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2020. gada februāris Nr. 2 (318)Cesvaines novada domes izdevums

Cesvaines novada svētki 
„Cesvaine aicina!” 
2020. gada 25. jūlijā.
Svētku gājiens 

„Mēs esam Cesvaine!”

Lauksaimnieku svētku balle šogad notiks 
Cesvainē

Turpinot tradīciju, Latvijas Lau-
ku konsultāciju un izglītības centra 
(LLKC) Madonas nodaļa sadarbībā 
ar Cesvaines novada domi visus 
aktīvākos, sekmīgākos, produktī-
vākos un veiksmīgākos zemniekus 
aicina uz lauksaimnieku svētku 
balli 28. februārī Cesvainē.

Pasākuma mērķis ir, godinot ak-
tīvus, radošus, uz zināšanām vēr-
stus un godprātīgus novadu lauk-
saimniekus, veidot sabiedrībā po-
zitīvu lauksaimnieka tēlu, sekmēt 
lauksaimniecības nozares attīstību 

2020. gada jūlija otrajā pusē 
norisināsies ikgadējie Cesvai-
nes novada svētki, un sestdiena, 
25. jūlijs, būs svētku kulminācijas 
diena. Visu nedēļu, kā ierasts, no-
risināsies mākslas plenērs „Ces-
vaine 2020”, uz kuru pulcēsies 
gan vietējie, gan tuvāki un tālāki 
mākslinieki. Plenērs gadu gaitā ir 
kļuvis par nozīmīgu svētku tradī-
ciju.

Par jaunu un skaistu tradīciju, 
kas vieno cesvainiešus, varētu kļūt 
svētku gājiens „Mēs esam Cesvai-
ne!”, kurš notiktu pirms galvenā 
koncerta. Svētku gājienā aicināti 
piedalīties visu paaudžu cesvai-
nieši, pašvaldības iestādes, nova-
da uzņēmumi, organizācijas, kā 
arī radošie un sporta kolektīvi, kas 
pulcētos vienkopus. Priecāsimies, 
ja gājienā katrs kolektīvs, saime 
varētu piedalīties saviem spēkiem, 
organizējot arī pieejamās tehnikas 
vienības, braucamrīkus.

Gājiena dalībnieki no Cesvaines 
kultūras nama pa Pils ielu dosies 
uz Cesvaines svētku norises vie-
tu pie televīzijas torņa. Tur tiks 
izstādīta gājiena tehnika, kā arī 
sveikti pārējie gājiena dalībnieki.

Stāšanās svētku gājienam pare-
dzēta no plkst. 17.00 stāvlaukumā 
starp Cesvaines vidusskolu un 
kultūras namu. Gājiena sākums – 
plkst. 18.00, svētku koncerts – 
plkst. 19.00.

Lūdzam informēt par kolektīva 
dalību gājienā līdz 17. maijam!

Pieteikšanās gājienam:
• kultūras iestādēm un kolektī-

viem, sporta iestādēm un organizā-
cijām, biedrībām – kontaktpersona 
Zeltīte Dūrīte, tālrunis 28367820, 
e-pasts kulturasnams@cesvaine.lv;

• uzņēmumiem, izglītības iestā-
dēm, citiem interesentiem – kon-
taktpersona Linda Vanaga, tālrunis 
28867807, e-pasts linda.vanaga@
cesvaine.lv.

novados, kā arī popularizēt labas 
lauksaimniecības prakses piemē-
rus, tādējādi iedvesmojot jaunus 
un uzņēmīgus cilvēkus pievērsties 
nozarei.

Madonas, Ērgļu, Cesvaines, Lu-
bānas, Varakļānu novadu pašvaldī-
bām ir dota iespēja izvirzīt viņuprāt 
veiksmīgākos sava novada lauk-
saimniekus, kurus godinās pasā-
kumā. Savus nominantus izvirzīs 
arī LLKC un tā sadarbības partneri 
novadu teritorijās.

Balle notiks 2020. gada 28. feb-

ruārī plkst. 19.00 Cesvaines vi-
dusskolas aulā. Pulcēšanās — no 
plkst. 18.30. Par muzikālo nofor-
mējumu gādās grupa „Bruģis”.

Lūdzam pieteikties un iemaksāt 
dalības maksu (vienai personai – 
20 EUR) līdz 21.02.2020. LLKC 
Madonas nodaļā (Poruka iela 2, 
Madona). Kontaktinformācija: Aija 
Vīgnere, LLKC Madonas nodaļas 
vadītāja, tālr. 28675443, Zeltīte 
Dūrīte, Cesvaines kultūras nama 
vadītāja, tālr. 28367820.

Linda Vanaga
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2020. gada 
23. janvāra 
domes sēdē

Cesvaines novada pašvaldības 2020. gada budžeta paskaidrojuma raksts

Domes ārkārtas 
sēdē 2020. gada 

30. janvārī
* Saskaņoja Ērgļu novada pašvaldības 

kustamās mantas atsavināšanu – pārdo-
šanu izsolē ar nosacīto izsoles sākum-
cenu – 112 700 EUR: cirsmas nekusta-
majā īpašumā „Braki”, kas atrodas Ērgļu 
pagastā, izsoles nosacītā sākumcena – 
56 400 EUR; cirsmas nekustamajā īpašu-
mā „Gaitnieki” izsoles nosacītā sākum-
cena – 56 300 EUR.

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 1
Cesvainē 2020. gada 23. janvārī (sēdes protokols Nr. 2, 3. §)

Cesvaines novada pašvaldības 2020. gada budžets
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

21. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma „Par 
pašvaldību budžetiem” 16., 17. pantu

1. Apstiprināt Cesvaines novada pašvaldī-
bas 2020. gada pamatbudžeta ieņēmumu plānu 
4 122 717 euro apmērā saskaņā ar 1. pieliku-
mu.

2. Apstiprināt Cesvaines novada pašvaldī-
bas 2020. gada pamatbudžeta izdevumu plānu 
4 221 275 euro apmērā saskaņā ar 2. pieliku-
mu.

3. Apstiprināt Cesvaines novada pašvaldībā 
saņemto ziedojumu atlikumu 6728 euro apmē-
rā uz 2020. gada 1. janvāri.

4. Cesvaines novada dome un pašvaldības 
iestādes saņemtos ziedojumus izlieto saskaņā 
ar Cesvaines novada domes lēmumu.

5. Apstiprināt pašvaldības 213 182 euro fi-
nansējumu, neieskaitot valsts mērķdotāciju, 

* Izdeva saistošos noteikumus 
Nr. 1 „Cesvaines novada pašvaldības 
2020. gada budžets”.

* Apstiprināja Cesvaines novada paš-
valdības ceļu un ielu fonda vidējā termi-
ņa programmu 2020.–2022. gadam.

* Noteica Cesvaines novada domes, 
Cesvaines sociālā dienesta, bāriņtiesas, 
kultūras nama, Cesvaines bibliotēkas, 
Kraukļu bibliotēkas, Cesvaines vidus-
skolas, Cesvaines Mūzikas un mākslas 
skolas, pirmsskolas izglītības iestādes 
„Brīnumzeme”, dzimtsarakstu nodaļas, 
Cesvaines tūrisma centra amata vienību 
daudzumu un mēnešalgas no 2020. gada 
1. februāra.

* Noteica domes priekšsēdētāja mē-
nešalgu, domes priekšsēdētāja vietnieka, 
domes komiteju priekšsēdētāju un komi-
teju locekļu, domes deputātu, komisiju 
locekļu, darba grupu locekļu atlīdzību 
par nostrādāto darba stundu, pildot pie-
nākumus.

* Apstiprināja zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašuma „Strautiņi”, Cesvai-
nes pagasts, Cesvaines novads, zemes 
vienības sadalei.

* Apstiprināja izmaksas uz vienu iz-
glītojamo (audzēkni): Cesvaines vidus-
skolā – 1632,14 EUR gadā, 136,01 EUR 
mēnesī; Cesvaines pirmskolā „Brīnum-
zeme” – 2825,80 EUR gadā, 235,48 EUR 
mēnesī.

* Apstiprināja izmaksas uz vienu 
klientu mēnesī 2020. gadā Cesvaines so-
ciālā dienesta sociālās aprūpes nodaļā – 
671,65 EUR.

* Komandēja domes priekšsēdētāju 
Vilni Špatu, izpilddirektoru Uģi Fjo-
dorovu, projektu vadītāju Ivetu Raimo, 
sabiedrisko attiecību speciālisti Lindu 
Vanagu darba grupas braucienā uz Ples-
kavas apgabala pašvaldību Krievijā 
2020. gada 17., 18. martā, apmaksājot 
ceļa naudu, dienasnaudu un citus izdevu-
mus saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

* Atbalstīja Latvijas Universitātes 
77. starptautiskās zinātniskās konferen-
ces Humanitāro zinātņu sekcijas sēdes 
„Latviešu literatūras klasika kā kritiskās 
domāšanas impulss. Augustam Saulie-
tim 150” Rīgā un akadēmisko lasījumu 
Cesvainē rakstu krājuma izdošanu ar 
200 EUR līdzfinansējumu no pašvaldības 
budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadī-
jumiem, paredzot domei 10 grāmatas.

* Apstiprināja ieejas maksu uz Cesvai-
nes kultūras nama pasākumiem: balle ar 
grupu „Kompromiss” – 5 EUR; balle ar 
grupu „Tekila” – 5 EUR; spēlfilma „Pil-
sēta pie upes” – 3 EUR; spēlfilma „Kla-
ses salidojums” – 3 EUR; pilnmetrāžas 
animācijas filma „Karalienes korgijs” – 
2 EUR.

* Apstiprināja amatu klasificēšanas re-
zultātus pašvaldības iestādēs.

1. Ievadziņojums
Likumā par budžetu un finanšu vadību no-

teikts, ka budžets ir līdzeklis politikas reali-
zācijai ar finansiālām metodēm. Budžets ir 
pašvaldības finansiālās darbības un vadības 
pamatā.

Likumā „Par pašvaldību budžetiem” no-
teikts, ka pašvaldību budžetu mērķis ir noteikt 
un pamatot, kāds līdzekļu apjoms tām nepie-
ciešams ar likumu noteikto funkciju, uzdevu-
mu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei periodā, 
kuram šie līdzekļi ir paredzēti.

Ievērojot likumā „Par pašvaldībām” noteik-
to, vietējā pašvaldība ar ievēlētās domes un tās 
izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību 
nodrošina likumos noteikto funkciju, uzdevu-
mu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpil-
di, respektējot valsts un attiecīgās administra-
tīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.

Pašvaldības budžets ir saistīts ar novada at-
tīstības plānošanas dokumentiem, tādējādi no-
drošinot pieejamo resursu sasaisti ar pašvaldī-
bas prioritātēm.

Cesvaines novada pašvaldībai 2020. gadā ir 
vairākas prioritātes: pabeigt iesāktos un veikt 
jaunus infrastruktūras un publiskā sektora sa-
kārtošanas projektus.

Lielākie pašvaldības infrastruktūras projekti, 
kas tiek īstenoti par Eiropas strukturālo un in-
vestīciju fondu un valsts līdzekļiem ar pašval-
dības līdzfinansējumu, ir:

1) Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības 
projekts „Kultūras un vēsturiskā mantojuma sa-
glabāšana un veicināšana Latvijā un Krievijā”, 
kas tiek realizēts kopā ar partneriem Daugavpi-
lī un Pleskavā. Tā rezultātā 2020.–2021. gadā 
Cesvaines pilī daļēji ir jāierīko centrālapku-
re, jāatjauno elektrības instalācija, jāizveido 
piekļuve cilvēkiem ar kustību traucējumiem, 
jāizbūvē lifts, konferenču un blakus telpas. 
Kopējās Cesvaines novada pašvaldībai plāno-
tās projekta izmaksas – 1 388 888,89 euro, no 
kurām 1 250 500 euro ir Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda (ERAF) finansējums. Projektu 
plānots īstenot 2020.–2021. gadā;

2) jāpabeidz grants ceļu projekta īstenošana, 
tā rezultātā tiks renovēti trīs lauku ceļi:

a) Dzeņi–Spieķi (pašvaldības autoceļa Nr. 43 
posms 3 km garumā),

b) Kalnakrogs–Lejas Putniņi (pašvaldības 
autoceļa Nr. 51 posms 0,6 km garumā), Lāgi–
Egle (pašvaldības autoceļa Nr. 104 posms 
1 km garumā),

c) Tirzbanurti–Kārkli (pašvaldības autoceļa 
Nr. 3 posms 1,25 km garumā).

Kopējās plānotās projekta izmaksas – 
601 951,35 euro, no kuriem 460 000 euro ir 
Eiropas Savienības finansējums, pārējais – 
pašvaldības līdzfinansējums.

Pašvaldība šajā gadā plānojusi:
1) pabeigt remontdarbus domes bērnu un 

jauniešu centrā un Cesvaines tūrisma centrā;

izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības 
programmu pedagogu darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām:

5.1. Cesvaines vidusskolai – 33 579 euro ap-
mērā;

5.2. Cesvaines pirmskolai „Brīnumzeme” – 
131 684 euro apmērā;

5.3. Cesvaines Mūzikas un mākslas skolai – 
47 919 euro apmērā.

6. Domei nākamā mācību gada sākumā, pa-
matojoties uz izglītības iestāžu vadītāju sniegto 
informāciju, ir tiesības mainīt 6. punktā noteikto 
finansējumu.

7. Noteikt, ka pašvaldības kapitālsabiedrību 
„Cesvaines siltums” un „Cesvaines komunālie 
pakalpojumi” iespējamā peļņa par 2019. pārska-
ta gadu ieguldāma kapitālsabiedrību attīstībā.

8. Noteikt, ka dome ir tiesīga pieņemt lēmu-
mu par līdzfinansējumu sporta aktivitātēm no 

Cesvaines kultūras nama budžeta sadaļas 
„Subsīdijas un dotācijas” saskaņā ar domes 
2018. gada 21. februāra noteikumiem par paš-
valdības atbalstu sporta veicināšanai.

9. Lēmumu par līdzekļu izlietošanu nepa-
redzētiem izdevumiem pieņem pašvaldības 
dome.

10. Pašvaldības iestāžu vadītāji piecu dar-
ba dienu laikā pēc pašvaldības gada budžeta 
vai tā grozījumu pieņemšanas sagatavo un 
apstiprina plānoto iestādes izdevumu tāmi un 
iesniedz to domes finanšu un grāmatvedības 
nodaļā.

11. Iestāžu vadītāji piešķirto līdzekļu ietva-
ros nodrošina pašvaldības budžeta līdzekļu 
efektīvu un racionālu izlietojumu atbilstoši 
tāmēs plānotajam, lai nodrošinātu attiecīgo 
funkciju izpildi.

Domes piekšsēdētājs Vilnis Špats

2) turpināt darbus Cesvaines vidusskolas in-
ternātā, lai to labiekārtotu atbilstoši mūsdienu 
prasībām;

3) turpināt kārtējos un ēku labiekārtošanas dar-
bus pašvaldības institūciju ēkās;

4) izvērtēt pašvaldības finansiālās iespējas un 
tehniskos risinājumus pašvaldībai piederošās 
ēkas daļas Pils ielā 2 pieslēgšanai pie centrālap-
kures un centrālapkures ierīkošanai Kraukļu sko-
las ēkā;

5) pabeigt siltumtrases izbūvi, kur projekta 
kopējās izmaksas ir 385 696,55 euro, un jaunās 
katlumājas būvniecības darbus par kopējo sum-
mu – 1 301 345,91 euro.

Investīciju piesaistes iespējas, kuras, pieņemot 
šo budžetu, nevarējām atrisināt, ir jaunā sociālās 
aprūpes centra izbūve, Madonas ielas posma un 
stāvlaukumu izbūve pie vidusskolas un terito-
rijas labiekārtošana pie pirmskolas „Brīnumze-
me”.

Sastādot budžetu, tika vērtēti institūciju uztu-
rēšanas izdevumi, ņemot vērā inflāciju, cenu pie-
augumu un pakalpojumu sadārdzināšanos, bija 
svarīgi budžeta iespēju robežās palielināt atalgo-
jumu speciālistiem un darbiniekiem.

2. Ekonomiskā un sociālā situācija
Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārval-

des statistikas datiem, Cesvaines novadā uz 
2019. gada 1. janvāri reģistrēti 2515 iedzīvotā-
ji, uz 2019. gada 1. jūliju – 2485. Salīdzinot ar 
2019. gada sākumu, iedzīvotāju skaits novadā 
ir samazinājies par 30 iedzīvotājiem. Iemesls ir 
gan negatīvs dabiskais pieaugums, gan negatīvs 
migrācijas saldo.

Iedzīvotāju sadalījums starp trijām galvenajām 
vecuma grupām ietekmē situāciju darba tirgū un 
liecina par nodarbinātības attīstības perspektī-
vām teritorijā vai par attīstības ierobežojumiem 
darbaspēka trūkuma dēļ. Uz 2019. gada 7. jūniju 
Cesvaines novadā reģistrēti 269 iedzīvotāji līdz 
darbspējas vecumam, 1466 iedzīvotāji darbspē-
jas vecumā un 604 iedzīvotāji virs darbspējas 
vecuma (Centrālās statistikas pārvaldes dati). 
2018. gada 31. decembrī reģistrēto bezdarbnieku 
skaits novadā bija 96 iedzīvotāji (bezdarba līme-
nis – 6,3 %), 2019. gada 31. decembrī bezdarb-
nieku skaits samazinājies līdz 92 iedzīvotājiem 
(bezdarba līmenis – 6,3 %).

Pēc SIA „Lursoft” datiem līdz 2020. gada 
21. janvārim, Cesvaines novadā aktīvi ir 179 uz-
ņēmumi, likvidēti 94 uzņēmumi. Cesvaines nova-
dā dominējošās nozares pēc apgrozījuma ir piena 
pārstrāde un siera ražošana, mazumtirdzniecība, 
mežsaimniecība un kokapstrāde, lauksaimniecī-
ba – lopkopība un augkopība, būvniecība un ap-
dares darbi. Uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu 
2019. gadā: AS „Cesvaines piens”, SIA „Wood-
4You”, SIA „AISYS”, SIA „Sēlis”, ZS „Kalna-
Tenči”, SIA „Baltic Milk”, SIA „Ozols LG”, 
ZS „Sviķi”, SIA „Brutuss”, ZS „Akmeņkrogs”.

3. Informācija par budžeta ieņēmumu kop-
apjomu un galvenajiem ieņēmumu avotiem

Cesvaines novada pašvaldības pamatbu-
džets 2020. gadam sastādīts saskaņā ar Li-
kumu par budžetu un finanšu vadību, likumu 
„Par pašvaldībām”, „Par pašvaldību budže-
tiem”, „Par valsts budžetu 2020. gadam”, 
Ministru kabineta 2017. gada 21. decembra 
noteikumu Nr. 760 „Noteikumi par pašvaldī-
bu finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem 
un to sadales kārtību 2018. gadā” prasībām un 
domes nolikumu par pašvaldības gada budže-
ta sastādīšanu, apstiprināšanu un izpildi.

Ieņēmumu prognoze
Ieņēmumi plānoti saskaņā ar piesardzības 

principu. 2020. gadā vērtēto ieņēmumu ko-
pējais apjoms nedaudz palielinājies salīdzinā-
jumā ar Finanšu ministrijas 2019. gada pro-
gnozi. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir gal-
venais Cesvaines novada pašvaldības budžeta 
ieņēmumu avots, tā īpatsvars pašvaldības 
budžetā ir vairāk nekā 54 % (sk. 1. tabulu) no 
kopējiem ieņēmumiem (neskaitot mērķdotā-
cijas un citu mērķfinansējumu).

1. tabula
Cesvaines novada pašvaldības plānotie 

ieņēmumi 2020. gadā euro (procentuālais 
vērtējums bez mērķfinansējuma)
Ieņēmumi (bez mērķ-
finansējuma)

Plānotie 
ieņēmumi %

Iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis, t. sk. ie-
priekšējā gada atliku-
ma sadale 1 241 440 54,42
Nekustamā īpašuma 
nodoklis 130 765 5,73
Dotācija no pašval-
dību izlīdzināšanas 
fonda 617 570 27,07
Pašvaldību savstarpē-
jie norēķini 160 000 7,01
Nenodokļu un pārējie 
budžeta iestāžu ieņē-
mumi 131 375 5,76
 Kopā 2 281 150 100
Mērķdotācijas, citi 
mērķa maksājumi 1 841 567
Kopā plānotie ieņē-
mumi 4 122 717

Pašvaldības ieņēmumi no nodokļu un 
nenodokļu maksājumiem, ieskaitot sa-
ņemtās mērķdotācijas, 2020. gadā plānoti 
4 122 717 euro apmērā (sk. 1. tabulu). Finan-
šu ministrijas noteiktā iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa (IIN) 2020. gada prognoze Cesvai-
nes novadam ir 1 221 300 euro (2019. gada 
prognoze bija 1 183 976 euro, bet faktiski līdz 
gada beigām tika saņemti 1 328 645 euro). 
2020. gada sākumā saņemts IIN atlikums no 
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iepriekšējā gada 20 140 euro apmērā. Dotācija no finanšu iz-
līdzināšanas fonda noteikta 604 188 euro (2019. gada progno-
ze bija 519 044 euro). 2020. gada sākumā saņemts dotācijas 
atlikums par iepriekšējo gadu – 13 382 euro. Lai kompensētu 
nodokļu reformas negatīvo ietekmi uz pašvaldību budžeta ie-
ņēmumiem, 2020. gadā prognozētie izlīdzinātie ieņēmumi uz 
vienu iedzīvotāju Cesvaines novadā ir 451 euro (2019. gadā – 
418 euro).

Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi, ēkām un mājokļiem 
ieņēmumu prognoze 2020. gadā ir 116 215 euro, papildus paš-
valdība plāno ieņemt 14 550 euro, iekasējot nodokļa parādus. 
Nekustamā īpašuma nodokļa īpatsvars pašvaldības budžetā ir 
nepilni 5,73 % no budžeta ieņēmumiem, neskaitot mērķfinan-
sējumu.

Nenodokļu ieņēmumos un budžeta iestāžu ieņēmumos 
(131 375 euro) lielāko īpatsvaru veido ieņēmumi no maksas 
pakalpojumiem. Ieņēmumi no savstarpējiem norēķiniem ar 
pašvaldībām tiek plānoti 160 000 euro. Mērķfinansējuma ap-
mērs 2020. gadā veido 44,67 % no kopējiem ieņēmumiem, un 
tā īpatsvars līdz gada beigām pieaugs. Tas plānots, rēķinoties 
ar valsts budžetā paredzēto finansējumu un spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem.

2020. gadā Cesvaines novada pašvaldība no valsts budžeta 
plāno saņemt mērķdotācijas pedagogu (ieskaitot 5 un 6 gadus 
veco bērnu apmācību un interešu izglītības nodrošināšanu) 
atalgojumam 8 mēnešiem – kopsummā 357 472 euro; visam 
gadam profesionālās ievirzes izglītības iestāžu (Cesvaines 
Mūzikas un mākslas skolai) pedagoģisko darbinieku atalgo-
jumam – 49 909 euro. Budžetā plānoti 10 000 euro (0,71 euro 
vienam skolēnam dienā; tā ir puse no 2019. gadā paredzētā 
finansējuma) vidusskolas 1.–4. klases skolēnu ēdināšanas 
nodrošināšanai. Mērķdotācijas apjoms 2020. gadam noteikts 
130 616 euro (2019. gadā – 130 616 euro).

Valsts finansējums ceļu un ielu uzturēšanai paredzēts 
140 196 euro. Līdztekus budžetam tiek apstiprināta ceļu un 
ielu fonda vidējā termiņa programma, kas atspoguļo pašval-
dības ceļu un ielu pārvaldīšanas un uzturēšanas darbu finan-
sējumu trijiem gadiem. Līdzekļu daudzums ir pietiekams tikai 
ceļu un ielu uzturēšanai, nevis kapitāliem darbiem. Iespējamo 
darbu apjoms atkarīgs no finansējuma, ko vajadzēs izlietot 
ceļu un ielu uzturēšanai ziemā, kad ceļi tiek tīrīti un kaisīti 
pēc reālās nepieciešamības.

No Labklājības ministrijas asistenta pakalpojumu nodro-
šināšanai cilvēkiem ar invaliditāti pašvaldība plāno saņemt 
3185 euro; no Nodarbinātības valsts aģentūras projekta „Al-
goti pagaidu sabiedriskie darbi” realizēšanai – 9780 euro. Fi-
nansējums no Eiropas Savienības struktūrfondiem investīciju 
projektu realizēšanai plānots 1 247 629 euro apmērā.

Ziedojumi
Ziedojumi un dāvinājumi netiek plānoti. Ziedojumu atli-

kums kopā uz 2020. gada 1. janvāri – 6728 euro.
4. Informācija par budžeta izdevumu kopapjomu un 

galvenajām izdevumu kategorijām
Plānotie izdevumi
Pašvaldība kopumā plāno pamatbudžetā šajā gadā izdot 

4 221 325 euro.
Sadaļā „Vispārējie vadības dienesti” šogad paredzēts izlie-

tot 277 308 euro jeb 6,57 % (sk. 2. tabulu), kur 255 470 euro 
paredzēti administrācijas (vadības izdevumi, sabiedriskās 
kārtības nodrošināšana), 8970 euro – vienotā valsts un paš-
valdības klientu apkalpošanas centra, 10 563 euro – Cesvai-
nes, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotās būvvaldes, 
2305 euro – vēlēšanu komisijas darba nodrošināšanai.

2. tabula
Plānotie izdevumi 2020. gadā euro
atbilstoši pašvaldības funkcijām

Izdevumi atbilstoši pašvaldības funk-
cijām

Plānoto 
izdevumu 
apjoms %

Vispārējie vadības dienesti 277 308 6,57
Izglītība 1 561 398 36,99
Atpūta, kultūra un reliģija 1 483 179 35,14
Sociālā aizsardzība 335 742 7,95
Pašvaldības teritoriju un mājokļu ap-
saimniekošana 553 686 13,12
Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 10 000 0,24
Izdevumi kopā 4 221 325 100

2020. gada budžetā izglītībai paredzēti kopumā 
1 561 398 euro jeb 36,99 %. No minētās summas pirmssko-
las izglītībai ir paredzēti 322 172 euro, profesionālās ievir-
zes izglītībai (Mūzikas un mākslas skolai) – 125 703 euro, 
1 037 709 euro ir paredzēti pamata un vidējai izglītībai. Vidus-
skolā plānots realizēt projektus kopsummā par 25 977 euro:

• „Latvijas skolas soma” (finansējums – 2000 euro);
• „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazinā-

šanai” (PuMPuRS; finansējums – 2020 euro);
• „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 

(finansējums – 14 548 euro);

• „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 
iestādēs” (finansējums – 7409 euro).

Plānotie izdevumi izglītībai noteikti palielināsies, jo plānā 
pedagogu atalgojums no mērķfinansējuma ir paredzēts 8 mē-
nešiem. Savukārt no pašvaldības budžeta līdzekļus pedagogu 
algu samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām pašvaldība ir ieplānojusi pilnā apjomā visam ga-
dam, kopsummā 213 182 euro (vidusskolai – 33 579 euro, 
pirmskolai – 131 684 euro, Mūzikas un mākslas skolai – 
47 919 euro); ēdināšanas nodrošināšanai pašvaldības izglītī-
bas iestādēs un sociālās aprūpes nodaļā – 169 735 euro.

Sadaļā „Atpūta, kultūra un reliģija” paredzēti 1 483 179 euro 
jeb 35,14 %: kultūras namam – 144 798 euro; Cesvaines bib-
liotēkai – 71 066 euro; Kraukļu bibliotēkai – 33 433 euro; bēr-
nu un jauniešu centram – 15 205 euro; pašvaldības laikrakstam 
„Cesvaines Ziņas” – 18 752 euro; tūrismam – 70 974 euro, no 
kuriem 20 000 euro paredzēti tūrisma centra telpu remontam 
Pils ielā 2; pils uzturēšanai – 62 788 euro; investīciju projektu 
realizācijai pils kompleksā – 1 064 345 euro.

Sadaļā „Sociālā aizsardzība” paredzēti 335 742 euro 
(7,95 %). Sociālajam dienestam – 130 964 euro (dažādiem 
sociālajiem pabalstiem – 20 955 euro, maksājumiem citām 
pašvaldībām par sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem – 
23 000 euro). Šogad turpināsies darbs projektā „Veselai un 
laimīgai ģimenei Cesvaines novadā”: kopējā summa plā-
nota 31 760 euro, kas ir tikai Eiropas Sociālā fonda finan-
sējums, 2020. gadam paredzēts 5793 euro. Bāriņtiesas darba 
nodrošināšanai – 34 685 euro, sociālās aprūpes nodaļai – 
164 300 euro.

Sadaļā „Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” plānoti 
553 698 euro (13,12 %).

Labiekārtošanas nodaļas darbībai paredzēti 179 130 euro, 
ieguldījumam SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi” 
pamatkapitālā – 10 727 euro, ielu un ceļu uzturēšanai – 
158 960 euro. Teritorijas labiekārtošanas jomā tiek realizēti 
projekti:

• „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldī-
bās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” – 10 348 euro;

• „Skolēnu nodarbinātība vasaras brīvlaikā” – 7051 euro;
• „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvi-

dos” – grants ceļu remontam – 189 250 euro.

4. tabula
Cesvaines novada pašvaldības saistību apmērs 2020. gadā un trijos turpmākajos gados euro

Aizņēmuma mērķis
Kopējais pa-
rāda apjoms 
01.01.2020.

Saistību 
palieli-
nājums Saistību samazinājums
2020 2020 2021 2022 2023

Cesvaines pils labā spārna jumta atjaunošana 62 066  8907 8907 8907 8907
Cesvaines vidusskolas celtniecība 109 390  14 599 14 599 14 599 14 599
SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi” pamatkapitāla pa-
lielināšana 29 925  7991 7991 7991 5907

Cesvaines jaunās skolas būvniecība 233 878  23 392 23 392 23 392 23 392
Tautas nama ēkas rekonstrukcija, daļēji izbūvējot mansardu 62 311  8901 8901 8901 8901
KPFI projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Cesvai-
nes pašvaldības administratīvajā ēkā” īstenošana 48 614  17 695 17 695 13 223  

Siltumtīklu izbūve skolas katlumājas pievienošanai Cesvai-
nes pilsētas siltumtīklam 25 128  8376 8376 8376  

Cesvaines vidusskolas sporta zāles jaunbūve 597 429  21 924 21 924 21 924 21 924
ELFLA projekts „Cesvaines pilsmuižas staļļu jumta rekon-
strukcija” īstenošana 142 497  8028 8028 8028 8028

Projekta „Gaismas ceļš caur gadsimtiem” realizācija 445 645  89 494 12 458 12 458 12 458
Brīvības ielas būvniecība 71 521  1258 2532 2532 2532
Pils ielas būvniecība 729 820  71 360 25 388 25 388 25 388
Grants ceļu remonts 294 157 189 250 368 000 16 816 16 816 16 816
Līdzfinansējums siltuma avota pārbūvei 697 950   24 420 24 420 24 420
Pārrobežu projekts pils rekonstrukcijai  159 419  5552 5552 5552
Kredītsaistības kopā 3 550 331 348 669 649 925 206 979 202 507 178 824

Galvojuma mērķis

Kopējais 
galvojuma 

apjoms 
01.01.2020.

Saistību 
palieli-
nājums

Saistību samazinājums

2020 2020 2021 2022 2023
Ūdenssaimniecības projekta realizēšana 44 440  9872 9872 9872 9872
Atkritumu apglabāšanas poligona „Kaudzītes” infrastruktū-
ras attīstība 15 371  1370 1370 1370 1370

Siltuma avota pārbūve 128 000  8096 8832 8832 8832
Siltumtrases izbūve 189 500  9855 13 140 13 140 13 140
Galvojumi kopā 377 311  11 242 32 575 32 575 32 575

Saistības pavisam kopā 3 927 642 348 669 661 167 239 554 235 082 211 399

Pašvaldības kopējās saistības uz gada sākumu ir 3 927 642 euro (3 550 331 euro – aizņēmumi, 377 311 euro – galvojumi 
kapitālsabiedrībām). Saistību struktūra redzama 4. tabulā. Visi aizņēmumi ir no Valsts kases dažādu investīciju projektu reali-
zācijai. Šā gada pamatbudžetā plānots saistības palielināt par 348 669 euro, bet samazināt par 649 925 euro.

Domes piekšsēdētājs Vilnis Špats

Pašvaldības pamatbudžetā rezervēti 10 000 euro neparedzē-
tiem izdevumiem.

Pamatbudžeta plānotie izdevumi atbilst ekonomiskajām ka-
tegorijām.

Cesvaines novada pašvaldība 2020. gadā 30,7 % (sk. 3. ta-
bulu) paredzējusi izlietot pamatkapitāla veidošanai, jo turpi-
nās projekti saistībā ar pils kompleksu un grants ceļu rekon-
strukciju.

3. tabula
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām euro

Izdevumu kategorijas atbilstoši eko-
nomiskajai klasifikācijai

Plānoto 
izdevumu 
apjoms %

Atlīdzība 1 795 217 42,53
Preces un pakalpojumi 1 010 280 23,93
Subsīdijas un dotācijas 2140 0,05
Procentu izdevumi 1580 0,04
Pamatkapitāla veidošana 1 294 831 30,70
Sociālie pabalsti 30 555 0,72
Transfertu maksājumi citām pašval-
dībām 85 672 2,03
Izdevumi kopā 4 221 275 100

Atlīdzībai paredzēti 42,53 % no kopējiem izdevumiem, taču 
atlīdzības īpatsvars gada griezumā noteikti pieaugs. Preču un 
pakalpojumu apmaksai ir plānoti 1 010 280 euro (23,93 %). 
Transfertu maksājumiem citām pašvaldībām – 2,03 %, ko va-
rētu samazināt, ja izdotos palielināt vietu skaitu sociālās aprū-
pes nodaļā. Sociālajiem pabalstiem paredzēts tērēt 30 555 euro 
(0,72 %), kas ir par 956 euro vairāk nekā 2019. gadā.

5. Informācija par kārtējā saimnieciskajā gadā plānoto 
pašvaldības saistību un sniegto galvojumu apjomu

Finansēšana
Naudas līdzekļu atlikums pamatbudžetā 2020. gada 1. jan-

vārī – 519 413 euro.
Pamatbudžeta plānoto izdevumu pārsniegums pār ieņēmu-

miem ir 98 558 euro; lai pabeigtu vairākus investīciju projek-
tus, nepieciešamais finansējums tiks iegūts, palielinot pašval-
dības saistības.
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Klasifikāci-
jas kods Nosaukums Plāns euro

 PAMATBUDŽETA RESURSI (finansēšana + ieņēmumi) 4 340 874
 FINANSĒŠANA 218 157
 Naudas atlikums gada sākumā 519 413
 Aizņēmumi –301 256
 t. sk. kredītsaistību palielinājums 348 669
 kredītsaistību samazinājums (pamatsummas samaksa) 649 925

 IEŅĒMUMI (I + II + III + IV) 4 122 717
 I. Nodokļu ieņēmumi 1 372 205
01.1.1.1. Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada nesa-

dalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums
20 140

01.1.1.2. Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā ieskaitī-
tais iedzīvotāju ienākuma nodoklis

1 221 300

04.1.1.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā 
gada ieņēmumi

88 853

04.1.1.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parā-
di

10 000

04.1.1.3. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi nokavējuma nauda 2500
04.1.2.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksā-

jumi
21 637

04.1.2.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām iepriekšējo gadu pa-
rādi

800

04.1.2.3. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām nokavējuma nauda 600
04.1.3.1. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem, kārtējā gada 

ieņēmumi
5725

04.1.3.2. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem, iepriekšējo 
gadu parādi

500

04.1.3.3. Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokli nokavējuma nauda 150
 II. Nenodokļu ieņēmumi 8700
08.6.2.2. Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem 

Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai kredītiestādēs
20

09.5.1.1. Nodeva par pašvaldības domes (padomes) izstrādāto oficiālo 
dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu

1000

09.5.1.4. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās 450
09.5.2.1. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu 150
10.1.4.0. Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 700
12.3.9.3. Piedzīti un labprātīgi atmaksāti līdzekļi 80
12.3.9.9.1 Dalības maksa izsolē 100
13.2.1.0. Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 3000
13.4.0.0. Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas reali-

zācijas
2000

13.4.0.0.1 Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizā-
cijas – Cesvaines tūrisma centrs

1200

 III. Transfertu ieņēmumi 2 619 137
18.6.2.0.1 Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai sakarā ar 

invaliditāti – sociālais dienests
3000

18.6.2.0.1 Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai sakarā ar 
invaliditāti – sociālais dienests, administrēšanas izdevumi

185

18.6.2.0.1 VARAM dotācija vienotā klientu apkalpošanas centra izvei-
dei

6900

18.6.2.0.1 ESF projekts „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” 9780
18.6.2.0.1 Finansējums vēlēšanām 2305
18.6.2.0.1 Finansējums projektam „Latvijas skolas soma” 2000

18.6.2.0.3 Mērķdotācija pedagogu darba samaksai – vidusskola 317 656
18.6.2.0.6 Mērķdotācija pedagogu darba samaksai – 5, 6 gadus veco 

bērnu apmācībai
39 816

18.6.2.0.8 Mērķdotācija pašdarbības kolektīvu vadītājiem un dziesmu 
svētkiem

2779

18.6.2.1.1 Dotācija brīvpusdienām 10 000
18.6.2.1.2 Mērķdotācija pedagogu darba samaksai – Mūzikas un māk-

slas skola
49 909

18.6.2.1.8 Nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā personām, kuras 
iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītī-
bas iestādē, īstenošanai

3096

18.6.3.1.0 Finansējums projektam „Veselai un laimīgai ģimenei” 5793
18.6.3.1.0 Finansējums projektam „Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai”
6316

18.6.3.1.4 Finansējums projektam „Uzņēmējdarbības attīstībai nepiecie-
šamās infrastruktūras attīstība”

65 098

18.6.3.1.5 Finansējums projektam „Ceļu infrastruktūras sakārtošana 
Cesvainē”

368 000

18.6.4.0. Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fonda

604 188

18.6.4.0.1 PFIF dotācijas atlikums par iepriekšējo gadu 13 382
18.9.1.0. Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) fondiem 140 196
19.2.0.0. Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām 74 153
19.2.1.0. Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai 160 000
19.2.4.0 Ieņēmumi par līdzfinansējuma projektu īstenošanu 734 585
 IV. Budžeta iestāžu ieņēmumi 122 675
21.3.5.1. Mācību maksa – mūzikas skola 2800
21.3.5.2. Ieņēmumi no vecāku maksas – ēdināšanas pakalpojumi 30 000
21.3.5.3. Kafejnīcas ieņēmumi 2000
21.3.5.9.4 Vecāku līdzfinansējums par internātu 100
21.3.7.9.1 Ieņēmumi par kancelejas pakalpojumiem – dome 15
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – dome 1800
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – vidusskola 2000
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – sporta zāle 300
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – kultūras nams 200
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – sociālās aprūpes nodaļa 2000
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – Kraukļu skola 50
21.3.8.1.1 Ieņēmumi par telpu nomu – internāts 10 000
21.3.8.3.2 Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas – vidusskola 800
21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu 1000
21.3.9.1.1 Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs – 

VSAA pensijas
45 000

21.3.9.1.2 Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs – 
līdzfinansējums

3600

21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju 3000
21.3.9.4.3 Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem – dome 1000
21.3.9.4.4 Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem – sociālās aprū-

pes centrs
500

21.3.9.4.5 Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem – sociālais die-
nests

400

21.3.9.4.6 Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem – internāts 350
21.3.9.9.0 Personāla ēdināšana – vidusskola 6000
21.3.9.9.0 Cesvaines bibliotēkas ieņēmumi 50
21.3.9.9.0 Kraukļu bibliotēkas ieņēmumi 10
21.3.9.9.0 Avīzes „Cesvaines Ziņas” ieņēmumi 600
21.3.9.9.0 Auto kursu ieņēmumi 3000
21.3.9.9.0 Kapličas izmantošana (Ķinderes) 80
21.3.9.9.0 Kapličas izmantošana (Cesvaine) 20
21.3.9.9.0 Ēdināšanas pakalpojumi – vidusskola 5000
21.3.9.9.1 Tūrisma centra ieņēmumi 1000

1. pielikums
pašvaldības domes 2020. gada 23. janvāra noteikumiem Nr. 1

Cesvaines novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu plāns 
2020. gadā euro

CESVAINES NOVADA DOME PĀRDOD IZSOLĒ NEKUSTAMOS ĪPAŠUMUS
* „Kārzdabas mazā skola”
Cesvaines novada dome 2020. gada 18. februārī plkst. 11.30 domes mazajā zālē 

Pils ielā 1A Cesvainē Cesvaines novadā pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu 
soli pārdod nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 7027 008 0177, kura adrese – 
„Kārzdabas mazā skola”, Kārzdaba, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads. Izso-
les nosacītā cena – 9700 EUR, izsoles solis – 100 EUR.

Dalības maksa (20 EUR) un izsoles nodrošinājums (970 EUR) līdz iz-
soles sākumam samaksājami Cesvaines novada domes, reģistrācijas 
Nr. 90000054727, kontā Nr. LV47 UNLA 0030 9001 3071 2 AS „SEB banka” 
vai kontā Nr. LV21 PARX 0012 4578 2000 1 AS „Citadele banka”, vai kontā 
Nr. LV41 HABA 0551 0323 2908 8 AS „Swedbank”.

Nosolītā summa jāsamaksā divu nedēļu laikā.
Pieteikumi izsolei jāreģistrē Cesvaines novada domē līdz 2020. gada 13. feb-

ruārim.
Izsoles noteikumus var iepazīt pašvaldības mājaslapā www.cesvaine.lv vai Ces-

vaines novada domē darba dienās no plkst. 9.00 līdz 13.00 un no 14.00 līdz 17.00. 
Par nekustamā īpašuma apskati interesēties pa tālruni: 64852022 vai 28382616.

* „Kārzdaba”
Cesvaines novada dome 2020. gada 18. februārī plkst. 11.30 domes mazajā zālē 

Pils ielā 1A Cesvainē Cesvaines novadā pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli 
pārdod nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 7027 008 0173, kura adrese – „Kārzdaba”, 
Kārzdaba, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads.

Izsoles nosacītā cena – 5600 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Dalības maksa (20 EUR) 
un izsoles nodrošinājums (560 EUR) līdz izsoles sākumam samaksājami Cesvaines no-
vada domes, reģistrācijas Nr. 90000054727, kontā Nr. LV47 UNLA 0030 9001 3071 2 
AS „SEB banka” vai kontā Nr. LV21 PARX 0012 4578 2000 1 AS „Citadele banka”, 
vai kontā Nr. LV41 HABA 0551 0323 2908 8 AS „Swedbank”.

Nosolītā summa jāsamaksā šādi: 10 % no nosolītās summas – divu nedēļu laikā pēc 
izsoles, atlikusī summa – līdz 2020. gada 31. decembrim, par atlikto maksājumu mak-
sājot 6 % gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

Pieteikumi izsolei jāreģistrē Cesvaines novada domē līdz 2020. gada 13. februārim.
Izsoles noteikumus var iepazīt pašvaldības mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvai-

nes novada domē darba dienās no plkst. 9.00 līdz 13.00 un no 14.00 līdz 17.00. Par 
nekustamā īpašuma apskati interesēties pa tālruni: 64852022 vai 28382616.
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Dome 172 952 79 758 240 0 2520 0 0 255 470
Vēlēšanu komisija  2000 305 0 0 0 0 0 2305
Būvvalde 0 10 563 0 0 0 0 0 10 563
Pārvalde kopā: 174 952 90 626 240 0 2520 0 0 268 338
Pirmskola „Brīnumzeme” 261 910 60 162 0 0 100 0 0 322 172
Vidusskola 547 882 223 887 300 1448 10 500 0 62 000 846 017
Ēdināšanas nodaļa 84 405 85 330 0 0 0 0 0 169 735
Mūzikas un mākslas skola 105 877 18 796 0 0 1030 0 0 125 703
Grāmatvedība 66 678 8436 0 0 700 0 0 75 814
Izglītība kopā: 1 066 752 396 611 300 1448 12 330 0 62 000 1 539 441
Sociālais dienests 55 000 31 309 0 0 700 20 955 23 000 130 964
Bāriņtiesa 29 634 4051 0 1000 0 0 0 34 685
Sociālās aprūpes nodaļa 106 220 57 380 0 0 700 0 0 164 300
Sociālā aprūpe kopā: 190 854 92 740 0 1000 1400 20 955 23 000 329 949
Labiekārtošanas nodaļa 90 385 80 813 0 132 7800 0 0 179 130
Autoceļu un ielu uzturēšana 0 156 960 0 0 2000 0 0 158 960
Ieguldījums pamatkapitālā SIA „Cesvaines 
komunālie pakalpojumi” 0 0 0 0 10 727 0 0 10 727
Labiekārtošana kopā: 90 385 237 773 0 132 20 527 0 0 348 817
Kultūras nams 77 844 63 654 1600 0 1700 0 0 144 798
Cesvaines bibliotēka 52 261 12 169 0 0 6300 0 336 71 066
Kraukļu bibliotēka 20 805 9592 0 0 2700 0 336 33 433
Pašvaldības laikraksts „Cesvaines Ziņas” 14 316 3836 0 0 600 0 0 18 752
Bērnu un jauniešu centrs 9977 5228 0 0 0 0 0 15 205
Pils 35 067 27 721 0 0 0 0 0 62 788
Cesvaines tūrisma centrs 26 456 43 518 0 0 1000 0 0 70 974
Kultūra kopā: 236 726 165 718 1600 0 12 300 0 672 417 016
Darba praktizēšanas pasākumi pašvaldībā 
darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai 748 0 0 0 0 9600 0 10 348
Skolēnu nodarbinātība vasaras brīvlaikā 7051 0 0 0 0 0 0 7051
Vienotā valsts un pašvaldības klientu apkal-
pošanas centra darbība 7475 1495 0 0 0 0 0 8970
„Veselai un laimīgai ģimenei Cesvaines no-
vadā” 293 5500 0 0 0 0 0 5793
Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 
attīstībai 14 508 40 0 0 0 0 0 14 548
Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs 5342 2067 0 0 0 0 0 7409
Pārrobežu projekts kultūras un vēstures man-
tojuma saglabāšanai (pils) 0 6141 0 0 1 008 000 0 0 1 014 141
Pamatpakalpojumi lauku apvidos – grants 
ceļu remonts 0 0 0 0 189 250 0 0 189 250
„Gaismas ceļš cauri gadsimtiem” – pils jum-
ta atjaunošana 0 0 0 0 50 204 0 0 50 204
Projekti kopā: 35 417 15 243 0 0 1 247 454 9600 0 1 307 714

Izdevumi kopā: 1 795 086 998 711 2140 2580 1 296 531 30 555 85 672 4 211 275
Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 0 10 000 0 0 0 0 0 10 000

Izdevumi pavisam kopā: 1 795 086 1 008 711 2140 2580 1 296 531 30 555 85 672 4 221 275

2. pielikums
pašvaldības domes 2020. gada 23. janvāra noteikumiem Nr. 1

Cesvaines novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu plāns 2020. gadā euro

Kur palicis autobuss Gulbene–Mado-
na–Rīga, kas no Cesvaines kursēja ap 
plkst. 14.30? Optimizējot sabiedriskā trans-
porta maršrutus, ir veiktas izmaiņas. Te pie-
dāvājam alternatīvu, kā nokļūt Rīgā gan dar-
badienās, gan brīvdienās.

Plkst. 14.20 no Cesvaines atiet autobuss 
Gulbene–Cesvaine–Madona–Pļaviņas–Aiz-
kraukle (7202 CATA). Plkst. 16.08 šis auto-
buss ierodas Aizkraukles stacijā. Biļetes 
cena no Cesvaines līdz Aizkraukles stacijai ir 
4 eiro, ceļā jāpavada 1 stunda 48 minūtes.

Plkst. 16.27 no Aizkraukles dzelzceļa sta-
cijas kursē vilciens, kurš plkst. 17.46 ierodas 
Rīgā (6233, AS „Pasažieru vilciens”). Biļetes 
cena no Aizkraukles līdz Rīgai ir 3,10 eiro, 
ceļā jāpavada 1 stunda 19 minūšu.

Cits variants ir autobuss Lubāna–Cesvai-
ne–Madona–Pļaviņas–Rīga (7989, SIA „Nor-
ma-A”), kas no Cesvaines atiet plkst. 4.40 un 
Rīgā pienāk plkst. 8.15 (kursē gan darbadie-
nās, gan brīvdienās).

Cita informācija par sabiedriskā transporta 
kustības laikiem pieejama https://www.1188.
lv/ un https://www.pv.lv/.

Turpina projekta 
„Siltumavota pārbūve 
Cesvainē” īstenošanu

Izbūvētā siltumtrase 
nodota ekspluatācijā

Kā nokļūt Rīgā?

Atbilstīgi līgumam Nr. 4.3.1.0/17/A/076 
ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru 
SIA „Cesvaines siltums” veiksmīgi turpina 
projekta „Siltumavota pārbūve Cesvainē” īs-
tenošanu. Šobrīd notiek pēdējie sagatavoša-
nas darbi jauno apkures katlu izmēģinājuma 
palaišanai un testēšanai, kā arī nobeiguma 
darbi fasādes sakārtošanai.

Rihards Erelis,
SIA „Cesvaines siltums” valdes loceklis,

autora foto

Siltumtrase ir nodota ekspluatācijā, un 
papildus pieslēgtie objekti (kultūras nams, 
bibliotēka, Cesvaines vidusskola, Madonas 
iela 2, atsevišķas Veidenbauma ielas pri-
vātmājas) nodrošinās patērētājiem kvalita-
tīvu un lētu siltumenerģiju, kā arī stabilizēs 
SIA „Cesvaines siltums’’ finansiālos rādītā-
jus, ļaujot turpināt attīstību.

Būvdarbi tiek veikti projektā „Siltumtīk-
lu izbūve Cesvainē” atbilstīgi SIA „Ces-
vaines siltums” noslēgtajam līgumam 
Nr. 4.3.1.0/17/A/032 ar Centrālo finanšu un 
līgumu aģentūru.

Rihards Erelis,
SIA „Cesvaines siltums” valdes loceklis

Par lauka apsekošanas darbiem
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģen-

tūra (turpmāk – aģentūra) ir Aizsardzības 
ministrijas pārraudzīta valsts pārvaldes ie-
stāde, kas saskaņā ar Ģeotelpiskās informā-
cijas likumu un Ministru kabineta 2013. gada 
9. jūlija noteikumos Nr. 384 „Latvijas Ģeo-
telpiskās informācijas aģentūras nolikums” 
noteiktajām funkcijām un uzdevumiem ie-
gūst, sagatavo un atjaunina ģeotelpiskās in-
formācijas pamatdatus, ieskaitot ģeotelpisko 
informāciju, kas ietverta topogrāfiskajos plā-
nos un topogrāfiskajās kartēs mērogu rindas 
1 : 250 000–1 : 2000 ietvaros.

Novada iedzīvotājus un uzņēmējus informē-
jam, ka aģentūras darbinieki, pildot minētos 
uzdevumus, laika periodā no 2020. gada marta 
līdz decembrim veiks topogrāfisko karšu mēro-
gā 1 : 10 000 sagatavošanu Cesvaines novada 
teritorijai, tas nozīmē – veiks teritorijas apse-
košanu dabā (sk. lauka apsekošanas shēmu).

Vēlamies norādīt, ka saskaņā ar Ģeotelpis-
kās informācijas likuma 9. panta pirmo daļu 
nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais val-
dītājs vai lietotājs neierobežo ģeodēzisko un 

kartogrāfisko darbu veikšanu sava īpašuma 
vai pārvaldāmajā teritorijā.

Aģentūras darbiniekiem ir darba apliecības, 
kuras nepieciešamības gadījumā var uzrādīt. 
Pārvietošanās notiek tikai ar Nacionālo bru-
ņoto spēku automašīnām, kuras var pazīt pēc 
valsts reģistrācijas numura zīmēm, kas sākas 
ar burtiem LA.

Lai atjauninātu kartogrāfisko informāciju, 
lauka apsekošanu veic kartogrāfu grupa divu 
darbinieku sastāvā. Tiek izpildīti šādi uzdevu-
mi:

1) pārbauda kartes lapas satura pilnību un 
precizitāti atbilstīgi karšu sagatavošanas no-
teikumiem un situācijai apvidū;

2) vizuāli apskatot vai uzmērot, iegūst ob-
jektu raksturlielumus, kas nav skaidri sare-
dzami ortofotokartē vai ir parādījušies dabā 
pēc aerofotografēšanas. Objektu un to rak-
sturlielumu mērīšana var tikt veikta ar mēr-
lenti, tālmēru vai citiem ģeodēziskajiem in-
strumentiem;

3) precizē situāciju apvidū par neskaidra-
jām vietām un objektiem;

4) nepieciešamības gadījumā veic apvidus 
objektu fotografēšanu (var tikt izmantots bez-
pilota gaisa kuģis – drons).

Lauka apsekošanas darbi var skart jebkuru 
vietu novada teritorijā.

Informācija par aģentūru atrodama interne-
ta vietnē www.lgia.gov.lv un http://map.lgia.
gov.lv.

Lauka apsekošanas shēma 2020. gadam
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Kamēr varam, cīnīsimies par labāko mūsu teritorijai un iedzīvotājiem
Ir iesācies jauns gads, darbīgs posms. 

Pērn paveikti vairāki nozīmīgi darbi, kā 
arī viena gada laikā pie mums Cesvainē 
viesojušies divi Latvijas Republikas 
prezidenti. Gads nesis neskaidrības par 
gaidāmo administratīvi teritoriālo re-
formu. To, kas paredzams un plānots 
šogad, vaicāju Cesvaines novada domes 
priekšsēdētājam Vilnim Špatam.

Pagājušais gads ir bijis ļoti aktīvs, 
darbīgs. Kādi, jūsuprāt, ir nozīmīgākie 
jau paveiktie un iesāktie darbi?

Nesen bija gadumija, un šobrīd ir tas 
periods, kad varam izvērtēt to, kas ir 
izdarīts. Dzīve ļoti ātri iet uz priekšu, un 
reizēm tas, kas izdarīts, ātri aizmirstas. 
Tad liekas, ka vajag darīt vēl un vēl. Ja 
runājam par īstenotajiem projektiem, 
tad vispirms pamatā ir plānošana, pēc 
tam seko projektēšana, finanšu līdzekļu 
piesaiste un tikai tad reālā būvniecība, 
kas, ja veidojas veiksmīga sadarbība ar 
būvniekiem, ir īsākais un vienkāršākais 
posms. Tad var sasniegt veiksmīgu 
rezultātu.

Pagājušajā gadā esam īstenojuši 
vairākus lielus projektus. Priecājamies par 
rekonstruēto Pils ielu, kuru ikdienā visi 
izmantojam. Šis projekts tapa, izmantojot 
Eiropas Savienības (ES) līdzekļus, kuri 
paredzēti uzņēmējdarbības veicināšanai. 
Tagad savs vārds sakāms AS „Ces-
vaines piens” un citiem uzņēmējiem, kas 
strādā šajā ielā, – tie ir ieguldījumi viņu 
infrastruktūrā, radītas papildu darba vie-
tas. Pils iela ir atjaunota un rekonstruēta 
pilnā garumā. Izmaksu summa ir ap-
tuveni 1,3 miljoni eiro, no kuriem puse 
ir pašvaldības līdzekļi (aizņēmums), 
bet otra puse – ES fondu atbalsts. Žēl, 
ka valsts neizdarīja solīto – neatjau-
noja Gulbenes–Madonas ceļu, ieskai-
tot Pils ielas pieslēgumu, kur ir plānota 
apļveida kustība. Šim autoceļam tehnis-
kais projekts ir izstrādāts, bet plānotais 
finansējums tika novirzīts citur.

Protams, Cesvaines pils ir pilsētas 
un novada sirds, pēc kuras mūs pazīst. 
Beidzot pilij ir atjaunots jumts, palikuši 
nedaudzi atliktie darbi – logu ievietošana, 
torņu spiču uzstādīšana, labiekārtošana, 
kuri tiks veikti pavasarī, kad laikapstākļi 
to ļaus. Ar darbu veicēju firmu nebija 
viegli sastrādāties, divreiz pagarinājām 
līgumu, bet, par spīti tam, būvnieki 
nespēja iekļauties termiņā. Droši vien būs 
cīkstēšanās par summu, kuru ieturējām 
laikus nepadarīto darbu dēļ.

Soli pa solim turpinās darbi arī Ces-
vaines pils iekšpusē. Ar pili saistīts 
otrs liels projekts – rekonstrukcijas 
turpinājums, pārrobežu sadarbības 
projektā sastrādājoties ar Daugavpils 
pilsētas domi un Pleskavas apgabala 
administrāciju. Kopējās izmaksas ir 
līdzīgas kā jumta atjaunošanas projek-
tam. No šā projekta līdzekļiem pērn 
tika izbūvēta siltumtrase uz pili, šogad 
un nākamgad tiks veikti iekšdarbi – 
tiks nodrošināta piekļuve cilvēkiem ar 
kustību traucējumiem, izbūvēts lifts, 
apkures sistēma, kā arī izremontētas un 
iekārtotas vairākas telpas. Jāsaprot, ka, lai 
gan šķiet, ka pašreizējo projektu summas 
ir lielas, pils atjaunošana būs ilgu gadu 
darbs, turpināsies arī finansējuma pie-
saiste. Pārrobežu projekta finansējuma 
noteikumi ir ļoti izdevīgi – tikai 5 % 
ir pašvaldības daļa. Paralēli katru 
gadu tiek rakstīti mazie projekti Valsts 
kultūrkapitāla fondam, Nacionālajai 
kultūras mantojuma pārvaldei. Pils 
lēnām, bet atdzimst. Šobrīd tā ir pieejama 
apmeklētājiem, bet, kad notiks darbi, tā 
atkal uz kādu laiku būs slēgta.

Nozīmīgs projekts ir katlumājas 
būvniecība, kas iesākta pagājušajā gadā 

un šogad pabeidzama. Ar pašvaldības 
galvojumu un kredītlīdzekļiem, kā arī ar 
ES fondu līdzekļiem to īsteno SIA „Ces-
vaines siltums”. Līdztekus siltumavota 
būvniecībai norisinājās arī siltumtrases 
izbūve: ir pieslēgta vidusskola, kultūras 
nams un bibliotēka. Siltumtrasei paredzēts 
pievienot arī daudzdzīvokļu māju Ma-
donas ielā 2 un dažas individuālās mājas. 
Nākotnē ir iespēja turpināt trases izbūvi 
uz Dārzu ielu, kā arī uz Pils ielu 2 (staļļi) 
un Pils ielu 4.

Pagājušajā gadā ir iesākti un šogad 
turpinās triju lauku ceļu posmu pārbūves 
darbi. Tas arī ir ES fondu atbalstīts 
projekts, kur katrai pašvaldībai bija 
paredzēta sava konkrēta daļa. Kopējās 
izmaksas ir lielākas par 600 tūkstošiem 
eiro, un, ja šo naudu drīkstētu izman-
tot pēc pašu ieskatiem, varētu atjaunot 
grants segumu gandrīz visiem mūsu 
lauku ceļiem. Diemžēl mums jāievēro 
finansējuma devēja nosacījumi.

Pērn ir veikti arī citi no pašvaldības 
budžeta finansēti darbi: iesākta tūrisma 
centra telpu izbūve Pils ielā 2 – staļļu 
ēkā (šā gada sākumā paredzēts tās 
noslēgums), kā arī nelieli remontdar-
bi jauniešu centrā. Nozīmīgs darbs ir 
Kraukļu bibliotēkas jumta vidusdaļas 
nomaiņa – senā skolas un nu arī muzeja 
ēka daļēji ieguvusi jaunu dakstiņu jumtu.

Rūpējoties par pašvaldības ēkām, 
domājam arī par vidusskolas dienesta 
viesnīcu. Lai vidusskola varētu pastāvēt 
maksimāli ilgi, mums jānodrošina visi 
apstākļi, lai bērni šeit varētu kvalitatīvi 
mācīties un, ja nepieciešams, palikt pa 
nakti. Liela daļa bērnu pie mums uz skolu 
brauc no apkārtējiem novadiem, kopumā 
skolēnu skaits ir diezgan liels, tādēļ 
turpinām internāta sakārtošanu – foajē 
un 1. stāva gaiteņu remontu, lai bērniem 
būtu ērta un patīkama dzīvošana dienesta 
viesnīcā. Pavasarī plānojam sakārtot ēkas 
ārpusi un turpināt iekštelpu remontu. Re-
monti internātā noteikti turpināsies arī 
nākamajos gados.

Protams, ir veikti arī dažādi sīkāki re-
monti. Kopumā varu teikt, ka 2019. gads 
ir bijis darbīgs. Aizvien grūtāk ir atrast 
kvalitatīvus būvniekus, jo visiem ir daudz 
darba.

Jau iezīmējāt galvenos darbus arī 
šim gadam. Vai ir vēl kādas prioritātes 
un mērķi?

Kā jau minēju, jāturpina iesāktie pro-
jekti. Ko paredzēts pabeigt, to pabeig-
sim šogad, un citus darbus turpināsim 
nākamajos gados. Šogad paredzēta Vei-
denbauma ielas asfaltētās daļas sliktākā 
seguma sakārtošana: jānoņem seguma 
virskārta, jāizlīmeņo akas un jāuzlej 
jauns segums. Tas tiks finansēts no 
pašvaldības budžeta. Gandrīz katrā no 
pašvaldības iestādēm ir paredzēti lielāki 
vai mazāki remontdarbi. Šogad, sastādot 
budžetu, viena no prioritātēm bija atal-
gojuma palielināšana darbiniekiem. Ar 
kaimiņu novadiem pastāv konkurence 
par kvalificētu darbaspēku, uzņēmējiem 
dzīve kļūst dārgāka. Konkurēt ar 
kaimiņu Madonas novadu par labiem 
speciālistiem ir pagrūti.

Domājot par sociālo jomu, būtu 
jāturpina veidot jaunu pansionātu sociālā 
dienesta ēkā. Jau ir izstrādāts minimālais 
projekts. Šis ir svarīgs jautājums, 
jo cilvēki noveco, bet visiem vietas 
pastāvošajā pansionātā nepietiks.

Vēl par nākotnes darbiem. Svarīgi 
ir turpināt Madonas ielas sakārtošanu, 
lai tā ne vien izskatītos estētiski, bet 
arī būtu droša gājējiem un braucējiem. 
Ja nebūtu aizlieguma pašvaldībām 
ņemt aizdevumus, šos divus projektus 
mēs vēlētos sākt realizēt jau drīzumā, 

diemžēl šogad tas nav iespējams.
Nozīmīga ir arī PII „Brīnumzeme” te-

ritorijas labiekārtošana un žoga nomaiņa.
Pieminējāt Cesvaines pils rekon-

strukciju. Kādu saredzat pili nākotnē?
Es uzskatu, ka pils pastāvēs 

galvenokārt kā kultūras un tūrisma ob-
jekts. Varētu būt arī kādas viesu istabas. 
Turklāt pils vidusdaļā, kur atjaunots 
jumts, var izbūvēt vēl vismaz divus 
stāvus, kur ierīkot telpas. Par to šobrīd 
gan nav domāts, bet tā tas varētu būt.

Pils kā nozīmīgs tūrisma objekts 
būs pats par sevi, bet ir svarīgi, lai pilī 
varētu notikt arī kultūras pasākumi utt. 
Paredzu, ka mums būtu jāsāk domāt par 
pils menedžeri, kurš sāktu plānot pils 
izmantošanu tik, cik ir iespējams, jo ne 
visas telpas ir lietojamas. Projektā ierīkos 
apkuri, pils kļūs mājīgāka, piesaistīs 
cilvēkus, bet jādomā, lai cilvēki, at-
braucot uz Cesvaini, šeit paliktu pēc 
iespējas ilgāk. Pils ir magnēts Ces-
vainei, uzņēmējiem, it sevišķi tiem, kas 
sniedz tūrisma pakalpojumus. Novada 
viesi apmeklē ne vien pili, bet arī citus 
objektus Cesvainē, iespējams, kādus 
kultūras vai sporta pasākumus. Protams, 
nepieciešamas naktsmītnes, ēdināšana 
(ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai 
paredzētas telpas pils pagrabstāvā). Tad 
arī pilī varēs organizēt, piemēram, kāzu 
svinības.

Ja mēs lūkojamies uz Cesvaini 
pārskatāmā nākotnē, tuvākajos 10 gados, 
tad lielie uzņēmumi droši vien darbosies 
un būs arī darba vietas iedzīvotājiem. 
Būs valsts un pašvaldības iestādes, kā arī 
individuālie darba veicēji – frizieri, ma-
sieri, fizioterapeiti, zobārsti utt. Mums ir 
ļoti daudz dažādu speciālistu, kuru snieg-
to pakalpojumu klāstu varētu papildināt, 
lai labāk cilvēki brauktu uz Cesvaini, 
nevis cesvainieši dotos saņemt šos pa-
kalpojumus citur.

Ik pa laikam izskan viedoklis, ka 
pašvaldība par maz atbalsta vietējos 
uzņēmējus. Ko jūs par to domājat? 
Vai plānojat kādus īpašus atbalsta 
pasākumus?

Kopā ar mūsu uzņēmējiem ir izbūvēta 
Pils iela un Brīvības ielas posms. Tie ir 
ļoti lieli pašvaldības ieguldījumi. Būtībā 
pašvaldībai būtu jāveido infrastruktūra, 
un to mēs cenšamies veikt; valstij 
attiecīgi – nodokļu politika, lai uzņēmēji 
gribētu arvien atrasties laukos, nevis 
Rīgā.

Mēs strādājam ar katru potenciālo 
uzņēmēju, kurš vēršas pie mums: kādam 
esam ierīkojuši apkuri, kādam – elektrību, 
kādam pārskatīta īre utt.

Pastāv zaļais iepirkums, kura būtība – 
produktus skolai var piegādāt tieši 
vietējie zemnieki, un vairāki to izmanto. 
Bet nopirkt visu vietējo uzņēmēju (arī 
zemnieku) saražoto pašvaldība, protams, 
nevar.

Aktuāls ir jautājums par ģimenes 
ārstu praksēm novadā: visai tuvā 
nākotnē tā varētu būt problēma, jo 
ārsti tuvojas pensionēšanās vecumam.

Mums Cesvainē ir divi ģimenes ārsti: 
daktere Lūse un daktere Kreicuma, ku-
ras pamatprakses vieta ir Dzelzavā. 
Nākamgad Dr. Kreicumai noslēdzas 
ārsta sertifikāta termiņš un viņa plāno 
beigt darbu. Ar vienu ģimenes ārstu 
mums šeit, Cesvainē, protams, nepie-
tiks. Domāju, ka pašvaldība ir gatava 
nākt pretī iespējamajam ģimenes ārsta 
kandidātam, palīdzot ar prakses vietas 
iekārtošanu un dzīvošanu. Vienīgi atrast 
speciālistu, kurš gribētu praktizēt laukos, 
ir grūti. Jārēķinās, ka jaunie ārsti ne vi-
sai vēlas nākt strādāt uz laukiem. Bet šis 
jautājums tiešām ir aktuāls.

Jau iepriekš minēju jauna pansionāta 
izveidi. Cilvēki noveco, apkārtnes 
pansionāti ir pilni, būs nepieciešami 
arī kvalificēti sociālie darbinieki. 
Demogrāfija un cilvēku aizplūšana 
ir problēma, un, ja tiešām reforma 
realizēsies tā, kā paredzēts, tas situāciju 
varētu arvien pasliktināt.

Šobrīd aktuāls jautājums ir jaunā 
novadu reforma. 2019. gada vasarā 
apritēja 10 gadu kopš novadu izveides. 
Kāds ir jūsu viedoklis? Kādu saredzat 
Cesvaines novada nākotni?

Daži cilvēki uzskata, ka nonāksim 
vecajā Madonas rajonā, taču tā nebūs. 
Agrāk pastāvēja pagasti, kuros paši 
varēja lemt, pašiem bija sava nauda, 
viss nebija tik politizēts. Rajona centrā 
no pagastiem sanāca priekšsēdētāji, kuri 
kopīgi lēma par rajona iestādēm, ceļiem 
utt. Naudas tobrīd bija diezgan daudz, bet 
bija arī kopīga domāšana un spriešana. 
Pēc pašreizējā plāna, pagastos, to vidū 
Cesvainē, paliks tikai izpildītāji, kurus ie-
cels Madonā. Un lēmēji būs tikai vieni – 
Madonā. Turklāt vēlēšanu sistēmu nav 
paredzēts grozīt tā, lai pārstāvji nāktu no 
teritorijām (mažoritārā sistēma). Mado-
nas novadā plānotas 25 jaunās teritoriālās 
vienības, bet deputāti būs 19. Tas nozīmē, 
ka pat teorētiski viens pārstāvis no katra 
pagasta nevarēs būt. Būs grūta lēmumu 
pieņemšana.

Kā reforma, jūsuprāt, ietekmēs tieši 
iedzīvotājus?

Tagad mēs varam jautājumus izlemt 
ātri, piemēram, sasaucot domes sēdi. 
Spriežam, kur ko ieguldīt un kā darbo-
ties ar saviem līdzekļiem, bet reformas 
rezultātā tas kādam būs jālūdz. Būs 
jāpierāda, ko mums vajag, un tas noteikti 
nenotiks ātri. Rezultāts: cilvēkiem šāds 
gausums un nenoteiktība apniks, viņi sāks 
doties prom. Cerams, ka cilvēki paliks te-
pat, Latvijā, nevis aizbrauks ārpus valsts. 
Ja nemainīsies demogrāfiskā situācija 
un reforma norisināsies šādā veidā, tad 
tā neapšaubāmi iznīcinās laukus. Re-
forma ir ļoti politizēta un tendēta uz 
varas centralizāciju. Praktiski visas 
pašvaldības iebilst un izsaka viedokļus, 
kā šo reformu realizēt saprātīgi, taču 
diemžēl pašvaldību viedokļus uzklausa, 
bet nerespektē – pastāv savāds valdības 
uzstādījums reformu veikt par katru cenu 
un pēc iespējas ātrāk, nerēķinoties ar ie-
bildumiem. Nekas labs rezultātā nevar 
būt. Ja grib īstenot reformu, kas veicinātu 
valsts attīstību, tad tas nav darāms šādā 
veidā.

Notiek diskusijas par to, kā pašvaldība 
var veikt funkcijas, kas noteiktas ar li-
kumu, – nodrošināt komunālos pakal-
pojumus, sakārtot teritoriju u. tml. Un 
jautājums: kura pašvaldība šobrīd to 
neveic? Tas, kā risināt šos jautājumus, 
ir pašvaldības iekšējā lieta. Pašlaik mēs 
visas funkcijas pildām. Ja pašvaldība ir 

maza, tad nevar izslēgt kādu funkciju 
kopīgu īstenošanu sadarbībā ar kaimiņu 
pašvaldībām, kā tas arī notiek, piemēram, 
izglītībā vai būvvaldē. Mums ir kopīgi 
ES projekti un iepirkumi. Tas nav nekas 
slikts. Sadarbība varētu būt arī plašākā 
mērogā, taču šobrīd nenotiek pat sarunas 
par to.

Balstoties uz savu darba pieredzi, 
uzskatu, ka nekas labs, šādi īstenojot 
reformu, neizdosies. Valsts visu laiku 
lēnām ir attīstījusies; mēs attīstāmies 
daudz straujāk nekā citas valstis un 
varam visu to pašu, ko viņi, taču mūsu 
domāšana vēl netiek līdzi. Domājot par 
līdzšinējo izaugsmi – šī reforma var 
daudz ko izpostīt, it sevišķi laukos. Re-
formai nav paredzēti finanšu līdzekļi, kā 
tas bija iepriekšējās reformas īstenošanā. 
Publiskajā telpā izskan, ka ir paredzēta 
nauda ceļu uzlabošanai, taču nekur tāda 
nav iezīmēta, un, iespējams, tādas nemaz 
nebūs. Ceļi ir kā asinsrite: ja to nav, ne-
viens šeit nedzīvos.

Turpinot par reformu: vai 
administratīvi teritoriālā reforma 
ietekmēs, piemēram, skolu tīklu?

Šī reforma ir pirmā: balstoties uz šo, 
valdība plāno realizēt citas, piemēram, 
izglītības jomas reformas. Mūsu teritorijā 
ir viena skola un viens bērnudārzs. 
Mums nav, kur atkāpties. Lauku skolām 
ir paredzama diezgan bēdīga nākotne. 
Kamēr varam, mēs par savu skolu 
pastāvēsim, jo kurš gan cits cīnīsies, ja 
ne paši? Tādēļ arī organizējam skolēnu 
pārvadājumus – un apkārtnes skolēni 
brauc pie mums.

Mums par savu vispārējās vidējās 
izglītības iestādi jāpastāv tik ilgi, cik var, 
bet, kad mēs to nespēsim ietekmēt, tad 
gan būs slikti. Paredzu, ka tobrīd tādas 
skolas kā Dzelzavas, Tirzas, Gulbīša būs 
ļoti mazas vai vairs nepastāvēs. Lai gan 
Madona ir tuvu, mēs cīnāmies un, pro-
tams, cenšamies nodrošināt kvalitatīvu 
mācību procesu. No skolas vadības 
dzirdams, ka kļūst arvien grūtāk strādāt 
ar bērniem, jo bērni mainās laika un 
tehnoloģiju ietekmē. Ir arvien vairāk 
tiesību, nevis pienākumu.

Secinājums: ja kādā teritorijā pazūd 
skola, tad šī teritorija sāk nīkuļot. Viss ir 
savienots: skolēniem nepieciešama skola, 
viņu vecākiem – darba vieta. Ja kaut kā 
no tā nav, tad arī teritorija pamazām sāk 
izmirt. Skola, protams, ir samērā liels 
darba devējs, kā arī vietējo uzņēmumu 
pakalpojumu ņēmējs. Izglītības iestādes 
novadā mums būtu jānotur maksimāli 
ilgi tādā līmenī, kāds tas ir šobrīd.

Vairākas reformas vienlaikus 
nevajadzētu veikt. Lai gan Rainis ir 
teicis – „pastāvēs, kas pārvērtīsies”, 
cilvēkam ilgstoša nestabilitāte un 
mainība nav laba.

Kādas būtu cerības, gaidas, vēlējumi 
nākotnes vīziju kontekstā?

Es gribētu teikt – cilvēkiem būtu jābūt 
politiski aktīviem un jāiesaistās politikā, 
lai varētu ietekmēt apkārtējos procesus. 
Tas ir skaļš sauklis, bet, redzot, kā viss 
virzās, neviens centiens nav peļams.

Kamēr mēs varam ietekmēt lēmumu 
pieņemšanu, ir jācenšas to virzīt pozitīvi, 
lai reformu rezultātā, lai arī kādas tās 
būtu, mēs šeit saglabātos. Tajā brīdī, 
kad vairs nevar ietekmēt, mums ir 
jāpielāgojas situācijai – jāskatās, kā 
paņemt maksimāli izdevīgāko no apkārt 
piedāvātā. Jācīnās par labāko savai terito-
rijai un iedzīvotājiem, lai varam pastāvēt 
un attīstīties arī tad, ja būsim Madonas 
novada sastāvā.

Paldies par sarunu!
Linda Vanaga,

autores foto
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Noskaidroti skaļās lasīšanas konkursa pusfināla pārstāvji

Izstāde Cesvaines novada domes zālē Arheoloģiskie atradumi no 
Cesvaines nonākuši muzejā

Pēc Latvijas Nacionālās bibliotē-
kas Bērnu literatūras centra iniciatī-
vas visā Latvijā notiek 5.–6. klases 
audzēkņu skaļās lasīšanas sacensī-
bas. Lasīšanas sacensības tiek rīko-
tas, lai veicinātu bērnu interesi par 
lasīšanu un grāmatām, un tās nori-

sinās trijās kārtās: vietējā (skolas, 
bibliotēkas) līmenī, reģiona pusfi-
nālā un nacionālajā finālā.

Jau vairākus gadus arī Cesvaines 
bibliotēka sadarbībā ar Cesvaines 
vidusskolu iesaistās skaļās lasīšanas 
konkursā.

Janvāra izskaņā Cesvaines nova-
da domes zālē notika lasīšanas sa-
censību pirmā kārta vietējā (skolas) 
mērogā. Noskaidroti labākie Ces-
vaines novada lasītāji, kuri pārstā-
vēs novadu reģiona skaļās lasīšanas 
čempionātā. Savukārt labākie no re-

ģiona pārstāvjiem un viņu atbalstītā-
ji 2020. gada maijā dosies uz Rīgu, 
lai piedalītos nacionālajā skaļās lasī-
šanas finālā un cīnītos par nacionā-
lā skaļās lasīšanas čempiona titulu. 
Valsts čempions uz gadu tiks iecelts 
par Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
bērnu direktoru iedvesmotāju.

Uz reģionālo konkursa kārtu no 
Cesvaines vidusskolas dosies Eve-
līna Cimuška, Terēze Turka, Renāte 
Gaponova. Gan tālāk virzītajiem 
pārstāvjiem, gan pārējiem pieciem 
konkursantiem žūrija piešķīra dip-
lomu ar konkrētu nomināciju un pa-
teicību par piedalīšanos. Žūrijā, kā 
ierasts, bija domes priekšsēdētājs 
Vilnis Špats, Cesvaines vidusskolas 
direktors Didzis Baunis, labiekārto-
šanas nodaļas vadītāja un Cesvaines 
tautas teātra aktrise Ritma Kļaviņa.

Žūrijai izvērtēt dalībniekus un pieņemt lēmumu nav viegli

Dalībnieki bija rūpīgi sagatavojušies, tādēļ lepni par paveikto

Latvijas Valsts radio un televīzi-
jas centrs (LVRTC) ir uzsācis vērie-
nīgu torņa rekonstrukcijas projektu, 
kura mērķis ir panākt, lai TV tornis 
un pieguļošā teritorija kļūtu par 
mūsdienīgu pilsētvides sastāvdaļu, 
kas ir gan tehnoloģiski, gan funk-
cionāli moderna un droša, kļūtu par 
iecienītu tūrisma un brīvā laika pa-
vadīšanas vietu pilsētas viesiem un 
iedzīvotājiem, stimulē apmeklētā-
jus izziņai, stāsta par tehnoloģijām, 
inovācijām un vēsturi vienlaikus.

Projektā iecerēta gan torņa teh-
nisko un administratīvo telpu, gan 
publiski pieejamo TV torņa daļu 
pārbūve, turklāt publiski pieejamās 
telpas plānots paplašināt gandrīz se-
šas reizes, savukārt tornim pieguļo-
šā teritorija pārtaps estētiski baudā-
mā parkā, kura centrālais elements 
būs miniatūra Latvija.

Pašreizējā skatu laukumā tiks 

izvietoti seši stikla kubi, kuros ap-
meklētāji varēs iziet ārpus torņa sie-
nām, lai apskatītu Rīgu. Pieejams 
kļūs arī 40 metrus augstais skatu 
laukums, kurā līdz šim apmeklētāji 
nevarēja nokļūt. Tajā tiks izveidota 
atklāta skatu platforma, kurā ap-
meklētāji varēs sajust vēju matos 
un izbaudīt laikapstākļu mainību un 
dažādību, esot krietni virs putna li-
dojuma augstuma.

Asu izjūtu tīkotājiem TV tor-
nis piedāvās pastaigu ārpus torņa 
200 metru augstumā, izmantojot 
drošības sistēmas un stiprinājumus.

Paredzams, ka plašu sabiedrības 
interesi raisīs inovāciju centrs, kas 
būs izvietots ēkā torņa pakājē, kā 
arī iespēja aplūkot bumbu patver-
tni, kas torņa celtniecības laikā bija 
neatņemama šādas nozīmes objektu 
sastāvdaļa. Apmeklētājus iecerēts 
pārsteigt ar pasaulē augstāko un 

smagāko Fuko svārstu, kas svērs 
500 kilogramu un tiks iekārts starp 
torņa balstiem vairāk nekā 70 metru 
augstumā.

Plānots, ka pēc pārbūves tornis 
uzņems 200 000 tūristu gadā. Šo-
brīd apmeklētāju plūsma ir 10 reižu 
mazāka.

Projekts ir vizualizēts gan plan-
šetēs, gan interaktīvos materiālos, 
daļa no planšetēm jau šobrīd ir ap-
skatāma Cesvaines novada domes 
zālē. Februāra izskaņā (tikšanās 
datums vēl nav zināms) plānota 
izglītojoša un noderīga tikšanās ar 
LVRTC vadības pārstāvjiem, kuri 
iepazīstinās ar izstādē redzamo un 
turpmākajām iecerēm. Tā būs ie-
spēja uzzināt visu to, ko slēpj tornis. 
Jau tagad esat laipni aicināti aplūkot 
izvietotās planšetes!

Linda Vanaga,
LVRTC informācija

Viena no izstādes planšetēm – Zaķusalas tornis nākotnē

2019. gada otrajā pusē, kad uz 
Cesvaines pili tika izbūvēta siltum-
trase, tika izrakti vairāki nozīmīgi 
arheoloģiskie atradumi.

Arheoloģiskās uzraudzības pie-
nākumu veicēja SIA „Archeo” būv-
darbu laikā atrada vairākas vērtīgas 

vēstures liecības – pakavsaktas, riņ-
ķa saktas. Madonas novadpētniecī-
bas un mākslas muzeja krājumā tika 
nodotas 17 atradumu vienības.

Linda Vanaga,
Madonas novadpētniecības un 

mākslas muzeja foto

Iesaistoties šajā projektā, iegu-
vējs ir katrs dalībnieks. Lai piedalī-
tos skaļās lasīšanas sacensībās, kat-
ram skolēnam ir jāizvēlas sava grā-
mata, kurā jāatrod fragments, kuru 
nolasīt citiem. Tā tiek pilnveidotas 
skolēna prasmes izvēlēties piemē-
rotu un interesantu literatūru skaļai 
lasīšanai. Visi sacensību dalībnieki 
dzird daudz brīnišķīgu fragmentu 
no dažādām grāmatām, kuras izvē-
lējušies viņu vienaudži. Sacensībai 
piemērotu lasāmvielu dalībnieki var 
atrast lasīšanas iniciatīvas „Bērnu, 
jauniešu un vecāku žūrija” grāma-
tu kolekcijā, taču tās var būt arī sen 
aizmirstas, labas grāmatas vai tikko 
iznākuši darbi.

Linda Vanaga,
autores un Cesvaines bibliotēkas 

foto

Starp atradumiem galvenokārt pakavsaktas un riņķa saktas

Cesvaines pusē atrastas kopumā 17 arheoloģiskās vienības
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Nākamais „Cesvaines Ziņu” 
numurs iznāks 

2020. gada 19. martā

Stand-up komēdija 
„Latviešu komiķis”

Svini Valentīna dienu 
Cesvaines kultūras namā!

Būvvaldes 
pieņemšanas laiki 
2020. gadā

Līdzjūtība
Naktī, kad zvaigžņu lietus līs,
Veries debesīs.
Sameklē mani starp tiem – 
Mākoņos paslēptiem eņģeļiem.

Mārtiņš Freimanis

Cieņā un skumjās noliecam galvu, pavadot mūžībā mūsu 
Skolotāju – vācu valodas skolotāju Brigitu Fjodorovu.

Patiesa līdzjūtība tuviniekiem…

1984. gada 11.b klase un audzinātāja

Pirts darba laiks 
ziemas un pavasara mēnešos

SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi” sabiedriskā pirts Dārzu 
ielā 1 Cesvainē būs atvērta šā gada:

15. februārī plkst. 14.00–20.00
7. martā plkst. 14.00–20.00
21. martā plkst. 14.00–20.00
4. aprīlī plkst. 14.00–20.00
18. aprīlī plkst. 14.00–20.00
2. maijā plkst. 15.00–21.00
16. maijā plkst. 15.00–21.00

Cesvainē katra mēneša pirmajā 
un trešajā pirmdienā no plkst. 10.00 
līdz 12.00

MADONĀ katru ceturtdienu 
plkst. 8.00–16.00, pusdienas pār-
traukums – no 12.00 līdz 13.00

Mēnesis Datumi
Februāris 03.02. 17.02.

Marts 02.03. 16.03.
Aprīlis 06.04. 20.04.
Maijs – 18.05.
Jūnijs 01.06. 15.06.
Jūlijs 06.07. 20.07.

Augusts 03.08. 17.08.
Septembris 07.09. 21.09.

Oktobris 05.10. 19.10.
Novembris 02.11. 16.11.
Decembris 07.12. 21.12.

Būvvaldes vadītāja 
Iveta MEĻEHOVA, 
m. t. 29422298

Būvinspektors 
Andris GARANČS, 
m. t. 29244474

Arhitekte 
Silvija ŠĪRE, m. t. 28371721

Pārbaudi 
precizitāti– 

piedalies šautriņu 
mešanas kausa 

izcīņā!
15. februārī plkst. 15.00
Cesvaines kultūras namā
Cesvaines novada kauss šautri-

ņu mešanā 2020 (dartā 501) sadar-
bībā ar Vecpiebalgas šautriņu meša-
nas klubu

Reģistrēšanās sacensību dienā no 
plkst. 14.00. Dalība – bez maksas!

Filma „Klases salidojums 2” 
Cesvainē

6. martā plkst. 19.00
Cesvaines kultūras namā
filma „Klases salidojums 2”
Ieeja: 3 EUR
Klases salidojums 2 (2020)
Žanrs: komēdija
Visiem trīs draugiem ir jāpaspēj 

gan doties uz bērēm, gan sarīkot 
Tomam vecpuišu balli, gan paspēt 
uz Toma kāzām. Personīgās problē-

mas, draugu būšana un ciešais laika 
nogrieznis ievelk trīs draugus tra-
kos piedzīvojumos.

Lomās: Ainārs Ančevskis, Imants 
Strads, Juris Kaukulis, Elza Gauja, 
Gints Grāvelis, Daiga Gaismiņa, 
Indra Burkovska u. c. Režisors – 
Andrejs Ēķis.

Līdz 16 g. v. neiesakām
Filmas garums: 1 h 37 min

2020. gada 14. februārī 
plkst. 22.00 Cesvaines kultūras 
namā kopā ar grupu „Tequila Band” 

Sestdien, 14. martā, stand-up 
komiķis Maksims Trivaškevičs 
Cesvaines kultūras nama apmek-
lētājus iepriecinās ar solopro-
grammu „Latviešu komiķis”, kura 
2019. gada novembrī piedzīvoja 
pirmizrādi un kurā autors stundas 
garumā stāstīs savus jaunākos jo-
kus.

Maksims Trivaškevičs ir komiķis 
ar īpatnēju un oriģinālu humora pa-
sniegšanas veidu, kura dēļ skatītāji 
nereti smejas līdz asarām, bet viņa 
iepriekšējā izrāde „Humors pa lat-

viski” nodrošināja kārtīgu smieklu 
un no tā izrietošu vitamīna C devu 
vairāk nekā desmit tūkstošiem ska-
tītāju.

Paspējis paviesoties Jāņa Skute-
ļa „Pusnakts šovā”, ar savu humo-
ru izpelnīties Latvijas specdienestu 
uzmanību un regulārās uzstāšanās 
reizēs priecējot latviski runājošos 
gan dzimtenē, gan ārzemēs, Mak-
sims kārtējo reizi viesosies Cesvai-
nē.

Sākums – plkst. 18.00
Ieeja – 3 eiriki

balle „100 g mīlestības”. Sirsnīgs 
dienas noslēgums lustīgā ballītē!

Ieeja: 5 EUR


