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Par 1.–4. klases mācībām klātienē

2020. gada 
kopsavilkums 
dzimtsarakstu 

jomā

Cesvaines 
vidusskolā ierīkots 
optiskais internets

Reģistrēti dzimušie – 12 bērni:
6 zēni un 6 meitenes.

Laulības:
10 – dzimtsarakstu nodaļā,

4 – baznīcā 
(2 – evaņģēliski luteriskajā un 2 – Romas 

katoļu).
Reģistrēti mirušie – 23 cilvēki:

17 sievietes un 6 vīrieši.

Šā brīža dzīve lielai daļai iedzīvotāju ir 
atkarīga no darba un mācībām attālinātā re-
žīmā. Lai nodrošinātu kvalitatīvu attālinātu 
darbošanos, ir būtisks ātrs un kvalitatīvs in-
terneta pieslēgums.

2020. gada janvārī tika izstrādāts un īste-
nots projekts optiskā interneta ierīkošanai 
Cesvaines vidusskolā. Darbi pabeigti, un 
internets kopš 2021. gada janvāra darbojas. 
Optiskā interneta kabeļa izbūve ļauj nodroši-
nāt stabilu datu apmaiņu un interneta piegā-
des izmaksu samazinājumu.

Šajā laikā, kad mācības notiek attālināti, kā 
arī daudziem mācību risinājumiem un mate-
riāliem vajadzīga piekļuve ātram internetam, 
ir svarīgi nodrošināt nepārtrauktu, ātru un 
drošu interneta pieslēgumu. Mācoties attā-
lināti, ir pieaudzis arī datu plūsmas apjoms, 
tādēļ būtiski, ka datortīkla izbūve dod iespēju 
izveidot vienotu interneta pieslēgumu, kas 
samazina interneta pakalpojuma izmaksas, 
palielina interneta ātrumu stabilai datu plūs-
mas nodrošināšanai un uzlabo datu pārraides 
drošību.

Optiskā interneta pieslēgums būs īpaši no-
derīgs arī tad, kad skolēni atgriezīsies klātie-
nes mācībās (kad tas būs ļauts).

Linda Vanaga

Ministru kabinets sēdē 16. februārī kon-
ceptuāli vienojās par reģionu principu mā-
cību procesa organizēšanā, proti, teritori-
jās, kurās saslimstība ar Covid-19 būs ze-
māka par noteikto slieksni, vispārizglītojo-
šās izglītības iestādes varētu atsākt mācī-
bas klātienē. No pirmdienas, 22. februāra, 
pašvaldībās ar zemu Covid-19 saslimstību 

mācības klātienē atsāktu 1.–4. klase.
Skolām, kuras atsāks mācības klātienē, 

būs jāveic pastiprināti drošības pasākumi – 
dezinfekcija, vēdināšana, distancēšanās un 
masku valkāšana.

Pēc aktuālākajiem Slimību profi lakses un 
kontroles centra datiem, 14 dienu kumulatī-
vais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvo-

tāju līdz 200 ir 20 pašvaldībās: Alsungas, Ces-
vaines, Dundagas, Dagdas, Durbes, Ērgļu, 
Jaunpiebalgas, Ķeguma, Kuldīgas, Lielvār-
des, Mērsraga, Naukšēnu, Neretas, Pāvilos-
tas, Rucavas, Rūjienas, Salacgrīvas, Saulkras-
tu un Skrundas, Vecpiebalgas novadā.

Sekojiet aktuālajai informācijai!
Pēc lsm.lv datiem

Linda Vanaga

Attīstība Cesvaines vidusskolā
Šā mācību gada laikā Cesvaines 

vidusskolā ir ieguldīts apjomīgs 
fi nansējums gan mūsdienīga mācī-
šanās procesa nodrošināšanai ar ne-
pieciešamajām tehnoloģijām, gan 
internāta labiekārtošanai.

Cesvaines novada domes budže-
ta fi nansējums tika izmantots piecu 
interaktīvo paneļu iegādei – tie uz-
stādīti mācību klasēs parasto melno 
krīta tāfeļu vietā. Viena paneļa cena 
ir aptuveni 3000 euro. Šīs tehno-
loģijas ļauj nodrošināt daudzvei-
dīgu mācību procesu visos mācību 
priekšmetos. Stundās ir iespējams 
demonstrēt videofragmentus, ani-
mācijas, organizēt viktorīnas, ātri 
iegūt atgriezenisko saiti no sko-
lēniem, izmantot visdažādākos 
pieejamos materiālus no interneta 
resursiem. Uz interaktīvā paneļa ir 
iespējams rakstīt vai zīmēt ar roku 
vai speciālu zīmuli. Uzrakstīto ie-
spējams arī saglabāt un izmantot at-
kārtoti. Nav jātērē laiks pat uzraks-
tītās vai uzzīmētās informācijas no-
dzēšanai – tas notiek vienā mirklī.

Jau trešo mācību gadu Cesvaines 
vidusskolā skolēni apgūst datoriku. 
1.–3. klases skolēniem ir iespēja to 
apgūt fakultatīvajās nodarbībās, bet, 
sākot ar 4. klasi, pastāv atsevišķs 
mācību priekšmets. Viens no dato-
rikas kā mācību priekšmeta uzdevu-
miem ir palīdzēt apgūt vizuālās un 
tekstuālās programmēšanas pama-
tus. Nozīmīgs paņēmiens, kā labāk 
apgūt programmēšanu, ir robotika. 
Kon-struējot robotus un ar blokshē-
mām veidojot tiem programmas, 
skolēns apgūst loģiskas ķēdes prin-
cipus un kopsakarības. Izveidojot 
blokshēmu virkni viedierīces ekrā-
nā, skolēns jau tajā pašā mirklī redz 
sava darba rezultātu un var to uzla-
bot, pilnveidot. Šīs darbības rada 
vēlēšanos eksperimentēt un uzzināt 
vairāk.

Skola ir iegādājusies 7 roboti-
kas komplektus „LEGO Education 
WeDo 2.0”, kas ir paredzēti bērniem vecumā 
no 5 līdz 10 gadiem. Šajā mācību gadā 2. un 
3. klases skolēni vairāku datorikas nodarbību 
laikā konstruēja „LEGO WeDo 2.0” robotus, 
veidoja tiem programmas. Bērni šajās nodar-
bībās piedalījās ar īpašu aizrautību.

Lai robotikas apguves procesam būtu tur-
pinājums, ir sagādāti 8 komplekti „LEGO® 
Education SPIKE™” par kopējo summu 
3416 euro. Prime komplekts paredzēts STE-

Datorikas nodarbības klātienes mācību laikā aizrauj visus

Robotikas nodarbībām sagādāts nepieciešamais aprīkojums

AM (zinātne, tehnoloģija, inženierzinātnes, 
māksla un matemātika) prasmju apguvei 
skolēniem, sākot ar 4. klasi. „SPIKE Prime” 
palīdz skolēniem apgūt būtiskas STEAM un 
21. gadsimta prasmes, kas vajadzīgas, lai nā-
kotnē kļūtu par inovatīviem prātiem.

Vislielākie darbi paveikti Cesvaines vidus-
skolas internātā. Pie galvenās ieejas ir izbū-
vētas kāpnes un atjaunots laukums internāta 
priekšā. Vestibils ir pilnīgi renovēts, nomai-

nītas visas tur esošās durvis. Kosmē-
tiskais remonts veikts kāpņutelpā ar 
ieeju no iekšpagalma puses. Visas 
dušas telpas ir izremontētas. Kosmē-
tiskais remonts veikts sešās viesnī-
cas daļas un internāta telpās. Veikta 
elektroinstalācijas nomaiņa visā ēkā, 
uzstādīti arī jauni elektrības skaitītāji 
un izmērīta kabeļu izolācijas pretes-
tība. Pašlaik vēl turpinās jauna aprī-
kojuma uzstādīšanas darbi viesnīcas 
daļas un internāta skolēnu virtuvēs, 
kā arī istabiņu renovācija. Pakāpe-
niski tiek sagādāta jauna gultasveļa 
un pārklāji. Internāta ēka no iekš-
puses būs pārvērtusies par estētiski 
pievilcīgu un patīkamu vietu, kurā 
savu brīvo un mācību laiku var pava-
dīt tie Cesvaines vidusskolas skolēni, 
kuri dzīvo tālāk no skolas un kuriem 
katru dienu izbraukāt no mājām uz 
skolu ir apgrūtinoši. Turpmāk nepie-
ciešamie darbi ir jumta nomaiņa un 
fasādes atjaunošana.

Pašlaik notiek arī stadiona pie 
Cesvaines vidusskolas projektēšana. 
Projektā paredzēti četri skriešanas 
celiņi ar gumijas segumu 400 metru 
garā aplī. Futbola laukums ir stan-
darta izmēra. Stadiona galos plānoti 
volejbola, basketbola laukumi, lo-
des grūšanas sektors, šķēpmešanas 
ieskrējiena celiņš un tāllēkšanas 
bedre. Slīpumā uz skolas pusi būs 
soliņi skatītājiem. Visā stadiona 
platībā tiks veidota drenāžas sistē-
ma, ūdens tiks novadīts novadgrā-
vī. Aprīlī projekts tiks saskaņots arī 
būvvaldē un būs gatavs būvniecī-
bas darbu sākšanai. Projekta autors 
ir mūsu absolvents Edgars Šķēls. 
Finansējums stadiona būvniecībai 
diemžēl vēl nav atrasts, taču būvnie-
cība ir iekļauta Cesvaines novada at-
tīstības programmā. Ceram piesais-
tīt Eiropas Savienības fi nansējumu 
Covid-19 krīzes pārvarēšanai.

Iespēju robežās cenšamies skolē-
nus nodrošināt ar viedierīcēm mājās, 
lai visi varētu mācīties attālināti. Pa-

teicoties Cesvaines novada domes un Izglītī-
bas un zinātnes ministrijas atbalstam, skolēni 
ir saņēmuši 16 datorus, savukārt uzņēmums 
„eazyBI” mūsu skolai uzdāvināja 10 planšet-
datorus, kurus izdalījām skolēniem. Uzņēmu-
ma „eazyBI” pārstāve Līva Pavasare komen-
tēja: „Par mums – esam IT uzņēmums, kas 
dibināts 2011. gadā, izstrādājis datu analīti-

turpinājums 4. lpp.
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Domes ārkārtas 
sēdē 2021. gada 

28. janvārī

Projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka pabalsta audžuģimenē ievietotā bērna uzturam un pabalsta apģērba un mīkstā in-
ventāra iegādei apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību, kā to nosaka Ministru kabineta 2018. gada 26. jū-
nija noteikumu Nr. 354 „Audžuģimenes noteikumi” (turpmāk – Audžuģimenes noteikumi) 78. punkts.
Vienlaikus tiek atzīts, ka spēku zaudējuši Cesvaines novada domes 2014. gada 12. novembra saistošie no-
teikumi Nr. 18 „Par Cesvaines novada pašvaldības palīdzību audžuģimenē ievietotam bērnam”, ņemot vērā 
Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 9. panta piektajā daļā noteikto – ja spēku zaudē nor-
matīvā akta izdošanas tiesiskais pamats (augstāka juridiska spēka tiesību norma, uz kuras pamata izdots cits 
normatīvais akts), tad spēku zaudē arī uz šā pamata izdotais normatīvais akts vai tā daļa, jo ar Audžuģimenes 
noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudējuši Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumi Nr. 1036 
„Audžuģimenes noteikumi”, uz kuru pamata bija izdoti pašvaldības 2014. gada 12. novembra saistošie notei-
kumi Nr. 18 „Par Cesvaines novada pašvaldības palīdzību audžuģimenē ievietotam bērnam”.

Projekta nepieciešamības pa-
matojums

Saskaņā ar Audžuģimenes noteikumu 78. punkta nosacījumiem pašvaldībai jānosaka pabalsta audžuģi-
menē ievietotā bērna uzturam un pabalsta apģērba un mīkstā inventāra iegādei apmērs un piešķiršanas un 
izmaksas kārtība.

Projekta ietekme uz pašvaldī-
bas budžetu

Sociālā dienesta budžetā jau plānoti līdzekļi šajos saistošajos noteikumos noteikto pabalstu izmaksai.

Projekta ietekme uz uzņēmēj-
darbības vidi

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmēs uzņēmējdarbības vidi.

Projekta ietekme uz adminis-
tratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas darba vietas vai paplašināt 
esošo institūciju kompetenci.

Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām netika organizētas.

* Atļāva Cesvaines vidusskolai saņemto 
valsts budžeta mērķdotāciju brīvpusdienu 
nodrošināšanai 1.–4. klases izglītojama-
jiem attālinātā mācību procesa laikā no 
2021. gada 25. janvāra izlietot Cesvaines 
vidusskolas 1.–4. klases bērniem (deklarēju-
šiem dzīvesvietu gan Cesvaines novadā, gan 
ārpus tā) pārtikas pakām. Noteica izglītības 
darba speciālistei kopā ar vidusskolu orga-
nizēt pārtikas paku piegādi izglītojamajiem.

* Noteica, ka pašvaldības īpašumā nodo-
damais valstij piekritīgais nekustamais īpa-
šums Pils ielā 2–9 Cesvainē Cesvaines no-
vadā izmantojams pašvaldības autonomās 
funkcijas – sniegt palīdzību dzīvokļa jautā-
jumu risināšanā – realizēšanai.

* Piekrita, ka domes izpilddirektors kā 
kapitāla daļu turētāja pārstāvis SIA „Cesvai-
nes komunālie pakalpojumi” dalībnieku sa-
pulcē apstiprina SIA „Cesvaines komunālie 
pakalpojumi” pamatkapitāla palielināšanas 
noteikumus, kuros plānota pamatkapitāla pa-
lielināšana, dalībniekiem sabiedrības pamat-
kapitālā izdarot ieguldījumus 10 466 EUR 
apmērā un pretī saņemot attiecīgu skaitu jau-
nu daļu.

* Piekrita, ka domes izpilddirektors kā 
kapitāla daļu turētāja pārstāvis SIA „Ces-
vaines siltums” dalībnieku sapulcē apstip-
rina SIA „Cesvaines siltums” pamatkapitāla 
palielināšanas noteikumus, kuros plānota 
pamatkapitāla palielināšana, dalībniekiem 
sabiedrības pamatkapitālā izdarot ieguldī-
jumus 5600 EUR apmērā un pretī saņemot 
attiecīgu skaitu jaunu daļu.

* Piekrita, ka no nekustamā īpašuma 
„Mazslēdenes”, kas atrodas Cesvaines pa-
gastā Cesvaines novadā, tiek atdalīta 2. ze-
mes vienība 4,5 ha, 3. zemes vienība 0,7 ha 
un 4. zemes vienība 6,1 ha platībā un ka tās 
veido patstāvīgu īpašumu. No īpašuma atda-
lītajām zemes vienībām piešķīra nosaukumu 
„Mazslēdenes mežaine”, Cesvaines pagasts, 
Cesvaines novads.

* Apstiprināja zemes ierīcības projektu ne-
kustamā īpašuma „Lejas Ruņģi”, Cesvaines 
pagasts, Cesvaines novads, zemes vienības 
sadalei. 1. vienībai saglabāja līdzšinējo no-
saukumu un adresi „Lejas Ruņģi”, 2. zemes 
vienībai piešķīra nosaukumu „Ruņģu mežs”.

* Nolēma atsavināt, pārdodot izsolē, paš-
valdībai piederošu dzīvokļa īpašumu, kura 
adrese ir Rūpkombināta māja 1–11, Kraukļi, 
Cesvaines pag., Cesvaines novads, un kas 
sastāv no divistabu dzīvokļa domājamām 
daļām no dzīvojamās mājas. Noteica nosa-
cīto cenu – 1100 EUR. Apstiprināja izsoles 
noteikumus.

* Nolēma atsavināt, pārdodot izsolē, paš-
valdībai piederošu nekustamo īpašumu „Svī-
res”, kas sastāv no zemes vienības. Noteica 
nosacīto cenu – 11 700 EUR. Apstiprināja 
izsoles noteikumus.

* Nolēma izveidot pašvaldības dzīvoja-
majā mājā Krasta ielā 6 dzīvokļa īpašumu 
Nr. 16, kas sastāv no dzīvokļa un domāja-
mām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas.

* Atbrīvoja no nomas maksas Ivetu Andro-
novu par telpu nomu Augusta Saulieša ielā 1 
Cesvainē Cesvaines novadā par laika posmu 
no 2020. gada 9. novembra līdz 1. decem-
brim un no 2020. gada 21. decembra līdz 
2021. gada 7. februārim, kad nekustamo 
īpašumu neizmanto saimnieciskās darbības 
veikšanai Covid-19 infekcijas izplatības 
ierobežošanai noteikto Ministru kabineta 
epidemioloģiskās drošības pasākumu dēļ. 
Samazināja telpu, kas iznomātas īrniecei 
saimnieciskās darbības veikšanai Augusta 
Saulieša ielā 1 Cesvainē Cesvaines novadā, 
nomas maksu par 80 % 2020. gada novembrī 
un par 47 % 2020. gada decembrī.

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 
2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 354 „Au-
džuģimenes noteikumi” 78. punktu

I. Vispārīgais jautājums
1. Saistošie noteikumi nosaka Cesvaines 

novada pašvaldības pabalsta audžuģimenē 
ievietotā bērna uzturam (turpmāk – pabalsts 
uzturam) un pabalsta apģērba un mīkstā 
inventāra iegādei (turpmāk – pabalsts ap-
ģērbam) apmēru, piešķiršanas un izmaksas 
kārtību.

II. Pabalsta audžuģimenē ievietotā bērna 
uzturam apmērs, piešķiršanas un izmaksas 
kārtība

2. Cesvaines novada pašvaldības pabalsts 
uzturam mēnesī tiek noteikts:

2.1. 215 euro par bērnu līdz septiņu gadu 
vecuma sasniegšanai;

2.2. 258 euro par bērnu vecumā no septi-
ņiem gadiem līdz 18 gadu vecuma sasniegša-
nai.

3. Pabalstu uzturam piešķir audžuģimenei, 
kurā ar Cesvaines novada bāriņtiesas lēmu-
mu ievietots bērns, un izmaksā audžuģimenes 
loceklim, ar kuru noslēgts līgums par bērna 
ievietošanu.

4. Lai saņemtu pabalstu uzturam, pieprasī-
tājs Cesvaines sociālajā dienestā:

4.1. iesniedz iesniegumu pabalsta saņemša-
nai, norādot:

4.1.1. audžuģimenes pārstāvja, ar kuru paš-
valdība noslēgusi līgumu par bērna ievietoša-
nu:

4.1.1.1. vārdu, uzvārdu;
4.1.1.2. personas kodu;
4.1.1.3. deklarētās dzīvesvietas adresi;
4.1.1.4. tālruņa numuru vai elektroniskā 

pasta adresi;
4.1.1.5. kredītiestādes vai pasta norēķinu 

sistēmas (PNS) konta numuru (21 zīme);
4.1.1.6. Cesvaines novada bāriņtiesas lēmu-

ma izdošanas datumu un numuru;
4.1.2. bērna, kurš ievietots audžuģimenē:
4.1.2.1. vārdu, uzvārdu;
4.1.2.2. personas kodu;
4.1.2.3. deklarētās dzīvesvietas adresi.
5. Pabalstu uzturam piešķir un aprēķina, sā-

kot ar dienu, kad bērns ievietots audžuģime-
nē, līdz dienai, kad bērns no šīs ģimenes tiek 
izņemts vai sasniedz pilngadību.

6. Par nepilnu mēnesi pabalsta uzturam 
apmērs tiek aprēķināts proporcionāli dienu 
skaitam, par pamatu ņemot pabalsta uzturam 

apmēru mēnesī.
7. Pabalstu uzturam par kārtējo mēnesi iz-

maksā līdz mēneša 10. datumam, pēc bērna 
ievietošanas ģimenē pabalstu uzturam izmak-
sā 3 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņem-
šanas.

8. Pabalsta izmaksu pārtrauc, ja beidzas 
līgumā par bērna ievietošanu audžuģimenē 
noteiktais termiņš vai ar dienu, kad bērns ar 
Cesvaines novada bāriņtiesas lēmumu tiek iz-
ņemts no audžuģimenes vai nodots adoptētāju 
aprūpē un uzraudzībā līdz adopcijas apstipri-
nāšanai tiesā. Cesvaines sociālais dienests 
pabalsta izmaksu atjauno pēc rakstiskas in-
formācijas saņemšanas no Cesvaines novada 
bāriņtiesas par bērna aprūpes un uzraudzības 
izbeigšanu adoptētāju ģimenē un bērna at-
griešanu audžuģimenē.

9. Audžuģimene, kurai piešķirts pabalsts 
uzturam, informē sociālo dienestu par apstāk-
ļiem, kas varētu būt par iemeslu pabalsta iz-
maksas pārtraukšanai. Informācija sniedzama 
ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc minēto 
apstākļu rašanās.

10. Ja audžuģimene attaisnojošu iemeslu 
dēļ pabalstu uzturam nav saņēmusi, pabalstu 
uzturam par pagājušo periodu izmaksā ar fak-
tisko bērna ievietošanas dienu audžuģimenē.

11. Ja pabalsta uzturam saņēmēja vainas dēļ 
pabalsts ir saņemts nepamatoti, pabalsta saņē-
mējam ir pienākums attiecīgo summu atmak-
sāt labprātīgi vai tā tiek ieturēta no pabalsta, 
kas izmaksājams nākamajos mēnešos, par to 
rakstiski informējot audžuģimeni. Ja persona 
nepamatoti saņemto pabalstu neatmaksā lab-
prātīgi vai pabalsta izmaksa tiek pārtraukta, 
pirms parāds ir dzēsts, attiecīgo summu pie-
dzen, iesniedzot prasību tiesā.

III. Pabalsta apģērba un mīkstā inventā-
ra iegādei apmērs, piešķiršanas un izmaksas 
kārtība

12. Pabalsts apģērba un mīkstā inventāra 
iegādei ir pabalsts bērnam, kurš ar Cesvaines 
novada bāriņtiesas lēmumu ievietots audžuģi-
menē, un to izmaksā audžuģimenes loceklim, 
ar kuru Cesvaines sociālais dienests noslēdzis 
līgumu par bērna ievietošanu.

13. Pabalsta apģērba un mīkstā inventāra 
iegādei apmērs ir 250 euro gadā.

14. Lai saņemtu pabalstu apģērba un mīkstā 
inventāra iegādei, pieprasītājs Cesvaines so-
ciālajā dienestā:

14.1. iesniedz iesniegumu pabalsta saņem-
šanai, norādot:

14.1.1. audžuģimenes pārstāvja, ar kuru 
pašvaldība noslēgusi līgumu par bērna ievie-
tošanu:

14.1.1.1. vārdu, uzvārdu;
14.1.1.2. personas kodu;
14.1.1.3. deklarētās dzīvesvietas adresi;
14.1.1.4. tālruņa numuru vai elektroniskā 

pasta adresi;
14.1.1.5. kredītiestādes vai pasta norēķinu 

sistēmas (PNS) konta numuru (21 zīme);
14.1.1.6. Cesvaines novada bāriņtiesas lē-

muma izdošanas datumu un numuru;
14.1.2. bērna, kurš ievietots audžuģimenē:
14.1.2.1. vārdu, uzvārdu;
14.1.2.2. personas kodu;
14.1.2.3. deklarētās dzīvesvietas adresi.
15. Ja bērns ievietots uz laiku, kas ir īsāks 

par mēnesi, novērtējot pabalsta nepieciešamī-
bu atbilstoši bērna vajadzībām, sociālais die-
nests samazina pabalsta apmēru.

16. Ja bērnam, kurš ievietots audžuģime-
nē ar Cesvaines novada bāriņtiesas lēmumu, 
reizi gadā ir piešķirts un izmaksāts pabalsts 
apģērbam, ievietojot gada laikā bērnu citā au-
džuģimenē, pabalsts netiek piešķirts.

17. Audžuģimenes pārstāvis, kuram tiek 
izmaksāts pabalsts apģērbam, sastāda aktu 
par pabalsta apģērbam izlietojumu (apģērbs, 
mīkstais inventārs) un uzrāda bāriņtiesas un 
sociālā dienesta pārstāvjiem.

18. Ja bērns pārtrauc uzturēties audžuģi-
menē, par pašvaldības līdzekļiem iegādātais 
apģērbs, apavi, rotaļlietas, mācību līdzekļi, 
mīkstais inventārs, kā arī personiskās mantas, 
kuras bērns paņēmis līdzi no iepriekšējās dzī-
vesvietas, paliek viņa lietošanā.

IV. Lēmumu pieņemšanas, apstrīdēšanas un 
pārsūdzēšanas kārtība

19. Lēmumu par pabalsta uzturam piešķir-
šanu vai atteikumu piešķirt pabalstu uzturam 
pieņem Cesvaines sociālais dienests trīs darba 
dienu laikā pēc pieprasījuma un dokumentu 
saņemšanas.

20. Lēmumu par pabalsta apģērbam pie-
šķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu ap-
ģērbam pieņem Cesvaines sociālais dienests 
ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad sa-
ņemts pieprasījums.

21. Audžuģimene lēmumu par pabalstu pie-
šķiršanu vai atteikumu tos piešķirt var apstrī-
dēt Cesvaines novada domē, bet tās lēmumu 
var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

V. Noslēguma jautājums
22. Spēku zaudējuši Cesvaines novada 

domes 2014. gada 12. novembra saistošie 
noteikumi Nr. 18 „Par Cesvaines novada paš-
valdības palīdzību audžuģimenē ievietotam 
bērnam”.

Domes priekšsēdētājs  Vilnis Špats

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 3
Cesvainē 2021. gada 12. janvārī (sēdes protokols Nr. 1, 13. §)

Cesvaines novada pašvaldības palīdzība audžuģimenē ievietotam bērnam

Cesvaines novada domes 2021. gada 12. janvāra saistošo noteikumu Nr. 3
„Cesvaines novada pašvaldības palīdzība audžuģimenē ievietotam bērnam”

paskaidrojuma raksts
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Vietnē manavakcina.lv var pieteikties potei pret Covid-19

Labiekārtošanas 
nodaļa mainījusi 
atrašanās vietu

Par ziemas sezonu 
ceļu un ielu 
uzturēšanā

Cesvaines novadā izsludinātās izsoles
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības dzīvokļa īpašumu, 
kura adrese ir Rūpkombināta māja 1–11, Kraukļi, Cesvaines pag., Cesvai-
nes novads, kadastra numurs – 7027 900 0052 un kura sastāvs ir divistabu 
dzīvoklis 49,6 m2 platībā un 496/6799 domājamās daļas no dzīvojamās 
mājas un zemes.

Izsoles sākumcena – 1100 EUR. Izsoles solis – 20 EUR.
Izsoles dalības maksa (20 EUR) un nodrošinājuma apmērs (110 EUR) 

līdz izsoles sākumam iemaksājami Cesvaines novada domes, reģistrācijas 
Nr. 90000054727, kontā Nr. LV47 UNLA 0030 9001 3071 2 AS „SEB ban-
ka” vai kontā Nr. LV21 PARX 0012 4578 2000 1 AS „Citadele banka”, vai 
kontā Nr. LV41 HABA 0551 0323 2908 8 AS „Swedbank”.

Pieteikšanās izsolei – līdz 2020. gada 16. marta plkst. 10.00.
Nosolītā summa jāsamaksā mēneša laikā pēc izsoles. Pirkuma maksā 

tiek ieskaitīta iemaksātā nodrošinājuma nauda.

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

Kopš 5. februāra ikviens var re-
ģistrēties vakcīnai pret Covid-19 
agrīnās pieteikšanās vietnē mana-
vakcina.lv.

Reģistrācija vakcīnai pret Co-
vid-19 vietnē manavakcina.lv tika 
atvērta 5. februārī plkst. 10.00. Re-
ģistrējoties vakcīnai pret Covid-19 
vietnē, varēs izvēlēties teritoriju, 
kurā gribētu saņemt vakcīnu, norā-
dīja Slimību profilakses un kontro-
les centrs (SPKC).

Veselības ministrija (VM) paziņo-
jumā medijiem norādīja, ka agrīnās 
pieteikšanās mērķis ir efektīvi plā-
not vakcinācijas kabinetu noslodzi 
un jaudu.

Pirmie vakcīnas saņems tie ie-
dzīvotāji, kuri iekļauti prioritārajās 
grupās. Visi pārējie viena kalendārā 
mēneša laikā saņemtie iedzīvotāju 
pieteikumi tiks apstrādāti vienlīdzī-
gi, pēc nejaušības principa.

SPKC norādīja, ka brīdī, kad pie-
nāks kārta vakcinēties, cilvēks sa-
ņems atgādinājumu uz pieteikumā 
norādītajiem komunikācijas kanā-
liem. Nepieciešamības gadījumā 
vakcinācijas datumu varēs pārcelt, 
taču tas būs iespējams tikai trīs rei-
zes. Pēc tam vakcīnai jāpiesakās at-
kārtoti. Vienlaikus SPKC atgādina, 
ka šis ir „tikai viens no veidiem, kā 
varēs pieteikties vakcinācijai. Pārē-
jās iespējas tiks ieviestas laika gai-
tā”. Šobrīd turpinās citu reģistrēša-
nās veidu ieviešanas darbs. Drīzumā 
vietne manavakcina.lv būs pieejama 
arī krievu valodā, informēja VM. 
VM atzīmēja, ka nevienam no pie-
teikšanās kanāliem nav paredzēta 
priekšrocība vakcinācijas secības 
plānošanā: „Neatkarīgi no tā, vai 
pieteikums viena mēneša ietvaros 
tiks saņemts vietnē www.manavak-
cina.lv vai arī pa tālruni (vēlāk arī 
citos veidos), brīdī, kad vakcīnas 

būs pieejamas, šie dati tiks izman-
toti vakcinācijas procesa plānošanai 
un organizēšanai.”

Visi saņemtie pieteikumi viena 
kalendārā mēneša laikā tiks ap-
strādāti vienlīdzīgi, pēc nejaušības 
principa. Tas nozīmē, ka februārī 
saņemtie pieteikumi tiks apstrādāti 
vienlaikus un šie iedzīvotāji aicinā-
jumu vakcinēties uz pieteikumā no-
rādīto e-pasta adresi un tālruņa nu-
muru saņems, tiklīdz vakcīnas būs 
pieejamas un vakcinācijas punkts 
pieejams.

VM skaidroja, ka vakcinācijas 
kārtība tiks plānota pēc prioritā-
ro grupu principa, kur priekšroka 
vispirms tiek dota cilvēkiem, kuru 
dzīvība vai veselība Covid-19 dēļ 
ir visvairāk apdraudēta. Iedzīvotāju 
prioritārās grupas ir:

veselības aprūpes darbinieki,
ilgstošas sociālās aprūpes cen-

tru darbinieki un to klienti,
personas virs 60 gadu vecu-

ma,
personas ar hroniskām slimī-

bām,
personas, kuras dzīvo vienā 

mājsaimniecībā ar bērniem, kam ir 
noteiktas hroniskas un imūnsupre-
sējošas slimības,

personas, kas mājās aprūpē 
smagi slimas personas,

izglītības iestāžu darbinieki,
operatīvo dienestu darbinieki,
nozaru identificētie kritiskie 

darbinieki,
uzņēmumu darbinieki, kas 

saskaras ar lielu skaitu cilvēku un 
strādā vietās, kur nevar ievērot divu 
metru distanci.

10. februārī darbu uzsāka bez-
maksas tālruņa 8989 līnija, kur var 
pieteikties vakcīnai pret Covid-19. 
Tā ir otrs no četriem plānotajiem 
pieteikšanās veidiem, informēja 

VM. Tālruņa līnijas darba laiks būs 
katru darba dienu no plkst. 9.00 
līdz 17.00. Tālruņa līnija izmantoja-
ma tikai un vienīgi tam, lai nodro-
šinātu iedzīvotāju reģistrēšanu vak-
cīnas saņemšanai. Jebkurus jautāju-
mus saistībā ar veselību iedzīvotāji 
tiek aicināti uzdot savam ģimenes 
ārstam. Tālruņa līnija tika izveidota, 
lai atvieglotu pieteikšanos tiem Lat-
vijas iedzīvotājiem, kuri objektīvu 
iemeslu dēļ nevar izmantot pieteik-
šanās vietni www.manavakcina.lv.

Zvanot iedzīvotājiem būs sevi jā-
identificē ar personas kodu un vār-
du, uzvārdu un jānorāda savs tālru-
ņa numurs un (vai) e-pasta adrese. 
Iedzīvotāji varēs norādīt arī otru – 
kāda tuva cilvēka – tālruņa numuru, 
uz kuru zvanīt, lai justos droši, ka 
patiešām būs sasniedzami brīdī, kad 

pienāks vakcinācijas laiks. VM ai-
cina iedzīvotājus būt gataviem no-
saukt savu personas kodu un vārdu, 
uzvārdu, kā arī zināt otru telefona 
numuru, kuru norādīt pieteikumā, 
ja tāda nepieciešamība un vēlme ir.

Latvijas iedzīvotāji varēs reģis-
trēties vakcīnas saņemšanai kopu-
mā četros veidos:

vietnē www.manavakcina.lv;
zvanot uz bezmaksas tālru-

ni 8989;
darba devēji varēs iesniegt 

savu darbinieku sarakstus (primāri 
iedzīvotāji tiek aicināti pieteikties 
individuāli, negaidot darba devēja 
rīcību);

ar ģimenes ārstu palīdzību.

Veselības ministrijas 
informācija

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo 
īpašumu „Svīres”

Cesvaines novada dome 2021. gada 18. martā plkst. 10.30 domes ma-
zajā zālē mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo 
īpašumu „Svīres”, kura kadastra numurs ir 7007 004 0125 un kas sastāv no 
zemesgabala un atrodas Cesvainē Cesvaines novadā.

Izsoles nosacītā cena – 11 700 EUR, izsoles solis – 50 EUR. Dalības mak-
sa (20 EUR) un izsoles nodrošinājums (1170 EUR) līdz izsoles sākumam 
samaksājami Cesvaines novada domes, reģistrācijas Nr. 90000054727, 
kontā Nr. LV47 UNLA 0030 9001 3071 2 AS „SEB banka” vai kon-
tā Nr. LV21 PARX 0012 4578 2000 1 AS „Citadele banka”, vai kontā 
Nr. LV41 HABA 0551 0323 2908 8 AS „Swedbank”.

Pieteikšanās izsolei – domē līdz 2021. gada 16. marta plkst. 16.00.
Nosolītā summa jāsamaksā mēneša laikā pēc izsoles. Pirkuma maksā 

tiek ieskaitīta iemaksātā nodrošinājuma nauda.
Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības dzīvokļa īpa-

šumu Rūpkombināta māja 1–11, Kraukļi, Cesvaines pag.
Cesvaines novada dome 2020. gada 18. martā plkst. 10.00 domes zālē 

Cesvaines novada domes labie-
kārtošanas nodaļas vadītājas Ritmas 
Kļaviņas un labiekārtošanas speciā-
lista Jāņa Āboliņa darba vieta atra-
dīsies citā vietā, nekā ierasts: līdz 
šim šie speciālisti bija sastopami 
domes administrācijas ēkā, taču ar 
2021. gada februāri viņu kabineti 
atradīsies Rīgas ielā 4A (iepriekš – 
ēka, kurā pieņēma policijas darbi-
nieki).

Pašreizējās ārkārtējās situācijas 
laikā aicinām ar speciālistiem sazi-
nāties attālināti, neatliekamos gadī-
jumos vienojoties par pieņemšanu 
klātienē.

Kontakti: labiekārtošanas no-
daļas vadītāja Ritma Kļaviņa, 
tālr. 29484429, e-pasts ritma.kla-
vina@cesvaine.lv; labiekārtoša-
nas darbu speciālists Jānis Ābo-
liņš, tālr. 25772252, e-pasts janis.
abolins@cesvaine.lv.

Linda Vanaga

Cesvaines pilsētā un novadā 
pašvaldības autoceļu un ielu uztu-
rēšanas darbus ziemas sezonā veic 
SIA „Ambergold”, SIA „Cesvai-
nes komunālie pakalpojumi” un 
ZS „Tirzupi”.

Ceļu speciālists, atbildot uz sa-
ņemto iedzīvotāju jautājumu par 
kravas automašīnu kustību pa Brī-
vības un Veidenbauma ielu Ces-
vaines pilsētā, dara zināmu, ka ce-
ļazīmes Nr. 306 darbība neattiecas 
uz transportlīdzekļiem, kuri nogādā 
vai brauc saņemt kravu, un speciā-
lajiem transportlīdzekļiem (piemē-
ram, autoceltņiem), kas brauc veikt 
darbus zonā, kas apzīmēta ar kādu 
no šīm ceļazīmēm. SIA „Krauss”, 
uz kurieni dodas smagās automašī-
nas, atrodas Cesvaines pilsētas teri-
torijā, un papildu saskaņošana nav 
nepieciešama.

Ziemas periodā apbraucamā 
ceļa Nr. 1 pieslēgums autoceļam 
P37 (Madona–Gulbene) ir bīs-
tams kustībai gan kravas auto-
mašīnām, kuru masa ir aptuveni 
20 tonnu, gan arī pārējiem satik-
smes dalībniekiem, kuri pārvieto-
jas pa autoceļu P37. Labiekārto-
šanas darbu speciālists informē: 
līdzko braukšanas apstākļi būs 
droši, kravas automobiļu kustība 
tiks novirzīta pa apbraucamo ceļu 
Nr. 1. Ļoti atvainojamies par sa-
gādātajam neērtībām!

Šogad ziema lutina ar sniegu, 
tādēļ aicinām būt saprotošiem, ka-
mēr notiek ceļu un ielu uzturēšana 
pēc snigšanas – tīrīšana tiek veikta 
iespējami ātrāk, sākot ar augstākas 
nozīmes brauktuvēm un ietvēm, 
kam seko zemākas klases infra-
struktūra. Priecājamies, ka tiek sa-
ņemti arī atzinīgi vārdi par ceļu un 
ielu uzturēšanu.

Ieteikumu, ierosinājumu un jautā-
jumu par ceļu un ielu infrastruktūras 
uzturēšanu un apsaimniekošanu ga-
dījumā iespējams sazināties ar Ces-
vaines novada domes labiekārtoša-
nas speciālistu Jāni Āboliņu, zvanot 
uz tālruni 25772252 vai rakstot uz 
e-pastu janis.abolins@cesvaine.lv.

Piegādātas pārtikas pakas skolēniem
Kopš 2021. gada 25. janvāra, 

pamatojoties uz Ministru kabineta 
2020. gada 6. novembra rīkojumu 
Nr. 655 „Par ārkārtējās situācijas 
izsludināšanu”, visas Latvijas, ie-
skaitot arī Cesvaines vidusskolu, 
1.–4. klases skolēni mācās attā-
lināti. Jau kopš mācību semestra 
sākuma attālināti mācās visi pārē-
jie – vecāko klašu skolēni.

Atbilstīgi Ministru kabineta 
2020. gada 9. jūnija noteikumiem 
Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošī-
bas pasākumi Covid-19 infekcijas 
izplatības ierobežošanai”, mācī-
bas izglītības iestādē organizējot 
attālināti, pašvaldības saņemto 

valsts budžeta dotāciju brīvpus-
dienu nodrošināšanai 1.–4. klases 
izglītojamajiem saskaņā ar paš-
valdības domes lēmumu drīkst iz-
lietot gan tās administratīvajā teri-
torijā dzīvesvietu deklarējušo, gan 
ārpus tā dzīvesvietu deklarējušo 
1.–4. klases izglītojamo ēdināša-
nai – gatava ēdiena vai pārtikas 
paku piegādei.

Kā informē Cesvaines novada 
izglītības darba speciāliste Rudī-
te Adamkoviča, arī šoreiz pārti-
kas pakas tiks piešķirtas līdzīgi, 
kā tas darīts iepriekš: „Ir piešķir-
tas pārtikas pakas 5. un 6. klases 
daudzbērnu ģimeņu bērniem, trū-

cīgu ģimeņu un daudzbērnu ģime-
ņu bērniem, kuru ģimenēs ir 3 un 
vairāk nepilngadīgi bērni vai bēr-
ni līdz 24 gadu vecumam, ja viņi 
apgūst vispārējās vidējās izglītības 
vai arodizglītības programmu klā-
tienē vai studē augstskolas dienas 
nodaļā pilna laika klātienē. Arī 
1.–4. klašu vecumgrupā ir piešķir-
ta valsts mērķdotācija pārtikas pa-
kām.

Visas pārtikas pakas vecākajiem 
bērniem par janvāri ir jau piegā-
dātas, februāra izskaņas nedēļā 
tiks piegādātas pārtikas pakas par 
februāri vecākajiem skolēniem, kā 
arī 1.–4. klases audzēkņiem par 

trim attālināto mācību nedēļām, 
tādējādi izpildot Cesvaines novada 
domes 28. janvāra ārkārtas domes 
sēdes lēmumu atļaut Cesvaines vi-
dusskolai saņemto valsts budžeta 
mērķdotāciju brīvpusdienu nodro-
šināšanai 1.–4. klases izglītoja-
majiem attālinātā mācību procesa 
laikā kopš 2021. gada 25. janvā-
ra izlietot Cesvaines vidusskolas 
1.–4. klases bērniem (dzīvesvietu 
deklarējušiem gan Cesvaines no-
vadā, gan ārpus tā) pārtikas pa-
kām.”

Pēc izglītības speciālistes 
informācijas sagatavoja 

Linda Vanaga
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kas programmatūru, ko šobrīd pa-
saulē lieto vairāki tūkstoši klientu; 
pēdējos gados „eazyBI” ir piedzī-
vojis veiksmīgu izaugsmi. Mūsu 

darbs jāveic arī skolēniem, nolē-
mām palīdzēt, lai tas būtu iespējams 
un mācīšanās varētu notikt efektī-
vi.” Arī daži mūsu skolas skolotāji, 
rūpējoties par skolēnu attālinātās 
mācīšanās kvalitāti, ir iedevuši sa-
vas personiskās viedierīces viņiem 
uz mājām.

Pašlaik mācību saturu attālināti 
apgūst skolēni visās klašu grupās. 
Tāpat kā pavasarī, tam nepiecie-
šams lielāks skolotāja sagatavoša-
nās darbs, kā arī papildu laiks, lai 
katram skolēnam sniegtu atgrieze-
nisko saiti par paveikto. Arī sko-
lēniem tas ir izaicinājums – jāprot 
plānot savu laiku un būt atbildīgam 
par darbu iesniegšanu laikus. Skolo-

tāji, strādājot gan kopā ar visu klasi, 
gan individuāli, nodrošina stundas 
tiešsaistē visās klašu grupās. Kopš 
8. februāra ir atļautas arī individu-
ālas konsultācijas klātienē, tās ap-
meklē skolēni, kuriem ir mācīšanās 
vai emocionālās grūtības. Lai pār-
runātu aktuālāko un pieņemtu ko-
pīgus lēmumus darba uzlabošanai, 
skolotāju sapulces regulāri notiek 
platformā „Zoom”.

Ceram, ka drīzumā valdība ap-
stiprinās Izglītības un zinātnes mi-
nistrijas ierosinājumu ievērot re-
ģionālo principu – tas nozīmē, ka 
epidemioloģiski drošos apstākļos 
atbilstīgā reģiona skolēni drīkstēs 
apmeklēt skolu. Ļoti ceram pavi-

sam drīz skolā sagaidīt 1.–4. klašu 
skolēnus, jo sākumskolā apgūt pras-
mes attālināti ir diezgan sarežģīti. 
Tam vajadzīgs ne tikai skolotāja 
papilddarbs, bet arī ļoti liela vecāku 
līdzdalība, par ko ikvienam no vi-
ņiem esam ļoti pateicīgi.

Direktors Didzis Baunis,
direktora vietniece izglītības 

jomā Kristīne Bekmane,
direktora vietniece izglītības 

jomā Lāsma Kausa,
saimniecības vadītājs 

Alvis Duplinskis,
autoru foto

Skolas stadiona projekts

Internātā veikti apjomīgi darbi. Remontdarbi dušas telpā noslēgušies 

Internātā top skolēnu 
virtuve

Izremontēti vairāki 
sanitārie mezgli

Būvdarbi Cesvaines pilī turpinās

turpinājums no 1. lpp. uzņēmumā strādā 21 darbinieks, un 
mums nekad nav bijis birojs – vien-
mēr esam strādājuši no mājām un 
šādu formātu pamēģināt esam mu-
dinājuši arī citus. Šobrīd, kad citiem 
tā nav bijusi izvēle un attālināts 

Kaut gan valstī joprojām valda 
ārkārtējā situācija, Cesvaines pilī 
turpinās vērienīgi pārbūves un 
restaurācijas 3. kārtas būvdarbi.

Šobrīd pagrabstāvā ir gandrīz 
pabeigta kanalizācijas un ūdens-
apgādes sistēmas izbūve, kā arī 
apkures sistēmas izbūves un elek-
troinstalācijas darbi. Uzsākta sil-
tumizolācijas ieklāšana pagraba 
grīdām. Izgatavoti pagraba logi, 
bet to uzstādīšana notiks vēlāk. 
Turpinās lifta ierīkošanas tehnisko 
prasību izstrāde. Semināru telpā 
tiek špaktelētas sienas. Līdz šim 

 Pagrabstāvā notiek komunikāciju sistēmu izbūveGaitenis piedzīvo pārmaiņas

Telpas tiek pielāgotas ērtai semināru norisei

pilī bija tikai krāsns apkure, bet 
turpmāk tiks pieslēgta centrālap-
kure, tādēļ rūpīgi tiek izvērtēts 
krāšņu stāvoklis un lemts par to re-
staurāciju vai demontāžu. Objektā 
nodarbināti vidēji 15 strādnieki.

Būvdarbos gan pils 2. stāvā, gan 
arī 1. stāvā un cokolstāvā plānots 
atjaunot tās telpas, kas saistītas 
ar konferenču zāles funkciju no-
drošināšanu. Daļēji tiks izbūvēta 
apkures sistēma, ūdensvada un ka-
nalizācijas sistēma, kā arī uzlabota 
ugunsdzēsības automātiskā signa-
lizācija un apsardzes signalizācija. 

Lai nodrošinātu konferenču zāles 
funkcijas un vienlaikus uzlabotu 
vides pieejamību ēkā, šajā būvdar-
bu kārtā paredzēts izveidot jaunu 
ieeju ēkas cokolstāvā, gar ēkas 
austrumu korpusa rietumu fasādi 
izbūvējot uzbrauktuvi un nobrauk-
tuvi (pandusu). Vides pieejamības 
uzlabošanai pilī plānots iebūvēt 
liftu. Saistībā ar iepriekšminēta-
jiem darbiem plānots labiekārtot 
pieguļošo teritoriju, ierīkojot jau-
nu celiņu segumu, kur tas nepie-
ciešams pēc teritorijas planēšanas 
darbu pabeigšanas, un atjaunojot 
būvdarbu gaitā bojāto pašreizējo 

segumu.
Būvdarbi tiek veikti pārrobe-

žu sadarbības projektā Nr. LV-
RU-002 „Kultūras un vēsturiskā 
mantojuma saglabāšana un veici-
nāšana Latvijā un Krievijā”.

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

Cesvaines novada domes 
projektu vadītāja 

Iveta Raimo,
Uģa Fjodorova foto
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Izstāde Kraukļos

Iecerēts vienreizējs 
500 eiro pabalsts 
katram bērnam

Aktualitātes biznesa inkubatorā
Latvijas Investīciju un attīstī-

bas aģentūras (LIAA) Madonas 
biznesa inkubatorā tuvojas jauno 
dalībnieku uzņemšana. Jauno uz-
ņēmēju un ideju autoru pieteikumu 
pieņemšana sākas jau 2021. gada 
1. martā un turpināsies līdz 
22. martam. Tādēļ jaunos uzņē-
mējus un biznesa ideju autorus vai 
uzņēmējus, kuri plāno savu biz-
nesu veidot šajā reģionā, aicinām 
apmeklēt LIAA Madonas biznesa 
inkubatora organizētos pasākumus 
un iepazīt atbalsta programmas.
 Pirmsinkubācija: 6 mēne-

šu programma piemērota biznesa 
ideju autoriem un jaundibinātiem 
komersantiem. Dalība ir bez mak-
sas, nav nepieciešams dalībnieku 
līdzfi nansējums.

Programmas atbalsts: sākotnē-
jais biznesa idejas novērtējums; 
individuālas konsultācijas; biznesa 
skolas apmācība – trīs dienas biz-
nesa pamatu apguvei pieredzējušu 
pasniedzēju vadībā; PINK skola – 
nodarbību cikls biznesa idejas mo-
deļa pilnveidei kopā ar biznesa in-
kubatora komandu; koprades telpa 
un biroja aprīkojums; uzņēmējdar-

bības vides iepazīšana – uzņēmēju 
pieredzes stāsti un vizītes; dalība 
Latvijas lielākajā jauno uzņēmēju 
kopienā.
 Inkubācija: inkubācijas 

atbalsts paredzēts uzņēmumiem, 
kuri reģistrēti Latvijas Republi-
kas Komercreģistrā ne ilgāk par 
3 (trijiem) gadiem. Inkubācijas da-
lībnieku un biznesa inkubatora ko-
pīgais uzdevums ir attīstīt produk-
tus un (vai) pakalpojumus, kā arī 
palielināt dalībnieku resursus un 
zināšanas, lai inkubācijas atbalstu 
saņēmušais komersants nākotnē 
kļūtu par globāli konkurētspējīgu 
un eksportējošu uzņēmumu.

Programmas atbalsts: nozares 
ekspertu un mentoru konsultācijas; 
padziļināta apmācība un semināri; 
koprades telpa un biroja aprīko-
jums; dalība Latvijas lielākajā jau-
no uzņēmēju kopienā; 50 % līdz-
fi nansējums dažādiem pakalpoju-
miem un iekārtām; 30 % līdzfi nan-
sējums izejmateriālu un izejvielu 
iegādei; bezmaksas dalība LIAA 
biznesa inkubatoru kopīgā stendā 
nozaru izstādēs, pop-up stendos 
u. c. pasākumos.

Saistībā ar jauno dalībnieku uz-
ņemšanu inkubatorā plānoti arī 
vairāki tiešsaistes pasākumi, kuru 
laikā varēs iepazīties ar LIAA Ma-
donas biznesa inkubatora dalībnie-
kiem, darbiniekiem un noskaidrot 
interesējošo. Pieteikšanās visiem 
pasākumiem, rakstot uz e-pastu 
madona@liaa.gov.lv (sūtiet intere-
sējošā pasākuma nosaukumu, savu 
vārdu un uzvārdu, kā arī e-pasta 
adresi).

19. februārī plkst. 12.00–14.00 
visi interesenti tiek aicināti uz tieš-
saistes formāta infostundu „Pus-
dienu kafi ja ar INK’u”. Madonas 
biznesa inkubators aicina: „Pa-
ņem kafi jas krūzi, ieslēdz datoru, 
un mēs tev pastāstīsim par LIAA 
biznesa inkubatoru piedāvātajām 
iespējām uzņēmējdarbības atbals-
tam!” Jums būs iespēja virtuāli tik-
ties un aprunāties ar tiem jaunajiem 
Madonas reģiona uzņēmējiem, 
kuri jau saņem LIAA atbalstu, kā 
arī dzirdēt detalizētu prezentāciju 
par pirmsinkubācijas un inkubāci-
jas programmām un pieteikšanās 
procedūru abām programmām.

24. februārī plkst. 15.00–18.00 

LIAA Madonas biznesa inkuba-
tora atbalsta vienības Gulbenē 
svinīgā tiešsaistes atklāšana. Tie, 
kuri pieslēgsies pasākumam, va-
rēs apskatīt jaunās telpas, iepazī-
ties ar darbiniekiem, uzzināt par 
iespējām, ko jaunajiem uzņēmē-
jiem piedāvās šī atbalsta vienība.

Pasākumā uzstāsies arī pārstāvji 
no Gulbenes novada pašvaldības, 
LIAA Biznesa inkubatoru departa-
menta, kā arī Gulbenes novada uz-
ņēmēji, kuri dalīsies savos piere-
dzes stāstos. Jaunā uzņēmēja Egija 
Kliesmete stāstīs par skaisto bērnu 
preču zīmolu „Cibric”, bet jau pie-
redzējušais uzņēmējs Edgars Birže 
(SIA „Leff”) dalīsies savā uzņē-
mēja stāstā par plūdlīniju parketa 
grīdu zīmolu „Quiet”. Pēc prezen-
tācijām – moderēta diskusija par 
uzņēmējdarbības vidi Gulbenē un 
LIAA biznesa inkubatoru sniegta-
jām iespējām.

25. februārī plkst. 16.00–
18.00 – tiešsaistes pasākums „Vi-
deo tūre LIAA Madonas biznesa 
inkubatora uzņēmumos”. Pasā-
kums notiek Vidzemes plānošanas 
reģiona organizētās Vidzemes ino-
vāciju nedēļas ietvaros. Pasākuma 
laikā virtuāli viesosimies pie tri-
jiem LIAA Madonas biznesa inku-
batora uzņēmējiem viņu ražotnēs. 
Šie trīs uzņēmēji pēdējā pusgada 
laikā strādājuši ciešā sadarbībā ar 
zinātniekiem un ar LIAA vaučeru 
programmas atbalstu attīsta jaunus 
inovatīvus produktus. Noslēgumā 
uzstāsies LIAA darbinieki no Biz-
nesa inkubatoru departamenta un 
Inovatīvas uzņēmējdarbības attīs-
tības nodaļas, lai stāstītu par iespē-
jām, ko tie piedāvā.

LIAA Madonas biznesa 
inkubatora informācija

Reģistrēts Cesvaines pilsētas ģerbonis
Pamatojoties uz Ģerboņu liku-

ma 6. panta trešo daļu, Kultūras 
ministrija paziņojusi par Cesvai-
nes pilsētas ģerboņa (zaļā laukā 
zelta pakavsakta) reģistrēšanu 
2021. gada 15. februārī.

Kultūras ministrija veido, uz-
tur un papildina ģerboņu reģistru. 
Reģistrā iekļauj ģerboņa apraks-
tu, attēlu, ziņas par tā īpašnieku 
(juridiskajai personai – pilns no-
saukums, reģistrācijas numurs, 
juridiskā adrese) un ģerboņa re-
ģistrācijas datumu. Ieraksts reģis-
trā izdarāms tajā pašā dienā, kad 
pieņemts lēmums par ģerboņa re-
ģistrāciju.

Cesvaines novada simbolika sa-
stāv no trim elementiem:

Cesvaines novada karogs – sar-
kanā laukā sudraba pakavsakta, 
kādas senāk nēsāja senie latvieši, 
kas apdzīvoja Cesvaini 9.–13. gad-
simtā. Pakavsakta simbolizē seno 
latviešu cilšu vēsturi līdz vācu 
iebrukumam. Cesvaines novada 
karogs apstiprināts 2011. gadā, au-
tors – Jānis Strupulis;

Cesvaines novada ģerbonis – 
zeltaina sakta uz sarkana fona – 
tika apstiprināts 2010. gada 3. no-
vembrī. Ģerboņa autors – Jānis 
Strupulis;

Cesvaines pilsētas ģerbonis – 

zeltaina sakta uz zaļa fona – tika 
apstiprināts 1999. gada 25. aprīlī. 
Ģerboņa autors – Jānis Strupulis.

Īsumā par ģerboņa leģendu: 
Cesvaines ģerbonī ir attēlota vēlā 
dzelzs laikmeta latgaļu bronzas 
pakavsakta. Sākotnējie Cesvaines 
ģerboņa varianti bija ar mazliet 
citādu saktu, bet, konsultējoties 
ar vēsturniekiem, ģerboņa au-
tors Jānis Strupulis izvēlējies to, 
kas atrasta izrakumos netālu no 
Cesvaines. Starpvariantā saktas 
vijumi bija uz otru pusi, bet vēs-
turnieki tomēr ieteica tagadējo 
vijumu virzienu kā raksturīgā-
ko un šajā reģionā izplatītāko. 
Tiek uzskatīts, ka lielā apvidū ap 
Cesvaini ir saglabājušies samērā 
nesajaukti seno letu (letgaļu) cil-
šu pamatiedzīvotāji, jo visi senie 
karagājieni virzījās pa Daugavas 
ieleju vai virzienā no Pleskavas 
caur Alūksni uz Cēsīm, apejot 
Cesvaini. 19. gadsimta beigās un 
20. gadsimta sākumā uz Cesvai-
nes apkārtni pat devās zinātnieki, 
lai veiktu seno letgaļu tiešo pēc-
teču antropoloģiskos pētījumus 
un uzmērījumus. Pakavsakta sim-
bolizē šā apvidus iedzīvotāju tiešo 
pēctecību seno latgaļu ciltīm.

Jāatzīmē, ka arheoloģiskajos 
izrakumos un dažādos citos dar-
bos Cesvaines apkārtnē ir atrastas 

Pakavsaktas nonākušas Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja 
krājumā

Cesvaines pilsētas ģerbonis – 
zaļā laukā zelta pakavsakta

vairākas pakavsaktas. Arī ne visai 
sen, 2019. gada rudenī, izbūvē-
jot siltumtīklu Cesvainē, atrastas 
17 arheoloģiskās vienības, to vidū 
arī pakavsaktas, kas nodotas Ma-
donas novadpētniecības un māk-
slas muzeja krājumā.

Cesvaines pilsētas ģerbonis 
daudz ir senāks, tādēļ tas nebija 
digitalizēts. Pēc digitalizācijas 
procesa īstenošanas arī pilsētas 
ģerbonis ir iekļauts ģerboņu re-
ģistrā. 

Linda Vanaga,
Madonas novadpētniecības un 

mākslas muzeja foto

No 12. februāra līdz 30. aprīlim 
Kraukļu bibliotēkas sarīkojumu 
zālē apskatāma izstāde „Celtnes 
un būvplāni Madonā” sadarbībā 
ar Madonas novadpētniecības un 
mākslas muzeju.

Izstāde par būvniecību Madonā 
tika sagatavota uz pilsētas deviņ-
desmitgadi. Pirmskara celtniecība 
izstādē pārstāvēta ar 7 privāt-
mājām (12 planšetu) un pilsētas 
pamatskolu (3). Pēdējā pusgad-
simta būvniecība tematiski dalās 
šādi: bērnudārzi (1), vidusskola, 
ģimnāzija (1), stacija un apkār-
tne (1), Saieta laukums (1), muze-
ja izstāžu zāles (1), pēdējo gadu 
būves (2).

Izstāde apskatāma Kraukļu bib-
liotēkas darba laikā:

O, T, C, P no plkst. 9.00 
līdz 17.00,

S no plkst. 9.00 līdz 14.00,
svētdienās, pirmdienās – slēgta.

Ministru kabinets 16. februārī 
akceptēja Labklājības ministri-
jas (LM) sagatavotās Covid-19 
infekcijas izplatības seku pārvarē-
šanas likuma izmaiņas, kurās pare-
dzēta vienreizēja 500 eiro pabalsta 
izmaksa par katru bērnu.

LM informēja, ka saskaņā ar li-
kumprojektu 500 eiro pabalsts tiks 
izmaksāts kopumā par 364 097 bēr-
niem un šim mērķim tiks tērēti 
182 miljoni eiro. Šo vienreizējo 
fi nansiālo atbalstu segs no budžeta 
programmas „Līdzekļi neparedzē-
tiem gadījumiem”.

500 eiro par katru bērnu tiks iz-
maksāti personai, kurai laikposmā 
no 2021. gada 1. marta līdz ārkār-
tējās situācijas beigām ir tiesības uz 
bērna kopšanas pabalstu par bērnu 
līdz viena gada vecumam, ģimenes 
valsts pabalstu vai piemaksu pie ģi-
menes valsts pabalsta par bērnu ar 
invaliditāti vai kurai sakarā ar bēr-
na piedzimšanu ir tiesības saņemt 
maternitātes pabalstu un bērns ir 
piedzimis līdz ārkārtējās situācijas 
beigām.

Atbalsts paredzēts par visiem bēr-
niem vecumā līdz 15 gadiem un no 
15 līdz 20 gadu vecumam par tiem, 
kuri mācās, un arī par bērniem, kuri 
piedzims līdz pašlaik noteiktajām 
ārkārtējās situācijas beigām – 6. ap-
rīlim.

Pabalstu Valsts sociālās apdroši-
nāšanas aģentūra izmaksās automā-
tiski – bez iesnieguma. No izmaksā-
tā atbalsta netiks atskaitīti nodokļi, 
veikta parādu piedziņa un ieturēju-
mi. Šo atbalstu neņems vērā, vērtē-
jot atbilstību maznodrošinātas vai 
trūcīgas ģimenes (personas) statu-
sam.

LM informācija
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2021. gada 26. martā

Aicinām iesaistīties aktivitātē „Cesvaines globuss”

Makulatūras vākšanas 
konkursā Kraukļu bibliotēka 

ierindojusies 3. vietā!
Ar labiem rezultātiem noslēdzies ikgadējais 

makulatūras savākšanas konkurss bibliotē-
kām, muzejiem, arhīviem. Tas norisinājās no 
2020. gada 1. jūnija līdz 30. decembrim.

Aktīvi iesaistījās 164 iestādes, kopā savācot 
vairāk nekā 170 tonnu makulatūras. Visa ma-
kulatūra ir nodota otrreizējai pārstrādei. Par 
katru nodoto makulatūras tonnu dalībnieki 
saņems 5 kg jauna biroja papīra.

3. vietu Latvijā, saņemot naudas balvu 
50 eiro vērtībā un biroja papīru, ieguvusi 
Kraukļu bibliotēka, kur savākti 5300 kg ma-
kulatūras.

Paldies ikvienam dalībniekam, kas iesais-
tījās makulatūras nodošanā Kraukļu bibliotē-
kā, jo tikai ar jūsu atbalstu bibliotēka ieguva 
3. vietu starp 164 konkursa dalībniekiem! 
Kopā mēs varam!

Plašāk par konkursu lasiet: https://makula-
tura.lv/bibliotekam.

Larisa Maligina,
Kraukļu bibliotēkas vadītāja

Atkritumu apsaimniekotāja 
SIA „Pilsētvides serviss” 

aicinājums
Cienītie iedzīvotāji!
Ja vēl joprojām turpināt saņemt rēķinus pa 

pastu, tad aicinām pieteikties to saņemšanai 
e-pastā, kas ir ātrāks, drošāks un dabai drau-
dzīgāks veids. Tā ietaupīsiet ne tikai dabas 
resursus, bet arī savus līdzekļus, jo rēķinu sa-
ņemšana elektroniski ir bez maksas.

Pieteikties elektroniskajiem rēķiniem varat:
rakstot uz e-pastu, kurā norādīta vēlamā e-

pasta adrese rēķinu saņemšanai, sūtot uz sava 
reģiona klientu apkalpošanas centru:

• Alūksnes novada iedzīvotājiem: aluksne@
pilsetvide.lv;

• Balvu novada iedzīvotājiem: balvi@pil-
setvide.lv;

• Gulbenes, Cesvaines, Ērgļu un Lubānas 
novadu iedzīvotājiem: gulbene@pilsetvide.lv;

vai zvanot uz tālruni 25666837.
Būsim dabai draudzīgi!
Tā kā šogad ir tik sniegoti laikapstākļi, at-

gādinām, ka atkritumi tiek izvesti tikai tad, ja 
ir iespēja viegli piekļūt atkritumu tvertnēm. 
Vietās, kur piebraucamie ceļi uz viensētām un 
atkritumu savākšanas laukumi pie daudzdzī-
vokļu namiem nav iztīrīti, atkritumu izvešana 
var aizkavēties vai nenotikt vispār. Tādēļ ai-
cinām iedzīvotājus būt saprotošiem un iespē-
ju robežās parūpēties, lai ceļi līdz atkritumu 
tvertnēm ir izbraucami specializētajam trans-
portlīdzeklim vai arī atkritumu tvertnes izvie-
totas pēc iespējas tuvāk lielajiem, tīrītajiem 
ceļiem. Specializētais atkritumu savākšanas 
auto nevar apgriezties mazos, piesnigušos vai 
dubļainos pagalmos un šauros ceļos, jo tas tur 
iestieg. Ļoti novērtēsim to, ja iedzīvotāji ie-
priekšējā dienā mums piezvanīs un informēs, 
ka konkrētajā adresē nav iespējams iebraukt.

Paldies visiem mūsu klientiem par pacietī-
bu un sapratni!

SIA „Pilsētvides serviss”

Piedalies aktivitātes spēlē „Cesvaines glo-
buss 2021”!

Spēles uzdevums katram dalībniekam vai 
komandai ir izveidot individuālu maršrutu 
pilsētas ielās, ievērojot nosacījumu, ka marš-
rutā tiek iekļauti 16 tādu ielu posmi, kuru no-
saukumos ietverts vismaz viens burts no spē-
les nosaukuma „Cesvaines globuss” (C; E; S; 
V; A; I; N; E; S; G; L; O; B; U; S; S), turklāt 
jāiekļauj dažādu ielu nosaukumi (tie nedrīkst 
atkārtoties) un jāaptver visi 16 spēles nosau-
kuma burti.

Dalībniekiem jāaizpilda spēles kartīte, 
kurā pretī katram spēles nosaukuma burtam 
jāieraksta ielas nosaukums (dalībnieku kartī-
tes var saņemt Cesvainē veikalā „LaTS” pie 
kasieres). Maršrutu drīkst veidot gan indivi-
duāli, gan kopā vienā mājsaimē dzīvojošie. 
Dalībniekiem savs izveidotais maršruts jā-
veic, ejot, skrienot, nūjojot vai braucot ar ve-
losipēdu, jānofotografē pilsētvidē katras ielas 
nosaukums, kurā ir atrasts nepieciešamais 
spēles „Cesvaines globuss” burts un jāizmēra 
kopējais distances garums, izmantojot kādu 
no lietotnēm (endomondo, walking app u. c.). 
Atbildes – dalībnieka vārds vai komandas 

nosaukums, spēles kartīte, fotogrāfijas ar ielu 
nosaukumiem, kopējais maršruta garums – 
lūdzu sūtīt uz e-pasta adresi ilvija.kecko@
cesvaine.lv līdz 28. februārim.

Visi dalībnieki, kas būs veikuši uzdevumu 
un izpildījuši visas norādes, piedalīsies galve-
nās balvas izlozē. Ikviens dalībnieks saņems 
piemiņas balviņu. Ar balvu saņēmējiem sazi-
nāšos personīgi.

Atgādinu, ka spēles laikā jāievēro valstī 
noteiktie nosacījumi Covid-19 izplatības ie-
robežošanai!

Ilvija Kecko,
sporta darba organizatore Cesvaines novadā

Slēpošana Cesvainē turpinās!

Cesvainē pieejami pakomāta 
pakalpojumi

Cesvainē slēpotājiem joprojām pieejama 
brīnišķīga trase Cesvaines TV torņa laukumā. 
Patiks gan iesācējiem, gan tiem, kas ar slēpēm 
ir uz tu.

Ja neesi iemācījies slēpot, bet ļoti vēlies, iz-
manto iespēju apgūt slēpošanas pamatus kopā 
ar instruktoru. Sīkāka informācija, zvanot Jā-
nim, – 26356383.

Kopš 2020. gada izskaņas Latvijā un Ces-
vainē ir pieejams jauna sūtījumu piegādātāja 
sniegts pakalpojums – pakomāts. Šis pako-
māts ir izvietots veikala „Top” telpās, pie-
ejams tā darba laikā.

„Smartpost” paku termināļi aizsargā sūtī-
jumu no nelabvēlīgu laikapstākļu iespējamās 
ietekmes, jo atrodas iekštelpās. Katram sa-
ņēmējam viens no svarīgākajiem faktoriem 
ir tas, lai sūtījums tiktu piegādāts nebojātā 
izskatā. Izmantojot „Smartpost” iekštelpu 
paku termināļus, nav jāuztraucas par auk-
stumu, karstumu vai mitrumu, kas var iekļūt 
sūtījumā, sabojājot tā saturu vai iepakojumu. 
Ir noteiktas produktu grupas, kuras ir īpaši 
jutīgas pret aukstumu, karstumu vai mitru-
mu, piemēram, skaistumkopšanas līdzekļi 
(kosmētika, smaržas), medicīnas preces, ve-
selības produkti, sadzīves elektronika, datori, 
foto aprīkojums, uztura bagātinātāji u. c.

„Smartpost” terminālis ir ērts un Latvijā 
unikāls paku piegādes risinājums, kam ir līdz 
šim nebijis darbības princips. Tas ir jo īpaši 
ērts brīžos, kad vairākiem cilvēkiem vienlai-
kus ir nepieciešams saņemt paciņu: izmanto-
jot „Smartpost”, nav jāgaida rindā uz piekļuvi 
centrālajam monitoram, lai atvērtu vajadzīgo 
nodalījumu (katram nodalījumam ir savs lo-
dziņš, kurā ievadīt saņemšanas kodu).

„Smartpost” termināļos un veikalos pakas 
tiek uzglabātas 7 dienas, ļaujot saņēmējam 
brīvi plānot savu laiku un apvienot pakas sa-
ņemšanu ar iepirkšanos vai citiem pakalpo-
jumiem, kas pieejami attiecīgajā vietā. Paku 
izņemšana, balstoties uz unikālo PIN kodu, 
pieļauj elastīgus risinājumus gadījumos, ja 
adresāts pakas saņemšanu uztic citai personai 
un pats pēc sūtījuma nevar ierasties.

Šobrīd terminālī ir iespējams tikai saņemt 
sūtījumu, taču pavisam drīz, ievietojot savu 
sūtījumu terminālī, būs iespējams to arī no-
sūtīt.

„Smartpost” informācija

Izsludinātas 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanas
Sestdien, 2021. gada 5. jūnijā, Latvijā 

norisināsies kārtējās pašvaldību vēlēšanas. 
Atšķirībā no iepriekšējām pašvaldību vēlē-
šanām šajās būs ievērojami mazāks vietvaru 
un ievēlējamo deputātu skaits. Administra-
tīvi teritoriālajā reformā plānots, ka Latvi-
jā būs 42 pašvaldības līdzšinējo 119 vietā, 
savukārt domēs ievēlējamo deputātu skaits 
samazināsies gandrīz uz pusi. Rīgas pašval-
dībā vēlēšanas šogad nenotiks, jo dome tika 
ievēlēta ārkārtas vēlēšanās pērn, un tā turpi-
nās strādāt līdz 2025. gada vēlēšanām.

Pašvaldību vēlēšanās vēlētājiem pirmo 
reizi tiks nodrošināta iespēja balsot jebkurā 
savas pašvaldības vēlēšanu iecirknī. Vēlē-
šanu iecirknī vēlēšanu komisijas darbinieks 
noskenēs vēlētāja pasi vai personas apliecī-
bu un pārliecināsies, ka vēlētājs ir iekļauts 
attiecīgās pašvaldības vēlētāju sarakstā un 
reģistrā jau nav atzīmes par viņa piedalī-
šanos vēlēšanās. Ja vēlētājam būs tiesības 
balsot, vēlēšanu iecirkņa komisija balsotāju 
reģistrēs elektroniskajā vēlētāju reģistrā un 
papildu ziņas par vēlētāju ierakstīs balsotāju 
sarakstā, kur vēlētājs parakstīsies par vēlēša-
nu materiālu saņemšanu.

Vēlēšanu tiesības
Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās 

ir balsstiesīgajiem Latvijas un citu Eiropas 
Savienības dalībvalstu pilsoņiem, sākot ar 
18 gadu vecumu. Lai piedalītos pašvaldību 
vēlēšanās Latvijā, Eiropas Savienības pil-
soņiem 90 dienu pirms vēlēšanām ir jābūt 
reģistrētiem Latvijas iedzīvotāju reģistrā. 
Visiem vēlētājiem jābūt reģistrētiem vēlētā-
ju reģistrā. Vēlētājiem ir tiesības balsot tajā 
pašvaldībā, kur ir viņu reģistrētā dzīvesvieta 
90 dienu pirms vēlēšanu dienas, vai pašval-
dībā, kur viņiem pieder likumā noteiktā kār-
tībā reģistrēts nekustamais īpašums.

Kandidātu saraksti, priekšvēlēšanu 
programmas

Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana 
2021. gada pašvaldību vēlēšanām notiks no 
17. marta līdz 6. aprīlim.

Vēlētāju reģistrs
Pašvaldību vēlēšanās vēlētāju uzskaitei 

lieto vēlētāju reģistru. Katrs vēlētājs būs re-
ģistrēts vēlēšanu apgabalā atbilstīgi 90 dienu 
pirms vēlēšanām reģistrētajai dzīvesvietai. 
2021. gada pašvaldību vēlēšanām šī diena 
būs 7. marts.

Šajās vēlēšanās pirmo reizi tiks izmantots 
tiešsaistes vēlētāju reģistrs vēlēšanu iecir-
kņos, un tas vēlētājiem ļaus balsot jebkurā 
savas pašvaldības vēlēšanu iecirknī.

Savukārt savu vēlēšanu apgabalu un ap-
gabala vēlēšanu iecirkņus vēlētāji varēs 
noskaidrot, sākot ar 27. martu, Pilsonī-
bas un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) 
e-pakalpojumā internetā vai arī pa uzziņu 
tālruni.

No 27. marta līdz 27. maijam vēlētāji tieš-
saistē vai klātienē varēs arī mainīt savu vē-
lēšanu apgabalu, ja būs izvēlējušies balsot 
vēlēšanu apgabalā, kurā viņiem pieder ne-
kustamais īpašums.

Balsošanas kārtība
Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pašvaldību 

vēlēšanu dienā 5. jūnijā būs no pulksten 7.00 
līdz 20.00. Vēlētāji varēs izmantot arī iespē-
ju nobalsot iepriekš.

Iepriekšējā balsošana notiks:
- pirmdien, 31. maijā, plkst. 16.00–20.00;
- ceturtdien, 3. jūnijā, plkst. 9.00–16.00;
- piektdien, 4. jūnijā, plkst. 13.00–20.00.
Balsošana pa pastu no ārvalstīm
Šogad pirmo reizi vēlētāji, kuriem ir balss-

tiesības pašvaldības vēlēšanās, bet kuri vēlē-
šanu laikā uzturas ārvalstīs, varēs pieteikties 
balsošanai pa pastu no ārvalstīm. Pasta bal-
sošanai būs jāpiesakās iepriekš – no 27. mar-
ta līdz 24. aprīlim. Pieteikties varēs valsts 
pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.
lv, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 
e-pakalpojumā, Latvijas Republikas vēstnie-
cībās vai pārstāvniecībās, Centrālajā vēlē-
šanu komisijā vai caur oficiālo elektronisko 
adresi.

Priekšvēlēšanu aģitācija
Priekšvēlēšanu aģitācijas periods ilgst no 

120. dienas pirms vēlēšanām (6. februāra) 
līdz vēlēšanu dienai. Priekšvēlēšanu aģitāci-
jas uzraudzību atkarībā no aģitācijas veida 
veic Korupcijas novēršanas un apkarošanas 
birojs, Nacionālā elektronisko plašsaziņas 
līdzekļu padome, Valsts policija un pašval-
dības policija. Par to, lai nenotiktu aģitācija 
vēlēšanu iecirkņos un 50 metrus no iecir-
kņiem, atbild iecirkņa komisijas priekšsēdē-
tājs.

Centrālās vēlēšanu komisijas 
informācija


