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Cesvaines pils atdzimšanas stāsts turpinās…
2019. gads noslēdzās ne vien ar 

neparasti  siltu  laiku  (kas  arī  bija 
labvēlīgs  būvniecībai),  bet  arī  ar 
Cesvaines  pils  jumta  centrālās 
daļas  jumta  rekonstrukcijas  darbu 
pabeigšanu.
12.  decembrī  Cesvaines  pili 

apmeklēja  Nacionālā  kultūras 
mantojuma pārvaldes ekspertu ko-
manda,  kura  iepazina  Cesvaines 
pils atjaunošanas gaitu un aplūkoja 
paveikto.  Kā  teikts  pēcpārbaudes 
atzinumā, Cesvaines pilī notikušie 
darbi  ir  veikti  labā  kvalitātē, 
atbilstīgi  projektam.  Uzsvērts,  ka 
jumta konstrukcija ir ļoti sarežģīta, 
taču ir izdevies to atjaunot. Reizē ar 
jumta  izbūvi  noslēgušies  projektā 
„Gaismas  ceļš  cauri  gadsimtiem” 
plānotie darbi.
Labā  kvalitātē  veiktā  jumta 

konstrukciju  izbūve  un  seguma 
uzklāšana, kā arī nākamgad plānotā 
pils  pieslēgšana  centralizētās  ap-
kures  sistēmai  beidzot  nodrošinās 
labvēlīgus  apstākļus  pils  un 
tajā  esošo  vērtību  –  interjera 
un  būvgaldniecības  elementu  – 
saglabāšanai.
Dažādiem  pils  atjaunošanas 

darbiem  ilggadēji  piesaistīts  arī 
kultūras  pieminekļu  konservācijas 
un  restaurācijas  programmas 
finansējums.  Šogad  ar  tā  atbalstu 
veikti restaurācijas darbi balles zālē.

Pēc ugunsgrēka veikti šādi 
atjaunošanas darbi:
2003.  gadā  atjaunota  pils  rietu-

mu spārna jumta daļa, pārējai pils 
jumta  daļai  tiek  uzklāts  pagaidu 
jumts;
2004.  gadā  atjaunoti  logi  pils 

kreisā  spārna  frontonā,  norit  pils 
lielā torņa restaurācijas 1. kārta;
2005.  gadā  –  pils  tējas  namiņa 

renovācija;

2006.  gadā  –  pils  lielā  torņa 
atjaunošana  un  sūkņu  mājas 
renovācija;
2007.  gadā  –  pils  austrumu 

spārna rekonstrukcija;
2008. gadā – lielo kāpņu griestu 

velves  atjaunošana,  mazā  kāpņu 
torņa rekonstrukcija;
2009.  gadā  –  pils  austrumu 

spārna grīdu un kāpņu atjaunošana, 
ēdamzāles  kamīna  restaurācijas 
1. kārta;
2010.–2011.  gadā  –  ēdamzāles 

kamīna  restaurācijas  2.,  3.  kārta, 
logu un durvju vērtņu restaurācija;
2012.  gadā  –  pils 

reprezentācijas  telpu  un 
lodžiju  arhitektoniski 
mākslinieciskā izpēte;
2013.  gadā  –  pils 

ēdamzāles  un  kungu 
sarunu  telpas  koka 
paneļu rekonstrukcija un 
restaurācija;
2014.  gadā  –  pils 

centrālās  daļas  fasādes 
un  mūziķu  telpas 
logu  restaurācija,  aus-
trumu  spārna  telpu 
konservācija,  medību 
telpas  gleznojumu 
attīrīšana, nostiprināšana 
un konservācija;
2015.  gadā  –  tehnis-

kais  projekts  „Ces-
vaines  pils  pārbūve 
un  restaurācija”,  lielo 
kāpņu  logu  restaurācija, 
lodžiju  gleznojumu 
nostiprināšana  un 
konservācija;
2016.  gadā  –  mūziķu  telpas 

griestu  plafona  attīrīšana  un 
restaurācija,  balles  zāles  logu 
restaurācija;
2017.–2019.  gadā  –  pils 

centrālās  jumta  daļas  rekonstruk-
cijas  un  restaurācijas  1.  kārtas 
4.  etaps,  viesu  uzgaidāmās  telpas 
griestu plafona veidojumu un logu 
restaurācija, mūziķu telpas kamīna 
restaurācija,  balles  zāles  griestu 
plafona  attīrīšana  un  restaurācija, 
pils  pārbūves  un  restaurācijas 
1. kārta „Siltumtrases izbūve un sil-
tummezgla ierīkošana” un 2. kārta 
„Pagalma lietus kanalizācijas tīklu 
izveidošana  un  esošo  restaurācija, 
pils pamatu hidroizolācija”.
Cesvaines  pils  atjaunošanā 

laika posmā no 2002. gada 5.  de-

cembra  līdz  2019.  gada  decem-
brim  ieguldīti  2  207  629  EUR. 
Finansējuma  avoti:  Cesvai-
nes  novada  pašvaldība,  Valsts 
kultūrkapitāla  fonds,  Nacionālā 
kultūras  mantojuma  pārvalde,  Ei-
ropas  Reģionālās  attīstības  fonds, 
ES  programma  „Phare”,  Latvijas-
Krievijas  pārrobežu  sadarbības 
programma.
SIA „Arhitektes Ināras Caunītes 

birojs”  ir  izstrādājusi  Cesvaines 
pils  pārbūves  un  restaurācijas 
būvprojektu,  kurš  ir  sadalīts 
vairākās kārtās. Šobrīd ir realizētas 

pirmās  divas  kārtas:  1.  kārta 
„Siltumtrases izbūve un siltum-
mezgla  ierīkošana”  (izbūvēts 
siltumtrases  pievads  uz  pili 
un  ierīkots  siltummezgls  pils 
pagrabstāvā); 2. kārta „Pagal-
ma  lietus  kanalizācijas  tīklu 
izveidošana  un  esošo  lietus 
kanalizācijas tīklu atjaunošana 
pils  ziemeļu  pusē  un  pils 
pamatu  hidroizolācija”.  Šos 
darbus  veica  SIA  „Rubate”, 
tie  tika  pabeigti  2019.  gada 
noslēgumā  (autoruzraudzību 
veica  SIA  „Arhitektes 
Ināras  Caunītes  birojs”, 
būvuzraudzību  –  SIA  „Fir-
ma L4”).
Šobrīd  ir  izsludināta  iepir-

kuma procedūra pils pārbūves 
un  restaurācijas  3.  kārtas  dar-

biem.  Šajā  kārtā  tiks  īstenots  Ei-
ropas  strukturālo  un  investīciju 
fondu  mērķa  „Eiropas  teritoriālā 
sadarbība”  Latvijas-Krievijas 
pārrobežu  sadarbības  program-
mas  projekts  Nr.  LV-RU-002 
„Kultūras un vēsturiskā mantojuma 
saglabāšana un veicināšana Latvijā 
un  Krievijā”.  3.  kārtas  iepirkumā 
paredzēts  atrast  būvnieku,  kas 
veiks  galvenokārt  darbus  apkures 
sistēmas ierīkošanai pils iekštelpās, 
sakārtos  elektroinstalāciju.  Tiks 
izbūvēts  arī  lifts,  lai  personām  ar 
kustību  traucējumiem  nodrošinātu 
piekļuvi  pilij,  kā  arī  semināru, 
konferenču  un muzeja  izstāžu  tel-
pas. Plašāka  informācija par  iepir-
kuma priekšmetu pieejama Iepirku-
mu uzraudzības biroja mājaslapā.
Šobrīd  ir  noslēgušies  jumta 

pārbūves  darbi, Cesvaines  pils    ir 
pieejama  apmeklētājiem,  bet  ti-
kai  Cesvaines  Tūrisma  centra 
speciālistu  vadībā  (pieteikšanās 
pa  tālruni  26172637,  kā  arī  iero-
doties klātienē   Pils  ielā 4). Laip-
ni  aicināti!  Paredzams,  ka  jau 
pavasarī tiks noslēgts līgums par 3. 
kārtas būvdarbu veikšanu, kad pils 
vai  kāda  tās  daļa  uz  laiku  varētu 
nebūt  pieejama.  Informēsim  par 
izmaiņām.

Linda Vanaga,
autores un Cesvaines tūrisma 

centra arhīva foto
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Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldī-
bām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, liku-
ma „Par pašvaldību budžetiem” 16., 17. pan-
tu
1. Samazināt Cesvaines novada pašvaldības 

2019.  gada  pamatbudžeta  ieņēmumu  plānu 
par  1  195  120 euro  un  apstiprināt  pamatbu-
džeta ieņēmumu plānu 4 045 748 euro apmērā 
saskaņā ar 1. pielikumu.
2. Samazināt Cesvaines novada pašvaldības 

Cesvaines novada pašvaldības 2019. gada 
budžeta grozījumi

2019. gada pamatbudžeta izdevumu plānu par 
1 650 504 euro un apstiprināt izdevumu plānu 
5 788 809 euro apmērā saskaņā ar 2. pieliku-
mu.
3. Palielināt Cesvaines novada pašvaldības 

2019. gada speciālā budžeta ieņēmumu plānu 
par 2465 euro un apstiprināt ieņēmumu plānu 
140 100 euro, samazināt izdevumu plānu par 
22 683 euro  un  apstiprināt  izdevumu  plānu 
134 987 euro apmērā saskaņā ar 3. pielikumu.

Klasifikā-
cijas kods Nosaukums Plāns Grozījumi

Precizē-
tais gada 
plāns

 PAMATBUDŽETA RESURSI (finansēšana + 
ieņēmumi) 6 718 643 –1 132 097 6 308 222

 FINANSĒŠANA 1 477 775 63 023 2 262 474
 Naudas atlikums gada sākumā 293 116  293 116
 Aizņēmumi 1 184 659 63 023 1 969 358
 t. sk. kredītsaistību palielinājums 2 425 323 –299 023 2 126 298
 kredītsaistību samazinājums (pamatsummas sa-

maksa) 518 986 –362 046 156 940

 KOPĀ IEŅĒMUMI (I + II + III + IV) 5 240 868 –1 195 120 4 045 748
 I. Nodokļu ieņēmumi 1 340 972 148 494 1 489 466
01.1.1.1. Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā 

gadā nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
atlikums

5320 0 5320

01.1.1.2. Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata 
gadā ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1 199 332 129 313 1 328 645

04.1.1.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā 
saimnieciskā gada ieņēmumi 93 709 11 940 105 649

04.1.1.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo 
gadu parādi 10 200 1330 11 530

04.1.1.3. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi nokavējuma 
nauda 2700 1230 3930

04.1.2.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā 
gada maksājumi 21 809 3662 25 471

04.1.2.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām iepriekšējo 
gadu parādi 900 –72 828

04.1.2.3. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām nokavēju-
ma nauda 300 422 722

04.1.3.1. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem, kār-
tējā gada ieņēmumi 6022 539 6561

04.1.3.2. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem, ie-
priekšējo gadu parādi 530 92 622

04.1.3.3. Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokli nokavē-
juma nauda 150 38 188

 II. Nenodokļu ieņēmumi 22 150 3076 25 226
08.6.2.2. Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu 

atlikumiem Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai kre-
dītiestādēs

23 15 38

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

1330 601 1931

09.5.1.4. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās 500 –6 494
09.5.2.1. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu 150 10 160
10.1.4.0. Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 710 173 883
12.3.1.0. Ieņēmumi no privatizācijas 34 0 34
12.3.1.1. Ieņēmumi no apbūvēta zemesgabala privatizācijas 34 0 34
12.3.9.3. Piedzītie un labprātīgi atmaksātie līdzekļi 138 28 166
12.3.9.9.0 Veselības apdrošināšana 6150 1139 7289
12.3.9.9.0 Pārējie ieņēmumi 369 77 446
12.3.9.9.1 Dalības maksa izsolē 100 –20 80
13.1.0.0. Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas 5100 0 5100
13.2.1.0. Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 4450 296 4746
13.4.0.0. Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un 

mantas realizācijas 1917 386 2303

13.4.0.0.1 Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un 
mantas realizācijas – Cesvaines tūrisma centrs 1145 377 1522

 III. Transfertu ieņēmumi 3 733 905 –1 375 890 2 358 015
17.2.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 

daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām 
un no valsts budžeta nefinansētām iestādēm

510 98 608

18.6.2.0.1 Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai 
sakarā ar invaliditāti – sociālais dienests 2380 566 2946

18.6.2.0.1 Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai 
sakarā ar invaliditāti – sociālais dienests, adminis-
trēšanas izdevumi

180 56 236

18.6.2.0.1 VARAM – dotācija vienotā klientu apkalpošanas 
centra darbībai 6900 0 6900

18.6.2.0.1 ESF projekts „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” 10 000 2526 12 526
18.6.2.0.1 Labklājības ministrija – mērķdotācija audžuģime-

nēm 620 154 774

18.6.2.0.1 Labklājības ministrija – mērķdotācija piemaksām 
sociālajiem darbiniekiem 1000 100 1100

18.6.2.0.1 Finansējums vēlēšanām 5355 0 5355
18.6.2.0.1 Finansējums projektam „Latvijas skolas soma” 3938 0 3938
18.6.2.0.1 Mērķdotācija novadu pašvaldībām 29 758 0 29 758
18.6.2.0.3 Mērķdotācija pedagogu darba samaksai – vidus-

skola 475 655 0 475 655

18.6.2.0.6 Mērķdotācija pedagogu darba samaksai – 5, 6 ga-
dus veco bērnu apmācībai 48 708 0 48 708

18.6.2.0.7 Mērķdotācija mācību grāmatu iegādei 6066 0 6066
18.6.2.0.8 Mērķdotācija pašdarbības kolektīvu vadītājiem un 

dziesmu svētkiem 2681 0 2681

18.6.2.1.1 Dotācija brīvpusdienām 20 000 1970 21 970
18.6.2.1.2 Mērķdotācija pedagogu darba samaksai – mūzikas 

un mākslas skola 40 042 0 40 042

18.6.2.1.8 Nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā perso-
nām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai 
profesionālās izglītības iestādē, īstenošanai

3526 0 3526

18.6.2.2.0 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, 
kultūrkapitāla fonds – pils 15 500 0 15 500

18.6.3.0.7 Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglī-
tības iestādēs (Nr. 8.3.5.0/16/I/001) 8942 –1545 7397

18.6.3.0.9 Finansējums projektam „Veselai un laimīgai ģi-
menei” 2962 –2962 0

18.6.3.1.0 Finansējums projektam „Atbalsts izglītojamo indi-
viduālo kompetenču attīstībai” 7477 6832 14 309

18.6.3.1.1 Finansējums projektam „Kompetenču pieeja mācī-
bu saturā” (Nr. 8.3.1.1/16/I/002) 221 0 221

18.6.3.1.2 Finansējums projektam „Piekļuves nodrošināšana 
rūpnieciskās ražošanas objektiem Cesvainē” 20 755 0 20 755

18.6.3.1.4 Finansējums projektam „Uzņēmējdarbības attīstī-
bai nepieciešamās infrastruktūras attīstība” 465 980 –66 131 399 849

18.6.3.1.5 Finansējums projektam „Ceļu infrastruktūras sa-
kārtošana Cesvainē” 460 000 –368 000 92 000

18.6.3.1.6 Pārrobežu projekts kultūras un vēstures mantoju-
ma saglabāšanai 0 62 500 62 500

18.6.3.1.7 Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas sa-
mazināšanai 0 2020 2020

18.6.4.0. Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldī-
bu finanšu izlīdzināšanas fonda 519 044 23 789 542 833

18.6.4.0.1 PFIF dotācijas atlikums par iepriekšējo gadu 11 167 0 11 167
19.1.0.0. Ieņēmumi no vienas pašvaldības cita budžeta veida 0 22 817 22 817
19.2.0.0. Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldī-

bām 100 733 –8 404 72 329

19.2.1.0. Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai 213 805 –6710 207 095
19.2.4.0. Ieņēmumi par līdzfinansējuma projektu īstenošanu 1 250 000 –1 025 566 224 434
 IV. Budžeta iestāžu ieņēmumi 143 841 29 200 173 041
21.3.5.1. Mācību maksa – mūzikas skola 2500 707 3207
21.3.5.2. Ieņēmumi no vecāku maksas – ēdināšanas pakal-

pojumi 30 000 6229 36 229

21.3.5.3. Kafejnīcas ieņēmumi 4000 –1130 2870
21.3.5.9.4 Vecāku līdzfinansējums par internātu 180 15 195
21.3.7.9.1 Ieņēmumi par kancelejas pakalpojumiem – dome 15 9 24
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – dome 1800 895 2695
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – vidusskola 2100 248 2348
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – sporta zāle 400 –40 360
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – kultūras nams 300 289 589
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – sociālās aprūpes no-

daļa 2285 1128 3413

21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – pils 21 0 21
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – Kraukļu skola 55 38 93
21.3.8.1.1 Ieņēmumi par telpu nomu – internāts 14 600 2526 17 126
21.3.8.3.2 Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas – vi-

dusskola 800 474 1274

21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu 1660 668 2328
21.3.9.1.1 Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes 

iestādēs – VSAA pensijas 45 000 8231 53 231

21.3.9.1.2 Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes 
iestādēs – līdzfinansējums 3600 1333 4933

21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju 3000 883 3883
21.3.9.4.3 Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem – 

dome 9300 2670 11 970

21.3.9.4.4 Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem – so-
ciālās aprūpes centrs 400 509 909

21.3.9.4.5 Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem – so-
ciālais dienests 350 105 455

21.3.9.4.6 Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem – in-
ternāts 360 109 469

21.3.9.7. Budžeta iestādes saņemtā atlīdzība no apdrošinā-
šanas sabiedrības par bojātu nekustamo īpašumu 
un kustamo mantu, ieskaitot autoavārijā cietušu 
automašīnu

700 0 700

21.3.9.9.0 Personāla ēdināšana – vidusskola 5000 1121 6121
21.3.9.9.0 Cesvaines bibliotēkas ieņēmumi 201 96 297
21.3.9.9.0 Kraukļu bibliotēkas ieņēmumi 250 –233 17
21.3.9.9.0 Avīzes „Cesvaines Ziņas” ieņēmumi 610 205 815
21.3.9.9.0 Auto kursu ieņēmumi 3200 1354 4554
21.3.9.9.0 Kapličas izmantošana (Ķinderes) 84 48 132
21.3.9.9.0 Kapličas izmantošana (Cesvaine) 4 16 20
21.3.9.9.0 Ēdināšanas pakalpojumi – vidusskola 8129 1084 9213
21.3.9.9.1 Tūrisma centra ieņēmumi 1100 –410 690
21.4.9.9. Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 1837 23 1860

Cesvaines novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu plāns 
2019. gadā (EUR)
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Domes sēdē 
2019. gada 
13. decembrī
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Dome 160 902 71 109 1170 0 28 0 0 233 209 –22 702
Vēlēšanu komisija 4821 570 0 0 0 0 0 5391 0
Būvvalde 0 10 617 0 0 0 0 0 10 617 0
Pārvalde kopā: 165 723 82 296 1170 0 28 0 0 249 217 –22 702
Pirmskola „Brīnumzeme” 295 851 81 269 0 0 585 0 77 377 782 –11 064
Vidusskola 742 382 244 723 300 1492 16 080 0 60 351 1 065 328 4780
Mūzikas un mākslas skola 93 993 13 351 0 0 0 0 0 107 344 –4547
Grāmatvedība 61 343 10 577 0 0 702 0 0 72 622 1126
Izglītība kopā: 1 193 569 349 920 300 1492 17 367 0 60 428 1 623 076 –9705
Sociālais dienests 53 161 29 165 30 0 677 18 862 23 480 125 375 –12 628
Bāriņtiesa 24 668 1471 0 0 0 0 0 26 139 –6441
Sociālās aprūpes nodaļa 115 939 51 374 0 0 14 891 0 0 182 204 –31 924
Sociālā aprūpe kopā: 193 768 82 010 30 0 15 568 18 862 23 480 333 718 –50 993
Labiekārtošanas nodaļa 76 173 67 857 0 165 21 622 0 18 033 183 850 –18 291
Ieguldījums pamatkapitālā SIA „Cesvaines 
siltums” 0 0 0 0 697 950 0 0 697 950 0
Ieguldījums pamatkapitālā SIA „Cesvaines 
komunālie pakalpojumi” 0 0 0 0 10 932 0 0 10 932 0
Labiekārtošana kopā: 76 173 67 857 0 165 730 504 0 18 033 892 732 –18 291
Kultūras nams 79 104 56 559 500 0 1479 0 0 137 642 –7410
Cesvaines bibliotēka 48 015 14 695 0 0 6267 0 336 69 313 –911
Kraukļu bibliotēka 17 906 22 764 0 0 1718 0 336 42 724 –162
Pašvaldības laikraksts „Cesvaines Ziņas” 13 236 3085 0 0 0 0 0 16 321 62
Bērnu un jauniešu centrs 9242 4359 0 0 0 0 0 13 601 193
Pils 36 450 50 809 0 0 0 0 0 87 259 838
Cesvaines tūrisma centrs 21 971 50 112 0 0 0 0 200 72 283 3685
Kultūra kopā: 225 924 202 383 500 0 9464 0 872 439 143 –3705
Darba praktizēšanas pasākumi pašvaldībā 
darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai 929 0 0 0 0 10 417 0 11 346 1201
Skolēnu nodarbinātība vasaras brīvdienās 7310 0 0 0 0 0 0 7310 0
Vienotā valsts un pašvaldību klientu apkal-
pošanas centra darbība 7445 1032 0 0 0 0 0 8477 –502
„Veselai un laimīgai ģimenei Cesvaines no-
vadā” 216 10 030 0 0 0 0 0 10 246 –3466
„Erasmus+” (jauniešu) 0 3079 0 0 0 0 0 3079 0
„Latvijas skolas soma” 0 3938 0 0 0 0 0 3938 0
Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 
attīstībā 10 743 257 0 0 0 0 0 11 000 3522
Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs 6112 1991 0 0 0 0 0 8103 –839
Pārrobežu projekts kultūras un vēstures 
mantojuma saglabāšanai (pils) 0 1003 0 0 165 794 0 0 166 797 –1 222 091
Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās 
infrastruktūras attīstība – Pils ielas rekon-
strukcija  0 0 0 0 1 151 801 0 0 1 151 801 –34 580
Pamatpakalpojumi lauku apvidos – grants 
ceļu remonts 0 0 0 0 389 045 0 0 389 045 –190 304
„Gaismas ceļš cauri gadsimtiem” – pils jum-
ta atjaunošana 0 0 0 0 479 781 0 0 479 781 –88 049
Projekti kopā: 32 755 21 330 0 0 2 186 421 10 417 0 2 250 923 –1 535 108
Izdevumi kopā: 1 887 912 805 796 2000 1657 2 959 352 29 279 102 813 5 788 809 –1 640 504
Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 0 0 0 0 0 0 0 0 –10 000
Izdevumi pavisam kopā: 1 887 912 805 796 2000 1657 2 959 352 29 279 102 813 5 788 809 –1 650 504

Cesvaines novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu plāns 
2019. gadā (EUR)

 

Atlikums 
01.01.2019. Ieņēmumi

Ieņēmumu 
plāna izmai-

ņas
Izdevumi

Izdevumu 
plāna izmai-

ņas

Atlikums* 
31.12.2019.

Vides aizsardzības fonds 10 429 7509 490 14 019 –3919 3919

Autoceļu fonds 7141 132 591 1975 12 0968 –18 764 18 764

Zivju fonds 134     134

Speciālais budžets kopā 17 704 140 100 2465 134 987 –22 683 22 817

* Atlikums 31.12.2019. pārvietots uz pamatbudžeta ieņēmumiem

Cesvaines novada domes speciālā budžeta plāns 2019. gadā (EUR)

*  Ar  balstu  vairākumu  neatbalstīja  li-
kumprojektu  „Administratīvo  teritoriju  un 
apdzīvoto  vietu  likums”,  pamatojoties  uz 
vairākiem iemesliem un nepilnībām likum-
projektā.
* Nolēma atcelt domes 2019. gada 7. mar-

ta  11.  §  „Par  Cesvaines  novada  teritorijas 
plānojuma  2020.–2032.  gadam  izstrādes 
uzsākšanu”  lēmumus, kā arī noteica uzsākt 
Cesvaines novada teritorijas plānojuma gro-
zījumu izstrādi, apstiprinot Cesvaines nova-
da teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes 
darba uzdevumu.
* Nolēma  apdrošināt  pašvaldības  iestāžu 

darbiniekus pret nelaimes gadījumiem, pare-
dzot kopējo apdrošināšanas prēmiju ne vai-
rāk kā 1300 euro.
*  Noteica  pašvaldības  atbalsta  Ziemas-

svētkos  apmēru:  saldumu  paka  bērniem  – 
3,40 euro; saldumu un sadzīves priekšmetu 
paka senioriem – 15 euro.
*  Samazināja  teritorijas  plānotāja  amata 

vienības slodzi no 1 uz 0,4.
* Likvidēja domes  labiekārtošanas noda-

ļas traktorista un ceļu speciālista amata vie-
nības, izslēdzot tās no domes amata vienību 
saraksta.  Izveidoja  jaunu  amata  vienību  – 
labiekārtošanas darba speciālists, apvienojot 
ceļu  speciālista,  traktorista u.  c.    funkcijas. 
Palielināja labiekārtošanas nodaļas labiekār-
tošanas strādnieka amata vienības slodzi no 
1 uz 2.
* Piekrita, ka Cesvaines tūrisma centrā ku-

rinātāja amata vienība (0,25 slodzes) tiek re-
organizēta par apkopēja un kurinātāja amata 
vienību ar 0,5 slodzēm.
*  Piekrita,  ka  Cesvaines  kultūras  namā 

tiek  samazināta  apkopēja  amata  vienības 
slodze no 1,05 uz 1 (Pils iela 4, Pils iela 8), 
kā  arī  remontstrādniekam  tiek paaugstināta 
mēnešalga  uz  610  EUR.  Piekrita,  ka  tiek 
reorganizēta  kurinātāja  un  sētnieka  amata 
vienība (0,5 slodzes) un tās darba pienākumi 
iekļauti remontstrādnieka amatā.
*  Piekrita,  ka  Cesvaines  sociālā  dienes-

ta  sociālās  aprūpes  nodaļā  samazina  amata 
vienību slodzi: veļas pārzinim no 1 uz 0,5, 
apkopējam no 1,25 uz 1, remontstrādniekam 
no 0,5 uz 0,2.
*  Izslēdza  no  sociālā  dienesta  pamatlī-

dzekļu uzskaites datoru,  jo  tehnika un pro-
grammatūra ir novecojusi, remonts nav eko-
nomiski izdevīgs.
*  Saskaņoja  Cesvaines  pirmskolas  „Brī-

numzeme” pašnovērtējumu.
* Atbalstīja  ar  200  euro  līdzfinansējumu 

izdevniecības „NT klasika” projektu par An-
das Līces grāmatas „Ceļadomas” sagatavo-
šanu un izdošanu, ieskaitot līdzfinansējumu 
no domes budžeta līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem, pēc projekta  realizācijas saņe-
mot 25 grāmatas eksemplārus.
* Atbalstīja  ar  200  euro  līdzfinansējumu 

no  pašvaldības  budžeta  līdzekļiem  nepare-
dzētiem  gadījumiem  nodibinājuma  „Fonds 
„Sibīrijas  bērni””  2020.  gada  projekta  – 
14.  jūnija  konferences  1941.  gadā  izsūtīto 
piemiņai – organizēšanu.
* Apstiprināja  domes  deputāta  Jura  Ro-

zenberga pilnvaru  izbeigšanos pirms termi-
ņa.
*  Pārjaunoja  noslēgto  pirkuma  līgumu 

par ½ (vienu domājamo pusi) no nekustamā 
īpašuma, kura adrese ir Stacijas iela 8, Ces-
vaine, Cesvaines  novads,  un  kas  sastāv  no 
zemesgabala  0,4195  ha  platībā:  ½  (vienas 
domājamās puses)  iegāde par brīvo cenu – 
1133 euro – ar atlikto maksājumu uz 5 ga-
diem.
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Domes sēdē 2019. gada 30. decembrīCesvaines 
novada 
teritorijas 
plānojuma 
2019. gada 
grozījumi

Cesvaines novada dome 
2019.  gada  13.  decembrī  ir  pieņē-
musi  lēmumu  (protokols  Nr.  14, 
4. §) par 2019. gada 7. marta 11. § 
„Par  Cesvaines  novada  teritorijas 
plānojuma  2020.–2032.  gadam  iz-
strādes uzsākšanu” atcelšanu un par 
Cesvaines novada teritorijas plāno-
juma  2019.  gada  grozījumu  izstrā-
des uzsākšanu, kā arī apstiprinājusi 
darba uzdevumu.
Vietējās  pašvaldības  teritorijas 

plānojums  ir  vietējās  pašvaldības 
ilgtermiņa  teritorijas  attīstības  plā-
nošanas dokuments, kurā noteiktas 
prasības teritorijas izmantošanai un 
apbūvei,  ieskaitot  funkcionālo  zo-
nējumu (teritorijas plānoto (atļauto) 
izmantošanu),  publisko  infrastruk-
tūru,  teritorijas  izmantošanas  un 
apbūves noteikumus, kā arī citus te-
ritorijas izmantošanas nosacījumus.
Spēkā esošo teritorijas plānojumu 

var iepazīt Cesvaines novada domē 
Pils ielā 1A Cesvainē Cesvaines no-
vada domes darba laikā, Cesvaines 
novada  pašvaldības  mājaslapā  vai 
ģeoportālā (www.geolatvija.lv).
Aicinām  iedzīvotājus  izteikt vie-

dokli par to, kas būtu jāparedz Ces-
vaines novada teritorijas plānojuma 
grozījumos. Aicinām Cesvaines  ie-
dzīvotājus  un  nekustamā  īpašuma 
īpašniekus, kā arī citus interesentus 
sniegt  rakstiskus  priekšlikumus, 
ierosinājumus  un  ieteikumus,  kas 
būtu  jāievēro,  izstrādājot  teritorijas 
plānojuma grozījumus.
Rakstiskus  priekšlikumus,  iero-

sinājumus  un  ieteikumus  (anonīmi 
netiks  respektēti) var  iesniegt Ces-
vaines  novada  domē  Pils  ielā  1A 
Cesvainē vai elektroniski uz e-pastu 
dome@cesvaine.lv.

Rūta Putniņa,
Cesvaines novada domes 

teritorijas plānotāja

*  Izdeva  saistošos  noteikumus 
Nr. 8 „Grozījumi Cesvaines novada 
domes  2019.  gada  7. marta  saisto-
šajos noteikumos Nr. 2 „Cesvaines 
novada pašvaldības 2019. gada bu-
džets””.  Apstiprināta  arī  budžeta 
izpilde,  kas  būtiski  neatšķiras  no 
grozījumiem. Ar visu pilnā apjomā 
iespējams  iepazīties  pašvaldības 
mājaslapā www.cesvaine.lv.
*  Pilnvaroja  domes  finanšu  un 

grāmatvedības  nodaļas  nodokļu 
inspektori  Gunitu  Alksni  pieņemt 
lēmumus  un  veikt  visas  darbības, 
kas saistītas ar nekustamā īpašuma 
nodokļa parāda piedziņu.
* Nolēma atsavināt domei piede-

rošo  automašīnu  „Renault  Trafic”, 
reģistrācijas  numurs  MC252,  pār-
dodot  to  trešajā  izsolē. Samazināja 
automašīnas  sākumcenu,  trešajai 
izsolei  noteica  nosacīto  cenu  – 
2500 euro.  Apstiprināja  automašī-
nas trešās izsoles noteikumus.
*  Pārdeva  nekustamo  īpašumu 

„Irbītes”, kas sastāv no zemesgaba-
la 7,75 ha platībā, par brīvo cenu – 
13 300 euro – ar atlikto maksājumu 
uz  5  gadiem,  paredzot  līguma  no-
slēgšanas  brīdī  samaksāt  10 %  no 
nosacītās cenas.

*  Nolēma  atsavināt  pašvaldī-
bai  piederošu  nekustamo  īpašumu 
„Kārzdaba”,  kas  sastāv  no  zemes 
vienības  3,16  ha  platībā  un  uz  tās 
esošās dzīvojamās mājas pēc uguns-
grēka un kura adrese ir „Kārzdaba”, 
Kārzdaba, Cesvaines  pagasts, Ces-
vaines  novads,  pārdodot  to  izsolē. 
Noteica nosacīto cenu – 5600 euro, 
tajā  skaitā  zemesgabala  nosacītā 
cena 5000 euro, apstiprināja izsoles 
noteikumus.
*  Nolēma  atsavināt  pašvaldī-

bai  piederošu  nekustamo  īpašumu 
„Kārzdabas mazā skola”, kas sastāv 
no zemes vienības 4155 m2 platībā 
un uz  tās esošām  trijām būvēm un 
kura  adrese  ir  „Kārzdabas  mazā 
skola”,  Kārzdaba,  Cesvaines  pa-
gasts,  Cesvaines  novads,  pārdodot 
to  izsolē.  Noteica  nosacīto  cenu  – 
9700 euro,  tajā skaitā zemesgabala 
nosacītā  cena  1600  euro. Apstipri-
nāja izsoles noteikumus.
*  Izveidoja  pašvaldības  man-

tas  (īpašumu)  izsoles  komisiju 
2020.  gadam.  Ievēlēja  komisijas 
priekšsēdētāju  –  Uģis  Fjodorovs, 
komisijas  locekļus  –  Jānis  Vanags 
un Dzintars Bušs, komisijas  sekre-
tāri – Gunita Alksne.

* Atbalstīja  Zigmunda  Bekmaņa 
garstāsta „Sonoras ceļojums sapnī” 
izdošanu ar 100 euro līdzfinansēju-
mu no pašvaldības budžeta  līdzek-
ļiem  neparedzētiem  gadījumiem, 
paredzot  domei  10  grāmatas,  grā-
matas atvēršanas pasākumu organi-
zējot Cesvaines bibliotēkā.
*  Apstiprināja  biļetes  cenu  uz 

Cesvaines  kultūras  nama  pasāku-
miem:  Jaungada nakts pasākums – 
10 euro iepriekšpārdošanā, 15 euro 
pasākuma  dienā;  spēlfilmas  „Jaun-
gada taksometrs 2” seanss – 3 euro.
* Noteica, ka Cesvaines vidussko-

las  5.  klases  audzēkņi  2019./2020. 
mācību  gada  2.  semestrī  saņems 
brīvpusdienas.
* Izslēdza no Cesvaines vidussko-

las  pamatlīdzekļu  uzskaites  radio-
mikrofonu komplektu, CD atskaņo-
tāju, vairākus datorus, klēpjdatorus, 
kuru dzīves cikls ir beidzies un kuri 
nav remontējami.
* Izslēdza no Cesvaines Mūzikas 

un  mākslas  skolas  pamatlīdzekļu 
uzskaites divus datorus,  jo  iekārtas 
tehniski  novecojušas  un  to  veikt-
spēja neatbilst aktuālās operētājsis-
tēmas darbināšanai.
* Atzina, ka rezerves zemes fondā 

ieskaitītās un īpašuma tiesību atjau-
nošanai  neizmantotās  zemes vienī-
bas, pie kurām nav izdarītas atzīmes 
par  to piekritību vai piederību val-
stij vai pašvaldībai un kuras atrodas 
Cesvaines  novada  administratīvajā 
teritorijā,  ir Cesvaines novada paš-
valdībai piekritīgās zemes.
*  Precizēja  un  noteica  platību 

vairākiem pašvaldības  zemesgaba-
liem.
* Nolēma ierakstīt zemesgrāmatā 

uz  Cesvaines  novada  pašvaldības 
vārda četras Cesvaines novada paš-
valdībai piekritīgās rezerves zemes 
fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību 
atjaunošanai  neizmantotās  zemes 
vienības, pie kurām nav izdarītas at-
zīmes par to piekritību vai piederību 
valstij vai pašvaldībai.
*  Izveidoja  pašvaldības  dzīvo-

jamajā  mājā  „Kraukļu  veikals” 
dzīvokļa  īpašumu,  kas  sastāv  no 
dzīvokļa  ar  kopējo  platību  74  m2, 
domājamajām daļām no dzīvojamās 
mājas, šķūņiem un zemesgabala.
*  Izveidoja  pašvaldības  dzīvoja-

majā  mājā  „Gala  Bebri”  dzīvokļa 
īpašumus,  kas  sastāv  no  dzīvok-
ļiem,  domājamajām  daļām  no  dzī-
vojamās mājas un zemes.

Parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par 
apturētajiem likumiem

No 2020. gada 16. janvāra līdz 
14. februārim notiks  parakstu 
vākšana tautas nobalsošanas ierosi-
nāšanai par Valsts prezidenta aptu-
rētajiem  likumiem  „Grozījumi Re-
publikas pilsētas domes un novada 
domes  vēlēšanu  likumā”  un  „Gro-
zījums likumā „Par pašvaldībām””.
Parakstīties  par  apturēto  likumu 

nodošanu  tautas  nobalsošanai  varēs 
klātienē,  parakstu  vākšanas  vietās 
Latvijā  un  ārvalstīs.  Parakstīšanās 
vietas jānosaka pilsētu un novadu do-
mēm, un katrā pašvaldībā tās iekārto-
jamas ar tādu aprēķinu, lai uz 10 000 
vēlētāju būtu vismaz viena parakstu 
vākšanas  vieta.  Ārvalstīs  parakstu 
vākšanas  vietas  iekārtojamas  Latvi-
jas Republikas vēstniecībās, ģenerāl-
konsulātos un konsulātos.
Iespēju  piedalīties  parakstu  vāk-

šanā tiks nodrošināta arī karavīriem 
un zemessargiem starptautisko ope-
rāciju rajonos, kā arī vēlētājiem ie-
slodzījuma vietās.

Vēlētājiem, kuri veselības stāvok-
ļa dēļ nevar nokļūt parakstu vākša-
nas  vietā,  tiks  nodrošināta  iespēja 
parakstīties savā atrašanās vietā.
Tiesības piedalīties parakstu vāk-

šanā ir visiem balsstiesīgajiem Lat-
vijas  pilsoņiem,  kuri  parakstīšanās 
brīdī būs sasnieguši vismaz 18 gadu 
vecumu.  Lai  piedalītos  parakstu 
vākšanā,  vēlētājam  nepieciešams 
derīgs  personu  apliecinošs  doku-
ments  (Latvijas  pilsoņa  pase  vai 
personas apliecība).
Parakstu vākšana jārīko tāpēc, ka 

pēc  41  Saeimas  deputāta  ierosinā-
juma Valsts prezidents Egils Levits 
apturēja  likumu  „Grozījumi  Re-
publikas pilsētas domes un novada 
domes  vēlēšanu  likumā”  un  „Gro-
zījums  likumā „Par  pašvaldībām”” 
publicēšanu uz diviem mēnešiem.
Grozījumos  paredzēts  mainīt 

domes  pilnvaru  termiņu  ārkārtas 
vēlēšanu  sarīkošanas  gadījumā, 
proti,  noteikt,  ka,  ja  līdz  kārtējām 

vēlēšanām ir vairāk nekā 24 mēne-
ši,  ārkārtas  vēlēšanās  jauno  domi 
ievēl  uz  atlaistās  domes  pilnvaru 
termiņu;  savukārt,  ja  līdz  kārtējām 
vēlēšanām  palikuši  9–24  mēneši, 
jauno domi ievēl uz atlaistās domes 
atlikušo pilnvaru termiņu un vēl uz 
četru gadu pilnvaru termiņu. Izmai-
ņās paredzēts – ja līdz kārtējām do-
mes vēlēšanām ir palicis mazāk par 
deviņiem mēnešiem,  jaunas domes 
vēlēšanas nenotiek un līdz kārtējām 
domes vēlēšanām darbojas pagaidu 
administrācija.
Saskaņā ar likumu „Par tautas no-

balsošanu un  likumu  ierosināšanu” 
šajā laikā jānotiek 30 dienu ilgai pa-
rakstu vākšanai, kurā noskaidro, vai 
tautas  nobalsošanas  sarīkošanu par 
apturēto  likumu  atcelšanu  atbalsta 
ne mazāk kā viena desmitā daļa no 
pēdējās  Saeimas  vēlēšanās  balss-
tiesīgo  pilsoņu  skaita  jeb  vismaz 
154 868 vēlētāji.
Uzmanību! Parakstoties par aptu-

rētajiem  likumprojektiem,  vēlētājs 
nevēlas  šādu  grozījumu  pieņemša-
nu.

Vēlēšanu komisijas informācija
www.cvk.lv

CESVAINES NOVADĀ 
PARAKSTU VĀKŠANA 
NOTIKS CESVAINES 

BIBLIOTĒKAS ABONEMENTA 
TELPĀS PILS IELĀ 6, 

TĀLR. 64852586
DARBA LAIKS

Pirmdienās 9.00–13.00

Otrdienās 15.00–19.00

Trešdienās 9.00–13.00

Ceturtdienās 15.00–19.00

Piektdienās 9.00–13.00

Sestdienās 15.00–19.00

Svētdienās 9.00–13.00

CESVAINES NOVADA DOME PĀRDOD IZSOLĒ
*  Automašīna „RENAULT 

TRAFIC”
Cesvaines novada dome 

2020. gada 21. janvārī plkst. 11.00 
domes mazajā zālē Pils ielā 1A Ces-
vainē  Cesvaines  novadā  mutiskā 
trešajā  izsolē  ar  augšupejošu  soli 
pārdod  vieglo  pasažieru  automa-
šīnu „Renault Trafic”:  valsts  re-
ģistrācijas  numurs  MC252,  gaiši 
pelēks,  1.  reģistrācijas  datums  – 
01.09.2010.,  9  sēdvietas,  2,0  litru 
dīzeļa  motors,  transportlīdzekļa 
tehniskā apskate – 13.02.2020., at-
rašanās vieta – Madonas iela 1, Ces-
vaine, Cesvaines novads.
Izsoles  sākumcena  –  2500  euro. 

Izsoles dalības maksa (20 euro) un 
nodrošinājuma  apmērs  (250  euro) 
līdz  izsoles  sākumam  iemaksāja-
mi Cesvaines novada domes kontā 
Nr. LV47 UNLA 0030 9001 3071 2 
AS „SEB banka” vai kasē.

Nosolītā summa jāsamaksā nedē-
ļas  laikā  no  izsoles  dienas,  ieskai-
tot  to  domes  kontā  vai  iemaksājot 
skaidrā naudā kasē.
Izsoles  noteikumus  var  iepa-

zīt  mājaslapā  www.cesvaine.lv vai 
Cesvaines novada domē darba die-
nās  no  plkst.  9.00  līdz  13.00  un 
no 14.00  līdz 17.00. Par automašī-
nas  apskati  interesēties  pa  tālruni: 
64852022 vai 28382616.

* Nekustamais īpašums „Kārz-
dabas 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 ne-
kustamo īpašumu  ar  kadastra 
Nr.  7027  008  0177,  kura  adrese  – 
„Kārzdabas  mazā  skola”,  Kārzda-

ba,  Cesvaines  pagasts,  Cesvaines 
novads.  Izsoles  nosacītā  cena  – 
9700 euro, izsoles solis –100 euro.
Dalības  maksa  (20  euro)  un  iz-

soles  nodrošinājums  (970  euro) 
līdz  izsoles  sākumam samaksājami 
Cesvaines  novada  domes,  reģis-
trācijas  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. februārim.
Izsoles noteikumus var iepazīt paš-

valdības  mājaslapā  www.cesvaine.
lv vai Cesvaines novada domē darba 
dienās  no  plkst.  9.00  līdz  13.00  un 

no 14.00 līdz 17.00. Par nekustamā 
īpašuma apskati interesēties pa tālru-
ni: 64852022 vai 28382616.

* Nekustamais īpašums „Kārz-
daba”

Cesvaines novada dome 
2020. gada 18. februārī 
plkst. 11.00  domes  mazajā  zālē 
Pils  ielā  1A  Cesvainē  Cesvaines 
novadā  pirmajā  mutiskajā  izsolē 
ar  augšupejošu  soli  pārdod ne-
kustamo īpašumu  ar  kadastra 
Nr.  7027  008  0173,  kura  adrese  – 
„Kārzdaba”,  Kārzdaba,  Cesvaines 
pagasts, Cesvaines novads.
Izsoles nosacītā cena – 5600 euro, 

izsoles  solis  –  100  euro.  Dalī-
bas  maksa  (20  euro)  un  izsoles 
nodrošinājums  (560  euro)  līdz 
izsoles  sākumam  samaksājami 
Cesvaines  novada  domes,  reģis-
trācijas  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 % – divu nedēļu laikā pēc izsoles, 
atlikusī  summa  –  līdz  2020.  gada 
31.  decembrim,  par  atlikto maksā-
jumu maksājot 6 % gadā no vēl ne-
samaksātās pirkuma maksas daļas.

Pieteikumi nekustamā īpašu-
ma izsolēm jāreģistrē Cesvaines 
novada domē līdz 2020. gada 
13. februārim.
Izsoles noteikumus var iepazīt paš-

valdības  mājaslapā  www.cesvaine.
lv vai Cesvaines novada domē darba 
dienās  no  plkst.  9.00  līdz  13.00  un 
no 14.00 līdz 17.00. Par nekustamā 
īpašuma apskati interesēties pa tālru-
ni: 64852022 vai 28382616.
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Cesvaines 
novada domes 
deputāta darbu 
uzsākusi Ilvija 

Kecko
2020. gada 9. janvārī Cesvaines 

novada domes deputāti pulcējās uz 
pirmo domes sēdi šajā gadā. Šī bija 
pirmā  sēde,  kurā  piedalījās  Ilvija 
Kecko, kura uzsākusi pildīt depu-
tāta pienākumus.
Šajā sasaukumā ievēlētais depu-

tāts  Juris  Rozenbergs  2019.  gada 
izskaņā  izteicis  vēlmi  pārtraukt 
pildīt Cesvaines novada domes de-
putāta pienākumus. Jautājums tika 
izskatīts gada pēdējā  sēdē 30. de-
cembrī.  Deputāti  atbalstīja  viņa 
lēmumu,  atbrīvoja  no  pienākumu 
veikšanas un pateicās par paveikto.
Novada vēlēšanu komisija infor-

mē, ka pēc balsu  skaita nākamais 
pretendents,  kurš  varētu  stāties 
viņa  vietā,  ir  Ilvija  Kecko.  Ilvija 
piekrita  kļūt  par  deputāti  un  tika 
apstiprināta  šajā  amatā.  9.  janvārī 
notika pirmā domes sēde, kurā pie-
dalījās arī  jaunā deputāte.  Ikdienā 
Ilvija  strādā  Cesvaines  sociālajā 
dienestā,  ir  novada  sporta  dzīves 
koordinatore,  kā  arī  veic  Cesvai-
nes sociālās aprūpes nodaļas vadī-
tāja  pienākumus.  Vēlam  veiksmi 
Ilvijai jauno pienākumu veikšanā!
Tā  kā  līdz  šim  Juris  Rozen-

bergs bija darbojies divās komite-
jās – finanšu komitejā un sociālo, 
izglītības  un  kultūras  jautājumu 
komitejā  –,  Ilvija  Kecko  piekrita 
darboties  tajās un vienbalsīgi  tika 
ievēlēta abās komitejās.
Minētajā  domes  sēdē  notika 

priekšsēdētāja  2.  vietnieka  vēlē-
šanas.  Šim  amatam  deputāti  iz-
virzīja  divus  kandidātus:  Imants 
Spridzāns  izvirzīja  deputāti  Līgu 
Ozolu,  savukārt  Ilga  Rumpe  – 
Didzi  Bauni.  Balsojot  ar  perso-
nalizētām  balsošanas  zīmēm,  ar 
6 balsīm PAR (Vēsma Nora, Vilnis 
Špats,  Didzis  Baunis,  Ilvija  Kec-
ko,  Līga  Ozola,  Ilga  Rumpe)  un 
2  balsīm  PRET  (Kārlis  Edvards 
Bandenieks, Imants Spridzāns) par 
priekšsēdētāja 2. vietnieku tika ie-
vēlēts Didzis Baunis.

Linda Vanaga,
autores foto

Cesvaines novada valsts un pašvaldības vienotā klientu 
apkalpošanas centra darbs 2019. gadā

2019. gadā klientu centrā  ir  re-
ģistrēts  691  pakalpojums,  tajā 
skaitā  68  ir  iedzīvotāju  iesniegu-
mi  VSAA,  46  –  iesniegumi  par 
pilnvarotā  VSAA  e-asistenta  pa-
kalpojuma izmantošanu, 115 – ie-
sniegumi VID (35 iesniegumi par 
elektroniskās  algas  grāmatiņas 
iesniegšanu,  72  iesniegumi  par 
gada  ienākumu  deklarācijas  ie-
sniegšanu, 7 iesniegumi par EDS 
lietotāja  paroles  pieprasīšanu, 
1 iesniegums par atvieglojumu re-
ģistrēšanu).
Papildus  iesniegumu  pieņem-

šanai  Cesvaines  klientu  centrā 
2019. gadā ir reģistrētas 462 kon-
sultācijas  par  dažādu  iestāžu  pa-
kalpojumiem,  tajā  skaitā  219  ir 

VID  konsultācijas  par  EDS  pa-
kalpojumiem  (šajā  skaitā  ietilpst 
palīdzība gada ienākumu deklarā-
cijas  iesniegšanā  elektroniski  un 
citi  elektroniskie  pakalpojumi), 
84 – konsultācijas par VSAA pa-
kalpojumiem  (šajā  skaitā  ietilpst 
darbnespējas  lapu  iesniegšana 
elektroniski caur portālu www.lat-
vija.lv  un  citu  pakalpojumu  pie-
teikšana), 47 – Lauku atbalsta die-
nesta konsultācijas, 20 – Pilsonī-
bas un migrācijas  lietu  pārvaldes 
konsultācijas un citi pakalpojumi.
Kopējā  statistika  joprojām  uz-

rāda pakalpojumu skaita pieaugu-
mu, ja salīdzina visus gadus kopš 
centra darbības sākuma.
Arī  Vides  aizsardzības  un  re-

ģionālās  attīstības  ministrijas 
(VARAM)  atskaite  par  valsts  un 
pašvaldības  vienoto  klientu  ap-
kalpošanas  centru  (VPVKAC) 
darbības  novērtējumu  uzrāda,  ka 
Cesvaines  VPVKAC  ir  labi  re-
zultāti daudzveidīgu pakalpojumu 
sniegšanā, laba virzība uz e-pakal-
pojumu  izmantošanu  (tiek  izcelti 
VID  pakalpojumi)  un  labi  rezul-
tāti 2018. un 2019. gada pakalpo-
jumu  indeksā.  Turklāt  Cesvaines 
klientu  apkalpošanas  centrs  starp 
76 VPVKAC ieņem 26. vietu pēc 
vidēji  mēnesī  sniegto  pakalpoju-
mu skaita. Detalizēti VARAM at-
skaiti skatīt Cesvaines mājaslapas 

sadaļā  „Pašvaldība”  →  „Klientu 
apkalpošanas centrs”.
Informējam,  ka  2020.  gadā 

valsts  un  pašvaldības  vienotā 
klientu  apkalpošanas  centra  pa-
kalpojumu  grozs  tiks  papildināts 
ar  noteiktiem  Būvniecības  valsts 
kontroles biroja  (BVKB), Veselī-
bas un darbspēju ekspertīzes ārstu 
valsts  komisijas  (VDEĀVK)  un 
Sociālās  integrācijas  valsts  aģen-
tūras  (SIVA)  pakalpojumiem.  Sī-
kāka informācija sekos.

Baiba Uļģe-Frolova,
Cesvaines klientu centra 

speciāliste

Pensiju 2. līmeņa mantošana
Kopš 2020. gada 1. janvāra 

pensiju 2. līmeņa dalībniekam, 
kurš vēl nav pieprasījis vecuma 
pensiju, ir tiesības izvēlēties, 
kā tiks izmantots viņa pensi-
ju 2. līmenī uzkrātais kapitāls 

gadījumā, ja viņš nomirst līdz 
vecuma pensijas piešķiršanai.

Kuros gadījumos pensiju 
2. līmenī uzkrātais kapitāls ne-
tiks pievienots norādītās perso-
nas pensiju 2. līmeņa uzkrāju-

mam vai netiks nodots manto-
šanai?
Ja  pensiju  2.  līmeņa  dalībnie-

ka  uzkrātais  kapitāls  viņa  nāves 
dienā nesasniedz 35 % no valsts 
sociālā  nodrošinājuma  pabal-

sta  apmēra  (2020.  gadā  35 %  ir 
22,41 eiro).

Kur iesniegt iesniegumu par 
pensiju 2. līmenī uzkrātā ka-
pitāla izmantošanu nāves ga-
dījumā pirms vecuma pensijas 
piešķiršanas?
Iesniegums jāadresē VSAA. To 

var iesniegt:
►  elektroniski  portālā  www.

latvija.lv,  izvēloties  iesniegumu 
„Par uzkrātā valsts fondētās pen-
sijas kapitāla  izmantošanu nāves 
gadījumā pirms vecuma pensijas 
piešķiršanas”;
► nosūtot ar drošu elektronis-

ku  parakstu  parakstītu  iesniegu-
mu uz e-pasta adresi edoc@vsaa.
gov.lv;
►  klātienē  jebkurā  VSAA 

klientu  apkalpošanas  centrā  vai 
valsts  un  pašvaldības  vienotajā 
klientu apkalpošanas centrā.
Savu  izvēli  pensiju  2.  līmeņa 

dalībnieks var mainīt neierobežo-
tu reižu skaitu. VSAA ņems vērā 
pēdējo izvēli.

Gribi uzzināt vairāk?
Lasi www.kampensiju.lv;  jautā 

Valsts  sociālās  apdrošināšanas 
aģentūras  klientu  apkalpošanas 
centros; zvani 64507020.

Domes sēdē 2020. gada 9. janvārī
* Apstiprināja Cesvaines novada 

pašvaldības  2019.  gada  pamatbu-
džeta  ieņēmumus 4 045 748 euro 
un  pamatbudžeta  izdevumus 
5 788 809 euro apmērā,  speciālā 
budžeta ieņēmumus 140 100 euro 
apmērā  un  izdevumus  134  987 
euro apmērā,  saņemtos  ziedoju-
mus 454 euro un  izlietotos ziedo-
jumus 19 euro apmērā.
* Ievēlēja deputāti  Ilviju Kecko 

domes finanšu komitejā un  sociā-

lo, kultūras un izglītības jautājumu 
komitejā.
* Noteica Cesvaines bibliotēku, 

adrese – Pils iela 6, Cesvaine, Ces-
vaines novads, par parakstu vākša-
nas vietu Cesvaines novadā tautas 
nobalsošanas  ierosināšanai  par 
apturēto  likumu  „Grozījumi  Re-
publikas pilsētas domes un novada 
domes vēlēšanu likumā” un „Gro-
zījums likumā „Par pašvaldībām”” 
atcelšanu.

*  Deleģēja  Cesvaines,  Lubānas 
un  Varakļānu  novadu  apvienotās 
būvvaldes  uzraudzības  padomē 
deputātu Vilni Špatu.
*  Precizēja  2019.  gada  13.  de-

cembra  domes  sēdes  punktus  un 
izteica tos jaunā redakcijā.
*  Apstiprināja  grozījumus 

ar  Cesvaines  novada  domes 
2019. gada 7. marta sēdes lēmumu 
apstiprinātajā  Cesvaines  sociālā 
dienesta amata vienību, mēnešalgu 

un piemaksu sarakstā.
* Apstiprināja  grozījumus  Ces-

vaines  novada  domes  amata  vie-
nību, mēnešalgu  un  piemaksu  sa-
rakstā,  Cesvaines  tūrisma  centra 
amata vienību, mēnešalgu un pie-
maksu  sarakstā,  Cesvaines  kultū-
ras nama amata vienību, mēnešal-
gu un piemaksu sarakstā.
*  Par  Cesvaines  novada  domes 

priekšsēdētāja 2. vietnieku ievēlēja 
deputātu Didzi Bauni.
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Tik daudz ciemiņu un dāvanu Cesvaines sociālās aprūpes nodaļā kā 
nevienu citu gadu!

Ziemassvētki  ir  brīnumu gaidī-
šanas laiks, kad balta sniega pārsla 
ienes mieru dvēselē, pārdzīvojam 
tumšo laiku un ar cerībām gaidām 
gaismu  dabā.  Arī  Cesvaines  so-
ciālās  aprūpes  nodaļā  decembris 
vienmēr ir bijis saspringts, jo, kad 
pavadām  vienus  ciemiņus,  pie 
durvīm jau klauvē nākamie.
Pirmie  mūs  pārsteidza  Lauma 

ar Oskaru no Jelgavas. Viņi Ces-
vaines  sociālās  aprūpes  nodaļas 
klientus ieradās apsveikt klātienē. 
Kā  pastāstīja  viesi,  šī  nav  pirmā 
reize,  kad  viņi  izvēlas  kādu  ie-
priecināt.  Viņi  bija  sagādājuši 
dāvanas  visiem.  Pansionāta  ie-
mītniekiem  bija  pārsteigums,  ka 
kopā ar Laumu un Oskaru dāva-

nas  dāvināt  palīdzēja  salatēvs. 
Cesvaines  pansionāta  20  klienti 
tika izvēlēti no vairāk nekā 8000 
dažādos  sociālās  aprūpes  namos 
dzīvojošajiem.
Šogad  ar  klases  audzinātāju  un 

vecāku  atbalstu  labus  darbus  pa-
veikuši un ar labām domām dāva-
nas gatavojuši arī Cesvaines vidus-
skolas  skolēni.  Sirsnīgas  un  pār-
domātas  dāvaniņas  sagatavojušas 
7.  klases meitenes  ar  audzinātāju 
Ingūnu. Ciemos pansionātā uzņē-
mām 5. klasi ar audzinātāju Antu. 
Šīs  klases  bērni  bija  parūpējušies 
par pašu gatavotiem eglīšu rotāju-
miem,  ar  ko  izpušķot  pansionāta 
atpūtas istabas eglīti. Pēdējā no vi-
dusskolas ciemos ieradās 6.b klase 
ar skolotāju Zani. Šīs klases bērni 
pie  mums  ciemojās  jau  atkārto-
ti. Šogad bērni bija atteikušies no 
savām  svētku  dāvanām un  saldu-
mu  tūtu  naudu  novirzīja  labiem 
darbiem –  kopā  ar  vecākiem bija 
sagādājuši  jaunu  lasāmvielu  pan-
sionāta klientiem. Šobrīd plaukti ir 
papildināti  ar  dažādu  nozaru  lite-
ratūru. Ar pašdarinātām apsveiku-
ma kartītēm un svētku vēlējumiem 
pansionāta  klientus  pārsteidza 
Cesvaines  pirmskolas  „Brīnum-
zeme”  grupas  „Taurenītis”  bērni. 
Paldies  bērniem,  viņu  vecākiem 
un  audzinātājiem,  kas  māca  dās-
numu,  sirds  siltumu  un  vienu  no 
galvenajām dzīves vērtībām – kļūt 
par labiem cilvēkiem!

Arī  šogad –  jau  trešo gadu pēc 
kārtas – Cesvaines pansionāts pie-
dalās  iniciatīvas  „Eņģeļu  pasts” 
projektā  „Piepildi  sapnīti”  un 
„Ziemassvētku  vecīša  darbnīca”. 
Tika  saņemts  ļoti  daudz  dāvanu. 
Pateicoties  cilvēku  sirsnībai  un 
dāsnumam,  bez  dāvanas  nepalika 
neviens.  Prieku  radīja  saņemtie 
gardumi, siltas čības, plecu lakati, 
smaržas,  kalendāri,  eglīšu  rotāju-
mi,  medus  un  ievārījuma  burci-
ņas, žurnāli un krustvārdu mīklas. 
Paldies  visiem,  kas  šajos  svētkos 
atceras  citus  cilvēkus!  Jo  īpašs 
prieks,  ka  šogad  aktīvi  dāvinātāji 
un  labavēlētāji  ir  bijuši  paši  ces-
vainieši, kas ikdienas darba steigā 
ir  spējuši  rast  brīvu  brīdi  sagādāt 
pārsteigumu  citiem.  Kā  ik  gadu, 
pirmssvētku  darba  steigā  brīvu 
brīdi  atvēlēja  arī  Cesvaines  no-
vada  domes  priekšsēdētājs  Vilnis 
Špats un Cesvaines sociālā dienes-
ta  vadītāja  Daina  Markevica,  lai 
ar sagādātajām dāvanām turpinātu 
radīt svētku noskaņu un dāvināša-
nas prieku.
Ziemassvētki  ir  arī  pārdomu, 

piedošanas  un  lūgšanu  laiks,  tā-
dēļ  paldies  par  sirsnīgo  ciemoša-
nos  Cesvaines  pansionātā  –  par 
mierīgu  pēcpusdienu  un  garīgām 
vērtībām  –  Cesvaines  luterāņu 
mācītājam Reinim ar draudzes lo-
cekļiem.
Pirmos  Ziemassvētkus  pavadī-

jām klusi un mierīgi, bet ar ņiprā-

Dāvanā saņemts daudz grāmatu

Salatēva sveiciens

7. klases meitenes (audzinātāja Inguna Luce) sagatavojušas dāvaniņas

Pārsteigumi pansionāta 
iemītniekiem sarūpēti iniciatīvas 

„Eņģeļu pasts” projektā 
„Piepildi sapnīti”

kajiem Cesvaines 
pansionāta iemīt-
niekiem  Otros 
Ziemassvētkus 
devāmies  svinēt 
uz  senioru  eglīti 
Cesvaines  kultū-
ras  namā,  kur  ar 
lustīgu  koncertu 
un  jestriem  dan-
čiem  priecēja 
Igauņu  ģimene 
un  mazie  māks-
linieki  –  bērnu 
ansamblis  „Do-
miņa”.
D e c em b r i m 

noslēdzoties, cie-
miņi  un  pārstei-
gumi  nebeidzās. 
Jau  2.  janvārī 
svētku  noskaņu 
un  patiesu  prie-
ku sagādāja četr-
kājainie  draugi. 
Smaidīdami  cie-
mos  uzņēmām 
Lanu  ar  viņas 
trijiem  suņiem: 
sanbernāru  mei-
teni Alfu,  kā  arī  kavaliera  karaļa 
Čārzla spanieliem Pīteru un Evu. 
Lana  pastāstīja  par  suņu  sugām, 
to īpatnībām, ikdienu, un tika de-
monstrēti  arī  triki. Suņi  ciemojās 
un  jaunajā  gadā  apsveica  visus 
Cesvaines pansionāta klientus un 
darbiniekus.

Izmaiņas pacientu līdzmaksājumu apmērā, sākot ar 2020. gadu
2020. gada 1. janvārī spēkā stā-

jušies  grozījumi,*  kuros  paredzē-
tas  izmaiņas  pacientu  līdzmak-
sājumu  apjomā,  saņemot  valsts 
apmaksātos veselības aprūpes pa-
kalpojumus. Visiem iedzīvotājiem 
līdzmaksājumu  summas  ir  sama-
zinātas,  izņemot  līdzmaksājumu 
par  ģimenes  ārsta  apmeklējumu 
personām līdz 65 gadu vecumam.
Pacientu līdzmaksājums pie ģi-

menes ārsta personām no 65 gadu 
vecuma līdzšinējo 1,42 eiro vietā 
ir 1 eiro, savukārt personām līdz 
65  gadu  vecumam,  apmeklējot 
ģimenes  ārstu,  ir  jāmaksā 2  eiro 
par  vizīti.  Pacienta  līdzmaksā-
jums par ģimenes ārsta mājas vi-
zīti palicis nemainīgs – 2,85 eiro.

Visiem  iedzīvotājiem  sama-
zināti  līdzmaksājumi,  veicot  iz-
meklējumus un apmeklējot ārstu 
speciālistu.  Iepriekš  pacienta 
līdzmaksājums bija 4,27 eiro, bet 
tagad – 4 eiro. Līdzīgi samazinā-
jies līdzmaksājums par gultasvie-
tu dienas stacionārā – no 7,11 uz 
7  eiro.  Par  ārstēšanos  diennakts 
stacionārā,  sākot  ar  otro  dienu, 
līdzmaksājums  palicis  nemai-
nīgs  –  10  eiro,  savukārt  par  ār-
stēšanos  aprūpes  nodaļās  vai 
gultasvietās no onkoloģiskām vai 
onkohematoloģiskām  slimībām, 
alkohola,  narkotisko,  psihotropo 
un  toksisko  vielu  atkarības  līdz-
šinējo  7,11  eiro  vietā  pacienta 
līdzmaksājums ir 7 eiro.

Pacienta  līdzmaksājums  dator-
tomogrāfijas  izmeklējumiem bez 
kontrastvielas  kopš  1.  janvāra  ir 
14  eiro,  nevis  14,23  eiro,  savu-
kārt par izmeklējumu ar kontrast-
vielu 21,23 eiro vietā  ir  jāmaksā 
21 eiro. Par kodolmagnētiskās re-
zonanses  izmeklējumu  bez  kon-
trastvielas  līdzšinējo  28,46  eiro 
vietā  ir  jāmaksā 28 eiro,  bet par 
izmeklējumu  ar  kontrastvie-
lu  līdzšinējo  35,57  eiro  vietā  – 
35 eiro.
NVD  atgādina,  ka  vairākas 

iedzīvotāju  grupas  no  pacientu 
līdzmaksājumiem  ir  atbrīvotas, 
piemēram,  bērni  līdz  18  gadu 
vecumam,  politiski  represētās 
personas, 1. grupas  invalīdi,  trū-

cīgas  personas  un  citas.  Plašāka 
informācija  par  pacientu  līdz-
maksājumiem,  arī  no  pacientu 
līdzmaksājumiem  atbrīvotajām 
iedzīvotāju  grupām,  pieejama 
NVD  mājaslapas  www.vmnvd.
gov.lv  sadaļā  „Veselības  aprūpes 
pakalpojumi” →  „Pacienta  līdz-
maksājumi”.
Reizē  ar  Latvijas  pievienoša-

nos eirozonai 2014. gadā pacien-
tu līdzmaksājumu summas no la-
tiem tika konvertētas uz eiro. Tā 
rezultātā pacienta līdzmaksājums 
1  lata  apmērā  tika konvertēts  uz 
1,42 eiro, bet 3 lati – uz 4,27 eiro; 
līdzīgi  ar  citām  līdzmaksājumu 
likmēm. Tā kā norēķini ar skait-
ļiem  aiz  komata  nav  ērti  ne  pa-

cientiem,  ne  ārstiem,  turklāt  ne-
veicina  sabiedrības  izpratni  par 
veselības  aprūpes  pakalpojumu 
apmaksas kārtību, kā arī summas 
ir sarežģītas un grūti uztveramas, 
tika pieņemts lēmums atgriezties 
pie apaļām summām, kā  tas bija 
pirms eiro ieviešanas.
* Grozījumi Ministru kabineta 

2018.  gada  28.  augusta  noteiku-
mos Nr.  555  „Veselības  aprūpes 
pakalpojumu  organizēšanas  un 
samaksas kārtība”

Sintija Gulbe,
Nacionālā veselības dienesta 
Sabiedrisko attiecību nodaļas 

vadītāja
Tālr.: 67045007; 28383970

Četrkājainie draugi pārsteidz, uzmundrina un 
iepriecina

Sagaidot  jauno  2020.  gadu, 
vēlam  visiem  cesvainiešiem  un 
Cesvaines  ciemiņiem  veselību, 
veiksmi,  izvirzīt  jaunus  mērķus 
un sasniegt tos!

Ilvija Kecko,
autores foto
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Kas tas par smaidiņu Pils ielā?

Mainīti pasta pakalpojumu tarifi

Ir  noslēdzies  pirmais  mācību 
semestris  Cesvaines  vidusskolā. 
Pateicoties  programmai  „Latvi-
jas  skolas  soma”,  skolēniem  bija 
iespēja  iepazīt  skatuves  mākslu, 
kultūru un dabu gan skolā, gan iz-
braukumos ārpus Cesvaines.
Skolēniem  bija  iespēja  piedalī-

ties  pasākumā  „Zinātnieku  nakts 
2019” Rīgā, apmeklēt  Jāņa Poru-
ka un Rūdolfa Blaumaņa muzeju, 
iepazīties  ar  vienreizīgo  latviešu 
aktrisi  Elīnu  Vāni,  redzēt  izrādi 
„Trīs  sivēntiņi”,  apmeklēt Mado-
nas  novadpētniecības  un mākslas 
muzeju, noskatīties filmu „Dvēse-
ļu putenis” un apmeklēt Gulbenes 
izglītojošo  un  interaktīvo  centru 
„Dzelzceļš un tvaiks”.
Otrais  semestris  ir  sācies  veik-

smīgi, plānojot jaunus pasākumus, 
kurus  īstenosim,  pateicoties  pro-
grammai „Latvijas skolas soma”.

Lāsma Markevica,
skolotāja,

autores foto

Dažus  autobraucējus  satraucis 
pēc Pils ielas pārbūves uzstādītais 
brīdinošais  ātruma  mērīšanas 
displejs, jo, pat braucot ar ātrumu 
50  km/h,  tiek  rādīts  brīdinājums 
„ātruma ierobežojums 50 km/h”.
Lai novērstu autobraucēju bažas, 

skaidrojam,  ka  šobrīd  Latvijā 
tiek  ieviesta  prakse  automašīnu 
ātruma  mērīšanas  disple-
jus  jeb  interaktīvās  ceļazīmes, 
kurām  paredzēta  autovadītājus 
disciplinējoša  funkcija,  izvietot 
uz  bīstamākajiem  ceļu  posmiem 
(tā  sauktajos  melnajos  punktos), 
kā  arī  izglītības  iestāžu  tuvumā. 
Tuvākajā  nākotnē  visā  Latvijā  ar 
interaktīvo  ceļazīmju  palīdzību 
iecerēts uzlabot satiksmes drošību.
Interaktīvās  ceļazīmes  nosacīti 

pilda  radara  funkciju,  fiksējot 
autovadītāja  braukšanas  ātrumu, 
lai  disciplinētu  autobraucējus  un 
mudinātu  ievērot  ceļu  satiksmes 
noteikumus.  Ceļu  infrastruktūras 
modernizēšana, izmantojot jaunus 
inženiertehniskos  risinājumus,  ir 
viens  no  veidiem,  kā  samazināt 
ceļu satiksmes negadījumu skaitu.

Pils  ielā  šā  ekrāna  uzstādīšana 
ir  pašvaldības  iniciatīva,  aicinot 
autovadītājus  ievērot  pilsētā  no-
teikto  braukšanas  ātrumu  –  līdz 
50  kilometriem  stundā.  Bieži 
vien  autovadītāji  šajā  ziņā  grēko, 
taču  tagad  viņi  jau  savlaicīgi, 
turklāt visai interesantā veidā tiek 
informēti, ka ātrums ir jāsamazina 
un jābrauc prātīgāk, it īpaši tādēļ, 
ka turpat, blakus, atrodas skola.
Ja  vadītājs  ievēro  braukšanas 

ātrumu līdz 50 kilometriem stundā, 
tad  viņam  tiek  veltītas  pozitīvas 
emocijas,  kas  ir  smaidiņš,  bet,  ja 
ātrums tiek pārsniegts, tad parādās 
bēdīga  seja  –  brīdinājums  par 
ātruma neievērošanu.
Lai  gan  ātruma mērītāji  nepilda 

fotoradara  funkciju  un  kalpo  tikai 
informatīvi, pozitīvas atsauksmes ir 
arī no Valsts policijas. Galvenais – 
ir pievērsta autovadītāja uzmanība. 
Ātruma  rādījumi  uzrādās  košās 
krāsās,  tātad  ir  labi  saredzami  jau 
no  attāluma,  turklāt  šādas  ātruma 
mērierīces ir gana precīzas.

Linda Vanaga,
autores foto

Par 
sabiedrisko 
transportu

Gada izskaņā sociālajā tīklā „Fa-
cebook”  bija  manāms  iedzīvotāju 
satraukums  par  vairāku  autobusu 
maršrutu  slēgšanu.  Kā  Cesvaines 
novada domes  teritorijas plānotāja 
Rūta Putniņa noskaidroja no Auto-
transporta direkcijas Cēsu reģionā-
lās  nodaļas  Sabiedriskā  transporta 
plānošanas,  analīzes  un  kontroles 
daļas  Sabiedriskā  transporta  plā-
nošanas  nodaļas  maršrutu  tīkla 
plānotāja, 2020. gadā netiks slēgts 
autobusu  maršruts  Jēkabpils–Ma-
dona–Gulbene–Alūksne  un  auto-
buss  šajā maršrutā  turpinās  kursēt 
ierastajā laikā.
Kā  uzsver  Autotransporta  di-

rekcijas  pārstāvji,  Autotransporta 
direkcija  vasarā  izsludināja  ie-
pirkumu  „Par  tiesību  piešķiršanu 
sabiedriskā  transporta  pakalpoju-
mu  sniegšanai  ar  autobusiem  re-
ģionālās  nozīmes  maršrutu  tīklā”. 
Vairāki  pārvadātāji  Iepirkumu  uz-
raudzības birojā  iesniedza sūdzību 
par to, tādēļ iepirkuma noslēgšanās 
termiņš vairākkārt tika pagarināts.
Plānots,  ka  kopējais  maršrutu 

tīkla  apjoms  jeb autobusu nobrau-
kums, sākot ar 2021. gadu, būs ap-
tuveni  65 miljoni  kilometru  gadā. 
Tas tiks sadalīts 16 daļās, un katras 
daļas apjoms būs 2,5–6 miljoni ki-
lometru  gadā.  Plānotais  maršrutu 
skaits  2021.  gadā  būs  1030,  bet 
reisu  skaits  –  gandrīz  6200.  Kon-
kursā prognozētā cena 10 gadiem ir 
447 miljoni eiro.
Autotransporta  direkcijas  pār-

stāvji  uzsver,  ka  iepriekšminētais 
reiss 2021. gada sarakstos neparā-
dās – tas tiks reorganizēts. Plānots, 
ka  autobuss  šajā  maršrutā  kursēs, 
taču  reiss  tiks  sadalīts  vairākos 
posmos.
Šobrīd sabiedriskā transporta lie-

totājiem  jārēķinās,  ka  ar  šo  gadu 
gan  starppilsētu,  gan  vietējās  no-
zīmes  maršrutos  maksa  par  brau-
cienu autobusā pieaugs par 10 cen-
tiem, savukārt vilciena biļetes cena 
A un B zonas  robežā palielināsies 
par 10 centiem, bet, braucot tālākus 
posmus, pieaugs par 20 centiem.
Pasažieriem  arī  turpmāk  būs  ie-

spēja iegādāties abonementa biļeti, 
maksājot par braucienu lētāk: brau-
cienam autobusos  tā nodrošina  at-
laidi 10 %, 15 %, 20 % apmērā, bet 
vilcienā atlaidi var saņemt līdz pat 
46  %  apmēram.  Iedzīvotāji,  kuri 
abonementa biļeti būs iegādājušies 
pirms 15.  janvāra, varēs to izman-
tot līdz derīguma termiņa beigām.

Linda Vanaga

„Latvijas skolas somas” aktivitātes 
Cesvaines vidusskolā

Semestris noslēdzas uz priecīgas nots

Smaidiņš Cesvainē laipni sagaida ikvienu apzinīgu autovadītāju

1. janvārī stājās spēkā jauni pas-
ta pakalpojumu  tarifi – paredzēta 
lielāka maksa  par  vēstuļu  sūtīša-
nu. Vienlaikus atsevišķi citi pasta 
pakalpojumi kļuvuši lētāki.
Universālā  pasta  pakalpoju-

ma  (UPP)  tarifu  izmaiņas  skars 
tikai  regulēto  tirgus  segmentu, 
izņemot  abonēto  preses  izdevu-
mu piegādi. Valsts akciju  sabied-
rība  „Latvijas  pasts”  informē,  ka 
vidējais  iekšzemes  sūtījumu  ta-
rifu pieaugums būs 18 %, bet vi-
dējais  pārrobežu  sūtījumu  tarifu 
kāpums – 39 % vēstuļu korespon-
dencei un 6 % paku sūtījumiem.
Jaunajā  tarifu modelī paredzēts 

līdzšinējo 240 dažādo pamattarifu 
vietā  pāriet  uz  vienkāršotu  sistē-
mu,  kurā  jebkura  sūtījuma  tarifu 
ietekmē tikai trīs faktori:
 sūtījuma svars;
 tas, vai sūtījums ir vienkāršs, 

ierakstīts vai apdrošināts;

 ģeogrāfiskā  zona,  uz  kuru 
sūtījums jānogādā.
Dalījumu zonās ietekmē gan sū-

tījumu  pieprasījums  uz  attiecīgo 
valsti  –  jo  tas  lielāks,  jo  zemāka 
sūtījumu pašizmaksa –, gan citas 
izmaksas,  arī  sūtījumu  piegādes 
tarifi konkrētas adresātvalsts  teri-
torijā.
Turklāt,  klientam pašam nofor-

mējot  sūtījumu  „Latvijas  pasta” 
interneta  pašapkalpošanās  vietnē, 
ierakstītu  un  apdrošinātu  sūtīju-
mu pārsūtīšanas tarifi būs zemāki. 
Šādi  veicot  noformēšanu,  sūtīju-
ma  ierakstīšanas  un  apdrošināša-
nas maksa samazināsies par 29 %.
Jaunajā  sistēmā  paredzēts  at-

teikties  no  sūtījumu  iedalīšanas 
divās klasēs – A un ekonomiskajā 
B  klasē,  turpmāk  paredzot  tikai 
prioritāro A klases piegādi.
Turpmāk  mainīta  arī  sūtījumu 

klasifikācija,  atsakoties  no  ieras-

tā  dalījuma  vēstulēs,  pastkartēs, 
bandrolēs,  sīkpakās  un  pasta  pa-
kās. Tā vietā visi sūtījumi tiks ie-
dalīti divās lielās grupās:
 vēstuļu korespondences 

sūtījumi,  kas  ietvers  līdzšinējās 
pastkartes,  vēstules,  sīkpakas  un 
bandroles;
 pasta paku sūtījumi.
No 2020. gada 1.  janvāra mak-

sa par vienkāršas A klases vēstuļu 
korespondences sūtījumu Latvijas 
teritorijā  svarā  līdz  20  gramiem 
būs viens eiro līdzšinējo 0,57 eiro 
vietā.  Savukārt  ierakstītas  vēs-
tules  sūtīšana  Latvijā  svarā  līdz 
20  gramiem  maksās  1,62  eiro 
(iepriekš  –  1,42  eiro).  Tādas  pa-

šas  ierakstītas  vēstules  sūtīšana, 
izmantojot vietni www.manspasts.
lv,  maksās  1,44  eiro. Apdrošinā-
tas vēstules sūtīšana Latvijā svarā 
līdz 20 gramiem maksās 1,64 eiro, 
pieskaitot 2 % no sūtījuma apdro-
šināšanas summas (iepriekš mak-
sa bija 2,28 eiro). Daļai pakalpo-
jumu tarifi samazināsies.
„Latvijas  pasts”,  kas  Latvijā 

sniedz UPP  pakalpojumus,  jauno 
tarifu  projektu  Sabiedrisko  pa-
kalpojumu  regulēšanas  komisijai 
(SPRK)  iesniedza  pērn,  aprīlī. 
Latvijas  UPP  tarifi  un  to  struk-
tūra  nebija  mainīti  vairāk  nekā 
10 gadu.

VAS „Latvijas pasts”
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2020. gada 13. februārī

Pirts darba laiks ziemas 
un pavasara mēnešos

Ieskandināsim žurkas gadu kopā ar grupu 
„Kompromiss” Cesvaines kultūras namā!Projekta 

„Cesvaines vērtību lāde” 
nodarbību grafiks

Apsveikums

Pateicība

Informācija

Projekta  autors  ir  Cesvaines  biedrība 
„DAb-a”. 90 % no finansējuma piešķīris 
Lauku  atbalsta  dienests,  10 %  ir  biedrī-
bas  līdzfinansējums.  Tuvākās  aktivitā-
tes  gaidāmas  Lieldienās,  kad  būs  māla 
darbnīcas. Aktivitātēs var  piedalīties visi 
Cesvaines  un  tuvāko  novadu  iedzīvotāji. 
Jūlijā, kad norisināsies svētki, aktivitātēs 
varēs piedalīties ar pilsētas viesi.

2020. gada 12. aprīlī plkst.  9.00–
17.00 – māla darbnīca;

2020. gada 23. jūlijā plkst.  9.00–
15.00 – māla darbnīca;

2020. gada 23. jūlijā plkst.  10.00–
18.00 – augu paklāju aušana un krustdū-
rienā izšūtu apsveikumu izgatavošana;

2020. gada 24. jūlijā plkst.  10.00–
18.00 – augu paklāju aušana un krustdū-
rienā izšūtu apsveikumu izgatavošana;

2020. gada 25. jūlijā plkst.  10.00–
18.00 – augu paklāju aušana un krustdū-
rienā izšūtu apsveikumu izgatavošana.

Sandra Briede,
biedrības „DAb-a” pārstāve, projekta 

vadītāja

Aicinām  bērnu  vecākus  līdz  šā  gada 
14.  februārim  Cesvaines  novada  paš-
valdības sociālajā dienestā (Rīgas ielā 4 
Cesvainē) izņemt Ziemassvētku saldu-
mu paciņas bērniem,  kuri  neapmeklē 
pirmsskolas  izglītības  iestādi  un  kuri 
tās  nesaņēma  bērnu  eglītes  pasākumā 
2019. gada 28. decembrī.
Informācija:  sociālā  dienesta  vadī-

tāja  Daina  Markevica,  tālr.  64852032; 
29365023,  e-pasts  daina.markevica@
cesvaine.lv, socdienests@cesvaine.lv.

Tik vienkārši viss ir pasakāms
 un bezgala viegli –
tikpat viegli, cik puķes plaukšana
 un bērna smiekli.
Tik vienkārši viss ir pasakāms –
 dzīvo ar sirdi,
sirds vārdus aklais saredzēs
 un nedzirdīgais dzirdēs.
Tik vienkārši viss ir pasakāms –
       plūsti kā upe, kā priecīgs avotiņš.

Maija Laukmane
Sirsnīgi sveicam Dzintru Šantari, 
uzsākot skaistu dzīves posmu! 

Daudz laimes!
Cesvaines pirmskolas 
„Brīnumzeme” saime

Izsakām  pateicību  Ritmai, Jānim, 
Gunāram par  Valdesmuižas  ceļa  un 
ielas  uz  bērnudārzu  sakārtošanu.  Ko 
diviem citiem speciālistiem neizdevās 
izdarīt ilgā laikā, to viņi paveica divās 
dienās.

Kraukļu bērni, bērnu pavadoņi, 
autobusa šoferis

SIA  „Cesvaines  komunālie  pakalpoju-
mi” sabiedriskā pirts Dārzu ielā 1 Cesvai-
nē būs atvērta šā gada:
18. janvārī plkst. 14.00–20.00
1. februārī plkst. 14.00–20.00
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

Zemkopības  ministrija  informē,  ka, 
stiprinot  dzīvnieku  īpašnieku  atbildību, 
Veterinārmedicīnas  likumā  ir  noteiktas 
stingrākas prasības suņu īpašniekiem – tās 
stājušās spēkā 2019. gada 24. decembrī.
Turpmāk  īpašniekiem  savi  suņi  ar 

mikroshēmu  ir  jāapzīmē  un  jāreģistrē 
Lauksaimniecības  datu  centra  mājas  (is-
tabas) dzīvnieku datubāzē (turpmāk – LDC 
datubāze)  līdz  suņa  4  mēnešu  vecumam. 
Iepriekš tas bija jāveic līdz suņa 6 mēnešu 
vecumam.
Zemkopības  ministrija  uzsver,  ka 

mikročipa ievadīšana nenozīmē to, ka suns 
ir reģistrēts LDC datubāzē. Suņu īpašnieki 
ir aicināti būt atbildīgiem un pārliecināties, 

Kraukļu  bibliotēkas  sarīkojumu  zālē  sa-
darbībā  ar  Madonas  novadpētniecības  un 
mākslas muzeju no 8. janvāra līdz 31. mar-
tam apskatāma izstāde „Kalendāri”.
Latviešu kalendārs – iespieddarbu veids – 

vēsturiski ir bijis nozīmīgs sociālās un kul-
tūras vides  fenomens  ar  konkrētiem uzde-
vumiem un funkcijām. Līdzīgi kā grāmatas, 
tas  atspoguļo  noteikta  laikmeta  kultūras 
sistēmu ar raksturīgo sociālo struktūru, in-
teresēm, gaumi un tradīcijām.
Izstāde  „Kalendāri”  sniedz  ieskatu  ka-

lendāru  vēsturē  un  iepazīstina  ar  latviešu 
grāmatu kalendāru  (to vidū  ārpus Latvijas 
iznākušo)  daudzveidību  no  19.  gadsimta 
beigām līdz 21. gadsimta sākumam.

Turpmāk īpašniekiem suņi ar mikroshēmu jāapzīmē un LDC jāreģistrē līdz 
suņa 4 mēnešu vecumam

Aicināti uz izstādi „Kalendāri” Kraukļu bibliotēkas 
sarīkojumu zālē

vai viņu mīlulis ir reģistrēts LDC datubāzē.
Ja  suns  līdz  4  mēnešu  vecumam  tiek 

pārdots,  dāvināts  vai  atdots  u.  tml.,  tad 
pirms  minētajām  darbībām  sunim  jau  ir 
jābūt  apzīmētam  ar  mikroshēmu,  tam  ir 
jābūt veiktai  nepieciešamajai vakcinācijai, 
ir  jābūt veterinārārsta  izsniegtai mājas  (is-
tabas)  dzīvnieka  pasei  un  sunim  ir  jābūt 
reģistrētam  LDC  datubāzē.  Savukārt  jau-
najam  īpašniekam  ir  jāparūpējas,  lai LDC 
datubāzē tiktu veikta suņa pārreģistrācija.
Veterinārmedicīnas  likuma  grozījumos 

paredzēts  arī  tas,  ka  suņiem  turpmāk  būs 
tikai  viena  veida  dokuments  –  mājas  (is-
tabas)  dzīvnieka  pase.  Atkāpe  saglabāta 
attiecībā uz tiem suņiem, kuriem jau ir iz-

sniegta vakcinācijas apliecība. Lai neradītu 
birokrātisku  slogu  dzīvnieku  īpašniekiem, 
suņiem, kuriem jau ir izsniegta vakcinācijas 
apliecība,  tā  būs  derīga  visu  mūžu  un  to 
nevajadzēs  mainīt,  izņemot  gadījumus,  ja 
suņa  īpašnieks ar suni  izceļos ārpus valsts 
vai ja vakcinācijas apliecība tiks nozaudēta, 
vai  vakcinācijas  apliecībā  nebūs  vietas 
jaunām atzīmēm par vakcināciju.

Dagnija Muceniece,
Zemkopības ministrijas Preses un 

sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālrunis: 67027070; mob. tālr.: 

26534104;
e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

Izstādē apskatāmas 25 planšetes ar krāsu 
un teksta izdrukām par 12 mēnešiem no da-
žādiem kalendāriem.


