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Cesvaines novadam ieejot jaunā statusā

Pašvaldību vēlēšanu rezultāti Madonas novadā
Centrālā vēlēšanu komisija apkopojusi da-

tus pēc balsu saskaitīšanas visos 24 nu jau 
apvienotā Madonas novada vēlēšanas iecir-
kņos. Kopumā Madonas novadā pašvaldību 
vēlēšanās piedalījās 8787 jeb 35,69 % vēlē-
tāju.

REZULTĀTI:
* Latvijas Reģionu apvienība un Latvijas 

Zemnieku savienība ieguva 41,54 % vēlētāju 
balsu, kas nodrošina 8 deputātu vietas: Agris 
Lungevičs, Māris Olte, Gunārs Ikaunieks, 
Rūdolfs Preiss, Aigars Šķēls, Guntis Klikučs, 
Guntis Ķeveris, Valda Kļaviņa;

* „Jaunā VIENOTĪBA” ieguvusi 17,65 % 
balsotāju atbalstu, kas nodrošina 3 deputātu 
vietas: Andrejs Ceļapīters, Kaspars Udrass, 
Artūrs Grandāns;

* Nacionālajai apvienībai „„Visu Latvijai!”-

Līgodama vien atnāca
Tā līksmā Jāņu diena:
Pār siliem, pār mežiem,
Pār miezīšu tīrumiem.
 Latviešu tautasdziesma

Lai ugunskuru liesmas izgaismo gada īsāko nakti un saule silda 
visgarākajā gada dienā!

Tradīcijām bagātus un lustīgus Līgo svētkus!

Cesvaines novada pašvaldība

Šogad, 2021. gada 30. jūnijā, beigs pastāvēt 
iedzīvotāju ievēlēta Cesvaines pašvaldības 
dome, bet Cesvaines novada teritorija tiks 
apvienota ar Lubānas, Ērgļu un Madonas no-
vadiem, izveidojot vienu Madonas novadu. 
Cesvaines novads kā administratīva vienība 
beigs pastāvēt.

Lai gan dažiem varbūt šķiet, ka tiek atjau-
nota teritorija gandrīz bijušā Madonas rajona 
robežās un dzīve notiks līdzīgi kā rajona laikā, 
tas tā nav. Madonas rajona laikā katrā tās ie-
tilpstošajā teritorijā – pilsētā vai pagastā – bija 
sava vēlēta institūcija – dome vai padome. Tā 
bija līdzvērtīga pirmā līmeņa pašvaldībai ar 
saviem deputātiem, funkcijām un finanšu re-
sursiem. Savukārt rajona padome bija līdzvēr-
tīga otrā līmeņa pašvaldībai, sastāvēja no pil-
sētu vai pagastu domju priekšsēdētājiem, un 
tiem bija savas funkcijas un finanšu līdzekļi.

Pašreiz jaunievēlētā Madonas novada dome 
būs vienīgā lēmējinstitūcija par gandrīz visu 
(izņemot Varakļānu novadu) bijušo rajona 
teritoriju. Uz vietas – pilsētās un pagastos – 
strādā un strādās iecelti izpildinstitūcijas pār-
stāvji – pārvaldnieki.

Tā kā Cesvainē vairs nebūs ne domes, ne 
deputātu, ne domes priekšsēdētāja, beidzot 
vadīt šo institūciju, vēlos nedaudz atskatīties 
atpakaļ un pavērtēt to, kas palicis atmiņā.

Mani domes priekšsēdētāja amatā ievē-
lēja 1999. gada 13. maijā, sasaukuma vidū, 
jo iepriekšējais pašvaldības vadītājs Valdis 
Kaprālis pēkšņi mainīja darbu un dzīvesvietu. 
Iepriekš strādāju interesantā darbā par zemes 
ierīkotāju Cesvaines pilsētā, un bija īss laiks, 
lai izšķirtos par jauno darbu. Lai gan tobrīd 
nedomāju, ka tas būs uz ilgu laiku un ar tādu 
nervu patēriņu.

Pirmais darbs bija cīņa par dzelzceļa sagla-
bāšanu. Nezin kāpēc sākotnēji Madonas rajo-
na vadība to neatbalstīja un ieteica arī mums 
tur „nebāzt galvu”. Tomēr nepadevāmies – 
kopā ar Kalsnavas pagastu nodrukājām at-
klātnes, kuras jebkurš varēja sūtīt Ministru 
prezidentam, Satiksmes ministrijai vai „Lat-
vijas dzelzceļa” vadītājiem. Rīkojām mītiņus, 
aicinājām žurnālistus un rakstījām rakstus. 
Tikmēr dzelzceļa posmi līdz Gulbenei jau bija 
demontēti, vēlāk demontēja arī visu Cesvai-
nes dzelzceļa stacijas mezglu, tika izmainīts 

un samazināts pasažieru vilcienu kustības 
grafiks, lai pierādītu, ka cilvēki dzelzceļu ne-
izmanto. Iedzīvotāju spiediena rezultātā sliežu 
demontāžu pārtrauca, bet pa dzelzceļu vairāk 
pārvietojās preču vilcieni. Šobrīd, pēc vairāk 
nekā 20 gadiem, Satiksmes ministrija cenšas 
iepriekš sagrauto reanimēt – lai izdodas!

Atmiņā ir 2002. gada 5. decembris, kad 
izcēlās ugunsgrēks Cesvaines pilī. Tas bija 
šoks Cesvainei un visai Latvijai. Ugunsdzē-
sēji toreizējos apstākļos darīja, ko varēja, bet 
būtībā pili no nodegšanas pasargāja ap 60.–
70. gadiem uzbūvētais betona pārsegums virs 
2. stāva. Trakākais, ka vairāk nekā 500 bērnu 
un skolotāju palika bez mājvietas. Madona 
piedāvāja bērnus vadāt ar autobusiem uz sa-
vām skolām, bet tad Cesvaine vispār paliktu 
bez skolas. Mums nebūtu sava novada un iz-
augsmes iespēju. Izvēlējāmies grūtāko ceļu – 
mācīt bērnus vairākās vietās, atjaunot pili un 
cīnīties, lai piepildās sapņi par jaunu skolu.

Bērni mācījās piecās, sešās vietās, vienu 
brīdi pat divās maiņās. Bija grūti bērniem, vēl 
grūtāk skolotājiem. Paralēli tika meklētas vi-
sas iespējas un lobiji, lai iegūtu finansējumu 
jaunas skolas projektēšanai un būvniecībai, kā 
arī pils atjaunošanai. Toreiz Izglītības un zi-
nātnes ministrijai budžets visu Latvijas skolu 
remontiem bija 2 miljoni latu, bet mums vie-
niem skolas būvniecībai vajadzēja 4 miljonus 
latu. Tajā laikā bija liela inflācija, un, sama-
zinot skolas būvapjomu – neizbūvējot sporta 
zāli, sporta laukumu un ielu, pēc gada skolas 
pirmā kārta maksāja tikpat, cik iepriekš visa 
skola. Sākotnēji mums daudz palīdzēja Kārlis 
Šadurskis, kurš bija izglītības un zinātnes mi-
nistrs, bet, „Jaunajam laikam” atstājot valdību 
un pie varas nākot Tautas partijai, gāja ļoti, ļoti 
grūti.

Skolu mēs uzbūvējām par spīti tam, ka ne-
bija naudas un Tautas partijas līderi Madonas 
rajonā skaidrā tekstā pateica, ka mūs neatbals-
tīs. Šā atbalsta trūkuma dēļ nevarējām uzbūvēt 
visas skolas kārtas un ielu gar uzbūvēto skolu, 
lai gan valstī tolaik bija „treknie gadi”. Pēc 
skolas uzbūvēšanas sākās cīņa par to, kur at-
rast naudu par uzbūvēto skolu, jo samaksāta 
bija tikai puse no 4 miljoniem. Būvētāji paspē-
ja ierosināt pašvaldības maksātnespēju un ie-
sūdzēt mūs tiesā. Jāatceras, ka līdztekus notika 

izmeklēšana par pils ugunsgrēku un spiediens 
pili atdot kādam ārzemju grāfam. Psiholoģiski 
smags laiks. Naudu palīdzēja meklēt Saeima 
un vēlāk arī Valda Dombrovska valdība. Par 
beidzamo daļu atļāva ņemt otru kredītu skolai. 
Skolas atklāšanā 2007. gada 1. septembrī ne-
jauši dzirdēju frāzi: „Par tādu skolu var ziedot 
arī kādu cilvēku.” Pa šo laiku es biju kļuvis 
krietni sirmāks un pabojājis veselību, bet to-
mēr negribējās vēl „uz altāra krist”. Savukārt 
Cesvaines vidusskolas uzbūvēšana bija pa-
mats Cesvaines novada pastāvēšanai nākamos 
12 gadus un straujai vēlākai attīstībai.

Tad nāca krīzes gadi. Bet interesanti, ka bija 
periods pirms Cesvaines pils ugunsgrēka ar 
samērā mierīgu laiku un pēc – ļoti aktīvs, ar 
publisku ēku atjaunošanu un infrastruktūras 
būvniecību. Tas bija ugunsgrēka pozitīvais 
moments, jo jaunu, laika garam atbilstīgu sko-
lu jau nu mums neviens neļautu būvēt.

Realizējām arī divas ūdenssaimniecības 
attīstības kārtas, izbūvējot jaunus ūdens dziļ-
urbumus, atdzelžošanas un attīrīšanas staci-
jas. Daļēji tika nomainīti Cesvaines ūdens un 
kanalizācijas vadi. Vēlāk tika pārbūvēta visa 
siltumtrase.

Krīzes gados pilnīgi pārbūvēta tika Cesvai-
nes kultūras nama ēka, skvēriņš un daļēji arī 
bibliotēkas ēka.

Kļuvām aizvien drosmīgāki, meklējām pro-
jektu iespējas, lai atjaunotu pili, uzbūvētu ielu 
pie skolas, sporta zāli. Centāmies izmantot da-
žādu Eiropas līdzfinansētu projektu iespējas, 
kā arī izmantot savu vai aizņēmumu naudu. 
Meklējām politisku atbalstu Latvijas valdībā 
un Saeimā.

Tādējādi pēc ilgāka darba izdevās Cesvai-
nes pilij piesaistīt divu dažādu projektu finan-
sējumu, viens no tiem – visā Vidzemē vienī-
gais pārrobežu projekts. Pašlaik šis projekts 
tiek realizēts. Bet tas, ka pils pēc jumta uzlik-
šanas atguva vēsturisko ārējo izskatu, bija liels 
notikums.

Ņemot aizņēmumu, uzbūvējām sporta zāli, 
bet, izmantojot Eiropas Savienības fondu lī-
dzekļus, nosiltinājām bērnudārzu, internātsko-
lu un pašvaldības administrācijas ēku.

Ilgi apspriedāmies, vai izmantot Eiropas 
Savienības uzņēmējdarbības atbalstam pare-
dzētos līdzekļus Pils ielas un daļas no Brīvības 

ielas rekonstrukcijai. Naudas summas bija lie-
las, tomēr pašlaik sakārtotā vide ne tikai noder 
uzņēmējiem, bet priecē gan cesvainiešus, gan 
ciemiņus.

Arī jaunā katlumāja ar izbūvētajiem pilnīgi 
jaunajiem siltumtrases posmiem ir ieguvums.

Iepriekšminētās un vēl citas sīkākas investī-
cijas infrastruktūrā ir tikušas ieguldītas samērā 
īsā laika periodā un strauji. Svarīgi ir, lai tās 
būtu lietderīgas un iedzīvotāji tās novērtētu. 
Rēķinot investīcijās ieguldītos līdzekļus uz 
vienu iedzīvotāju, mēs kaimiņu novadus pār-
spējam 2–3 reizes.

Pašlaik nezinām, kādas būs iespējas jauna-
jā novadā, tāpēc raugāmies ļoti piesardzīgi 
un ceram, ka nepaliksim par Madonas noma-
li. Mēs ceram, ka attīstība neapstāsies, jo jau 
tagad ir plāni, ko paveikt nākotnē: Madonas 
ielas izbūve pie skolas, skolas sporta laukums 
un jaunais pansionāts ir tikai pirmie. Mēs visi 
ieejam pilnīgi jaunā situācijā, lai gan noteikti 
būtu varējuši strādāt arī patstāvīgi.

Es ļoti ceru, ka kopā ar mani Madonas no-
vada domē ievēlētie deputāti no Cesvaines te-
ritorijas Artūrs Čačka un Sandra Maksimova 
spēs aizstāvēt arī pašreizējā Cesvaines novada 
iedzīvotāju intereses.

Atskats uz galvenajiem paveiktajiem dar-
biem sanāca ļoti koncentrēts, bet noteikti laiks, 
kad paši lēmām, paši cīnījāmies savā, patstāvī-
gā Cesvaines novadā, nav velti izlietots.

Beidzot darbu kā domes priekšsēdētājs, 
izsaku pateicību visiem pašvaldības darbi-
niekiem, kuri pašaizliedzīgi strādājuši ikdie-
nā, visiem kolēģiem, kuri palīdzējuši realizēt 
iepriekšminētos darbus, jo tas nav tikai kāda 
viena cilvēka veikums.

Saku paldies visiem iedzīvotājiem gan par 
atbalstu ikdienā, gan vēlēšanās. Saku paldies 
arī tiem, kuri domā citādāk, jo mēs visi esam 
tik dažādi. Galvenais – lai redzam mērķi, uz 
kuru virzīties, un ejam vienā virzienā. Ces-
vainē pietiek darāmā, un esmu gatavs turpināt 
strādāt Cesvainei, bet par to jau lems jaunā 
Madonas novada dome.

Lai mums visiem labs prāts un veiksme ša-
jos pārmaiņu laikos!

Vilnis Špats,
Cesvaines novada domes

priekšsēdētājs

„Tēvzemei un brīvībai / LNNK”” uzticību 
pauduši 13,4 % balsotāju, tādējādi piešķirot 
3 deputātu vietas: Zigfrīds Gora, Tālis Sale-
nieks, Vilnis Špats;

* „Latvijas attīstībai” un politisko partiju 
„Izaugsme” atbalstījuši 10,26 % balsotā-
ju – 2 deputātu vietas: Artūrs Čačka, Andris 
Dombrovskis;

* Jaunajai konservatīvajai partijai – 8,68 % 
vēlētāju atbalsts un 2 deputātu vietas: Vita 
Robalte, Sandra Maksimova;

* „Vienoti Latvijai” ieguvusi 7,36 % vēlē-
šanu dalībnieku atbalstu un 1 deputātu vietu: 
Andris Sakne.

Plašāka informācija par vēlēšanu rezultā-
tiem Madonas novadā pieejama šeit: https://
pv2021.cvk.lv/pub/madonas-novads/velesa-
nu-rezultati.
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Cesvaines novada dome pārdod izsolē

Domes sēdē 2021. gada 21. maijā

Domes ārkārtas sēdē 2021. gada 28. maijā

Paziņojums

Paziņojums

Ar 2021. gada 1. jūliju saskaņā ar liku-
mu „Administratīvo teritoriju un apdzī-
voto vietu likums” pašreizējie Cesvaines, 
Ērgļu, Lubānas un Madonas novadi tiek 
apvienoti, veidojot vienu Madonas nova-
du.

Informējam, ka visas Cesvaines novada 
institūcijas turpinās darbu ierastajā kārtī-
bā arī pēc 1. jūlija. Līdz gada beigām ir 
paredzēta atsevišķu institūciju reorgani-
zācija un visu pašvaldību saistošo notei-
kumu pielīdzināšana.

Atgādinām, ka šajā pārejas posmā 
spēkā ir visi pašreizējo novadu saistošie 
noteikumi, tas attiecas arī uz maksas pa-
kalpojumiem un pabalstiem. Spēkā paliek 
pašreizējā maksa par ēdināšanu skolā un 
pirmsskolas izglītības iestādē, kā arī paš-
laik apstiprinātie normatīvie akti, kuros 
noteikti pabalstu apmēri.

Cesvaines pašvaldība

* Apstiprināja Cesvaines novada pašval-
dības konsolidēto 2020. gada pārskatu.

* Apstiprināja Cesvaines novada paš-
valdības 2020. gada publisko pārskatu. 
Tas publicēts Cesvaines novada mājaslapā 
www.cesvaine.lv.

* Izdeva saistošos noteikumus Nr. 5 
„Grozījumi Cesvaines novada domes 
2021. gada 12. janvāra saistošajos noteiku-
mos Nr. 1 „Cesvaines novada pašvaldības 
2021. gada budžets””.

* Piekrita, ka Cesvaines kultūras nams no 
saviem budžeta līdzekļiem ar līdzfinansēju-
mu atbalsta divus Cesvaines novada moto-
sporta entuziastus, katru ar 250 EUR, dalī-
bai nacionālajos čempionātos un turnīros.

* Atsavināja, pārdodot izsolē, pašval-
dības nekustamo īpašumu „Rudzupuķes” 
Cesvaines pagastā Cesvaines novadā, tas 
sastāv no zemes vienības. Noteica nosacīto 
cenu – 3700 EUR, apstiprināja izsoles no-
teikumus.

* Nolēma atsavināt, pārdodot izsolē, 
pašvaldības nekustamo īpašumu „Liniņi” 
Cesvaines pagastā Cesvaines novadā, tas 
sastāv no zemes vienības. Noteica nosacīto 
cenu – 1700 EUR, apstiprināja izsoles no-
teikumus.

* Nolēma atsavināt, pārdodot izsolē, paš-
valdības nekustamo īpašumu „Lejas Alitā-
ni 1” Cesvaines pagastā Cesvaines novadā, 
tas sastāv no zemes vienības. Noteica nosa-

cīto cenu – 3200 EUR, apstiprināja izsoles 
noteikumus.

* Nolēma atsavināt, pārdodot izsolē, paš-
valdības nekustamo īpašumu „Smilgas” 
Cesvaines pagastā Cesvaines novadā, tas 
sastāv no zemes vienības. Noteica nosacīto 
cenu – 1400 EUR, apstiprināja izsoles no-
teikumus.

* Nolēma atsavināt, pārdodot par brīvu 
cenu, pašvaldības nekustamo īpašumu „Le-
jas Alitāni” Cesvaines pagastā Cesvaines 
novadā, tas sastāv no zemes vienības. No-
teica nosacīto cenu – 2000 EUR. Noteica 
pirmpirkuma tiesības uz īpašumu piedāvāt 
mājīpašuma, kas ierakstīts zemesgrāmatā, 
īpašniekiem.

* Nolēma atsavināt, pārdodot par brī-
vu cenu, pašvaldības nekustamo īpašumu 
„Kalna Rozītes” Cesvaines pagastā Ces-
vaines novadā, tas sastāv no zemes vienī-
bas. Noteica nosacīto cenu – 5000 EUR. 
Noteica pirmpirkuma tiesības uz īpašumu 
piedāvāt mājīpašuma, kas ierakstīts zemes-
grāmatā, īpašniekiem.

* Nolēma atsavināt, pārdodot par brī-
vu cenu, pašvaldības nekustamo īpašumu 
„Jaunjostpāpeni” Cesvaines pagastā Ces-
vaines novadā, tas sastāv no zemes vienī-
bas. Noteica nosacīto cenu – 15 600 EUR. 
Noteica pirmpirkuma tiesības uz īpašumu 
piedāvāt mājīpašuma, kas ierakstīts zemes-
grāmatā, īpašniekiem.

* Nolēma atsavināt, pārdodot par brīvu 
cenu, pašvaldības dzīvokļa īpašumu Kras-
ta iela 6–16, Cesvaine, Cesvaines novads, 
tas sastāv no dzīvokļa un no domājamām 
daļām no dzīvojamās mājas. Noteica no-
sacīto cenu – 6000 EUR. Noteica piedāvāt 
pirmpirkuma tiesības uz īpašumu dzīvokļa 
īrniecei ar ģimeni.

* Nolēma atsavināt, pārdodot izsolē, do-
mei piederošo autobusu „BMC 215 SCB”. 
Noteica nosacīto cenu – 15 000 EUR, ap-
stiprināja izsoles noteikumus.

* Apstiprināja nekustamā īpašuma „Liel-
slēdenes” zemes ierīcības projektu.

* Nolēma īres līgumu par dienesta dzī-
vokli Nr. 12 Pils ielā 2 Cesvainē Cesvaines 
novadā pagarināt ar pašreizējo īrnieci līdz 
2022. gada 31. maijam.

* Nolēma izīrēt Cesvaines iedzīvotājam 
pašvaldības dzīvokli Nr. 2, kas atrodas 
dzīvojamajā mājā Kraukļu tautas nams, 
Kraukļi, Cesvaines pagasts, Cesvaines no-
vads, līdz 2022. gada 31. maijam.

* Nolēma izsolīt nomas tiesības uz telpām 
(kopā ar zemes domājamo daļu) pašvaldī-
bas ēkā Augusta Saulieša ielā 9 Cesvainē 
Cesvaines novadā mutiskā izsolē. Apstip-
rināja publicējamo informāciju par telpu 
nomu un nomas tiesību izsoles kārtību.

* Mainīja nosaukumu nekustamajam īpa-
šumam no „Krūmiņi” uz „Krīviņi”, Cesvai-
nes pagasts, Cesvaines novads.

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 5
Cesvainē 2021. gada 21. maijā (sēdes protokols Nr. 12, 5. §)

Grozījumi Cesvaines novada domes 2021. gada 12. janvāra 
saistošajos noteikumos Nr. 1 

„Cesvaines novada pašvaldības 2021. gada budžets”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašval-

dībām” 21. panta pirmās daļas 2. pun-
ktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 
16., 17. pantu

Izdarīt Cesvaines novada domes 
2021. gada 12. janvāra saistošajos noteiku-
mos Nr. 1 „Cesvaines novada pašvaldības 
2021. gada budžets” šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā: „Ap-
stiprināt Cesvaines novada pašvaldības 

2021. gada pamatbudžeta ieņēmumu plānu 
3 214 299 euro apmērā saskaņā ar 1. pie-
likumu.”

2. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā: „Ap-
stiprināt Cesvaines novada pašvaldības 
2021. gada pamatbudžeta izdevumu plānu 
5 204 213 euro apmērā saskaņā ar 2. pie-
likumu.”

Domes priekšsēdētājs Vilnis Špats

* Nolēma grozīt Cesvaines novada do-
mes 2021. gada 23. aprīļa ārkārtas sēdes 
Nr. 9 1. § lēmumu, precizējot lēmumā mi-
nēto aizņēmuma summu, kas nepieciešama 
projekta „Cesvaines vidusskolas ēkas ieejas 
telpu bloku jumta seguma nomaiņa” reali-
zēšanai.

* Nolēma grozīt Cesvaines novada do-
mes 2021. gada 23. aprīļa ārkārtas sēdes 
Nr. 9 1. § lēmumu, precizējot lēmumā mi-
nēto aizņēmuma summu, kas nepieciešama 
projekta „Sporta laukuma izbūve un terito-
rijas labiekārtošana pie Cesvaines vidus-
skolas Cesvainē” realizēšanai.

* Izveidoja pašvaldības dzīvojamā mājā 
ar adresi „Kraukļu tautas nams”, Kraukļi, 
Cesvaines pagasts, Cesvaines novads, ne-
apdzīvojamo telpu īpašumu, kas sastāv no 
telpu grupas un domājamām daļām no dzī-
vojamās mājas un zemes. Piešķīra neapdzī-
vojamo telpu grupai adresi „Kraukļu tautas 
nams” 1A, Kraukļi, Cesvaines pagasts, 
Cesvaines novads, LV-4880.

* Apstiprināja pašvaldības nekustamā 
īpašuma „Svīres” otrās izsoles rezultātus, 
par nekustamā īpašuma ieguvēju atzīstot 
izsoles uzvarētāju, kas nosolījusi īpašumu 
par 9450 EUR.

* „Rudzupuķes”
Cesvaines novada dome Pils ielā 1A 

Cesvainē Cesvaines novadā 2021. gada 
22. jūnijā plkst. 10.00 pirmajā mutiskajā 
izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekus-
tamo īpašumu „Rudzupuķes”, Cesvai-
nes pagasts, Cesvaines novads, kadastra 
Nr. 7027 010 0112, kas sastāv no zemes-
gabala 1,84 ha platībā ar kadastra apzīmē-
jumu Nr. 7027 010 0110.

Izsoles nosacītā cena – 3700 EUR, 
izsoles solis – 70 EUR. Nosolītā summa 
jāsamaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles. 
Dalības maksa – 20 EUR, un izsoles no-
drošinājums – 370 EUR.

Pieteikumi izsolei jāreģistrē Cesvaines 
novada domē līdz 2021. gada 21. jūnija 
plkst. 12.00.

* „Liniņi”
Cesvaines novada dome Pils ielā 1A 

Cesvainē Cesvaines novadā 2021. gada 
22. jūnijā plkst. 10.15 pirmajā mutis-
kajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod 
nekustamo īpašumu „Liniņi”, Cesvai-
nes pagasts, Cesvaines novads, kadastra 
Nr. 7027 010 0113, kas sastāv no zemes 
vienības 8900 m2 platībā.

Izsoles nosacītā cena – 1700 EUR, 
izsoles solis – 70 EUR. Dalības mak-
sa – 20 EUR, un izsoles nodrošinājums – 

170 EUR.
Nosolītā summa jāsamaksā divu nedēļu 

laikā pēc izsoles.
Pieteikumi izsolei jāreģistrē Cesvaines 

novada domē līdz 2021. gada 21. jūnija 
plkst. 12.00.

* „Lejas Alitāni 1”
Cesvaines novada dome Pils ielā 1A 

Cesvainē Cesvaines novadā 2021. gada 
22. jūnijā plkst. 10.30 pirmajā mutiskajā 
izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekus-
tamo īpašumu „Lejas Alitāni 1”, Cesvai-
nes pagasts, Cesvaines novads, kadastra 
Nr. 7027 001 0043, kas sastāv no zemes 
vienības 1,45 ha platībā.

Izsoles nosacītā cena – 3200 EUR, 
izsoles solis – 70 EUR. Dalības mak-
sa – 20 EUR, un izsoles nodrošinājums – 
320 EUR.

Nosolītā summa jāsamaksā divu nedēļu 
laikā pēc izsoles.

Pieteikumi izsolei jāreģistrē Cesvaines 
novada domē līdz 2021. gada 21. jūnija 
plkst. 12.00.

* „Smilgas”
Cesvaines novada dome Pils ielā 1A Ces-

vainē Cesvaines novadā 2021. gada 22. jū-
nijā plkst. 10.45 pirmajā mutiskajā izsolē ar 
augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašu-
mu „Smilgas”, Cesvaines pagasts, Cesvai-

nes novads, kadastra Nr. 7027 008 0149, 
kas sastāv no zemes vienības 0,75 ha pla-
tībā.

Izsoles nosacītā cena – 1400 EUR, 
izsoles solis – 70 EUR. Dalības mak-
sa – 20 EUR, un izsoles nodrošinājums – 
140 EUR.

Nosolītā summa jāsamaksā divu nedēļu 
laikā pēc izsoles.

Pieteikumi izsolei jāreģistrē Cesvaines 
novada domē līdz 2021. gada 21. jūnija 
plkst. 12.00.

Dalības maksa un nodrošinā-
jums līdz izsoles sākumam samak-
sājami Cesvaines novada domes, re-
ģistrācijas 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”.

Izsoļu noteikumus var iepazīt pašval-
dības mājaslapā www.cesvaine.lv vai 
Cesvaines novada domē darba dienās 
no plkst. 9.00 līdz 13.00 un no 14.00 
līdz 17.00. Par nekustamā īpašuma ap-
skati interesēties pa tālruni: 64852022 vai 
28382616.

Vēsturisko parku 
un dārzu dienas
Latvijas Piļu un muižu asociācija rīko 

vēsturisko parku un dārzu dienas.
3. JŪLIJĀ
Cesvainē
seminārs 

„SENIE KULTŪRAUGI CESVAINES 
PARKĀ”

Ainavu dizainere Vineta Radziņa
Kas ir senie kultūraugi?

Kādi tie ir bijuši Latvijas muižu parkos 
un dārzos?

Kas no senajiem augiem saglabājies līdz 
mūsdienām Cesvaines parkā?

Seminārs notiks plkst. 11.00–13.00 
Cesvaines kultūras namā (Pils ielā 8) un 

Cesvaines pils parkā.
Pieteikšanās – līdz 1. jūlijam Cesvaines 

tūrisma centrā, tālr. 26172637.
Dalība – bez maksas.

Ar 2021. gada 28. jūniju KASE 
darbosies tikai Cesvaines novada domes 
administrācijas ēkā darba laikā, kasiere 
maksājumus Cesvaines kultūras namā 
vairs nepieņems.

Cesvaines novada pašvaldība
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1. pielikums pašvaldības domes 2021. gada 21. maija noteikumiem Nr. 5

Klasifikā-
cijas kods Nosaukums Plāns, 

EUR
Grozījumi, 

+/−

Plāns pēc 
grozīju-
miem, 
EUR

 PAMATBUDŽETA RESURSI (finansē-
šana + ieņēmumi) 4 719 432 518 323 5 237 755

 FINANSĒŠANA 1 620 653 402 803 2 023 456
 Naudas atlikums gada sākumā 1 111 261  1 111 261
 Aizņēmumi 509 392 402 803 912 195
 t. sk. kredītsaistību palielinājums 1 000 421 402 803 1 403 224

 kredītsaistību samazinājums (pamatsum-
mas samaksa) 491 029  491 029
IEŅĒMUMI (I + II + III + IV) 3 098 779 115 520 3 214 299

 I. Nodokļu ieņēmumi 1 216 436 2330 1 218 766
01.1.1.1. Saņemts no Valsts kases sadales konta 

iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa atlikums

22 567 0 22 567

01.1.1.2. Saņemts no Valsts kases sadales konta 
pārskata gadā ieskaitītais iedzīvotāju ienā-
kuma nodoklis                                                                                                          

1 058 237 0 1 058 237

04.1.1.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi 
kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi

89 950 2300 92 250

04.1.1.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi 
iepriekšējo gadu parādi

8000 0 8000

04.1.1.3. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi 
nokavējuma nauda

1500  1500

04.1.2.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām 
kārtējā gada maksājumi

21 750 0 21 750

04.1.2.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām 
iepriekšējo gadu parādi

3000 0 3000

04.1.2.3. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām 
nokavējuma nauda

500 0 500

04.1.3.1. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājok-
ļiem, kārtējā gada ieņēmumi

5782 0 5782

04.1.3.2. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājok-
ļiem, iepriekšējo gadu parādi

500 30 530

04.1.3.3. Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokli 
nokavējuma nauda

150 0 150

05.5.3.1. Dabas resursu nodoklis par dabas resursu 
ieguvi un vides piesārņošanu

4500 0 4500

 II. Nenodokļu ieņēmumi 6790 62 006 68 796
08.6.2.2. Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi 

par kontu atlikumiem Valsts kasē (Latvi-
jas Bankā) vai kredītiestādēs

0 12 12

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

500 150 650

09.5.1.4. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās 400 –100 300
09.5.2.1. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu 60 0 60
10.1.4.0. Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 0 30 30
10.1.9.0 Pārējie sodi 0 80 80
12.3.1.0. Ieņēmumi no privatizācijas 0 137 137
12.3.9.9.0 Veselības apdrošināšana 0 6800 6800
12.3.9.9.0 Pārējie ieņēmumi 0 200 200
12.3.9.9.1 Dalības maksa sporta spēlēs 50 0 50
12.3.9.9.1 Dalības maksa izsolē 80 300 380
13.1.0.0. Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pār-

došanas
0 13 310 13 310

13.2.1.0. Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 5000 40 200 45 200
13.4.0.0.0 Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašu-

ma un mantas realizācijas
0 800 800

13.4.0.0.1 Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašu-
ma un mantas realizācijas – Cesvaines 
tūrisma centrs

700 87 787

 III. Transfertu ieņēmumi 1 769 058 43 697 1 812 755
18.6.2.0.1 Finansējums asistenta pakalpojuma no-

drošināšanai sakarā ar invaliditāti – sociā-
lais dienests

4800 0 4800

18.6.2.0.1 Finansējums asistenta pakalpojuma no-
drošināšanai sakarā ar invaliditāti – sociā-
lais dienests, administrēšanas izdevumi

400 0 400

18.6.2.0.1 VARAM dotācija vienotā klientu apkalpo-
šanas centra darbībai

6900 0 6900

18.6.2.0.1 ESF projekts „Algotie pagaidu sabiedris-
kie darbi”

14 825 0 14 825

18.6.2.0.1 Finansējums projektam „Latvijas skolas 
soma”

1862 0 1862

18.6.2.0.3 Mērķdotācija pedagogu darba samaksai – 
vidusskola

317 571 0 317 571

18.6.2.0.6 Mērķdotācija pedagogu darba samaksai – 
5 un 6 gadus veco bērnu apmācībai

43 336 0 43 336

18.6.2.0.7 Mērķdotācija mācību grāmatu iegādei 5000 2081 7081

18.6.2.0.8 Mērķdotācija pašdarbības kolektīvu vadī-
tājiem un dziesmu svētkiem

1003 0 1003

18.6.2.1.1 Dotācija brīvpusdienām 8000 0 8000
18.6.2.1.2 Mērķdotācija pedagogu darba samaksai – 

Mūzikas un mākslas skola
42 764 0 42 764

18.6.2.1.4 Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) 
fondiem

140 196 0 140 196

18.6.2.1.8 Nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlai-
kā personām, kuras iegūst izglītību vispā-
rējās, speciālās vai profesionālās izglītības 
iestādē, īstenošanai

6600 0 6600

18.6.2.2.7 Finansējums projektam 0 850 850
18.6.2.3.1 Finansējums pedagogiem Covid-19 pan-

dēmijas laikā
0 29 674 29 674

18.6.3.0.7 „Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs”, 
Nr. 8.3.5.0/16/I/001

0 92 92

18.6.3.0.9 Finansējums projektam „Veselai un laimī-
gai ģimenei”

8588 0 8588

18.6.3.1.0 Finansējums projektam „Atbalsts izglīto-
jamo individuālo kompetenču attīstībai”

7500 0 7500

18.6.3.1.6 Pārrobežu projekts – kultūras un vēstures 
mantojuma saglabāšanai

6944 0 6944

18.6.3.1.8 Labklājības ministrija – mērķdotācija par 
iesaisti pilotprojektā

680 0 680

18.6.4.0. Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no 
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda

613 714 0 613 714

18.6.4.0.1 PFIF dotācijas atlikums par iepriekšējo 
gadu

7394 0 7394

19.2.1.0. Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošinā-
šanai

240 000 11 000 251 000

19.2.4.0. Ieņēmumi par līdzfinansējuma projektu 
īstenošanu

290 981 0 290 981

 IV. Budžeta iestāžu ieņēmumi 106 495 7487 113 982
21.3.5.1. Mācību maksa – mūzikas skola 2800 0 2800
21.3.5.2. Ieņēmumi no vecāku maksas – ēdināšanas 

pakalpojumi
20 000 0 20 000

21.3.5.3. Kafejnīcas ieņēmumi 1400 0 1400
21.3.5.9.4 Vecāku līdzfinansējums par internātu 0 125 125
21.3.7.9.1 Ieņēmumi par kancelejas pakalpoju-

miem – dome
10 0 10

21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – dome 3700 0 3700
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – vidusskola 0 100 100
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – sporta zāle 200 0 200
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – kultūras nams 100 0 100
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – sociālās aprū-

pes nodaļa
1000 0 1000

21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – Kraukļu skola 30 0 30
21.3.8.1.1 Ieņēmumi par telpu nomu – internāts 5000 1000 6000
21.3.8.3.2 Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāša-

nas – vidusskola
300 0 300

21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu 1000 300 1300
21.3.9.1.1 Maksa par personu uzturēšanos sociālās 

aprūpes iestādēs – VSAA pensijas
51 000 4000 55 000

21.3.9.1.2 Maksa par personu uzturēšanos sociālās 
aprūpes iestādēs – līdzfinansējums

4000 700 4700

21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju 1000 0 1000
21.3.9.4. Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem 

pakalpojumiem
0 800 800

21.3.9.4.3 Ieņēmumi par komunālajiem pakalpoju-
miem – dome

2800 –400 2400

21.3.9.4.4 Ieņēmumi par komunālajiem pakalpoju-
miem – sociālās aprūpes centrs

600 0 600

21.3.9.4.5 Ieņēmumi par komunālajiem pakalpoju-
miem – sociālais dienests

400 0 400

21.3.9.4.6 Ieņēmumi par komunālajiem pakalpoju-
miem – internāts

300 0 300

21.3.9.7. Budžeta iestādes saņemtā atlīdzība no 
apdrošināšanas sabiedrības par bojātu ne-
kustamo īpašumu un kustamo mantu, arī 
autoavārijā cietušu automašīnu

0 634 634

21.3.9.9.0 Personāla ēdināšana – vidusskola 4000 0 4000
21.3.9.9.0 Cesvaines bibliotēkas ieņēmumi 150 0 150
21.3.9.9.0 Kraukļu bibliotēkas ieņēmumi 15 0 15
21.3.9.9.0 Auto kursu ieņēmumi 2000 0 2000
21.3.9.9.0 Kapličas izmantošana (Ķinderes) 150 0 150
21.3.9.9.0 Kapličas izmantošana (Cesvaine) 40 0 40
21.3.9.9.0 Ēdināšanas pakalpojumi – vidusskola 3000 0 3000
21.3.9.9.1 Tūrisma centra ieņēmumi 1500 0 1500
21.4.9.9. Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņē-

mumi
0 228 228

Cesvaines novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu plāns 2021. gadā
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2. pielikums pašvaldības domes 2021. gada 21. maija noteikumiem Nr. 5

1000 Atlī-
dzība

2000 Preces 
un pakalpo-

jumi

3000 Subsī-
dijas, dotā-

cijas

4000 Procen-
tu izdevumi

5000 Pamat-
kapitāla vei-

došana

6000 Sociālie 
pabalsti

7000 Trans-
ferti

Izdevumi 
kopā

Grozīju-
mi, +/−

Dome 170 186 71 997 1500 0 7090 0 0 250 773 9010
Vēlēšanu komisija 3798 486 0 0 0 0 0 4284 0
Būvvalde 0 10 863 0 0 0 0 0 10 863 0
Pārvalde kopā: 173 984 83 346 1500 0 7090 0 0 265 920 9010
Pirmskola „Brīnumzeme” 257 408 55 817 0 0 4000 0 301 317 526 8467
Vidusskola 610 039 180 445 0 1823 992 315 0 50 000 1 834 622 463 582
Ēdināšanas nodaļa 96 941 80 130 0 0 0 0 0 177 071 0
Mūzikas un mākslas skola 102 137 28 605 0 0 1128 0 0 131 870 10 628
Grāmatvedība 61 886 8258 0 0 0 0 0 70 144 −700
Izglītība kopā: 1 128 411 353 255 0 1823 997 443 0 50 301 2 530 305 481 977
Sociālais dienests 59 620 31 047 0 0 700 65 662 29 000 186 029 −1000
Bāriņtiesa 28 609 2034 0 0 0 0 0 30 643 −6972
Sociālās aprūpes nodaļa 107 045 39 336 0 0 0 0 0 146 381 0
Sociālā aprūpe kopā: 195 274 72 417 0 0 700 65 662 29 000 363 053 −7972
Labiekārtošanas nodaļa 109 149 74 644 0 96 9320 0 70 193 279 14 956
Autoceļu un ielu uzturēšana 0 143 498 0 0 0 0 0 143 498 0
Ieguldījums pamatkapitālā kapitālsabiedrībās 0 0 0 0 16 066 0 0 16 066 0
Labiekārtošana kopā: 109 149 218 142 0 96 25 386 0 70 352 843 14 956
Kultūras nams 84 138 53 734 800 0 262 0 0 138 934 5146
Cesvaines bibliotēka 58 028 13 474 0 0 6300 0 336 78 138 1058
Kraukļu bibliotēka 20 036 5576 0 0 3200 0 336 29 148 0
Pašvaldības informatīvais izdevums „Cesvaines 
Ziņas”

15 809 3159 0 0 600 0 0 19 568 0

Bērnu un jauniešu centrs 11 420 18 959 0 0 0 0 0 30 379 4841
Pils 28 980 29 725 0 0 0 0 0 58 705 9307
Cesvaines tūrisma centrs 28 083 15 670 0 0 65 0 0 43 818 0
Kultūra kopā: 246 494 140 297 800 0 10 427 0 672 398 690 20 352
Darba praktizēšanas pasākumi pašvaldībā darba 
iemaņu iegūšanai un uzturēšanai

2225 0 0 0 0 14 400 0 16 625 0

Skolēnu nodarbinātība vasaras brīvdienās 8079 0 0 0 0 0 0 8079 0
Vienotā valsts un pašvaldību klientu apkalpoša-
nas centra darbība

7415 1060 0 0 0 0 0 8475 0

„Veselai un laimīgai ģimenei Cesvaines novadā” 2472 7528 0 0 0 0 0 10 000 0
Stratēģiskā partnerība skolu izglītības sektorā 
(„Erasmus”)

0 14 140 0 0 0 0 0 14 140 0

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 
attīstībā

18 554 0 0 0 0 0 0 18 554 0

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs

3038 3200 0 0 0 0 0 6238 0

Pārrobežu projekts kultūras un vēstures manto-
juma saglabāšanai (pils)

0 42 897 0 0 1 162 466 0 0 1 205 363 0

Projekti kopā: 41 783 68 825 0 0 1 162 466 14 400 0 1 287 474 0
Izdevumi kopā: 1 895 095 936 282 2300 1919 2 203 512 80 062 80 043 5 199 213 518 323
Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 0 5000 0 0 0 0 0 5000 0
Izdevumi pavisam kopā: 1 895 095 941 282 2300 1919 2 203 512 80 062 80 043 5 204 213 518 323

Cesvaines novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu plāns 2021. gadā, EUR

Digitālais Covid-19 sertifikāts
Sākot ar 1. jūniju, ikvienam ir iespēja elek-

troniski iegūt digitālu sertifikātu, kas aplieci-
na vakcinācijas pret Covid-19 vai vīrusa pār-
slimošanas faktu.

Digitālais Covid-19 sertifikāts ir aplieci-
nājums tam, ka persona ir vakcinējusies pret 
Covid-19, veikusi Covid-19 analīzes vai arī 
vīrusu pārslimojusi. To var izmantot Latvijas 
Republikas teritorijā, piemēram, kā apliecinā-
jumu pakalpojuma saņemšanai, iestādes vai 
pasākuma apmeklēšanai.

Lai apskatītu savu digitālo Covid-19 ser-
tifikātu, nepieciešams:
 tīmekļvietnē covid19sertifikats.lv no-

spiest pogu „Apskatīt savus sertifikātus”;
 autentificēties ar kādu no drošas pie-

kļuves līdzekļiem (internetbanka, eID karte, 
„Mobile ID”);
 sistēmā pieprasīt savus sertifikātus, tad 

tos apskatīt vai saglabāt (datorā, viedierīcē).
Lai izdrukātu savu digitālo Covid-19 

sertifikātu, nepieciešams:
 tīmekļvietnē covid19sertifikats.lv no-

spiest pogu „Apskatīt savus sertifikātus”;
 autentificēties ar kādu no drošas pie-

kļuves līdzekļiem (internetbanka, eID karte, 
„Mobile ID”);
 sistēmā pieprasīt un apskatīt savus ser-

tifikātus;
 izvēlēties vajadzīgo sertifikātu un veikt 

tā druku.
Katrs sertifikāts satur unikālu QR kodu, 

kas ir apliecināts ar digitālu simbolu virkni. 
Šī simbolu virkne ir kā digitāls paraksts jeb 
apliecinājums par sertifikātā iekļautās infor-
mācijas ticamību. Noskenējot QR kodu ar 
viedtālrunī esošo QR koda nolasīšanas lie-
totni, iespējams noskaidrot to, vai konkrētais 
sertifikāts ir derīgs vai nav derīgs, un pārlie-
cināties, vai sertifikāts ir autentisks. QR kodu 
var noskenēt no sertifikāta digitālās versijas 
(piemēram, uzrādot to viedtālrunī) vai sertifi-
kāta izdrukas uz papīra.

Ja personai nav iespējas saņemt sertifikā-
tu elektroniski, tad to var pieprasīt arī papīra 
formātā:
 ārstniecības iestādē, kura veica vakcinā-

ciju pret Covid-19 vai Covid-19 testu;
 jebkurā citā ārstniecības iestādē;
 vienotajā valsts un pašvaldības klientu 

apkalpošanas centrā.
Atgādinām, ka, dodoties apmeklēt pasāku-

mu vai ceļojot, līdzi jāņem arī personu aplie-
cinošs dokuments – pase vai ID karte.

Sertifikāta darbība ārvalstīs
Latvijas Republika ir sekmīgi pievieno-

jusies Eiropas digitālā Covid-19 sertifikāta 
vārtejai, kas turpmāk nodrošinās informāci-
jas apmaiņu ar Eiropas Savienības (ES) da-
lībvalstīm par digitālajos sertifikātos ietverto 
informāciju. Šobrīd datu apmaiņa notiek ar 
tām dalībvalstīm, kuras arī jau ir pievienoju-
šās vienotajai vārtejai, – Bulgāriju, Horvātiju, 
Čehiju, Dāniju, Vāciju, Grieķiju, Lietuvu, Po-

liju un Spāniju. Informācija par dalībvalstīm, 
kuras pievienojas vārtejai, tiek aktualizēta un 
publicēta Eiropas Komisijas tīmekļvietnē.

Latvijas Republikā izsniegto digitālo Co-
vid-19 sertifikātu pazīst citās ES dalībvalstīs. 
Par Latvijā izsniegtā sertifikāta izmantošanu 
ārpus ES aicinām interesēties tās valsts pārro-
bežu jautājumos atbildīgajā valsts pārvaldes 
iestādē, uz kuru ir plānots doties.

Informācijas apmaiņā starp ES dalībval-
stīm netiek nodota visa informācija, kuru sa-
tur digitālie Covid-19 sertifikāti (piemēram, 
saņemtās vakcīnas nosaukums, iedzīvotāja 
personas kods u. c.).

Citā ES dalībvalstī izsniegts digitālais Co-
vid-19 sertifikāts tiek verificēts jeb pārbaudīts 
atbilstīgi Latvijas Republikā noteiktajiem 
verifikācijas kritērijiem. Ja uzrādītajā sertifi-
kātā ietverts QR kods, tas tiek noskenēts un 
verificēts.

Atgādinām, ka pievienošanās vārtejai neat-
ceļ valstī noteiktos ieceļošanas nosacījumus 
attiecībā uz negatīva Covid-19 testa uzrādīša-
nu, pašizolāciju nevakcinētām personām u. c. 
nosacījumiem. Atbilstīgi šobrīd spēkā esoša-
jam normatīvajam regulējumam, izņēmums 
ir iedzīvotāji ar pārslimošanas sertifikātiem, 
kuri, iebraucot Latvijā, var neuzrādīt un ne-
veikt laboratorisko testu Covid-19 noteikša-
nai. Iedzīvotāji tiek aicināti sekot izmaiņām 
normatīvajā regulējamā par ieceļošanas nosa-
cījumiem.

Mobilā lietotne „Covid-19 Verify”
Kopš 15. jūnija „App Store” („Apple” vie-

dierīcēm) ir pieejama mobilā lietotne „Co-
vid19Verify” digitālo Covid-19 sertifikātu 
pārbaudei jeb QR kodu skenēšanai. Mobilo 
lietotni aicināti izmantot pakalpojumu snie-
dzēji, pasākumu organizatori un ikviena ie-
stāde, kura veic iedzīvotāju digitālo sertifikā-
tu pārbaudi.

Vienlaikus mobilā „Covid19Verify” ie-
sniegta apstiprināšanai arī „Google Play 
Store” („Android” viedierīcēm), un šobrīd 
tiek gaidīta tās apstiprināšana un pieejamība 
lejupielādei. Līdz lietotnes publicēšanas brī-
dim „Google Play Store” Nacionālais veselī-
bas dienests aicina „Android” viedierīču lie-
totājus digitālo sertifikātu pārbaudei izmantot 
vietnes covid19sertifikats.lv funkcionalitāti 
„Verificēt sertifikātus”.

QR kodu var nolasīt tikai lietotne „Co-
vid-19 Verify”. Parastās (citas) lietotnes, kas 
paredzētas QR kodu lasīšanai, neder.

Sertifikāta derīgumu iespējams pārbau-
dīt arī vietnē covid19sertifikats.lv, nospiežot 
pogu „Verificēt sertifikātu”.

Slimību profilakses un kontroles
centra informācija
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Precizēts vilciena Rīga–Madona–Gulbene reisa uzsākšanas laiks Drīzumā sāksies 
Madonas ielas 
pārbūves darbi

Uzklausot iedzīvotāju ierosināju-
mus, ir precizēts reisa izpildes laiks 
vilcienam, kas kopš 2021. gada 
1. jūnija tiek izpildīts no Madonas 
un Gulbenes līdz Rīgai un otrādi. 
Vilciens no Madonas kursē katru 
dienu, bet no Gulbenes – piektdie-
nās, sestdienās un svētdienās. Lai 
pasažieri, pārsēžoties no vilciena 
autobusā un otrādi, varētu ērti no-
kļūt iecerētajā galamērķī, ir izmai-
ņas arī reģionālo autobusu maršru-
tos. Vilciena kustības grafikam ir 
pielāgots Alūksnes–Gulbenes bānī-
ša reisu izpildes laiks. Papildus tam 
tika slēgti četri reisi autobusu marš-
rutā Nr. 7989 Rīga–Madona–Lubā-
na, kas notika līdzīgā laikā.

Braucot ar vilcienu no Rīgas līdz 
Madonai un otrādi, pasažieri ceļā 
pavada apmēram par 30 minūtēm 
mazāk laika, kā arī ieekonomē 
1,40 eiro, savukārt, braucot vilcienā 
līdz Madonai un pārsēžoties autobu-
sā, kas brauc līdz Lubānai, pasažieri 
ceļā pavada aptuveni par 50 mi-
nūtēm mazāk laika un ieekonomē 
55 centus.

Vilciens no Madonas uz Rīgu 
darbdienās izbrauc plkst. 4.56, sest-
dienās un svētdienās – plkst. 7.33, 

svētdienās – plkst. 16.35, bet no 
Rīgas uz Madonu tas katru dienu 
izbrauc plkst. 19.01 un svētdie-
nās – plkst. 12.01. Vilciens visu 
gadu no Gulbenes uz Rīgu sestdie-
nās izbrauc plkst. 6.43 un svētdie-
nās – plkst. 15.45, bet no Rīgas tas 
piektdienās izbrauc plkst. 19.01 un 
svētdienās – plkst. 12.01. Savukārt 
no 1. jūnija līdz 26. septembrim vil-
ciens no Rīgas uz Gulbeni sestdie-
nās izbrauc plkst. 8.01 un no Gulbe-
nes uz Rīgu – plkst. 18.11.

Lai nogādātu pasažierus līdz 
dzelzceļa stacijai un otrādi, tika 
veiktas izmaiņas maršrutā Nr. 6357 
Madona–Aiviekste–Pļaviņas , 
Nr. 6376 Madona–Cesvaine–Dzel-
zava un Nr. 6339 Madona–Meirā-
ni–Lubāna. Detalizēta informācija 
par izmaiņām reģionālo autobusu 
maršrutos pieejama tālāk minētajās 
mājaslapās.

Vilciena kustības grafikam Gulbe-
nē tika pieskaņots Alūksnes–Gulbe-
nes bānīša kustības saraksts: bānītis 
no Alūksnes darbdienās un svētdie-
nās izbrauc plkst. 15.25 un 19.55, 
bet sestdienās – plkst. 16.30 
un 20.10, savukārt no Gulbenes tas 
katru dienu izbrauc plkst. 13.00, 

darbdienās un svētdie-
nās – plkst. 18.00, bet 
sestdienās – plkst. 18.30. 
Atsevišķās mēneša sest-
dienās tiks izpildīts tvai-
ka vilciena reiss: no 
Gulbenes tas izbrauks 
plkst. 13.00, bet no 
Alūksnes – plkst. 16.00 
(sestdienās, kad tiks norī-
kots tvaika vilciena reiss, 
dīzeļvilciena reiss netiks 
izpildīts). Informāciju 
par dienām, kurās kursēs 
tvaika vilciens, var iegūt Alūksnes–
Gulbenes bānīša mājaslapā www.
banitis.lv.

Braucot no Rīgas uz Madonu, 
vilciens pa ceļam apstājas šajās pie-
turās – Centrālā dzelzceļa stacija, 
Jāņavārti, Salaspils, Ikšķile, Ogre, 
Lielvārde, Jumprava, Skrīveri, Aiz-
kraukle, Koknese, Pļaviņas, Jaun-
kalsnava, Kalsnava, Mārciena un 
Madona, bet, braucot līdz Gulbenei, 
tas apstājas arī pieturā Cesvaine un 
Gulbene. Pieturu skaits atsevišķos 
reisos atšķiras, tāpēc Autotrans-
porta direkcija aicina iedzīvotājus 
pirms brauciena atkārtoti pārbaudīt 
aktuālo kustības sarakstu mājasla-

pas www.atd.lv sadaļā „Kustības 
saraksti”, AS „Pasažieru vilciens” 
mājaslapā www.pv.lv vai portā-
lā 1188.lv.

Lai nepalielinātos sabiedriskā 
transporta pakalpojumu nodrošinā-
šanai nepieciešamais finansējums 
un netiktu dublēti vilciena un au-
tobusa reisi līdzīgā laikā, maršruta 
Nr. 7989 Rīga–Madona–Lubāna 
autobuss, kas no Rīgas Starptautis-
kās autoostas katru dienu izbrauca 
plkst. 17.40 un 18.10, bet no pie-
turas Lubāna – plkst. 4.00 un 5.50, 
pasažieru pārvadājumus vairs neno-
drošina.

Autotransporta direkcija

Cesvaines novada dome sākusi 
realizēt projektu „Satiksmes dro-
šības uzlabošana Madonas ielas 
posmā pie Cesvaines vidusskolas”, 
kas ir noteikts kā prioritārais inves-
tīciju projekts. Ir izstrādāts būvpro-
jekts, veiktas iepirkuma procedūras 
būvniecībai, autoruzraudzībai un 
būvuzraudzībai.

Rekonstruējamais Madonas ielas 
posms 317 m garumā atrodas starp 
Pils ielu un Veidenbauma ielu un ir 
cieši saistīts ar 2007. gadā uzbūvēto 
vidusskolu. Šobrīd šis ielas posms 
ir grūti izbraucams, bez gājēju iet-
ves. Ielu plānots pārbūvēt, daļēji 
mainot tās novietojumu un pieslē-
gumu Pils ielai, kura ir Cesvaines 
centrālā iela, kas tika pārbūvēta un 
nodota ekspluatācijā 2019. gadā. 
Pašreizējā situācijā gājēji (skolēni), 
kas pārvietojas, ejot pa šo ielas pos-
mu, izmanto braucamo daļu, kas ir 
pretrunā ar satiksmes drošības nor-
mu prasībām. Nozīmīgi ir rekultivēt 
vecās ielas posmu, izveidot jaunās 
ielas krustojumu ar Pils ielu atbil-
stīgi visām satiksmes drošības pra-
sībām.

Investīciju projekts „Satiksmes 
drošības uzlabošana Madonas ielas 
posmā pie Cesvaines vidusskolas” 
ir iekļauts Cesvaines novada attīs-
tības programmas 2019.–2026. ga-
dam investīciju plānā.

Īstenojot projektu, rekonstruēja-
mais Madonas ielas posms tiks sa-
vienots ar Cesvaines centrālo ielu 
un nodrošinās drošu un mūsdienīgu 
satiksmes plūsmu un piekļuvi izglī-
tības iestādei, baznīcai, arī kultūras 
namam un dzīvojamajām mājām.

Pēc projekta realizācijas ielas 
posms tiks aprīkots ar ceļazīmēm, 
tiks izbūvēti gājēju un velosipē-
distu celiņi, gājēju pārejas, kā arī 
ātrumvaļņi. Īstenojot projektu, tiks 
būtiski uzlabota satiksmes drošība 
un optimizēta satiksme minētajā 
ielas posmā. Tiks uzlabots arī ielas 
apgaismojums, kas nodrošinās ap-
gaismotu piekļuvi vidusskolai un 
izgaismos plānoto stāvlaukumu.

Stāvlaukuma izbūve paredzēta 
starp skolu un pretī esošo kultūras 
namu, lai nodrošinātu iedzīvotāju 
un viesu piekļuvi abiem pašvaldī-
bas objektiem, paredzēta stāvvieta 
arī transportlīdzekļiem, kurus vada 
vai kuru pasažieri ir personas ar 
invaliditāti. Tā kā pašvaldība no-
drošina bērnu nogādāšanu skolā un 
aizvešanu mājās, ir svarīgi, ka au-
tobusu apstāšanās un stāvēšana pie 
skolas būs droša.

Ir noslēgti šādi līgumi:
- autoruzraudzības darbus veiks 

AS „Ceļuprojekts” par 3630,00 euro 
ar PVN;

- būvdarbus veiks SIA „8 CBR” 
par 378 698,00 euro ar PVN;

- būvuzraudzību veiks SIA „Sun-
light avenue” par 4840,00 euro ar 
PVN.

Kopējās projekta izmaksas – 
387 168,00 euro ar PVN. Lai īs-
tenotu projektu, pašvaldība ņems 
aizņēmumu Valsts kasē. Projekta 
realizācijas laiks – pieci mēneši.

Iveta Raimo,
Cesvaines novada domes

projektu vadītāja

Atjaunošanas darbi Cesvaines pilī turpinās
Reizē ar siltā laika iestāšanos sā-

kusies jaunā tūrisma sezona, taču 
arī šogad Cesvaines pils iekštelpu 
apskati piedāvāt nevarēsim, jo pilī 
turpinās pārbūves un restaurācijas 
3. kārtas būvdarbi.

Pils cokolstāvā turpinās apdares 
darbi: sienu apmetuma attīrīšana un 
atjaunošana, virsmas gruntēšana, 
krāsošana ar kaļķu krāsu un sienu 
sagatavošana flīzēšanas darbiem. 
Pils 2. stāvā plānotajā semināru tel-
pā sienas un griesti tiek sagatavoti 
krāsošanai.

Sākti uzbrauktuves austrumu sie-
nas atjaunošanas darbi.

Izgatavoti un iebūvēti cokolstā-
va logi, turpinās pārējo būvdarbu 
3. kārtas zonā ietilpstošo logu res-
taurācija. Uzsākti lifta montāžas sa-
gatavošanas darbi.

Cesvaines pils telpas līdz šim 

tika apsildītas, kurinot krāsnis un 
kamīnus. Turpmāk siltums pils tel-
pās tiks nodrošināts, izmantojot 
pašvaldības uzņēmuma „Cesvaines 
siltums” pakalpojumus. Siltumtra-
se līdz pilij tika izbūvēta būvdarbu 
iepriekšējā kārtā, bet šajā būvdarbu 
kārtā risinās daļēja pils apkures sis-
tēmas izbūve. Apkures sistēma tiek 
izbūvēta ne tikai tajās telpās, kuru 
atjaunošanu aptver 3. kārtas būv-
darbi, bet arī pils 1. stāva centrālās 
daļas greznajās reprezentācijas tel-
pās. Pils 1. stāva telpās plānoti grī-
das konvektori, un to uzstādīšanai 
nepieciešamie atvērumi saudzīgi 
izveidoti pašreizējā grīdas segumā, 
atvērumu noformējumam izmanto-
jot atgūtos parketa dēlīšus.

Lai gan pēc pils pārbūves, atjau-
nošanas un restaurācijas būvpro-
jektā paredzēto darbu pabeigšanas 

telpu apsildei līdzšinējās sildierī-
ces – malkas krāsnis un kamīni – 
vairs nebūs vajadzīgi, atsevišķas 
sildierīces tomēr tiks saglabātas un 
atjaunotas. Šajā būvdarbu kārtā tiek 
atjaunota viena krāsns pils 1. stāvā 
un kamīnkrāsns pils torņa 2. stāva 
telpā – tā sauktajā medību zālē. Me-
dību zāles tumši zaļi glazēto māla 
podiņu kamīnkrāsnij, kam valsts 
piešķīrusi aizsardzības Nr. 4047, 
sākti restaurācijas darbi. Savukārt 
pils austrumu spārna kāpņu telpas 
1. stāva brūni glazēto, bet no bla-
kustelpas puses balti glazēto podiņu 
krāsns atjaunošana tuvojas nobei-
gumam. Lai nezaudētu nemateriā-
lo kultūras mantojumu – podnieka 
amata prasmes, atjaunojot sildie-
rīces, tās nav plānots pārvērst par 
butaforijām, kā tas nereti vērojams 
kultūrvēsturiskos objektos. Krās-
nis atjauno profesionāli podnieka 
amata meistari, un abas sildierīces 
pēc atjaunošanas būs kurināmas. 
Siltums, kas radīsies, kurinot at-

Mācības pieaugušajiem: pieteikšanās sākusies 31. maijā
Šā gada 31. maijā sākusies pie-

teikšanās mācībām ES fondu pie-
augušo izglītības projekta „Nodar-
bināto personu profesionālās kom-
petences pilnveide” sestajā kārtā. 
Lai uzlabotu strādājošo vispārīgās 
un profesionālās digitālās prasmes 
efektīvākam darbam un konkurēt-
spējai darba tirgū, šī kārta būs vel-
tīta tikai digitālo prasmju apguvei.

Pieteikšanās sestajā mācību kārtā, 
aizpildot pieteikumu tiešsaistē www.
macibaspieaugusajiem.lv, ritēs līdz 
2021. gada 30. jūnijam. Arī sesta-
jā kārtā mācībām varēs pieteikties 
strādājoši un pašnodarbināti iedzī-
votāji, kuri ir vecumā no 25 gadiem 
ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, 
jaunie vecāki, kuri atrodas bērna 
kopšanas atvaļinājumā un ir sagla-
bājuši darba attiecības, kā arī strādā-
jošie pensionāri. Šajā kārtā mācības 
notiks tikai attālināti.

Sestajā kārtā iedzīvotāji varēs 
izvēlēties apgūt digitālās prasmes, 

kas atbilst 12 digitālajām kompe-
tencēm:
    informācijas apstrāde (infor-

mācijas un datu pratība);
 komunikācija un sadarbība;
 digitālā satura veidošana;
 drošība;
 problēmu risināšana;
 programmēšana, tīmekļa 

vietņu un lietotņu izstrāde un uztu-
rēšana;
 digitālā biznesa analīze;
 multimediju dizains;
 digitālā projektu vadība;
 digitālā produktu vadība un 

izstrāde;
 digitālais mārketings;
 datu zinātne, datu analīze un 

datu vizualizācija.
Katrs strādājošais projekta laikā 

mācīties var divas reizes neatka-
rīgi no pieteikšanās kārtu skaita, 
taču jāievēro, ka vienlaikus iespē-
jams mācīties tikai vienā izglītības 
programmā. Ja mācības uzsāktas 

un kādu iemeslu dēļ pārtrauktas, 
atkārtoti var pieteikties ne ātrāk kā 
6 mēnešus pēc mācību pārtraukša-
nas dienas. Vairāk par pieteikšanās 
nosacījumiem: macibaspieaugusa-
jiem.lv/ka-notiek-pieteiksanas.

Arī sestajā kārtā mācību izmaksas 
95 % apmērā profesionālās tālākiz-
glītības programmas apguvei, kas 
dod iespēju iegūt profesiju, sedz ES 
fondi un valsts. Mācoties kādā no 
tālākizglītības programmām, iedzī-
votājs var saņemt arī atbalstu ceļa 
izdevumu segšanai uz kvalifikācijas 
prakses vietu un atpakaļ. Tālākiz-
glītības programmas apguvei strā-
dājošā līdzmaksājums ir 5 %. Pā-
rējo izglītības programmu apguves 
izmaksas ES fondi un valsts sedz 
90 % apmērā un strādājošā līdzmak-
sājums ir 10 %. Līdzmaksājumu var 
segt arī darba devējs vai kāda cita 
fiziska vai juridiska persona.

Apstiprināto mācību programmu 
saraksts ir pieejams publiski mājas-

lapā www.macibaspieaugusajiem.
lv. Aicinām sekot informācijai arī 
Valsts izglītības attīstības aģentūras 
(VIAA) kontā sociālajā tīklā „Face-
book”, „Twitter” un „Draugiem”.

ES fondu pieaugušo izglītības pro-
jektu „Nodarbināto personu profe-
sionālās kompetences pilnveide” īs-
teno VIAA, lai novērstu darbaspēka 
kvalifikācijas neatbilstību darba tir-
gus pieprasījumam un veicinātu gan 
strādājošo konkurētspēju, gan darba 
produktivitātes pieaugumu. Projektu 
finansē Eiropas Sociālais fonds un 
Latvijas valsts, ieguldot tajā gan-
drīz 47 miljonus eiro. Kopumā līdz 
2023. gadam mācībās plānots iesais-
tīt 55 tūkstošus nodarbināto.

jaunotās krāsnis, noderēs medību 
zāles griestu un sienu apdares res-
taurācijas laikā ārpus pašlaik notie-
košajiem 3. kārtas būvdarbiem, bet 
1. stāvā atjaunotā krāsns palīdzēs 
uzturēt labvēlīgu klimatu kāpņu 
blakustelpā līdz laikam, kad kādā 
no turpmākajām pils atjaunošanas 
darbu kārtām pils austrumu spārna 
1. stāvs tiks pievienots centralizēta-
jai apkures sistēmai.

Objektā ik dienu tiek nodarbināti 
vidēji 15 strādnieki.

Būvdarbi tiek veikti pārrobežu 
sadarbības projektā Nr. LV-RU-002 
„Kultūras un vēsturiskā mantojuma 
saglabāšana un veicināšana Latvijā 
un Krievijā”.

Būvdarbus veic SIA „RERE 
MEISTARI”. Autoruzraudzību 
nodrošina SIA „Arhitektes Ināras 
Caunītes birojs”. Būvuzraudzību 
veic SIA „WARSS+”.

Iveta Raimo,
Cesvaines novada domes

projektu vadītāja
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Izlaidumu laiks Cesvaines novada izglītības iestādēs

Pirmskolas „Brīnumzeme” absolventi no grupas „Taurenītis”, 
skolotājas Ilga Rumpe un Alita Jēgere Pirmskolas „Brīnumzeme” absolventi no grupas „Skudriņa”, 

skolotājas Sandra Āriņa un Jana Medniece

Skaļās lasīšanas 
Madonas reģiona čempioni – 
Cesvaines vidusskolas skolēni

Madonas reģiona 2021. gada skaļās lasīšanas čempiones titulu ieguvusi Cesvaines vidus-
skolas 5. klases skolniece Linda Dubrovska.

Žūrija nolēma, ka Linda 25. septembrī pārstāvēs Madonas reģionu Latvijas finālā Rīgā. 
Patiess prieks par Cesvaines vidusskolas 5. klases pārstāvjiem šajā sacensībā, jo arī godal-
gotā 3. vieta – šīs klases skolēnam Edmundam Puriņam.

Apsveicam!

Godalgotās 3. vietas ieguvējs 
Edmunds Puriņš

Madonas reģiona skaļās lasīšanas 
čempione Linda Dubrovska

Cesvaines vidusskolas 12. klases absolventi, skolotāja Lilija Kanaviņa

Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas absolventes un mākslas nodaļas skolotājas

Cesvaines vidusskolas 9b. klase ar audzinātāju Lāsmu Markevicu

Cesvaines vidusskolas 9a. klase ar audzinātāju Olitu Ķimeli
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„Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 14. jūnija deportācijām” Kā dzīvosim 
turpmāk…

Saules paneļu uzstādīšana

Šogad apritēja 80 gadu kopš 
pirmās masu deportācijas, kad 
1941. gadā padomju režīms izsūtīja 
vairāk nekā 15 tūkstošus Latvijas 
pilsoņu.

Atceroties šo noziegumu, 14. jū-
nijā vienlaikus visā valstī tika lasīti 
izsūtīto iedzīvotāju vārdi. Atceres 
pasākums „Aizvestie. Neaizmirstie. 
80 gadi kopš 14. jūnija deportāci-
jām” notika vienlaikus visās pašval-
dībās, un plkst. 11.00 sāka lasīt de-
portēto vārdus. Lasījumu no katras 
pašvaldības straumēja sabiedrisko 
mediju portālā LSM.lv un Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas mājaslapā. 
Tur ir arī digitāla karte, kurā tiek 
ievietoti piemiņas pasākumu video-
materiāli, dati un stāsti par izsūtīta-
jiem, tā palīdzot aptvert deportāciju 
apmērus un sekas.

Cesvainē piemiņas pasākums sā-
kās jau plkst. 10.00 ar svētbrīdi un 
ziedu nolikšanu baznīcas dārzā pie 
represēto akmens un Cesvaines sta-
cijā, tad sekoja izsūtīto vārdu lasīju-
mi.

No teritorijas, kas ietilpst pašrei-
zējā Cesvaines novadā, 1941. gada 
14. jūnija deportācijās tika izsūtīti 
šādi cilvēki (lasīšanas secībā; vieta, 
no kuras izsūtīti; ģimenes uzvārds, 
ģimenes locekļa vārds, vecums):

Cesvaines pagasts
„Jaunpavāri”, Stangaiņu ģimene: 

Artūrs, 35 gadi; Elza, 25; Artūrs, 7; 
Anita, 1

„Ludzes”, Bērziņu ģimene: Pē-
teris, 28 gadi; Erna, 28; Jānis, daži 
mēneši

„Dārznieki”, Ezernieku ģimene: 
Eduards, 55 gadi; Anna, 52

„Mucenieki”, Bandenieku ģimene: 
Anna, 43 gadi; Jānis, 42; Artūrs, 13

„Dobupji”, Pēteris Osvalds Krū-
miņš, 33 gadi

Kārzdabas pagasts
„Patkuļi”, Emma Medne, 44 gadi
Kraukļu pagasts
„Lēģeri”, Dolaču ģimene: 

Augusts, 41 gads; Milda, 37; 
Andrejs, 11; Skaidrīte, 10; Jānis, 3

„Spruktķeirāni”, Barševsku ģime-
ne: Kārlis, 45 gadi; Marija, 40; Irē-
na, 12; Marija, 9

„Dolaces”, Jānis Maldups, 27 gadi
Grašu pagasts

„Vecumi”, Pēteris Stūrsteps, 
54 gadi

„Lejieši”, Otto Pilāts, 51 gads
„Kaļķenieki”, Kantu ģimene: Alī-

da Leontīne, 50 gadu; Pēteris, 49; 
Arvīds Jēkabs, 14

„Ozoli”, Stradu ģimene: Arvīds, 
34 gadi; Erna Antonija, 31

„Purvgali”, Stipro ģimene: Kris-
tīne, 56 gadi; Ida, 31; Roberts, 30; 
Jānis, 2; Maiga, 1

Nesenā laikā pandēmijas dēļ 
visā pasaulē ikdienas dzīve ir 
izmainījusies. Tomēr tās nav vie-
nīgās izmaiņas, kas skar Latvijas 
iedzīvotājus, – šajā vasarā no-
risinās administratīvi teritoriālā 
reforma, kuras rezultātā Cesvai-
nes, Ērgļu, Lubānas un Madonas 
novadi tiek apvienoti, veidojot 
vienu Madonas novadu. Tas vai-
rāk vai mazāk skar ikvienu ces-
vainieti. Vēlēšanu laikā sastap-
tajiem iedzīvotājiem jautāju, kā 
tad, viņuprāt, dzīvosim turpmāk. 
Apkopojot iedzīvotāju viedokļus, 
izkristalizējas vairākas tēzes.

Ieguvumi reformas rezultātā
 „Ceru uz lielākiem sociāla-

jiem pabalstiem!” (Te gan jāpie-
bilst, ka šobrīd pabalstu sistēmā 
nekas nemainās, kamēr jaunajā 
Madonas novadā tiks veikta visu 
pašvaldību saistošo noteikumu 
pielīdzināšana.)
 „Varēs vairāk iegūt Eiro-

pas finansējumu, startējot kādos 
projektu konkursos.”
 „Būsim konkurētspējīgāki 

līdzās citiem novadiem.”
 „Ceru, ka kaut kas mainī-

sies uz labo pusi lēmēju starpā, – 
deputāti būs arī no Cesvaines un 
varēs aizstāvēt mūsu vajadzī-
bas.”
 „Lielākā saimniecībā varē-

sim vairāk izdarīt.”
 „Netērēs lieki resursus!”
 „Varbūt kādam pakalpoju-

mam būs mazāka maksa vai kas 
būs par velti…”
 „Būsim daļa no kā lielā-

ka – savs atbalsts.”
 „Ceru, ka saremontēs ceļus 

uz visām pilsētām.”
Zaudējumi reformas rezultātā
 „Reforma ir pārāk sasteig-

ta. Nav skaidrības, kas būs un kā 
vairs nebūs turpmāk. Domājams, 
ka drīz atkal teiks, ka vajag jau-
nu reformu.”
 „Lauki izmirs. Cilvēki iz-

brauks uz centriem.”
 „Cesvaine kļūs par nomali. 

Visi gribēs pārcelties uz centru.”
 „Būs vairāk līdzekļu, bet 

tikai centrā.”
 „Ja man ir kāds jautājums, 

tagad zināju, kur nākt. Kā lai 
zinu, kam jautāt lielajā novadā?”
 „Nevarēs vairs tepat domē 

lemt par to, ko grib paveikt. Kā 
lai lielajā centrā zina, ko mums 
Cesvainē vajag?”
 „Grūti būs izbraukāt uz 

centru, ja ko vajadzēs kārtot.”
 „Cilvēkus vairs neviens 

nedzirdēs. Tāpēc arī uz vēlēša-
nām neies daudzi, jo domā, ka 
nav jau jēgas.”
 „Ceru, ka vidusskola pa-

liks Cesvainē…”
Redzams, ka iedzīvotāju vidū 

nepastāv vienprātība par to, vai 
lielajā novadā dzīvosim labāk vai 
tomēr tas būs par skādi. Ir bažas, 
bet ir arī cerība par kādām izmai-
ņām uz labo pusi. Ir skaidrs, ka 
būs citādāk un novada laiks ir 
noslēdzies, taču, kā dzīve Cesvai-
nē ievirzīsies, to rādīs laiks.

Linda Vanaga

Cesvaines novada domes priekšsēdētājs Vilnis Špats uzrunā klātesošos pie represēto piemiņas akmens 
baznīcas dārzā

 Lai samazinātu elektrības izmak-
sas siltumenerģijas ražošanai, SIA 
„Cesvaines siltums” par saviem 
līdzekļiem ir realizējis pilotprojek-
tu „Saules paneļu uzstādīšana”. Šā 
projekta realizācijā tika ieguldīti 
9800 EUR, un ir uzstādīti 30 saules 
paneļi ar kopējo jaudu 14 260 kW. 
Uzstādītā saules paneļu jauda ir 

maksimālā, ko drīkst ierīkot bez 
Ekonomikas ministrijas atļaujas, 
un, uzskaitot faktiski saražoto, kā 
arī rēķinot reālo ieguvumu, tiks pie-
ņemts lēmums, kā un par kādiem 
līdzekļiem šo jomu attīstīt.

Tā kā pagaidām Cesvainē nav 
atrisināta infrastruktūras problēma 
par siltā ūdens ražošanu visu gadu, 

katlumāja tiek ekspluatēta tikai ap-
kures sezonā, tātad vasarā elektrības 
patēriņš ir minimāls. Lai nezaudētu 
vasarā saražoto elektroenerģiju, tika 
uzstādīts inventors – iekārta, ar ku-
ras palīdzību, noslēdzot līgumu ar 
„Sadales tīklu”, šo enerģiju ir iespē-
jams nodot kopējā tīklā, lai izman-
totu vēlāk, kad elektrības patēriņš ir 
lielāks.

Pēc SIA „Cesvaines siltums” 
aprēķiniem, saules paneļi būs at-
pelnījušies 7–8 gadu laikā, ja vien 
elektroenerģijas cenas saglabāsies 
līdzšinējā līmenī; ja cenas elektro-
enerģijai un tās sadalei pieaugs, 
šāds ieguldījums atmaksāsies ātrāk. 
Uzstādītajai tehnikai ir 20 gadu ga-
rantija, tā tiks apdrošināta pret ne-
laimes gadījumiem, ugunsgrēku, 
dabas stihijām, trešo personu nozie-
dzīgiem nodarījumiem.

Identiski paneļi ar identisku jau-
du tiks uzstādīti arī SIA „Cesvaines 
komunālie pakalpojumi” atdzel-
žošanas stacijā un notekūdeņu at-
tīrīšanas stacijā, kur atmaksāšanās 
notiks krietni ātrāk, jo elektroener-
ģijas patēriņš ir visu cauru gadu. 

Līdzekļi SIA „Cesvaines komunālie 
pakalpojumi” paneļu uzstādīšanai 
tika ņemti, utilizējot metāllūžņus 
un optimizējot uzņēmuma iekšējo 
budžetu.

Paužu pārliecību, ka ieguldītie lī-
dzekļi ir pamats turpmākajai attīstī-
bai nākotnē, papildus piesaistot ES 
fondu līdzekļus. Mēģināsim izman-
tot arī novadu apvienošanās priekš-
rocības – Madonas novada domes 
līdzfinansējumu programmas jomā, 
protams, ja mums tiks dota tāda ie-
spēja. Izsaku cerību, ka mūsu, ces-
vainiešu, aktīvā darbība ļaus mūsu 
pilsētai piesaistīt vairāk līdzekļu 
šādu un citu projektu realizācijai.

Liels paldies Cesvaines novada 
domei par atbalstu realizētajiem 
projektiem! Īpaši liels paldies Uģim 
Fjodorovam un Vilnim Špatam, kā 
arī labiekārtošanas nodaļai citu pro-
jektu realizēšanā!

Rihards Erelis,
SIA „Cesvaines siltums” un
SIA „Cesvaines komunālie 

pakalpojumi”
valdes loceklis,

autora fotoSaules paneļi SIA „Cesvaines siltums” teritorijā

Paziņojums par tarifa projektu poligonā „Kaudzītes”
SIA „AP Kaudzītes”, vienotais 

reģistrācijas Nr. 44103026358, 
„Kaudzītes”, Litenes pagasts, Gul-
benes novads, 2021. gada 28. maijā 
Sabiedrisko pakalpojumu regulē-
šanas komisijai iesniedza sadzīves 
atkritumu apglabāšanas pakalpoju-

Sabiedrisko pakalpoju-
mu veids

Spēkā eso-
šais tarifs 
(bez PVN)

Piedāvātais 
tarifs (bez 
PVN)

Tarifa pa-
lielinājums / 
samazinā-
jums (%)

Sadzīves atkritumu 
apglabāšanas pakal-
pojuma tarifs ar DRN, 
EUR/t

70,52 84,62 20 %

ma tarifa sadzīves atkritumu (SA) 
poligonā „Kaudzītes” projektu, kas 
ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisijas 
lēmumu Nr. 1/5 „Sadzīves atkritu-
mu apglabāšanas pakalpojuma tari-
fa aprēķināšanas metodika”.

Jauns tarifa projekts izstrādāts, 
pamatojoties uz metodikas 18. pun-
ktu. Izmaksu izmaiņas galvenokārt 
ietekmējušas izmaksas, kas saistītas 
ar infiltrāta attīrīšanas iekārtu dar-
bības nodrošināšanu un ražošanas 
iekārtu uzturēšanu, kredīta pamat-
summas un procentu nomaksu, dar-
baspēka izmaksu izmaiņām.

Ievērojot valstī noteiktos ierobe-
žojumus vīrusa Covid-19 izplatības 
ierobežošanai, iepazīt tarifa projektā 
ietverto vispārpieejamo informāciju, 
kā arī sniegt savus priekšlikumus un 
ieteikumus par tarifa projektu var, 
sazinoties ar Aldi Amantovu, zva-

not uz tālr. 29205363 vai rakstot uz 
e-pastu info@kaudzites.lv, iepriekš 
vienojoties par tikšanās laiku.

Priekšlikumus un ieteikumus par 
tarifa projektu rakstveidā vai elek-
troniski var iesniegt SIA „AP Kau-
dzītes” („Kaudzītes”, Litenes pa-
gasts, Gulbenes novads, LV-4405, 
e-pasta adrese: info@kaudzites.lv), 
kā arī Sabiedrisko pakalpojumu re-
gulēšanas komisijai (Ūnijas iela 45, 
Rīga, LV-1039, faksa Nr. 67097277; 
e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv) 
20 dienu laikā no šā paziņojuma 
publicēšanas oficiālajā izdevumā 
„Latvijas Vēstnesis”.
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Nākamais „Cesvaines Ziņu” 
numurs iznāks 

2021. gada 23. jūlijā

Iespēja nodot 
makulatūru 

Kraukļu bibliotēkā

Fizioterapijas 
nodarbības Cesvainē

Finanšu ministrija: par visiem 
komercsūtījumiem no trešajām valstīm 

būs jāmaksā PVN

Par ābeļdārzu

Kapusvētki Cesvaines 
puses kapos

„Atrastā Latvija”: 60 rekonstruētu tūrisma 
objektu, to vidū Cesvaines pils

Pēc reformas izmaiņas 
„Latvijas pasta” 

darbībā nav gaidāmas

Tā saka Kungs, tavs Radītājs: 
„Nebīsties, Es tevi izpirkšu, Es tevi 

saucu tavā vārdā, tu esi Mans!” Jes 43:1
11. jūlijs

plkst. 15.00 Cesvaines kapos
plkst. 17.00 Kārzdabas kapos

plkst. 18.00 Stradukalna kapos
25. jūlijs

plkst. 15.00 Ķinderu kapos
14. augusts

plkst. 14.00 Mierakalna kapos Dzelzavā

No 2021. gada 10. jūnija līdz gada beigām, 
30. decembrim, Cesvaines novada Kraukļu 
bibliotēkā ir iespējams nodot makulatūru.

Lūgums makulatūru pirms nodošanas 
sasiet vai salikt kartona kastēs. Nevajadzīgo 
papīru, žurnālus, grāmatas var nodot Kraukļu 
bibliotēkā tās darba laikā: O., T., C., Pk. 
plkst. 9.00–17.00; S. 9.00–14.00, Sv., P. – 
nestrādā.

Tālrunis uzziņām – 64800804.

Latvijas reģionos izbūvēti un atjaunoti 
60 kultūras un dabas mantojuma objekti: 
muižas, pilis, baznīcas, torņi, parki, muzeji, 
estrādes, dabas takas, dārzi, tilti, promenādes, 
pludmales un citas vietas. Visi šie objekti 
sarindoti septiņos kultūras un dabas mantoju-
ma ceļos, kurus iepazīstot var atrast un izprast 
Latvijas unikālās vērtības.

Aicinot epidemioloģiski drošā veidā 
apmeklēt jaunos tūrisma objektus, Kultūras 
ministrija izveidojusi informatīvo kampaņu 
„Atrastā Latvija”. Tās laikā ikvienam būs 
pieejama mājaslapa atrastalatvija.lv, kurā 
iespējams uzzināt vairāk par atjaunotajiem un 
jaunuzceltajiem kultūras un dabas mantojuma 
objektiem, tajos veiktajiem ieguldījumiem, 
iegūt praktisku informāciju par objektu 
apmeklējumu un piedalīties Latvijas atrašanas 
spēlē.

Atjaunošanas un būvniecības darbi īstenoti 
kopš 2018. gada divās kārtās, kad atjau-
noti un izbūvēti 60 kultūras un dabas man-
tojuma objekti 40 Latvijas pašvaldībās, kā 
arī tajos veidoti un attīstīti jauni kultūras un 
tūrisma pakalpojumi. Atsevišķos objektos 
darbi vēl turpinās, un tie tiks pilnīgi pabeigti 
2022. gada nogalē. No kopumā ieguldītajiem 
67 965 274,81 eiro 34 913 795,12 eiro ir Ei-
ropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 
līdzekļi, bet 33 051 479,69 eiro – valsts un 
pašvaldību ieguldījumi.

Finansējumam varēja pieteikties 
pašvaldības no visas Latvijas, izņemot Rīgu, 
piesaistot projektu partnerus. Dalībnieki 
tika izvēlēti, izvērtējot ieceru starptautisko 
un nacionālo nozīmību, kā arī sasaisti ar 
pašvaldību attīstības stratēģijām. Atjaunoto 
un jaunizveidoto objektu vidū ir muižas, pi-
lis, baznīcas, katedrāles, muzeji, dabas takas, 
dārzi, estrādes, torņi, tilti, promenādes, plud-
males un citi objekti.

Visi objekti sarindoti septiņos kultūras un 
dabas mantojuma ceļos, tūrisma maršrutos, 
kas caur pagātni palīdz ceļotājam ieraudzīt 
Latvijas šodienu. Pirmie, novērtējot Latvijas 
tūrisma jaunieguvumus, šos septiņus ceļus 
iepazina Latvijas ceļotāji un blogeri. Uz Lat-

gales pusi vedošos Daugavas un Māras ceļus 
iepazina Kristaps Kiziks (www.dodiesdaba.
lv), Gaismas ceļu Vidzemē izpētīja Alīna 
un Jēkabs Andrušaiti (www.sapnumedniece.
lv), Baltijas ceļam pa pēdām devās Zane 
Eniņa (www.mugursoma.lv), caur Zemgali 
uz Kurzemi vedošo Jēkaba ceļu apmeklēja 
Dina Preisa (www.dinapreisa.wordpress.
com), Kurzemē esošo Brīvības ceļu apguva 
Zaiga un Edgars Runči (www.zaigar.lv), bet 
gar jūras piekrasti vedošo garo Līvu ceļu 
izstaigāja Solveiga Kaļva (www.solveigas-
piedzivojumi.lv).

Par iespēju apmeklēt un iepazīt objek-
tus Latvijas iedzīvotājiem vēstīs mājaslapa 
atrastalatvija.lv, septiņu TV raidījumu cikls 
„Atrastā Latvija”, video interneta vidē, kā 
arī citi informatīvie materiāli. Informācija 
par kampaņu tiks izplatīta arī caur Latvi-
jas tūrisma informācijas centriem un citām 
organizācijām.

Lai motivētu Latvijas iedzīvotājus 
aktīvāk apmeklēt objektus, visi tiks aicināti 
piedalīties spēlē, kurā, atzīmējot savu 
apmeklējumu, novērtējot objektu, kā arī at-
bildot uz jautājumiem par to, būs iespēja tikt 
pie vērtīgām balvām, piemēram, iespējas 
nakšņot un baudīt maltīti Šlokenbekas muižā 
vai Ungurmuižā, vai lidot ar Zērgli Siguldā.

Kultūras ministrijas informācija,
Lindas Vanagas foto

Lai piedalītos spēlē, pie katra no objektiem 
atrodams nolasāms QR kods. Cesvaines pils 

kods atrodams stendā pie stāvlaukuma

Kopš 2021. gada 1. jūnija otrdienu un piekt-
dienu rītos plkst. 9.00 aicinām uz fiziotera-
pijas nodarbībām. Vingrošana, ievērojot 
epidemioloģiskās drošības noteikumus, no-
tiks brīvā dabā – bijušās internātpamatskolas 
pagalmā, sporta laukumā (Rīgas iela 4). 
Fizioterapijas nodarbības vada Baiba Logina.

Ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās 
drošības prasības, dalībnieku skaits 
ierobežots! Pieteikšanās pa tālruni 29179890 
obligāta!

Pasākums tiek organizēts Eiropas 
Savienības finansētajā projektā „Veselai un 
laimīgai ģimenei Cesvaines novadā”.

Sākot ar 2021. gada 1. jūliju, visiem ko-
merciālo sūtījumu saņēmējiem būs elektro-
niski jāiesniedz muitas deklarācija un jāsa-
maksā pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 
par precēm. Šāda kārtība noteikta, lai aiz-
sargātu Eiropas Savienības (ES) valstu tirgu 
no negodīgas konkurences, jo pašlaik zemas 
vērtības sūtījumi tiek ievesti milzīgos apjo-
mos, nemaksājot PVN.

Patlaban par sūtījumiem no trešajām val-
stīm PVN jāmaksā, ja preces vērtība pār-
sniedz 22 eiro. Taču ar 1. jūliju visā ES par 

Administratīvi teritoriālās reformas rezul-
tātā „Latvijas pasta” darbībā izmaiņas nav pa-
redzamas – uzņēmums turpinās piegādāt sūtī-
jumus atbilstīgi patlaban spēkā esošajām ad-
rešu indeksu teritorijām, un tajās nav plānotas 
izmaiņas. Klientiem, norādot saņēmēja adre-
si, vienīgās izmaiņas būs novadu nosaukumos 
vietās, kur notiks to apvienošana. „Latvijas 
pasts” aicina klientus veikt attiecīgas izmai-
ņas saņēmēju adrešu pierakstā novados, ko 
ietekmēs reforma, ieskaitot interneta veikalu 
profilos, lai „Latvijas pasts” sūtījumus varētu 
apstrādāt ātrāk un precīzāk. Citas sastāvdaļas 
adrešu pierakstā nemainīsies.

Taču reizē ar administratīvi teritoriālo re-
formu „Latvijas pasts” aicina visus pasta pa-
kalpojumu izmantotājus – gan fiziskās, gan 
juridiskās personas – parūpēties kā par savu, 
tā arī par savu klientu adrešu korektu pie-
rakstu, ja tajās reformas rezultātā mainīsies 
attiecīgais novads. Maksimāli precīzs adreses 
pieraksts palīdzēs ātrāk apstrādāt sūtījumus, 
nekavējot kopējos pasta apmaiņas procesus.

Fiziskām personām būtiski pārbaudīt un 
nomainīt savu adresi, norādot jauno novadu, 
piemēram, interneta veikalos izveidotajos 
klienta profilos, un atcerēties par korektu 
pierakstu, veicot jaunus pasūtījumus citās 
vietnēs, arī, piemēram, abonējot preses izde-
vumus.

Savukārt juridiskajām personām, kuras iz-
sūta korespondenci tālāk saviem klientiem, 
nepieciešams jau laikus sakārtot klientu ad-
rešu datubāzi, atjaunojot adrešu pierakstus 
atbilstīgi jaunajām novadu robežām pēc ad-
ministratīvi teritoriālās reformas.

„Latvijas pasts” atgādina, ka, aizpildot sūtī-
juma adresi, ir jānorāda šāda informācija: ad-
resāta vārds, uzvārds vai juridiskas personas 
nosaukums, iela, mājas un dzīvokļa numurs 
vai mājas nosaukums, pilsēta vai pagasts, no-
vads, pasta indekss.

Ja sūtījums adresātam ir izsniedzams pret 
parakstu, svarīgi, lai adresāta vārds un uz-
vārds būtu norādīts precīzi un saprotami, jo 
šādā gadījumā tiks pārbaudīta saņēmēja iden-
titāte, lūdzot uzrādīt personu apliecinošu do-
kumentu.

„Latvijas pasta”
ārējās komunikācijas vadības daļa

precēm, kas iegādātas ārpus bloka, PVN būs 
jāmaksā, sākot ar pirmo centu.

Ja kopējā preču vērtība sūtījumā nepār-
sniegs 150 eiro, būs jāmaksā tikai PVN. Ja 
preču vērtība sūtījumā pārsniegs 150 eiro, 
būs jāmaksā PVN un ievedmuitas nodoklis. 
Ja sūtījumā būs ar akcīzes nodokli apliekamā 
prece, papildus būs jāmaksā akcīzes nodoklis.

Plašāku informāciju var iegūt Finanšu mi-
nistrijas mājaslapā https://www.fm.gov.lv/.

Finanšu ministrijas informācija

Cesvaine pamazām gatavojas ābeļdārza 
svētkiem. Kamēr pils tiek atjaunota, par 
pulcēšanās vietu ir kļuvis TV torņa ābeļ-
dārzs, kur jau iepriekšējos gados svinējām 
svētkus. Izrādās, par tā tapšanu zināms ļoti 
maz. TV torņa arhīvā saglabājušās vēsturis-
kas fotogrāfijas gan no laika, kad ābeļdārza 
vēl nebija, gan no laika, kad tas jau aug. Bet 
kā notika stādīšana? Kas un kad to paveica? 
Ja Tu vai kāds no Taviem tuviniekiem zina 
ko interesantu par šo ābeļdārzu, pastāsti!

Ja Tev ir kāds aizraujošs stāsts par ābeļ-
dārzu, sazinies ar Sanitu Dāboliņu (e-pasts 
sanita.dabolina@inbox.lv, tālr. 29432776)!


