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Cesvaines novads aicina uz svētkiem*
Kā gadu no gada ierasts, jūlija
noslēgumā Cesvainē svinam novada svētkus. Galvenā svētku skatuve šogad atradīsies skvērā pie
domes.
Arī šogad visas nedēļas garumā Cesvainē pulcēsies tuvāki un
tālāki mākslinieki – mākslas plenērs „Cesvaine” svin piecu gadu
jubileju! Kopš 2013. gada nedēļu
pirms novada svētkiem Cesvaines
kultūras nams sadarbībā ar Cesvaines mākslas studiju, kuru vada
Cesvaines vidusskolas, Mūzikas
un mākslas skolas pedagoģe profesionāla māksliniece Ērika Dogana, organizē mākslas plenēru
„Cesvaine”. Plenērs rada sabiedrībā interesi par mākslu kā vērtību, par mākslinieku kā personu un
sabiedrības sastāvdaļu, par radošu
procesu un atšķirīgu redzējumu.
Plenērā piedalīsies vairāk nekā
15 viesmākslinieku un vairāk
nekā 10 vietējo mākslinieku. Protams, plenēra laikā veidotie darbi
būs apskatāmi svētku dienā, kad
notiks izstādes „Mākslinieku iela”
oficiālā atklāšana (plkst. 10.30 uz
centrālās skatuves).
Novada svētku galvenā diena
28. jūlijs būs bagāta ar aktivitātēm.
Jau no paša rīta, plkst. 8.00, kā
ik gadu ierasts, cesvainiešus modinās Cesvaines pūtēju orķestris,
ar mūziku pieskandinot ceļus, ielas, pagalmus. Labrīt, Cesvaine!
Dienas gaitā arī sportiskas aktivitātes: plkst. 11.00 strītbola
sacensības pie bijušās internātpamatskolas, plkst. 15.00 tikšanās
ar Ventspils dzīvnieku audzētāju
biedrības suņiem pie pils strūklakas programmā „Ciemos Vinnijs
un viņa draugi”. Īpaši gaidīti bērni.
Pirmspusdienā uz centrālās skatuves apmeklētājiem tiks piedāvāta rotaļprogramma – pasākums
jauniešiem un ģimenēm ar bērniem „Mildas noslēpumi” ar Kašeru, Sabīni Prenclavu un Katrīnu
Cīruli. Vēlāk klausītājus priecēs
vietējo jauniešu estrādes grupas,
kas sagatavojušas lielisku koncertprogrammu „Mūzikas skaņās”.
Jauniešus nomainīs koncertprogramma „Ar putniem”, kad svētkus liriski kuplinās ne vien aktrise
un dziedātāja Anta Eņģele, bet arī
ārzemju mākslinieks – somu mūziķis Marko Ojala.
Dienas vidū, plkst. 14.00, pansionāta pagalmā – Andra Niedzviedža komēdija „Trīsarpus atraitnes” Jēkabpils novada Ābeļu
pagasta amatierteātra izpildījumā.

Un tas vēl nav viss! Muzikālā
programma sagatavota visai bagātīga. Pēcpusdienā, plkst. 16.00,
uz galvenās skatuves – muzikālā
komēdija „Lielais loms”. Komēdijā tēlota atdzimstošās pēckara
Latvijas lauku pasaule. Lugā ir ļoti
dabisks, nesamākslots konfliktu
risinājums, raita darbība, spriegi
dialogi, īsti latviska valoda. Harmonija meklējama savstarpējās
attiecībās. Izrādē piedalās Latvijas
teātru aktieri: Indra Burkovska,
Evija Skulte, Ance Kukule, Dace
Makovska, Raimonda Vazdika,
Aīda Ozoliņa, Artis Drozdovs,
Romāns Bargais, Juris Kalniņš,
Voldemārs Šoriņš, Jānis Kirmuška. Producente – Aīda Ozoliņa,
režisors – Voldemārs Šoriņš.
Cesvaines evaņģēliski luteriskā
baznīca vērs durvis koncertu ciklam „Manas saules dziesmas”; tā
ir mūziķu apvienības, kurā ietilpst
Ilona Birģele, Anda Eglīte un Biruta Ozoliņa, trešā koncertprogramma. Vienkārša tautasdziesma, ko turpina akadēmiskās kokles filigrānā improvizācija un ērģeļu ganu stabule, dūdu burdons,
arvien papildinot un iekrāsojot
muzikālā tēla saturu no trauslas
latviskas ainavas līdz majestātiskai, spēcīga garīguma apdvestai
līksmībai. Mūziķes savā programmā atskaņos latviešu komponistu
šim ansamblim radītu oriģinālmūziku, skaņdarbus ērģelēm un
koklei solo, kā arī tradicionālos
dziedājumus.
Bet vēl pirms vakara kulminācijas koncertiem pulcēsimies pils
pagalmā, kur aicinām visus cesvainiešus un pilsētas viesus kopīgi
apskatīt 800 kvadrātmetrus plašo
valsts karogu, kas valsts svētku
laikā tiks pacelts starp Rīgas TV
torņa balstiem. Cesvaines radio un
televīzijas tornis svin svētkus. Aktivitātes iesākumā Baltijas valstu
dejotāju akcija „Karoga gājiens” –
gājiens no TV torņa uz pils laukumu, piedalās dejotāji no Merjamā
(Igaunija), Anīkšķiem (Lietuva)
un Cesvaines (Latvija).
Jau 60 gadus Cesvaines radio
un televīzijas torņa smaile ir augstākais punkts Baltijā. Pilsētas
svētku laikā torņa karoga mastā
tiks pacelts valsts karogs, bet informatīvajā stendā iedzīvotājiem
būs iespēja uzzināt, kā darbojas
e-paraksts; kas ir ātrs un vēl ātrāks internets; cik tālu TV un
radio signālu pārraida Cesvaines
tornis; kur notika pirmais cilvēka
lēciens no drona un citu ko interesantu.

Muzikālo pasākuma daļu vakarā
noslēgs vokālās grupas „Latvian
Voices” koncerts „Sudrabs” un
nakts balle ar grupām „Vēja radītie” un „Vidroks” uz centrālās
skatuves. „Latvian Voices” jaunā
koncertprogramma „Sudrabs” ir
emocionāli spēcīga un uzrunājoša.
Sudrabs kā briedums un sudrabs
kā vienkāršība – tas raksturo šo
koncertprogrammu. Programmā
skan gan latviešu dziesmas džeza
un popa aranžijās, gan populāras
ārzemju melodijas a capella izpildījumā.

Cesvaines Ziņas

Novada svētku laikā visas dienas garumā – pasākumi dažādām
gaumēm un visiem vecumiem. Lai
uzzinātu vēl daudz jauna par Cesvaini, Cesvaines tūrisma centrs
aicina uz bezmaksas ekskursiju pa
Cesvaines pilsmuižas kompleksu.
Kā ierasts – amatnieku tirdziņš,
bērnu izklaides centra „CityKids”
atrakciju darbnīca, piepūšamās atrakcijas un vēl daudzas citas aktivitātes. Pusnaktī virs Cesvaines –
salūts!
Svētkus noslēgsim svētdien,
29. jūlijā, Kraukļos, kur Baltina-

vas dramatiskais kolektīvs „Palādas” Kraukļu skolā piedāvā izrādi
„Lauku kurorts piļsātnīkīm”. Ieeja – bez maksas.
Kopējā ieejas maksa uz pasākumiem 28. jūlijā, sākot ar
plkst. 21.00, – 5 euro; pirmsskolas
vecuma bērniem ieeja brīva.
Gavilēsim Cesvaines novada
svētkos kopā!
Linda Vanaga
* Pasākuma laikā tiks filmēts
un fotografēts, iegūtie materiāli
tiks izmantoti publicitātes nolūkā.
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Domes sēdē 20. jūnijā
* Nolēma ņemt 110 440 euro aizņēmumu Valsts kasē, lai īstenotu
Eiropas Reģionālās attīstības fonda
līdzfinansēto projektu „Piekļuves
nodrošināšana rūpnieciskās ražošanas objektiem Cesvainē” – izbūvētu
Brīvības ielas posmu un pašvaldības
autoceļa Nr. 87 Gundegas–Saulītes
posmu.
* Noteica, ka Cesvaines novada
svētku pasākumi 2018. gada 28. jūlijā,
izņemot grupas „Latvian Voices” koncertu „Sudrabs” un nakts balli, notiek
bez maksas. Apstiprināja biļetes cenu:
5 euro uz koncertu „Sudrabs” un nakts
balli; pirmsskolas vecuma bērniem ieeja uz koncertu – bez maksas.
* Apstiprināja Cesvaines vidusskolas ēdināšanas nodaļas produktu un
resursu izmaksas vidēji mēnesī vienai
porcijai.
* Apstiprināja Cesvaines vidusskolas ēdināšanas nodaļā maksu par
ēdināšanu citām personām: brokastis – 1,50 euro; pusdienas – 3,00 euro;
launags – 1,00 euro; vakariņas –
1,50 euro.

* Noteica, ka dome ar lēmumu nosaka domes priekšsēdētāja, domes
priekšsēdētāja vietnieku, deputātu,
izpilddirektora, iestāžu vadītāju došanos ārvalstu komandējumos, norādot
komandējuma laiku, atlīdzināmos izdevumus.
* Nolēma pārdot par brīvu cenu
vairākus pašvaldības iestādes Cesvaines pirmskola „Brīnumzeme” pamatlīdzekļus, kā arī noteica pirmskolai
organizēt lēmumā norādītās kustamās
mantas atsavināšanu un pārdošanu.
* Grozīja Cesvaines iedzīvotājas
īres līguma pagarinājuma termiņu.
* Piekrita, ka Cesvaines kultūras
nams pieņem SIA „Hawita Baltic”
500 euro ziedojumu Cesvaines novada svētku rīkošanai 28.07.2018.
* Piekrita, ka no privātpersonas tiek
pieņemts 5 euro ziedojums Cesvaines
pilij.
* Zemes vienībai un uz tās esošajam mājīpašumam, bijusī adrese
„Stradukalni”, piešķīra adresi „Stradi”, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads, LV-4871.

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 9
Cesvainē 2018. gada 28. jūnijā (sēdes protokols Nr. 10, 5. §)

Grozījumi 2014. gada 12. novembra saistošajos noteikumos Nr. 18
„Par Cesvaines novada pašvaldības palīdzību
audžuģimenē ievietotam bērnam”
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr. 1036 „Audžuģimenes noteikumi”
43. punktu
I. Vispārīgais jautājums
1. Izdarīt Cesvaines novada domes 2014. gada 12. novembra saistošajos noteikumos Nr. 18 „Par Cesvaines novada pašvaldības palīdzību audžuģimenē ievietotam bērnam” šādu grozījumu: izteikt saistošo noteikumu 2. punktu šādā redakcijā: „2. Cesvaines novada pašvaldības pabalsts uzturam mēnesī tiek noteikts divkāršā Ministru
kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmērā bērnam”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības laikrakstā „Cesvaines Ziņas”.
Domes priekšsēdētājs Vilnis Špats
Cesvaines novada domes 2018. gada 28. jūnija saistošo noteikumu Nr. 9
„Grozījumi Cesvaines novada domes 2014. gada 12. novembra saistošajos noteikumos Nr. 18
„Par Cesvaines novada pašvaldības palīdzību audžuģimenē ievietotam bērnam””

paskaidrojuma raksts

Projekta satura izklāsts

Projekta nepieciešamības pamatojums

Domes sēdē 28. jūnijā

* Apstiprināja Cesvaines novada
pašvaldības 2017. gada publisko pārskatu, kā arī Cesvaines novada enerģijas rīcības plānu.
* Nolēma izdot saistošos noteikumus Nr. 9 „Grozījumi 2014. gada
12. novembra saistošajos noteikumos
Nr. 18 „Par Cesvaines novada pašvaldības palīdzību audžuģimenē ievietotam bērnam””.
* Nolēma izdot saistošos noteikumus Nr. 10 „Grozījumi Cesvaines
novada domes 2015. gada 19. marta
saistošajos noteikumos Nr. 4 „Saistošie noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu
par maznodrošinātu Cesvaines novadā””.
* Ar 2018. gada 2. jūliju nodeva
domes struktūrvienības „Bērnu un
jauniešu centrs” pārvaldībā telpas ēkā
Pils ielā 2 Cesvainē – ierastās bērnu
un jauniešu centra telpas.

* Noteica, ka 2018./2019. mācību
gadā Cesvaines vidusskolas 5. klases
audzēkņi saņems brīvpusdienas.
* Noteica ēdināšanas pakalpojumu
maksu izglītības iestāžu audzēkņiem
un darbiniekiem: Cesvaines pirmskolā „Brīnumzeme”: brokastis –
0,30 euro, pusdienas – 0,90 euro,
launags – 0,30 euro; Cesvaines vidusskolā: pusdienas – 1,00 euro; Cesvaines vidusskolas internātā: brokastis – 0,45 euro, launags – 0,30 euro,
vakariņas – 0,45 euro; kompleksās
pusdienas vidusskolas un pirmskolas
darbiniekiem – 1,90 euro.
* Noteica 5 euro mēneša maksu
par Cesvaines vidusskolas internāta
pakalpojumiem; bez maksas – trūcīgu
ģimeņu bērniem.
* Mainīja nosaukumu mantojamās
zemes daļai no „Bērzkalni” uz „Jaunnoras”, Cesvaines pagasts, Cesvaines
novads.

* Nolēma turpināt realizēt projektu „Uzņēmējdarbības attīstībai
nepieciešamās infrastruktūras attīstība Cesvaines pilsētā” darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa
„Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus

uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši
pašvaldību attīstības programmās
noteiktajai teritoriju ekonomiskajai
specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas
programmā, noslēdzot iepirkuma līgumu „Pils ielas pārbūve Cesvainē” par
1 325 288,86 EUR, t. sk. PVN.

Domes ārkārtas sēdē 3. jūlijā

Sabojāta staļļu ēkas notekcaurule
Skumji redzēt, ka viena no nupat
atjaunotās Cesvaines pilsmuižas staļļu ēkas notekcaurulēm ir sabojāta.
11. jūlija rītā konstatēts bojājums –
norauta, saliekta un salauzta viena no
caurulēm, kas novada lietusūdeņus no
jumta. Kāds vandālis, lietojot pamatīgu spēku, cauruli sabojājis. Tiklīdz

Sabojātā notekcaurule
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konstatēts šis bojājums, ir aprēķināti
zaudējumi un iesniegts iesniegums
Valsts policijas Vidzemes reģiona
pārvaldē par muižas ēkas jumta bojājumiem un izdarītajiem zaudējumiem.
Skumji, ka nupat, šā gada 19. jūnijā,
pēc pārbūves un jumta rekonstrukcijas
ekspluatācijā nodotā staļļu ēka, kas
šobrīd ir sakopta un vizuāli pievilcīga,
kādam traucē. Viens remontē, bet cits
lauž… Civilizētā pasaulē tā nevajadzētu būt. Kāds ir mērķis, ko, sabojājot mūsu visu kopējo īpašumu, vēlas
sasniegt? To zina pats ļaundaris, kura
noskaidrošana atstāta policijas pārraudzībā. Tomēr aicinām būt atbildīgiem
pret apkārtējo vidi, īpašumiem – saviem, kaimiņu un mūsu kopējiem. Ir
tomēr skaisti, kad viss ir sakopts, kārtīgs un saremontēts. Arī līdzcilvēkus,
kas kļūst par lieciniekiem kādam vandalisma aktam, aicinām nebūt vienaldzīgiem – nekavējoties ziņot kārtībniekam vai policijai, lai šādas ziņas
mums nebūtu jāpublicē bieži.
Linda Vanaga,
autores foto

Projekta ietekme uz
pašvaldības budžetu
Projekta ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi
Projekta ietekme uz
administratīvajām procedūrām
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu projekta grozījumi attiecas uz pabalsta apmēra par bērna uzturu
palielināšanu, lai saistošo noteikumu norma atbilstu Ministru kabineta 2006. gada
19. decembra noteikumu Nr. 1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.1. apakšpunkta
normai, kas jau stājusies spēkā 2018. gada janvārī.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr. 1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.1. apakšpunkta nosacījumiem pašvaldībai jānosaka pabalsta
audžuģimenē ievietotā bērna uzturam apmērs, kas mēnesī nedrīkst būt mazāks par
divkāršu Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam. Ministru kabineta 2013. gada 15. janvāra noteikumu Nr. 37 „Noteikumi par minimālo
uzturlīdzekļu apmēru bērnam” 2. punktā noteikts minimālais uzturlīdzekļu apmērs:
katram bērnam no viņa piedzimšanas līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai – 25 %
apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas (šogad tie ir
107,50 euro) un katram bērnam no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai – 30 % apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša
darba algas (šogad tie ir 129 euro).
Saistošajiem noteikumiem nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu, jo plānotie
budžeta līdzekļi ir pietiekami.
Saistošo noteikumu īstenošana neietekmēs uzņēmējdarbības vidi.
Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas darba
vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.
Konsultācijas ar privātpersonām netika organizētas. Saistošo noteikumu projekts
apspriests komiteju kopīgajā sēdē.
Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 10
Cesvainē 2018. gada 28. jūnijā (sēdes protokols Nr. 10, 6. §)

Grozījumi Cesvaines novada domes
2015. gada 19. marta saistošajos noteikumos Nr. 4
„Saistošie noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu
par maznodrošinātu Cesvaines novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu
Izdarīt Cesvaines novada domes 2015. gada 19. marta saistošajos noteikumos Nr. 4 „Saistošie noteikumi par
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Cesvaines novadā” šādu grozījumu: aizstāt
saistošo noteikumu 2. punktā skaitli 185 ar skaitli 188.
Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības laikrakstā „Cesvaines Ziņas”.
Domes priekšsēdētājs Vilnis Špats
Cesvaines novada domes 2018. gada 28. jūnija saistošo noteikumu Nr. 10 „Grozījumi Cesvaines novada domes
2015. gada 19. marta saistošajos noteikumos Nr. 4 „Saistošie noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par maznodrošinātu Cesvaines novadā””

paskaidrojuma raksts

Projekta satura izklāsts

Projekta nepieciešamības pamatojums

Projekta ietekme uz
pašvaldības budžetu
Projekta ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi
Projekta ietekme uz
administratīvajām procedūrām
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu projekta grozījumi attiecas uz ienākumu līmeni, kuru nepārsniedzot ģimene (persona) tiek atzīta par maznodrošinātu un kas tiek palielināts no
185 euro uz 188 euro. Ienākumu līmenis 188 euro pielāgots MK 2014. gada 25. novembra noteikumu Nr. 727 „Darbības programmas „Pārtikas un pamata materiālās
palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020. gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi” 4.1.3. apakšpunkta noteikumam, kas nosaka palīdzības
sniegšanu maznodrošinātai personai, ja tās vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz
188 euro.
Tikai pašvaldība var noteikt ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot ģimene (persona) iegūst maznodrošinātas personas statusu. Ienākumu līmeņa
paaugstināšana, nosakot maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu, būs atbalsts
personām ar vidējiem ienākumiem līdz 188 euro un iespēja tām saņemt pārtikas
pakas. Pašvaldībā būs 7 ģimenes, kuras varētu iegūt pārtikas pakas, palielinot vidējo
ienākumu līmeni mēnesī.
Saistošajiem noteikumiem nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu.
Saistošo noteikumu īstenošana neietekmēs uzņēmējdarbības vidi.
Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas darba
vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.
Konsultācijas ar privātpersonām netika organizētas. Saistošo noteikumu projekts
apspriests komiteju kopīgajā sēdē.
Domes priekšsēdētājs Vilnis Špats

Cesvaines Ziņas

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 8
Cesvainē 2018. gada 19. aprīlī (sēdes protokols Nr. 6, 11. §)

Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Cesvainē
Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta
ceturto un piekto daļu
1. Vispārīgie jautājumi
Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:
1.1. kārtību, kādā ūdensapgādes
tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves
tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai, tai skaitā prasības komercuzskaites mēraparāta
mezgla izbūvei;
1.2. centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas
sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un
aizsardzības prasības, tai skaitā prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā, brīvkrānu un ugunsdzēsības ierīču lietošanas
un aizsardzības prasības;
1.3. sabiedriskā ūdenssaimniecības
pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, kā arī tā slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību;
1.4. administratīvo atbildību par šo
noteikumu pārkāpšanu.
2. Noteikumos ietvertie termini lietoti Ūdenssaimniecības pakalpojumu
likuma un saistīto normatīvo aktu izpratnē.
3. Lietoto terminu skaidrojums:
3.1. patērētājs (turpmāk – pakalpojumu lietotājs) – nekustamā īpašuma
īpašnieks (dzīvokļu īpašumu mājā –
dzīvokļa īpašnieks vai dzīvokļu
īpašnieku kopība) vai valdītājs, kurš
saņem noteiktu veidu sabiedriskos
ūdenssaimniecības
pakalpojumus,
pamatojoties uz noslēgtu pakalpojuma līgumu;
3.2. pakalpojuma līgums – sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma
līgums starp pakalpojumu lietotāju un
piegādātāju (turpmāk – pakalpojumu
sniedzējs) par noteiktu veidu sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas, lietošanas, uzskaites
un norēķinu kārtību, kā arī abu pušu
tiesībām, pienākumiem un atbildības
robežām;
3.3. tīklu apkalpošanas robežu
akts – pakalpojumu sniedzēja un pakalpojumu lietotāja parakstīts akts,
kurā norādītas robežas, kādās ūdensvada un kanalizācijas tīklus apkalpos
katra pakalpojuma līguma puse (pusēm vienojoties, tās var būt arī ārpus
sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas
piederības robežas);
3.4. ūdens patēriņa norma komercuzskaitei – ūdens patēriņa norma
vienam iedzīvotājam (litri diennaktī)
atbilstoši noteikumu 2. pielikumam.
4. Noteikumu mērķis ir noteikt
sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu (turpmāk – ūdenssaimniecības pakalpojumi) sniegšanas un
lietošanas kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību un
nodrošinātu pakalpojumu lietotājus ar
nepārtrauktiem pakalpojumiem, uzlabotu vides situāciju Cesvaines pilsētā
un dabas resursu racionālu izmantošanu.
5. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām
Cesvaines pilsētas teritorijā.
6. Šie noteikumi neattiecas uz lietus
notekūdeņu novadīšanu kanalizācijas
šķirtsistēmā un uz decentralizētajiem
kanalizācijas pakalpojumiem.
2. Kārtība, kādā ūdensapgādes
vai kanalizācijas tīkli vai būves tiek
pievienoti centralizētajai ūdensapgādes un centralizētajai kanalizācijas sistēmai
7. Kārtību, kādā ūdensapgādes un
kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienoti centralizētajai ūdensapgādes

sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai, nosaka Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, saistītie
Ministru kabineta noteikumi un šie
noteikumi.
8. Nekustamā īpašuma īpašnieks
vai valdītājs, iesniedzot pakalpojumu sniedzējam aizpildītu tehnisko
noteikumu saņemšanas pieprasījumu,
papildus normatīvajos aktos noteiktajam pievieno nekustamā īpašuma
īpašnieka vai valdītāja piekrišanu
personas datu apstrādei un pastāvīgai
uzglabāšanai, kas ietverti tehnisko
noteikumu pieprasījumā.
9. Ja nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, pieprasot tehniskos noteikumus, ir parāda saistības
par pakalpojumu sniedzēja sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, pakalpojumu sniedzējs var
atteikt izsniegt tehniskos noteikumus
līdz minēto parāda saistību nokārtošanai.
10. Tehnisko noteikumu derīguma
termiņš ir 2 gadi.
11. Nekustamā īpašuma pieslēgšana centralizētās ūdensapgādes sistēmai un centralizētās kanalizācijas
sistēmai ir obligāta zemesgabalam
jaunbūves būvniecības gadījumā, ja
piegulstošajā ielā atrodas centralizētās ūdensapgādes un centralizētās
kanalizācijas tīkli un pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgā teritorija
ir noteikta kā apbūves teritorija, kur
ir ierīkojamas centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas.
12. Ja ūdens padeve ēkā paredzēta
no divām neatkarīgām ārējās ūdensapgādes sistēmām (piemēram: no vietējās akas vai urbuma un centralizētās
ūdensapgādes sistēmas), to savienošana nav pieļaujama.
13. Sanitāri tehniskās ierīces (piemēram: traps grīdā, izlietne, duša vai
sēdpods), kas novietotas zemāk par
tuvākās skatakas vāka līmeni (piemēram, pagrabos), jāpievieno atsevišķai kanalizācijas sistēmai, izolēti no
augstāk izvietoto telpu kanalizācijas,
izbūvējot atsevišķu izlaidi. Pakalpojumu lietotājs nodrošina sistēmu pret
pretēja virziena plūsmu.
14. Pēc ievada un (vai) izvada izbūves pabeigšanas nekustamā īpašuma
īpašnieks pakalpojumu sniedzējam
iesniedz informāciju, kas norādīta
pakalpojumu sniedzēja izsniegtajos
tehniskajos noteikumos.
15. Pēc nekustamā īpašuma izvada
izbūves līdz centralizētajam kanalizācijas tīklam nekustamā īpašnieka vai
valdītāja pienākums ir likvidēt viņa
īpašumā esošās būves un sistēmas,
kuras tika izmantotas nekustamajā
īpašumā radīto komunālo notekūdeņu uzkrāšanai un var radīt kaitējumu
videi.
16. Ja ūdensvada ievadu vai kanalizācijas izvadu nav iespējams pievienot centralizētajai ūdensapgādes
sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai tīklu izvietojuma dēļ,
tad pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs
atļaut nekustamā īpašuma īpašniekam
kā blakuslietotājam pievadu pievienot
pie cita pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes (aiz komercuzskaites mēraparāta mezgla) un kanalizācijas cauruļvadiem, tai skaitā – šķērsojot cita
īpašnieka nekustamo īpašumu, ja šāda
pievienošana ir rakstiski saskaņota ar
zemes īpašnieku un pakalpojumu lietotāju un šāda pievienošana nepasliktina ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojuma saņemšanu citiem pakalpojumu lietotājiem. Šādā gadījumā ir
jāsaskaņo tīklu apkalpošanas robežu

akts un jānoslēdz līgums starp blakuslietotāju un pakalpojumu lietotāju.
17. Ja pakalpojumu lietotājs daļu
no ūdens, ko tas saņem no pakalpojumu sniedzēja, nenovada centralizētajā
kanalizācijas sistēmā un centralizētajā kanalizācijas sistēmā nenovadītā
ūdens daudzums tiek precīzi uzskaitīts ar ūdens patēriņa skaitītāju,
pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pakalpojuma līgumā noteiktajā kārtībā
neaprēķināt maksu par kanalizācijas
pakalpojumiem.
18. Ja nav iespējams komercuzskaites mēraparāta mezglu izbūvēt
normatīvajos aktos noteiktajā vietā,
pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut to izbūvēt pakalpojumu sniedzēja
noteiktajā vietā.
19. Pēc komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūves pakalpojumu sniedzējs uzstāda verificētu
komercuzskaites mēraparātu, kas ir
pakalpojumu sniedzēja īpašums.
20. Pakalpojumu lietotājs atlīdzina
pakalpojumu sniedzējam izdevumus
komercuzskaites mēraparāta zādzības
vai bojāšanas gadījumā pēc to faktiskajiem apmēriem, kas saistīti ar jauna
komercuzskaites mēraparāta iegādi
un uzstādīšanu, izņemot gadījumus,
kad komercuzskaites mēraparāta
mezgla atrašanās vieta ir ārpus pakalpojumu lietotāja atbildības robežas.
3. Centralizētās ūdensapgādes
sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības
3.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu piederība un uzturēšana
21. Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā ir:
21.1. maģistrālie un sadalošie
ūdensvada tīkli;
21.2. ūdens ieguves urbumi, ūdens
attīrīšanas iekārtas, ūdens spiedienu
paaugstinošas sūkņu stacijas, rezervuāri;
21.3. maģistrālie un sadalošie kanalizācijas tīkli;
21.4. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas sūkņu stacijas, kanalizācijas spiedvadi, pašteces kanalizācijas tīkli;
21.5. iepriekšējos apakšpunktos
minēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklos esošās skatakas, kontrolakas, cauruļvadu armatūra, hidranti
un hidrantu plāksnītes;
21.6. komercuzskaites mēraparāti;
21.7. par pakalpojumu sniedzēja finanšu līdzekļiem izbūvēti ūdensvada
pievadu un kanalizācijas izvadu atzari
no sadalošajiem tīkliem līdz piederības robežai.
22. Pakalpojumu sniedzēja apkalpes zonā var būt ūdensvada un kanalizācijas infrastruktūras daļas, kuras
nav pakalpojumu sniedzēja īpašumā
vai valdījumā, bet kuras tam ir nodotas pakalpojuma sniegšanai un
noteiktas pakalpojumu lietotāja un
pakalpojumu sniedzēja noslēgtajā līgumā vai līgumā par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu ar pašvaldību.
Pakalpojumi, kas saistīti ar šīs infrastruktūras apkalpošanu, nav uzskatāmi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, un maksa par tiem nosakāma
attiecīgajā līgumā, pusēm vienojoties.
23. Pēc saskaņošanas ar pakalpojumu lietotāju pakalpojumu sniedzējs
savu sistēmu uzturēšanai ir tiesīgs
jebkurā laikā apsekot pakalpojumu
lietotāja nekustamo īpašumu, lai pārliecinātos par ūdensapgādes un kanalizācijas inženierbūvju ekspluatācijas
drošību un atbilstību ekspluatācijas
noteikumiem.
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24. Gadījumā, ja pakalpojumu sniedzējs konstatē centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas
sistēmas drošas ekspluatācijas apdraudējuma riskus, tas var nekavējoties atslēgt pakalpojumu lietotāja
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu no centralizētās ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmas.
3.2. Prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas
sistēmā
25. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir atļauts novadīt notekūdeņus:
25.1. kuri nekaitē centralizētās kanalizācijas sistēmas būvēm un neietekmē būvju funkcijas, to ekspluatācijas mūžu;
25.2. kuri nav bīstami centralizētās
kanalizācijas sistēmas un notekūdeņu
attīrīšanas būvju apkalpojošā personāla veselībai;
25.3. kurus kopā ar sadzīves notekūdeņiem var attīrīt pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtās,
ievērojot pakalpojumu sniedzējam izsniegtās piesārņojošās darbības atļaujas prasības un izsniegtos tehniskos
noteikumus, kā arī attīrīšanas iekārtu
tehnoloģiskos parametrus;
25.4. kuri nesatur vielas, kuras piesārņo kanalizācijas cauruļvadus vai
nogulsnējas uz kanalizācijas skataku
sienām (piemēram – tauki);
25.5. kuru sastāvā piesārņojošo
vielu koncentrācija nepārsniedz šo
noteikumu 1. pielikumā noteikto
maksimāli pieļaujamo koncentrāciju
un pakalpojuma līgumā noteikto pieņemamo notekūdeņu apjomu ražošanas notekūdeņiem.
26. Ja pakalpojumu lietotāja novadāmo notekūdeņu piesārņojums
pārsniedz šo noteikumu 1. pielikumā
maksimāli pieļaujamo koncentrāciju,
tad:
26.1. pakalpojumu lietotāja notekūdeņiem pirms to novadīšanas centralizētajā kanalizācijas sistēmā jābūt
attīrītiem vietējās attīrīšanas iekārtās
tādā pakāpē, ka netiek pārsniegta piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamā
koncentrācija, kas norādīta šo noteikumu 1. pielikumā;
26.2. atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvos aktus, pakalpojumu sniedzējs var atļaut pakalpojumu
lietotājam novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā notekūdeņus bez
iepriekšējas attīrīšanas vai daļēji
attīrītus notekūdeņus, ja maksimāli
pieļaujamā notekūdeņu piesārņojuma
koncentrācija un papildu maksa tiek
noteikta pakalpojuma līgumā un ja
piesārņojuma koncentrācijas pārsnieguma gadījumā netiek nodarīts kaitējums centralizētajai kanalizācijas sistēmai un (vai) notekūdeņu attīrīšanas
iekārtām.
27. Pakalpojumu lietotāja pienākums ir nekavējoties ziņot pakalpojumu sniedzējam par paaugstināta
piesārņojuma rašanos novadāmajos
notekūdeņos tehnoloģisku avāriju
gadījumā, kā arī ziņot par atklātiem
bojājumiem centralizētajā ūdensapgādes vai centralizētajā kanalizācijas
sistēmā.
28. Gadījumos, ja šo noteikumu
26. punktā minētais piesārņojums
tiek konstatēts iepludinātajos notekūdeņos centralizētajā kanalizācijas
sistēmā un to pieņemšanas nosacījumi nav noteikti pakalpojuma
līgumā ar pakalpojumu sniedzēju,
un tas var izraisīt vai izraisa avāriju
centralizētajā kanalizācijas sistēmā
vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
darbības traucējumus, tad pakalpojumu sniedzējam ir tiesības pār-

traukt notekūdeņu pieņemšanu bez
brīdinājuma.
29. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības veikt paraugu noņemšanu un
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu
apsekošanu pakalpojumu lietotāja nekustamajā īpašumā, ja pakalpojumu
sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ieplūdē vai kanalizācijas tīklos
tiek konstatēts paaugstināts notekūdeņu piesārņojums. Pakalpojumu lietotājam nav tiesību aizliegt paraugu
noņemšanu.
30. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir aizliegts novadīt notekūdeņus,
kas satur:
30.1. prioritārās vielas, kuras atzītas par ūdens videi īpaši bīstamām un
kuru emisiju un noplūdi nepieciešams
novērst līdz normatīvajos aktos noteiktajam laikam;
30.2. degošus piemaisījumus un
izšķīdinātas gāzveida vielas, kuras
var veicināt uzliesmojošu maisījumu
rašanos centralizētajā kanalizācijas
sistēmā;
30.3. bioloģiski nedegradējamas sintētiskās virsmaktīvās vielas
(SVAV);
30.4. skābes un citas vielas, kuras
var izraisīt cilvēka veselībai bīstamu
gāzu (sērūdeņraža, oglekļa oksīda,
zilskābes, sēroglekļa u. c.) izdalīšanos;
30.5. radioaktīvas vielas;
30.6. cietus priekšmetus, tekstilizstrādājumus, smiltis, grunti, eļļas,
taukus un citas vielas, kas var veicināt
centralizētās kanalizācijas sistēmas
(vai cauruļvadu) aizsērēšanu;
30.7. nesasmalcinātus pārtikas un
ražošanas atkritumus, koncentrētus
šķīdumus, atslāņa un krāsvielu šķīdumus, kas radušies, skalojot cisternas,
kublus, u. tml.
3.3. Prasības centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu
ekspluatācijai un aizsardzībai
31. Jebkurai personai ir aizliegts:
31.1. centralizētās kanalizācijas
tīklu skatakās izliet asenizācijas un
citus notekūdeņus, novadīt nokrišņu
un gruntsūdeņus, kā arī izmest cietos
atkritumus vai citus priekšmetus;
31.2. nepiederošām personām veikt
jebkādas darbības pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā esošajās
centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmās;
31.3. nepiederošām personām atvērt un nocelt centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas
tīklu skataku vākus;
31.4. pirms komercuzskaites mēraparāta atstāt atvērtus iekšējās ūdensapgādes tīkla krānus, lai novērstu
ūdensapgādes cauruļvada aizsalšanu,
izņemot, ja ir saskaņojums par tādu
rīcību ar pakalpojumu sniedzēju;
31.5. bojāt ugunsdzēsības hidrantu
un citu iekārtu informatīvās plāksnītes;
31.6. novietot automašīnas un citu
veidu transporta tehniku vai citus
smagus priekšmetus uz atbilstoši apzīmētām hidrantu akām.
32. Nekustamā īpašuma īpašnieks
vai valdītājs nedrīkst kavēt plāksnīšu
ar hidrantu, armatūras un skataku izvietojuma norāžu izvietošanu uz ēku
sienām vai žogiem.
33. Ja pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes sistēmā trūkst noslēgarmatūras, kanalizācijas sistēmā nav hermētiski aizvērtas revīzijas lūkas (ēkas
iekšējā kanalizācijas sistēmā ierīkota
speciāla lūka iespējai tīrīt kanalizācijas tīklus), ir bojāti pakalpojumu lietotāja ēkas iekšējie ūdensapgādes vai
kanalizācijas tīkli vai netiek ievērotas
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šo noteikumu un būvnormatīvu prasības, pakalpojumu lietotājs ir atbildīgs
par iespējamajām sekām.
34. No decentralizētajām kanalizācijas sistēmām savāktos notekūdeņus
drīkst novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā tikai pakalpojumu
sniedzēja noteiktās, speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietās,
pamatojoties uz noslēgtu līgumu par
šiem pakalpojumiem.
3.4. Ugunsdzēsības ierīces, to lietošanas un aizsardzības prasības
35. Ja pakalpojumu lietotāja komercuzskaites mēraparāta mezglā
ir apvadlīnija, kas nodrošina ugunsdzēsības iekšējā ūdensvada un (vai)
pakalpojumu lietotāja teritorijā esošo
hidrantu darbību, pakalpojumu sniedzējs noplombē apvadlīnijas aizbīdni
noslēgtā stāvoklī un sastāda plombēšanas aktu. Pakalpojumu lietotājs ir
atbildīgs par plombas tehnisko stāvokli un saglabāšanu.
36. Noņemt noteikumu 35. punktā
minēto plombu no apvadlīnijas aizbīdņa drīkst, tikai dzēšot ugunsgrēku
vai ugunsdzēsības dienestam veicot
ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi. Pakalpojumu lietotājam 24 stundu laikā
jāpaziņo pakalpojumu sniedzējam
par notikušo ugunsgrēku vai ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi un jāizsauc pakalpojumu sniedzēja pārstāvis
aizbīdņa noplombēšanai.
37. Lietot ūdeni no ugunsdzēsības
hidrantiem ir atļauts tikai ugunsgrēka
gadījumā un pakalpojumu sniedzēja
vajadzībām.
38. Pakalpojumu sniedzējs atsevišķos gadījumos var atļaut lietot ūdeni
no ugunsdzēsības hidrantiem, ja par
izlietoto ūdeni tiek samaksāts atbilstoši komercuzskaites mēraparāta rādījumiem, ja tāds ir uzstādīts, vai pamatojoties uz pakalpojumu sniedzēja
veikto aprēķinu.
3.5. Brīvkrānu izmantošanas
kārtība
39. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs likvidēt ūdens brīvkrānus vietās,
kurās nekustamā īpašuma īpašniekiem ir nodrošināta iespēja izbūvēt
ūdensvada ievadu un saņemt centralizētus ūdensapgādes pakalpojumus.
40. Lai izmantotu ūdens brīvkrānus
ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai nekustamajā īpašumā,
pakalpojumu lietotājam ir jānoslēdz
pakalpojuma līgums ar pakalpojumu
sniedzēju.
41. Gadījumos, ja tiek konstatēts
brīvkrāna bojājums, par to nekavējoties jāziņo pakalpojumu sniedzējam
vai policijai.
42. Pakalpojumu lietotājam, kuram
ir noslēgts līgums ar pakalpojumu
sniedzēju par ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu nekustamajam īpašumam, izmantojot ūdens
brīvkrānu, patērēto ūdens daudzumu
no brīvkrāna nosaka pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumiem vai
ūdens patēriņa normas, kas noteikta
šo noteikumu 2. pielikumā.
4. Sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramie noteikumi, līguma slēgšanas,
grozīšanas un izbeigšanas kārtība
4.1. Pakalpojuma līguma slēgšana un tajā ietveramie noteikumi
43. Pakalpojuma līgumu ar pakalpojumu sniedzēju slēdz:
43.1. nekustamā īpašuma īpašnieks
vai valdītājs;
43.2. dzīvojamās mājās, kas ir
sadalītas dzīvokļu īpašumos, – dzīvokļa īpašnieks, dzīvojamās mājas
pārvaldnieks vai dzīvokļu īpašnieku
kopības pilnvarotā persona attiecīgās
dzīvojamās mājas īpašnieka vārdā,
ja tas paredzēts dzīvojamās mājas
pārvaldīšanas uzdevumā vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumā, vai
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pašvaldības pilnvarots pārvaldnieks
gadījumos, kad dzīvojamās mājas
pārvaldīšanas tiesības nav pārņemtas
no pašvaldības;
43.3. dzīvojamās mājās, kas nav
sadalītas dzīvokļu īpašumos, – dzīvojamās mājas īpašnieks (kopīpašnieki) vai kāds no nekustamā īpašuma
kopīpašniekiem, kurš pilnvarots citu
kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu, vai
neuzdotās lietvedības ietvaros;
43.4. nedzīvojamo ēku gadījumos –
īpašnieks, visi kopīpašnieki vai kāds
no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu;
43.5. persona, kas veic būvdarbus
nekustamajā īpašumā un izmanto sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus būvniecības laikā;
43.6. persona, kura centralizētajā
kanalizācijas sistēmā novada gruntsūdeņus un (vai) lietus notekūdeņus.
44. Pakalpojuma līguma sagatavošanai pakalpojuma līguma slēdzējs
iesniedz pakalpojumu sniedzējam iesniegumu, norādot līguma slēgšanai
nepieciešamās pakalpojumu sniedzēja noteiktās ziņas un pievienojot:
44.1. dokumentu, kas apliecina nekustamā īpašuma piederību, ja tas ir
attiecināms uz attiecīgo pakalpojumu
lietotāju (zemesgrāmatas akts, pirkšanas un pārdošanas līgums, maiņas
līgums, dāvinājuma līgums vai cits
dokuments, kas apliecina, ka īpašuma
tiesības no atsavinātāja pāriet ieguvējam, vai spēkā stājies tiesas spriedums, mantojuma apliecība u. c.);
44.2. informāciju par nekustamā
īpašuma lietošanas veidu;
44.3. dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu vai dzīvokļu īpašnieku
kopības lēmumu par pakalpojuma līguma slēgšanu;
44.4. ja pakalpojuma līgumu paraksta pilnvarota fiziska persona un
šis pilnvarojums neizriet no likuma –
dokumentu, kas apliecina šīs fiziskās
personas tiesības parakstīt pakalpojuma līgumu;
44.5. tehnisko informāciju (izpildmērījumu vai shēmu) par vietējo
ūdens ieguves vietu un (vai) notekūdeņu decentralizēto savākšanas sistēmu, ja pakalpojuma līguma slēdzējam tādas ir;
44.6. dzīvojamās mājas īpašnieka
(daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā –
dzīvokļu īpašnieku kopības) lēmumu
gadījumā, ja dzīvojamās mājas īpašnieks (daudzdzīvokļu dzīvojamajā
mājā – dzīvokļu īpašnieku kopība) ir
nolēmis nodibināt netiešo maksājumu
sistēmu par saņemtajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.
45. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs, ja tas nepieciešams pakalpojuma
līguma noslēgšanai, apsekot pakalpojumu lietotāja iekšējos un ārējos
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus,
lai pārliecinātos, ka iesniegtā informācija ir patiesa, atbilstoša faktiskajai situācijai un tā ir pietiekama pakalpojuma līguma noslēgšanai.
46. Pakalpojumu lietotājs pirms
pakalpojuma līguma noslēgšanas informē pakalpojumu sniedzēju, ja tas
tehnoloģiskajos procesos izmanto
vai ja ražošanas tehnoloģiskajā procesā rodas normatīvajos aktos definētās prioritārās vai bīstamās vielas
vai to grupas, par kurām sniegta detalizēta informācija iesniegumā, lai
saņemtu atļauju piesārņojošās darbības veikšanai, un kuras var tikt novadītas centralizētajā kanalizācijas
sistēmā.
47. Ja pakalpojuma līguma slēdzējs, pārņemot nekustamo īpašumu,
nav pieaicinājis pakalpojumu sniedzēju komercuzskaites mēraparāta
rādījumu fiksēšanai vai nevar uzrādīt

komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksēšanas dokumentu (piemēram,
rādījumu nodošanas un pieņemšanas
aktu), pakalpojuma līguma slēdzējam
norēķini par ūdenssaimniecības pakalpojumiem jāsāk ar pakalpojumu
sniedzēja pēdējo konkrētajā īpašumā
uzskaitīto komercuzskaites mēraparāta rādījumu.
48. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzsākt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu pakalpojuma
līguma slēdzējam pirms pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras
pabeigšanas, bet ne ilgāk kā vienu
mēnesi, skaitot no brīža, kad starp pakalpojumu sniedzēju un pakalpojuma
līguma slēdzēju ir panākta vienošanās
par saņemto pakalpojumu samaksas
nosacījumiem.
49. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt pakalpojuma līguma
noslēgšanas procedūru, nosūtot pakalpojuma līguma slēdzējam rakstisku paziņojumu, ja pakalpojuma līguma slēdzējs:
49.1. mēneša laikā no pakalpojumu
sniedzēja pieprasījuma nav iesniedzis
pieprasītos dokumentus un informāciju atbilstoši prasībām;
49.2. nav veicis vai nav vienojies
ar pakalpojumu sniedzēju par komercuzskaites mēraparāta mezgla
izbūvi;
49.3. nav nodrošinājis, ka ūdensapgādes ievada un (vai) kanalizācijas izvada tehniskais stāvoklis atbilst
ekspluatācijas prasībām.
50. Pakalpojuma līgums tiek sagatavots trīsdesmit dienu laikā no visu
dokumentu iesniegšanas. Minētais
termiņš tiek skaitīts no dienas, kad
pakalpojumu sniedzējs ir saņēmis no
pakalpojuma līguma slēdzēja visus
nepieciešamos dokumentus pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras
pabeigšanai.
51. Pakalpojuma līgumā papildus
citos normatīvajos aktos noteiktajam
iekļaujamas vismaz šādas ziņas un
nosacījumi:
51.1. informācija par līdzējiem;
51.2. sniegtā ūdenssaimniecības
pakalpojuma veids un izmantošanas
mērķis;
51.3. adrese, kurā pakalpojums tiek
sniegts;
51.4. pakalpojuma līguma un pakalpojuma sniegšanas sākuma datums
(ja tie nesakrīt);
51.5. maksa par sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu (-iem);
51.6. pakalpojumu uzskaites kārtība;
51.7. līgumsods vai samaksas nokavējuma procenti.
52. Pakalpojuma līgumam pievienojams pakalpojumu sniedzēja sagatavots tīklu apkalpošanas robežu akts,
kurā, ja nepieciešams, tiek norādītas
arī notekūdeņu paraugu ņemšanas
vietas (kontrolakas). Akts ir neatņemama pakalpojuma līguma sastāvdaļa.
53. Iebildumi par pakalpojumu
sniedzēja izrakstīto rēķinu pakalpojumu lietotājam jāiesniedz rakstiski
10 dienu laikā. Iesniegtie iebildumi
neatbrīvo no rēķina samaksas pilnā
apmērā pakalpojuma līgumā noteiktajā termiņā. Pamatotu iebildumu
gadījumā pakalpojumu sniedzējs veic
korekcijas, izrakstot rēķinu par nākamo norēķinu periodu.
54. Pakalpojuma līguma noteikumu
izpildes kontrolei pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārbaudīt pakalpojumu
lietotāja īpašumā esošās iekšējās un
ārējās ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmas un to darbību. Pakalpojumu
sniedzējs par to informē pakalpojumu lietotāju, kurš nav tiesīgs aizliegt
pakalpojumu sniedzējam veikt inženierkomunikāciju pārbaudi. Ja veik-
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tās pārbaudes rezultātā tiek konstatēti
pārkāpumi pakalpojuma līguma noteikumos, pakalpojumu sniedzējs ir
tiesīgs pārtraukt pakalpojuma sniegšanu līdz brīdim, kad pakalpojumu
lietotājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus vai vienojies ar pakalpojumu
sniedzēju par pārkāpumu novēršanas
kārtību un termiņiem.
55. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs veikt pakalpojumu lietotāja iesniegto datu atbilstības pārbaudi,
nolasot faktiskos komercuzskaites
mēraparāta rādījumus par pakalpojumu lietotājam sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu daudzumu,
un, ja tiek konstatēta neatbilstība
pakalpojumu lietotāja iesniegtajiem
datiem, pakalpojumu sniedzējs veic
pārrēķinu un pakalpojumu lietotājs
veic samaksu atbilstoši faktiskajiem
rādījumiem.
56. Ja personai ir parādi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ko tā
saņem no pakalpojumu sniedzēja,
tās īpašumā vai valdījumā esošajos
nekustamajos īpašumos un šī persona vēlas ar pakalpojumu sniedzēju
noslēgt līgumu par pakalpojumu saņemšanu citā īpašumā, pakalpojumu
sniedzējs ir tiesīgs pieprasīt Civillikumā paredzētu saistību izpildes nodrošinājumu (drošības naudas iemaksu
u. tml.) vai atteikties slēgt jauno pakalpojuma līgumu, kamēr šī persona nav nokārtojusi parādus vai nav
noslēgusi ar pakalpojumu sniedzēju
vienošanos par minēto parādu nokārtošanas kārtību.
57. Sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma kontrolei pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzstādīt
kontrolmēraparātus, rakstiski paziņojot par to pakalpojumu lietotājam,
vai, ja kontrolmēraparāts tiek uzstādīts pakalpojumu lietotāja atbildības
robežās, saskaņojot ar pakalpojumu
lietotāju. Pakalpojumu lietotājs nav
tiesīgs traucēt pakalpojumu sniedzējam veikt kontrolmērījumus.
4.2. Pakalpojuma līguma grozīšanas kārtība
58. Pakalpojuma līgumu var grozīt,
abām pusēm par to rakstiski vienojoties.
59. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, kas būtiski groza pakalpojuma
līguma noteikumus, pakalpojuma
līguma noteikumi tiek piemēroti un
izpildīti tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā
ar normatīvā akta regulējumu.
60. Gadījumā, ja ir veikti būvdarbi, kas izmaina pakalpojuma līgumā
iekļauto tīklu apkalpošanas robežu
aktu, pakalpojumu sniedzējs sagatavo aktuālo tīklu apkalpošanas robežu
aktu un tā oriģināleksemplāru nosūta
pakalpojumu lietotājam. Aktuālais
tīklu apkalpošanas robežu akts stājas
spēkā mēneša laikā, skaitot no tā nosūtīšanas dienas pakalpojumu lietotājam.
4.3. Pakalpojuma līguma izbeigšanas kārtība
61. Pakalpojuma līgums ir spēkā
līdz brīdim, kad:
61.1. puses pakalpojuma līgumu izbeidz, savstarpēji vienojoties;
61.2. pakalpojuma līgums, 30 dienas iepriekš rakstiski brīdinot pakalpojumu sniedzēju, tiek izbeigts pēc
pakalpojumu lietotāja pieprasījuma;
61.3. pakalpojuma līgumu šo noteikumu 63. punktā paredzētajā kārtībā
izbeidz pakalpojumu sniedzējs;
61.4. beidzas pakalpojuma līguma
termiņš;
61.5. ir atsavināts nekustamais
īpašums un jaunais īpašnieks 3 (trīs)
mēnešu laikā no nekustamā īpašuma
atsavināšanas brīža nav nodrošinājis
jauna pakalpojuma līguma noslēgšanu.
62. Pakalpojumu sniedzējs var vien-

pusēji izbeigt pakalpojuma līgumu:
62.1. ja, mainoties nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, jaunais īpašnieks vai valdītājs iesniegumu pakalpojuma līguma noslēgšanai
ir iesniedzis, bet pakalpojumu lietotājs paziņojumu par pakalpojuma līguma izbeigšanu nav iesniedzis;
62.2. ja pakalpojumu lietotājam
izbeidzas valdījuma tiesības (piemēram, no pārvaldīšanas saistībām izrietošus pakalpojuma līgumus izbeidz
dzīvokļu īpašnieku kopības noteiktajā
datumā);
62.3. ja pakalpojumu lietotājs ir
mainījis pakalpojuma līgumā noteikto ūdensapgādes izmantošanas mērķi;
62.4. ja pakalpojumu lietotājs vairāk nekā sešus mēnešus pakalpojumu
sniedzējam nav iesniedzis informāciju par lietoto pakalpojumu apjomu,
nav informējis par ūdenssaimniecības pakalpojumu nelietošanu un nav
atbildējis uz pakalpojumu sniedzēja
rakstisko brīdinājumu par pakalpojuma līguma laušanu.
63. Izbeidzot pakalpojuma līgumu,
pakalpojumu sniedzējs nekustamajam īpašumam pārtrauc sniegt ūdensapgādes un (vai) kanalizācijas pakalpojumus.
64. Ja pakalpojuma līgums tiek izbeigts, pakalpojumu lietotājs līgumā
norādītajā termiņā veic pilnu norēķinu par tiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ko tas ir saņēmis līdz
pakalpojuma līguma izbeigšanai.
5. Administratīvā atbildība par
noteikumu pārkāpšanu
65. Par noteikumu 12., 15., 30., 31.,
35., 37. un 57. punktā minēto prasību
pārkāpumiem personas var tikt sauktas pie administratīvās atbildības, uzliekot naudas sodu fiziskām personām
no 100 euro līdz 350 euro, juridiskām
personām no 200 euro līdz 1400 euro.
66. Noteikumu izpildi kontrolēt un
sastādīt administratīvos protokolus
savas kompetences robežās ir tiesīgas
šādas amatpersonas:
66.1. SIA „Cesvaines komunālie
pakalpojumi” noteikta persona;
66.2. Cesvaines novada domes kārtībnieks.
67. Administratīvos protokolus izskata pašvaldības administratīvā komisija.
68. Administratīvā soda uzlikšana
neatbrīvo pārkāpējus no noteikumu
pildīšanas.
6. Noslēguma jautājumi
69. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības laikrakstā „Cesvaines Ziņas”.
70. Nekustamajos īpašumos, kuros
nodarbojas ar sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu vai pārtikas produktu ražošanu un kuru kanalizācijas tīklā līdz noteikumu spēkā
stāšanās dienai nav ierīkoti tauku uztvērēji, tie ir ierīkojami 6 (sešu) mēnešu laikā no noteikumu spēkā stāšanās dienas.
71. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai noslēgto pakalpojuma līgumu noteikumi ir spēkā tiktāl, ciktāl tie
nav pretrunā ar Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likuma regulējumu, tā
saistīto normatīvo aktu regulējumu
un šiem noteikumiem. Pretrunu konstatēšanas gadījumā pakalpojumu lietotājam un pakalpojumu sniedzējam
ir pienākums nodrošināt pakalpojuma
līguma pārslēgšanu jaunā redakcijā.
Līdz pakalpojuma līguma pārslēgšanai jaunā redakcijā pretrunu gadījumos ir piemērojami Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā minētie
sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līguma noteikumi un šie
noteikumi.
Sēdes vadītājs Vilnis Špats

1. pielikums pašvaldības domes 2018. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 8
Maksimāli pieļaujamā piesārņojuma koncentrācija pakalpojumu
lietotāja notekūdeņos
Nr.
p. k.

Piesārņojošā viela

Maksimāli pieļaujamā
koncentrācija, mg/l

1.
2.
3.
4.
5.

Kopējās suspendētās vielas
Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP)
Bioķīmiskais skābekļa patēriņš (BSP5)
Kopējais fosfors
Kopējais slāpeklis

360
740
420
10
60

2. pielikums pašvaldības domes 2018. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 8
Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei
1. tabula
Viena iedzīvotāja ūdens
Nr.
Ēku labiekārtotības pakāpe
patēriņš diennaktī
p. k.
(vidēji gadā), l/dn
1.
2.
3.
4.

Daudzdzīvokļu ēkas ar centralizētu
ūdensapgādi, kanalizāciju
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju (ar vannām un dušām)
Ēkas ar centralizētu ūdensapgādi un
kanalizāciju (bez vannām un dušām)
Ēkas ar brīvkrāniem ārpus ēkas un
vietējo kanalizāciju

200
300
100

Ūdens patēriņš laistīšanai vasaras periodā (maijs – septembris)
2. tabula
Nr.
p. k.
1.
2.
3.
4.
5.

Mērvienība

Ūdens
patēriņš, l/m2

1 mazgāšanas reize

1,5

1 laistīšanas reize

0,4

1 laistīšanas reize

0,5

1 laistīšanas reize

4

1 laistīšanas reize

6

Ūdens izlietojuma veids
Ielu un laukumu mehanizētā
mazgāšana
Ielu un laukumu mehanizētā
laistīšana
Ielu un laukumu laistīšana ar
šļūteni
Pilsētas apstādījumu
laistīšana
Zālāju un puķu dobju
laistīšana

6.

Stādījumu laistīšana
siltumnīcās

7.

Stādījumu laistīšana lecektīs

8.

Stādījumu laistīšana
piemājas dārzos:
- sakņu dārzos,
- augļu dārzos

1 laistīšanas
reize (vienu reizi
diennaktī)
1 laistīšanas
reize (vienu reizi
diennaktī)
1 laistīšanas
reize (vienu reizi
diennaktī)

50

15
6

15
15

Sēdes vadītājs Vilnis Špats

Deputātu vairākums atbalstījis Pils ielas rekonstrukciju
2016. gada 11. februārī domes
sēdē tika nolemts izstrādāt un iesniegt izvērtēšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) projektu ideju
konceptu „Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras
attīstība Cesvaines pilsētā”, kurā
bija paredzēta tieši Pils ielas kā infrastruktūras objekta attīstība. Tika
nolemts noslēgt sadarbības līgumu
ar AS „Cesvaines piens” un sagatavot komersanta rakstisku apliecinājumu par interesi piedalīties
projektā „Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras
attīstība Cesvaines pilsētā”.
Projekts tika iesniegts darbības
programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta
mērķa „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības
programmās noteiktajai teritoriju
ekonomiskajai specializācijai un
balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas programmā
un tika apstiprināts.
Šis projekts jau 2016. gadā tika
iekļauts arī Cesvaines novada attīstības programmas 2012.–2018. gadam rīcību un investīciju plānā, kā
arī ir saglabāts 2018. gada 31. jan-

vārī aktualizētajā redakcijā, kas tika
apstiprināti ar domes sēžu lēmumiem. Šā gada martā dome noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu
un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu.
2018. gada 28. jūnijā domes
sēdē tika skatīts jautājums par šā
projekta turpmāku īstenošanu. Tā
kā sēdē nepiedalījās visi deputāti,
tika lemts šo jautājumu padziļināti izskatīt domes ārkārtas sēdē pēc
neilga laika – 3. jūlijā.
Domes ārkārtas sēdē, izvērtējot
nepieciešamību īstenot šo projektu un paredzamās izmaksas, tika
apsvērti iespējamie risinājumi Pils
ielas infrastruktūras uzlabošanai.
Jau iepriekš tika izstrādāts ielas rekonstrukcijas projekts, kur
projekta izstrādātājs SIA „Ceļu
komforts” kontroltāmē paredzējis
1 171 105 EUR (ar PVN) izmaksas. Iepirkuma procedūras rezultātā tika saņemti piedāvājumi, no
kuriem zemākā piedāvātā cena ir
1 325 288,86 EUR (ar PVN), tātad
sadārdzinājums ir 154 183 EUR.
Deputāti sēdes laikā apsprieda
variantus Pils ielas rekonstrukcijas izmaksu samazinājumam.
Izskatīts variants vienkāršotai
atjaunošanai – nomainot tikai asfalta segumu, tādējādi neturpinot

īstenot projektu, kuram paredzēts
piešķirtais finansējums. Arī vienkāršotajā variantā atjaunojot ielas
segumu, būtu nepieciešams pašvaldības finansējums, kas būtu
līdzvērtīgs kredītsaistībām projekta
īstenošanas gaitā. Viedokļi par labu
projekta īstenošanai tika pamatoti
ar turpmākajos gados nepieciešamajām mazākajām izmaksām, nekā
tikai pielabojot esošo – šādā gadījumā tiktu rasts risinājums īstermiņā,
kas ik gadu prasītu arvien lielākus
līdzekļus. Atbalstot projekta turpināšanu, pašvaldībai būtu nepieciešams Valsts kases kredīts, tomēr, kā
uzsvēra ekonomiste Gunita Alksne,
pašvaldības kredītsaistības, salīdzinot ar citām pašvaldībām, ir vērtējamas kā nelielas. Diskusijas domes
sēdes gaitā raisījās arī par prioritātēm ceļu un ielu jomā, turklāt pirms
ielas rekonstrukcijas AS „Cesvaines
piens” plānojis veikt savu pazemes
komunikāciju pārbūvi, kas ietekmē
Pils ielas segumu. Svarīgi, ka šis
projekts guvis atbalstu, jo Pils iela
ir nozīmīgs pārvietošanās posms
netālu bāzētiem Cesvaines uzņēmumiem (projekta priekšnoteikumi, ka
ceļa posma tuvumā ir jābūt uzņēmēju infrastruktūrai) – lai pie tiem
nokļūtu, ir jāpārvietojas pa šo ielu.
Sakārtot infrastruktūru ir vienīgais

veids, kā pašvaldība var atbalstīt
privātos uzņēmējus.
Domes ārkārtas sēdē ar 5 balsīm
PAR (Vilnis Špats, Vēsma Nora,
Līga Ozola, Didzis Baunis, Dzintars Bušs), 3 – PRET (Juris Rozenbergs, Kārlis Edvards Bandenieks,
Imants Spridzāns), 1 – ATTURAS (Ilga Rumpe) tika pieņemts
lēmums turpināt realizēt projektu, noslēdzot iepirkuma līgumu
„Pils ielas pārbūve Cesvainē” par
1 325 288,86 EUR, tai skaitā PVN.
Plānotais pašvaldības finansējums
no tā ir 715 930 EUR.
Projekta īstenošanas rezultātā
tiks sakārtota Pils iela posmā no
krustojuma ar Gulbenes–Madonas
šoseju līdz tiltam Cesvaines centrā. Tiks izbūvētas gājēju pārejas
ar LED apgaismojumu un gājēju
celiņi visa posma garumā, kā arī
stāvlaukumi pie kultūras nama,
bibliotēkas un domes.
Šis lēmums domes sastāvam
nebija viennozīmīgs un viegls,
tika apspriestas visas idejas, taču,
apkopojot visus par un pret, varam teikt, ka pēc ne visai ilga laika redzēsim sakārtotu, organizētu
galveno pilsētas ielu, var teikt, vizītkarti, pa kuru pilsētā ierodas ne
vien iedzīvotāji, bet viesi.
Linda Vanaga

Mākslas plenēra darbu izstāde domes zālē
Cesvaine ir pilsēta ar ainavisku,
vēsturisku vidi, kas dod iespēju īstenot dažādus mākslas projektus. Kopš 2013. gada nedēļu
pirms novada svētkiem Cesvaines
kultūras nams sadarbībā ar Cesvaines mākslas studiju, kuru vada
Cesvaines vidusskolas, Mūzikas
un mākslas skolas pedagoģe profesionāla māksliniece Ērika Dogana,
organizē mākslas plenēru „Cesvaine”. Plenērs rada sabiedrībā interesi par mākslu kā vērtību, par mākslinieku kā personu un sabiedrības
sastāvdaļu, par radošu procesu un
atšķirīgu redzējumu. Mākslinieki
ir dažāda vecuma, ar dažādu pieredzi. Dalībnieki ir gan profesionāli mākslinieki, gan amatieri, gan
mākslas skolotāji. Plenērs ir izaugsmes iespēju, attīstības un radošuma skola. Tā dalībnieki savstarpēji
bagātinās, dalās pieredzē, ieinteresē sabiedrību ieraudzīt skaisto un
citādo kultūrvēsturiskajā vidē un

dabā, ienes svaiguma, radošuma katru gadu papildinās. Nākotnes šējo gadu mākslas plenēriem. Ir
un aizrautības dzirksti mazliet iecere ir veidot ceļojošu izstādi gan aplūkojamas gan Cesvaines dabas
vienmuļajā pilsētas ikdienā. Pēc pa novada iestādēm, gan kaimiņu ainavas, gan klusā daba – katrs
radošas darba dienas tiek pārrunāts novadiem.
mākslinieks sevi izpaudis savā
paveiktais, sniegti padomi, notiek
Cesvaines novada domes lielajā unikālajā rokrakstā. Gleznas apdiskusijas un viedokļu apmaiņa, kā zālē no jūlija sākuma līdz septem- skatāmas domes darba laikā. Izstāarī noris kopīga atpūta.
brim ir skatāmas plenēra māksli- des atklāšanas pasākums paredzēts
Plenēra noslēgumā, kas norit nieku dāvinātās gleznas no iepriek- plenēra darbības nedēļā: norises
novada svētkos, visi
laiks tiks precizēts,
darbi tiek izstādīti notādēļ aicinām sekot
slēguma izstādē, mākaktualitātēm.
slinieki cesvainiešiem
Visi mākslinieki
un mākslas cienītāji
un pilsētas viesiem pieir aicināti piedalīdāvā bagātīgu kultūras
programmu – ir iespēja
ties mākslas plenērā,
kā arī šāgada darbu
piedalīties, pamēģināt,
radoši darboties, gūt
izstādes
atklāšazināšanas mākslas darnā novada svētku
laikā – 28. jūlijā
ba tapšanas procesā,
plkst. 11.00 – uz svētiepazīt mākslinieku kā
ku galvenās skatuves.
personību. Katrs mākLinda Vanaga,
slinieks vienu gleznu
Kristīne Aumele,
atstāj Cesvainē, un no
Lindas Vanagas
šiem darbiem tiek veifoto
dota kolekcija, kura
Plenēra gleznu kolekcijas darbi izstādē

Cesvaines Ziņas

„Cesvaines
grāmatas”
materiāli pārtop
grāmatā
Paldies visiem čaklajiem rakstītājiem, pārrakstītājiem, fotogrāfiju gādātājiem, skenētājiem un citiem palīgiem
un atbalstītājiem! Kaut gan materiālu
iesniegšana „Cesvaines grāmatai, IV”
ir beigusies, turpinām saņemt stāstus,
atmiņas, fotogrāfijas, tāpēc joprojām
nav iespējams nosaukt precīzu lappušu skaitu un tātad arī izmaksas. Taču ir
jau samaketētas apmēram 100 lappuses
(sākotnēji plānojām pavisam ap 600
lpp.), esam izvēlējušies tipogrāfiju, un
kāds papildu simts lappušu grāmatu
pār mēru nesadārdzinās.
Par iesniegtajiem rakstu un foto
materiāliem paldies Mārai Lejniecei,
Gunāram Kornetam, Valteram Nollendorfam, Kārlim Būmeisteram, Daigai
Matrozei, Guntaram Knikstam, Ingai
Vilcānei, Vilnim Špatam, Aivaram
Knikstam, Sandrai Priedītei, Edmundam Miteniekam, Dacei Zvirgzdiņai,
Annai Aveniņai, Baibai Putniņai, Līgai
Čeverei, Sandrai Stadei, Aijai Balodei,
Jānim Lubkinam, Andrim Skridem,
Mudītei Gasperovičai, Annai Dargevicai, Andai Līcei!
Par dažādu palīdzību paldies Gatim
Krūmiņam, Solveigai Stafeckai, Antrai
Āboltiņai, Intim Vēverim, Zilgmai
Turkinai, Mārai Evardsonei, Daigai
Matrozei, Annai Mengotei, Dainai Augulei, Arturam Vičam, Aivaram Knikstam, Andrejam Edvīnam Feldmanim,
Ivetai Grīniņai, Vilnim Špatam, Astrai Matrozei, Veltai Kalniņai, Jurim
Visockim, Gundegai Otvarei, Dzintrai
Otvarei, Ivo Holstam, Dacei Zvirgzdiņai, Agritai Kornetai, Laimai Ķeverei,
Lindai Dagnijai Driķei, Dacei Skraučai, Laumai Jurkovskai, Dacei Feldmanei, Paijai Gulbei, Ansim Bogustovam,
Sandrai Kvēpai, Birutai Banderei, Ingai Vilcānei!
Paija Gulbe no Kurmu (Kurmju)
dzimtas meklē informāciju par Mirdzu
Priedi (dzīvojusi Grašos) un Elmāru
Oskaru Peipu (dzimis 1908. g.; iesvētīts 1925. g. Tirzā; dzīvojis ļoti tuvu
Ķinderēm, bijis Ķinderu kapu zvanītājas znots). Ja jums ir ziņas (atmiņas,
foto u. tml.) par šiem cilvēkiem, lūdzu,
atsaucieties!
Paldies par ziedojumu Maijai Skopanei, Mārtiņam Kasparam, Dzintrai
Bistrovai, Ingai Tētai, nodibinājumam
„Skrides fonds”, Aivaram Tētam! Grāmatai līdz šim ir saziedoti 2806,60 eiro;
tas ir pietiekami dažādiem sagatavošanas izdevumiem un apmēram trešdaļai
maketa. Turpinām vākt ziedojumus un
aicinām uz sadarbību arī iespējamos
sponsorus. Rekvizīti pārskaitījumam:
Cesvaines kultūras veicināšanas biedrība (CKVB), reģ. Nr. 50008030931,
AS „SEB banka”, konts LV20 UNLA
0030 9007 0000 6, norāde „Ziedojums
„Cesvaines grāmatai””. Ja vēlaties ziedot skaidrā naudā, lūdzam zvanīt.
Tuvākajās nedēļās sāks darboties
mājaslapa
www.cesvainesgramata.
lv, kur arī būs precīza informācija par
atbalsta iespējām, grāmatu e-veikals,
blogs utt. Mājaslapas izveidi esam saņēmuši dāvanā, un tas ir liels atbalsts,
par ko esam pateicīgi.
Kontakti
informācijai:
tālr.
29432776, e-pasta adrese: ckvb@inbox.lv vai sanita.dabolina@inbox.lv;
pasta adrese: Sanitai Dāboliņai Krasta
ielā 3–7 Cesvainē, LV-4871.
Sanita Dāboliņa,
grāmatas redaktore
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Cesvaines
Mūzikas un mākslas skola
uzņems jaunus audzēkņus
pirmdien, 27. augustā,
plkst. 18.00 Celtnieku ielā 1
Pirmā tikšanās
2018./2019. mācību gadā –
pirmdien, 3. septembrī,
plkst. 12.00
Celtnieku ielā 1

Cesvaines
Mūzikas un
mākslas skola
piedāvā
MĀKSLA
Visiem, kuri vēlas īstenot savu
mērķi vizuāli plastiskās mākslas
prasmju apguvē, piedāvājam speciālistu vadībā apgūt zīmēšanas,
gleznošanas, mākslas valodas pamatu, veidošanas, kompozīcijas
prasmes profesionālās ievirzes
izglītības programmā „Vizuāli
plastiskā māksla”:
• ar 9 gadu vecumu – valsts finansētā 5 gadu programmā ar vecāku
līdzfinansējumu (7 EUR mēnesī)
vai
• gleznošanas nodarbībās personām bez vecuma ierobežojuma
(samaksa – 7 EUR par vienu nodarbību, sadalot samaksu uz grupas dalībniekiem līdz 12 personām).
• Iespējamas arī bezmaksas nodarbības.
Sagatavojiet dzimšanas apliecības kopiju! Pārējo dokumentu veidlapas aizpildīsiet uz vietas.
Vizuāli plastiskās mākslas prasmju apguve attīsta spējas darboties
jebkurā jomā.
MŪZIKA
Visiem, kuri vēlas īstenot savu
mērķi mūzikas instrumenta spēles
vai dziedāšanas prasmju apguvē,
piedāvājam speciālistu vadībā apgūt klavierspēles, akordeona spēles, vijoles spēles, flautas spēles,
saksofona spēles, klarnetes spēles,
dziedāšanas prasmes profesionālās
ievirzes izglītības programmās:
• ar 6–9 gadu vecumu – valsts finansētās 4, 6, 8 gadu programmās
ar vecāku līdzfinansējumu (7 EUR
mēnesī) vai
• pašapmaksas nodarbībās personām bez vecuma ierobežojuma
(samaksa – 6 EUR par vienu nodarbību).
Mūzikas instrumenta vai dziedāšanas prasmju apguve attīsta spējas darboties jebkurā jomā.
Bērniem jānodzied dziesma. Sagatavojiet dzimšanas apliecības kopiju! Pārējo dokumentu veidlapas
aizpildīsiet uz vietas.
Ja jums nav skaidri mērķi, palīdzēsim tos atrast un izveidot īstenošanas plānu, tiekoties pirmdien, 2018. gada 27. augustā,
plkst. 18.00 Celtnieku ielā 1 vai
sazinoties pa tālruņiem 64852498,
26446141.
Inta Stiene,
direktore
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Izskanējuši dziesmu un deju svētki
Grandiozie simtgades XXVI Vispārējie latviešu dziesmu un
XVI deju svētki ir izskanējuši! Šogad dziesmu un deju svētkos piedalījās kopumā 43 219 dalībnieki.
Svētku nedēļas laikā organizētos
pasākumus – dziesmu, deju, pūtēju orķestru, folkloras kopu un
dziesminieku koncertus – klātienē
vērojuši vairāk nekā 0,5 miljoni apmeklētāju. Visplašāk apmeklētais
neapšaubāmi bija noslēguma koncerts „Zvaigžņu ceļā” – to klātienē
skatījās 67 253 apmeklētāji. Šis ir
visu laiku lielākais dalībnieku un
skatītāju skaits svētku vēsturē. Šie
svētki uzskatāmi par vieniem no labākajiem to vēsturē, arī par vieniem
no mierīgākajiem, jo, pēc kārtību
uzraugošo iestāžu atskaitēm, būtiskas problēmas netika konstatētas.
Vairāk nekā 18 000 visu paaudžu
dejotāju izdejoja mūsu tautas vēs-

tures nozīmīgākos brīžus no pirmsākumiem līdz šodienai Daugavas
stadionā deju lieluzvedumā „Māras
zeme”, savukārt latviešu komponistu kora dziesmas un instrumentālos
skaņdarbus, latviešu skatuviskās
dejas Mežaparka Lielajā estrādē noslēguma koncertā „Zvaigžņu ceļā”
izpildīja 16 500 jaukto, sieviešu,
vīru un senioru koru dziedātāju,
1200 dejotāju un 1500 pūtēju orķestru mūziķu, kā arī solisti.
Arī Cesvaines novads kuplināja
svētkus ar vairāku paaudžu dziedātājiem un dejotājiem – vairāk nekā
100 dalībnieku.
Lai skanīgās balsis un deju soļi
paliek siltās un arvien dzīvās atmiņās līdz nākamajiem dziesmu un
deju svētkiem!
Linda Vanaga,
publicitātes foto
no „Elektrum” goda vārtiem

Novada delegācija svētku gājienā

Jauktais koris „Cesvaine” dziesmu svētku gājienā

Ar pagalma svētkiem Cesvaines BJC atgriezies mājās
Tā kā Cesvaines pilsmuižas staļļu
jumta rekonstrukcija ir noslēgusies,
2018. gada 28. jūnijā domes sēdē
deputāti lēma nodot Cesvaines bērnu un jauniešu centram (BJC) telpas, kurās tas atradās pirms remontdarbu uzsākšanas.
Skolas brīvlaikā, vasarīgā 10. jūlija pēcpusdienā, krietns pulks bērnu un jauniešu pulcējās radošās un

sportiskās aktivitātēs, lai svinētu
pagalma svētkus.
Pagalmā, kopš tajā atgriezušies
un to apdzīvo bērni un jaunieši,
jūtams dzīvīgums un dzīvesprieks.
Pagalma svētkos notika lielās bumbas ripināšana, kriketa spēlēšana,
laimes aka un dažādas lielizmēra
dārza spēles, piemēram, milzu domino, tika piedāvāti arī erudīcijas

Radošās darbnīcas un raibu raibās aktivitātes

Cesvaines Ziņas

uzdevumi un radošās darbnīcas.
Ikvienam dienas gaitā bija iespēja
iegūt hennas tetovējumu.
Ar skaistiem un radošiem svētkiem, kurus organizēt palīdzēja paši
jaunieši, BJC ir atgriezies savās
mājās – staļļu ēkā. Vasaras periodā
BJC darbojas katru darbdienu:
no pirmdienas līdz ceturtdienai –
9.00–12.00 un 13.00–17.00,

piektdienās – 9.00–12.00 un
13.00–16.00.
Laipni aicināti pavadīt vasaru
kopā Cesvaines BJC!
Vairāk informācijas par BJC darbību: Inga Bekasova, Cesvaines
BJC vadītāja, tālr. 29179890, epasts inga.bekasova@cesvaine.lv.
Linda Vanaga,
autores foto

Sportisko iemaņu treniņš un pārbaude

Pludmales volejbolā Cesvainē viesojas daudz komandu
Šogad laikapstākļi īpaši lutinājuši vasaras sporta veidu cienītājus.
Viens no populārākajiem vasaras
sporta veidiem Cesvainē ir pludmales volejbols, un jau ierasti pirms
Līgosvētkiem tiek organizētas sacensības. Šogad tās noritēja, pie-

daloties īpaši kuplam dalībnieku
skaitam – kopā 28 komandas no
Cesvaines, Madonas, Smiltenes,
Alūksnes u. c. novadiem.
Pirmajā pludmales volejbola sacensību dienā savstarpēji sacentās
40 gadus veci un vecāki vīrieši, kuri

Laureātes jauniešu un sieviešu grupā

savas komandas no esošajiem dalībniekiem izlozēja uz vietas. Rezultātā 3. vieta – Ilgonim Vasilišinam un
Raivim Sausiņam, 2. vieta – Jurim
Praškevičam un Vīgantam Vasilišinam, bet 1. vietas ieguvēji – Māris
Vanags un Ģirts Baltausis.
Kad beidzās vīriešu spēles, sacensības turpināja jaunieši līdz 16 gadu
vecumam un sievietes. Godpilnā
3. vieta meiteņu konkurencē – Agnesei Romulei un Jasmīnai Laumai
Bērziņai (komanda „Mazā HETA”),
2. vieta – komandai „Karameles” –
spēlētājām Sigitai Stuķēnai un Dairitai Pulkstenei, bet 1. vietu izcīnīja
Justīne Kleina un Līva Vāvere no
Smiltenes.
17. jūnijā sacensības turpinājās
un savstarpēji sacentās 16 gadus
veci un vecāki jaunieši un vīrieši.
Arī šī vecuma grupa tika pārstāvēta kuplā skaitā – sacensības norisinājās visu dienu. To laikā tika noskaidroti labākie, meistarīgākie un

veiksmīgākie pludmales volejbolisti: 3. vieta – komandai „Krasnovs /
Miškinis” – spēlētājiem Ralfam
Miškinim un Jānim Krasnovam,
2. vieta – komandai „Tagil” – spēlētājiem Dāvim Grudulim un Naurim
Grudulim, sīvā spēļu cīņā labākie
un 1. vietas ieguvēji – Edijs Simsons un Andris Jermakovs komandā
„Ļaudona”.
Paldies Dzintaram Tonnim, spēlētājiem un visiem, kas rūpējas par to,
lai volejbola laukumi būtu sakopti
un Cesvainē varētu uzņemt citu novadu volejbolistus!
Sacensības
tika
organizētas projektā „Veselai un laimīgai ģimenei Cesvaines novadā”
(Nr. 9.2.4.2/1/l/017), sadarbojoties
ar Cesvaines kultūras namu. Nākamās pludmales volejbola sacensības
tiks organizētas augustā.
Ilvija Kecko,
foto no personiskā arhīva

Atsākas
fizioterapijas
nodarbības
projektā
Projektā „Veselai un laimīgai ģimenei Cesvaines novadā”
(Nr. 9.2.4.1/16/I/001) jūlijā atsākas
fizioterapijas nodarbības senioriem,
kā arī ikvienam citam interesentam:
• nodarbības senioriem ar
17.07.2018
notiks
otrdienās
plkst. 12.00 trenažieru laukumā pretī
pansionātam (sliktos laikapstākļos –
internātpamatskolas zālē), tās vadīs
fizioterapeite Kristīne Sirmā;
•
nodarbības visiem interesentiem ar 23.07.2018 notiks pirmdienās plkst. 17.30. internātpamatskolas zālē, tās vadīs fizioterapeite
Karlīna Rudzīte.
Vairāk par projekta aktualitātēm
var uzzināt un aktivitāšu plānu katram mēnesim var iepazīt Cesvaines
novada mājaslapā www.cesvaine.lv,
sākumlapas kreisās puses izvēlnē
klikšķinot uz sadaļas „Veselai un laimīgai ģimenei Cesvaines novadā”.
Projekts „Veselai un laimīgai ģimenei Cesvaines novadā”
(Nr. 9.2.4.1/16/I/001) tiek finansēts
no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem.
Linda Vanaga,
Sandra Briede,
projekta koordinatore

PAZIŅOJUMS
Senioru grupas uzvarētājkomandas

No 23. jūlija līdz 11. augustam Cesvaines novada domē var
pieteikt (iesniedzot aizpildītu un
parakstītu pieteikumu) vēlēšanu
iecirkņa komisijas locekļu kandidātus Cesvaines novada vēlēšanu iecirknim Nr. 953 (Kraukļu
skola) 13. Saeimas vēlēšanu organizēšanai 2018. gada 6. oktobrī.
Informācija: https://www.cvk.
lv/pub/public/30475.html.

Meistarīgākie jauniešu grupas spēlētāji

Velobraucienā par bibliotēkām
Svētdienā 15. jūlija, priekšpusdienā 14 bibliotēku draugi un
bibliotekāri devās Cesvaines un
Kraukļu bibliotēku organizētajā
„Velobraucienā par bibliotēkām”
(Cycling for Libraries, vairāk informācijas: http://www.cyclingforlibraries.org). Šogad maršruts pārsniedza novada robežas.
Ceļš veda caur vēsturisko
Kraukļu muižu, aplūkojot Kraukļu dzirnavas, „Īvānu” un „Līcu”
mājas, kur pagājušajā gadsimtā
saimniekojusi Īvānu dzimta. Tā-

lāk – pa Šņores ceļu, līdz izbraucam uz šosejas, kur uz īsu brīdi
piestājam pie Bučauskas Svētā
Nikolaja pareizticīgo baznīcas.
Tad – Dzelzavas pagasta 1. bibliotēka, un pirmais ceļa posms veiksmīgi pievarēts.
Bibliotēkas vadītāja Vineta Truhanova pastāsta par ēku, kurā atrodas bibliotēka, un iepazīstina
ar Dzelzavas bibliotēkas vēsturi,
ikdienu un aktualitātēm. Paviesojušies un iestiprinājušies turpinām
ceļu uz Doku Ata muzeju Dzelza-

Cesvaines novada
vēlēšanu komisija

Pie Cesvaines bibliotēkas pirms
izbraukšanas
vas pagasta „Muceniekos”. Izrādās, ka rakstnieks tiek uzskatīts par
pirmo grāmatu krājuma izveidotāju
Dzelzavā. Muceniekos svin vasaras vidus svētkus un tiek izrādīta
Ādolfa Alunāna luga „Mucenieks
un muceniece” Cēsu tautas teātra
iestudējumā. Noskatījušies izrādi,
atpūtušies un baudījuši Dzelzavas
saimnieču cienastu, dodamies mājupceļā.
Ar priekpilnām sirdīm un gandarījumu par kopā pievarētajiem
aptuveni 45 kilometriem sakām
paldies katram velobrauciena dalībniekam, kas ar savu klātbūtni
darīja šo dienu īpašu!

Laipni aicināti tējas namiņā
apskatīt Cesvaines tūrisma
centra jūnija gida Krista
fotoizstādi „Cesvaines puses”!
Turpat var iepazīt un uzspēlēt
19. gs. spēles un satikt Cesvaines
gidu.
Ja gids devies ekskursijā vai uz
tūrisma centru,
lūdzam zvanīt: 26172637.

Līga Čevere,
Ainara Tīsa foto

Velobraucēji pie Dzelzavas bibliotēkas
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Jau par tradīciju kļuvis pasākums augustā, kad aicinām ikvienu, ņemot līdzi ģimeni un draugus,
piedalīties jautrā, izklaidējošā un
veselību veicinošā pasākumā.
11. augustā jau no plkst. 10.00
rītā – komandu un ģimeņu aktivitātes (komandā 3–5 cilvēki), kā
arī individuālās disciplīnas. Komandām savu spēku, veiklību un
izveicību būs iespējams pierādīt
dažādās aktivitātēs: jautrais kubs
ar mazo kubu likšanu, bizes pīšana, nepaklausīgās bumbiņas,
makšķerēšana no imitēta dīķa, kā
arī dažādas stafetes. Individuāli
meistarību varēs pierādīt bumbiņbolā, atrakcijās „Jautrie maisiņi”,
„Sudraba bumbas”, savukārt spēku
pārbaudīt tādās atrakcijās kā „Spēkavīrs” un maisa mešana.
Sporta diena tiek organizēta pie
Cesvaines vidusskolas, komandas
tiek aicinātas reģistrēties pie administratora jau no plkst. 9.30, savukārt individuālajiem dalībniekiem
reģistrācija nav nepieciešama – tas
būs jādara pie katras izvēlētās disciplīnas atsevišķi.
Katra no sporta dienas atrakcijām ietver vismaz vienas muskuļu
grupas aktivēšanu un attīstīšanu –
lokanību, spēju dinamiski veikt
aktivitātes, kardioslodzes izturību.
Motivējot jebkuru cilvēku būt
fiziski aktīvam visos dzīves posmos, Cesvaines novada pašvaldība
kopā ar biedrību „Vidzemes sporta atbalsta centrs”, kas nodrošinās
sporta dienas aktivitāšu organizēšanu un norisi, aicina ikvienu
iedzīvotāju piedalīties fiziskajās
aktivitātēs.
Dalība pasākumā – bez maksas. Ģimeņu sporta diena notiek projektā „Veselai un laimīgai ģimenei Cesvaines novadā”
(Nr. 9.2.4.1/16/I/001), kas tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda
līdzekļiem.
Linda Vanaga

Informācija
Informējam, ka kultūras pasākumos tiks fotografēts un (vai)
filmēts. Lai sniegtu informāciju
iedzīvotājiem un nodrošinātu
pašvaldības iestāžu darbības
caurredzamību, informācija par
pasākumu kopā ar vizuālo materiālu var tikt izmantota publicitātes nolūkiem. Atrodoties
pasākumā, jūs apliecināt, ka
esat informēts, ka varat tikt iekļauts (-a) audio vai vizuālajā
materiālā.

Šā gada 4. augustā Cesvaines novada „Pakavos” jātnieku sporta svētki – sacensības
un citas aktivitātes dienas garumā! Laipni aicināti!
Jātnieku sporta sacensības
šķēršļu pārvarēšanā „Cesvaines kauss”.
Dienas laikā (jau no
plkst. 11.00) – vizināšanās ar
zirgiem un ponijiem, zirglietu tirdziņš, sacensības šķēršļu
pārvarēšanā konkūrā, kā arī
daudzas citas aktivitātes.
Pasākumu muzikāli papildinās popgrupa „Latgales dāmu
pops”.
Ieeja: 3 EUR; bērniem līdz
skolas vecumam – bez maksas.
Laipni aicināti un mīļi gaidīti!
Sacensības organizē:
jātnieku sporta klubs „Pakavs”, tālrunis informācijai
26481068

Nākamais
„Cesvaines Ziņu”
numurs iznāks
2018. gada 23. augustā
Nr. 7 (299) 2018. gada 19. jūlijā
Izdevējs: Cesvaines novada dome
Reģistrācijas apliecība Nr. 1578
Tirāža – 470 eks.
Redaktore – 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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Apsveikumi
Garš dzīves ceļš ir šodien
 		
Tava rota,
Kur spēku jaunai dienu
		
gaitai smelt,
Laiks atritina šodien gadu
 		
jostas,
Tās gadu jostas, kurās austs
 		
Tavs mūžs.
Nav skaita atmiņām, kas
		
sirdī mostas,
Un zelta mirkļiem, vējš ko
		
neaizpūš.
Sveicam skaistajā jubilejā
Zinaidu Prunti!
Lai katra jauna diena nāk ar
veselību, enerģiju un prieku!
Inese, Ausma, Maiga,
Valerija, Ilga, Dagmāra,
Gatis, Rozenbergi un
Rudņevi

Cesvaines novada
svētkos būs iespēja aktīvi
izkustēties:
arī šogad Cesvaines svētku
kauss strītbolā!
28. jūlijā plkst. 11.00
jauniešu sporta laukumā,
reģistrēšanās no plkst. 10.30.
Sacensības norisināsies
vecuma grupā 16+, dalība –
bez maksas.
Iepriekšēja pieteikšanās, rakstot trupavniece2@inbox.lv.
Projekts tiek finansēts
no Eiropas Sociālā fonda
līdzekļiem.

