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1. Pamatinformācija 

 

1.1. Iestādes juridiskais statuss un struktūra 
Cesvaines novada dome – pašvaldība. 

Adrese – Pils iela 1A, Cesvaine, Cesvaines novads, LV-4871 

Reģistrācijas numurs - 90000054727 

Pārskata gads – 2013. 

Cesvaines novada dome darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „‟Par pašvaldībām”, 

Cesvaines novada domes nolikumu, citiem likumdošanas aktiem un izmanto tās rīcībā esošos naudas 

līdzekļus. 

Pārskata periodā darbojās šādas sabiedrības ar ierobežotu atbildību, kuru 100% kapitāla daļu 

turētājs ir pašvaldība: 

 SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi”, Cesvainē, Dārzu ielā 1, reģ.Nr.47103000106, 

 SIA”Cesvaines siltums”, Cesvainē, Veidenbauma ielā 18, reģ. Nr. 4540300659. 

 

1.2. Politikas jomas un darbības virzieni 
Cesvaines novada dome ir vietējā pašpārvalde, kas ar pašvaldības pilsoņu vēlētas pārstāvniecības 

- domes un tās izveidotu institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteiktās funkciju, 

Ministru kabineta doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts, 

pašvaldības un iedzīvotāju intereses. Saskaņā ar apstiprināto budžetu pašvaldība realizē tai noteiktās 

funkcijas. 

 

Dome

Cesvaines novada pašvaldības struktūra
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1.3. Izmaiņas iestādes darbībā pārskata gada laikā 
Atbilstoši iedzīvotāju skaitam pašvaldībā novada domē pēc vēlēšanām ir 9 deputāti - Vilnis 

Špats, Juris Rozenbergs, Didzis Baunis, Vēsma Nora, Skaidrīte Aveniņa, Jānis Vanags, Baiba Putniņa, 

Judīte Rakuzova, Matīss Vasks. 

Deputāti par Domes priekšsēdētāju ievēlēja Vilni Špatu un domes priekšsēdētāja vietnieku Juri 

Rozenbergu.  

Domes administratīvā vadītāja funkcijas veica izpilddirektors Uģis Fjodorovs. 

Lai nodrošinātu novada pašvaldības darbību, domē darbojās trīs pastāvīgās komitejas: 
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 Finanšu komiteja - 

priekšsēdētājs - Vilnis Špats, locekļi - Juris Rozenbergs, Didzis Baunis, Vēsma Nora, Jānis 

Vanags, Judīte Rakuzova. 

 Sociālo, kultūras un izglītības jautājumu komiteja - 

priekšsēdētāja - Baiba Putniņa, locekļi - Skaidrīte Aveniņa, Didzis Baunis, Matīss Vasks. 

 Attīstības komiteja - 

priekšsēdētāja – - Vēsma Nora, locekļi - Vilnis Špats, Jānis Vanags, Matīss Vasks. 

Pašvaldības funkciju nodrošināšanai domē izveidotas šādas komisijas - Zemes komisija, 

Privatizācijas komisija, Administratīvā komisija, Vēlēšanu komisija, Komisija interešu izglītības 

programmu izvērtēšanai un mērķdotāciju sadalei. 

Lai izpildītu likuma „Par iepirkumu valsts un pašvaldību vajadzībām” prasības, pašvaldībā 

izveidotas vairākas pastāvīgi funkcionējošas iepirkuma komisijas, kas var veikt iepirkumus domē, 

Cesvaines vidusskolā, Cesvaines internātpamatskolā un citās iestādēs. Sākot ar 2014.gada janvāri pēc 

minētā likuma prasībām pašvaldības iestādēm iepirkumus veiks viena centralizētā iepirkumu komisija. 

 

1.4. Padotībā esošās iestādes 
Pašvaldības funkciju realizācijai Cesvaines novada dome ir izveidojusi šādas iestādes: 

 Cesvaines vidusskola, 

 Cesvaines internātpamatskola, 

 Cesvaines mūzikas un mākslas skola, 

 Cesvaines pirmsskola ”Brīnumzeme”, 

 Cesvaines kultūras nams, 

 Cesvaines bibliotēka, 

 Cesvaines novada Kraukļu bibliotēka, 

 Cesvaines novada dzimtsarakstu nodaļa, 

 Cesvaines novada bāriņtiesa, 

 Cesvaines sociālais dienests, 

 Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotā būvvalde. 

 

2. Iestādes darbības rezultāti 

 

2.1.  Pārskata gada galvenās prioritātes un to īstenošana 

 
2.1.1. Izglītība 

Izglītība joprojām ir pašvaldības galvenā prioritāte, kurai arī finanses no budžeta tiek tērētas 

visvairāk – gandrīz 67% no visiem izdevumiem. Pašvaldības teritorijā 2013.gadā atradās 4 izglītības 

iestādes – Cesvaines vidusskola, Cesvaines internātpamatskola, Cesvaines pirmsskola „Brīnumzeme”  

un Cesvaines mūzikas un mākslas skola. Visas skolas ir Cesvaines novada pašvaldības pakļautības 

iestādes.  

 

Cesvaines vidusskola 

Cesvaines vidusskola ir Cesvaines novada domes pakļautībā esoša vispārējās vidējās izglītības 

iestāde, kura dibināta 1919.gadā. 2013./2014.mācību gadā skolā mācās 306 skolēni. Skolā tiek 

piedāvātas septiņas izglītības programmas. 

Skola realizē šādas mācību programmas: 

 Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma 21011811; 

 Pamatizglītības programma 21011111; 
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 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem 

21015811; 

 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem 21015611; 

 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības 

programma 31013011; 

 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma 31011011; 

 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 31011013. 

Skolā ir iespējams iziet pilnu autoapmācības kursu un iegūt A, B, BE kategorijas autovadītāja 

apliecību. 

Cesvaines vidusskola ir sekmīgi turpinājusi darbu, kopumā uzrādot labus rezultātus, kuri tika 

pozitīvi novērtēti skolas akreditācijas procesā. 2013.gadā saņemtas izglītības iestādes un mācību 

programmu akreditācijas lapas uz maksimālo termiņu – sešiem gadiem 

2013./2014.mācību gadā skolā mācās 306 skolēni. 2013.gadā 32 skolas 9.klases absolventi 

saņēma apliecību par pamatizglītību un 19 skolas 12. klases absolventi atestātu par vidējo izglītību. 

Vidusskolas centralizēto eksāmenu rezultāti 2013. gadā A,B,C līmeņos sasniedza 60,56%. Skolēni 

11.klasē veiksmīgi izstrādājuši zinātniskos darbus, vairāki darbi piedalījušies starpnovadu konkursā, 

iegūtas godalgotas vietas.  

Mācību priekšmetu olimpiādēs skolēni guva ļoti labus rezultātus. Kopā iegūtas 8 pirmās vietas, 

10 otrās vietas, 24 trešās vietas un 10 atzinības. Atzīstami ir arī skolēnu panākumi sporta sacensībās 

gan reģionālajā, gan valsts mērogā. Divi skolēni ir valsts čempioni vieglatlētikā savā vecuma grupā. 

Cesvaines vidusskolas skolotāja turpināja vadīt Starpnovadu sākumskolas metodisko apvienību, 

veiksmīgi organizējot seminārus un citus pasākumus. Aktīvi tika turpināts darbs dažādu ārpusklases 

pasākumu plānošanā un organizēšanā, nodrošinot skolēnu interešu izglītību. Par skolas darba 

daudzpusību un noslogojumu liecina ikgadējo pasākumu plašais spektrs.  

Tradicionāli turpinājās sadarbība ar Cesvaines luterāņu un katoļu draudzes mācītājiem. Skolēni 

piedalījās ikgadējā parka sakopšanas talkā. Mārtiņdienas tirgū interesenti varēja iegādāties dažādas 

skolēnu saražotas preces. Sadarbībā ar Cesvaines novada domi, tās iestādēm un arī citām institūcijām, 

skolā notikuši dažādi koncerti un ārpusskolas pasākumi, uzņemtas vairākas ārzemju viesu delegācijas. 

Skolas sociālais pedagogs sekmēja skolas un vecāku sadarbību, sniedzot nepieciešamo atbalstu 

skolēniem un viņu vecākiem, lai palīdzētu pārvarēt mācīšanās un uzvedības problēmas izglītošanas 

procesā. Sadarbojoties ar bāriņtiesu, sociālajiem dienestiem un citām pašvaldības institūcijām tika 

veiksmīgi risināti dažādi jautājumi. 

2012./2013.m.g. valsts līmeņa konkursos iegūti divi 1.pakāpes diplomi,septiņi 2.pakāpes 

diplomi,divi 3.pakāpes diplomi. Izcēlās stāstnieki un estrādes grupas, arī vizuālās mākslas pulciņa 

dalībnieki. 

9.klašu deju kolektīvs ieguva tiesības startēt XV Vispārējos Deju svētkos. 

Atzīstami ir arī skolēnu panākumi sporta sacensībās gan reģionālajā, gan valsts mērogā. Divi 

skolēni ir valsts čempioni vieglatlētikā savā vecuma grupā. 

Cesvaines vidusskolas īstenotās iniciatīvas 2013. gadā: 

 22.martā skolas estrādes grupas organizēja tradicionālo estrādes grupu koncertu „Burziņš”, 

kurā piedalās 10 grupas no dažādiem novadiem; 

 14.jūnijā jau tradicionāli skolas labākie skolēni piedalījās 14.jūnija pasākumos pie Brīvības 

pieminekļa, apmeklēja citus izglītojošos pasākumus; 

 Deju kolektīva „Sprīdītis” 9.klases dejotāji piedalījās XV vispārējos Deju svētkos Rīgā; 

 No 23.jūlija līdz 1.augustam Cesvaines vidusskola  projekta „Darbosimies kopā” ietvaros 

organizēja Starptautisku nometni ”Izgaršojot Latviju”, kurā piedalījās dalībnieki no 

Latvijas, Francijas, Rumānijas un Itālijas; 

 24.oktobrī ģitāristu pulciņš noorganizēja Austras Pumpures koncertu skolā un pilsētā; 
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 02.11.-10.11. notika COMENIUS projekta aktivitātes Cesvainē kopā ar Vācijas 

partnerskolu Realschule der stadt Wurselen; 

 6.decembrī 7.gadu vidusskolas dejotāji kopā ar deju skolotāju organizēja deju koncertu  

„Ziemas vitamīns”. Koncertā piedalījās dažādi deju kolektīvi no Latvijas  novadiem un 

Igaunijas partnerpilsētas Marjamaa; 

 Noorganizētas divas vecāku nedēļas,kuru laikā notika dažādas aktivitātes gan vecākiem, gan 

vecākiem kopā ar bērniem; 

 Noorganizēta Tēvzemes nedēļa, matemātikas un dabas zinību nedēļa, svešvalodu nedēļa; 

 Noorganizēta lekcija jauniešiem, vecākiem un pedagogiem ”Dzimumu atšķirības”; 

 Sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu Cesvaines vidusskola piedalījās projektos „Skolas 

auglis” un „Skolas piens”, kuri deva iespēju sākumskolas un pamatskolas skolēniem skolā 

saņemt dārzeņus un pienu bez maksas; 

 Sadarbībā ar sponsoriem caurmērā 30 bērniem katru mēnesi tiek nodrošinātas 

brīvpusdienas; 

 Turpinot plānveidīgu telpu remontu, sākumskolā veikts vienas klases telpas remonts un 

skolotāju istabas remonts; 

 Akreditēta Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma ar kodu 

31011013 (neklātienes programma), uzsākta izglītojamo apmācība; 

 Realizēts projekts „Sporta inventāra iegāde Cesvaines skolēniem”, kura rezultātā par 

2999,40 latiem nopirkts sporta inventārs; 

 Sadarbībā ar LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes izglītības pētniecības 

institūtu, Skolas skolotāji, kuri strādā ar pusaudžiem, piedalījās starptautiskajā mācību vides 

pētījumā TALIS 2013. 

Skolā strādā 39 skolotāji. Visi 39 skolotāji ir ar atbilstošu augstāko pedagoģisko izglītību; 13  ir 

maģistra grāds pedagoģijā. Pensijas vecumā ir 8 skolotāji. 

Skolā pastāvīgi strādā 33 tehniskie darbinieki.Visiem tehniskajiem darbiniekiem ir vidējā 

izglītība. 

Cesvaines vidusskola katru mēnesi izdod skolas avīzi „Caurvējš”, kurā publicē aktuālāko 

informāciju par skolu. Regulāri tiek publicēta informācija arī laikrakstā  „Cesvaines ziņas” un rajona 

laikrakstā „Stars”. Sadarbība ar skolēnu vecākiem notiek, izmantojot skolēnu dienasgrāmatas un 

vecāku sapulces. Informācija par Cesvaines vidusskolu tiek ievietota novada domes mājas lapā 

www.cesvaine.lv un vidusskolas mājas lapā new.cesvaine.lv/vskola/. 

Cesvaines vidusskolas galvenā prioritāte paliek skolas sporta zāles būvniecība. Jauna sporta zāle 

nepieciešama, jo esošā pilsētas sporta halle ir nolietojusies, atrodas tālu no skolas, neļaujot pilnvērtīgi 

nodrošināt mācību procesu, un tai ir lielas ekspluatācijas izmaksas (it īpaši par patērēto siltumenerģiju). 

Plānota Izglītības un zinātnes ministres Inas Druvietes vizīte Cesvaines vidusskolā, iekļaujot esošās 

pilsētas sporta halles apmeklējumu. 

Sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu Cesvaines vidusskola plāno piedalīties projektos „Skolas 

auglis” un „Skolas piens”, kuri dos iespēju sākumskolas skolēniem skolā saņemt augļus vai dārzeņus 

un pienu bez maksas. Pateicoties sponsoru atbalstam un Cesvaines novada domes finansējumam 

atbilstoši sastošajiem noteikumiem tiks atbalstīti bērnu vecāki, nodrošinot daļai no bērniem pusdienas 

bez maksas vai daudzbērnu ģimenēm 50% apmērā. 

Aktīvi tiks turpināts darbs dažādu ārpusklases pasākumu plānošanā un organizēšanā, nodrošinot 

skolēnu interešu izglītību. Skolas darba daudzpusība un plašais dažādu pasākumu spektrs tiks saglabāts 

atbilstoši pieejamajam finansējumam. Plānots turpināt remontu sākumskolā,  pilnībā renovējot vienu 

klases telpu, kā arī turpināt pašu spēkiem labiekārtot skolas ēkas. Plānots veikt žalūziju uzstādīšanu 

http://www.cesvaine.lv/
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skolas bibliotēkā, kā arī daļēju datoru nomaiņu skolas administrācijai. Tiks iegādāta jauna 

apskaņošanas aparatūra skolas aulai. 

Sekojot izmaiņām ārējos normatīvajos aktos plānots turpināt skolas iekšējo dokumentu 

inventarizāciju, pārbaudot to atbilstību likumiem un citiem ārējiem normatīvajiem aktiem. 

23.janvārī skola organizēs starpnovadu olimpiādi latviešu valodā un matemātikā 3. klasei, 

11.martā starpnovadu vizuālās mākslas olimpiādi. 4.klases skolēni piedalīsies starptautiskā 

matemātikas konkursā „Tik vai … cik.”  

31.janvārī Karjeras dienas ietvaros vidusskolēniem paredzēta tikšanās ar pēdējo trīs gadu 

absoventiem. 

Divas reizes gadā skola organizēs vecāku nedēļu, kuras laikā notiks daudzveidīgas aktivitātes. 

5.martā vecāku nedēļas ietvaros skolā ar lekciju „Bērna manipulācija ar vecākiem” viesosies bērnu 

ārsts G. Kuklis. 

28.martā skolas estrādes grupas organizēs tradicionālo estrādes grupu koncertu „Burziņš”, kurā 

piedalās grupas no dažādiem novadiem. 

Skolotāju tālākizglītība tiks finansēta no pašvaldības budžeta, sadarbībā ar Valsts bērnu tiesību 

aizsardzības inspekciju skolas skolotājiem 11. februārī notiks seminārs „Pozitīvā domāšana darbā un 

sadzīvē”. 

Turpināsies sadarbība ar Vācijas skolu Realschule der Stadt Würselen Eiropas Kopienas 

Mūžizglītības programmas sektorālās apakšprogrammas Comenius projekta akcijā Skolu partnerības.  

Projekta „Pa dažādiem ceļiem vienā pasakā” („Two pahts, one story”) ietvaros skolēnu un skolotāju 

grupa apmeklēs vācu partnerskolu no 2014. gada 14. marta līdz 25. martam. 

Starptautiskā projekta „Darbosimies kopā” ietvaros skolotāju un skolēnu grupa 2014. gada jūlijā 

kopā ar franču un rumāņu grupām apmeklēs partnerus Itālijā. 

20.septembrī notiks Cesvaines vidusskolas 95 gadu jubilejas svinīgais pasākums un skolas 

absolventu salidojums. 

 

Cesvaines internātpamatskola 
Cesvaines internātpamatskolā īsteno 5 izglītības programmas: 

 Pamatizglītības programmu, kods 21011111; 

 Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programmu, kods 21011811; 

 Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 

21015611; 

 Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem, 

kods 21015711; 

 Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, 

kods 21015811. 

Skolā mācās 81 skolēns no 7 novadiem, tai skaitā 48 audzēkņi no Cesvaines novada:  

 42 skolēni pamatizglītības programmā (21011111); 

 31 skolēni pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programmā (21011811); 

 5 skolēni speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem (21015611); 

 1 skolēns  speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar garīgās veselības 

traucējumiem (21015711); 

 2 skolēni  speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem (21015811). 

Turpinās darbs pie skolēnu mācīšanās traucējumu diagnostikas sadarbībā ar Rēzeknes 

augstskolas speciālās pedagoģijas laboratoriju un Jēkabpils pilsētas pašvaldības Iekļaujošas izglītības 

atbalsta centru. 
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Atbilstoši programmām tika izstrādāti individuālie plāni skolēniem ar mācīšanās traucējumiem 

un garīgās attīstības un garīgās veselības traucējumiem.  

Ārpus tiešā mācību darba, lai nodrošinātu skolēnu pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību: 

 Skolā darbojas 18 ārpusstundu nodarbību grupas; 

 Skolēniem ir iespēja apmeklēt sporta skolas, mākslas un mūzikas skolas nodarbības 

Cesvaines pilsētā. 

Skolas tradīcijas veido arī tradicionālie pasākumi: 

 Zinību diena; 

 Rudens un pavasara kross, pārgājiens; 

 Skolotāju diena; 

 Valsts svētku koncerts; 

 Adventes ieskaņu pasākumi; 

 Ziemassvētku svinēšana; 

 Ābeces svētki 1.klasei; 

 Valentīndienas popiela; 

 Teātra dienas; 

 Lielā talka; 

 Projektu nedēļa; 

 Pateicības diena ( Zvaniņa svētki); 

 Mācību gada noslēguma pasākums. 

Skolēniem tika dota iespēja piedalīties valsts mēroga pasākumos: 

  Valsts kultūrkapitāla fonda un LNB Bērnu literatūras centra īstenotās lasīšanas 

veicināšanas programmas  "Bērnu  žūrija" pasākumi; 

 Skolēnu karjeras izglītības pasākums – ēnu diena; 

 Latvijas Lielā talka 2013; 

 Laikraksta „Diena‟‟ organizētais konkurss „‟Kas notiek?‟‟ 

 Ziemeļvalstu bibliotēkas nedēļa; 

 Vislatvijas putras programmas aktivitātes. 

Tika organizēti dažādi sporta pasākumi:  

 Starpnovadu dambretes turnīrs; 

 Spēka diena; 

 Vislatvijas lielā vingrošanas diena; 

 Ikmēneša tematiskās sporta pēcpusdienas 1.-4. un 5.-9.klašu skolēniem; 

 Rudens un pavasara kross; 

 Draudzības spēles ar Cesvaines vidusskolu vecāko klašu skolēniem; 

 „‟Jautrie starti‟‟ kopā ar Cesvaines vidusskolu sākumskolas klašu skolēniem; 

 Pavasara sporta pēcpusdiena Cesvaines parkā; 

 Rudens pārgājiens ar uzdevumiem; 

 Starpnovadu sporta olimpiāde; 

 Orientēšanās sacensības 5.- 9.klašu skolēniem Cesvaines pilsētas teritorijā; 

 Militarizētās stafetes sadarbībā ar Alūksnes Nacionālo bruņoto spēku kājnieku skolas 

speciālistiem. 

Tika organizēti dažādi kultūras pasākumi: 

 Stāstnieku konkurss; 

 Teātra dienas pasākumi; 

 Skatuves runas konkurss; 

 Skolas leļļu teātra izrādes; 

 Leļļu teātra viesizrāžu apmeklēšana; 
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 Dzejas pēcpusdienas; 

 Koncertu, teātru apmeklējumi Cesvaines vidusskolā un Cesvaines kultūras namā. 

Tika organizētas izglītojošas nodarbības par tēmām skolotājiem un skolēniem: 

 Lekcija „‟Jauniešu iesaistīšanās projektos‟‟; 

 3D mobilā planetārija izglītojošās filmas; 

 Latvijas Diētas un Uztura Speciālistu asociācijas speciālistu  lekcija „‟Enerģijas balanss 

organismā‟‟; 

 Psihologa nodarbība vecākiem „‟Kā saprasties ar pusaudzi?‟‟; 

 Psihologa nodarbība skolēniem „‟ Savstarpējā saskarsme‟‟; 

 Tikšanās ar arodvidusskolu pārstāvjiem ( Ranka, Jaungulbene, Ērgļi); 

 Karjeras centra nodarbības 8., 9.klases skolēniem; 

 Atvērto durvju dienu apmeklējums arodvidusskolās ( Barkava, Jaungulbene); 

 Speciālās izglītības kursi pedagogiem Jēkabpils iekļaujošās attīstības centrā. 

Sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu Cesvaines internātpamatskola piedalījās projektos „Skolas 

auglis” un „Skolas piens”, kuri deva iespēju sākumskolas skolēniem skolā saņemt dārzeņus un pienu 

bez maksas. 

Skolā strādā 24 skolotāji, visi ar atbilstošu augstāko pedagoģisko izglītību; diviem ir maģistra 

grāds pedagoģijā. Pensijas vecumā 1 skolotājs. Skolā darbojas atbalsta personāla komanda – sociālais 

pedagogs, speciālais pedagogs, logopēds, daktere. 

 

Cesvaines Mūzikas un mākslas skola 

2012./2013.mācību gadā mācījās 97 audzēkņi: 

 Mūzikas programmās kopā 43, t.sk. Klavierspēle-15, Vijoļspēle–8, Čella spēle-1, 

Klarnetes spēle-4, Flautas spēle-4, Saksofona spēle-7, Kora klase-4. Apliecību par 

profesionālās ievirzes izglītību neviens nesaņēma. 

 Mākslas programmā – 49, t.sk. 1. klasē-8, 1. 2.klasēs-10, 3.klasē-14, 4.klasē-5, 5.klasē-8, 

6.klasē – 3. Apliecību par profesionālās ievirzes izglītību saņēma 8 audzēkņi. 

Atskaitīti: 

 Mūzikas programmā - 4 audzēkņi ģimenes apstākļu dēļ,  

 Mākslas programmā - 6 audzēkņi ģimenes apstākļu dēļ. 

Skolā strādāja13 pedagogi (Mūzikas programmās - 10, Mākslas programmā – 3), no tiem 5 

pedagogi ar Pedagoģijas maģistra grādu, kā arī 3 tehniskie darbinieki. 

Skolā organizētas kolektīvās muzicēšanas formas: 

 Stīgu instrumentu ansamblis, 

 Klarnetistu ansamblis, 

 Saksofonistu ansamblis, 

 Flautisru ansamblis, 

 Vokālais ansamblis 

 1.-3. klases koris. 

Svarīgākie projekti un radošie pasākumi 2012./2013.mācību gadā: 

 koncerts-izstāde - „Turpinām Harija Šulca iesākto”; 

 Koncerts Cesvaines Internātpamatskolā; 

 Koncerti Cesvaines pilī decembrī un maijā. 

Skolas kopējie izdevumi Ls 63765, no tiem: 

 Valsts dotācijas skolotāju algām Ls 31420; 

 Vecāku līdzfinansējums Ls 3400; 

 Pašvaldības finansējums Ls 28945. 
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Izlietots: 39,2% - pedagoģiskā personāla algām, 4,9 % - pedagoģiskā procesa nodrošināšanai, 

53,6% - izglītības iestāde uzturēšanai, 2,3% - investīcijas izglītības attīstībai. 
 

Cesvaines pirmsskola „Brīnumzeme” 

Iestāde atrodas Cesvainē, Celtnieku ielā 1, vienā ēkā ar Cesvaines vidusskolas sākumskolu. 

Iestāde atvērta 1972. gada 18. novembrī. Ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2011. gada 1. jūlija 

lēmumu iestādei ir apstiprināts nosaukums – Cesvaines pirmsskola „Brīnumzeme”, kura darbojas 

saskaņā ar nolikumu. Darbības mērķis - īstenot pirmsskolas izglītības programmu Nr. V – 6373 

(24.04.2013.), kods 01011111, sagatavot bērnus pamatizglītības apguvei skolā.  

Licencētas divas speciālās pirmsskolas izglītības programmas – izglītojamiem ar valodas 

traucējumiem (Nr. V – 4444, programmas kods 01015511), izglītojamiem ar jauktiem attīstības 

traucējumiem (Nr. V – 4445, programmas kods 01015611) 

Mācību un audzināšanas darbs organizēts pēc integrētās rotaļnodarbības vadīšanas metodikas, 

vadoties pēc noteikumiem „Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām”, MK noteikumi, 

Nr. 533, 31.07.2012. 

Mācību saturs plānots pēc VISC ieteiktās „Pirmsskolas izglītības mācību satura programmas”.  

Plānošanu veica iestādē izstrādātā dokumentācijā pedagogiem - Skolotāju dienasgrāmata,  ņemot vērā 

nedēļas tēmu.  

2012./2013.mācību gada tēma: dzimtās valodas – runas, daiļliteratūras nozīme bērnu 

patriotiskajā audzināšanā pirmsskolas vecumā. 

2013./2014. mācību gada tēma - nodrošināt bērna fizisko attīstību un runu veicinošus pasākumus 

pedagoģiskajā procesā. 

Pedagoģiskās padomes sēdēs,  divas reizes gadā, pedagogi analizē un izvērtē pedagoģiskā 

procesa rezultātus un kvalitāti, izvirza uzdevumus kvalitātes paaugstināšanai.  

Iestādē tika realizēti tradicionālie svētki un pasākumi - Zinību diena, Miķeļi, Mārtiņdiena, 

koncerts Latvijas dzimšanas dienai „Mēs – savas zemes piederīgie!”, Ziemassvētki, Meteņi, 

Lieldienas, Drošības nedēļa, Dzejas dienas, vecvecākiem veltīts koncerts, Mākslas diena, Teātra 

dienas, Ģimenes dienas koncertuzvedums „Velniņi”, sagatavošanas grupu izlaidumi. 

Katru mēnesi iestādes gaitenī tika izlikta bērnu  darbu izstāde.  

Reizi mēnesī visām vecuma grupām tika organizēta  sporta diena, divas reizes gadā sporta 

svētki, katrā grupā  -  atklātā rotaļnodarbība un tematiskais pasākums. 

Regulāri tika veikti rotaļnodarbību un pedagoģiskā procesa organizācijas vērojumi, pedagogu  

darbības plānošanas un sistematizēšanas analīze. 

Atskaites gadā iestādē strādāja 34 darbinieki, tai skaitā 33 sievietes, pedagogi, ar atbilstošu 

augstāko pedagoģisko izglītību 17, augstskolā studē 1 pedagogs (noteikta laika darba līgums). 

Darbinieku vecums - līdz 30 g. – 3; no 30g. līdz 40g. – 5; no 40 g. līdz 50g. – 9; no 50g. līdz 60 g. – 

13; no 60g. – 5 darbinieki. Vidējais vecums 47,7 gadi. 

Amata vienību skaits: - 32,5; pedagoģiskais personāls - 17,8; tehniskie darbinieki – 14,7, tai 

skaitā medmāsa 0,3 amata vienības. Tālākizglītības kursus apmeklēja 13 pedagogi. 

Komunikācija ar sabiedrību: 

 Sadarbībā ar Cesvaines pilsētas bibliotēku - Dzejas dienas pasākums „O. Vācietim – 80”; 

 Notika pieredzes apmaiņas brauciens uz Tukuma pilsētas pirmsskolā; 

 Piedalījāmies  LIZDA Madonas starpnovadu arodorganizācijas biedru tradicionālajā 

pasākumā, Cesvaines novada sportiskajās spēlēs 2013, regulāri  sadarbojāmies ar 

kaimiņu novadiem; 

 Regulāri tika organizētas  grupu vecāku sapulces visās vecumu grupās; 

 Sadarbībā ar vecākiem piedalījāmies makulatūras vākšanas konkursā „Tīrai Latvijai”, 

ieguvām 3. vietu,  pavasarī organizējām vecāku un darbinieku iestādes teritorijas 

sakopšanas talku,  septembrī Tēvu dienas bērnu rotaļu laukuma labiekārtošanas talku;  
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 Kopā ar vecākiem  notika Ziemassvētku egles iedegšana pie iestādes un Ziemassvētku 

ieskaņas koncerts; 

 Reizi mēnesī  pirmsskolā uzstājās viesmākslinieki; 

 Sadarbībā ar laikraksta „Cesvaines Ziņas” redaktori, informācija par aktualitātēm iestādē 

tika   atspoguļota laikrakstā; 

 Reizi mēnesī, no septembra līdz jūnijam, iznāca iestādes informatīvi ilustrējošais 

izdevums „Varavīksne”. 

Plānotie darbi 2014. gadā: 

 Turpināt darbu speciālajās programmas - kods 010115611, kods0101015511, integrējot 

programmās 5/6 gadīgos bērnus; 

 Turpināt darbu pie darbinieku profesionālās  kvalifikācijas paaugstināšanas – kursi, 

semināri, praktikumi, pieredzes apmaiņa, sadraudzība ar citu novadu pirmsskolas 

izglītības iestādēm; 

 Iesaistīties dažāda veida un rakstura projektos, kuri nozīmīgi iestādei un sabiedrībai – 

iestādes labiekārtošana, materiālās bāzes uzlabošana, pilnveide, bērnu rotaļu laukuma 

labiekārtošana, sporta inventāra papildināšana; 

 Meklēt jaunus sadarbības  veidus ar bērnu vecākiem,  censties īstenot vecāku ieteikumus 

iestādes darba pilnveidošanā - pedagoģiskās kompetences un finansiālo iespēju robežās; 

 Atvērt grupu bērniem vecumā no 1 gada līdz 2 gadiem, ja būs  vecāku pieprasījums; 

 Iegādāties jaunas mēbeles metodiskajm kabinetam; 

 Veikt parketa grīdu slīpēšanu kabinetos un vienā grupā, atjaunot parketa grīdām lakas 

klājumu divās grupās, atjaunot linoleja grīdas  segumu vienas grupas guļamistabā; 

 Turpināt darbus pie santehnikas nomaiņas  2 grupu tualešu telpās; 

 Turpināt sadarbību ar ESF projekta „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana 

pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” organizatoru;  

 Turpināt iestādes teritorijas labiekārtošanas darbus; 

 Izstrādāt projektu par jaunas ietves ierīkošanu pie galvenās ieejas, ierīkot jaunu 

zibensnovedēju. 
 

2.1.2. Kultūra 
Cesvaine visos laikos bijusi pazīstama ar Cesvaines pili, aktīviem pašdarbības kolektīviem – kori, 

teātri, folkloras kopu, senioru kori un deju kopu. Populāras ir bibliotēkas un publiskās interneta 

lasītavas, kas atrodas Cesvainē un Kraukļos. 

 

Cesvaines pils 

Cesvaines pils ir Latvijas valsts nacionālā kultūras vērtība, kura atrodas Cesvaines pašvaldības 

īpašumā. Pils un tās teritorija ir publiski pieejams objekts, tā ir apskatāma ekskursantiem. 2013.gadā 

Cesvaines pili apmeklēja apmēram 13000 tūristu no 22 pasaules valstīm. 

Pēc postošā ugunsgrēka 2002.gada decembrī līdz šim brīdim pilī pēc izstrādātā atjaunošanas 

projekta nepārtraukti veikti dažādi darbi - pils kreisajam spārnam tika uzlikts pastāvīgs jumts, veikts 

iekštelpu kosmētiskais remonts (2003. – 2004.g.), atjaunots lielais tornis (2005. – 2006.g.), atjaunots 

pastāvīgs jumts pils labajam spārnam (2007.g.), mazais kāpņu tornītis (2008.g.) un iespēju robežās pils 

iekštelpas, interjeru daļas (2009.-2013.g.).  

Laika posmā no 2003. līdz 2013.gadam kopā pils atjaunošanā ieguldīti 577 740 Ls, finansu avoti: 

 Valsts kase  51000 Ls; 

 Latvijas piļu muižu asociācija 48725 Ls; 

 Valsts kultūras un pieminekļu aizsardzības inspekcija (VKPAI) 41000 Ls; 

 Ziedojumi  Cesvaines pils atjaunošanai 56546 Ls; 

 Madonas rajona padome 8000 Ls; 
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 Cesvaines novada pašvaldība 351420 Ls; 

 Valsts  Kultūrkapitāla fonds (VKKF) 21050 Ls; 

Līdz 2013.gadam realizētie projekti Cesvaines pils atjaunošanai: 

 2004.gads - Interreg Seed Money “Kultūras  pieminekļu attīstība Baltijas jūras reģionā”; 

 2005.gads - ES  Phare projekts “Baltijas kultūrvide: kultūras tūrisma produktu izveide 

Latvijā un Lietuvā”; 

 2005 – 2007.gads - Interreg III B “Castles of Tomorrow”; 

 2012.gads- VKKF projekts “Cesvaines pils ēdamzāles un kungu runājamās telpas 

arhitektoniski mākslinieciskā izpēte un inventarizācija”; 

 2012.gads - VKPAIprojekts “Cesvaines pils ēdamzāles koka paneļu atjaunošana un 

restaurācija”; 

 2012.gads - VKKF projekts “ Cesvaines pils centrālās, ziemeļu un rietumu terašu 

gleznojumu glābšanas programmas 1. kārta”. 

Bez augstākminētajiem atbalstītajiem pēdējos septiņos gados ir izstrādāti un iesniegti vērtēšanas 

komisijām vēl pieci apjomīgi pils daļu atjaunošanas projekti, kuriem finansējums netika piešķirts. 

2013.gadā realizētās aktivitātes: 

 VKKF projekts - Cesvaines pils 4 terašu gleznojumu mākslinieciski arhitektoniskā izpēte; 

 Iesniegts VKKF un realizēts projekts „Cesvaines pils Medību telpas arhitektoniski 

mākslinieciskā izpēte”; 

 pabeigts projekts „Ēdamzāles rietumu sienas koka paneļu restaurācija”; 

 Iesniegts VKKF, atbalstīts un realizēts projekts „Kungu runājamās telpas” logu 

restaurācija; 

 Veikts „Kungu runājamās telpas” remonts, telpa iekārtota kā izstāžu zāle; 

 Izstrādāta un 2014.gada pavasarī apstiprināta pils attīstības stratēģija 2014.-2019.gadam; 

 Uzsākta 2003.gadā izstrādātā pils atjaunošanas projekta 4.etapa (Centrālās daļas jumts) 

aktualizācija; 

 Veiksmīgi organizēta tekstilmākslinieka Georga Barkāna tekstiliju izstāde (maijs – 

novembris), kuratore Inese Jakobi; 

 Organizēta Arvīda Berķa gleznu izstāde; 

 Organizēti publicistes Andas Līces dzejoļu krājuma „Šovakar” atvēršanas svētki; 

 Noorganizēta Latvijas tekstilmākslinieku tikšanās un diskusija; 

 Organizēta Cesvaines slimnīcas ārsta Lenca piemiņas plāksnes Ķinderu kapos atklāšana; 

 Organizētas radošās darbnīcas, sadarbībā ar mākslinieci Dzidru Ozoliņu, Georga Barkāna 

atraitni „Krāsosim ar Georga Barkāna krāsām”, meistarklase;  

 Veikts pētījums, izveidota ekspozīcija par Vulfu dzimtu, par Cesvaines pils arhitektu, 

gada jubilāru, Hansu Grīzebahu; 

 Veikts pētījums par Cesvaines slimnīcu vēsturi; 

 Veikts pētījums, izveidotas planšetes par 2013.gada novadniekiem, ievērojamiem 

cilvēkiem, jubilāriem; 

 Veikts pētījums, izveidotas planšetes par  komponistu Marģeri Zariņu; 

 Uzsākts pētījums par Cesvaines novada lauksaimniecību laika posmā no 19. gs. beigām 

līdz mūsdienām; 

 Lai vairāk iepazītu Cesvaines pils arhitektūras vērtības, regulāri notika tikšanās un 

konsultācijas ar arhitektiem, restauratoriem; 

 Turpinājās sadarbība ar mākslinieku biedrību „Sidegunde” un Latvijas tekstilmākslinieku 

biedrību, tekstilmākslinieci Inesi Jakobi; 
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 Aktivizēta sadarbība ar kaimiņu novadu muzejiem – Madonas novadpētniecības un 

mākslas muzejs, Varakļānu muzejs, Gulbenes novadpētniecības un mākslas muzejs, 

Krustpils vēstures un mākslas muzejs; 

 Uzsākta sadarbība ar mākslas zinātnieci Andru Silapēteri, Veronikas Janelsiņas  grāmatas 

veidošanā un izdošanā; 

 Iegūtas jaunas vēsturiskas liecības (2 fotoalbūmi, 20 fotogrāfijas, dāvinājumi muzejam); 

 Sakārtota un nodrošināta Georga Barkāna tekstiliju uzglabāšana laika posmā no 2013. 

gada novembra līdz 2014. gada maijam; 

 Apkopojot informāciju par pili, atjaunošanas darbiem, finansējumu, fotogrāfijām 

izveidota slīdrāde Cesvaines pils prezentācijai; 

 Austrumu spārna 2.stāva telpās turpinās kosmētiskais remonts, sakārtota 

elektroinstalācija; 

 Muzeja speciāliste 2013.gadā apmeklējusi  Kultūras ministrijas Muzeju nodaļas 

organizētos tālākizglītības kursus „Muzeju darba ABC”, iegūta apliecība. 

Katru mēnesi pilī notiek vēstures interesentu tikšanās, mazie semināri, kur tiek diskutēts par 

Cesvaines kultūrvēsturiskajām vietām, vēsturiskiem notikumiem.  Šīs vēsturnieku tikšanās ir atvērtas 

visiem interesentiem. 

Nākošā 2014.gada prioritātes joprojām ir līdzīgas. Tās ir: 

 Jaunu projektu izstrāde un dažādu investīciju piesaiste visām pils kompleksa daļām; 

 Ēdamzāles dekoratīvās apdares atjaunošanas turpināšana; 

 Ēdamzāles kamīna atjaunošanas turpināšana; 

 Elektroinstalāciju, ūdensapgādes, kanalizācijas un santehnikas nomaiņa; 

 Tālāka muzeja telpu pilnveidošana pils labajā spārnā un ekspozīciju izvietošana atjaunotajās 

2.stāva telpās; 

 Cesvaines pils telpu arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija un izpēte. 

 

Cesvaines kultūras nams  
Cesvaines Kultūras nams ir Cesvaines pašvaldības iestāde – kultūras institūcija, tās mērķis ir 

attīstīt, izkopt un popularizēt, organizēt un atbalstīt tautas mākslas un citu radošo amatiermākslas 

kolektīvu darbu, iekļaujoties savas pilsētas, novada un valsts kultūras norisēs un tautas mākslas 

aktivitātēs. 

2013.gadā Cesvaines Kultūras namā notikuši 70 pasākumi, no tiem 15 amatiermākslas koncerti, 

izrādes, 30 profesionālās mākslas koncerti, izrādes. Visa gada garumā notika zolītes turnīri un novusa 

sacensības.  

Spilgtākie pasākumi, kā ik gadu, norisinājās vasaras sezonā. 2013.gada 27.jūlijā jau ceturto reizi 

tika organizēti „Cesvaines pils parka svētki”. Šie svētki pulcē esošos un bijušos novada iedzīvotājus, kā 

arī pilsētas viesus. Katru gadu svētkos tiek iezīmētas gan tradicionālas, gan mūsdienīgas norises: 

amatnieku tirdziņš, radošās aktivitātes, teātra izrādes, koncerti, aktivitātes jauniešiem, mākslas izstādes, 

ērģeļmūzikas koncerti.  

3.augustā pēc vairāku gadu pārtraukuma tika atjaunota tradīcija - Jātnieku sporta svētki. Šajos 

svētkos sacensību dalībnieki un skatītāji pulcējās, lai kopīgi atpūstos, baudītu dažādus priekšnesumus 

un noskaidrotu, kuri sportisti iegūs „Cesvaines kausu 2013”.  

17.augustā Cesvaines pils pagalmā viesojās 9 amatiermākslas kolektīvi no Kuldīgas, Raunas, 

Īslīces, Rīgas, Rudzātiem, Limbažiem, Mores, Codes, Nīkrāces, lai kopīgi svinētu Teātra svētkus . 

Rudens ir valsts svētku laiks. 11.novembrī tradicionāli notika Lāčplēša dienai veltīts lāpu 

gājiens,pēc tam visi interesenti tika aicināti uz kultūras namu skatīties režisora A.Saulīša dokumentālo 

filmu "Atmodas antoloģija". 17.novembrī Cesvaines vidusskolas aulā notika Latvijas valsts dzimšanas 

dienai veltīts amatiermākslas kolektīvu koncerts, kas katru gadu apliecina, cik radoši, enerģiski, spēcīgi 

un mākslinieciski kvalitatīvi ir Cesvaines novada kolektīvi.  
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Decembris, kā allaž, ir Adventa, Ziemassvētku un gada nogales sagaidīšanas pasākumu laiks gan 

lieliem, gan maziem.  

2013.gads aizritējis Dziesmu un deju svētku zīmē. Liels prieks un lepnums par Cesvaines novada 

kolektīvu sasniegumiem, ko kolektīvi ieguva skatēs ceļā uz lielajiem svētkiem. XXV Vispārējos 

latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos Cesvaines novadu pārstāvēja pieci amatiermākslas kolektīvi – 

jauktais koris „Cesvaine” (diriģente Rita Briņķe), senioru koris „Virši” (diriģente Antra Āboltiņa), 

TDA „Cesvaine”, TDA „Cesvaine” studija, Cesvaines vidusskolas deju kolektīvs „Sprīdītis” (vadītājs 

Jānis Šķēle). Kopā piedalījās 118 Cesvaines novada pašdarbnieki, ieskaitot organizatorus, pavadošās 

personas un kolektīvu vadītājus.  

Kultūras namu vada tā direktore, kuras pakļautībā strādā divi darbinieki un 9 kolektīvu vadītāji. 

Kultūras namā darbojas 9 amatiermākslas kolektīvi – jauktais koris „Cesvaine” (diriģente Ija Voiniča, 

kormeistare Baiba Putniņa), senioru koris „Virši” (diriģente Antra Āboltiņa), bērnu deju grupa 

„Ritmiņš” (vadītāja Līga Kuba), dāmu deju grupa „Kamene” (vadītāja Marika Šķēle), folkloras kopa 

„Krauklēnieši” (vadītāja Baiba Putniņa), Cesvaines Tautas teātris (režisore Alda Alberte), Cesvaines 

pūtēju orķestris (diriģents Oļģerts Ozols), TDA „Cesvaine” un TDA „Cesvaine” studija (vadītājs Jānis 

Šķēle), bērnu vokālais ansamblis (vadītāja Irēna Lecīte). 

2013.gada jauno sezonu jauktais koris „Cesvaine” atsāka kopā ar jaunu diriģenti Iju Voiniču. 

Pēdējos 20 gadus  kori vadīja diriģente Rita Briņķe. Šajos gados  koris piedalījies visos Vispārējos 

latviešu dziesmu svētkos, kā arī koncertējis Latvijā, Lietuvā, Vācijā, Francijā, Norvēģijā.  

Kopā amatiermākslas kolektīvos darbojas vairāk nekā 220 dalībnieki. Kultūras nama rīkotos 

pasākumus apmeklējuši aptuveni 5000 cilvēku. 

 

Cesvaines bibliotēka  
Cesvaines bibliotēka ir Cesvaines novada kultūras, izglītības un informācijas iestāde. Bibliotēkas 

bezmaksas un maksas pakalpojumus ir tiesības bez ierobežojumiem izmantot visiem apmeklētājiem. 

Lietotāju vidū ir iedzīvotāji no kaimiņu novadiem, galvaspilsētas, kā arī citām valstīm. Bieži viesi ir 

ekskursanti, cesvainiešu ciemiņi un vienkārši garāmbraucēji. 

2013.gadā bibliotēkas pakalpojumus izmantoja 958 cilvēki. Viņi bibliotēku apmeklējuši 18712 

reizes, saņemot 25437 grāmatas un citus dokumentus. Bibliotēka veiksmīgi turpinājusi savu darbību kā 

vietējas nozīmes publiska bibliotēka, kurā ir 4 nodaļas: abonements, bērnu literatūras nodaļa, lasītava 

un sabiedriskais interneta pieejas punkts. Pateicoties sniegto pakalpojumu daudzveidībai, bezmaksas 

datoru pieejamībai, bibliotēka aizvien ir labi apmeklēta. Bērni un jaunieši no kopējā apmeklētāju skaita 

ir aptuveni 43% un ir regulārākie apmeklētāji - pavada brīvo laiku, lasa grāmatas un žurnālus, izmanto 

iespēju strādāt un izklaidēties pie datoriem ar interneta pieslēgumu, izmanto citus bibliotēkā pieejamos 

pakalpojumus (dokumentu kopēšana, printēšana, skenēšana; komunicēšana; iespēja piedalīties 

pasākumos; TV). Bibliotekāres ikdienā sniedz individuālas konsultācijas gan tradicionālo, gan 

elektronisko bibliotēkas resursu izmantošanā.  

2013. gadā uz 5 gadiem atkārtoti bibliotēku akreditējusi Latvijas Republikas Kultūras ministrija. 

Krājuma komplektēšana ir viens no atbildīgākajiem bibliotēkas darba posmiem, lai apmierinātu 

visdažādāko lasītāju kategoriju pieprasījumus, sasniegtu bibliotēkas mērķus un īstenotu misiju.Grāmatu 

iegādē iesaistāmies visas - ņemam vērā bibliotēkas lietotāju izteiktās vēlmes, taču bestselleru 

daudzumu cenšamies samērot ar labu daiļliteratūru. Nozaru literatūrā iegādājamies par labām un 

noderīgām atzītas visas pieejamās grāmatas. Apstiprinājumu komplektēšanas darba pareizajam 

virzienam daudzkārt nācies dzirdēt no bibliotēkas lietotājiem, kuri pratuši to novērtēt. Arī bibliotēkas 

viesi ir atzinuši, ka mūsu grāmatu fonds tiešām ir labs. 

Bibliotēkai ir veiksmīga sadarbība ar Cesvaines pašvaldību un visām tās iestādēm, īpaši – 

vidusskolu un pirmsskolu „Brīnumzeme”. 

Gadu mijā bibliotēkā veiksmīgi realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku 

attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana 

vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projekts „Cesvaines bibliotēkas telpu vienkāršotā 
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rekonstrukcija”, kā rezultātā bibliotēkā ir jauna apkures sistēma ar granulu apkures katlu, kas atrodas 

atsevišķā telpā, atrisinot ugunsdrošības un sodrēju netīrības problēmu.   

2013. gadā bibliotēkai no Cesvaines pašvaldības budžeta piešķirti 41440 lati. Finansējums ir 

attīstību veicinošs un nodrošina bibliotēkas funkciju veikšanu. Svarīgi, ka ir pietiekoši līdzekļu grāmatu 

iegādei - 2013.gadā šim nolūkam izlietoti 4312 lati un 1011 lati – avīžu un žurnālu abonēšanai. No A/S 

„SEB banka” saņemts dāvinājums 400 latu vērtībā jaunam datoram, lai lasītavā nodrošinātu darbu 

bibliotēku sistēmā „Alise”. 

Iestādē 2013.gadā bija 4,5 bibliotekāro darbinieku un 1,5 tehnisko darbinieku slodzes. 2 

bibliotekārie darbinieki ir ar augstāko bibliotekāro izglītību, 1 – ar augstāko latviešu valodas filologa 

izglītību, 1 – ar vispārējo vidējo izglītību un 1 – ar augstāko izglītību citā jomā. Visi bibliotekārie 

darbinieki apguvuši padziļinātos kursus dažādās bibliotēkzinātnes jomās. 

Komunikācija ar sabiedrību notiek gan ikdienā, apkalpojot bibliotēkas lietotājus, gan organizējot 

pasākumus, piemēram: no marta līdz maija beigām bērni un jaunieši iesaistījās kārtējā lasīšanas 

veicināšanas pasākumā „Burtu spēles”. Šī projekta ietvaros rīkojām tikšanās, radošās darbnīcas, 

atklāšanas un noslēguma svētkus. 

17.-19.maijā palīdzējām fondam “Grašu bērnu ciemats” rīkot literātu plenēru, kurā piedalījās 

radoši cilvēki, kuri savā daiļradē pievērsušies bērnu un jauniešu auditorijai. Tā ietvaros 18.maijā 

bibliotēkā notika radošās darbnīcas, kuru laikā bija tikšanās ar plenēra dalībniekiem: plenēra patronu 

Juri Zvirgzdiņu, Māri Bērziņu, Annu Strautnieci, Ievu Samausku, Edmundu Jansonu un Gundegu 

Muzikanti.  

Sadarbībā ar pirmsskolu „Brīnumzeme” 27. un 28.novembrī bibliotēkā tika organizēts Ojāra 

Vācieša dzejoļu konkurss bērniem.  

Oktobrī tikāmies ar rakstnieci un dramaturģi Leldi Stumbri.  

2014.gadā plānotie pasākumi: 

 Aprīlī vidusskolas zālē rīkosim tikšanos ar vīru kopu „Vilki”, veicinot jaunatnes 

patriotisko audzināšanu. Ir iecere uzaicināt kādu no sabiedrībā zināmajiem sportistiem, kā 

arī kādu jauno aktieri. Turpināsim arī bērnu un jauniešu lasītveicināšanas pasākumus. 

 Paredzēti līdzekļi telpas remontam abonementā. 

 

Kraukļu bibliotēka 
Kraukļu bibliotēkas statuss - vietējas nozīmes bibliotēka. Cesvaines novada Kraukļu bibliotēka 

akreditēta - 2007. gada 27.septembrī, bibliotēkas akreditācijas apliecības Nr. 138 

Par Kraukļu bibliotēkas izveidošanas gadu tiek ņemts 1908. gads, kad dibināta Kraukļu 

bibliotēkas biedrība. 

Darbības virzieni ir nodrošināt ikvienam bibliotēkas apmeklētājam kulturālu, saturīgu brīvā laika 

pavadīšanu. Iekļauties tālākajā sabiedrības informācijas procesā, piedāvāt un nodrošināt ar informāciju 

Cesvaines novada iedzīvotājus. 

Kraukļu bibliotēkas mērķis - nodrošināt brīvu plašas informācijas pieejamību, mūžizglītības 

iespējas, veicināt bērnu un jauniešu lasīšanu, sekmēt kultūras mantojuma apzināšanu, saglabāšanu un 

popularizēšanu. 

Bibliotēka atvērta lasītājiem katru darba dienu no plkst. 9°° līdz 17°°, sestdienās no 9°° līdz 14°°, 

fonda izvietojums ir brīvi pieejams ikvienam tās lietotājam. Ir materiāli par ES, pieejamas tematiskās 

mapes, lietišķā un citātu kartotēkas. 

2013.gada galvenā prioritāte – nodrošināt bibliotēkas lietotājus ar jaunāko oriģinālliteratūru, kā 

arī preses izdevumiem, sniegt individuālas konsultācijas informācijas tehnoloģiju jautājumos. 

 Bibliotēkā bija apskatāmas 16 tematiskās izstādes veltītas tautas tradīcijām, ievērojamu 

rakstnieku, dzejnieku, aktieru dzīves jubilejām. Jaunās grāmatas pēc apstrādes tika izliktas 

izstādē.  
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 Bibliotēku nedēļā „Mantojuma sardzē”, ka notika no 22.- 28. aprīlim, uz ekskursiju un domes 

izbraukuma sēdi Kraukļu bibliotēkā tika aicināti Cesvaines domes deputāti un domes 

darbinieki.  

 Darba svētki kā Lielā talka, kas notika 4.maijā tika labi apmeklēta no bibliotēkas lietotāju - 

bērnu puses. Kopā ar bibliotēkas vadītāju un bērniem tika savākti 6 maisi citu izmestiem 

atkritumiem, apstaigājot bibliotēkas apkārtni, kas ir 2,91 ha.  

 2013.gada 4. un 5.jūnijā Kraukļu bibliotēkas sporta stadionā tika rīkota Cesvaines skautu 

nometne. Viņu darba kārtībā bija ekskursija pa bibliotēku un bijušās „Kraukļu skolas” ēkas otro 

stāvu, kurā ir iekārtots muzejs - skola. Lielu interesi viņos izraisīja agrākie skolēnu soli, vecās 

mācību grāmatas un skolas tehnika.  

 Sadarbībā ar Cesvaines kultūras namu - Pasākums (28.jūlijā) pēc Ķinderu kapusvētkiem, 

Cesvaines tautas teātris ar izrādi Rutku Tēvs „Mīlas ieroči”, pēc tam balle. 

Bibliotēkas otrajā stāvā ir izveidots muzejs - skola, kur apskatāmas mācību klases, kādas tās 

izskatījās 2006.gadā, kad skolu likvidēja. Katrā klasē ir tāfele, krīts, skolotāju rādāmais kociņš. Ir 

fotogrāfijas, kurās attēloti Kraukļu skolas un pagasta notikumi, skolēnu rokrakstā rakstītās hronikas, 

pārgājiena apraksti. Apskatāma neliela ekspozīcija, kurā galvenie eksponāti ir skolas tehniskā aparatūra 

– mūzikas vinila plašu atskaņotājs, diapozitīvu projektors, cilvēka skeleta makets, kino aparatūra, video 

kamera, skolas radio mezgla aparatūra, rakstāmmašīnas, pirmie datori. Ir stendi ar dažādu gadu 

izlaiduma foto. No jauna ir izveidota klase ar 70.-80.gadu skolēnu soliem. 

Plāni nākamajam 2014.gadam: 

 Organizēt pasākumus, izstādes iedzīvotājiem; 

 2014. gadā turpināt nolietoto grāmatu norakstīšanu; 

 Remontēt bibliotēkas ēkas vidusdaļas jumtu; 

 Remontēt lasītavas telpā krāsni; 

 Ar 2014. gada janvāri izsniegt lietotājiem bibliotēkas lasītāja kartes; 

 2014. gada martā  elektroniski sākt izsniegt žurnālus. 

 

2.1.3. Sociālā nodrošināšana 

Cesvaines sociālais dienests 
Cesvaines Sociālais dienests dibināts 2005. gada 15. aprīlī. Iestāde darbojas saskaņā ar domes 

Sociālā dienesta saistošiem noteikumiem.  

Sociālās palīdzības dienests savā darbībā ievēro Latvijas Republikas Satversmi, likumus, 

Ministru kabineta un ministriju izdotos normatīvos aktus, domes saistošos noteikumus, kā arī 

institūcijas nolikumu, ko apstiprina dome. 

 Cesvaines Sociālajam dienestam 2008. gada 1. augustā ir izveidota viena struktūrvienība – 

Sociālās aprūpes nodaļa, kuras darbību pārrauga pārvaldnieks. 2008. gada 29. augustā Cesvaines 

Sociālā dienesta Sociālās aprūpes nodaļu (SAN) reģistrēja Sociālo pakalpojumu pārvaldē kā Ilgstošās 

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju. 2013. gada 12.augustā SAN izsniedza jaunu 

Sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas apliecību Nr. 355. SAN nodrošina iedzīvotājus ar primāro 

medicīnisko un sociālo aprūpi pansionātā A.Saulieša ielā – 14, kā arī veic nekustamā īpašuma 

apsaimniekošanu A.Saulieša ielā 10 un 12. 2013. gadā SAN uzturējās 20 klienti.  

2013.gadā: 

 Sociālais dienests nodrošināja noteikta veida sociālās palīdzības pakalpojumu sniegšanu – 

materiālu un morālu atbalstu ar padomu par tālāku rīcību personai, kura nespēj nodrošināt sevi 

un savu ģimeni, kurai ir vēlēšanās mainīt savu patreizējo stāvokli. 

  Informēja iedzīvotājus par pašvaldībā sniegtajiem sociālās palīdzības pakalpojumiem un to 

saņemšanas kārtību, par iedzīvotāju tiesībām un līdzdarbības pienākumiem sociālās palīdzības 

saņemšanā. 
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 Ir noslēgti7 jauni sociālās aprūpes mājās līgumi. Kopumā ir 13 aprūpētāji, kas aprūpē mājās 16 

cilvēkus. 

 46 personām sniegta sociālā rehabilitācija dzīvesvietā. 

 Izmaksāti pabalsti sociālo garantiju nodrošināšanai bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš 

pēc 18 gadiem turpina sekmīgi mācīties. 

 Palīdzēts iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām tehnisko palīglīdzekļu iegādē, nokļūšanā uz 

ārstniecības iestādēm. 

 Apciemoti ilggadīgie Cesvaines iedzīvotāji un apsveikti 90, 95 gadu jubilejās. 

 Kopā ar Luterāņu draudzes locekļiem Diakonijas centrā darbojamies lietoto mantu apmaiņas 

punktā, lai Cesvaines iedzīvotāji var nodot un saņemt mēbeles, sadzīves priekšmetus, apģērbus 

un apavus lietošanai. 

 Piedalāmies biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” veidotajā akcijā par Eiropas Komisijas 

pārtikas komplektu izdalīšanu trūcīgajām personām ( kopā 2013. gadā izdalīti 2691 komplekti). 

 Latvenergo Dāvinājumi 2.kampaņā – „Elektrības norēķinu kartes – 53,70 LVL” 2013.gada laikā 

tika nodotas 14 trūcīgajām ģimenēm ar bērniem, ģimenēm ar bērniem ar īpašajām vajadzībām, 

ģimenēm ar aizbildnībā esošiem bērniem, daudzbērnu ģimenēm, ģimenēm ar jaundzimušajiem 

(bērni, kas dzimuši sākot ar 2013.gada 1.janvāri), ģimenēm, kurā nepilngadīgu bērnu, kuram 

miris viens no vecākiem, audzina viens no vecākiem. 

 Sadarbojāmies ar biedrību “Ascendum” un labdarības projekta “Garā pupa” ietvaros 23 bērni no 

Cesvaines novada trūcīgajām ģimenēm 11.maijā apmeklēja Latvijas Nacionālo operu, Rīgas 

Biržu, noskatījās Latvijas Leļļu teātra izrādi un pusdienoja Cafe Opera. 

 Sadarbībā ar biedrību „Svētā Jāņa Palīdzība” atvērta „Zupas virtuve”, kur 40 personas saņem 

zupas porcijas. 

Dienestā strādāja četri darbinieki, no tiem četri ar augstāko izglītību. Visas sievietes. Vidējais 

vecums 39 gadi. SAN strādā 13 darbinieki. 

Plāni nākamajam 2014.gadam: 

 Aprūpi mājās veciem, vientuļiem pensionāriem, kuriem nav apgādnieka, personām ar garīgās 

attīstības un fiziskajiem traucējumiem un citām iedzīvotāju grupām, kam tā nepieciešama, 

nodrošināt no sociālā dienesta līdzekļiem.  

 Veicināt darbu pie sociālā dienesta darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas. 

 Finansiālo resursu ietvaros paplašināt sociālās aprūpes nodaļu. 

 Sagatavot grozījumus Cesvaines novada domes 2011. gada 21. decembra saistošajos 

noteikumos “Par sociālās palīdzības pabalstiem”. 

 Izstrādāt un iesniegt priekšlikumus par domes saistošiem noteikumiem “Par kustamo īpašumu , 

kas nav uzskatāms par īpašumu, novērtējot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes 

(personas) statusam”. 

 

Cesvaines novada bāriņtiesa 
Cesvaines novada bāriņtiesa /turpmāk - bāriņtiesa/ ir Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes 

1997.gada 2.aprīlī izveidota iestāde, kura darbojas saskaņā ar normatīvajiem aktiem un publisko tiesību 

principiem. 

Izmaiņas bāriņtiesas darbībā 2013.gadā nav notikušas, bāriņtiesa strādāja 4 locekļu sastāvā pildot 

normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus bērnu tiesību aizsardzības jomā un izdarot apliecinājumus. 

Bāriņtiesai regulāri notiek sadarbība ar sociālo dienestu un psihologiem darbā ar ģimenēm, lai 

pēc iespējas bērni paliktu ģimenē un bāriņtiesa darbībā nenonāktu līdz aprūpes tiesību atņemšanai 

vecākiem, kā arī ar Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Madonas iecirkņa policijas 

inspektoriem, Cesvaines vidusskolu, Cesvaines internātpamatskolu un pirmsskolas izglītības iestādi. 
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Dzimtsarakstu nodaļa 
Dzimtsarakstu nodaļa pastāv kopš 1994.gada 1.janvāra, nodaļas vadītāja Ieva Lase, vadītāja 

pienākumu izpildītāja - Sarmīte Melle. Dzimtsarakstu nodaļas darbību vada un kontrolē Latvijas 

Republikas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments. Atskaites par nodaļā veikto tiek sūtītas 

katru mēnesi Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Madonas nodaļai, Centrālās statistikas pārvaldes 

Iedzīvotāju statistikas daļai, Slimību profilakses un kontroles centram un Dzimtsarakstu 

departamentam. 

Pēdējos piecos gados dzimtsarakstu nodaļā: 

 reģistrēto bērnu skaits 2009.- 23, 2010. – 20, 2011.-13, 2012.-14, 2013. – 13; 

 reģistrētas laulības 2009.- 6, 2010.- 4, 2011.-9, 2012.-10, 2013.- 7; 

 sastādīti Cesvaines baznīcās reģistrēto laulību reģistri 2009.- 3, 2010.- 4, 2011.- 5, 2012.- 

5, 2013.-5; 

 reģistrēti mirušie 2009.- 35, 2010.- 35, 2011.- 25, 2012.- 26, 2013.- 21. 

Pateicoties sadarbībai projekta ietvaros ar SIA „West Solutions”, 2013.gadā jaundzimušo vecāki 

saņēma pašvaldības dāvanu – grāmatu „Mūsu bērns” – enciklopēdiju, kas atvieglos mazuļa 

audzināšanā, kopšanā, sniegs padomus un ieteikumus vecākiem.  

Plašākām kāzu ceremonijām nodaļa izmanto lielo domes zāli, kuru iekārto pasākuma vajadzībām, 

bet labiekārtota tieši svinīgajiem dzimtsarakstu nodaļas pasākumiem ir mazā zāle. Pēc remonta 

modernāku izskatu ieguvušas domes telpas, īpaši lielā zāle. 2013.gadā Cesvaines novada dzimtsarakstu 

nodaļā laulību noslēgšana notika Cesvaines kultūras nama telpās Pils ielā 8, atstājot viesiem 

patīkamākas atmiņas par norises vietu, ceremoniju. Laulību ceremonijas var norisināties arī citās 

piemērotās vietās – 2 laulības tika noslēgtas Cesvaines pilī. Laulību ceremonijām tiek nodrošināts 

muzikālais pavadījums, ir radoša sadarbība ar SIA „Divi torņi” darbiniecēm, lai svinībās klātesošie 

gūtu estētisku baudījumu par telpu noformējumu, ziedu daudzveidību. Laba sadarbība izveidojās ar 

Cesvaines kultūras nama kolektīvu, organizējot kultūras namā svinīgās kāzu ceremonijas domes ēkas 

remonta laikā, ļaujot viesiem svinēt svētkus gaumīgi izremontētās un iekārtotās telpās. Labiekārtošanas 

nodaļas darbinieki dara visu, lai viesi apstātos pie interesantajām puķu dobēm, sakoptajā parkā 

apmeklētu Mīlas taku, tiltus. Dzimtsarakstu nodaļā iesakām kāzu viesiem viesoties arī Cesvaines pilī, 

kur tos sagaidīs pašvaldības aģentūras „Cesvaines tūrisma centrs” izdomas bagātie darbinieki. 

 

2.1.4. Vide 

Cesvaines novada domes Labiekārtošanas nodaļa 

Labiekārtošanas nodaļas uzdevums ir rūpēties par pilsētas vizuālo tēlu un vidi, lai pilsētas 

iedzīvotājiem un viesiem būtu patīkami šeit uzturēties. 2013.gadā bija Labiekārtošanas nodaļā bija 

šādas amata vietas: vadītāja, nodaļas vadītājas vietnieks (0,5 a/v), traktorists - strādnieks, strādnieks, 

sētnieki - 2,5 amata vietas. 

Labiekārtošanas nodaļā strādājošie rūpējas  par pilsētas vizuālo tēlu. Pavasarī skvēros, pilij 

pieguļošajā teritorijā un kapos tiek grābtas lapas, izgriezti pašizsējas koki un atvases. Vasarā regulāri 

tiek pļauti zālieni pilsētas skvēros, pilij, pansionātam, vidusskolai, pirmsskolai pieguļošajā teritorijā un 

ielu malās. Tiek pļautas celiņu malas, stadions un parka pļaviņas. Īpaša uzmanība tiek veltīta pilsētas 

12 puķu dobēm.  Sākoties sezonai, puķu stādi tiek iegādāti „ALPU TERASES ” SIA, SIA „LC ZAĶI”, 

SIA „JAUNZEMNIEKI Z”. Labiekārtošanas nodaļas vadītāja savas zināšanas papildināja Mariannas 

Smonas puķkopības 48 stundu kursos. Tiek kopts parks - kaplēti celiņi, vākti atkritumi, savākti lauztie 

un kritušie koki. Tika nozāģētas Brāļu kapu teritorijā snieglauzes bojātās tūjas. Katru gadu tiek 

organizēta Lielā talka iesaistot pašvaldības iestādes, iedzīvotājus un uzņēmējus. Pavasarī iedzīvotājiem 

ir iespēja bez maksas  izvest lielgabarīta atkritumus. 

2013. gada pavasarī  bērnu  rotaļu laukums tika papildināts ar smilšu kasti, šūpolēm un rotaļu 

elementu  bērniem līdz 5 gadu vecumam. Pie domes ēkas un Parka ielas skvērā ir uzstādīti 5 soliņi un 3 

atkritumu urnas. 

Vasarā tika iztīrīts un paplašināts Parka ielas skvēra kanāls. 
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Regulāri tiek kopti Ķinderu, Stradukalna, Kārzdabas kapi, Leģionāru un Lāčplēša Kara ordeņa 

kavalieru kapa vietas, 1941.-1949.gada represēto piemiņas vietas. Īstenots Eiropas Sociālā Fonda 

projekts „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”. Katru mēnesi, labiekārtošanas nodaļā un 

pašvaldībai pakļautajās iestādēs kopā, tika nodarbināti 10 bezdarbnieki. 

 2013.gadā konsultējāmies ar republikas vadošo dendraloģi Aiju Kaškuri par pilsētas apstādījumu 

pilnveidošanu.  

Tika novērtēta parka ainava, koku un krūmu esošais stāvoklis. Rudenī tika uzsākta snieglauzes 

bojāto koku, kā arī pašizsējas, atvašu un mazvērtīgu krūmu ciršana parkā.  

2014.gadā paredzēts bērnu rotaļu laukumu papildināt ar karuselīti bērniem līdz 5 gadiem. Pilsētas 

skvērā un aiz pils tiks uzstādīti soliņi un atkritumu urnas. Iecerēta krustojuma Gulbene- Madona zaļās 

zonas uzlabošana, Parka ielas skvēra dekoratīvo stādījumu veidošana. 

 

Būvvalde  
Saskaņā ar nolikumu Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotā būvvalde ir pašvaldību, 

uz savstarpējas vienošanās pamata izveidota iestāde, lai pašvaldības izpildītu likumā „‟Par 

pašvaldībām‟‟ noteikto funkciju - nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa 

tiesiskumu. 

 2013.gadā būvvalde ir izsniegusi 38 (t.sk. Cesvaines novadā 13) būvatļaujas, līdz ar to tiek 

veikta būvuzraugu un darba vadītāju reģistrācija; akceptēti 64 būvprojekti un 14 vienkāršotās 

renovācijas un rekonstrukcijas; pieņemtas ekspluatācijā 27 būves (t.sk. Cesvaines novadā 8); 

sagatavotas 5 izziņas par īpašuma tiesisko pamatu; apsekoti objekti dabā par kuriem sastādīti 73 

pārbaudes akti; sagatavotas ikmēneša atskaites Ekonomikas ministrijas Būvniecības departamentam; 

ceturkšņa atskaites statistikas pārvaldei. 2013.gadā Cesvaines novadā pieņemti ekspluatācijā šādi 

būvobjekti:  

 Biogāzes koģenerācijas stacijas 3.kārta „‟Bioslovašēnos‟‟, Cesvaines pagastā, Cesvaines 

novadā; 

 Ugunsdzēsēju depo Dārza ielā 4, Cesvainē; 

 Mēslu krātuve „‟Lampaiņos‟‟, Cesvaines pagastā;  

 divas dzīvojamo māju jaunbūves. 

2013.gadā būvdarbi turpinājās pie Cesvaines ūdenssaimniecības sakārtošanas. Izsniegtas 

būvatļaujas ūdenskrātuves izbūvei, tehnikas novietnes jaunbūvei, dzīvojamo māju rekonstrukcijai un 

jaunbūvei, saimniecības ēku jaunbūvēm kā arī vilnas pārstrādes darbnīcas jaunbūvei. 

Būvvalde arī turpmāk veiks būvniecības uzraudzību un kontroli, lielāku uzsvaru liekot uz būvju 

apsekošanu. 
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2.2.  Budžeta informācija 

 

Pašvaldības budžeta finansējums un tā izlietojums 
 

N.p.k. Finanšu līdzekļi 
Iepriekšējā gadā 

(fakt. izpilde) Ls 

Pārskata gadā (2013) Ls 

Plāns Izpilde  

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 
1 979 755 1 760 495 2 219 317 

1.1. dotācijas 1 127 064 940 728 1 288 799 

1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 
852 691 819 767 930 518 

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība - - - 

2. Izdevumi (kopā) 
2 099 984 1 769 557 2 118 460 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 1 792 852 1 732 169 1 986 011 

2.1.1. subsīdijas un dotācijas, tai skaitā 

iemaksas /pabalsti/ starptautiskajās 

organizācijās 
80 528 68 925 55 707 

2.1.2. pārējie uzturēšanas izdevumi 1 712 324 1 663 244 1 930 304 

2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem 307 132 37 388  132 449 

 

 

Informācija par pakalpojumiem 
 

Pakalpojuma veids Ieņēmumi, Ls 

Telpu noma 18 100 

Ēdināšanas pakalpojumi 50 741 

Autotransporta pakalpojumi  1 828 

Autoapmācība 2 490 

Maksa par Mūzikas skola 3 304 

Kultūras nama ieņēmumi 6 499 

Par avīzi “Cesvaines Ziņas” 681 

Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem 10 

Citi ieņēmumi 62 415 

KOPĀ 137 973 

 

  



Lapa | 21 

 

 

2.3.  Informācija par pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu 
 

Kopsavilkuma bilance 

 

N.p.k. Rādītāji 
Uz pārskata perioda 

sākumu, Ls 

Uz pārskata perioda 

beigām, Ls 

1. Aktīvi kopā 9 960 996 9 575 346 

1.1. Ilgtermiņa ieguldījumi 9 558 050 9 373 352 

1.2. Apgrozāmie līdzekļi 402 946 201 994 

2. Pasīvi kopā 9 960 996 9 575 346 

2.1. Pašu kapitāls 8 740 899 8 549 879 

2.2. Kreditori 1 220 097 1 025 467 

 

 

Pamatbudžeta izlietojums  

 

N.p.k. Finanšu līdzekļi 

Iepriekšējā gadā 

(2012) faktiskā 

izpilde, Ls 

Pārskata gadā (2013) izpilde pēc 

uzkrājumu principa, Ls 

apstiprināts faktiskā izpilde 

1. Ieņēmumi (kopā) 2 023 7470 5 988 513 5 988 513 

1.1. Dotācija no vispārējiem 

ieņēmumiem 
1 030 813 1 186 282 1 186 282 

1.2. Maksas pakalpojumi un citi 

pašu ieņēmumi 
992 927 4 802 231 4 802 231 

2. Izdevumi (kopā) 2 148 236 2 631191 2 631191 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 1 856 766 2 191 066 2 191 066 

2.1.1. Atlīdzība 1 171 698 1 215 801 1 215 801 

2.1.2. Komandējumi 6 761 7 625 7 625 

2.1.3. Subsīdijas un dotācijas 65 228 60 040 60 040 

2.1.4. Pārējie uzturēšanas izdevumi 613 079 907 600 907 600 

2.2. Izdevumi 

kapitālieguldījumiem 
286 316 309 589 309 589 

3. Nodarbinātība    

3.1. Faktiskais nodarbināto skaits 251 254 254 

3.2. Vidējā darba alga 313 326 326 
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Speciālā budžeta līdzekļu izlietojums  
 

N.p.k. Finanšu līdzekļi 

Iepriekšējā gadā 

(2012) faktiskā 

izpilde Ls 

Pārskata gadā (2013), Ls 

apstiprināts faktiskā izpilde 

1. Ieņēmumi (kopā) 56 757 50 859 66 275 

1.1. Īpašiem mērķiem iezīmētie 

ieņēmumi 
56 757 50 859 66 275 

2. Izdevumi (kopā) 57 694 54 812 63 545 

2.1. Uzturēšanās izdevumi (kopā) 55 408 54 812 62 994 

2.1.1. Atlīdzība 4829 4 672 4 682 

2.1.2. Komandējumi - - - 

2.1.3. Subsīdijas un dotācijas - - - 

2.1.4. Pārējie uzturēšanas izdevumi 50 579 50 140 58 312 

2.2. Izdevumi 

kapitālieguldījumiem 
2 286 - 551 

3. Nodarbinātība    

3.1. Faktiskais nodarbināto skaits 1 1 1 

3.2. Vidējā darba alga 280 280 280 

 

 

Saņemto ziedojumu un dāvinājumu izlietojums  
 

N.p.k. Rādītāji Ls 

1. Saņemts (kopā) 7 709 

1.1. Lielākie ziedotāji  

1.1.1. SIA „Halle B” 3 000 

1.1.2. Biruta Bandere 1 000 

1.1.3. Taipei misija 547 

1.1.4. SIA „ Nordtorf” 500 

1.1.5. a/s „Cesvaines Piens”  300 

1.1.6. SEB banka 400 

1.1.7. Gints Kalniņš 100 

1.1.8. Swedbanka 150 

2. Izlietots (kopā) 5 869 

2.1. Kapitālās iegādes 1 913 
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2.4.  Valsts ieguldījumu programmu ietvaros piešķirto līdzekļu izlietojums 

 
Valsts ieguldījumu programmu ietvaros piešķirto budžeta līdzekļu mērķi un izlietojums: 

 Dotācija grāmatu iegādei Ls 3082; 

 Dotācija pašdarbības kolektīvu vadītājiem Dziesmu svētku sagatavošanai Ls 4512; 

 Dotācija izglītības pasākumiem informatizācijas projektam Ls 1253; 

 Projekts „Comenius” Ls 11807; 

 Projekts  „Pašvaldības administratīvās ēkas energoefektivitātes uzlabošana” Ls 41737; 

 Algotie pagaidu sabiedriskie darbi Ls 12633; 

 Pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanas projekts Ls 1246; 

 Kultūrkapitāla fonds – pils mākslinieciskajai izpētei, 2 telpas Ls 1500, Ls 600; 

 Dotācijas sporta inventāra iegādei Ls 1500; 

 Mērķdotācija klimata kontroles pasākumiem Cesvaines internātpamatskolā Ls 16215; 

 Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem – pavasara plūdu seku likvidācijai Ls 95034; 

 Karaliskā Nīderlandes Viršu fonda finansētais projekts Ls 1739. 

 

3. Personāls 
Kopējais strādājošo skaits Cesvaines pašvaldības iestādēs 2013.gadā bija 254. Vidējā bruto darba 

alga strādājošiem Ls 326 mēnesī. Cesvaines novada domē joprojām darbinieku maiņa ir minimāla, tā 

saistās ar darbinieku aiziešanu pensijā un skaita izmaiņām līdz ar domes funkciju paplašināšanos, 

dažādu projektu realizāciju. Diemžēl esošais finansējuma apjoms neļauj radīt jaunas amata vietas, tādēļ 

daudzi jautājumi tiek risināti amatu apvienošanas kārtībā. 

Pirms pieņemšanas darbā katra kandidatūra tiek rūpīgi izvērtēta, apsvērta kvalifikācija, 

piemērotība konkrētajam darbam, pretendenta plusi un mīnusi. Visi darbinieki tiek pieņemti darbā uz 

līguma pamata ar pārbaudes laiku. Ja abas puses ir apmierinātas, tad darba attiecības turpinās. Katram 

darbiniekam tiek sastādīts pēc iespējas konkrētāks pienākumu apraksts, kur norādīti konkrēti veicamie 

pienākumi, darba raksturojums un atbildība. 

Pieņemot darbā iestādes vadītājus, pašvaldība rīkojas pēc izstrādāta nolikuma. Iestādes vai 

institūciju vadītājus meklē, ievietojot sludinājumus pašvaldības un rajona laikrakstos, internetā. 

No pašvaldības 254 darbiniekiem, vairāk kā pusei ir augstākā izglītība, 48% darbinieku ir vidēja 

speciālā izglītība. Tiek atbalstīta katra darbinieka tālāka izglītošanās un kvalifikācijas paaugstināšana. 

Regulāri tiek apmeklēti nozaru semināri, organizēti pieredzes apmaiņas braucieni uz sadraudzības 

pašvaldībām un līdzīgu nozaru iestādēm. 
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Izpilddirektors

Cesvaines novada domes administrācijas struktūra
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4. Komunikācija ar sabiedrību 
 

Iedzīvotāju informētības nodrošināšanā Cesvaines novada dome veic nozīmīgu darbu vairākās 

nozarēs. Valsts un reģiona robežās tie ir masu informācijas līdzekļi – laikraksti „Latvijas Avīze”, 

„Stars”, ziņu aģentūras LETA un BNS. Pašvaldības aktualitātes regulāri tiek atspoguļotas mājas lapā 

www.cesvaine.lv. Svarīgu vietu komunikācijā ar sabiedrību ieņem laikraksts „Cesvaines Ziņas”, stendi 

pilsētā un lauku teritorijā, regulāri organizētās pašvaldības deputātu un uzņēmumu vadītāju tikšanās ar 

iedzīvotājiem. 

Atzīmēšanas vērts ir arī pašvaldības teritorijā darbojošos nevalstisko organizāciju „Mārtiņroze”, 

izglītības, kultūras un tūrisma informācijas centra „Cesvaine”, Cesvaines mākslinieku biedrības, 

biedrības „Durvis” un Latvijas Skautu un Gaidu Centrālās organizācijas Cesvaines 42.Skautu vienības 

ieguldījums informācijas apritē. 

 

Laikraksts “Cesvaines Ziņas” 

Laikraksts „Cesvaines Ziņas” ir atspoguļojis pašvaldībā, tās iestādēs un institūcijās  notiekošo,  

pašvaldības aktualitātes kultūrā, sportā, izglītībā, sociālajā aprūpē, kā arī uzņēmējdarbībā. 

Ar avīzēs starpniecību pašvaldības iedzīvotājiem tiek sniegta informācija par domes darbību – 

informācija par domes sēdēs notiekošo, budžets, saistošie noteikumi. Katrā avīzē ir informācija par  

novada aktualitātēm – notiekošajiem un gaidāmajiem kultūras pasākumiem, problēmām, intervija ar 

kādu cesvainieti  vai cilvēku, kura darbība saistīta ar Cesvaini. Laikrakstā ir izveidotas rubrikas – 

redaktores sleja,aktualitātes, domes darbības informācija, izglītības iestāžu ziņas, intervija, 

dzimtsarakstu nodaļas informācija, notiekošā atspoguļojums. Ikviens iedzīvotājs var iesniegt savu 

rakstu vai nodot informāciju līdz  katra mēneša 5. datumam par to, kas aktuāls un publicējams avīzē.  

2013. gadā ir izdoti 12 avīzes numuri un to veidošanai ir izlietoti 8026  lati. Avīzes tirāža ir 500 – 

600 eksemplāri, kas tiek realizēti pilsētā un novadā septiņās tirdzniecības vietās. Laikraksta  

redkolēģijā ir viena štata vieta - redaktore. Laikrakstu drukā SIA „Latgales Druka” Rēzeknē. 

2013. gadā redaktore Kristīne Vilciņa „Cesvaines Ziņas” pārstāvēja „Spicās Spalvas” pasākumā,  

ko organizēja Vestienas pagasta pārvaldes laikraksts „Pie Mums”, kā arī dažādos semināros Latvijā. 

 

 

http://www.cesvaine.lv/
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5. Plāni  nākamajam gadam 

 

Par teritorijas plānojumu 
2013. gadā atsākās un turpinājās 2009. gadā uzsāktā teritorijas plānojuma 2008. – 2020. gadam 

grozījumu izstrāde. Tika piesaistīti vairāki jauni speciālisti, lai darbs tiktu sekmīgi pabeigts. Teritorijas 

plānojuma grozījumu izstrāde noritēja saskaņā ar normatīvajiem aktiem.  

 

Par pašvaldības nekustamajiem īpašumiem 
Domes bilancē uz 01.11.2013. uzskaitīta zeme ar kopējo platību 684,49 ha, t.sk. 

 Zemes īpašumi pilsētas teritorijā    80,15 ha;  

 Zemes lietojumi pilsētas teritorijā   85,58 ha;  

 Zemes īpašumi pagasta teritorijā   49,61 ha; 

 Zemes lietojumi pagasta teritorijā   149,01 ha; 

 Pašvaldībai piekritīgās zemes pagasta teritorijā 320,13 ha. 

Pašvaldības zemju kopplatība palielinājusies par 62,17 ha, t.sk. zemes īpašumu platība pilsētas 

teritorijā samazinājusies par 0,99 ha, zemes lietojumu platība pilsētas teritorijā palielinājusies par 3,07 

ha, zemes īpašumu kopplatība pagasta teritorijā nav mainījusies, zemes lietojumu platība pagasta 

teritorijā palielinājusies par 7,2 ha bet pašvaldībai piekritīgo zemju platība pagasta terititorijā 

palielinājusies par 52,89 ha. 

Būtiski palielinājusies platība pašvaldībai piekritīgajās zemēs Cesvaines pagasta teritorijā. 

Pašvaldībai piekritīgajās zemēs ieskaitītas zemes, uz kurām zemes izpircēji zemes reformas 

likumdošanas kārtībā nav nokārtojuši īpašuma tiesības. 

Pašvaldībā saņemts Valsts zemes dienesta sagatavots zemju pārskats uz 2014.gada 1.janvāri 

(zemes bilance) Cesvaines novadā kopā, kā arī Valsts zemes dienesta sagatavoti pašvaldības zemju 

analītiskās uzskaites saraksti uz 2013.gada 1.novembri.  

Turpinās domes nekustamo īpašumu uzmērīšana, inventarizēšana un nostiprināšana 

zemesgrāmatā. Pašvaldības nekustamo īpašumu sakārtošanu koordinē zemes ierīkotāja.  
 

Projektu realizācija 
2013.gadā turpinājās uzsākto projektu realizācija. Lielākais pašvaldības projekts, par kuru 

2013.gada nogalē tika noslēgts līgums ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Vides 

investīciju fondu bija KPFI (Klimata pārmaiņu finanšu instruments) līdzfinansētais projekts 

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Cesvaines internātpamatskolā”. 

Projekta kopējās izmaksas Ls 127180 ar pašvaldības ieguldījumu Ls 19 077. 

Ar LEADER Lauku atbalsta dienesta Viduslatvijas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 

atbalstu tika realizēts projekts „Cesvaines bibliotēkas telpu vienkāršotā rekonstrukcija”, kura rezultātā 

Cesvaines bibliotēkā tika ierīkota apkures sistēma un uzstādīts jauns granulu apkures katls. Projekta 

kopējās izmaksas Ls 12 085, no kurām pašvaldības līdzfinansējums Ls 4595 (tai skaitā PVN). 

Piedaloties Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) projektu konkursā „Sporta inventāra iegādei 

mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs” ietvaros tika realizēts projekts 

„Sporta inventāra iegāde Cesvaines skolēniem”, kura rezultātā tika iegādāts augstlēkšanas sektors, 

volejbola statīvs, basketbola vairogi un atsperu grozi, florbola nūjas un vārti, vingrošanas paklāji.u.c. 

Kopējā projekta summa Ls 3000, no kuriem pašvaldība ieguldīja 50%, jeb Ls 1500. 

Piedaloties Latvijas – Šveices sadarbības programmas individuālajā projektā „Atbalsts 

ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādē”, Cesvaines internātpamatskolas 

ēkā Augusta Saulieša ielā 1, tika uzstādīta automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma un 

izgaismotas izeju un evakuācijas kustības virzienu norādītājzīmes. Projekta kopējais finansējums Ls 

13 156, no kuriem pašvaldība ieguldīja Ls 1315.  
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2013.gadā turpinājās ar Valsts izglītības attīstības aģentūru noslēgtais līgums par ERAF projekta 

„Cesvaines internātpamatskolas informatizācija" realizāciju, kura rezultātā Cesvaines 

internātpamatskolā tiks sakārtots lokālais datortīkls un iegādāta moderna multimediju tehnika un 

portatīvie datori. 

Jau otro gadu Cesvaines novada dome kopīgi ar Varakļānu novada pašvaldību un Lubānas 

novada pašvaldībusadarbībā ar Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) jeb Karalisko 

Holandiešu Viršu Biedrību organizē projektu konkursus pašvaldību iedzīvotājiem. Kopējais 

finansējuma apjoms ir EUR 5500. Šajā gadā iedzīvotājiem vai biedrībām no saviem līdzekļiem 

projektu īstenošanai bija jāpiedalās ar 50% līdzfinansējumu. Pateicoties šim projektam Cesvaines 

novada domes Bērnu un jauniešu centrs varēja izremontēt savas telpas un iegādāties inventāru. 

Cesvaines pilij ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu ir apstiprināti divi projekti: 

 Pabeigts „Cesvaines pils centrālās, ziemeļu un rietumu terašu gleznojumu glābšanas 

programmas 1.kārta” – Ls 1000 ; 

 „Cesvaines pils torņa 2.stāva „Medību istabas” arhitektoniski mākslinieciskā 

inventarizācija” – Ls 600; 

 Cesvaines pils „Kungu sarunu telpas” logu restaurācija – Ls 1500; 

 pabeigts projekts „Ēdamzāles rietumu sienas koka paneļu restaurācija”. 

Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru turpinājās Eiropas Sociālā fonda projekta „Algotie 

pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” īstenošana. Šī projekta ietvaros pašvaldība ar projekta 

finansējumu 100 Ls/mēnesī organizēja apmācību vidēji 10 bezdarbniekiem mēnesī. Katrs darbinieks 

deva ieguldījumu Cesvaines pilsētas un novada vides sakopšanā un labiekārtošanā. 

SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi” turpināja īstenot projekta „Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība Cesvainē” otro kārtu. 

 

6. Iestādes finanšu saistības 
 

Līdzdalība uzņēmumu kapitālā kustības pārskats 
 

N.p.k. Uzņēmuma nosaukums 

Ieguldījuma 

uzskaites 

vērtība gada 

sākumā, Ls 

Ieguldījumu 

pārvērtēšana, 

Ls 

Ieguldījuma 

uzskaites vērtība 

gada beigās, Ls 

Līdzdalība 

% 

1. SIA „Cesvaines siltums” 94 872 +47 053 141 930 100 

2. SIA „Cesvaines komunālie 

pakalpojumi” 
214 292 -76 401 137 891 100 

3. SIA „Alba – 5” 44180 0 44 180 8,87 
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Cesvaines novada novada aizņēmumu saraksts  
 

Aizņēmuma 

mērķis 

Līguma 

parakstīšanas 

datums 

Aizņēmuma 

atmaksas 

termiņš 

Aizņēmuma 

līguma 

summa, Ls 

Aizņēmuma 

atlikums gada 

sākumā, Ls 

Samaksāts 

pārskata 

gadā, Ls 

Aizņēmuma 

atlikums, Ls 

Cesvaines pils 
atjaunošanai  (labais 

spārns) 
23.11.2006 20.11.2026. 125 000 87 440 6 260 81 180 

LMT planšetdators 23.10.2013 22.10.2015 492 492 61 431 
Cesvaines 
vidusskolas 

celtniecībai 
21.06.2007 20.05.2027 200 000 148 700 10 260 138 440 

Cesvaines 

vidusskolas 
celtniecībai 

02.11.2009 20.10.2029 300 000 277 712 16 667 261 045 

SIA „Cesvaines 
komunālie 

pakalpojumi” 

pamatkapitāls 
04.10.2008 20.08.2023 80 000 60 344 5 616 54 728 

Tautas nama un 
bibliotēkas 

rekonstrukcija 
11.11.2009 20.06.2029 90 039 28 714 3 752 24 962 

Energoefektivitāte 

PII 21.06.2010 20.06.2015 29 000 17 058 6 824 10 234 

Tautas nama ēkas 

rekonstrukcija 03.01.2011 20.01.2031 122 273 86 324 5 025 81 299 

SIA „Cesvaines 
komunālie 

pakalpojumi” 

pamatkapitāls 
07.08.2013 20.08.2017 28 700 28 700 4 785 23 915 

Pirmsskolas ēkas 

apkures sistēmas 
renovācija 

07.08.2013 20.08.2020 40 800 40 465 2 814 37 651 

KPFI projekta 

„Energoefektivitātes 

paaugstināšana 
pašvaldības 

administratīvajai 

ēkai” īstenošanai 

20.08.2013 20.08.2022 115 000 115 000 6 218 108 782 

Kopā   1 131 304 890 457 68 282 822 667 

 

Cesvaines novada pašvaldības galvojumi 

 

Uzņēmuma nosaukums Aizdevuma mērķis 
Galvojuma 

summa, Ls 

Kopējā atmaksātā aizņēmuma 

pamatsumma, Ls 
uz pārskata gada 

sākumu 
uz pārskata gada 

beigām 

SIA „Cesvaines 

komunālie pakalpojumi” 

Ūdenssaimniecības 

projekta 

realizācijai 
80 000 60 404 57 318 

SIA „Alba-5” Sadzīves atkritumu 

apsaimniekošana 19 227 19 227 17 945 

SIA „Cesvaines siltums” Projekta 

realizācijai 180 000 52 000 32 000 
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7. Pielikumi 
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