav vajadzīgs, bet aiz-
mirsts kaut kas cits, un tad  izmai-
ņas var veikt,” saka I. Putniņš.q

Svarīgākā sadaļa -
investīciju plāns

Sakārtota un pievilcīga vide

no Cēsu novada 
par atbildīgo šo 
dokumentu izstrādē
nozīmēts pašvaldības
administrācijas 
vadītājs atis Egliņš –
Eglītis. Viņš atzīst, ka
darbs sācies sekmīgi,
visu iesaistīto novadu
speciālisti strādājot 
koleģiāli, līdzdarbīgi,
lai gan, visticamāk, 
galvenās diskusijas vēl
tikai priekšā.

Projektu finansē 
Mediju atbalsta fonds
no Latvijas valsts 
budžeta līdzekļiem

Lappusi sagatavojis
Jānis Gabrāns


