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1. STRATĒĢISKĀ DAĻA
Attīstības
vīzija

Cesvaines novadu atpazīstam kā profesionāli organizētu, viesmīlīgu un
skaistu tūrisma pilsētu ar šeit raksturīgajiem ražošanas uzņēmumiem,
izkoptu un papildinošu tīklu lauku teritorijā, saglabātu kultūras
mantojumu un attīstītu amatniecību un lauksaimniecību.

Vieta, kur ir mājas un darbs. Atgriezties Cesvainē nekad nevar būt par
tālu.

Stratēģiskie
mērķi

Ilgtermiņa
prioritātes

SM1.

SM2.

SM3.

Daudzveidīga un
mūsdienīga
ekonomika

Sociāli atbildīga
un izglītota
sabiedrība

Ilgtspējīga vide
un teritorija

IP1. Ekonomikas
attīstība

IP2. Izglītota un
sociāli saliedēta
sabiedrība

IP3. Ilgtspējīga
attīstība

Cesvaines novada attīstības stratēģiskie mērķi:
I prioritāte – Daudzveidīga un mūsdienīga ekonomika
• Uzņēmējdarbības aktivizēšana, tai skaitā tūrisma veicināšana;
• Tehnisko infrastruktūru un komunālās saimniecības sakārtošana un attīstība;
II prioritāte – Sociāli atbildīga un izglītota sabiedrība
• Novada kultūrvēsturisko un dabas resursu saglabāšana un kultūrvides attīstība;
• Izglītības un kultūras iestāžu attīstība;
III prioritāte – Ilgtspējīga vide un teritorija
• Sociālās aprūpes, veselības un sporta infrastruktūras sakārtošana un attīstība;
• Pārvaldības efektivitātes uzlabošana.

Cesvaines novada attīstības ilgtermiņa prioritātes un rīcības:
•

•

Videi draudzīgas satiksmes infrastruktūras sakārtotība. Visām galvenajām ielām ir
ērtas un drošas ietves. Visi novada valsts un A grupas pašvaldības ceļi piemēroti
riteņbraucējiem (II, III);
Videi draudzīga komunālā saimniecība. Vidē nenonāk neattīrīti notekūdeņi, ieskaitot
lietus kanalizāciju (II, III);
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•

•

•

•

•

•

•
•

Cesvaines pils efektīva izmantošana. Pils kompleksa visas telpas var tikt izmantotas.
Tas notiek, aktīvi darbojoties PPP (publiskā un privātā sektora partnerības) mehānisms.
Pilnībā apgūta arī pils parka teritorija (I, III);
Komunālo pakalpojumu pieejamība apbūves teritorijās. Ūdensvads un kanalizācija
aptver visas apbūves teritorijas, ir gatavība perspektīvam pieslēgumu skaita
pieaugumam jaunās apbūves teritorijās Cesvaines pilsētā (I, III);
Cesvaines novada ceļu infrastruktūras sakārtošana. Asfalts Jaunpiebalgas-Kraukļu
virzienam, Vecpiebalgas virzienam, Cesvaines-Grašu-Kraukļu ceļam. Pārējie ceļi
rekonstruēti ar grants segumu. Pilsētā asfaltētas visas ielas (I, III);
Viesu uzņemšanas nozares sekmīga darbība. Cesvaines novadā ir vismaz 25
saimniecības, kas sniedz dažādus tūrisma pakalpojumus (viesu uzņemšana, aktīvā
atpūta, naktsmītnes u.c.) (I, II);
Sakopta un energoefektīva izglītības un kultūras infrastruktūra. Visas Cesvaines
novada izglītības un kultūras iestādes ir izremontētas un tehniskā kārtībā. Pilnībā
ieviesta energoefektivitātes programma (II, III);
Sporta un kultūras komplekss nodrošina Cesvaines novada vajadzības. Novadā
darbojas brīvdabas estrāde un pilnvērtīgs sporta komplekss. Katru gadu notiek vismaz
4 reģiona mēroga pasākumi, kas šo infrastruktūru izmanto. Izglītības iestādēs ieviestas
specializētas programmas, kas piesaista vismaz 10 % skolēnu no Madonas un citiem
novadiem (I, II, III);
Mūsdienīga un daudzveidīga sociālā aprūpe. Jauns pansionāts un dienas sociālās
aprūpes centrs Cesvaines pilsētā (II, III);
Cesvaines novada pārvaldības augsta uzticamība. Cesvaines novada pārvaldība
iegūst augstus (vismaz 75 %) uzticības rādītājus vispārējā, komunikācijas un plānošanas
jomā iedzīvotāju vērtējumā (II, III).

Prioritārās integratīvās problēmjomas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vides sakopšana un uzturēšana (Vide);
Cesvaines pils kompleksa izmantošana un attīstība (Pils);
Komunālās saimniecības sakārtošana un attīstība (KSaimn);
Tehnisko infrastruktūru sakārtošana (Infra);
Uzņēmējdarbības aktivizēšana, tai skaitā tūrisma veicināšanai (UT);
Izglītības un kultūras iestāžu uzturēšana (IKU);
Izglītības un kultūras iestāžu attīstība (IKA);
Pārvaldības efektivitātes uzlabošana (Pārv);
Aktuāli pasākumi sociālajā sfērā (Soc).
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Nr.

Integratīvā problēmjoma un
tās saīsinātais apzīmējums

1.

Vide - Vides sakopšana un
uzturēšana

2.

Pils - Cesvaines pils
kompleksa izmantošana un
attīstība

3.

KSaimn - Komunālās
saimniecības sakārtošana
un attīstība

4.

Infra - Tehnisko
infrastruktūru sakārtošana

5.

UT - Uzņēmējdarbības
aktivizēšana, tai skaitā
tūrisma veicināšanai

6.

IKU - Izglītības un kultūras
iestāžu uzturēšana

1.1. tabula
Cesvaines novada attīstības integratīvās problēmjomas un ar tām saistītie stratēģiskie plānošanas elementi
Stratēģiskais
Īstermiņa mērķi (līdz 3
mērķis (12 gadu
Ilgtermiņa prioritātes
Vidēja termiņa mērķi (5 – 7 gadu periods)
gadiem)
periods)
Cesvaines pilsētas
Videi draudzīgas
Atkritumu šķirošana visā Cesvaines novadā;
labiekārtojuma
II, III
satiksmes infrastruktūras
Veloceliņš gar Pils ielu un gar Madonaspamatelementi;
sakārtošana
Gulbenes šoseju
Atkritumu šķirošana
Cesvainē
II, III

Cesvaines pils efektīva
izmantošana

Pils izmantošanas stratēģija;
Līgumi ar privātiem investoriem

Pils rekonstrukcijas plāna
pasākumu pabeigšana

I, II, III

Komunālo pakalpojumu
pieejamība apbūves
teritorijās;
Videi draudzīga
komunālā saimniecība

Ūdensvada un kanalizācijas tīkla paplašināšana
visā apbūves un perspektīvajās teritorijās;
Siltumsaimniecības katlu atjaunošana

Plāna pasākumu izpilde

I, III

Cesvaines novada ceļu
infrastruktūras
sakārtošana

Velosipēdu infrastruktūras izveide pilsētā,
pilsētas apgaismojuma uzlabošana

I, II

Viesu uzņemšanas
nozares sekmīga darbība

Garantiju fonds jaunajiem ražošanas
uzņēmumiem;
Attālinātas uzņēmējdarbības programmas
realizēšana: infrastruktūras piemērotība un
gatavība uzņemt dažādu jomu speciālistus

II, III

Sakopta un
energoefektīva izglītības
un kultūras
infrastruktūra

Centralizētā apkures sistēma visās iestādēs,
visu ēku siltināšanas darbu pabeigšana

Plāna pasākumu izpilde;
Ielu remonts;
Turpmāko prioritāšu plāna
izveide
Organizatoriskie pasākumi
tūrisma veicināšanas jomā;
Tūrisma centra
finansējuma palielināšana;
Pastāvīgo pasākumu plāns
Plāna pasākumu izpilde

Nr.

Integratīvā problēmjoma un
tās saīsinātais apzīmējums

7.

IKA - Izglītības un kultūras
iestāžu attīstība

8.

Pārv - Pārvaldības
efektivitātes uzlabošana

9.

Soc - Aktuāli pasākumi
sociālajā sfērā

1.1. tabula (turpinājums)
Cesvaines novada attīstības integratīvās problēmjomas un ar tām saistītie stratēģiskie plānošanas elementi
Stratēģiskais
Īstermiņa mērķi (līdz 3
mērķis (12 gadu
Ilgtermiņa prioritātes
Vidēja termiņa mērķi (5 – 7 gadu periods)
gadiem)
periods)
Sporta un kultūras
komplekss nodrošina
I, II, III
Estrādes izbūve
Plāna pasākumu izpilde
Cesvaines novada
vajadzības
Novada mediju attīstības
Cesvaines novada
programma un tās
ISO sertifikāta saņemšana;
II, III
pārvaldības augsta
realizācija;
Pārvaldības sistēmas optimizēšana
uzticamība
Gatavošanās funkciju
auditam
Izveidots sociālais dzīvoklis Kraukļu ciemā;
Zobārstniecības kabinets bērniem vidusskolas
Paaugstināta pansionāta
Mūsdienīga un
ēkā;
ēkas energoefektivitāte
II, III
daudzveidīga sociālā
Informācijas nodrošināšana par veselības
A.Saulieša ielā 14,
aprūpe
aprūpes pakalpojumiem un veselības
Cesvainē
veicināšanu
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Novada specializācija
Nosakot Cesvaines novada specializāciju tika ievērota augstākstāvošo dokumentu
hierarhija, specializāciju veidojošo elementu atbilstību Vidzemes plānošanas reģiona attīstības
plānošanas dokumentiem. Nozīmīga ietekme Cesvaines novada attīstībā ir Madonas tuvumam.
Madona nodrošina izglītības iespējas, darba iespējas, noieta tirgu vietējo uzņēmumu saražotajai
produkcijai, kā arī sniedz plašu pakalpojumu loku, kas nav pieejams Cesvaines novadā. Tā ir
arī iespēja piesaistīt iedzīvotājus Cesvaines novadam, ja tiem tiks nodrošināta pievilcīga dzīves
vide.
Saskaņā ar Cesvaines novada attīstības stratēģiskajiem mērķiem, tika definētas
saimnieciskās darbības nozares, kuru darbība Cesvaines novadā tiek īpaši atbalstīta un
veicināta. Par novada ekonomiskās specializācijas pamatu tika noteikti:
• tūrisms;
• lauksaimniecība un lauksaimniecības produktu pārstrāde.
Galvenās atbalstāmās aktivitātes ir:
• dabas un aktīvās atpūtas tūrisms, lauku tūrisms;
• lauksaimniecība, bioloģiskā lauksaimniecība;
• lauksaimniecības produktu pārstrāde un pārtikas ražošana;
• amatniecība, mājražošana.
Tiek atbalstīta arī jebkura cita veida saimnieciskā darbība, ja tā:
• rada novadā jaunas darba vietas, it īpaši kvalificētiem speciālistiem;
• neapdraud novada dabas un kultūras vērtības;
• nesamazina iedzīvotāju īpašumu vērtību;
• rosina strādājošos no citām teritorijām pārcelties uz dzīvi Cesvaines novadā;
• ir ētiski pieņemama.

Sadarbība ar citiem novadiem
Viens no novada pastāvēšanas pamatprincipiem ir sadarbība ar blakus esošajiem
novadiem. Cesvaines novads robežojas ar diviem novadiem – Madonas un Gulbenes. Jau šobrīd
Cesvaines novads sadarbojas ar Madonas, Gulbenes, Varakļānu un Lubānas novadiem.
Cesvaines novads ar blakusesošajiem novadiem varētu izvērst sadarbību šādās jomās:
• izglītībā (Cesvainē darbojas Cesvaines vidusskola, Cesvaines pirmsskola
“Brīnumzeme”, Cesvaines mūzikas un mākslas skola, kas jau šobrīd piesaista
izglītojamos no blakus novadiem);
• sporta jomā (Cesvaines bērni un jaunieši apmeklē Madonas bērnu un jaunatnes sporta
skolas treniņus gan Madonā, gan Cesvainē; jaunajā Cesvaines vidusskolas sporta zālē
varētu darboties kāds no sporta skolas treneriem);
• kultūrā (Gulbenes un Madonas novadi piedāvā plašu kultūras pasākumu klāstu, tos
labprāt apmeklē daudzi Cesvaines novada iedzīvotāji; gan Cesvaines kultūras namā, gan
baznīcā tiek rīkoti dažādi kultūras pasākumi, kurus apmeklē blakus esošo novadu
iedzīvotāji (īpaši populāri ir dažādi koncerti Cesvaines Evaņģēliski luteriskās draudzes
baznīcā));

• veselības aprūpē (Cesvainei tuvākā slimnīca ir Madonas novada pašvaldības SIA
“Madonas slimnīca”, Madonas novadā strādā arī ģimenes ārsti, kurus apmeklē arī
Cesvaines novada iedzīvotāji);
• uzņēmējdarbības veicināšanā (Madonā darbojas Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūras Biznesa inkubators, kas strādā ar uzņēmējiem no tuvākās apkārtnes);
• tūrismā (Cesvainē ir skaista pils, kas varētu tikt iekļauta dažādos tūrisma ceļvežos abos
blakus esošajos novados).

Attīstības prioritāšu saskaņotība ar nacionāla un reģionāla līmeņa attīstības
plānošanas dokumentos izvirzītajā prioritātēm
Cesvaines novada attīstības prioritātes pēc būtības papildina un integrējas Vidzemes
plānošanas reģiona un nacionāla līmeņa plānošanas dokumentu izvirzītajās prioritātēs.
Vidzemes plānošanas reģiona izvēlētie stratēģiskie virzieni – cilvēks, ekonomika,
teritorija – atspoguļojas Cesvaines novada attīstības prioritātēs.
Rīcības plāns uzsver sadarbību – pilsētas, reģionu sadarbību, transporta sakaru attīstību,
pārrobežu zaļo tīklojumu attīstību, ieskaitot kultūrainavas, kā arī lauku apvidu dažādošanu un
stiprināšanu.
Cesvaines novada kontekstā ir svarīgi nodrošināt ilgtspējīgu attīstību lauku apvidiem un
dabas teritorijām.
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas attīstības jomas Cesvaines novada kontekstā ir
pilsētas sadarbība un pievilcīga dzīves telpa, inovatīva pašvaldība un līdzdalība.
Vides politikas virsmērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem iespēju dzīvot tīrā un sakārtotā
vidē, īstenojot uz ilgtspējīgu attīstību veiktas darbības, saglabājot vides kvalitāti un bioloģisko
daudzveidību, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī sabiedrības līdzdalību
lēmumu pieņemšanā un informētību par vides stāvokli.
Cesvaines novadam visaktuālākās ir zemes izmantošanas sadaļas. Zemes resurss savukārt
ir nozīmīgs kā no lauksaimnieciskās ražošanas, tā no ainaviskās un kultūrvēsturiskās telpas
saglabāšanas viedokļa.
Ņemot vērā Vidzemes plānošanas reģiona plānošanas dokumentu tiešo ietekmi uz
attīstības un teritorijas plānošanu vietējā līmenī, šie dokumenti atspoguļoti detalizēti Cesvaines
novada attīstības stratēģijā 2012. – 2024. gadam, pēc iespējas parādot visas rīcības, ietekmes,
vadlīnijas u.c. elementus, kurus ir svarīgi ņemt vērā, izstrādājot attīstības plānošanas
dokumentus Cesvaines novadam.
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1.2. tabula
Rīcību virzienos vidējā termiņā (līdz 2026. gadam) sasniedzamie rezultatīvie rezultāti
Pašreizējā
2026. gadā sasniedzamais
Rādītājs
Bāzes gads
Avots
vērtība
rezultāts vai tendence
RV1.1. Uzņēmējdarbības aktivizēšana, tai skaitā tūrisma veicināšana
Pils izmantošanas stratēģija un līgumi ar privātiem investoriem
2015
1
Vismaz 3
Pašvaldības dati
Amatniecības, mājražošanas uzņēmumu skaits
2015
5
Augs vismaz 1,5 reizes
PVD
Tūrisma pakalpojumu sniedzēju skaits
2015
11
Pieaugs, vismaz 20
Cesvaines tūrisma centrs
Lauksaimniecības produktu pārstrāde un pārtikas ražošanas
2015
6
Pieaugs, vismaz 10
PVD
uzņēmumu skaits
Bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas uzņēmumu skaits
2015
11
Pieaugs, vismaz 20
LDC
RV2.1. Tehnisko infrastruktūru un komunālās saimniecības sakārtošana un attīstība
Vismaz 10 km marķētu un
Velosipēdu infrastruktūras izveide pilsētā (km)
2016
0
Pašvaldības dati
atsevišķu celiņu
SIA “Cesvaines komunālie
Centralizētās kanalizācijas sistēmas patērētāju skaits
2016
1213
Nesamazināsies
pakalpojumi”
Centralizētās apkures sistēmas patērētāju skaits
2016
285
Nesamazināsies
SIA “Cesvaines siltums”
SIA “Cesvaines komunālie
Centralizētās ūdensapgādes patērētāju skaits
2016
1382
Nesamazināsies
pakalpojumi”
Ceļu segums uz pašvaldības ceļiem un ielām:
Asfaltētie (km)
15,33
Pieaugs
2016
Pašvaldības dati
Grantētie (km)
171,69
Samazināsies
Bez seguma (km)
3,76
Samazināsies
RV3.1. Izglītības un kultūras iestāžu attīstība
Novada izglītības un kultūras iestādes ir izremontētas un tehniskā
2015
5
Nesamazināsies
Pašvaldības dati
kārtībā
Izglītojamo skaits
2016.2017.m.g.
434
Nesamazināsies
Pašvaldības dati
RV4.1. Novada kultūrvēsturisko un dabas resursu saglabāšana un kultūrvides attīstība
Informācijas stendu skaits pie kultūrvēsturiskajiem pieminekļiem
2015
6
Pie katra pieminekļa
Cesvaines tūrisma centrs
Tūrisma maršrutu izveide
2017
2
Nesamazināsies
Cesvaines tūrisma centrs

1.2. tabula (turpinājums)
Rīcību virzienos vidējā termiņā (līdz 2026. gadam) sasniedzamie rezultāti
Pašreizējā 2026. gadā sasniedzamais
Rādītājs
Bāzes gads
Avots
vērtība
rezultāts vai tendence
5 (vasarā),
Tūrisma gidu skaits
2017
Nesamazināsies
Cesvaines tūrisma centrs
1-2 (ziemā)
RV5.1. Sociālās aprūpes, veselības un sporta infrastruktūras sakārtošana un attīstība
Ārstniecības iestāžu skaits
2016
8
Nesamazināsies
Veselības inspekcija
Sociālo darbinieku skaits
2016
2
Pieaugs, vismaz 4
Pašvaldības dati
RV6.1. Pārvaldības efektivitātes uzlabošana
Iedzīvotāju skaits
2016
2560
Nesamazināsies
CSP
Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits
2015
209
Pieaugs
Pašvaldības dati
Ekonomiski aktīvo tirgus sektora statistikas vienību skaits
2015
199
Pieaugs
CSP
Teritorijas attīstības indekss
2015
-0,54
Palielināsies
VRAA
Noslēgto sadarbības līgumu skaits ar citām pašvaldībām
2015
5
Pieaugs
Pašvaldības dati
Bezdarba līmenis
2016
165
Samazināsies
NVA
Trūcīgo personu skaits
2016
199
Samazināsies
Pašvaldības dati
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2. RĪCĪBU PROGRAMMA 2019. – 2026. GADAM
2.1.

Prioritāšu un rīcību virzienu īstenošanas pasākumu plāns

Vidēja termiņa prioritātes (VP) ir svarīgākie nosacījumi, lai sekmētu ilgtermiņa prioritāšu
sasniegšanu. Vidēja termiņa prioritātes tika noteiktas, izvērtējot Cesvaines novada resursus,
specializāciju, un ņemot vērā ilgtermiņa prioritātes, SVID analīzi.
2.1.1. tabula
Vidēja termiņa prioritātes un to saskaņotība ar ilgtermiņa prioritātēm

Ilgtermiņa prioritātes (IP)
IP1 Ekonomikas attīstība

IP2 Izglītota un sociāli
saliedēta sabiedrība
IP3 Ilgtspējīga attīstība

Vidējā termiņa prioritātes (VP)
VP1 – Darba vietu un uzņēmējdarbības aktivizēšana
VP2 – Infrastruktūras attīstība
VP3 – Kvalitatīvas izglītības un pieejamības
nodrošināšana
VP4 – Novada kultūrvēsturisko un dabas resursu
saglabāšana
VP5 – Sociālās, veselības un sporta infrastruktūras
sakārtošana
VP6 – Efektīvas pārvaldes nodrošināšana

Rīcības virzieni (RV) ir konkrētu pasākumu kopums, kas ir izvirzīti vidēja ilgtermiņa un
termiņa prioritāšu sasniegšanai. Rīcības virzienu īstenošanai ir noteikti vidējā termiņā risināmie
uzdevumi (U), kas ir iniciatīvu un rīcību kopums.
Gan Rīcību plānu, gan Investīciju plānu Cesvaines novada dome ir tiesīga aktualizēt
Attīstības programmas darbības laikā, ņemot vērā tā izpildes progresu un apstiprināto ikgadējo
pašvaldības budžetu.

Prioritāte

Rīcības virziens

P1 – Daudzveidīga
un mūsdienīga
ekonomika

RV1.1. Uzņēmējdarbības
aktivizēšana, tai skaitā
tūrisma veicināšana
RV2.1. Tehnisko
infrastruktūru un
komunālās saimniecības
sakārtošana un attīstība

P2 – Sociāli
atbildīga un
izglītota sabiedrība

P3 – Ilgtspējīga
vide un teritorija

RV3.1. Izglītības un
kultūras iestāžu attīstība
RV4.1. Novada
kultūrvēsturisko un dabas
resursu saglabāšana un
kultūrvides attīstība

2.1.2. tabula
Prioritātes, rīcību virzieni un uzdevumi Cesvaines novada attīstības programmas 2019. – 2026. gadam
Projektu papildinātība
Nr.p.k.
Uzdevumi
ar citiem projektiem
1.
U1.1.1.: Nodrošināt uzņēmējdarbības attīstību un konsultāciju pieejamību
2,3,4
2.
U1.1.2.: Jauniešu iesaiste uzņēmējdarbībā
1,3,10
3.
U1.1.3.: Nodrošināt teritorijas mārketingu
1,2,11,16,18
4.
U2.1.1.: Infrastruktūras attīstības sekmēšana
1,2,3,8
5.
U2.1.2.: Ūdenssaimniecības attīstība
1,4,7
6.
U2.1.3.: Satiksmes drošības un organizācijas uzlabošana
4,7,10
7.
U2.1.4.: Teritorijas labiekārtošana
3,4,5,6
8.
U3.1.1.: Izglītības pakalpojumu kvalitātes uzlabošana
2,4,6,9
U3.1.2.: Izglītības iestāžu renovācija un energoefektivitātes
9.
4,5,7,8
paaugstināšana
U3.1.3.: Interešu un profesionālās ievirzes izglītības pieejamība un
10.
2,4,8,9
attīstība
U4.1.1.: Kultūras aktivitāšu veikšanai nepieciešamās infrastruktūras
11.
3,4,7,10
attīstība
12.

U4.1.2.: Kultūrvides saglabāšana un pilnveidošana

3,4,7,11

RV5.1. Sociālās aprūpes,
veselības un sporta
infrastruktūras
sakārtošana un attīstība

13.
14.
15.
16.
17.
18.

4,7,15,19,20
4,7,13,19,20
15,19,20
3,4,7,8,10,18
4,7,8,16,18
16,17

RV6.1. Pārvaldības
efektivitātes uzlabošana

19.

U5.1.1.: Sociālās aprūpes infrastruktūras un pakalpojumu attīstība
U5.1.2.: Veselības aprūpes infrastruktūras un pakalpojumu attīstība
U5.1.3.: Iedzīvotāju informēšana par pieejamajiem pakalpojumiem
U5.1.4: Sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu attīstība
U5.1.5.: Izveidot un labiekārtot aktīvās atpūtas infrastruktūru
U5.1.6.: Sacensību un sporta pasākumu organizēšana
U6.1.1.: Paaugstināt pārvaldes, pašvaldības iestāžu un uzņēmumu
kapacitāti ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai
U6.1.2.: Uzlabot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti

20.

4,7,15
4,6,14,15,19

2.2. Rīcību plāns
Rīcības virziens

Uzdevumi

U1.1.1.: Nodrošināt
uzņēmējdarbības
attīstību un konsultāciju
pieejamību

RV1.1. Uzņēmējdarbības
aktivizēšana, tai skaitā
tūrisma veicināšana

U1.1.2.: Jauniešu
iesaiste uzņēmējdarbībā

U1.1.3.: Nodrošināt
teritorijas mārketingu

RV2.1. Tehnisko
infrastruktūru un

U2.1.1.: Infrastruktūras
attīstības sekmēšana

2.2.1. tabula
Cesvaines novada attīstības programmas Rīcību plāns 2019. – 2026. gadam
Nr.
Rīcības un pasākumi
Atbildīgais
P1 – Daudzveidīga un mūsdienīga ekonomika
R1

Novada vadības un uzņēmēju tikšanās

Pašvaldības administrācija,
Cesvaines Tūrisma centrs

R2

Vietējo izejvielu pārstrādes uzņēmumu izveides un
attīstības atbalstīšana

Pašvaldības administrācija,
Cesvaines Tūrisma centrs

R3

Bioloģiskās un tradicionālās lauksaimniecības atbalstīšana
un attīstīšana

Pašvaldības administrācija,
Cesvaines Tūrisma centrs

R4

Veicināt darba vietu izveidošanu pie novada uzņēmējiem
vasaras brīvlaikā

Pašvaldības administrācija,
Cesvaines Tūrisma centrs

R5

Tūrisma mārketinga pasākumu plānošana un īstenošana

Pašvaldības administrācija,
Cesvaines Tūrisma centrs

R6

Privāto investoru piesaistīšana novada teritorijā kempingu,
kafejnīcu u.c. servisa objektu veidošanai

Pašvaldības administrācija,
Cesvaines Tūrisma centrs

R7

Jaunu tūrisma jomu attīstīšana

Pašvaldības administrācija,
Cesvaines Tūrisma centrs

R8

Lietus ūdeņu novadīšanas sistēmas ierīkošana Cesvaines
pilsētā

SIA “Cesvaines komunālie
pakalpojumi”

13

komunālās saimniecības
sakārtošana un attīstība
U2.1.2.:
Ūdenssaimniecības
attīstība
U2.1.3.: Satiksmes
drošības un
organizācijas
uzlabošana

U2.1.4.: Teritorijas
labiekārtošana

R9

Siltumapgādes sistēmas sakārtošana Cesvaines pilsētā

SIA “Cesvaines siltums”

R10

Visas Cesvaines pilsētas ēkas pieslēgtas centrālajai
kanalizācijas sistēmai

SIA “Cesvaines komunālie
pakalpojumi”

R11

Satiksmes drošības uzlabošana uz pašvaldības autoceļiem
un ielām

Ceļu speciālists

R12

Pašvaldības ceļu, tiltu un caurteku inventarizācija,
izstrādāt prioritāšu sarakstu

Pašvaldības administrācija

R13

Cesvaines parka uzturēšana

Labiekārtošanas nodaļa

R14

Drošības sistēmu uzstādīšana Cesvaines pilsētā

Pašvaldības administrācija

R15

Vizuāli pievilcīgas publiskās ārtelpas attīstība Cesvaines
pilsētā, īpaši akcentējot muižas apbūves daļu

Pašvaldības administrācija,
Labiekārtošanas nodaļa

R16

Lielās pavasara talkas organizēšana

Labiekārtošanas nodaļa

R17

Maršrutu marķējumu
(norāžu) sakārtošana Cesvainē

Pašvaldības administrācija

R18

Infrastruktūras pie izglītības iestādēm uzlabošana

Izglītības iestāžu vadītāji

P2 – Sociāli atbildīga un izglītota sabiedrība
RV3.1. Izglītības un
kultūras iestāžu attīstība

U3.1.1.: Izglītības
pakalpojumu kvalitātes
uzlabošana

R19

Sporta laukumu (stadionu) renovācija un izbūve

Cesvaines vidusskolas
direktors

R20

Skolēnu pārvadājumi izglītības pakalpojumu
nodrošināšanai

Cesvaines vidusskolas
direktors
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RV4.1. Novada
kultūrvēsturisko un dabas
resursu saglabāšana un
kultūrvides attīstība

U3.1.2.: Izglītības
iestāžu renovācija un
energoefektivitātes
paaugstināšana

R21

Cesvaines vidusskolas internāta renovācija

Cesvaines vidusskolas
direktors

U3.1.3.: Interešu un
profesionālās ievirzes
izglītības pieejamība un
attīstība

R22

Interešu izglītības nodarbības skolēniem

Izglītības speciālists

R23

Estrādes būvniecība

Kultūras nama vadītāja

R24

Materiāli tehniskās bāzes attīstība Cesvaines un Kraukļu
bibliotēkās

Cesvaines un Kraukļu
bibliotēku vadītājas

R25

Cesvaines pils un pils kompleksā ietilpstošo ēku
uzturēšana

Pašvaldības administrācija

U4.1.1.: Kultūras
aktivitāšu veikšanai
nepieciešamās
infrastruktūras attīstība
U4.1.2.: Kultūrvides
saglabāšana un
pilnveidošana

P3 – Ilgtspējīga vide un teritorija

RV5.1. Sociālās aprūpes,
veselības un sporta
infrastruktūras sakārtošana
un attīstība

U5.1.1.: Sociālās
aprūpes infrastruktūras
un pakalpojumu attīstība

R26

Mājaprūpes pakalpojumu pilnveidošana

Cesvaines Socālais dienests

U5.1.2.: Veselības
aprūpes infrastruktūras
un pakalpojumu attīstība

R27

Jauno speciālistu piesaistīšana veselības aprūpei sadarbībā
ar pašvaldību

Pašvaldības administrācija

R28

Sporta infrastruktūras attīstība

Pašvaldības administrācija

R29

Ziemas sporta veidu infrastruktūras attīstība

Pašvaldības administrācija

U5.1.3.: Iedzīvotāju
informēšana par
pieejamajiem
pakalpojumiem
U5.1.4: Sporta un
aktīvās atpūtas
pakalpojumu attīstība
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U5.1.5.: Izveidot un
labiekārtot aktīvās
atpūtas infrastruktūru
U5.1.6.: Sacensību un
sporta pasākumu
organizēšana

RV6.1. Pārvaldības
efektivitātes uzlabošana

U6.1.1.: Paaugstināt
pārvaldes, pašvaldības
iestāžu un uzņēmumu
kapacitāti ilgtspējīgas
attīstības nodrošināšanai
U6.1.2.: Uzlabot
pakalpojumu sniegšanas
kvalitāti

R30
R31

Veloceliņa izveide uz Madonu
Atpūtas objektu veidošana

Pašvaldības administrācija
Pašvaldības administrācija

R32

Tūrisma infrastruktūras pieejamība cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām

Pašvaldības administrācija

R33

Sacensību un sporta pasākumu organizēšana

Sporta darba organizators

R34

Pašvaldības darbinieku kapacitātes palielināšana
(apmācības, kursi, semināri, speciālistu piesaiste)

Pašvaldības administrācija

R35

Sadarbības attīstīšana tūrisma jomā ar sadraudzības
pilsētām un citiem ārvalstu partneriem

Pašvaldības administrācija

R36

Pašvaldības nekustamo īpašuma apsaimniekošana

Pašvaldības administrācija
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2.3.

Investīciju plāns

Cesvaines novada domes investīciju plāns ir bāzēts uz izstrādātā pasākumu plāna
priekšlikumu saraksta, kas savukārt ir saistīts ar stratēģijas pamatelementiem attiecīgajam laika
periodam un izriet no tiem.
2.3.1. tabula
Plānotās investīcijas, galvenie rādītāji

Kopā
no tā finansē pašvaldība
no tā ārējais finansējums

Aptuvenais budžets, EUR
5 063 659,74
3 141 715,50
1 921 944,24

No augstākminētajām investīcijām plānots, ka pašvaldības līdzfinansējums būs aptuveni
3 141 715,50 EUR, bet pārējo summu segs, piesaistot ES fondu naudu projektu realizēšanai un
arī citus ārējā finansējuma avotus. Tas nozīmē, ka pašvaldības līdzfinansējums tiek plānots
aptuveni 62 % no visu investīciju kopsummas.

2.3.2. tabula
Cesvaines novada attīstības programmas 2019. – 2026. gadam investīciju plāns
Uzsāktie projekti
Projekti, kurus paredzēts īstenot 2021. gadā
Pārējie projekti

Nr.p.k.

Projekta nosaukums

Atbilstība
vidējā
termiņa
prioritātēm

Finanšu instruments (%)
Indikatīvā
summa
(EUR)

ES
finans.
/fonds

Pašv.
finans.

Cits

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji

Plānotais
ieviešanas
periods

Atbildīgais par
projekta
īstenošanu
(sadarbības
partneri)

P1: Daudzveidīga un mūsdienīga ekonomika
RV1.1. Uzņēmējdarbības aktivizēšana, tai skaitā tūrisma veicināšana
RV2.1. Tehnisko infrastruktūru un komunālās saimniecības sakārtošana un attīstība
1

Lietus ūdeņu novadīšanas
sistēmas ierīkošana
Cesvaines pilsētā

VP1; RV2.1;
U2.1.1.

2

Ģeneratora ar 5 kW
jaudu iegāde

VP1; RV2.1;
U2.1.1.

3

Siltumtrases izbūve uz
Dārzu ielā esošajām ēkām

VP1; RV2.1;
U2.1.1.

4

Siltumtrases izbūve uz
ēku Pils ielā 4

VP1; RV2.1;
U2.1.1.

100%

Ierīkota lietus ūdeņu
novadīšanas sistēma
Cesvaines pilsētā

20192026

Izpilddirektors, SIA
“Cesvaines
komunālie
pakalpojumi”

100%

Iegādāts ģenerators ar 5
kW jaudu, nodrošināta
enerģijas ieguve krīzes
situācijās.

20192026

Izpilddirektors

200000,00

100%

Ierīkota siltumtrase uz
Dārzu ielā esošajām ēkām.

20212026

100000,00

100%

Ierīkota siltumtrase uz ēku
Pils ielā 4

20212026

200000,00

3000,00

Izpilddirektors, SIA
“Cesvaines
siltums”
Izpilddirektors, SIA
“Cesvaines
siltums”

5

Satiksmes drošības
uzlabošana Madonas ielas
posmā pie Cesvaines
vidusskolas

6

Tiltu rekonstrukcija (uz
pašvaldības autoceļa Nr.
27
Lejas Putniņi - Kārkli;
Līkais tilts)

VP1; RV2.1;
U2.1.3.

10000,00

100%

7

Cesvaines centrālās daļas
Rīgas ielā topogrāfiskā
uzmērīšana

VP1; RV2.1;
U2.1.3.

700,00

100%

8

Veikt pašvaldības ceļu,
tiltu un caurteku
inventarizāciju, izstrādāt
prioritāšu sarakstu

VP1; RV2.1;
U2.1.3.

9

Vides pieejamības
nodrošināšana pilsētas
teritorijā (invalīdu
nobrauktuves,
marķējumi)

VP1; RV2.1;
U2.1.4.

10

Papildus drošības kameru
uzstādīšana Cesvaines
pilsētā

VP1; RV2.1;
U2.1.4.

VP1; RV2.1;
U2.1.3.

388500,00

1420,00

5000,00

5000,00

100%

100%

100%

100%

Izbūvēta Madonas iela
starp Pils un Veidenbauma
ielām, nodrošināta drošība
pie Cesvaines vidusskolas
Nodrošināta satiksmes
drošība, uzlabota
satiksmes pārvada seguma
kvalitāte un uzlabota
satiksmes organizācija
Veikta topogrāfiskā
uzmērīšana, lai plānotu
centra Rīgas ielā
sakārtošanu
Veikta pašvaldības ceļu,
tiltu un caurteku
inventarizācija, izstrādāts
ceļu, tiltu, caurteku
prioritāšu saraksts
Izveidotas nobrauktuves,
kas nodrošina vides
pieejamību pie valsts un
pašvaldības iestādēm, kā
arī sabiedriski nozīmīgās
vietās. Uzlabota iedzīvotāju
dzīves un tūrisma
pakalpojumu kvalitāte
Uzstādītas 5 kameras, kas
nodrošina kārtības
uzturēšanu, iedzīvotāju un
tūristu drošību pilsētā

20202026

Labiekārtošanas
nodaļa,
izpilddirektors

20192026

Labiekārtošanas
nodaļa,
izpilddirektors

20212026

Zemes ierīkotāja,
izpilddirektors

20192026

Labiekārtošanas
nodaļa,
izpilddirektors

20192026

Labiekārtošanas
nodaļa,
izpilddirektors

20212026

Izpilddirektors

19

11

Vizuāli pievilcīgas
publiskās ārtelpas
attīstība Cesvaines
pilsētā, īpaši akcentējot
muižas apbūves daļu
(parka labiekārtošana,
vienāda stila soliņu un
atkritumu urnu
uzstādīšana pilsētas
teritorijā)

VP1; RV2.1;
U2.1.4.

12

Maršrutu marķējumu
(norāžu) sakārtošana
Cesvainē

VP1; RV2.1;
U2.1.4.

13

Cesvaines pirmsskolas
izglītības iestādes
teritorijas labiekārtošana

VP1; RV2.1;
U2.1.4.

14

Atbalsts izglītojamo
individuālo kompetenču
attīstībai (SAM 8.3.2.2.)

VP3; RV3.1;
U3.1.1.

15

Autobusa (ar 30 vietām)
iegāde Cesvaines
vidusskolai

VP3; RV3.1;
U3.1.1.

20000,00

6000,00

100%

Sakārtota vide Cesvainē,
uzstādīti 10 soliņi un
atkritumu urnas pie tiem

Pastāvīgi

Labiekārtošanas
nodaļa,
izpilddirektors

100,00%

Nodrošināta novada viesu
labklājība, atvieglota
pārvietošanās novadā

20202026

Izpilddirektors,
Labiekārtošanas
nodaļa, Cesvaines
tūrisma centrs

20202022

Cesvaines
pirmsskola
“Brīnumzeme”

2017 2023

Cesvaines
vidusskolas
direktors, izglītības
speciāliste

20212026

Cesvaines
vidusskolas

Izveidots jauns
nožogojums, organizēta
satiksmes un gājēju
kustība, atjaunoti celiņu
140000,00
100,00%
segumi, izveidots
automašīnu stāvlaukums.
Sakārtota vide,
nodrošināta bērnu drošība
P2: Sociāli atbildīga un izglītota sabiedrība
RV3.1. : Izglītības un kultūras iestāžu attīstība
Nodrošināta izglītības
15%
pakalpojumu daudzveidība,
85%
Valsts
21419,74
uzlabojot izglītojamo
ESF
budžeta
kompetences un mācību
līdzekļi
sasniegumus
Iegādāts autobuss (ar 30
120000,00
100%
vietām), lai veiktu skolēnu
pārvadājumus
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direktors,
izpilddirektors

16

Ēkas Pils ielā 4 renovācija
(fasādes atjaunošana,
siltināšana, iekštelpu
remonts, jumta
rekonstrukcija, logu
nomaiņa, centrālās
siltumapgādes ierīkošana)

17

Cesvaines vidusskolas
internāta ēkas jumta
seguma un fasādes
atjaunošana

VP3; RV3.1;
U3.1.2.

100000,00

100%

Atjaunots Cesvaines
vidusskolas internāta ēkas
jumta segums un fasāde

20212026

18

Siltuma tīklu sakārtošana
Cesvaines vidusskolas
internātā

VP3; RV3.1;
U3.1.2.

20000,00

100%

Uzstādīti temperatūras
regulatori

20212026

19

Cesvaines vidusskolas
ēkas ieejas telpu bloku
jumta seguma nomaiņa

VP3; RV3.1;
U3.1.2.

118670,00

100%

Atjaunots Cesvaines
vidusskolas ēkas ieejas
telpu bloku jumta segums

20212026

VP3; RV3.1;
U3.1.2.

250000,00

85%
ESF;
ERAF
SAM
4.2.2.

15%

Atjaunota ēkas Pils ielā 4
fasāde, veikts iekštelpu,
jumta un logu remonts,
telpas izmantojamas
kultūras nama vajadzībām

2019 2026

Izpilddirektors,
Cesvaines kultūras
nama vadītāja

Cesvaines
vidusskolas
direktors,
izpilddirektors, SIA
“Cesvaines
siltums”
Cesvaines
vidusskolas
direktors,
izpilddirektors, SIA
“Cesvaines
siltums”
Cesvaines
vidusskolas
direktors,
izpilddirektors

RV4.1: Novada kultūrvēsturisko un dabas resursu saglabāšana
20

21

Pils iekštelpu renovācija,
atjaunošana

VP4; RV4.1;
U4.1.1.

Estrādes būvniecība

VP4; RV4.1;
U4.1.1.

85370,00

70000,00

85%
ESF;
EEZ

15%

Sakārtota vide, piesaistīti
tūristi, partneri un
investori

Pastāvīgi

Muzeja speciāliste,
izpilddirektors

100%

Uzbūvēta estrāde, sakopta
vide, pieaudzis kultūras

20192026

Cesvaines kultūras
nama vadītāja,
izpilddirektors
21

22

Pils austrumu spārna 2.
stāva telpu kosmētiskais
remonts

VP4; RV4.1;
U4.1.1.

113820,00

100%

23

Tējas namiņa iekštelpu
remonts

VP4; RV4.1;
U4.1.1.

10000,00

100%

20000,00

100%

10%

24

25

Centrālas siltumapgādes
VP4; RV4.1;
sistēmas izveide Kraukļu
U4.1.1.
bibliotēkā
Krievijas - Latvijas
pārrobežu sadarbības
projekts “Kultūras
mantojam saglabāšanā un
popularizēšanā”. Projekta
ietvaros tiek risināta
VP4; RV4.1;
Cesvaines pils
U4.1.2.
elektroinstalācijas un
apkures sistēmu
atjaunošana, telpu
restaurācija, teritorijas
labiekārtošana

1733000,0
0

90% EU
Neighb
ourhoo
d&
Russia Cross
Border
Cooper
ation

pasākumu skaits un
iedzīvotāju labklājība
Sakārtota vide; saglabāts
kultūrvēsturiskais
mantojums, piesaistīti
tūristi un palielinājies
apmeklētāju skaits
Sakārtota tējas namiņa
iekšpuse, kas veicina
tūristu piesaisti

20212026

Muzeja speciāliste,
izpilddirektors

20192026

Muzeja speciāliste,
izpilddirektors

Izveidota centrāla
siltumapgādes sistēma

20212026

Izpilddirektors,
Kraukļu bibliotēkas
vadītāja

Cesvaines pils
elektroinstalācijas un
apkures sistēmas
atjaunošana, restaurētas
telpas, saglabāts
kultūrvēsturiskais
mantojums. Veicināta
tūristu piesaiste,
apmeklētāju skaita
palielināšanas

2019 2021

Izpilddirektors,
muzeja speciāliste,
projektu vadītāja

20202026

Izpilddirektors,
sociālā dienesta
vadītāja

P3: Ilgtspējīga vide un teritorija
RV5.1. : Sociālās, veselības un sporta infrastruktūras sakārtošana
26

Sociālā dienesta Rīgas ielā
4 ēkas rekonstrukcija
(pārbūve par sociālās
aprūpes centru)

VP5; RV5.1;
U5.1.1.

700000,00

100%

Par sociālās aprūpes centru
pārbūvēta Sociālā dienesta
ēka Rīgas ielā 4

22

27

Mājaprūpes attīstība

VP5; RV5.1;
U5.1.1.

28

Veselai un laimīgai
ģimenei Cesvaines
novadā

VP5; RV5.1;
U5.1.2.

31760,00

29

Jauna ģimenes ārsta
prakse

VP5; RV5.1;
U5.1.2.

30000,00

30

Stadiona izbūve pie
Cesvaines vidusskolas

VP5; RV5.1;
U5.1.4.

100000,00

100%

31

Jauniešu Sporta laukuma
rekonstrukcija

VP5; RV5.1;
U5.1.4.

10000,00

100%

32

Veloceliņa izbūve
Cesvaine-Madona

VP5; RV5.1;
U5.1.5.

300000.00

100%

150000,00

100%
15%
Valsts
budžeta
līdzekļi

85%
ESF

20%

80%
Privāts
finans.

Iedzīvotāju skaits, kas
saņem mājaprūpes
pakalpojumus,
palielinājies.
Uzlabota pieejamība
veselības veicināšanas un
slimību profilakses
pakalpojumiem
Izveidota jauna ģimenes
ārsta prakse Cesvainē;
palielinājies veselības
pakalpojumu sniedzēju
skaits
Izbūvēts stadions pie
Cesvaines vidusskolas;
dažādota sporta nodarbību
un pasākumu programma;
plašākas aktīvās atpūtas
iespējas
Veikta jauniešu sporta
laukuma rekonstrukcija
Izbūvēts veloceliņš
Cesvaine-Madona

Pastāvīgi

Izpilddirektors,
Cesvaines sociālais
dienests

2017 2023

Cesvaines sociālais
dienests, domes
administrācijas
darbinieki

2021 2026

Pašvaldība,
vietējais uzņēmējs

20212026

Cesvaines
vidusskolas
direktors,
izpilddirektors

2021

Sporta darba
organizators

20212026

Pašvaldība

RV6.1. Pārvaldības efektivitātes uzlabošana
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Nr.p.k.

1

2

Projekta nosaukums

Jaunas pilsētas katlu
mājas būvniecība,
saglabājot esošo, un
iekārtu iegāde
Siltumtrases izbūve pa
Veidenbauma ielu uz
Cesvaines vidusskolu

2.3.3. tabula
Cesvaines novada attīstības programmas 2019. – 2026. gadam investīciju plāns (realizētie projekti)
Plānotais
Atbildīgais par
Finanšu instruments (%)
ieviešanas
Atbilstība
Indikatīvā
Projekta plānotie darbības
projekta
periods
vidējā
summa
rezultāti un to rezultatīvie
īstenošanu
termiņa
ES
(EUR)
rādītāji
(sadarbības
Pašv.
prioritātēm
finans.
Cits
partneri)
finans.
/fonds
P1: Daudzveidīga un mūsdienīga ekonomika
RV2.1. Tehnisko infrastruktūru un komunālās saimniecības sakārtošana un attīstība
Uzbūvēta jauna pilsētas
85%
Izpilddirektors,
VP1; RV2.1;
katlu māja, saglabājot
20171394957,00
ESF;
15%
SIA „Cesvaines
U2.1.1.
esošo, uzlabota
2020
ERAF
siltums”
siltumapgādes sistēma
VP1; RV2.1;
U2.1.1.

3

Uzņēmējdarbības
attīstībai nepieciešamās
infrastruktūras attīstība
Cesvaines pilsētā
(Investīciju plānā -2.1.
Investīciju projektu idejas
integrēto teritoriju
attīstībā)

VP1; RV2.1;
U2.1.3.

4

Piekļuves nodrošināšana
rūpnieciskās ražošanas
objektiem (Investīciju
plānā-2.1. Investīciju

VP1; RV2.1;
U2.1.3.

326000,00

40 %
KF

1367478,00

85%
SAM
3.3.1.

209412,00

85%
SAM
3.3.1.

60%

Izstrādāts projekts un
izbūvēta siltumtrase

20192020

SIA „Cesvaines
siltums”

15%

Atjaunots Pils ielas asfalta
segums 1,3 km garumā.
Projekta ietvaros iesaistīti 9
komersanti, radītas 13
jaunas darbavietas,
sakārtota infrastruktūra,
satiksme organizācija un
uzlabota drošība; izveidots
ielas apgaismojums

20182020

Izpilddirektors,
projektu vadītāja,
Labiekārtošanas
nodaļa

15%

Brīvības ielas posma
rekonstrukcija, uzklāts
asfalta segums 0,5 km
garumā. Radīta 1

2016 2019

Izpilddirektors,
projektu vadītāja,
Labiekārtošanas
nodaļa

24

projektu idejas integrēto
teritoriju attīstībā )

5

Pašvaldības autoceļa Nr.
43 Dzeņi - Spieķi pārbūve,
posms 0,0 - 3,00 km,
objekta kopgarums 3,00
km

VP1;
RV2.1;
U2.1.3.

279696,00

90%
ELFLA

10%

6

Pašvaldības autoceļa Nr.
104 Lāgi - Egle pārbūve,
posms 0,0 - 1,00 km,
objekta kopgarums 1,00
km

VP1; RV2.1;
U2.1.3.

60000,00

90%
ELFLA

10%

7

Pašvaldības autoceļa Nr.
3 Tirzbanurti – Kārkli
pārbūve, posms 0,0 -1,25
km, objekta kopgarums
1,25 km

VP1; RV2.1;
U2.1.3.

126748,42

90%
ELFLA

10%

8

Veidenbauma ielas
asfalta seguma
atjaunošana

VP1; RV2.1;
U2.1.3.

50000,00

60%

40%

9

Karjeras atbalsts
vispārējās un
profesionālās izglītības
iestādēs

VP3; RV3.1;
U3.1.1.

darbavieta, piesaistīti 2
komersanti
Pārbūvēts grants seguma
ceļa posms.
Lauksaimniecības produktu
ražotāju darbības
veicināšana un iedzīvotāju
apdzīvotības saglabāšanā,
uzlabota satiksmes drošība
Pārbūvēts grants seguma
ceļa posms.
Lauksaimniecības produktu
ražotāju darbības
veicināšana un iedzīvotāju
apdzīvotības saglabāšanā,
uzlabota satiksmes drošība
Pārbūvēts grants seguma
ceļa posms.
Lauksaimniecības produktu
ražotāju darbības
veicināšana un iedzīvotāju
apdzīvotības saglabāšanā,
uzlabota satiksmes drošība
Atjaunots Veidenbauma
ielas asfalta segums

P2: Sociāli atbildīga un izglītota sabiedrība
RV3.1. : Izglītības un kultūras iestāžu attīstība
15%
Uzlabota pieeja karjeras
85%
Valsts
atbalstam izglītojamiem
4426,32
ESF
budžeta vispārējās un profesionālās
līdzekļi
izglītības iestādēs

2019 2020

Labiekārtošanas
nodaļa,
izpilddirektors

2019 2020

Labiekārtošanas
nodaļa,
izpilddirektors

2019 2020

Labiekārtošanas
nodaļa,
izpilddirektors

20202021

Labiekārtošanas
nodaļa,
izpilddirektors

2018 2020

Cesvaines
vidusskolas
direktors,
25

izglītības
speciāliste

10

Kompetenču pieejā
balstīta vispārējās
izglītības satura
aprobācija un ieviešana
(SAM 8.3.1.1.)

11

Siltumtrases pieslēgums
pašvaldības daļai Pils ielā
2

12

13

Pils jumta centrālās daļas
atjaunošana,
rekonstrukcija

Cesvaines pilsmuižas
staļļu jumta
rekonstrukcija

Nodrošināta kompetenču
pieejā balstīta vispārējās
izglītības satura (turpmāk –
mācību saturs) aprobācija
15%
atbilstoši vispārējās
VP3; RV3.1;
85%
Valsts
15000,00
izglītības obligātā satura
U3.1.1.
ESF
budžeta
aprakstam un mācību
līdzekļi
satura ieviešanu
pirmsskolas izglītības,
pamatizglītības un vidējās
izglītības pakāpē
RV4.1: Novada kultūrvēsturisko un dabas resursu saglabāšana
VP4; RV4.1;
U4.1.1.

VP4; RV4.1;
U4.1.2.

VP4; RV4.1;
U4.1.2.

20000,00

100%

1187257,00

85%
ERAF
(SAM
5.5.1.)

15%

200000,00

80%
ESF;
EEZ,
LEADE
R

20%

Siltumtīklam pievienota
pašvaldības daļa Pils ielā 2
Atjaunota pils jumta
centrālā daļa; sakārtota
vide un saglabāts
kultūrvēsturiskais
mantojums; palielinājies
apmeklētāju skaits;
piesaistīti partneri un
investori
Rekonstruēts
kultūrvēsturiskais
piemineklis, nomainīts
jumta segums, piesaistīti
tūristi

2017 2020

Skolas direktors,
izglītības
speciāliste

20202026

Izpilddirektors

2017 2020

Izpilddirektors,
projektu vadītāja,
muzeja speciāliste

2017 2019

Projektu vadītāja,
izpilddirektors
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