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Atskats uz kultūras notikumiem Cesvainē 2020. gadā
Atskatoties uz pagājušo gadu, nākas atzīt to, cik neparasts
un negaidītu pārmaiņu pilns ir bijis 2020. gads. Tas paliks atmiņā ar to, ka ir bijis citādāk, nekā ierasts, un tieši tāpēc – tik
īpaši. Jau pats gada sākums lika saprast, ka ir laiks piebremzēt
un apdomāties, jo tiek apdraudēts pats svarīgākais – cilvēka
veselība un dzīvība. Vīruss Covid-19, kurš strauji sāka izplatīties visā pasaulē, nonāca arī Latvijā, un kultūras nozare bija
viena no tām, kuras darbība tika ierobežota visvairāk.
Vēl pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas Cesvainē
28. februārī lauksaimnieku ballē paspēja tikties Madonas,
Cesvaines, Lubānas, Ērgļu un Varakļānu aktīvākie, sekmīgākie un produktīvākie lauksaimnieki. Pasākumu rīkoja Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Madonas nodaļa
sadarbībā ar Cesvaines novada domi. Lauksaimnieku godināšanā tika izspēlēts galma balles motīvs, un vakaru piepildīja vietējo pašdarbības kolektīvu uzstāšanās. Par ciemiņu
labsajūtu rūpējās vakara vadītājs Ainārs Bumbieris un grupa
„Bruģis”.

amatieru kolektīvu mēģinājumos. Kultūras nama darbinieki
pievērsās darbiem, kuriem radošajā ikdienas skrējienā neatlika laika. Inventarizācija ne tikai savos prātos, bet arī kabinetos, noliktavās; remontdarbi, kārtošana.
Atbalstot Latvijas Nacionālā kultūras centra projektu „Uzvelc tautas tērpu par godu Latvijai”, Cesvaines mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi 4. maijā,
Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 30. gadadienā, tajā piedalās virtuāli. Tiek sagatavotas un pulksten 12.00 kopīgā virtuālajā gājienā
sociālajos tīklos ievietotas fotokolāžas. Mēs piedalāmies un apliecinām
savu latvisko identitāti, vienlaikus izpildot pienākumu pret kultūras mantojuma saglabāšanu un izrādot cieņu
pret savu valsti.

Ainārs Bumbieris un Cesvaines tautas teātra dalībnieki

TDK „Cesvaine” dalībnieki, piedaloties projektā
„Uzvelc tautas tērpu par godu Latvijai”
Bērnu vokālais ansamblis „Domiņa”

Atkalsatikšanās klātienē – vasaras saulgriežu svētkos. Situācijai valstī nedaudz uzlabojoties, ir atļauts tikties kolektīviem un organizēt pasākumus, ievērojot visas noteiktās
drošības prasības. Kādi tad bija latviskie līgosvētki Cesvainē? Turpinot aizsākto iepriekšējā gada tradīciju līgosvētkus

Dāmu deju grupa „Kamenes”
Līdz 13. martam, no kuras Latvijā tika ieviesta ārkārtējā situācija, viss ritēja
savu ierasto gaitu – kultūras namā norisinājās kinoseansi, domes zālē bija
apskatāmas izstādes.
Un tad sekoja brīdis,
kad ierastā dzīve vairs nav
tāda, kā bijusi, kad viss ir
jāpārplāno,
jāpielāgojas
esošajai situācijai, nezaudējot radošo enerģiju. Jāiemācās organizēt citādāk.
Klātienē aizliegts tikties
ne tikai pasākumos, bet arī
Šobrīd Cesvaines baznīcās to darba laikā apskatāmas
mākslas studijas dalībnieku gleznas

Folkloras kopa „Krauklēnieši” saulgriežos

Saulgriežu ugunskuru iededz Cesvaines pašdarbības
kolektīvu vadītāji un domes deputāti

Cesvaines Ziņas

svinēt laukumā pie TV torņa, svētki izvērtās gana plaši ar bagātīgu latviskā vērtuma programmu. Līgo melodijas kokles
skaņās ietērpa Zane Imša, dančus iedancoja TDK „Cesvaine”,
folkloras dziesmu pūru palocīja „Krauklēnieši”, teatrālo uzvedumu rādīja mūsu ciemiņi „Palādas” no Baltinavas. Pirts

Novada svētkos piedalījās Emma Bandeniece, Konstantīns
Paturskis, „Sub Scriptum”, Andris Buiķis, Inga Deigele,
Zane Imša, deju grupa „Ballare”, senās mūzikas grupa
„Trakula”, Kristīne Kārkle-Kalniņa, Edgars Kārklis, Marts
Kristiāns Kalniņš, Aigars Reinis, Ivans Bezprozvanovs,
„Pulsa efekts”, Juris Hiršs, Zane Dombrovska, Gundars
Silakaktiņš, „Opus Pro”, „Dricānu dominante” un
Cesvaines pašdarbības kolektīvi: jauniešu grupas, mazie
dejotāji, „Domiņas” dziedātāji, deju grupa „Kamenes”,
senioru koris „Virši”, jauktais koris „Cesvaine”, tautas
teātra „Cesvaine” dalībnieki, duets „Ainārs un Antra”,
mākslas plenēra „Cesvaine 2020” dalībnieki, pūtēju
orķestris „Cesvaine”
rituāls, zāļu paklāja aušana, vainagu pīšana un siera siešana
seno amatu pratēju vadībā, vietējo uzņēmēju atbalsts ar gardu
dzērienu un maltīti, zaļumballe kopā ar pūtēju orķestri „Cesvaine” un grupu „Bruģis”, kā arī neiztrūkstošais Jāņu ugunskurs ar kopīgu tā iedegšanu, dziesmām un sildīšanos līdz
atļautajam laikam – pulksten 24.00. Latvieša dabā neierasti
pārtraukt Līgo nakts svinības pašā karstumā. Jāatzīst, ka visi
bija vienoti, saprotoši un, ieguvuši prieka un svētku dzirksteli
kopā ar siltu sajūtu, ļoti disciplinēti atstāja svētku laukumu.
Svētku laukums atdzīvojās arī jūlijā, kad Cesvaine svinēja
novada svētkus. Svētku mirkļi vērojami fotokolāžā.
Vasaras sākumā, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus,
nenotika plānotie pasākumi bērniem. Toties vasaras noslēgumā norisinājās bērnu ballīte kopā ar minjoniem Cesvaines
kultūras namā un kupli tika apmeklēta muzikālā leļļu izrāde
„Ceļojums”. Savukārt pavasarī plānotā tikšanās ar komiķi
Maksimu Trivaškeviču notika rudens sākumā.
Ar neierastu un jaunu tradīciju šogad sevi pieteica rudens novakaru koncerti salona „Divi torņi” pagalmā – piektdienu vakari,
baudot mūziku, kafiju un kūkas, kā pēdējā laikā ierasts, dabā.
Rudens un otrais pandēmijas vilnis mūs atkal apstādināja,
pieklusināja, bet ne radoši, ne citādi neiespaidoja, jo valsts
svētku pasākumi, kaut citādāki, tomēr noritēja. Bija gan Cesvaines domes priekšsēdētāja uzruna iedzīvotājiem, gan emocionālais gandarījums. 11. novembris mūs vienoja: atnesot
svecīti uz Latvijas karavīru piemiņas vietām, pieminot un
ieklausoties priekšsēdētāja vēstures lasījumā par Cesvaines
novadā kritušajiem Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem un
visiem tiem, kuri cīnījās par valsts brīvību. 18. novembris
Cesvainē izskanēja ar gaismas stāstu Latvijai – ikviens varēja apmeklēt muzikālās gaismu projekcijas sev vēlamā laikā
valsts svētku dienas novakarē.
Turpinājums 2. lpp.
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Atskats uz kultūras notikumiem Cesvainē 2020. gadā
Turpinājums no 1. lpp.

Stēla par godu Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem
Cesvaines novadā

22. decembrī Ziemassvētku vecītis pašus mazākos
Cesvaines iedzīvotājus iepriecināja ar saldumu paciņām.

Ziemassvētkus aicinājām svinēt klusi un mierīgi savās
mājās kopā ar ģimeni. Ar ģimeni šo laiku un tik nozīmīgo
80 gadu jubileju sagaidīja ilggadējais Cesvaines pūtēju orķestra vadītājs Oļģerts Ozols.
Lai gan kultūras lauciņa darboņus valstiskā mērogā mudināja
pāriet uz digitālo vidi, mēs Cesvaines novadā domājām, kā uzturēt un nepazaudēt dzīvo saikni. Mēģinājām uzturēt možu garu,
adekvāti reaģēt uz esošo situāciju un skatīties nākotnē. Cerībā, ka
nākotnē varēsim atgriezties pie pilnasinīgas kultūras dzīves, šogad kultūras namā sagādātas jaunas skaņu kvalitātes uzlabošanas
ierīces. Mākslas un radošās studijas motivācijai turpināt darboties
saņēmušas nepieciešamo inventāru – molbertus, tērpu manekenus, stelles. Cesvaines domes priekšsēdētājs, pievēršot uzmanību
pilsētas vizuālajam kopskatam, ir motivējis mūs sakopt kultūras
nama ārējo fasādi, veicot mazgāšanas un krāsošanas darbus; nomainīts afišu stends un pilsētas centrā uzstādīts otrs.
Pandēmijas laikā, kad piebremzēts ikdienas vāveres ritenis,

Svētku egles iedegšanas dienā 12. decembrī Cesvainē
varēja sastapt Ziemassvētku vecīti un viņa palīgus

Sirsnīgs sveiciens skaistajā jubilejā!
Veselību, enerģiju un radošumu arī turpmāk!
jo nav atļauts darboties, kolektīvu vadītāji meklē jaunus veidus,
kā radoši pilnveidoties un gūt zināšanas pašiem, lai tālāk ieceres
īstenotu savos kolektīvos. Viens no šādiem pasākumiem bija pieredzes apmaiņas brauciens uz Rīgas jūgendstila muzeju. Lieliska
diena, Cesvaines radošo ideju realizētāju un Rīgas jūgendstila
muzeja darbinieku sadarbības aizsākums.
Šis laiks mums ir licis nedaudz piezemēties, izvērtēt to, kā
dzīvojam, izsvērt savas pamatvērtības un novērtēt ikdienišķos
sīkumus. Izvērtēt un izbaudīt laiku kopā ar tuvākajiem, izkopt
ģimeniskās vajadzības un vērtības, sakārtot to, kas līdz šim palicis nepamanīts, padomāt par savu līdzcilvēku veselību un to, kas
patiesībā mums ir svarīgs un nozīmīgs.
Visiem radošajiem mākslas pasaules cilvēkiem šajā gadā vēlu
nezaudēt savu iekšējo spēku, nezaudēt patieso uzdevumu – uzturēt tautas garu!
Zeltīte Dūrīte,
Cesvaines kultūras nama direktore,
Lindas Vanagas, Zeltītes Dūrītes, Jāņa Dziļuma,
Annas Dargevicas-Dziļumas, Viļņa Špata foto

Labklājības ministrija
Par SIA „AP Kaudzītes” sadzīves atkritumu
apglabāšanas pakalpojuma tarifu piemērošanas kārtību
aktualizējusi pārtikas
paku saņemšanas kārtību Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (regulators) atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu (ar DRN; bez pieInformējam, ka 2020. gada 17. decembrī valdībā tika
pieņemti grozījumi Ministru kabineta (MK) 2014. gada
25. novembra noteikumos Nr. 727 „Darbības programmas
„Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020. gada plānošanas periodā”
īstenošanas noteikumi”.
MK noteikumu grozījumos paredzēts, ka ar 2021. gada
1. janvāri fonda atbalstu tiesīgas saņemt mājsaimniecības,
kuras atbilst:
 trūcīgas mājsaimniecības statusam (mājsaimniecības,
kurās ienākumi nepārsniegs 272 euro pirmajai vai vienīgajai
personai, bet katrai nākamajai personai mājsaimniecībā –
190 euro);
 maznodrošinātas mājsaimniecības statusam (mājsaimniecības, kurās ienākumi nepārsniegs 327 euro pirmajai vai
vienīgajai personai, bet katrai nākamajai personai mājsaimniecībā – 229 euro).
Tāpat kā līdz šim, pamats fonda atbalsta saņemšanai ir pašvaldības sociālā dienesta izsniegta izziņa. Vienlaikus tiek saglabāta prasība uz pašvaldību sociālo dienestu izsniegtajām
izziņām maznodrošinātām mājsaimniecībām (kurās ienākumi nepārsniegs 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet
katrai nākamajai personai mājsaimniecībā – 229 euro) veikt
atzīmi „Mājsaimniecība atbilst EAFVP atbalsta saņemšanas
nosacījumiem saskaņā ar 25.11.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr. 727 „Darbības programmas „Pārtikas un pamata
materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām
2014.–2020. gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi” 4.1.3. apakšpunktu”.
Tāpat kā līdz šim, sociālās palīdzības administrēšanas
lietojumprogrammā SOPA šāda norāde tiks iekļauta automātiski brīdī, kad dienesta darbinieks reģistrēs maznodrošinātās mājsaimniecības ar ienākumiem līdz 327 (229) euro
izziņu.
Pašvaldībās, kurās maznodrošinātas mājsaimniecības minimālo ienākumu slieksnis noteikts mazāks par
327 (229) euro, fonda atbalstu var saņemt visas maznodrošinātās mājsaimniecības iepriekšminētajā kārtībā.
Papildus vēlamies atgādināt, ka saistībā ar Covid-19 izplatību izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā un vienu kalendāra mēnesi pēc tās ir iespējama attālinātās pieejas izmantošana
fonda atbalsta nodrošināšanā. Tās nosacījumu piemērošana
detalizēti atspoguļota Labklājības ministrijas sagatavotajā
infografikā „Ceļš līdz ES atbalsta pakām ārkārtējās situācijas saistībā ar Covid-19 laikā un vienu kalendāra mēnesi pēc
tās”.
Labklājības ministrijas informācija
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2020. gada 25. novembrī saņēma SIA „AP Kaudzītes” iesniegumu ar pievienotu pamatojumu sadzīves atkritumu apglabāšanas
pakalpojuma tarifu piemērošanas kārtībai un lūgumu, ievērojot
likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 20. panta
otrajā daļā noteiktās regulatora tiesības, apstiprināt tarifu piemērošanas kārtību regulatora 2018. gada 5. aprīļa lēmumā Nr. 38
„Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „AP Kaudzītes” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifiem” apstiprinātajiem sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifiem.
Regulators konstatē un secina
SIA „AP Kaudzītes” iesniegumā lūdza noteikt sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu piemērošanas jaunu kārtību no 2021. gada 1. janvāra, jo saskaņā ar 2020. gada 23. novembrī pieņemto likumu „Grozījumi Dabas resursu nodokļa
likumā” ar 2021. gada 1. janvāri tiek paaugstināta dabas resursu
nodokļa (DRN) likme par sadzīves atkritumu apglabāšanu.
2020. gada 23. novembrī pieņemts likums „Grozījumi Dabas
resursu nodokļa likumā”, atbilstīgi tam par tonnu apglabāto sadzīves atkritumu ar 2021. gada 1. janvāri noteiktas šādas DRN
likmes:
 laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim – 65 euro;
 laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim – 80 euro;
 ar 2023. gada 1. janvāri – 95 euro.
Ar lēmumu Nr. 38 apstiprinātie sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifi noteikti atbilstīgi Dabas resursu nodokļa likumā noteiktajām likmēm lēmuma pieņemšanas brīdī.
Regulators secina, ka šīs lietas ietvaros konstatētie fakti norāda uz administratīvā akta izdošanas nepieciešamību un pamatotību, lai SIA „AP Kaudzītes” varētu piemērot lēmumā noteiktos sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifus ar
2021. gada 1. janvāri atbilstīgi Dabas resursu nodokļa likumā
2021. gadam noteiktajai DRN likmei. Regulators secina, ka šis
administratīvais akts ir nepieciešams, piemērots un vajadzīgs
attiecīgā mērķa – nodrošināt iespēju saņemt sabiedriskos pakalpojumus par tarifiem, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, – sasniegšanai.
Regulators secina, ka lēmumā noteiktā SIA „AP Kaudzītes”
sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu piemērošanas kārtība saistīta tikai ar DRN likmes paaugstināšanu atbilstīgi likumam „Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā”, kas
stājās spēkā 2021. gada 1. janvārī. Ar lēmumu Nr. 38 apstiprināto tarifu aprēķinā iekļautā sadzīves atkritumu apglabāšanas
pakalpojuma komponente (EUR/t), kas nosaka izmaksas vienas
tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanai (bez DRN), paliek nemainīga.
Padome nolēma apstiprināt SIA „AP Kaudzītes” sadzīves

Cesvaines Ziņas

vienotās vērtības nodokļa (PVN)), piemērojot to šādā kārtībā:

DRN likme saskaņā ar
Sadzīves atkritumu
Dabas resursu nodokļa
apglabāšanas pakalpojuma
likumu, EUR/t
tarifs, EUR/t
65,00
70,52
80,00
78,02
95,00
85,52
Padome noteica:
1) šā lēmuma lemjošās daļas 1. punktā apstiprinātā sadzīves
atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu (ar DRN; bez PVN)
piemērošanas kārtība ir spēkā šādos laikposmos:
 tarifs 70,52 EUR/t – no 2021. gada 1. janvāra līdz
2021. gada 31. decembrim;
 tarifs 78,02 EUR/t – no 2022. gada 1. janvāra līdz
2022. gada 31. decembrim;
 tarifs 85,52 EUR/t – no 2023. gada 1. janvāra līdz jauna
tarifa spēkā stāšanās dienai;
2) ar 2021. gada 1. janvāri SIA „AP Kaudzītes” nepiemēro
ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2018. gada
5. aprīļa lēmumu apstiprināto sadzīves atkritumu apglabāšanas
pakalpojuma tarifu 63,02 EUR/t.
Sākot ar 2021. gada 1. janvāri maksa par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cesvaines novadā ir noteikta 25,23 EUR/m3 (t. sk. PVN 21 %) apmērā. Tas nozīmē,
ka no 1. janvāra maksa par atkritumu konteineru izvešanu
mainīsies atkarībā no tā tilpuma:
Iepriekš, EUR
No 1. janvāra, EUR
0,12 m3
2,88
3,03
0,24 m3
5,77
6,06
0,66 m3
15,84
16,65
1,1 m3
26,44
27,90
SIA „AP Kaudzītes” informācija

Atkritumu apsaimniekotāja
SIA „Pilsētvides serviss”
informācija

Sakarā ar koronavīrusa Covid-19 izplatību valstī visu
„Pilsētvides servisa” klientu apkalpošanas centru un ekolaukumu darbība klātienē uz nenoteiktu laiku tiek apturēta.
Lai atrisinātu neskaidros jautājumus, iedzīvotāji tiek aicināti sazināties attālināti ar sava novada klientu apkalpošanas centru:
Gulbenes, Lubānas, Cesvaines, Ērgļu novads – tālrunis
+371 25749599; +371 64495050; e-pasts gulbene@pilsetvide.lv.
Paldies par sapratni!

VSAA atbalsta bez darba esošos jaunos speciālistus
Jaunā speciālista pabalstu Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūra (VSAA) piešķir personai:
 kura periodā no 2019. gada 9. novembra
līdz 2020. gada 8. novembrim ir absolvējusi
augstskolu vai koledžu;
 kura periodā no 2020. gada 9. novembra
līdz 2021. gada 11. aprīlim (ieskaitot) ieguvusi bezdarbnieka statusu;
 kuras kopējais apdrošināšanas stāžs ir
mazāks par vienu gadu un par kuru pēdējo
16 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas iemaksas bezdarba gadījumam ir veiktas mazāk nekā 12 mēnešus vai
vispār nav veiktas.
Jaunā speciālista pabalstu izmaksā līdz brīdim, kad persona zaudē bezdarbnieka statusu,
bet ne ilgāk par četriem mēnešiem un ne ilgāk
kā līdz 2021. gada 30. jūnijam:
 pirmos divus mēnešus – 500 eiro apmērā,
 trešajā un ceturtajā mēnesī – 375 eiro
apmērā.
Lai saņemtu pabalstu, ir jāvēršas VSAA ar
iesniegumu, pievienojot dokumenta kopiju par
augstākās izglītības iegūšanu. To var izdarīt:
 portālā Latvija.lv, izvēloties e-pakalpojumu „Iesniegums iestādei”, rakstot iesniegumu brīvā formā;
 iesniegumu VSAA nosūtot pa pastu,

Aktualizēta informācija
Zāļu valsts aģentūras
tīmekļvietnē
Lai iedzīvotāji varētu ērtāk rast uzticamu
un zinātnē balstītu informāciju par vakcīnu
pret Covid-19 izstrādi, Zāļu valsts aģentūras
tīmekļvietnes www.zva.gov.lv sadaļās „Covid-19 ziņas” un „Fakti par vakcīnām pret
Covid-19” regulāri tiek aktualizēta un publicēta jaunākā informācija par vakcīnu izstrādes un apstiprināšanas procesu.
Vietnē pieejama aktuālā informācija par
vakcīnu pret Covid-19 izstrādi, sākot ar informāciju par vakcīnu izstrādes cikla vispārējiem posmiem, par to, kā notiek vakcīnu
vērtēšana un apstiprināšana. Vietnē ir pieejamas arī izglītojošas infografikas un regulāri
latviešu valodā tiek pārpublicēta informācija
par Eiropas Zāļu aģentūras aktualitātēm.
Savukārt informācija par vakcinēšanās
kārtību un aktuālā informācija par vakcīnas
saņemšanu ir pieejama Slimību profilakses
un kontroles centra tīmekļvietnes www.spkc.
gov.lv sadaļā „Vakcīnas pret Covid-19”.

adresējot jebkurai VSAA nodaļai;

atstājot VSAA klientu apkalpošanas

centros izvietotajās pastkastītēs darba laikā
no plkst. 8.30 līdz 17.00.

2020. gada 17. decembra domes sēdē
* Nolēma atdalīt daļas no pašvaldībai piekritīgā zemesgabala, izveidot jaunus īpašumus. Jaunveidotajām zemes vienībām un
īpašumiem piešķīra nosaukumus „Ielejas”
un „Zaļnieki”, „Ceļš uz attīrītavu”, Cesvaine,
Cesvaines novads.
* Zemes vienībai 0,13 ha platībā noteica
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.
* Nolēma izīrēt novada iedzīvotājam dzīvojamo telpu – dzīvokli Nr. 2, kas atrodas
pašvaldības dzīvojamajā mājā „Komunāri”,
Kraukļi, Cesvaines pagasts, uz vienu gadu,
paredzot, ka īres tiesības netiek pagarinātas,
ja netiek maksāta īres maksa vai reālā dzīvesvieta tiek atrasta citā vietā, vai tiek pārkāpti
citi īres līguma nosacījumi.
* Iznomāja nomas tiesības uz ēkas Alberta Vītola ielā 2C Cesvainē Cesvaines novadā
telpu Nr. 004 un zemes (proporcionāli neapdzīvojamām telpām) domājamo daļu mutiskā
izsolē. Apstiprināja publicējamo informāciju
un izsoles norises kārtību par telpas nomu.

* Ievēlēja izsoles komisiju: Uģis Fjodorovs – komisijas priekšsēdētājs, Jānis Vanags
un Dzintars Bušs – komisijas locekļi, Gunita
Alksne – sekretāre.
* Izslēdza no Cesvaines kultūras nama pamatlīdzekļu uzskaites printeri; domes pamatlīdzekļu uzskaites – fotoaparātu Cesvaines
pilī; no Cesvaines vidusskolas pamatlīdzekļu
un nemateriālo ieguldījumu uzskaites – datu
(video) projektoru, skolotāja datoru, vairākus
monitorus, skolēnu datorus, klēpjdatorus, datorprogrammas, datorkomplektus. Iekārtas un
programmas morāli un tehniski novecojušas,
nolietojušās, to remonts nav iespējams.
* Cesvaines novada dzīvojamai mājai, kūtij
un šķūnim mainīja līdzšinējo nosaukumu un
adresi uz „Roziņas”.
* Plānotos Cesvaines vidusskolas budžeta
līdzekļus brīvpusdienu nodrošināšanai 5. klases bērniem un 6. klases daudzbērnu ģimeņu
bērniem attālinātā mācību procesa laikā (kopš
2020. gada 7. decembra) atļāva izlietot pārtikas pakām vidusskolas 5. klases bērniem un
6. klašu trūcīgu ģimeņu un daudzbērnu ģime-

ņu bērniem, kuru ģimenē ir trīs un vairāk nepilngadīgi bērni vai bērni līdz 24 gadu vecumam, ja viņi apgūst vispārējās vidējās izglītības programmu klātienē, profesionālās pamatizglītības, vidējās profesionālās izglītības vai
arodizglītības programmu klātienē vai studē
augstskolas dienas nodaļā pilna laika klātienē.
* Izdeva saistošos noteikumus Nr. 9 „Grozījumi Cesvaines novada domes 2020. gada
23. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1
„Cesvaines novada pašvaldības 2020. gada
budžets””.
* Grozīja Cesvaines novada bāriņtiesas nolikuma 2. punktu un to izteica šādā redakcijā:
„2. Bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētājs un trīs bāriņtiesas locekļi.”
* Apstiprināja pašvaldības nekustamā īpašuma „Tālava”, kas sastāv no zemes vienības,
izsoles rezultātus, par nekustamā īpašuma ieguvēju atzīstot iedzīvotāju, kas nosolījis īpašumu par 1100 EUR.
* Apstiprināja pašvaldības nekustamā īpašuma, kas sastāv no zemes vienības un atrodas Brīvības ielā 13, izsoles rezultātus, par

nekustamā īpašuma ieguvēju atzīstot iedzīvotāju, kas nosolījis īpašumu par 3050 EUR.
* Apstiprināja izsoles par nomas tiesībām
uz ēkas Alberta Vītola ielā 2C telpu un zemes
(proporcionāli neapdzīvojamām telpām) domājamo daļu rezultātus: nomas tiesības izsolītas iedzīvotājam par 25 EUR mēnesī.
* Mainīja vidusskolā medmāsas amata vienības nosaukumu uz nosaukumu „Pirmskolas
iestāžu un skolu māsa”.
* Noteica amata vienību daudzumu (izņemot pedagogus) un mēnešalgas ar 2021. gada
1. janvāri Cesvaines vidusskolā, Cesvaines
Mūzikas un mākslas skolā, pirmskolā „Brīnumzeme”, sociālajā dienestā, bāriņtiesā,
kultūras namā, Cesvaines bibliotēkā, Kraukļu
bibliotēkā, dzimtsarakstu nodaļā, Cesvaines
tūrisma centrā, domē.
* Noteica mēnešalgu domes priekšsēdētājam, atlīdzības apmēru domes komitejas
priekšsēdētājam, domes komisijas priekšsēdētājam, domes deputātam, domes komisijas
loceklim, darba grupas loceklim par nostrādāto darba stundu ar 2021. gada 1. janvāri.

Cesvaines novada dome pārdod izsolē
* 2021. gada 25. februārī plkst. 11.00 domes mazajā zālē pirmajā mutiskajā izsolē ar
augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu Kalna iela 5A, kadastra numurs
7007 001 0089, kas sastāv no zemesgabala un atrodas Cesvainē Cesvaines novadā.
Izsoles nosacītā cena – 5300 EUR, izsoles solis – 50 EUR. Dalības maksa (20 EUR)
un izsoles nodrošinājums (530 EUR) līdz izsoles 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 mēneša laikā pēc izsoles. Pirkuma maksā tiek ieskaitīta iemaksātā nodrošinājuma nauda.
* 2021. gada 25. februārī plkst. 11.15 domes mazajā zālē pirmajā mutiskajā izsolē ar
augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu Kalna iela 3A, kadastra numurs
7007 001 0088, kas sastāv no zemesgabala un atrodas Cesvainē Cesvaines novadā.
Izsoles nosacītā cena – 1900 EUR, izsoles solis – 50 EUR. Dalības maksa (20 EUR)
un izsoles nodrošinājums (190 EUR) līdz izsoles 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 pēc izsoles. Pirkuma maksā tiek ieskaitīta
iemaksātā nodrošinājuma nauda.
* 2021. gada 25. februārī plkst. 11.30 domes mazajā zālē pirmajā mutiskajā izsolē ar
augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu „Cīruļi”, kadastra numurs
7007 005 0139, kas sastāv no zemesgabala un atrodas Cesvainē Cesvaines novadā.

Izsoles nosacītā cena – 4900 EUR, izsoles solis – 50 EUR. Dalības maksa (20 EUR)
un izsoles nodrošinājums (490 EUR) līdz izsoles 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 pēc izsoles. Pirkuma maksā tiek ieskaitīta
iemaksātā nodrošinājuma nauda.
* 2021. gada 25. februārī plkst. 11.45 domes mazajā zālē otrajā mutiskajā izsolē ar
augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu „Saulrieti”, kadastra numurs
7007 004 0104, kas sastāv no zemesgabala un atrodas Cesvainē Cesvaines novadā.
Izsoles nosacītā cena – 2368 EUR, izsoles solis – 50 EUR. Dalības maksa (20 EUR)
un izsoles nodrošinājums (236,80 EUR) līdz izsoles 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”.
Pieteikšanās izsolei – domē līdz 2021. gada 23. februāra plkst. 16.00.
Nosolītā summa jāsamaksā mēneša laikā pēc izsoles. Pirkuma maksā tiek ieskaitīta iemaksātā nodrošinājuma nauda.
Pieteikumi izsolēm jāreģistrē Cesvaines novada domē vai jānosūta uz e-pastu dome@cesvaine.lv līdz 2021. gada 23. februāra plkst. 16.00.
Izsoļu noteikumus var iepazīt 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 īpašumu apskati interesēties pa
tālruni: 64852022 vai 28382616.
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Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 9
Cesvainē 2020. gada 29. decembrī (sēdes protokols Nr. 20, 3. §)

18.6.2.0.1
18.6.2.0.1

Grozījumi Cesvaines novada domes
2020. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1
„Cesvaines novada pašvaldības 2020. gada budžets”

18.6.2.0.1
18.6.2.0.1

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 16., 17. pantu
Izdarīt Cesvaines novada domes 2020. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Cesvaines novada pašvaldības 2020. gada budžets” šādus grozījumus:
1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā: „Apstiprināt Cesvaines novada pašvaldības 2020. gada
pamatbudžeta ieņēmumu plānu 4 668 024 euro apmērā saskaņā ar 1. pielikumu.”
2. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā: „Apstiprināt Cesvaines novada pašvaldības 2020. gada
pamatbudžeta izdevumu plānu 3 765 474 euro apmērā saskaņā ar 2. pielikumu.”
Domes priekšsēdētājs Vilnis Špats
1. pielikums
pašvaldības domes 2020. gada 29. decembra noteikumiem Nr. 9

01.1.1.1.
01.1.1.2.
04.1.1.1.
04.1.1.2.
04.1.1.3.
04.1.2.1.
04.1.2.2.
04.1.2.3.
04.1.3.1.
04.1.3.2.
04.1.3.3.
05.5.3.1.

08.6.2.2.
09.5.1.1.
09.5.1.4.
09.5.2.1.
10.1.4.0.
10.1.9.0.
12.2.3.0.
12.3.1.0.
12.3.9.3.
12.3.9.9.0
12.3.9.9.0
12.3.9.9.1
12.3.9.9.1
13.1.0.0.
13.2.1.0.
13.4.0.0.
13.4.0.0.1

17.2.0.0.
18.6.2.0.1
18.6.2.0.1
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Nosaukums
PAMATBUDŽETA RESURSI (finansēšana +
ieņēmumi)
FINANSĒŠANA
Naudas atlikums gada sākumā
Aizņēmumi
t. sk. kredītsaistību palielinājums
kredītsaistību samazinājums (pamatsummas
samaksa)
IEŅĒMUMI (I + II + III + IV)
I. Nodokļu ieņēmumi
Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma
nodokļa atlikums
Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata
gadā ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā
saimnieciskā gada ieņēmumi
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi nokavējuma nauda
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā
gada maksājumi
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām iepriekšējo gadu parādi
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām nokavējuma nauda
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem
kārtējā gada ieņēmumi
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem
iepriekšējo gadu parādi
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokli nokavējuma nauda
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi
un vides piesārņošanu
II. Nenodokļu ieņēmumi
Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai
kredītiestādēs
Nodeva par pašvaldības domes (padomes) izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to
kopiju saņemšanu
Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās
Nodeva par būvatļaujas saņemšanu
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības
Pārējie naudas sodi
Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas
(licences)
Ieņēmumi no privatizācijas
Piedzītie un labprātīgi atmaksātie līdzekļi
Veselības apdrošināšana
Pārējie ieņēmumi
Dalības maksa sporta spēlēs
Dalības maksa izsolē
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas
Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas
Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un
mantas realizācijas
Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un
mantas realizācijas – Cesvaines tūrisma centrs
III. Transfertu ieņēmumi
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta
daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no valsts budžeta nefinansētām iestādēm
Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai sakarā ar invaliditāti – sociālais dienests
Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai sakarā ar invaliditāti – sociālais dienests,
administrēšanas izdevumi

18.6.2.0.3
18.6.2.0.6
18.6.2.0.7
18.6.2.0.8
18.6.2.1.1
18.6.2.1.2
18.6.2.1.4

Cesvaines novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu plāns
2020. gadā
Klasifikācijas kods

18.6.2.0.1
18.6.2.0.1

Plāns pēc
Izmaiņas,
Plāns, EUR
grozījumiem,
+/−
EUR

18.6.2.1.8
18.6.2.2.0
18.6.2.2.4
18.6.3.0.6
18.6.3.0.7

4 679 074

197 661

4 876 735

197 083
519 413
–322 330
328 628

11 628
11 628
9694

208 711
519 413
–310 702
338 322

650 958

–1934

649 024

18.6.3.1.4

4 481 991
1 373 205

186 033
36 838

4 668 024
1 410 043

18.6.3.1.5

20 140

0

20 140

1 221 300

18 685

1 239 985

89 853

14 896

104 749

9000

–200

8800

19.2.1.0.

2500

246

2746

19.2.4.0.

20 637

1385

22 022

2800

384

3184

21.3.5.2.

600

205

805

5725

857

6582

21.3.5.3.
21.3.5.9.4
21.3.7.9.1

500

277

777

150

103

253

4600

571

5171

25 705

20 629

46 334

21.3.8.1.
21.3.8.1.0
21.3.8.1.0
21.3.8.1.0
21.3.8.1.0

20

9

29

1000

645

1645

450
150
800
0

50
–90
16
4

500
60
816
4

10

0

10

50
80
2835
300
70
100
7640
8000

–7
–80
6734
–40
0
70
7630
5869

43
0
9569
260
70
170
15 270
13 869

3000

–43

2957

1200

–138

1062

2 935 672

110 062

3 045 734

0

88

88

3750

1237

4987

305

94

399

18.6.3.0.9
18.6.3.1.0
18.6.3.1.1

18.6.3.1.7
18.6.3.1.8
18.6.4.0.
18.6.4.0.1
19.2.0.0.

21.3.5.1.

21.3.8.1.0
21.3.8.1.0
21.3.8.1.0
21.3.8.1.1
21.3.8.3.
21.3.8.3.2
21.3.8.4.
21.3.9.1.1
21.3.9.1.2
21.3.9.3.
21.3.9.4.3
21.3.9.4.4
21.3.9.4.5
21.3.9.4.6
21.3.9.7.
21.3.9.9.0
21.3.9.9.0
21.3.9.9.0
21.3.9.9.0
21.3.9.9.0
21.3.9.9.0
21.3.9.9.0
21.3.9.9.0
21.3.9.9.1
21.4.9.9.

VARAM dotācija vienotā klientu apkalpošanas
centra darbībai
ESF projekts „Algotie pagaidu sabiedriskie
darbi”
Labklājības ministrija – mērķdotācija audžuģimenēm
Labklājības ministrija – mērķdotācija piemaksām sociālajiem darbiniekiem
Finansējums vēlēšanām
Finansējums projektam „Latvijas skolas soma”
Mērķdotācija pedagogu darba samaksai – vidusskola
Mērķdotācija pedagogu darba samaksai – piecgadīgo un sešgadīgo apmācībai
Mērķdotācija mācību grāmatu iegādei
Mērķdotācija pašdarbības kolektīvu vadītājiem
un dziesmu svētkiem
Dotācija brīvpusdienām
Mērķdotācija pedagogu darba samaksai – Mūzikas un mākslas skola
Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) fondiem
Nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā
personām, kuras iegūst izglītību vispārējās,
speciālās vai profesionālās izglītības iestādē,
īstenošanai
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, kultūrkapitāla fonds – pils
Finansējums krīzes pabalstam
Stratēģiskā partnerība skolu izglītības sektorā
Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs, Nr. 8.3.5.0/16/I/001
Finansējums projektam „Veselai un laimīgai
ģimenei”
Finansējums projektam „Atbalsts izglītojamo
individuālo kompetenču attīstībai”
Finansējums projektam „Kompetenču pieeja
mācību saturā”, Nr. 8.3.1.1/16/I/002
Finansējums projektam „Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība”
Finansējums projektam ceļu infrastruktūras sakārtošanai Cesvainē
Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai
Labklājības ministrija – mērķdotācija par iesaisti
pilotprojektā
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda
PFIF dotācijas atlikums par iepriekšējo gadu
Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām
Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai
Ieņēmumi par līdzfinansējuma projektu īstenošanu
IV. Budžeta iestāžu ieņēmumi
Mācību maksa – mūzikas skola
Ieņēmumi no vecāku maksas – ēdināšanas pakalpojumi
Kafejnīcas ieņēmumi
Vecāku līdzfinansējums par internātu
Ieņēmumi par kancelejas pakalpojumiem –
dome
Ieņēmumi par telpu nomu
Ieņēmumi par telpu nomu – dome
Ieņēmumi par telpu nomu – vidusskola
Ieņēmumi par telpu nomu – sporta zāle
Ieņēmumi par telpu nomu – kultūras nams
Ieņēmumi par telpu nomu – sociālās aprūpes
nodaļa
Ieņēmumi par telpu nomu – pils
Ieņēmumi par telpu nomu – Kraukļu skola
Ieņēmumi par telpu nomu – internāts
Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas
Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas –
vidusskola
Ieņēmumi par zemes nomu
Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes
iestādēs – VSAA pensijas
Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes
iestādēs – līdzfinansējums
Ieņēmumi par biļešu realizāciju
Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem –
dome
Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem –
sociālās aprūpes centrs
Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem –
sociālais dienests
Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem –
internāts
Budžeta iestādes saņemtā atlīdzība no apdrošināšanas sabiedrības par bojātu nekustamo īpašumu un kustamo mantu, ieskaitot autoavārijā
cietušu automašīnu
Personāla ēdināšana – vidusskola
Cesvaines bibliotēkas ieņēmumi
Kraukļu bibliotēkas ieņēmumi
Informatīvā izdevuma „Cesvaines Ziņas” ieņēmumi
Auto kursu ieņēmumi
Kapličas izmantošana (Ķinderes)
Kapličas izmantošana (Cesvaine)
Ēdināšanas pakalpojumi – vidusskola
Tūrisma centra ieņēmumi
Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi
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Domes sēdē
2021. gada 12. janvārī

2. pielikums
pašvaldības domes 2020. gada 29. decembra noteikumiem Nr. 9

Cesvaines novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu plāns 2020. gadā, EUR
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Pirmskola „Brīnumzeme”
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Ēdināšanas nodaļa
Mūzikas un mākslas skola
Grāmatvedība
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Ieguldījums pamatkapitālā SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi”
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Kultūras nams
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Cesvaines bibliotēka
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Kraukļu bibliotēka

15 684

17 947

0

0

23 701

0

336

57 668

1900

Informatīvais izdevums „Cesvaines
Ziņas”
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Pils
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Cesvaines tūrisma centrs
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Darba praktizēšanas pasākumi pašvaldībā darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai

Kultūra kopā:
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Vienotā valsts un pašvaldību klientu
apkalpošanas centra darbība
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„Veselai un laimīgai ģimenei Cesvaines
novadā”
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„Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībā”
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Pārrobežu projekts – kultūras un vēstures mantojuma saglabāšanai (pils)
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Pamatpakalpojumi lauku apvidos –
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Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Projekti kopā:
Izdevumi kopā:
Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem
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* Apstiprināja Cesvaines novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžeta ieņēmumus
4 668 024 euro un izdevumus 3 765 474 euro
apmērā; apstiprināja Cesvaines novada pašvaldības 2020. gadā saņemtos ziedojumus
940 euro apmērā un izlietotos ziedojumus
388 euro apmērā.
* Izdeva saistošos noteikumus Nr. 1 „Cesvaines novada pašvaldības 2021. gada budžets”.
* Apstiprināja Cesvaines novada pašvaldības autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas izlietošanas vidējā termiņa programmu 2021.–2023. gadam.
* Apstiprināja Cesvaines novada attīstības programmas 2019.–2026. gadam rīcības plāna un investīciju plāna aktualizēto
2021. gada redakciju.
* Apstiprināja Cesvaines novada domes
un pašvaldības iestāžu iepirkuma plānu
2021. gadam.
* Apstiprināja izmaksas par vienu izglītojamo: Cesvaines vidusskolā mēnesī –
139,29 euro (1671,51 euro gadā); Cesvaines pirmskolā „Brīnumzeme” mēnesī –
244,10 euro (2929,24 euro gadā).
* Apstiprināja Cesvaines sociālā dienesta
sociālās aprūpes nodaļas viena klienta uzturēšanās izmaksas 2021. gadā – 700,09 euro.
Noteica 100 euro maksu (bez pensijas daļas
iemaksas) par Cesvaines sociālā dienesta
sociālās aprūpes nodaļas sniegtajiem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem Cesvaines novadā
deklarētajiem iedzīvotājiem 2021. gadā.
* Nolēma atsavināt pašvaldībai piederošu
nekustamo īpašumu Kalna ielā 5A Cesvainē,
kas sastāv no zemes vienības, pārdodot to
izsolē. Noteica nosacīto cenu – 5300 euro.
Apstiprināja izsoles noteikumus.
* Nolēma atsavināt pašvaldībai piederošu
nekustamo īpašumu Kalna ielā 3A Cesvainē,
kas sastāv no zemes vienības, pārdodot to
izsolē. Noteica nosacīto cenu – 1900 euro.
Apstiprināja izsoles noteikumus.
* Nolēma atsavināt pašvaldībai piederošu
nekustamo īpašumu „Cīruļi”, kas sastāv no
zemes vienības, pārdodot to izsolē. Noteica
nosacīto cenu – 4900 euro. Apstiprināja izsoles noteikumus.
* Nolēma atsavināt pašvaldībai piederošu
nekustamo īpašumu „Saulrieti” Cesvainē,
kas sastāv no zemes vienības, pārdodot to
otrajā izsolē. Noteica otrās izsoles sākumcenu – 2368 euro. Apstiprināja izsoles noteikumus.
* Izdeva saistošos noteikumus Nr. 2 „Par
maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Cesvaines novadā”.
* Izdeva saistošos noteikumus Nr. 3 „Cesvaines novada pašvaldības palīdzība audžuģimenē ievietotam bērnam”.

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 1
Cesvainē 2021. gada 12. janvārī (sēdes protokols Nr. 1, 5. §)

Cesvaines novada pašvaldības 2021. 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 pašvaldības 2021. gada pamatbudžeta ieņēmumu plānu 4 719 432 euro apmērā saskaņā ar 1. pielikumu.
2. Apstiprināt Cesvaines novada pašvaldības 2021. gada pamatbudžeta izdevumu plānu 4 685 890 euro apmērā saskaņā ar 2. pielikumu.
3. Apstiprināt Cesvaines novada pašvaldībā
saņemto ziedojumu atlikumu 7280 euro apmērā uz 2021. gada 1. janvāri.

4. Cesvaines novada dome un pašvaldības
iestādes saņemtos ziedojumus izlieto saskaņā
ar Cesvaines novada domes lēmumu.
5. Apstiprināt pašvaldības finansējumu, neieskaitot valsts mērķdotāciju, –
186 651 euro – izglītības iestāžu un daļējai
interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām:
5.1. Cesvaines vidusskolai – 37 848 euro
apmērā;
5.2. Cesvaines pirmskolai „Brīnumzeme” –
98 693 euro apmērā;
5.3. Cesvaines Mūzikas un mākslas skolai – 50 110 euro apmērā.

6. Domei nākamā mācību gada sākumā,
pamatojoties 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. pārskata gadu ieguldāma kapitālsabiedrību attīstībā.
8. Noteikt, ka dome ir tiesīga pieņemt lēmumu par līdzfinansējumu sporta aktivitātēm
no Cesvaines kultūras nama budžeta sadaļas
„Subsīdijas un dotācijas” saskaņā ar domes
2018. gada 21. februāra noteikumiem par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai.

Cesvaines Ziņas

9. Lēmumu par līdzekļu izlietošanu neparedzētiem izdevumiem pieņem pašvaldības
dome.
10. Pašvaldības iestāžu vadītāji piecu darba dienu laikā pēc pašvaldības gada budžeta
vai tā grozījumu pieņemšanas sagatavo un
apstiprina iestādes plānoto izdevumu tāmi,
un iesniedz domes finanšu un grāmatvedības
nodaļā.
11. Iestāžu vadītāji piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošina pašvaldības budžeta līdzekļu
efektīvu un racionālu izlietojumu atbilstoši
tāmēs plānotajam, lai nodrošinātu attiecīgo
funkciju izpildi.
Domes priekšsēdētājs Vilnis Špats

5

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 2
Cesvainē 2021. gada 12. janvārī (sēdes protokols Nr. 1, 12. §)

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Cesvaines novadā

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta trešo daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta sesto daļu
1. Saistošie noteikumi nosaka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Cesvaines novadā.
2. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 229 euro pārējām personām mājsaimniecībā.
3. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. februārī.
4. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Cesvaines novada domes 2015. gada 19. marta saistošie noteikumi Nr. 4 „Saistošie noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu
Cesvaines novadā”.
Domes priekšsēdētājs Vilnis Špats

Cesvaines novada domes 2021. gada 12. janvāra saistošo noteikumu Nr. 2
„Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Cesvaines novadā”
paskaidrojuma raksts

Projekta satura izklāsts

Noteikumos noteikts maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis Cesvaines novadā. Paredzēts, ka saistošie noteikumi stāsies spēkā 2021. gada 1. februārī un vienlaicīgi
ar to spēkā stāšanos spēku zaudēs Cesvaines novada domes 2015. gada 19. marta saistošie
noteikumi Nr. 4 „Saistošie noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu
par maznodrošinātu Cesvaines novadā”.

Projekta nepieciešamības Saskaņā ar Latvijas Republikas Saeimas 2020. gada 24. novembrī pieņemto likumu „Grozījumi
pamatojums
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā””, ar kuru izdarīti grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. pantā, kas nosaka minimālo ienākumu slieksni sociālās
palīdzības sniegšanai un nosaka, ka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni katra
pašvaldība ir tiesīga noteikt ne augstāku par 436 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 euro pārējām personām mājsaimniecībā, bet ne zemāku par šā panta otrajā daļā
noteikto trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni, tas ir, 272 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 euro pārējām personām mājsaimniecībā. 2021. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, 14. panta sestajā daļā
paredzot, ka par maznodrošinātu atzīstama persona, kuras ienākumi un materiālais stāvoklis nepārsniedz maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni, kuru nosaka attiecīgās pašvaldības domes saistošajos noteikumos, ievērojot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu.
Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 41. punktu
pašvaldības sociālā dienesta izziņa par atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam,
kas izsniegta līdz 2021. gada 31. janvārim, ir spēkā līdz izziņā norādītā termiņa beigām, bet ne
ilgāk kā līdz 2021. gada 30. novembrim, un šajā laikā tā ir pamats valsts un pašvaldības normatīvajos aktos noteikto pabalstu un atvieglojumu saņemšanai.
Projekta ietekme uz paš- Noteikumi tiks īstenoti esošo institūciju un cilvēkresursu ietvaros, sociālajam dienestam
valdības budžetu
piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.
Projekta ietekme uz uzNav attiecināms.
ņēmējdarbības vidi
Projekta ietekme uz administratīvajām procedūrām Netiek mainītas.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

1. tabula

Cesvaines novada pašvaldības plānotie ieņēmumi 2021. gadam
(euro; procentuālais vērtējums bez mērķfinansējuma)
Plānotie ieņēProcenti
mumi

Ieņēmumi (bez mērķfinansējuma)
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, t. sk. atlikuma sadale no
iepriekšējā gada
Nekustamā īpašuma nodoklis
Dotācija no pašvaldību izlīdzināšanas fonda
Pašvaldību savstarpējie norēķini
Nenodokļu un pārējie budžeta iestāžu ieņēmumi
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un
vides piesārņošanu
Kopā
Mērķdotācijas, citi mērķa maksājumi
Kopā plānotie ieņēmumi

Pašvaldības ieņēmumi no nodokļu un
nenodokļu maksājumiem, ieskaitot saņemtās mērķdotācijas, 2021. gadā plānoti 3 098 779 euro apmērā (sk. 1. attēlu). Finanšu ministrijas noteiktā
2021. gada IIN prognoze Cesvaines
novadam ir 1 058 237 euro (2020. gada
prognoze bija 1 221 300 euro, bet faktiski līdz gada beigām tika saņemti
1 239 985 euro). 2021. gada sākumā
saņemts IIN atlikums no iepriekšējā
gada 22 567 euro apmērā. Dotācija no
finanšu izlīdzināšanas fonda paredzēta
613 714 euro apmērā (2020. gada prognoze bija 604 188 euro). 2021. gada
sākumā saņemts dotācijas atlikums
par iepriekšējo gadu – 7394 euro.
2021. gadā pēc izlīdzināšanas prognozētie izlīdzinātie ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju Cesvaines novadā ir 428 euro
(2020. gadā – 451 euro).
Nekustamā īpašuma nodokļa par
zemi, ēkām un mājokļiem ieņēmumu
prognoze 2021. gadā ir 117 482 euro,
papildus pašvaldība plāno ieņemt
13 650 euro, iekasējot nodokļa parādus.
Nekustamā īpašuma nodokļa īpatsvars
pašvaldības budžetā ir nepilni 6 % no
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1 080 804

49,33

131 132
621 108
240 000
113 285

5,99
28,35
10,95
5,17

4500

0,21

2 190 829
907 950
3 098 779

100

budžeta ieņēmumiem bez mērķfinansējuma. Nenodokļu ieņēmumos un budžeta iestāžu ieņēmumos – 113 285 euro –
lielāko īpatsvaru sastāda ieņēmumi no
maksas pakalpojumiem. Ieņēmumi no
savstarpējiem norēķiniem ar pašvaldībām tiek plānoti 240 000 euro apmērā.
Mērķfinansējuma apmērs 2021. gadā
sastāda 29,3 % no kopējiem ieņēmumiem, un tā īpatsvars līdz gada beigām
pieaugs. Tas plānots, ņemot vērā valsts
budžetā paredzēto finansējumu un spēkā esošos normatīvos aktus. 2021. gadā
Cesvaines novada pašvaldība plāno
saņemt no valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu (ieskaitot piecgadīgo un
sešgadīgo bērnu apmācībai un interešu
izglītības nodrošināšanai) atalgojumam
8 mēnešiem – kopsummā 403 671 euro,
visam gadam profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku
atalgojumam paredzēti 42 764 euro
(Cesvaines Mūzikas un mākslas skolai). Budžetā vidusskolas 1.–4. klases
skolēnu ēdināšanas nodrošināšanai plānoti 8000 euro.
Valsts finansējumā ceļu un ielu uzturēšanai paredzēti 140 196 euro. Līdzte-

kus budžetam tiek apstiprināta ceļu un
ielu fonda vidējā termiņa programma,
kas atspoguļo pašvaldības ceļu un ielu
pārvaldīšanas un uzturēšanas darbu finansējumu 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 nodrošināšanai cilvēkiem
ar invaliditāti pašvaldība plāno saņemt
5200 euro. No Valsts Nodarbinātības
aģentūras projekta „Algotie pagaidu
sabiedriskie darbi” realizēšanai plānots
saņemt 14 825 euro, un finansējums no
Eiropas Savienības struktūrfondiem investīciju projektu realizēšanai plānots
306 513 euro apmērā.
Ziedojumi
Ziedojumi un dāvinājumi netiek
plānoti. Ziedojumu atlikums kopā uz
2021. gada 1. janvāri – 7280 euro.
4. Informācija par budžeta izdevumu kopapjomu un galvenajām izdevumu kategorijām
Plānotie izdevumi
Pašvaldība kopumā plāno pamatbudžetā šajā gadā izdot 4 685 890 euro.
Sadaļā „Vispārējie vadības dienesti”
šogad paredzēts izlietot 265 385 euro jeb
5,67 % (sk. 2. tabulu), kur 241 763 euro
ir administrācijas izdevumi (vadības izdevumi, sabiedriskās kārtības nodrošināšana), 8475 euro – vienotā valsts un
pašvaldības klientu centra uzturēšanai,
10 863 euro – Cesvaines, Lubānas un
Varakļānu novadu apvienotās būvvaldes uzturēšanai, 4284 euro – vēlēšanu
komisijas darba nodrošināšanai.
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Cesvaines novada pašvaldības 2021. gada budžeta
paskaidrojuma raksts
1. Ievadziņojums
Likums par budžetu un finanšu
vadību nosaka, ka budžets ir līdzeklis politikas realizācijai ar finansiālām metodēm. Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības un vadības
pamatā.
Likumā „Par pašvaldību budžetiem” noteikts, ka pašvaldību budžetu mērķis ir noteikt un pamatot,
kāds līdzekļu apjoms tām nepieciešams ar likumu noteikto funkciju,
uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu
izpildei periodā, kuram šie līdzekļi
ir paredzēti.
Ņemot vērā likumā „Par pašvaldībām” noteikto, vietējā pašvaldība
ar ievēlētās domes un tās izveidoto
institūciju un iestāžu starpniecību
nodrošina likumos noteikto funkciju, uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot
valsts un attiecīgās administratīvās
teritorijas iedzīvotāju intereses.
Pašvaldības budžets ir saistīts ar
novada attīstības plānošanas dokumentiem, tādējādi nodrošinot pieejamo resursu sasaisti ar pašvaldības prioritātēm.
Cesvaines novada pašvaldībai
2021. gadā ir vairākas prioritātes:
pabeigt iesāktos un veikt atsevišķus
jaunus infrastruktūras un publiskā sektora sakārtošanas projektus.
Tāpat noteikti jāpalielina minimālā
alga saskaņā ar valsts noteikto, jāpalielina sociālie pabalsti.
Lielākie pašvaldības infrastruktūras projekti, kas tiek īstenoti par
Eiropas strukturālo un investīciju
fondu un valsts līdzekļiem ar pašvaldības līdzfinansējumu, ir:
Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības projekts „Kultūras un vēsturiskā mantojuma saglabāšana un
veicināšana Latvijā un Krievijā”,
kas tiek realizēts kopā ar partneriem
Daugavpilī un Pleskavā. Tā rezultātā 2020.–2021. gadā Cesvaines
pilī daļēji ir jāierīko centrālapkure, jāatjauno elektrības instalācija, jāizveido piekļuve cilvēkiem
ar kustību traucējumiem, jāizbūvē
lifts, konferenču un blakus telpas.
Kopīgās Cesvaines novada pašvaldībai plānotās 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.
Pašvaldība plānojusi šajā gadā:
1) izbūvēt Madonas ielas posmu
gar Cesvaines vidusskolu no Pils ielas līdz Veidenbauma ielai;
2) pārbūvēt daļu Cesvaines vidusskolas jumta konstrukcijas;
3) turpināt darbus Cesvaines vidusskolas internātā, lai to labiekārtotu atbilstoši mūsdienu prasībām;
4) turpināt darbu Cesvaines
pirmsskolas izglītības iestādē „Brīnumzeme”, izremontējot vienu no
grupu telpām;
5) turpināt remontdarbus Cesvaines bibliotēkas bērnu literatūras nodaļas lasītavā;
6) turpināt kārtējos un ēku labiekārtošanas darbus pašvaldības institūciju ēkās.
Ir paredzēts ieguldīt SIA „Cesvaines siltums” pamatkapitālā
5600 euro, lai varētu projektēt siltumtrasi uz Dārzu ielas ēkām, kā arī
SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi” – 10466 euro, lai apmaksā-

tu ūdenssaimniecības kredīta daļu.
Sastādot budžetu, tika vērtēti institūciju uzturēšanas izdevumi, ņemot
vērā inflāciju, cenu pieaugumu un
pakalpojumu sadārdzināšanos, bija
svarīgi arī budžeta iespēju robežās
palielināt atalgojumu speciālistiem
un darbiniekiem.
2. Ekonomiskā un sociālā situācija
Pēc Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes statistikas datiem, Cesvaines novadā uz 2020. gada 1. janvāri reģistrēti 2444 iedzīvotāji, uz
2020. gada 1. jūliju – 2435. Salīdzinot ar 2019. gada sākumu, iedzīvotāju skaits novadā ir samazinājies
par 71 iedzīvotāju.
Iedzīvotāju sadalījums starp trijām galvenajām vecuma grupām iespaido situāciju darba tirgū un liecina par nodarbinātības attīstības perspektīvām teritorijā vai par attīstības
ierobežojumiem darbaspēka trūkuma dēļ. Uz 2020. gada 1. janvāri
Cesvaines novadā reģistrēti 256 iedzīvotāji līdz darbaspējas vecumam,
1402 iedzīvotāji darbspējas vecumā
un 608 iedzīvotāji virs darbspējas
vecuma (CSP dati). 2020. gada janvārī reģistrēto bezdarbnieku skaits
novadā bija 95 iedzīvotāji (bezdarba līmenis – 6,5 %), 2020. gada novembrī bezdarbnieku skaits samazinājies līdz 81 iedzīvotājam (bezdarba līmenis – 5,8 %).
Pēc SIA „Lursoft” datiem līdz
2021. gada 5. janvārim, Cesvaines
novadā aktīvi ir 190 uzņēmumi,
likvidēti 96 uzņēmumi. Cesvaines
novada dominējošās nozares pēc
apgrozījuma ir piena pārstrāde un
siera ražošana, mazumtirdzniecība,
mežsaimniecība un kokapstrāde,
lauksaimniecība – lopkopība un
augkopība, būvniecība un apdares
darbi. Uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu 2020. gadā: AS „Cesvaines piens”, SIA „Ozols LG”,
SIA „SVK plus”, SIA „Sēlis”,
ZS „Sviķi”, SIA „AVK konstrukcijas”, SIA „Cesvaines komunālie
pakalpojumi”, ZS „Akmeņkrogs”,
SIA „Cesvaines siltums”.
3. Informācija par budžeta ieņēmumu kopapjomu un galvenajiem ieņēmumu avotiem
Cesvaines novada pašvaldības
pamatbudžets 2021. gadam sastādīts saskaņā ar Likumu par budžetu
un finanšu vadību, likumu „Par pašvaldībām”, „Par pašvaldību budžetiem”, „Par valsts budžetu 2021. gadam”, Ministru kabineta 2017. gada
21. decembra noteikumu Nr. 760
„Noteikumi par pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem
un to sadales kārtību 2018. gadā”
prasībām un domes nolikumu par
pašvaldības gada budžeta sastādīšanu, apstiprināšanu un izpildi.
Ieņēmumu prognoze
Ieņēmumi plānoti saskaņā ar piesardzības principu. 2021. gadā vērtēto ieņēmumu kopējais apjoms samazinājies, jo par 152 270 euro jeb
7,8 % saskaņā ar Finanšu ministrijas
2020. gada prognozi samazinājies
iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN)
apjoms. IIN ir Cesvaines novada
pašvaldības budžeta galvenais ieņēmumu avots, tā īpatsvars pašvaldības budžetā ir vairāk nekā 49,33 %
(sk. 1. tabulu) no kopējiem budžeta
ieņēmumiem (bez mērķdotācijām
un citiem mērķa finansējumiem).

2. tabula

Plānotie izdevumi 2021. gadā (euro) atbilstoši pašvaldības funkcijām

Izdevumi atbilstoši pašvaldības funkcijām

Plānoto izdevumu apjoms

Vispārējie vadības dienesti

Procenti

265 385

5,67

Izglītība

2 088 188

44,56

Atpūta, kultūra un reliģija

1 585 740

33,84

Sociālā aizsardzība

381 025

8,13

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

360 552

7,69

5000

0,11

4 685 890

100

Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem
Izdevumi kopā

2021. gada budžetā izglītībai paredzēti kopumā 2 088 188 euro jeb 44,56 %. No minētās
summas pirmsskolas izglītībai ir paredzēti 309 059 euro, profesionālās ievirzes izglītībai
(Mūzikas un mākslas skolai) – 121 242 euro. Izdevumu sadaļā 1 587 043 euro ir paredzēti pamata un vidējai izglītībai. Vidusskolai paredzēts realizēt divus apjomīgus investīciju
projektus: ielas būvniecība pie skolas un vidusskolas ēkas jumta remonts. Vidusskolā paredzēts realizēt projektus kopsummā par 41 182 euro:
• „Latvijas skolas soma”, finansējums – 2250 euro;
• „Stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektorā” („Erasmus+”) – 14 140 euro;
• „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai – PuMPuRS” – 1604 euro;
• „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībā” – 18 554 euro;
• „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” – 6238 euro.
Plānotie izdevumi izglītībai noteikti palielināsies, jo plānā ir paredzēts pedagogu atalgojums no mērķfinansējuma 8 mēnešiem. Savukārt tos līdzekļus pedagogu algu samaksai
un valsts obligātajām sociālajām iemaksām, kurus finansē no pašvaldības budžeta, pašvaldība ir paredzējusi pilnā apjomā visam gadam, kopsummā 186 651 euro (vidusskolai – 37 848 euro, pirmskolai – 98 693 euro, Mūzikas un mākslas skolai – 50 110 euro),
ēdināšanas nodrošināšanai pašvaldības izglītības iestādēs un sociālās aprūpes nodaļā –
177 071 euro.
Sadaļā „Atpūta, kultūra un reliģija” paredzēti 1 580 740 euro jeb 33,84 %: kultūras
namam – 135 488 euro; Cesvaines bibliotēkai – 77 080 euro; Kraukļu bibliotēkai –
29 148 euro; bērnu un jauniešu centram – 25 538 euro; pašvaldības informatīvajam izdevumam „Cesvaines Ziņas” – 19 568 euro; tūrismam – 44 818 euro; pils uzturēšanai –
49 398 euro; investīciju projekta realizācijai pils kompleksā – 1 205 363 euro.
Sadaļā „Sociālā aizsardzība” paredzēti 381 025 euro (8,14 %). Sociālajam dienestam –
187 029 euro, no kuriem dažādiem sociāliem pabalstiem paredzēti 67 250 euro, maksājumiem citām pašvaldībām par sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem – 29 000 euro. Šogad
turpināsies darbs projektā „Veselai un laimīgai ģimenei Cesvaines novadā”, finansējums –
10 000 euro. Bāriņtiesas darba nodrošināšanai – 30 702 euro, sociālās aprūpes nodaļai –
146 381 euro.
Sadaļā „Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” plānoti 360 552 euro (7,69 %). Labiekārtošanas nodaļas darbībai paredzēti 178 323 euro, ieguldījumam SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi” pamatkapitālā – 10 466 euro, SIA „Cesvaines siltums” – 5600 euro, ielu
un ceļu uzturēšanai – 143 498 euro. Teritorijas labiekārtošanas jomā tiek realizēti projekti:
• „Darba praktizēšana pašvaldībā darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” – 16 625 euro;
• „Skolēnu nodarbinātība vasaras brīvdienās” – 6040 euro.
Pašvaldības pamatbudžetā rezervēti 5000 euro neparedzētiem izdevumiem.
Pamatbudžeta plānotie izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
Cesvaines novada pašvaldība 2021. gadā 37,16 % (sk. 3. tabulu) paredz izlietot pamatkapitāla veidošanai, jo turpinās projekti saistībā ar pils kompleksu un ielas rekonstrukciju.
3. tabula

Atlīdzība

Plānoto izdevumu apjoms

39,94

Preces un pakalpojumi

907 232

19,36

Subsīdijas un dotācijas

2300

0,05

Procentu izdevumi

1919

0,04

1 741 458

37,16

Sociālie pabalsti

81 650

1,74

Transfertu maksājumi citām pašvaldībām

79 672

1,71

4 680 890

100

Izdevumi kopā

Aizņēmumu mērķis

Kopējais parāda apjoms
01.01.2021.

Saistību palielinājums
2021.

Saistību samazinājums
2021.

2022.

2023.

2024.

Cesvaines pils labā
spārna jumta atjaunošana

53 159

8907

8907

8907

8907

Cesvaines vidusskolas
celtniecībai

94 791

14 599

14 599

14 599

14 599

SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi”
pamatkapitāla palielināšanai

21 934

7991

7991

5953

Cesvaines jaunās skolas būvniecība

210 484

23 392

23 392

23 392

23 392

Tautas nama ēkas
rekonstrukcija, daļēji
izbūvējot mansardu

53 411

8901

8901

8901

8901

KPFI projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Cesvaines
pašvaldības administratīvajā ēkā” īstenošanai

30 918

17 695

13 223

Siltumtīklu izbūve
skolas katlumājas pievienošanai Cesvaines
pilsētas siltumtīklam

16 752

8376

8376

Cesvaines vidusskolas
sporta zāles jaunbūve

575 505

21 924

21 924

21 924

21 924

ELFLA projekts „Cesvaines pilsmuižas staļļu jumta rekonstrukcija” īstenošana

134 470

8028

8028

8028

8028

Projekta „Gaismas
ceļš caur gadsimtiem”
realizācijai

357 503

12 768

12 768

12 768

12 768

Brīvības ielas būvniecība

70 264

2532

2532

2532

2532

Pils ielas būvniecība

658 008

23 088

23 088

23 088

23 088

Grants ceļu remontam

95 364

3963

4016

4016

4016

Līdzfinansējums siltuma avota pārbūvei

697 950

24 420

24 420

24 420

24 420

Pārrobežu projektam –
pils rekonstrukcijai

169 114

493 251 304 445

26 208

26 208

26 208

Madonas ielas būvniecībai

388 500

20 447

20 447

20 447

Vidusskolas jumta rekonstrukcijai

118 670

6246

6246

6246

1 000 421 491 029 235 139 211 502

205 548

3 239 629

Procenti

1 871 659

Pamatkapitāla veidošana

Cesvaines novada pašvaldības saistību apmērs 2021. gadā un trijos
turpmākajos gados (euro)

Kredītsaistības kopā

Atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (euro)
Izdevumu kategorijas atbilstoši ekonomiskajai
klasifikācijai

4. tabula

Atlīdzībai paredzēti 39,94 % no kopējiem izdevumiem, taču atlīdzības īpatsvars
gada griezumā noteikti pieaugs. Preču un pakalpojumu apmaksai plānoti 907 232 euro
(19,36 %); transfertu maksājumiem citām pašvaldībām – 1,71 %, ko varētu samazināt, ja
izdotos palielināt vietu skaitu sociālās aprūpes nodaļā. Sociālajiem pabalstiem paredzēts
tērēt 81 650 euro (1,74 %), kas ir par 49 320 euro vairāk nekā 2020. gadā.
5. Informācija par kārtējā saimnieciskā gadā plānoto pašvaldības saistību un sniegto galvojumu apjomu
Finansēšana
Naudas līdzekļu atlikums pamatbudžetā 2021. gada 1. janvārī – 1 111 261 euro.
Pamatbudžeta plānoto izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem ir 1 587 111 euro. Lai
pabeigtu vairākus investīciju projektus, nepieciešamais finansējums tiks iegūts, palielinot
pašvaldības saistības.

Galvojuma mērķis

Kopējais
galvojuma apjoms
01.01.2021.

Saistību palielinājums
2021.

Saistību samazinājums
2021.

2022.

2023.

2024.

Ūdenssaimniecības
projekta realizēšanai

34 568

9872

9872

9872

9872

Atkritumu apglabāšanas poligona „Kaudzītes” infrastruktūras
attīstība

14 001

1370

1370

1370

1370

Siltuma avota pārbūvei

95 612

6996

6996

6996

6996

Siltumtrases izbūvei

170 303

12 456

12 456 12 456

12 456

Galvojumi kopā

314 484

30 694

30 694 30 694

30 694

1 000 421 521 723 265 833 242 196

236 242

Saistības pavisam
kopā

3 554 113

Pašvaldības kopējās saistības uz gada sākumu ir 3 554 113 euro (3 239 629 euro – aizņēmumi, 314 484 euro – galvojumi kapitālsabiedrībām). Saistību struktūra redzama 4. tabulā. Visi
aizņēmumi ir no Valsts kases dažādu investīciju projektu realizācijai. Šā gada pamatbudžetā
plānots saistības palielināt par 1 000 421 euro, bet samazināt par 491 029 euro.
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Cesvaines novada pašvaldības
pamatbudžeta ieņēmumu plāns 2021. gadā
Klasifikācijas kods

01.1.1.1.
01.1.1.2.
04.1.1.1.
04.1.1.2.
04.1.1.3.
04.1.2.1.
04.1.2.2.
04.1.2.3.
04.1.3.1.
04.1.3.2.
04.1.3.3.
05.5.3.1.
09.5.1.1.
09.5.1.4.
09.5.2.1.
12.3.9.9.1
12.3.9.9.1
13.2.1.0.
13.4.0.0.1

18.6.2.0.1
18.6.2.0.1
18.6.2.0.1
18.6.2.0.1
18.6.2.0.1
18.6.2.0.3

18.6.2.0.6
18.6.2.0.7
18.6.2.0.8

Nosaukums
PAMATBUDŽETA RESURSI (finansēšana + ieņēmumi)
FINANSĒŠANA
Naudas atlikums gada sākumā
Aizņēmumi
t. sk. kredītsaistību palielinājums
kredītsaistību samazinājums (pamatsummas samaksa)
IEŅĒMUMI (I + II + III + IV)
I. Nodokļu ieņēmumi
Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums
Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā ieskaitītais
iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada
ieņēmumi
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi nokavējuma nauda
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām iepriekšējo gadu parādi
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām nokavējuma nauda
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem, kārtējā gada ieņēmumi
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem, iepriekšējo gadu
parādi
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokli nokavējuma nauda
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu
II. Nenodokļu ieņēmumi
Nodeva par pašvaldības domes (padomes) izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu
Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās
Nodeva par būvatļaujas saņemšanu
Dalības maksa sporta spēlēs
Dalības maksa izsolē
Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas
Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas – Cesvaines tūrisma centrs
III. Transfertu ieņēmumi
Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai sakarā ar invaliditāti – sociālais dienests
Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai sakarā ar invaliditāti – sociālais dienests, administrēšanas izdevumi
VARAM dotācija vienotā klientu apkalpošanas centra darbībai
ESF projekts „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”
Finansējums projektam „Latvijas skolas soma”
Mērķdotācija pedagogu darba samaksai – vidusskola

Plāns, euro

18.6.2.1.1

4 719 432
1 620 653
1 111 261
509 392
1 000 421
491 029
3 098 779
1 216 436

18.6.2.1.2

22 567
1 058 237
89 950
8000
1500
21 750
3000
500
5782
500
150
4500
6790
500
400
60
50
80
5000
700
1 769 058
4800
400
6900
14 825
1862
317 571

18.6.2.1.4
18.6.2.1.8
18.6.3.0.9
18.6.3.1.0
18.6.3.1.6
18.6.3.1.8
18.6.4.0.
18.6.4.0.1
19.2.1.0.
19.2.4.0.
21.3.5.1.
21.3.5.2.
21.3.5.3.
21.3.7.9.1
21.3.8.1.0
21.3.8.1.0
21.3.8.1.0
21.3.8.1.0
21.3.8.1.0
21.3.8.1.1
21.3.8.3.2
21.3.8.4.
21.3.9.1.1
21.3.9.1.2
21.3.9.3.
21.3.9.4.3
21.3.9.4.4
21.3.9.4.5
21.3.9.4.6
21.3.9.9.0
21.3.9.9.0
21.3.9.9.0
21.3.9.9.0
21.3.9.9.0
21.3.9.9.0
21.3.9.9.0
21.3.9.9.1

Mērķdotācija pedagogu darba samaksai – piecgadīgo, sešgadīgo
apmācībai
Mērķdotācija mācību grāmatu iegādei
Mērķdotācija pašdarbības kolektīvu vadītājiem un dziesmu svētkiem
Dotācija brīvpusdienām
Mērķdotācija pedagogu darba samaksai – Mūzikas un mākslas
skola
Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) fondiem
Nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā personām, kuras
iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības
iestādē, īstenošanai
Finansējums projektam „Veselai un laimīgai ģimenei”
Finansējums projektam „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
Pārrobežu projekts kultūras un vēstures mantojuma saglabāšanai
Labklājības ministrija – mērķdotācija par iesaisti pilotprojektā
Pašvaldības budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda
PFIF dotācijas atlikums par iepriekšējo gadu
Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai
Ieņēmumi par līdzfinansējuma projektu īstenošanu
IV. Budžeta iestāžu ieņēmumi
Mācību maksa – mūzikas skola
Ieņēmumi no vecāku maksas – ēdināšanas pakalpojumi
Kafejnīcas ieņēmumi
Ieņēmumi par kancelejas pakalpojumiem – dome
Ieņēmumi par telpu nomu – dome
Ieņēmumi par telpu nomu – sporta zāle
Ieņēmumi par telpu nomu – kultūras nams
Ieņēmumi par telpu nomu – sociālās aprūpes nodaļa
Ieņēmumi par telpu nomu – Kraukļu skola
Ieņēmumi par telpu nomu – internāts
Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas – vidusskola
Ieņēmumi par zemes nomu
Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs –
VSAA pensijas
Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs – līdzfinansējums
Ieņēmumi par biļešu realizāciju
Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem – dome
Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem – sociālās aprūpes
centrs
Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem – sociālais dienests
Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem – internāts
Personāla ēdināšana – vidusskola
Cesvaines bibliotēkas ieņēmumi
Kraukļu bibliotēkas ieņēmumi
Auto kursu ieņēmumi
Kapličas izmantošana (Ķinderes)
Kapličas izmantošana (Cesvaine)
Ēdināšanas pakalpojumi – vidusskola
Tūrisma centra ieņēmumi

43 336
5000
1003
8000
42 764
140 196
6600
8588
7500
6944
680
613 714
7394
240 000
290 981
106 495
2800
20 000
1400
10
3700
200
100
1000
30
5000
300
1000
51 000
4000
1000
2800
600
400
300
4000
150
15
2000
150
40
3000
1500

Pagarina ierobežojumu laiku
Lai samazinātu saslimstību ar Covid-19,
līdz 7. februārim pagarināti pašlaik spēkā
esošie drošības pasākumi – lēmusi valdība.
Arī 1.–4. klases skolēni, kuriem iepriekš līdz
22. janvārim tika pagarināts ziemas brīvlaiks,
ar 25. janvāri mācības skolā atsāks attālināti.
Savukārt 5.–12. klases skolēni attālināti mācās jau kopš 11. janvāra.
Vienlaikus noteikts, ka līdz 7. februārim
mājsēde no plkst. 22.00 līdz plkst. 5.00 jāievēro naktīs no piektdienas uz sestdienu un no
sestdienas uz svētdienu.
Finanšu ministrija nolēmusi, ka visi skaistumkopšanas nozarē strādājošie, kas nozarē
bija nodarbināti 2020. gada oktobrī vai novembrī, vai decembrī, varēs saņemt dīkstāves
atbalstu no 2021. gada janvāra uz laiku, kamēr pastāv liegums darboties skaistumkopšanas nozarei.
Kādi drošības pasākumi būs spēkā līdz
7. februārim?
Izglītībā
Ar 25. janvāri 1.–4. klases skolēni mācīsies
attālināti.
5.–12. klases skolēni turpinās mācīties attālināti.
Klātienē drīkstēs notikt klīniskā prakse rezidentūrā un praktiskās nodarbības 6. studiju
gada medicīnas studentiem, lai sniegtu atbalstu slimnīcām.
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Klātienē darbosies speciālās izglītības iestādes un bērnudārzi.
Citas praktiskās nodarbības (arī individuāli)
iespējamas tikai attālināti. Arī profesionālajā
un augstākajā izglītībā, dažādos kursos u. tml.
nodarbības drīkstēs notikt tikai attālināti.
Interešu izglītība un dažādi mēģinājumi arī
drīkstēs notikt tikai attālināti.
Sportā
Tāpat kā līdz šim, amatieru sporta treniņi
drīkstēs notikt tikai ārpus telpām (līdz 10 cilvēkiem, neizmantojot ģērbtuves). Tas nozīmē, ka sporta klubi neuzņems klientus iekštelpās – nestrādās trenažieru zāles un nevarēs
doties uz klubu trenēties individuāli.
Kultūrā
Nestrādās izstāžu vietas un citas kultūrvietas, kā arī nedrīkstēs organizēt gadatirgus.
Bibliotēkas drīkstēs izsniegt grāmatas uz
mājām.
Apmeklētājiem būs slēgtas muzeju iekštelpas, bet turpinās darboties muzeju brīvdabas teritorijas, kurās būs jānodrošina cilvēku
vienvirziena kustība, jānovērš cilvēku plūsmu
sastapšanās un jānodrošina vismaz 2 metru
distancēšanās. Ar šādiem nosacījumiem darboties drīkstēs arī dabas takas.
Pakalpojumi
Nestrādās visa skaistumkopšanas nozare
(ieskaitot frizierus).

Sporta inventāra nomas pakalpojumus
drīkstēs sniegt tikai ārpus telpām.
Nenotiks fotosesijas, un netiks sniegti citi
fotopakalpojumi, izņemot foto dokumentiem.
Nenotiks dzinējmedības.
Darba vietās
Tāpat kā līdz šim, ikvienam, kuram darba
specifika to atļauj, ir jāstrādā attālināti no mājām. Darba devēja pienākums ir to nodrošināt.
Šie nosacījumi attiecas gan uz valsts pārvaldes
un pašvaldību iestādēm, gan privātiem uzņēmumiem. Tas nozīmē, ka klātienē strādās,
piemēram, pārdevēji, šoferi, krāvēji, policisti,
ugunsdzēsēji, apsardzes darbinieki, radio un televīzijas raidījumu diktori un operatori, mediķi
un citi, bet ne, piemēram, biroja darbinieki.
Tirdzniecībā
Līdz 7. februārim klātienē darbosies tikai
aptiekas (ieskaitot veterinārās aptiekas); optikas preču veikali; degvielas uzpildes stacijas;
tirdzniecības vietas, kurās drīkst tirgot šādu
grupu preces:
 pārtikas preces;
 higiēnas preces;
 pirmās nepieciešamības saimniecības
preces;
 mobilo telefonu priekšapmaksas kartes;
 tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas
ierīces un to šķidrumus;
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 dzīvnieku barību un preces;
 preses izdevumus;
 sabiedriskā transporta biļetes;
 mutes un deguna aizsegus un individuālās aizsardzības līdzekļus;
 mājražotāju lauksaimniecības produkciju;
 ziedus.
Ekonomikas ministrijā informēja, ka kopš
12. janvāra klātienē nopērkamo saimniecības
preču saraksts paplašināts ar:
 zeķbiksēm, zeķēm, elastīgām zeķēm;
 šallēm, lakatiem, kaklautiem, cepurēm;
 cimdiem;
 precēm virsmu uzkopšanai (virsmu tīrāmās lupatiņas u. tml.);
 lāpstām un liekšķerēm (ieskaitot sniega
lāpstas);
 elektroierīcēm telpu apsildīšanai.
Sabiedriskajā transportā
Pasažieru skaits transportlīdzeklī nedrīkst
pārsniegt 50 % no tā ietilpības.
Transportlīdzekļa vadītājam jābūt nodalītam no pasažieriem.
Sejas maskas jālieto visiem, ieskaitot bērnus, sākot ar 7 gadu vecumu.
Sabiedrisko transportu nedrīkst izmantot
personas ar pozitīvu Covid-19 testu un personas, kuras atzītas par kontaktpersonām.
Ministru kabineta informācija

Cesvaines novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu plāns 2021. gadā, euro
2000
3000
Preces un Subsīdijas,
pakalpojumi dotācijas

1000
Atlīdzība
Dome
Vēlēšanu komisija
Būvvalde
Pārvalde kopā:
Pirmskola „Brīnumzeme”
Vidusskola
Ēdināšanas nodaļa
Mūzikas un mākslas skola
Grāmatvedība
Izglītība kopā:
Sociālais dienests
Bāriņtiesa
Sociālās aprūpes nodaļa
Sociālā aprūpe kopā:
Labiekārtošanas nodaļa
Autoceļu un ielu uzturēšana
Ieguldījums pamatkapitālā kapitālsabiedrībās
Labiekārtošana kopā:
Kultūras nams
Cesvaines bibliotēka
Kraukļu bibliotēka
Informatīvais izdevums „Cesvaines Ziņas”
Bērnu un jauniešu centrs
Pils
Cesvaines tūrisma centrs
Kultūra kopā:
Darba praktizēšanas pasākumi pašvaldībā
darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai
Skolēnu nodarbinātība vasaras brīvdienās
Vienotā valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centra darbība
„Veselai un laimīgai ģimenei Cesvaines
novadā”
„Stratēģiskā partnerība skolu izglītības sektorā” („Erasmus+”)
„Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībā”
„Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
Pārrobežu projekts kultūras un vēstures
mantojuma saglabāšanai (pils)
Projekti kopā:
Izdevumi kopā:
Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem
Izdevumi pavisam kopā:

5000
4000
6000
7000
PamatkapiIzdevumi
Procentu
Sociālie Transtāla veidokopā
izdevumi
pabalsti
ferti
šana
0
2540
0
0
241 763
0
0
0
0
4284
0
0
0
0
10 863
0
2540
0
0
256 910
0
4000
0
0
309 059
1823
543 186
0 50 000
1 371 040
0
0
0
0
177 071
0
1700
0
0
121 242
0
700
0
0
70 844
1823
549 586
0 50 000
2 049 256
0
700
67 250 29 000
187 029
0
0
0
0
37 615
0
0
0
0
146 381
0
700
67 250 29 000
371 025
96
0
0
0
178 323
0
0
0
0
143 498

170 671
3798
0
174 469
250 841
586 932
96 941
102 137
61 886
1 098 737
58 932
35 581
106 554
201 067
109 149
0

67 052
486
10 863
78 401
54 218
189 099
80 130
17 405
8258
349 110
31 147
2034
39 827
73 008
69 078
143 498

1500
0
0
1500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

16 066

0

0

16 066

109 149
84 098
58 028
20 036
15 809
11 420
28 980
28 083
246 454

212 576
48 890
12 416
5576
3159
14 118
20 418
15 735
120 312

0
800
0
0
0
0
0
0
800

96
0
0
0
0
0
0
0
0

160 66
0
6300
3200
600
0
0
0
10 100

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
336
336
0
0
0
0
672

337 887
133 788
77 080
29 148
19 568
25 538
49 398
43 818
378 338

2225

0

0

0

0

14 400

0

16 625

8079

0

0

0

0

0

0

8079

7415

1060

0

0

0

0

0

8475

2472

7528

0

0

0

0

0

10 000

0

14 140

0

0

0

0

0

14140

18 554

0

0

0

0

0

0

18 554

3038

3200

0

0

0

0

0

6238

0

42 897

0

0

1 162 466

0

0

1 205 363

41 783
1 871 659
0
1 871 659

68 825
902 232
5000
907 232

0
2300
0
2300

0
1919
0
1919

1 162 466
1 741 458
0
1 741 458

14 400
81 650
0
81 650

0
79 672
0
79 672

1 287 474
4 680 890
5000
4 685 890

Konkurss „Ģimenei draudzīgākā pašvaldība”
noslēdzies

Decembrī konkursa „Ģimenei
draudzīgākā pašvaldība 2020” vērtēšanas komisija galveno titulu piešķīra Ludzas novada pašvaldībai, kas
ar savu mērķtiecīgo darbu ģimeņu
labklājības veicināšanā ir apliecinājusi atbilstību konkursa absolūtā uzvarētāja nosaukumam visā Latvijā.
Laureātu godā cildinātas piecas pašvaldības – pa vienai katrā plānošanas
reģionu pašvaldību grupā: Rīgas reģionā – Ādažu, Vidzemes reģionā –
Kocēnu, Latgales reģionā – Līvānu,
Kurzemes reģionā – Alsungas, Zemgales reģionā – Tērvetes novada pašvaldība.
Trešajā konkursa kārtā (finālā)
pēc 10 pašvaldību attālinātām prezentācijām konkursa komisija visaugstāk novērtēja pašvaldības, kas
2020. gadā savu neatlaidīgo darbu
pierādīja, atbilstīgi savām iespējām
un individuālajai situācijai uzlabojot pakalpojumus un piedāvājumus
ģimenēm. Par pierādījumu tam ir
iedzīvotāju atsauksmes. Konkursa
trešajā kārtā piedalījās arī Cesvaines novada pašvaldība. Pateicamies
iedzīvotājiem, kuri ar savu balsojumu palīdzību ļāva nokļūt konkursa
finālā.
„Mēs lepojamies ar cilvēkiem,
kuri strādā pašvaldībās ar tādu atdevi kā šīgada laureāti, un tāpat mēs
priecājamies arī par iedzīvotājiem,

kas izprot, novērtē un palīdz pašvaldībām virzīties uz mērķi – radīt apstākļus laimīgākai, ērtākai ikdienai
un drošākai dzīvei. Un to var panākt
regulārā mijiedarbībā, sadarbībā,
sarunās. Konkursā uzvarējušajām
pašvaldībām ir lieliska pieredze ģimeniskas vides veidošanā, un no tām
var smelties pieredzi un iedvesmu
arī citas pašvaldības,” sveicot šīgada laureātus, uzsver Zaiga Pūce,
Sabiedrības integrācijas fonda direktore.
„Latvijas Pašvaldību savienība kā
viens no šī konkursa partneriem ļoti
augstu novērtē pašvaldību ilgtermiņa
politiku, rūpējoties par ģimeņu labklājību un mērķtiecīgi veicinot pašvaldību attīstību. Tāpēc, raugoties uz
uzvarētājiem, priecē pašvaldību plašais pasākumu un atbalsta klāsts ģimenēm. Ļoti nozīmīga ir pašvaldību
atvērtība, spēja ieklausīties vietējo
iedzīvotāju interešu grupu iniciatīvās
un kopumā sadarbības veidošana ar
privāto sektoru vietējo iedzīvotāju
atbalsta jautājumos,” stāsta Mudīte
Priede, Latvijas Pašvaldību savienības ģenerālsekretāre un konkursa
vērtēšanas komisijas pārstāve.
Sabiedrības integrācijas fonda
mērķis ir saliedēta sabiedrība, kurā
ikviens ar savu līdzdalību veicina
stipru un ģimenēm ar bērniem draudzīgu vidi. Konkurss „Ģimenei drau-

dzīgākā pašvaldība” ir viena no
šā mērķa sasniegšanas iespējām.
Šogad konkursā tiek godinātas
deviņas pašvaldības, piecas pašvaldības saņem īpašās balvas no
konkursa atbalstītājiem.
Lai arī par absolūtajiem konkursa uzvarētājiem nekļuvām, saņēmām vienu no simpātiju balvām –
CSDD Rīgas motormuzejs dāvina
ielūgumus uz aizraujošo motoru
pasauli 15 ģimenēm ar bērniem
no Cesvaines novada. Tā kā šobrīd
valstī ir ārkārtējā situācija, motormuzeja apmeklējumi tiks organizēti, tiklīdz apstākļi to ļaus.
Konkurss „Ģimenei draudzīgākā
pašvaldība” ir viens no trim ģimeņu atbalsta pasākumiem, ko realizē Sabiedrības integrācijas fonds.
Fonds īsteno arī programmu „Ģimenei draudzīga darbavieta”, kā
arī izsniedz Latvijas goda ģimeņu
apliecības „3+ ģimenes karte” Latvijas daudzbērnu ģimenēm.
Linda Vanaga

Paldies par
gaismu un radīto
svētku sajūtu!

Pateicamies ikvienam Cesvaines
novada iedzīvotājam, kurš svētku
laikā dekorēja, izrotāja un izgaismoja savu mājokli, iestādi, uzņēmumu, ar svētku rotājumiem radot
un ļaujot mums visiem kopā baudīt
patiesu svētku noskaņu. Arī daba,
pārklājot zemi ar sniega segu, parūpējās, lai svētku laiks būtu gaišāks.
Ikkatra radītie rotājumi gan Cesvaines pilsētā, gan novada teritorijā papildināja kopējo rotājumu ansambli.
Kopā mums visiem – gan individuāli, gan pašvaldībai – izdevās
uzburt svētku sajūtu par spīti pastāvošajiem apstākļiem.
Linda Vanaga,
autores foto
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1. janvārī sācis
darboties vienotais
nodokļu konts

2021. gada 1. janvārī līdzšinējo vairāk nekā 40 nodokļu kontu vietā visus
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administrētos iekšzemes nodokļus1 var
maksāt vienā kontā, turklāt to var izdarīt, aizpildot tikai vienu maksājuma
uzdevumu. Tas ievērojami samazina
iespēju kļūdas dēļ nodokļu maksājumu
ieskaitīt neatbilstīgā kontā.
Reizē ar vienotā nodokļu konta ieviešanu tiek vienkāršota nodokļu nomaksas kārtība un mainīti vairāku nodokļu deklarāciju iesniegšanas termiņi:
 pārskati par aprēķināto izložu
un azartspēļu nodokli jāiesniedz līdz
katra mēneša 15. datumam;
 darba devēja ziņojums jāiesniedz
līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša 17. datumam;
 pašnodarbinātas personas ziņojums2 jāiesniedz līdz ceturksnim sekojošā mēneša 17. datumam;
 elektroenerģijas nodokļa deklarācijas jāiesniedz līdz katra mēneša
20. datumam.
Visiem VID administrētajiem regulāro iekšzemes nodokļu maksājumiem
noteikts viens galatermiņš – 23. datums.
Vienlaikus ar vienotā nodokļu konta
ieviešanu 2021. gadā mainās kārtība,
kādā veiktie maksājumi tiek novirzīti
saistību segšanai.3 Maksājot nodokļus vienotajā nodokļu kontā, kopējā
summa automātiski tiek sadalīta un
novirzīta samaksai atbilstīgi tiem nodokļu veidiem, kuru samaksas termiņš
ir iestājies. Vispirms tiek segtas senākās saistības (FIFO princips). Tādējādi
maksājuma uzdevuma mērķa laukā nav
nepieciešams uzskaitīt visus nodokļus
un nodevas, kas iekļautas aprēķinātajā
summā. Lai maksājums segtu noteiktu
saistību, obligāti ir jānorāda tikai tādi
identifikatori, kas nav piešķirti saistībā
ar nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu un labprātīgās nomaksas grafiku.
Informāciju par to, kādi nodokļi no
vienotajā kontā iemaksātās summas ir
samaksāti un kādas ir nākotnes saistības, varēs noskaidrot elektroniskās
deklarēšanas sistēmā (EDS), kur būs
pieejama jauna sadaļa „Maksājumu un
nomaksas stāvoklis”.
Pārejas posmā 2021. gadā uz līdzšinējiem kontiem kļūdaini veiktie maksājumi tiks novirzīti uz vienoto kontu un
apstrādāti atbilstīgi jaunajai kārtībai.
Lai uzsāktu darbu ar vienoto kontu,
VID veic apjomīgus modernizācijas
darbus, tāpēc īslaicīgi var būt traucēta
VID IS pieejamība.
Plašāku informāciju par vienoto nodokļu kontu varat iepazīt tīmekļvietnes
www.vid.gov.lv sadaļā „Vienotais nodokļu konts”. Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID
konsultatīvo tālruni 67120000 un izvēlēties tēmu „Vienotais nodokļu konts”.
Informāciju sagatavoja:
VID Sabiedrisko attiecību daļa
1
Muitas maksājumu samaksas kārtība un konti nemainās. Vienotajā nodokļu kontā tos plānots ieskaitīt, sākot
ar 2023. gadu
2
Pašnodarbinātas personas ziņojums, kas jāsniedz saimnieciskās darbības veicējam, autoratlīdzības saņēmējam, iekšzemes darba ņēmējam pie
darba devēja ārvalstnieka un ārvalstu
darba ņēmējam pie darba devēja ārvalstnieka, kuri nodokļus maksā paši
3
Ministru kabineta noteikumi
Nr. 661 „Kārtība, kādā maksā nodokļus, nodevas, citus valsts noteiktos
maksājumus un ar tiem saistītos maksājumus un novirza tos saistību segšanai” stājās spēkā 2021. gada 1. janvārī
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Slēpo Cesvainē!
Ir sagatavota slēpošanas trase televīzijas
torņa laukumā (zināms arī kā Cesvaines svētku laukums). Trase ir izgaismota, nav noteikts
darba laiks – trase pieejama visu diennakti.
Trase piemērota gan slidsolim, gan klasiskajam solim.
Cienot ieguldīto darbu un laiku, lūgums
sagatavoto trasi neizmantot pastaigām ar suņiem!
Izmanto iespēju aktīvi atpūsties svaigā gaisā! Aicinām neaizmirst par distances ievērošanu, kā arī ziemas priekus baudīt vienas mājsaimes ietvaros vai individuāli!
Ja ir idejas un priekšlikumi, kā uzlabot aktīvās atpūtas iespējas Cesvainē, lūdzam sazināties ar Cesvaines novada sporta darba organizatori Ilviju Kecko pa tālruni 25637052,
e-pastā ilvija.kecko@cesvaine.lv.

Aktīvākie nūjotāji –
Cesvainē!

Visā Latvijā no 1. decembra līdz 20. decembrim norisinājās nūjošanas izaicinājums
par godu nūjošanas federācijas 20 gadu jubilejai. Tika izvirzīts un sasniegts mērķis –
visas Latvijas nūjotāji kopīgi ir nostaigājuši
20 000 kilometru. Cesvaines novadā par
ieguldījumu – nonūjotiem 70 kilometriem –
apsveicam Jolantu Semjonovu! Jolanta saņēma veicināšanas balvu kā aktīvākā nūjotāja
Cesvaines novadā.
Par aktīvu un veselīgu brīvā laika pavadīšanu!

Aktīvākā nūjotāja akcijas ietvaros
Cesvainē – Jolanta Semjonova

Nākamais „Cesvaines Ziņu”
numurs iznāks
2021. gada 19. februārī
Nr. 1 (329) 2021. gada 22. janvārī
Izdevējs: Cesvaines novada dome
Tirāža – 630 eks.
Atbildīgā par izdevumu – Linda Vanaga,
tālr. 64852030,
e-pasts: linda.vanaga@cesvaine.lv
Iespiests: SIA „Erante”.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild
rakstu autori.
Publikācijai paredzētos materiālus iesniegt līdz
katra mēneša 10. datumam.
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Apsildot mājokļus, atcerieties par drošību!

Iestājoties vēsākam laikam, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD)
saņem arvien vairāk izsaukumu uz ugunsgrēkiem, kas saistīti ar apkuri. Iespējamie
ugunsgrēku izcelšanās iemesli visbiežāk ir
nepareiza vai bojātu apkures ierīču lietošana, netīrīti dūmvadi un nevērīgi atstāti degtspējīgi priekšmeti pie vai uz krāsns. Latvijas
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra
prognozes liecina, ka daļā janvāra gaisa temperatūra būtiski pazemināsies, tādēļ VUGD
aicina iedzīvotājus ievērot piesardzību, apsildot mājokļus.
Kurinot krāsni, rīkojies apdomīgi!
Svarīgākais gada aukstajos mēnešos, kurinot vietējās apkures ierīces, ir ievērot elementāru piesardzību. Aizliegts izmantot bojātus
dūmvadus un krāsnis, kā arī tās pārkurināt.
Ja mājokļa apsildīšanai tiek izmantota malka,
jāpārliecinās, ka pagales nepārsniedz kurtuves izmērus. Savukārt kurināmajam un citiem
degtspējīgiem materiāliem jāatrodas vismaz
1,2 metru attālumā no kurtuves atveres. Apkures iekārtas virsmai jābūt brīvai no degtspējīgiem materiāliem, piemēram, uz tās nedrīkst
žāvēt drēbes un apavus. VUGD aicina, apsildot mājokli, vienmēr uzraudzīt apkures krāsnis
un katlus, ja vien to tehniskās ekspluatācijas
noteikumi neparedz citādi.
Iztīri sodrējus no skursteņa!
Ugunsdzēsēji glābēji ik gadu dodas uz vairāk nekā 500 izsaukumiem, kur dūmvados deg
sodrēji. Sadegot jebkuram cietajam kurināmajam, uz skursteņa iekšējās virsmas veidojas
kvēpu, sodrēju un darvas nosēdumi, kas, laikus nenotīrīti, samazina apkures ierīces darbības efektivitāti un var izraisīt šo produktu
intensīvu degšanu. Tas var radīt plaisas visa
mūrētā dūmeņa korpusa biezumā, ārējo apvalku ieskaitot, tādējādi paverot ceļu karstajām

dūmgāzēm un liesmām uz degtspējīgām sienu,
griestu un jumta konstrukcijām, rezultātā spējot izraisīt ne tikai dūmvada, bet arī visas ēkas
aizdegšanos.
VUGD aicina regulāri apsekot dūmeņus,
krāšņu un pavardu dūmkanālus un iztīrīt sodrējus no tiem. To vislabāk izdarīs skursteņslaucītājs, taču, ja privātmāju saimnieki prot un
zina, kā veikt skursteņu tīrīšanu, to var veikt
paši. Sodrējus no dūmeņiem, krāšņu un pavardu dūmkanāliem ierasti tīra pirms apkures
sezonas sākuma (līdz 1. novembrim). Savukārt
ilgdedzes cietā kurināmā ierīces un iekārtas
dūmvadi jātīra vēl papildus vienu reizi apkures sezonas laikā (no 1. novembra līdz nākamā
gada 1. martam). Reizi piecos gados jāveic apkures sistēmas tehniskā stāvokļa novērtējums,
to var izdarīt speciālists.
Apkures iekārtas un ierīces, kurās par kurināmo izmanto gāzi, tīra un to tehnisko apkopi
un tehniskā stāvokļa pārbaudi veic ne retāk kā
reizi gadā, ja ražotājs nav noteicis citādi. Ja
apkures ierīce bijusi atslēgta ilgāk par sešiem
mēnešiem, jāveic ārpuskārtas dūmgāzu novadīšanas un ventilācijas kanālu pārbaude.
Ievēro piesardzību, izmantojot elektriskos sildītājus!
Nereti iedzīvotāji mājokļa apsildīšanai izmanto elektriskās sildierīces. Aicinām pievērst
uzmanību ierīču ražotāju instrukcijās paredzētajiem drošas lietošanas noteikumiem, piemēram, neapklāt sildierīces, nežāvēt uz tām apģērbu, neizmantot bojātas elektroierīces, pagarinātājus un kontaktligzdas pat tad, ja bojājums
šķiet nenozīmīgs.
Dūmu detektors var glābt dzīvību
Vistraģiskākie ugunsgrēki notiek naktī, kad
cilvēki guļ un nepamana aizdegšanos. Tādēļ
mājoklī ir jāuzstāda dūmu detektors, kas ar
spalgu skaņas signālu vēstīs par sadūmojumu

Ziemas sezona autoceļu jomā

Autoceļu ziemas uzturēšanas sezona sākas Temperatūrai pazeminoties, mitrais sāls vairs
1. novembrī un ilgst līdz 31. martam, bet at- neveic savas funkcijas, proti, pietiekami nekarībā no laikapstākļiem šis periods var tikt kausē ledu.
Pastāvot zemākai gaisa temperatūrai (zem
pagarināts.
Ar 1. novembri darbu uzsāk LAU diennakts −10 ℃), izmanto smilts un sāls maisījumu, tāziemas dienesta dežuranti, kuri kontrolē valsts dējādi tiek samazināta slīdamība un paaugstiautoceļu stāvokli, izmantojot tiešos novēroju- nāta transportlīdzekļu riteņu saķere ar braukmus, veicot apsekošanu, sekojot laika ziņām, tuves segumu.
Jāievēro, ka mitrā sāls un smilts un sāls maiinformācijai no vairāk nekā 50 meteostacijām,
kas izvietotas uz Latvijas galvenajiem autoce- sījuma tehnoloģijas negarantē vasaras sezonai
ļiem, no Satiksmes informācijas centra, kas sa- pielīdzināmus braukšanas apstākļus. Autoceļa
ņem informāciju no autoceļu lietotājiem, kā arī brauktuve joprojām var būt slidena, kā arī gaino dienestiem (Valsts policijas, Valsts uguns- sa temperatūras, mitruma un citu laikapstākļu
dzēsības un glābšanas dienesta u. c.). Ziemas ietekmē apledojums var veidoties atkārtoti.
Saskaņā ar normatīvajiem aktiem grantsceļu
sezonā kompleksās ikdienas uzturēšanas darbi
tiek veikti atbilstīgi Ministru kabineta noteiku- apstrādes ar pretslīdes materiāliem laiks netiek
miem Nr. 224 „Noteikumi par valsts un pašval- normēts, tāpēc ceļu uzturētāji grantsceļu apdību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām strādi ar pretslīdes materiāliem veic satiksmei
bīstamākajos posmos.
un to izpildes kontroli”.
Cesvaines pilsētā un novadā pašvaldīSlīdamības mazināšanas tehnoloģijas
Efektīvāko kaisīšanas tehnoloģiju izvēlas, bas autoceļu un ielas uzturēšanas darbus
rēķinoties ar autoceļa seguma virsmas tem- ziemas sezonā veic SIA „Ambergold”, SIA
peratūru, autoceļa seguma veidu (melnais se- „Cesvaines komunālie pakalpojumi” un
ZS „Tirzupi”. Ieteikumu, ierosinājumu un
gums, grants segums).
Mitrā sāls tehnoloģiju izmanto, ja autoceļa jautājumu par ceļu un ielu infrastruktūras
seguma virsmas temperatūra ir līdz −10 ℃. uzturēšanu un apsaimniekošanu gadījumā
Sāls tiek samitrināts ar NaCL vai CACl2 šķīdu- iespējams sazināties ar Cesvaines novada
mu. Šo tehnoloģiju lieto, lai novērstu apledoju- ceļu speciālistu Jāni Āboliņu pa tālruni
ma veidošanos uz asfaltēto ceļu brauktuves un 25772252 vai e-pastu janis.abolins@cesvaiatbrīvotu brauktuvi no sniega un apledojuma. ne.lv.
Darbu izpildes laiks uz valsts autoceļiem atbilstīgi autoceļu uzturēšanas klasei:
A
A1
B
C
Uzturēšanas klase
Diennakts laiks, kurā jānodrošina
6.00–
6.00–
6.00–
6.00–18.00
attiecīgie braukšanas apstākļi
22.00
22.00
18.00
Laiks autoceļa brauktuves attīrīšanai no
3h
4h
6h
18 h
sniega*
Laiks autoceļa brauktuves kaisīšanai ar
3h
4h
6h
Netiek
pretslīdes materiālu
normēts
Laiks rievu izveidošanai sasalušā vai pie- –
–
6h
Netiek
brauktā sniegā uz autoceļu brauktuves**
normēts
* Laiku autoceļu brauktuves attīrīšanai no sniega skaita no brīža, kad sniegs beidzis snigt,
līdz brīdim, kad autoceļu brauktuve attīrīta no sniega
** Laiku autoceļa brauktuves kaisīšanai ar pretslīdes materiālu un rievu izveidošanai sasalušā vai piebrauktā sniegā uz autoceļa brauktuves skaita no brīža, kad konstatēta apledojuma
izveidošanās, līdz brīdim, kad attiecīgie darbi izpildīti
VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” un Cesvaines novada pašvaldības informācija
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un ugunsgrēka izcelšanos, dodot iespēju izglābties un izsaukt ugunsdzēsējus glābējus.
Ikviens iedzīvotājs ir līdzatbildīgs par savu
drošību un to, lai ikdienā tiktu ievērotas ugunsdrošības prasības, tādēļ VUGD aicina neatlikt
rūpes par savu un līdzcilvēku dzīvību un jau
šodien uzstādīt mājoklī dūmu detektoru. Plašāk par dūmu detektoriem un to uzstādīšanu
lasiet: www.vugd.gov.lv/lat/drosibas_padomi/
ugunsdrosiba/5573-par-dumu-detektoriem.
Ja tomēr notikusi nelaime un ir nepieciešama operatīvo dienestu palīdzība, nekavējoties
zvani uz tālruņa numuru 112!
Agrita Vītola,
VUGD Prevencijas un
sabiedrības informēšanas nodaļa,
tālr. 27899657,
e-pasts agrita.vitola@vugd.gov.lv

Mākslas studijas
gleznotāju darbu
apskate
Kopš Ziemassvētkiem un gadumijas gan
Cesvaines evaņģēliski luteriskajā baznīcā,
gan Cesvaines katoļu baznīcā ir apskatāmas
Cesvaines Mākslas studijas dalībnieku gleznas. Tās var apskatīt laikā, kad katra baznīca
ir atvērta.
Ievērosim drošības un veselības profilakses
pasākumus, distanci, nedrūzmēsimies, lietosim sejas aizsargmaskas!

Ivetas Andronovas glezna, apskatāma
Cesvaines evaņģēliski luteriskajā baznīcā

