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VIEDOKĻI
Administratīvi teritoriālā reforma iedzīvotājos raisa dažādus
viedokļus. Kā reforma ietekmēs
novadu dzīvi? Vai uzņēmējiem būs plašākas iespējas vai
gluži pretēji — nāksies saskarties ar lielākiem sarežģījumiem?
Kā mainīsies ikdiena iedzīvotājiem, ja novadi tiks apvienoti?
Šie ir tikai daži no jautājumiem,
kas nodarbina cilvēku prātus.

Gunārs
Agrīns
Kornets,
cesvainietis, Atzinības krusta
pirmās pakāpes goda zīmes kavalieris:

— Sekojot līdzi notikumiem, kas
saistīti ar administratīvi teritoriālo
reformu, ir skaidrs, ka nav cerību
saglabāt Cesvaines novadu. Tas tiks
pievienots Madonas novadam. Tas
gan nav nekas jauns, Cesvaine savā
laikā jau ir bijusi pievienota citiem
novadiem. Taču, šobrīd runājot
par gaidāmo reformu, domāju, ka
cesvainiešiem nekādu uzlabojumu nebūs. Lai iedzīvotājiem būtu
tuvāka saikne ar pašvaldību, tās
pārstāvjiem būtu jābūt vēlētiem.
Ja Cesvaini pievienos Madonai, domāju, nebūs tik liela atbalsta kā tad,
ja pašvaldība būtu tepat. Atceroties
iepriekšējās reformas, situācija
bija smaga, bet pa šo laiku tomēr
Cesvaine ir attīstījusies un augusi.
Jau divdesmit gadus pašvaldības
vadītājs ir Vilnis Špats, un jāsaka, ka
šo gadu laikā ļoti daudz ir paveikts.
Tiek atjaunota pils, uzlabots ielu
stāvoklis, realizēti vēl daudzi citi
projekti. Manuprāt, Cesvaine ir
sakārtota. Uzskatu, ka reforma ir
nepieciešama valsts līmenī, bet ne
mazajos novados.

J ā n i s
Buļs, uzņēmējs:

— Esmu
gājis cauri
vairākām
reformām.
Pēc tām
vienmēr ir kādas izmaiņas. Diemžēl ne vienmēr tās ir tās labākās,
līdz ar to zūd ticība, ka nākamā
teritoriālā reforma būs īstā. Man
kā uzņēmējam ļoti svarīga ir
stabilitāte. Manuprāt, Cesvaine
ir pašpietiekama. Ir mūzikas
un mākslas skola, vidusskola,
bet, vai pēc reformas tas viss
saglabāsies? Vai būs bērni, kas
šīs iestādes apmeklēs? Skolām ir
nepieciešamas reformas, bet ne
pagastu un novadu. Tāpat novadā
ir uzņēmēji. Pieredzējušajiem
uzņēmējiem noteikti būs vieglāk, bet jaunajiem varētu rasties
dažādas problēmas. Par piemēru
varētu minēt adreses maiņu. Laikā, kad tiek nodrošināti elektroniskie pakalpojumi, varētu šķist,
ka visu ir viegli izdarīt, bet vai šī
sistēma ir pietiekami sakārtota,
lai darbotos bez aizķeršanās? Manuprāt, ir ļoti svarīgi, ja pašvaldība ir blakus un iedzīvotāji var tur
vērsties, kad vien nepieciešams.
Šobrīd esmu pret administratīvi
teritoriālo reformu. Uzskatu, ka
pirms reformas ir ļoti jāpārdomā,
vai tas ir nepieciešams un kā tas
ietekmēs tieši lauku reģionus.
Domāju, ka pirms tās īstenošanas
vajadzētu uzklausīt iedzīvotāju
domas un saņemt viņu piekrišanu. Nevajag steigties un graut
visu, kas jau ir pašlaik.
AGRITA NUSBAUMAKOVAĻEVSKA

Administratīvi teritoriālā reforma — plusi vai mīnusi
BAIBA MIGLONE, laikraksta „Stars” galvenā redaktore

arī turpmāk iestāties par savu novadu un tā iedzīvotāju interesēm.

Šodien, kā jau iepriekš solījām saviem lasītājiem, ar Valsts reģionālās attīstības
aģentūras un Mediju fonda atbalstu turpinām pētīt, kādu iespaidu valdības iecerētā administratīvi teritoriālā reforma varētu atstāt uz turpmāko mūsu piecu novadu — Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Madonas un Varakļānu — turpmāko attīstību.
Šoreiz par Cesvaines novadu, kas ir viens no mazākajiem Latvijas novadiem, bet
veiksmīgi ticis gadā ar izaicinājumiem — gan ikdienā, gan ilgtermiņā, un ir gatavi

Atvērumā saruna ar ilggadējo Cesvaines novada domes priekšsēdētāju Vilni
Špatu, iedzīvotāju viedokļi, ieskats realizētajos projektos un to, kā Cesvaine tiek
galā ar savu lielāko izaicinājumu — 2002. gadā decembrī uguns nelaimē sapostīto
eklektisma mākslas šedevru, Ādolfa fon Vulfa celto pili, kas uzskatāma par vienu
no spožākajiem 19. gs. 2. puses arhitektūras sasniegumiem, kurā apvienojas
arhitektūra, tēlniecība, metālmāksla un glezniecība.

“Tiekam ar visu galā”
Saruna ar Cesvaines novada vadītāju Vilni Špatu
IVETA ŠMUGĀ
VILNIS ŠPATS jau pavasarī, uzaicinot viesos toreizējo Valsts
prezidentu Raimondu Vējoni,
vēlējās parādīt, ka Cesvaine,
būdams mazs novads, tomēr var
dzīvot un izdzīvot. Šopavasar
Vilnim Špatam apritēja 20 gadu,
kopš viņš strādā par pašvaldības
vadītāju. Aicināju Vilni Špatu uz
sarunu par gaidāmo administratīvi teritoriālo reformu.
— Kā raugāties VARAM iecerētās administratīvi teritoriālās reformas kartē, kur redz atjaunotas
bijušā Madonas rajona robežas?
— Kad Latvijā bija rajoni, darbojās divu līmeņu pašvaldības. Paši
lēmām, paši darījām, rajonam bija
savs finansējums. Pilsētai jau nekā
nebija — viss tika rajonam. Tagad tā
nebūs, jo atpakaļ būs izpildkomiteju
variants — to, ko nolems, tas arī
būs. Visi būs iecelti, nebūs ievēlēti.
Pirms kāda laika aizbraucām uz
Gulbenes novadu, kas nolikvidēja
vēlētas institūcijas pagastos, palika
tikai centrā. Kad notika tikšanās ar
VARAM ministru Juri Pūci, mēs runājām, ka Gulbenes novadam ir bijusi
vismazākā vēlētāju aktivitāte Latvijā.
Ja centrā vēl ir vēlēti cilvēki, tad
pagastos tam neredz jēgu. Arī pats
domāju līdzīgi — ja neesmu vietējā
politikā, ja man jāvēlē par Madonu,
tad kāpēc iet uz vēlēšanām. Tāpat
pagastā nekas nemainīsies — cik
naudas atmetīs, tik būs, ietekmēt
dzīvi nevarēs. Bijām aizbraukuši pie
Gulbenes mēra, jo mums ir izvēle,
ka varam arī pievienoties Gulbenes
novadam. Viņš tā filozofiski noteica — gan jau viss nākšot atpakaļ.
Gulbenes novadā laukos strādā
vairs tikai divas vidusskolas, un, ja
skolas skars reforma, daudzi brauks
mācīties uz Cesvaini. Jau tagad turp
sūtām skolēnu autobusu.
— Katras pārmaiņas nes līdzi
neziņu.
— Neesmu pret pārmaiņām, jo
dzīvē visu laiku ir jāmainās, nevar
stāvēt uz vietas. Manuprāt, ja ir
pašvaldība, tad vēlētai institūcijai
ir jābūt tuvāk iedzīvotājiem, jo pakalpojumiem ir jābūt pieejamiem.
Cilvēks jau nedzīvo tikai ekonomiskā kategorijā. Eiropā ir mazas 1.
līmeņa pašvaldības. Lielākās bažas
ir par to, ka cilvēkiem vairs nebūs
vēlēto institūciju, paši nevarēs vairs
noteikt, kā dzīvot, vienalga, vai būs
500 iedzīvotāju vai 1000. Francijā,
kur ir sadraudzības pašvaldība, arī
ir līdzīgi — 2,5 tūkstoši iedzīvotāju,
kas savas problēmas veiksmīgi risina. Tāpat arī Vācijā, Austrijā ir pašvaldības ar 2,5 tūkstošiem iedzīvotāju.
Galvenā problēma, ka neviens jau
neieklausās. Taču ministrs ir veicis
konsultācijas, jo Eiropas pašvaldību
hartā ir uzrakstīts, ka ir jābūt vai nu
referendumam vai vietējās varas
pārstāvja konsultācijām ar iedzīvotājiem. J. Pūcem izstāstījām savu
viedokli, nokaitinājām viņu, viņš
palika dusmīgs, taču konsultācijas
ir veiktas, un nekur jau nav teikts,
ka jāievēro tas, ko teica pašvaldību

Cesvaines novadam — 10 gadu, bet Vilnim Špatam šopavasar apritēja 20 gadu, kopš viņš vada Cesvaines
pašvaldību.

“Ja cilvēkiem vairs nav intereses
iet uz vēlēšanām un balsot, ja
visu lems tikai centrā, ja vairs
nevarēs par sevi lemt, tad tā vairs
nav pašvaldība, bet nezin kāds
veidojums.”
pārstāvji. Likums ir jāpaspēj pieņemt
šogad, termiņi ir saspringti, un pie
katra diez vai paspēs aizbraukt.
— Kāds ir jūsu skatījums uz
gaidāmo administratīvi teritoriālo reformu?
— Mans skatījums ir tāds — lai
arī esam neliela pašvaldība, tiekam
ar visu galā un arī tiksim. Pēc rādītājiem, ko viņi iesniedza, Cesvaines
novadam kopaina ir krietni labāka
par vidējo, īpaši investīciju uz iedzīvotāju skaita, jo projektu mums
īstenots ļoti daudz. Mēs par savu
naudu esam uzbūvējuši sporta zāli,
bet pārējais — ar ES fondu atbalstu
realizēti projekti. Vēl jau ir jāatceras,
ka Cesvaini ne ar ko neapvienoja
un mēs pat saucamo “burkānu” —
20 000 latu — nedabūjām. Taču mēs
šur tur esam tikuši tālāk, nekā citi ar
“burkāniem”, jo piesaistām naudu ar
apstiprinātiem projektiem, izmantojam ES fondu naudu. Pēc VARAM
aprēķiniem administratīvie izdevu-

mi mums 2017. gadā bija gandrīz uz
pusi mazāki nekā Madonas novadam
(mums — 6,6% no kopējiem izdevumiem, Madonai — 11,2 %, 2018.
gadā — Madonai — 9,3%). Vēl jau
ir jautājums, kur citiem novadiem
tik lieli administratīvie izdevumi,
Varakļānu novadam ir vislielākie —
16,8% no kopējiem izdevumiem.
Tad ir jautājums, kā mēs varam, bet
tie lielie novadi nevar savilkt galus.
Ja Cesvainei piedāvātu pievienot
Madonas novadu, centru veidojot
Cesvainē, mēs ilgi domātu, jo mums
tik neefektīvu pašvaldību, kur tik lieli administratīvie izdevumi, nevajag.
Lubāna, šķiet, vairāk guļ, Ērgļi —
vairāk uz Rīgas pusi skatās, bet visi
cīnās, kā māk.
— Pārmet, ka pašvaldību
vadītāji, iekrampējušies savos
krēslos, kā ķeizari cīnās, ambīcijas — lielas.
— Tā jau visiem var pārmest, ka
viņš kaut kur ir iekrampējies. Par

ārstu, skolotāju saka tā — jo ilgāk
strādā, jo iegūst lielāku pieredzi.
Par pašvaldību vadītāju gan izsakās,
ka viņš iegūst lielāku rutīnu. Ja jau
nenotiktu attīstība, tad tā varētu
teikt, bet visu laiku kas notiek, palēnām attīstās. Mums notiek saimnieciskā dzīve, pazīstam cilvēkus,
pārzinām procesus, bet politiķu
gan pa šo laiku daudz nomainījies.
Ja vēl redzi, ka vari ko izdarīt, gribas
darboties. Nav jau teikts, ka es būšu
tas vadītājs, bet kādam tajā vietā
tāpat vajadzēs būt. Lai arī Cesvaines
novada iedzīvotājiem par reformu
ir dažādi viedokļi, daļa saka, ka
vajag cīnīties.
— Kādreiz taču teica, ka sadalīšanās daudzos novados veicinās
attīstību, tagad otrādi — valsts
attīstību veicinās lielāki novadi.
— Tās ir muļķības. Reforma ir
politiska. Jau iepriekšējā reforma
bija politiska. Kam bija lobijs, tie
palika neatkarīgi un bija priecīgi. Arī
šī reforma ir politiska. Tagad cenšas
salikt kopā, lai novadi vismaz pēc
lieluma izskatītos līdzvērtīgi, pēc
iedzīvotāju skaita. Cesvainē ir 2420
tūkstoši iedzīvotāju, un, manuprāt,
tai ir jābūt kopienai. Taču tagad teritorijas veido lielākas, un visu laiku ir
tā “garā roka”. Pašvaldības veido, lai
nebūtu mazāk par 5000 iedzīvotāju,
bet Madonas novads, atjaunojot
Madonas rajona teritoriju, būtu otrs
lielākais valstī aiz Liepājas novada.
Man liekas, ka viss saistīsies ar poli-

CesvAines
novAds
• Novada platība
19047 ha
• Cesvainei pilsētas
tiesības — no 1991.
gada
• Lielākie lauku
centri: Graši, Kārkli,
Kārzdaba, Kraukļi
• Iedzīvotāju skaits
2018. gada sākumā —
2422
• Izmaiņas pret
2009. gadu — 18%
• 2018. gada budžeta
ieņēmumi —
3 682 101 EUR
• Ieņēmumi uz
1 iedzīvotāju —
1520,3 EUR
• 2019. gada budžeta
ieņēmumu plāns —
5 082 408 EUR

tiķu politiķiem, kuri būs vēlēti, un
ies diezgan traki, dalot naudu. Ja
cilvēkiem vairs nav intereses iet uz
vēlēšanām un balsot, ja visu lems
tikai centrā, ja vairs nevarēs par sevi
lemt, tad tā vairs nav pašvaldība, bet
nezin kāds veidojums. Tie centrā
atkal cīnīsies par savu ideju virzību.
Ko te varētu darīt? Vienīgais spēks —
Latvijas Pašvaldību savienība (LPS),
kas arī guļ, bet tai vajadzēja mūs vienot. Mēs esam sašķelti, jo lielajām
pilsētām ir sava asociācija, bet mazo
novadu pilsētām nav nekā. Novadu
pārstāvniecība skaitās pie LPS, bet,
ja savienība nekā nedara, tad mūs pa
vienam vien var nonīcināt. Viss būs
atkarīgs no Saeimas balsojuma. J.
Pūce teica, ka piekāpsies tikai tad, ja
iedzīvotāji ļoti protestēs, ja panāks
valsts referendumu un tajā pateiks
“Nē!”. Rīgai jau viss vienalga.
— Visu jau nevar izmērīt arī
naudā.
— (Smejas.) Runā, ka uz pašvaldību reformas rēķina ietaupīs
miljonus eiro, valsts budžets kļūs
“resnāks”. Manuprāt, neko neuzlabos, drīzāk — otrādi. Arī katra pašvaldība ir liels nodokļu maksātājs.
Domāju, ka lauki paliks tukšāki un
laukos būs sliktāk. Parunāsim par
pašiem cilvēkiem. Ja pateiks, ka par
9000 vajag samazināt pašvaldībās
darbavietas, tad ko darīs atbrīvotie
darbinieki? Tie, kam pāri 50, nezinu,
vai brauks uz ārzemēm, vienkārši nīkuļos. Jaunie, kam ir 20 — 30 gadu,
var pateikt “Čau!” un aizbraukt uz
Rīgu vai doties uz citām valstīm. Viņi
arī laukos netaisās dzīvot. Domāju,
ja reforma notiks, kā ieplānota, laukus tā nonīcinās — būs lielāka centralizācija, pakalpojumu centrs attālināsies. Reformu gatavo, nesaistot
kontekstā ar valsts institūcijām, kas
atrodas dažādās vietās. Piemēram,
domāju par VUGD, policiju. Mums
būs jāzina, kur krīzes situācijā skriet.
— Ja tomēr būtu izvēles
priekšā, kam pievienoties — Madonas vai Gulbenes novadam?
— Droši vien, ka Madonas novadam, jo mūsu saistība ir tomēr
ilgāka un Madona atrodas tuvāk,
tāpat ir daudzas lietas gan izglītībā,
gan bibliotēku darbā, ko darām
kopā. Arī būvvaldes darbs varētu
būt kopīgs. Dažādi teritorijas ir
mainītas, arī robežas. Kad tā pārdomāju — kam gan neesam cauri
gājuši, tomēr turamies. n
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Pils kā Cesvaines vizītkarte
INESE ELSIŅA
Vēstures rakstos Cesvaine pirmo
reizi minēta Rīgas bīskapa Alberta
1209. gada lēņa grāmatā. 1815.
gadā Cesvaini nopērk muižnieku
Vulfu dzimta, kas četrās paaudzēs
saimnieko Cesvainē un veido
muižu, kuras kompleksa ēkas un
1896. gadā celtā pils saglabājušās
līdz mūsdienām.
Padomju gados pilī izvieto skolu.
2002. gadā pils cieš ugunsgrēkā,
tās atjaunošanas darbi turpinās
joprojām.
— Darbi šodien rit lielā apjomā.
Kopš pils ugunsgrēka pagājuši 17
gadi, un beidzot esam nonākuši līdz
pils jumta vidusdaļas sakārtošanai, —
stāsta pils muzeja vadītāja Daiga
Matroze. — Turpinām arī sīkākus
ēkas atjaunošanas darbus, kas prasīs
vēl trīsdesmit gadus, līdz pils būs
atjaunota tuvu tai, kāda tā izskatījās
1896. gadā.
Paralēli lielajiem āra darbiem,
piesaistot Valsts Kultūrkapitāla fonda
un Nacionālās kultūrmantojuma pārvaldes ikgadējo glābšanas programmas atbalstu, daudzus gadus notiek
telpu restaurācija. Šobrīd visvairāk
paveikts pils Mūziķu telpā — atjaunoti griesti, kamīns, restaurēti logi.
— Pieredze rāda, ka restaurācijas
darbiem jānotiek lēni, tos nevar veikt
lielos apjomos, jāgraužas uz priekšu
pa mazam gabaliņam. Jāizdzīvo
laikmeti, jāizprot bijušais, jāpieņem
lēmumi, kā vislabāk zudušo saglabāt
un atjaunot. Mums paveicies, jo
piekto gadu sadarbojamies ar Rundāles pils restauratoriem Gunāru
un Zinaīdu Grīnfeldiem, — uzsver
Daiga Matroze. — Labi arī tas, ka
pils ir pašvaldības īpašums. Latvijā ir
daudz gadījumu, kad pilis un muižas, kas pārgājušas privātīpašumā,
aiziet zudībā. Protams, pašvaldībai
tas ir liels slogs, finansiālā ziņā nav
viegli, tomēr ceru, ka pils arī nākotnē
būs pašvaldības pārziņā. Līdz ar to,
neskatoties uz izmaiņām, ko nesīs
administratīvi teritoriālā reforma,

Daiga Matroze un Iveta Raimo priecājas par Cesvaines pils atjaunošanas darbiem.
tā būs atvērta sabiedrībai, pieejama
visiem un kalpos kā brīnišķīgs tūrisma objekts. Šeit notiks gan koncerti,
gan mākslas izstādes, turklāt ne vien
Latvijas, bet arī starptautiska mēroga,
jo pils to var iznest, tā ir to vērta!
— Likumdošana nosaka, kamēr
objektā notiek būvdarbi, tajā cilvēkus vest nedrīkstam, — šodienas
situāciju iezīmē Cesvaines novada
pašvaldības projektu vadītāja Iveta
Raimo. — Arī nākamajā gadā pils
apmeklētājiem būs slēgta. Pēc tam,
turpinoties nelielajiem restaurācijas darbiem, interesenti pili varēs
apmeklēt.
Projektu vadītāja neslēpj, ka pils
atjaunošana ir sarežģīts process, visvairāk jau tāpēc, ka nepieciešami lieli
finanšu resursi: — Lai sakārtotu pils
centrālo jumtu, bez miljona neiztikt.
Bijuši vairāki mēģinājumi piesaistīt
Eiropas līdzekļus (arī neveiksmīgi),
šobrīd esam periodā, kad īstenojas
divi lieli projekti, kur katrā jāapgūst

miljons. Pirmais ir pils jumta vidusdaļas atjaunošana, kas ir Eiropas
Savienības atbalstīts projekts, otrs
vērienīgs projekts ir daļa no arhitektes Ināras Caunītes redzējuma, kas
ietver siltumtrases sakārtošanu. Nav
noslēpums, ka ēkā ir nepieciešams
siltums, ne visur darbojas krāsnis,
tāpēc vilksim siltumtrasi, skatīsimies,
kurās telpās vajadzīga apkure. Sakārtosim arī elektrību, kas daudzās telpās ir bēdīgā stāvoklī, un pils otrajā
stāvā projekta ietvaros sakārtosim
izstāžu zāli, telpu semināriem, būs
lifts — piekļuve cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām. Minētais projekts saistīts
ar Krievijas fondiem, tas ir pārrobežu
projekts, kur vadošais partneris ir
Daugavpils pašvaldība. Trīs gadu
laikā projektu virzījām, tas jāīsteno
līdz 2021. gada pavasarim.
— Cesvainē pils paliks mūžīgi
mūžos, — domājot par administratīvo reformu, nosaka Iveta Raimo.
— Vai tā būs Madonas vai citā novadā,

nav nozīmes. Jo plašāks redzējums,
jo labāk. Ikvienam projektam nepieciešams līdzfinansējums, mazai pašvaldībai to nodrošināt nav viegli. Pils
atjaunošana ir mūsu prioritāte, bet ir
daudz citu projektu, piemēram, jāsakārto ceļi, ir veselības projekti — visiem nepieciešams līdzfinansējums.
Tūrisma plūsma perspektīvā nesīs
pienesumu ikvienai pašvaldībai, tā
savukārt izstrādās maršrutus, ceļvežus, pilī būs starpnovadu, Latvijas un
starptautiski pasākumi.
— Ar skaistumu jādalās, — piebilst Daiga Matroze. — Cesvainieši,
pieraduši, iespējams, neapzinās vērtības, ko pils glabā. Būtiski pievērst
uzmanību arī pils parkam. Šobrīd
nav līdzekļu, lai to savestu kārtībā,
bet koki, augi, pilskalns, reljefs ap
Sulupīti — tās ir vērtības, kas kalpos
par brīnišķīgu atpūtas un tūrisma
apskates vietu. Jāstrādā, lai viss būtu
skatāms kopainā, un, protams, jābūt
atvērtiem. n

Pārbūvēs katlumāju un izbūvēs siltumtīklus
ŽEŅA KOZLOVA
Jau vairākus gadus Cesvaines
novadā norit nopietns darbs, lai
modernizētu siltumsaimniecību
atbilstīgi mūsdienu prasībām un
iespējām. Šogad SIA „Cesvaines
siltums” ar ES Kohēzijas fonda
atbalstu, Cesvaines novada pašvaldības un uzņēmuma līdzfinansējumu īstenos Nacionālās
attīstības plānā 2020 iekļautos
divus projektus — „Siltumtīklu
izbūve Cesvainē” un „Siltumavota pārbūve Cesvainē”.
Īpaši aktuāli Cesvainē ir uzcelt
jaunu, mūsdienīgu katlumāju, jo
tas, ka līdz šim vairāk nekā 20 gadus
izmantotā, neskaitāmas reizes lāpītā katlumāja ir „fiziski un morāli novecojusi”, arī no malas ir redzams.
Liela priekšrocība ir tā, ka Cesvainē
katlumāja atrodas pilsētas centrā.
Ar Centrālo finanšu un līgumu
aģentūru noslēgtie līgumi paredz,
ka abi projekti ir jāīsteno šogad,
bet, kā sarunā atzina gan Cesvaines
novada pašvaldības vadītājs Vilnis
Špats, gan SIA „Cesvaines siltums”
valdes loceklis Aivars Baiers, projektu virzība tik ātri, kā sākumā
cerēts, neveicās (galvenokārt lielās
birokrātijas dēļ).
Vispirms tika veikti nepieciešamie priekšdarbi — izstrādāti
būvprojekti, bet attiecībā uz jau-

Būvdarbu brigadieris Ints Dargevics un SIA „Cesvaines siltums” valdes
loceklis Aivars Baiers pirms lielajiem demontāžas darbiem.
no katlumāju — arī ekspertīze,
savukārt uz siltumtīklu izbūvi —
saskaņošanas darbi ar pazemes
komunikāciju turētājiem. Savu
laiku prasīja arī finanšu piesaiste un
izvirzīto prasību izpilde, sagatavojot
dokumentāciju.
Jūnija vidū kļuva zināms, ka,
uzvarot iepirkumā, projektu „Siltumtīklu izbūve Cesvainē” par
287 558,96 eiro (bez PVN) īstenos
SIA „Halle E”; savukārt būvuzraudzības iepirkumā uzvarēja SIA „Geo
Consultants” par 6900 eiro.

Noskaidrojies arī jaunās katlumājas būvnieks: iepirkumā uzvarēja
„A. A. & Būvkompānijas”. Projekts
tiks īstenots par 1 miljonu 301 tūkstoti eiro, un veiksmīga iepirkuma
rezultātā tiks ietaupīti ap 90 000
eiro. Vēl nekas nav demontēts, vēl
nekas nav uzbūvēts, bet, kā uzsvēra
pašvaldības uzņēmuma vadītājs, nupat viss ies vaļā. Arī pirmā Eiropas
nauda ir saņemta.
Vakar notika sanāksme ar būvniekiem. Viņi sola, ka objekts tiks
uzbūvēts līdz oktobrim. Iecerēts,

ka jau šodien sāksies lielie demontāžas darbi.
SIA „Cesvaines siltums” vadītājs
Aivars Baiers gan pieļauj, ka vēl kādus divus mēnešus būšot jāizmanto
vecā katlumāja un jākurina ar malku. Oktobrim kurināmā pietikšot,
bet, ja būs jākurina arī novembrī,
malku vajadzēšot piepirkt klāt.
Īstenojot projektu, jaunajā katlumājā tiks uzstādīti divi ar šķeldu
kurināmi apkures katli — jauda
attiecīgi būs divi un viens megavats. Savukārt, izbūvējot jaunas
siltumtrases, centralizētajai siltumapgādes sistēmai tiks pieslēgta
Cesvaines vidusskola, bibliotēka,
kultūras nams, daudzdzīvokļu māja
(1200 m2) un, iespējams, arī kādas
privātmājas.
Jaunā katlumāja darbosies
pusautomātiskajā režīmā bez operatora klātbūtnes, jo uzraudzība
notiks elektroniski, klāt nevienam
nebūs jāsēž, līdzīgi kā atjaunotajā
Dzelzavas pagasta katlumājā, kur
tās darbībai vēlamā siltuma režīma
nodrošināšanai, kurināmā daudzumam seko attālināti. Pēc projekta
īstenošanas tā būs arī Cesvainē, un,
cerams, jaunā sistēma darbosies
tikpat veiksmīgi. n
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