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1. Pamatinformācija 

1.1.  Iestādes juridiskais statuss un struktūra 

Cesvaines novada dome – pašvaldība. 

Adrese – Pils ielā 1A, Cesvainē, LV-4871 

Reģistrācijas numurs 90000054727 

Pārskata gads – 2009. 

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 Cesvaines pilsētas un tās lauku teritorijas 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. 

1.3.  Izmaiņas iestādes darbībā pārskata gada laikā 

2009. gada sākumā līdz pašvaldību vēlēšanām jūnija mēnesī Cesvaines pilsētas ar lauku 

teritoriju domes deputātu sastāvs bija nemainīgs: 

1. Vilnis Špats, 

2. Arvīds Greidiņš, 

3. Anita Liepiņa, 

4. Didzis Baunis, 

5. Vēsma Nora, 

6. Anita Kanča, 

7. Inese Āre, 

8. Māris Bulders, 

9. Juris Rozenbergs. 

Domes priekšsēdētājs Vilnis Špats, domes priekšsēdētāja vietnieki Arvīds Greidiņš un Juris 

Rozenbergs, kuru amati nav algoti. Domes administratīvā vadītāja funkcijas veica izpilddirektors 

Uģis Fjodorovs. 

Lai nodrošinātu darbību, domē bija trīs pastāvīgās komitejas: 

 finanšu komiteja, 

 sociālo jautājumu komiteja,  

 attīstības komiteja. 

Pašvaldības funkciju pildīšanai domē izveidotas šādas komisijas: 

 zemes komisija, 

 privatizācijas komisija, 

 administratīvā komisija, 

 vēlēšanu komisija, 

 inventāra novērtēšanas, pārvērtēšanas komisija. 
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2009. gada jūlija mēnesī pēc pašvaldību vēlēšanām un Administratīvi teritoriālās reformas 

(turpmāk tekstā ATR) nosacījumu izpildes līdzšinējā Cesvaines pilsēta ar lauku teritoriju 

nemainīgi saglabājot teritoriju pāriet novada pašvaldības statusā un turpmāk saucas Cesvaines 

novads. Atbilstoši pašvaldības statusam novada domē vēlēšanu komisija apstiprina 13 deputātus. 

Novada domē tiek ievēlēti šādi deputāti: 

1. Vilnis Špats, 

2. Juris Rozenbergs, 

3. Didzis Baunis, 

4. Gita Mickeviča, 

5. Vēsma Nora, 

6. Iveta Raimo, 

7. Skaidrīte Aveniņa 

8. Selga Leimane, 

9. Roberts Driķis, 

10. Inguna Luce, 

11. Jānis Vanags, 

12. Baiba Putniņa, 

13. Jānis Vizulis. 

Deputāti par novada Domes priekšsēdētāju ievēl Vilnis Špatu un par domes priekšsēdētāja 

vietnieku Juri Rozenbergu. Domes administratīvā vadītāja funkcijas turpina veikt izpilddirektors 

Uģis Fjodorovs. 

Lai nodrošinātu novada pašvaldības darbību, domē tiek izveidotas trīs pastāvīgās komitejas: 

 Finanšu komiteja - 

Komitejas priekšsēdētājs - Vilnis Špats  

Locekļi - Juris Rozenbergs , Jānis Vizulis, Jānis Vanags, Gita Mickeviča, Baiba 

Putniņa, Iveta Raimo, Vēsma Nora, Roberts Driķis. 

 Sociālo, kultūras un izglītības jautājumu komiteja - 

Priekšsēdētāja - Baiba Putniņa  

Locekļi - Jānis Vizulis, Didzis Baunis, Selga Leimane, Inguna Luce, Skaidrīte 

Aveniņa. 

 Attīstības komiteja - 

Priekšsēdētāja - Gita Mickeviča  

Locekļi - Vilnis Špats, Vēsma Nora, Juris Rozenbergs, Iveta Raimo, Jānis Vizulis. 

Pašvaldības funkciju pildīšanai dome izveidotas šādas komisijas: 

 Zemes komisija, 

 Privatizācijas komisija, 

 Administratīvā komisija, 

 Vēlēšanu komisija, 

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

darbojas iepirkuma komisija skolas būvniecībai un iepirkuma komisija Cesvaines pils atjaunošanas 

darbu veikšanai. Pašvaldības iestādēs izveidotas pastāvīgi funkcionējošas iepirkuma komisijas, kas 

var veikt iepirkumus domē, Cesvaines vidusskolā, Cesvaines vispārējā pirmskolas izglītības 

iestādē. Cesvaines mūzikas un mākslas skola, kultūras nams un Cesvaines un Kraukļu bibliotēka 

izveidojušas iepirkuma komisiju šo iestāžu iepirkumu izdarīšanai. 

1.4.  Padotībā esošās iestādes 

Pašvaldības funkciju realizācijai Cesvaines novada dome ir izveidojusi šādas pašvaldības 

iestādes: 

 Cesvaines vidusskolu, 
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 Cesvaines mūzikas un mākslas skolu, 

 Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju vispārējās pirmskolas izglītības iestādi, 

 Cesvaines kultūras namu, 

 Cesvaines bibliotēku, 

 Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju Kraukļu bibliotēku, 

 Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju dzimtsarakstu nodaļu, 

 Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju bāriņtiesu, 

 Cesvaines sociālo dienestu ar struktūrvienību sociālās aprūpes centrs, 

 Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotā būvvaldi. 

 Pēc ATR realizācijas likvidējamā Madonas rajona padome augusta mēnesī nodeva Cesvaines 

novada teritorijā atrodošos rajona pakļautības iestādi Cesvaines internātpamatskola Cesvaines 

novadam, līdz ar ko jaunajā novadā tiek apstiprināta iestāde Cesvaines internātpamatskola. 

 

 

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 76% no visiem izdevumiem, un izglītības procesa normalizēšana pēc 2002.gada 

5.decembra ugunsgrēka Cesvaines pilī savu aktualitāti nav zaudējusi. Stāvoklis ir uzlabojies, jo 

atklāta jaunās skolas pirmā kārta un ielikti pamati sporta zālei un saimniecības blokam. Normāls 

mācību process ir nodrošināts pamatskolas un vidusskolas klasēs. Sākumskola saspiestos, daļēji 

apmierinošos apstākļos, strādā Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes telpās.  

Tā kā valsts nebija ieguldījusi visu savu saistību daļu, 2009.gada sākumā jaunās skolas 

būvētājiem par paveiktajiem darbiem nebija samaksāts Ls 610 000. Valsts investīciju programma 

2009.gadam Cesvaines skolai paredzēja Ls 1 555 329, tādēļ gada sākumā novada dome uzsāka 

iepirkuma procedūru skolas 2.kārtas būvniecībai, tomēr pēc valsts budžeta grozījumiem investīciju 

programmu atcēla un pašvaldība uzsākto iepirkumu apturēja. 

2009.gada rudenī, lai norēķinātos par skolas 1.kārtas būvniecību, pašvaldība Valsts kasē 

aizņēmās Ls 300 000 uz 20 gadiem, un pēc Valsts budžeta grozījumiem tika saņemta arī 

mērķdotācija Ls 310 000 apmērā, līdz ar ko parāds par Cesvaines skolas 1.kārtas darbiem bija 

samaksāts. 

Pašvaldības teritorijā 2009.gada beigās atradās 4 izglītības iestādes – Cesvaines vidusskola, 

Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju vispārējās pirmsskolas izglītības iestāde, Cesvaines mūzikas 

un mākslas skola un Cesvaines internātpamatskola. Visas skolas ir Cesvaines novada pašvaldības 

pakļautības iestādes.  

 

Cesvaines vidusskola 
Cesvaines vidusskola ir Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes pakļautībā esoša 

Vispārējās vidējās izglītības iestāde, kura dibināta 1919.gadā. 

Cesvaines vidusskola atrodas dažādās ēkās Cesvaines pilsētas teritorijā:  

 sākumskola – pirmsskolas mācību iestādē Celtnieku 1; 

 pamatskola un vidusskola – jaunuzceltajā Cesvaines vidusskolas 1. kārtas ēkā Madonas 

ielā 1; 

 sporta zāle – 15 minūšu gājiena attālumā no skolas, Saules ielā1. 

Skola realizē šādas mācību programmas: 
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 pamatizglītības programmu, kods 21011111; 

 vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu, kods 31011011; 

 matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu, kods 31013011; 

 Vispārējās pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programmu, kods 21011811; 

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

apliecību. 

2009./2010.mācību gadā skolā mācās 404 skolēni: 

 9.klasēs 282 skolēni (21011111) un 8 skolēni (210118011); 

 10. – 12.klasēs 15 skolēni apgūst vispārizglītojošo programmu (31011011); 

 99 skolēni apgūst matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu 

(31013011). 

Cesvaines vidusskola ir sekmīgi turpinājusi darbu modernā skolas ēkā, izmantojot modernās 

informācijas tehnoloģijas, plašās telpu pielietojuma iespējas, mācot un audzinot bērnus pievilcīgā, 

sakoptā vidē. 

2009. gadā visi skolas 9. klases absolventi saņēma apliecību par pamatizglītību un 12. klases 

absolventi atestātu par vidējo izglītību, kas ir nozīmīgākais rezultāts. 

Mācību priekšmetu olimpiādēs skolēni guva ļoti labus rezultātus. Kopā iegūtas 33 godalgotas 

vietas un 14 atzinības. Atzīstami ir arī skolēnu panākumi sporta sacensībās gan reģionālajā, gan 

valsts mērogā. 

Sekmīgi tika absolvēta pirmā pedagoģiskās korekcijas klase. Četri no astoņiem skolēniem tika 

uzņemti vidusskolas 10. klasē. 

Sadarbībā ar Cesvaines novada domi, tās iestādēm un arī citām institūcijām, skolā notikuši 

dažādi koncerti un citi ārpusskolas pasākumi, tai kļūstot par novada izglītības un kultūras centru. 

Vidusskola pārskata gada laikā sniegusi sekojošus maksas pakalpojumus: 

 Autoapmācības kursi (ieņēmumi Ls 1644); 

 Autotransporta pakalpojumi (ieņēmumi Ls 133); 

 Sporta zāles ieņēmumi (Ls 577); 

 Telpu noma (ieņēmumi Ls 582); 

 Autoskolas automašīnas noma (ieņēmumi Ls 528); 

 Skolas kafejnīca (ieņēmumi Ls 10829) 

2009. gadā Cesvaines vidusskola ir īstenojusi sekojošas iniciatīvas: 

1. Īstenots projekts „Pozitīvas attieksmes veidošana – pamats veiksmīgai attīstībai”, 

piesaistot Madonas rajona padomes finansējumu. 

2. Sadarbībā ar sponsoriem caurmērā 30 bērniem katru mēnesi tiek nodrošinātas 

brīvpusdienas. 

3. Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei 

atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana” ietvaros rekonstruēts ķīmijas un fizikas 

kabinets, nopirkti skolēnu soli un krēsli, citas skolai nepieciešamas mēbeles, kā arī 

nopirktas mācību grāmatas . 

4. Piesaistīts Eiropas Komisijas finansējums Eiropas Savienības Mūžizglītības 

programmas sektorālās apakšprogrammas Comenius akcijā „Skolu partnerības” 

projekta „Human. Landscape. Healthy lifestyle.” īstenošanai. Skolā uzņemti sadarbības 

partneri no Somijas skolas (Haukkarannan koulu), Turcijas skolas (Boztepe Lisesi) un 

Kusas pamatskolas. 

5. Organizētas skolas 90 gadu jubilejas svinības 15. septembrī un absolventu balle 

19.septembrī. 

Skolā strādā 40 skolotāji. No tiem 40 skolotāji ar atbilstošu augstāko pedagoģisko izglītību; 

6 ir maģistra grāds pedagoģijā. Pensijas vecumā ir 3 skolotāji. 
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Skolā pastāvīgi strādā 36 tehniskie darbinieki. Visiem tehniskajiem darbiniekiem ir vidējā 

izglītība. 

Skolā mācās 211 zēni un 193 meitenes, kopā 404 skolēni. 

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). 

Skola turpinās izstrādāt attīstības plānu nākamajiem trim gadiem, tajā iekļaujot arī skolas 

akreditācijas komisijas ieteikumus darba uzlabošanai. Plāna izstrādē mācību priekšmetu Metodisko 

komisiju ietvaros iesaistīsies visi skolas pedagogi. 

2010. gadā Cesvaines vidusskolā paredzēts pabeigt Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

projektu „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana”. Projekta 

realizācijas rezultātā skola iegūs daudzveidīgus mācību līdzekļus dabaszinību un matemātikas 

mācību priekšmetam, vēl labāku moderno informācijas tehnoloģiju pieejamību. 

Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas SOCRATIS apakšprogrammas ietvaros 

turpināsies projekta „Human. Landscape. Healthy Lifestyle” īstenošana. Skolotāji un skolēni 

apmeklēs partnerskolu Turcijā (Boztepe Lisesi) un Somijā (Haukkarannan koulu). 

Skolā darbu uzsāka e-klase un klašu žurnāli tika aizpildīti arī elektroniskā formā. Sākumā 

projektā piedalās tikai trīs klases. Tas ir pietiekami, lai varētu izdarīt secinājumus par e-klases 

lietderību. 

Paredzēts arī uzlabot komunikāciju ar sabiedrību, izveidojot Cesvaines vidusskolas lappusi 

Cesvaines novada mājas lapā, kā arī veidot ciešāku sadarbību ar avīzi „Cesvaines ziņas”, 

publicējot tajā skolas avīzi „Caurvējš”. 

Projekta „Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to 

saistītos atbalsta pasākumus” ietvaros Cesvaines vidusskola 2010. gada augustā paredzēts saņemt 

jaunu skolas autobusu. Tas lielā mērā atrisinās ar skolēnu pārvadāšanu saistītās problēmas, jo 

esošais autobuss ir pilnībā nolietojies un remontu izmaksas ir ievērojamas, arī biežas. 

Sadarbībā ar Cesvaines novada domi 2010. gada 19. martā Cesvaines vidusskola organizēja 

starpnovadu konferenci „Latviešu pēdas Sibīrijā un Tālajos Austrumos” Konference veltīta 1941. 

un 1949. gada represijās cietušajiem Latvijas cilvēkiem. Mērķis ir iesaistīt skolu jaunatni tā laika 

traģisko notikumu izpētē. 

2010. gada 14. un 15. aprīlī skolā viesojās 12 skolotāji no Taizemes – Latvijai tālas un 

eksotiskas zemes. Aktivitāte tiks realizēta pateicoties sadarbībai ar organizāciju „AFS Latvija”. 

Viena no galvenajām 2010. gada prioritātēm būs X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un 

deju svētki. Dažādu aktivitāšu ietvaros bērni uzstāsies vairākos pasākumos, lai iegūtu 

nepieciešamās iemaņas un gatavību pārstāvēt Cesvaines vidusskolu skaistajos svētkos Rīgā. 

Dziesmu svētkos piedalīsies četri pašvaldības vidusskolas deju kolektīvi, kopā ar 80 

cilvēkiem. 

 

Cesvaines internātpamatskola 
Cesvaines internātpamatskola ir Cesvaines novada domes pakļautībā esoša (no 2009.gada 

1.augusta) Vispārējās pamatizglītības iestāde, kura dibināta 1957.gadā. 

Cesvaines internātpamatskola atrodas dažādās ēkās Cesvaines pilsētas teritorijā: 

 mācību korpuss – Rīgas iela 4; 

 1. – 4.klašu internāts – Augusta Saulieša iela 1; 

 5. – 9.klašu internāts – Augusta Saulieša iela 9; 

 katlu māja, veļas mazgātava, noliktava – Rīgas iela 4; 

 darbnīca - Augusta Saulieša iela 1; 

 palīgēka – Rīgas iela 4a; 
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 garāža - Augusta Saulieša iela 9; 

 noliktava - Augusta Saulieša iela 9a. 

Kopējā skolas telpu platība 6 070,71 m2 un apsaimniekojamās zemes kopējā platība 12,38 

ha. Skola realizē šādas mācību programmas: 

 Pamatizglītības programmu, kods 21011111; 

 Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programmu, kods 21011811. 

2009./2010.mācību gadā skolā mācās 103 skolēni: 

 30 skolēni pamatizglītības programmā (21011111); 

 73 skolēni pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programmā (21011811). 

2008./2009. m.g. II semestrī apkopoti rezultāti izpētes darbam par cēloņiem, kas skolēniem 

rada grūtības atsevišķu mācību priekšmetu apguvē. Iegūtie materiāli tiek izmantoti tālākai mācību 

darba korekcijai, it īpaši realizējot pedagoģiskās korekcijas programmu. 

Uzsākts darbs pie skolēnu mācīšanās traucējumu diagnostikas sadarbībā ar Rēzeknes 

augstskolas speciālās pedagoģijas laboratoriju.  

Apzināta skolēnu mācīšanās motivācija. Ar aptauju rezultātiem ir iepazīstināta skolas 

padome, jautājums izskatīts pedagoģiskās padomes sēdē. Metodiskās komisijas plāno pasākumus 

skolēnu mācīšanās motivācijas paaugstināšanai. Sadarbībā ar sociālo pedagogu vājākie skolēni 

izstrādā individuālos plānus mācību rezultātu paaugstināšanai. 

 Lai nodrošinātu mācību procesa saikni ar reālo dzīvi papildināta zēnu mājturības kabineta 

materiāli tehniskā bāze – iegādāts kombinētais kokapstrādes darbgalds un formātzāģis. 

 Noskaidroti vecāku viedokļi par skolas un klases dzīvi, sadarbības formas ar vecākiem; 

 Sniegtas konsultācijas vecākiem par pusaudžu problēmām (gan individuālās sarunās ar 

vecākiem, gan vecāku sapulcēs); 

 8.,9. klases skolēni darbojās krīzes centra „Dardedze” vadītajā projektā „Lielā Dzīves skola”. 

 Veikta izpēte par skolēnu drošību skolā, par skolas mikroklimatu un brīvā laika pavadīšanas 

iespējām skolā; 

Skolas audzēkņiem ir iespēja attīstīt savas spējas dažādās interešu izglītības programmās. 

Skola piedāvā darbošanos kultūrizglītības jomā: 

 vokālā grupa „Pienenītes” 5. – 9.klase 

 vokālais ansamblis 1. – 4.klase 

 teātra pulciņš 1. – 4.klase 

 teātra pulciņš 5. – 9.klase 

 darbnīca „Pārvērtības” 5. – 9.klase 

 „Nebijušo lietu un sajūtu darbnīca” 3. – 7.klase 

 Papīra plastika 1. – 4.klase 

Tiek piedāvātas šādas fakultatīvās nodarbības: 

 rokdarbi 3. – 7.klase 

 ritmika 1. – 3.klase 

 sporta spēles 1. – 9.klase 

 mājturība   5. – 9.klase 

 kristīgā mācība  1. – 4.klase 

 jaunsargi  5. – 9.klase 

Skolēni aktīvi iesaistās arī ārpusskolas pasākumos republikā. Ar saviem darbiem esam 

piedalījušies konkursos: 

 „Mazliet par J.Baltvilka dzeju”,  

 „Amatnieku Lieldienas”, 

 „Cilvēks – ūdens – veselība”, 

 Vidzemes novada vizuālās un lietišķās mākslas izstāde „Ar vilciņu Rīgā braucu”. 
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Dokumenti liecina, ka skolas vadība pārrauga valsts pārbaudes darbu organizēšanu. MK un 

pedagoģiskā padome regulāri analizē valsts pārbaudes darbu rezultātus. Skolā tika veikta 

eksāmenu un ieskaišu rezultātu statistiskā analīze salīdzinājumā ar rajona un republikas 

rezultātiem. 

Skolā strādā 24 skolotāji, visi ar atbilstošu augstāko pedagoģisko izglītību; 2 ir maģistra 

grāds pedagoģijā. Pensijas vecumā ir 3 skolotāji. Skolā pastāvīgi strādā 26 tehniskie darbinieki. 

Visiem tehniskajiem darbiniekiem ir vidējā izglītība. 

Skolā mācās bērni un jaunieši no 7 novadiem, tai skaitā 48 audzēkņi no Cesvaines novada. 

Skolēniem tiek nodrošināta daļēja aprūpe: 

 ēdināšana 4x dienā, 

 mācību līdzekļi - grāmatas, darba burtnīcas, pierakstu klades, rakstāmpiederumi, 

 bezmaksas uzturēšanās skolas internātā, 

 medicīnas darbinieka uzraudzība, 

 50% apmērā segti ceļa izdevumi.  

Skolas telpas regulāri tiek remontētas un papildinātas ar aprīkojumu un mēbelēm. Sanitāri 

higiēniskie apstākļi klasēs un pārējās skolas telpās atbilst normām. 2009.gadā: 

 renovētas divas istabiņas lielajā internātā, 

 izbūvēts stāvlaukums Rīgas ielā 4, 

 renovēta puķu māja (tagad policijas iecirknis), 

 uzstādīti jumtiņi virs 3 ieejas durvīm, 

lai varētu atjaunot zālājus skolas teritorijā iegādāta augsnes frēze. 

 

Cesvaines novada vispārējās pirmsskolas izglītības iestāde  
Iestāde atrodas Cesvaines pilsētas centrā, Celtnieku ielā 1, vienā ēkā ar Cesvaines vidusskolas 

sākumskolu. Iestāde atvērta 1972.gada 18.novembrī. Darbojas saskaņā ar nolikumu; darbības mērķis  -  

īstenot pirmsskolas izglītības programmu 01011111, sagatavot bērnus pamatizglītības apguvei skolā. 

Programma licencēta līdz 2018.g. 31 jūlijam. 

No 2009. gada 1. septembra iestādi apmeklēja 134 dažāda vecuma un tautību bērni. Pārskata 

gadā iestādē darbojās 7 grupas; no 1,5 -3 gadi 2 grupas, no 3 – 4 gadi 1 grupa, no 4 - 5 gadi 1 grupa,  

no 5 – 6 gadi    3 grupas, t.sk. 1 jaukta  5/6 gadīgo bērnu  vecuma grupa. Obligāto 5/6 gadīgo bērnu 

sagatavošanu skolai apguva 61 bērns . 

Mācību gada galvenais uzdevums nosaka gada prioritāti mācību un audzināšanas darbā. 

2008./2009. mācību gada galvenais uzdevums: Ģimene – nacionālo tradīciju glabātāja, 

patriotisko jūtu audzinātāja. Mērķis – pilnveidot sadarbību ar bērnu vecākiem. 

2009./2010. mācību gada galvenais uzdevums: Tēlojošās darbības metožu dažādošana 

zīmēšanā, veidošanā, aplicēšanā konstruēšanā sadarbībā ar bērnu vecākiem. Mērķis – sadarbībā ar 

vecākiem veicināt bērnu spēju radošu izpausmi.  

Metodiskie un organizatoriskie pasākumi: 

Pedagoģiskā procesa ietvaros organizējām latviešu tautas tradīciju un gadskārtu  ieražu 

svētkus, arī netradicionālus svētkus un pasākumus. Regulāri rīkojām bērnu darbu izstādes, dažādas 

tematiskas izstādes, iesaistot arī bērnu vecākus. Svētkus organizējam ar mērķi – sniegt bērniem 

jaunas zināšanas, pieredzi, prieku un labsajūtu, celt pašvērtību, sava Es apziņu. 

Tradicionālie, plašai auditorijai domātie svētku pasākumi: Zinību diena, Miķeļi, Mārtiņi, 

Latvijas dzimšanas dienas svinības, Ziemassvētki, Meteņi, Joku diena, pavasara un  rudens sporta 

svētki, sagatavošanas grupu izlaidumi. Kopā - 21 bērnu un skolotāju sniegti koncerti un pasākumi. 

2009. gadā pirmo reizi notika 2 lieli pasākumi: martā - ģimeņu talantu diena; maijā - 

Ģimenes dienai veltīts koncerts vidusskolas aulā.  
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Skolotājas, ar teatralizētu uzvedumu bērniem, uzstājās Cesvaines 800 gadu jubilejas 

svinībās 2009. gada 18. jūlijā, piedalījās arī svētku sagatavošanas darbos.  

Tematiskie pasākumi un jautrie brīži notika reizi nedēļā katrā vecuma grupā.     

11 tematiskās izstādes – bērnu zīmējumu, aplicējumu un rokdarbu izstādes, foto izstādes. 

Bērniem ir bijusi iespēja noklausīties 7 viesmākslinieku koncertus.  

Atskaites gadā iestādē strādāja 33 darbinieki, tai skaitā 32 sievietes, pedagoģiskais 

personāls 18 pedagogi, ar atbilstošu augstāko pedagoģisko izglītību 14, mācās pedagoģiskajās 

augstskolās 4; tehniskie darbinieki 15.  

 14 skolotājas piedalījušās Madonas rajona pirmsskolas izglītības iestāžu organizētajos 

pasākumos un metodiskajās dienās; notikuši pieredzes apmaiņas braucieni  -  uz Alūksnes pilsētas  

pirmsskolas izglītības iestādi, uz Madonas rajona pirmsskolas izglītības iestādēm. 

Notikušas 14 grupu vecāku sapulces, viena Iestādes padomes sēde. Ar 2009. gada 

septembri Iestādes padomes darbība tika pārtraukta, jo nav vecāku iniciatīvas. 

Laba sadarbība ar laikraksta „Cesvaines Ziņas” redaktori Gunu Graudiņu. Laikrakstā  un 

Cesvaines mājas lapā,       regulāri varēja iepazīties ar informāciju par aktualitātēm  iestādē.   

Saņemts atbalsts projektam „Energoefektivitātes paaugstināšana Cesvaines novada 

vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē”, Vides ministrijas izsludinātajā projektu konkursā  

„Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās”. Projektu sagatavoja projektu koordinatore 

Iveta Raimo. Iepirkumu konkursā uzvarēja būvfirma „Vidzeme 90”.  

Vairākās iestādes grupu telpās veikts kosmētiskais remonts –1.jaunākās B grupas 

garderobes telpā. 1. jaunākās A grupas tualetes telpā un trauku mazgājamā telpā nomainītas ūdens 

caurules un jaucējkrāni, veikts arī kosmētiskais remonts. Abās 1.jaunākajās grupās, pārkrāsojot, 

atjaunotas arī  garderobes mēbeles. Darbus veica grupas darbinieki, darbos dalību ņēma arī vecāki 

un jaunieši no Norvēģijas - jūlijā, jauniešu misijas laikā Cesvainē. Kosmētiskais remonts veikts arī 

logopēda kabinetā. 

Vasarā, sagaidot jauno mācību gadu, iestādes darbinieki iegulda lielu darbu sapošot telpas 

– grīdu lakošanas, krāsošanas un citi remontdarbi tiek veikti saviem spēkiem.   

Iegādātas jaunas, firmā SIA MEBEKOM gatavotas mēbeles - 1. jaunākā B gr., skolotājas 

Tekla Ozoliņa, Rudīte Adamkoviča.  

Ar Cesvaines pašvaldības atbalstu, uzņēmēja Arvīda Apfelbauma vadītās pilnsabiedrības 

„A.A.&Būvkompānija” 1000Ls dāvinājums, tika piešķirts pirmsskolas izglītības iestādei, ar mērķi: 

mēbeļu iegāde 2 grupām. Firmas SIA MEBEKOM mēbeles saņēma vidējā gr., skolotājas Sandra 

Ruduka, Alita Jēgere un 1.jaunākā A gr., skolotājas Dzintra Šantare, Jolanta Koroļčuka.    

Plānotie darbi 2010. gadā: 

 Sekot projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Cesvaines novada vispārējās 

pirmsskolas izglītības iestādē” izpildes gaitai - pirmā kārta 2010. gada 28.maijā, 

otrā kārta 2010. gada 16. augustā; 

 Sakārtot sanitāros mezglus: 1. jaunākā B grupā, vecākajā grupā, darbinieku tualetē, 

nomainīt  ūdens caurules un jaucējkrānus vidējā un sagatavošanas grupā; 

 Veikt 1. jaunākās A gr. grupas telpas, iestādes vadītājas, saimniecības vadītājas, 

medmāsas kabinetu kosmētisko remontu; 

 Turpināt darbu pie iestādes teritorijas labiekārtošanas. Uzstādīt sporta laukumā 

firmas „Ksil” vingrošanas ierīci un tenisa galdu – dāvinājumu no Grašu bērnu 

ciemata – Francijas vēstniecības; 

 Iesaistīties Eiropas sociālā fonda projektā: „Pedagogu konkurētspējas veicināšana 

izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”; 

 Turpināt darbu pie darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas – kursi, semināri, 

praktikumi, pieredzes apmaiņa, sadraudzība ar citu novadu pirmsskolas izglītības 

iestādēm; 
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 Izveidot nodibinājumu – biedrību, paplašinot iespējas piedalīties dažāda veida un 

rakstura projektos, kuri nozīmīgi iestādei un sabiedrībai; 

 Turpināt darbu pie bērnu drošību veicinošiem pasākumiem, apmācot darbiniekus un 

bērnus rīcībai neplānotās situācijās – būvniecības darbu laikā iestādes teritorijā; 

 Turpināt darbu pie priekšmetu programmas tēmu pilnveides; 

 Pilnveidot sadarbības formas ar bērnu vecākiem. 

 

Cesvaines mūzikas un mākslas skola 
2008./2009.mācību gadā mācījās 110 audzēkņi, t.sk. mūzikas programmās – 63. 

Klavierspēle, Vijoļspēle, Čella spēle, Klarnetes spēle, Flautas spēle, Saksofona spēle, Kora 

Klase. 

Apliecību par profesionālās ievirzes izglītību saņēma 15 audzēkņi. Mākslas programmā- 47. 

Apliecību par profesionālās ievirzes izglītību saņēma 5 audzēkņi. 

2008./2009.mācību gadā  no skolas atskaitīti: 

 Mūzikas programmā - 3 audzēkņi ģimenes apstākļu dēļ,  

 Mākslas programmā - 3 audzēkņi ģimenes apstākļu dēļ, 

Skolā strādāja 16 pedagogi - Mūzikas programmās - 12, Mākslas programmā - 4. 

No tiem: 

 3 pedagogi ar Pedagoģijas maģistra kvalifikāciju, 

 13 pedagogi ar augstāko pedagoģisko izglītību. 

 4 tehniskie darbinieki. 

Kolektīvās muzicēšanas formas: 

 Vokālais ansamblis,  

 Stīgu kamerorķestris, 

 Orķestris, 

 Jauktie kameransambļi. 

Svarīgākie projekti un radošie pasākumi 2008./2009.m.gadā 

 Čella spēle valsts konkurss II un III kārta - I, III vieta Emma Bandeniece. 

 Čella spēle A.Dombrovska konkurss Rīgā – IV vieta Emma Bandeniece. 

 Starptautiskais jauno čellistu konkurss Tallinā - piedalās Emma Bandeniece 

 Mūzika un māksla pilī. Harija Šulca piemiņas koncerts - izstāde. 

 Valsts konkurss mākslas skolām - piedalās Jānis Rubuls, Meldra Bērziņa 

 Koncerti Cesvaines vidusskolā. 

Skolas kopējie izdevumi Ls 124680; no tiem: 

 Valsts dotācijas skolotāju algām Ls  97784 

 Madonas rajona piešķirtie līdzekļi Ls 18104 

 Vecāku līdzfinansējums Ls 3415 

 Pašvaldības finansējums 5377 

Izlietots : 74% - pedagoģiskā personāla algām, 2,6 % pedagoģiskā procesa nodrošināšanai, 23,4% 

izglītības iestāde uzturēšanai, 0,007% investīcijas izglītības attīstībai. 

2.1.2. Komunālie pakalpojumi 

Pašvaldība organizē iedzīvotājiem komunālo pakalpojumu sniegšanu - ūdensapgādi, 

siltumapgādi, sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un notekūdeņu savākšanu. 

Centralizētā ūdensapgāde, notekūdeņu savākšana, siltumapgāde ir organizēta pašvaldības 

centrā – Cesvainē, atkritumu savākšanu nodrošina visā pašvaldības teritorijā. Šos komunālos 

pakalpojumus sniedz trīs uzņēmumi – SIA „‟Cesvaines komunālie pakalpojumi” un SIA 

“Cesvaines siltums”, SIA „ALBA” no Gulbenes. 
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Joprojām nozares problēma ir iedzīvotāju zemā maksātspēja, tāpēc abos uzņēmumos ir 

maksājumu parādi, ar kuriem regulāri tiek strādāts. 

Liels pašvaldības projekts, kas iesākās 2005.gadā, ir ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošanas 

projekts, kuru īstenojot iedzīvotāji saņems labas kvalitātes ūdeni. Projekts notika trīs kārtās. 

Pirmajā kārtā tika paredzēta daļēja ūdensvada tīklu nomaiņa, jauna kanalizācijas kolektora izbūve, 

otrajā – atdzelžošanas iekārtu izbūve, trešajā – attīrīšanas ietaišu izbūve. Projektu finansējums 

pārsvarā no Eiropas Kohēzijas fonda (74%) un valsts (18%) naudas. Pašvaldības un tās uzņēmuma 

ieguldījums projektā bija apmēram 8%.  

2008.gadā realizēta projekta otrā kārta – atdzelžošanas ietaišu izbūvi. Tās izmaksas bija 

1 475 668 eiro (ieskaitot PVN) jeb aptuveni Ls 1 033 000.  

Trešajai kārtai - attīrīšanas ietaišu būvei, izmaksas bija aptuveni 1 887 000 eiro (ieskaitot 

PVN), realizācijas termiņš bija līdz 2009.gada beigām un pašlaik visi šī projekta darbi ir veiksmīgi 

noslēgušies un pilsētas iedzīvotāji saņem kvalitatīvus paklpojumus. 

2.1.3. Kultūra 

Kultūras jomā Cesvaine jau izsenis bijusi atpazīstama ar savu pili un daudziem pašdarbības 

kolektīviem – kori, deju kolektīviem, teātri, folkloras kopu, tagad arī senioru ansambli un deju 

kopu. Populāras ir bibliotēkas, 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. Pēc 

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

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

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

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

iekštelpas. 

Līdz jaunās Cesvaines skolas būvniecības noslēgumam, daļēji pils ēkā (kreisajā spārnā) bija 

izvietotas vidusskolas vecākās klases. 2007.gadā, pēc jaunās skolas 1.kārtas nodošanas 

ekspluatācijā, vidusskola pils telpas atstāja un ēkas kreisajā spārnā izvietojās Cesvaines mūzikas 

un mākslas skolas mūzikas nodaļa. 

 Lai risinātu Cesvaines kā tūristu bieži apmeklētas vietas un Cesvaines pils kā muzeja nozīmi, 

kā arī pils apsaimniekošanas jautājumus, 2008.gadā ir izveidota un pilī atrodas Cesvaines tūrisma 

aģentūra.  

Ar mērķi turpināt citu pils daļu jumta atjaunošanu, pašvaldība iesniedza pieteikumu 

finansējuma saņemšanai no Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Kultūras 

pieminekļu izpētes, glābšanas un restaurācijas programmas, Valsts Kultūrkapitāla fondā. 

2009.gadā piešķirtais finansējums 7000Ls apmērā tika izmantots šādiem darbiem pils atjaunošanā: 

 Ēdamzāles kamīna dekoratīvās apdares restaurācija, 

 Pils labā spārna 2.stāva telpu remontam /grīdu ieklāšanai/, 

 Elektroinstalācijas nomaiņas projekta izstrādei pils labajā spārnā 

 Kāpņu atjaunošanai pils labajā spārnā.. 

2009. gadā paveiktie darbi pils atjaunošanā: 

 atjaunotas un uzstādītas sākotnējā vietā lielo kāpņu dekoratīvās margas, 

 pēc VUGD priekšrakstiem veikts bojāto apkures ierīču remonts un ierīkota 

ugunsdrošības signalizācija pils labajā spārnā,  

 iekārtota muzeja izstāžu zāle pils labajā spārnā, 

 turpināti pils logu un durvju vērtņu remontdarbi, 

 daļēji nomainīts pagaidu jumta segums pils centrālajā daļā, 
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 apmeklētājiem atvērta liela daļa pils pagraba telpu. 

 gatavojoties Cesvaines 800-gadu svinībām veikti dažādi darbi citu pils kompleksa ēku 

atjaunošanai. 

2009.gadā pils un kompleksa ēku atjaunošanai no pašvaldības budžeta izmantoti šādi līdzekļi: 

 Logu un durvju vērtņu remonts – 320Ls 

 Lielo kāpņu atjaunošana – 430Ls 

 Materiāli remontdarbiem - 2350Ls, 

 Atlīdzība remontdarbu veicējiem – 1500Ls 

 Signalizācijas uzturēšana un ierīkošana - 1430Ls 

 Kredītsaistību segšanai – 13 260Ls. 

Pašvaldība pils atjaunošanas darbiem Valsts kasē bija ņēmusi divus kredītus un 2009.gada 

nogalē vienam no tiem ir noslēdzies atmaksas termiņš. 

Cesvaines pils telpās aizvadītajā gadā no Cesvaines un Madonas muzeja fondiem tika 

izvietotas vairākas jaunas ekspozīcijas un paplašināti ekskursiju maršruti. Pils apmeklētāju skaits 

2009.gadā bija apmēram 13 000. 

Nākošā, 2010.gada prioritātes joprojām ir līdzīgas. Tās ir: 

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

 Tālāka muzeju telpu pilnveidošana pils labajā spārnā un ekspozīcijas izvietošana 

atjaunotajās 2.stāva telpās,  

 Joprojām turpināsies darbs pie pils un parka labiekārtošanas un apzaļumošanas 

 

Cesvaines kultūras nams  
Kultūras namā visu gadu darbojās četri pašdarbības kolektīvi - jauktais koris „Cesvaine”, 

folkloras kopa „Krauklēnieši”, tautas teātris un dāmu deju grupa „Kamenes”. Kultūras namā vēl 

darbojās pašfinansējoši kolektīvi: bērnu deju grupa „Ritms un hiphop”, senioru vokālais ansamblis 

„Virši”, jauniešu deju grupa „Ex-style”. Gada laikā pašdarbības kolektīvi kopā bijuši daudzos 

izbraukumu pasākumos – koncertos, izrādēs, festivālos, ārzemju koncertos. Skatēs un konkursos 

kolektīvi ieguvuši godalgotas vietas. Kopā pašdarbības kolektīvos darbojas vairāk kā 120 

dalībnieki.  

Gada laikā kultūras nams noorganizējis 16 pasākumus un sadarbībā ar citām organizācijām 

vai iestādēm - 10. Kultūras nama rīkotos pasākumus apmeklējuši apmēram 4800 cilvēku. 

2009. gadā Cesvaines domes projektu koordinatores izstrādāto projektu „Tautas nama ēkas 

rekonstrukcija Cesvainē Pils ielā 8” atbalstīja Lauku atbalsta dienests. Tas deva iespēju pārsvarā 

par Eiropas Savienības līdzekļiem uzsākt ēkas jumta nomaiņu, fasādes un griestu pārseguma 

siltināšanu. Kultūras nama renovācijas būvdarbi turpinās arī pašlaik, 2010.gada vasarā. 

  

Cesvaines bibliotēka  
Cesvaines bibliotēka ir Cesvaines novada kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas veic 

arī jauniešu centra funkcijas. Bibliotēkas bezmaksas un maksas pakalpojumus ir tiesības bez 

ierobežojumiem izmantot visiem apmeklētājiem. Lietotāju vidū ir iedzīvotāji no Sarkaņu, 

Dzelzavas, Liezeres pagastiem, kā arī Rīgas, Vācijas, Anglijas, Francijas. Bieži viesi ir 

ekskursanti, cesvainiešu ciemiņi un vienkārši garāmbraucēji. 

2009. gadā bibliotēkas lietotāji bija 1113. Viņi bibliotēku apmeklējuši 30086 reizes, saņemot 

33365 grāmatas un citus dokumentus.  

2009. gadā Cesvaines bibliotēkā ir 4 nodaļas: abonements, bērnu literatūras nodaļa, lasītava 

un publiskais interneta pieejas punkts. Bibliotēka ir labi apmeklēta, jo sniegtie pakalpojumi ir 

pietiekoši daudzveidīgi – iespēja izvēlēties literatūru, izmantot interneta pakalpojumus, saturīgi 

pavadīt brīvo laiku, apmeklēt pasākumus, kopēt, sagatavot dažādas izdrukas, skolēniem – gatavot 
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mājas darbus. Bibliotēka atvērta lasītājiem katru darba dienu no plkst. 9°° līdz 17°°, sestdienās 

no10°° līdz 14°°. Vasaras periodā sestdienās bibliotēka ir slēgta. 

2009. gadā pieauga reģistrēto lietotāju skaits, sasniedzot 1116. Īpaši pieaudzis apmeklējumu 

skaits. Patīkami tas, ka šo pieaugumu radījuši ne tikai datorlietotāji, bet arī grāmatu izsniegums. 

Tam par iemeslu atzīmējamas 3 lietas: skolēnu atgriešanās no citām skolām uz jauno skolu 

Cesvainē, bezmaksas interneta pieejamība pie lielāka datoru skaita un galvenokārt ekonomiskā 

situācija valstī, jo bibliotēkas pakalpojumus aizvadītajā gadā sākuši izmantot cilvēki, kuri agrāk 

gan grāmatas, gan presi, gan interneta pieslēgumu varēja atļauties par saviem līdzekļiem, taču 

tagad to vairs nespēj. 

Lielākais projekts, kas 2009. gadā attiecās uz bibliotēku, bija Cesvaines projektu 

koordinatores izstrādātais „Bibliotēkas ēkas rekonstrukcija Cesvainē Pils ielā 6”, ko atbalstīja 

Lauku atbalsta dienests. Tas deva iespēju pārsvarā par Eiropas Savienības līdzekļiem nomainīt 

veco ēkas jumtu, pārkrāsot fasādi un pilnveidot iestādes apkārtni, kas tagad atvieglo iekļūšanu 

bibliotēkā cilvēkiem ar kustību traucējumiem un vecākiem ar bērnu ratiņiem. 

2009. gadā bibliotēkai no Cesvaines pašvaldības budžeta piešķirti 43293 lati, no kuriem 7708 

lati – kā līdzfinansējums bibliotēkas renovācijas projektam. Šī projekta realizēšanai no Eiropas 

saņemti 23124 lati.  

No maksas pakalpojumiem iekasēti 194 lati, dotācijas no valsts budžeta interneta 

pakalpojumu segšanai – 600 lati. Grāmatu iegādei vidēji mēnesī izlietoti 199 lati, preses iegādei 

2009. gadā – 909 lati. Informācijas tehnoloģiju uzturēšana no budžeta izmaksājusi 1653 latus.Uz 

vienu bibliotēkas apmeklētāju tērēti 33 lati.  

Iestādē 2009. gadā bija 5 bibliotekāro darbinieku un 1,5 tehnisko darbinieku slodzes. 

Informāciju par aktivitātēm iedzīvotāji var iegūt gan pie informācijas stendiem bibliotēkā un 

domē, gan vietējā laikrakstā „Cesvaines Ziņas”, gan rajona laikrakstā „Stars”. Pasākumiem tiek 

veidotas afišas un izvietotas vairākās vietās. 

Papildus ikdienas bibliotekārajam darbam rīkojam arī pasākumus bibliotēkas lietotājiem un 

piedalāmies dažādās citu rīkotās aktivitātēs. Jau vairākus gadus pastāv laba sadarbība ar mākslas 

un amatniecības salonu „Divi Torņi”. 2009. gada februārī tika organizēta tikšanās ar dzejniecēm 

Andu Līci un viņas meitu Elīnu Līci, prezentējot jauno kopīgo grāmatu „Tik Tuvu pie…” 26.martā 

Cesvaines vidusskolas zālē izdevās noorganizēt tikšanos ar vienmēr aizņemto un slavas virsotnē 

esošo olimpisko spēļu čempionu BMX riteņbraucēju Māri Štrombergu. Nozīmīgākais 2009. gada 

pasākums Cesvaines bibliotēkai bija Madonas rajona 7. grāmatu svētku organizēšana Cesvaines 

jaunajā vidusskolā 3. aprīlī. Pasākuma sagatavošanā iesaistījās visas pašvaldības iestādes, kā arī 

vairāki uzņēmēji. 

2010. gadā centīsimies apgādāt bibliotēkas lietotājus ar jaunām grāmatām un preses 

izdevumiem, organizēt pasākumus, lai iedzīvotāji varētu garīgi bagātināties, neskatoties uz viņu 

finansiālo stāvokli. 2010. gadā turpināsim veco grāmatu norakstīšanu, grāmatu fonda ievadīšanu 

elektroniskajā katalogā.  

 

Kraukļu bibliotēka 
Kraukļu bibliotēkas statuss - vietējas nozīmes bibliotēka. 

 Kraukļu bibliotēkas biedrība dibināta 1908. gadā, 30 biedru, savs nams ar skatuves iekārtu, 

bibliotēka ar 788 sējumiem. 

 Cesvaines novada Kraukļu bibliotēka akreditēta 2007. gada 27. septembrī , bibliotēkas 

akreditācijas apliecības Nr. 138 

Kraukļu bibliotēka ir Cesvaines novada pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas 

iestāde, kuras bezmaksas un maksas pakalpojumus ir tiesības bez ierobežojumiem izmantot visiem 

Cesvaines pilsētas un tās lauku teritorijas iedzīvotājiem, kā arī jebkuram citam bibliotēkas 
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lietotājam Bibliotēkas lasītāju sastāvs ir bērni, strādājošie, pensionāri, mājsaimnieces un 

bezdarbnieki. Bibliotēka apmeklētājiem ir atvērta piecas dienas nedēļā, arī sestdienās. 

Bibliotēkas izmantošana - lasītāju apmeklējums ir samazinājies, jo sākot ar 2009.gada 

septembra mēnesi, bibliotēkai bija saīsināts darba laiks un apmeklētājiem bibliotēka bija atvērta 

tikai četras dienas nedēļā.  

Reģiona elektroniskais kopkatalogā informācija par bibliotēkas krājumu 2009. gadā bija 33% 

no visa bibliotēkas krājuma. Reģiona kopkatalogs tiek izmantots ikdienas bibliotekārajā darbā ar 

sistēmu „Alise” meklējot un pievienojot savas bibliotēkas grāmatu eksemplārus. 

Elektronisko datubāzu piedāvājums - bibliotēkā bez maksas ir pieejamas 2 datubāzes 

www.letonika.lv un www.nais.lv Bibliotēkā ir izveidota mape ar nosaukumu „Interneta adreses 

WWW”, kurā ir atrodamas dažādas adreses spēlēm, mūzikai, informācijas meklēšanai.  

Papildus ikdienas bibliotekārajam darbam tika rīkoti arī dažādi citi pasākumi bibliotēkas 

lietotājiem: 

 Bibliotēkā tika izstādītas 15 tematiskās izstādes veltītas tautas tradīcijām, ievērojamu 

rakstnieku, dzejnieku, aktieru dzīves jubilejām;  

 Cesvaines teātra izrāde „Kā vecais Zemīts pašu nelabo redzēja”; 

 “Cesvainei 800” veltītā rokdarbu un mākslas darbu izstāde, apskatot izstādi varēja 

noklausīties folkloras kopas „Krauklēnieši” dziedājumu Latvītes Podiņas kokles 

pavadījumā. 

 Koncerts kopā ar folkloras kopu „Krauklēnieši” (20. jūnijā), kad sanāca vietējie 

iedzīvotāji, sabrauca ciemiņi un ar dziesmām tika ieskandināti vasaras saulgriežu svētki 

„Līgo! Līgo!” 

 Pasākums pēc Ķinderu kapusvētkiem Cesvaines teātra izrāde „Čigānu deputāts” un 

balle; 

 Koncerts „Pie atmiņu ugunskura”, veltīts Lāčplēša ordeņa kavalieriem no Kraukļu 

pagasta; 

 Koncerts - folkloras kopa „Ceiruleits” no Līvāniem. 

Bibliotēkā 2009. gada beigās tika iekārtotas – Viesu grāmata, kā arī ierosinājumu ,sūdzību un 

atsauksmju burtnīca. Ikviens, kuram būs vēlēšanās varēs rakstiski paust savas domas par 

bibliotēkas darba kvalitāti. Savukārt viesu grāmatā savus autogrāfus varēs atstāt bibliotēkas viesi 

un Kraukļu skolas absolventi. 

Plāni nākamajam 2010. gadam: 

 2010.gadā apgādāt bibliotēkas lietotājus ar jaunām grāmatām un preses izdevumiem, 

organizēt pasākumus, lai iedzīvotāji varētu garīgi bagātināties; 

 2010.gadā turpināt veco grāmatu norakstīšanu, grāmatu fonda pievienošanu 

automātiskajai sistēmai „Alise”; 

 Bibliotēkas apmeklētāju apmācība; 

 Sniegt tūrisma informācijas pakalpojumus. 

2.1.4. Sociālā nodrošināšana 

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

domes sociālā dienesta saistošiem noteikumiem.  

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

sociālās aprūpes nodaļa, kuras darbību pārrauga pārvaldnieks. 2008. gada 26. augustā Cesvaines 

sociālā dienesta Sociālās aprūpes nodaļu reģistrēja Sociālo pakalpojumu pārvaldē kā Ilgstošas 

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju. 

Dienesta darbības rezultāti:  

http://www.letonika.lv/
http://www.nais.lv/


   

 16 

 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. 

 Ir noslēgti 11 jauni sociālās aprūpes mājās līgumi. Kopumā ir 14 aprūpētāji, 

kas aprūpē mājās 17 cilvēkus. 

 Sniegta sociālā rehabilitācija dzīvesvietā no vardarbības cietušajiem 11 

bērniem . 

 Izmaksāti pabalsti sociālo garantiju nodrošināšanai bez vecāku gādības 

palikušajiem 3 bērniem. 

 Palīdzēts iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām tehnisko palīglīdzekļu iegādē. 

 Apciemoti ilggadīgie Cesvaines iedzīvotāji un apsveikti 90, 95 gadu 

jubilejās. 

 Darbojas lietoto mantu apmaiņas punkts, kurā Cesvaines iedzīvotāji var 

nodot un saņemt mēbeles, sadzīves priekšmetus, apģērbus un apavus 

lietošanai. 

 Tika organizēta akciju „Skolassoma”, kurā aicinājām pašvaldības uzņēmējus 

palīdzēt bērniem no trūcīgām, daudzbērnu un citām grūtībās esošajām 

ģimenēm sagatavoties skolai. 

 Organizēta sadarbība ar Norvēģijas misionāru grupu, kuri apciemoja 

trūcīgās ģimenes ar bērniem un sniedza materiālu palīdzību.  

 Piedalāmies biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” veidotajā akcijā par 

Eiropas Komisijas pārtikas komplektu izdalīšanu trūcīgajām personām 

(kopā izdalīti 2400 komplekti). 

 Noorganizēta viena apbedīšana. 

 Decembrī trūcīgajām mājsaimniecībām nodotas 29 dāvanu kartes 

„Elektrības norēķinu kartes – 500 kWh” no A/S „Latvenergo”. 

 Budžeta informācija - Sociālā dienesta darbinieku darba samaksa Ls 11566,00 ; atalgojums 

fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata Ls 4520,00; darba 

devēja sociālais nodoklis Ls 3843,00. Inventāra iegāde Ls 595,00 – psihologa kabineta 

iekārtošanai. 

Pēc saistošiem noteikumiem pabalstos izmaksāti Ls 29602,00, t.sk. garantētais iztikas 

minimums Ls 13475,00 un pārskaitīts par komunālajiem maksājumiem Ls 2000,00; sociālās 

garantijas bez vecāku gādības palikušajiem bērniem Ls 2667,00; ārstēšanās pabalsts Ls 3500,00; 

pabalsts krīzes situācijā Ls 1700,00; pabalsts pēc soda izciešanas ieslodzījuma vietā Ls 80,00; 

pabalsts bērna dzimšanai Ls 510,00; pabalsts pirmklasniekiem Ls 360,00; apbedīšanas pabalsts Ls 

752,80; transporta izdevumu kompensācija Ls 130,00; dāvanas ilgdzīvotājiem un sociālās aprūpes 

centra iedzīvotājiem uz Ziemassvētkiem Ls 24,00; Ziemassvētku paciņas pašvaldībā deklarētajiem 

bērniem, kuri vēl neapmeklē pamatskolu Ls 700,00; pirktie sociālie pakalpojumi Balvu pansionātā 

Ls 5816,00; sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanai Ls 200,00. 

 Dienestā strādāja trīs darbinieki, no tiem divi ar augstāko izglītību. 

Plāni 2010.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.  
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 Sākt darbu pie mobilās brigādes izveides mājas aprūpei. 

 Meklēt iespējas zupas virtuves izveidei. 

 Veicināt darbu pie sociālā dienesta darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas. 

 

Cesvaines sociālās aprūpes nodaļa 
Cesvaines sociālās aprūpes nodaļā (turpmāk tekstā SAN) 2009.gadā uzturējās divdesmit 

Klienti, no tiem: 11 sievietes un 9 vīrieši, vidējais vecums 75 gadi, no tiem sieviešu – 80gadi, 

vīriešu – 72. 

2009. gadā SAN mirušas 3 personas, kuru mūža vidējais ilgums bija 72 gadi . 

SAN un ambulances uzturēšanai 2009. gadā tika izlietoti 88528 Ls: 

 Mēnesī vidēji uz vienu Klientu 332 Ls ( ieskaitot remonta darbu izmaksas). 

 Ambulances uzturēšanai tika izlietoti 8900 Ls. 

2009. gadā pansionātā bija 11,5 štata vienības un strādāja 11 darbinieki. 

 

Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju bāriņtiesa 
Cesvaines novada bāriņtiesa (turpmāk tekstā bāriņtiesa) ir Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju 

domes 1997.gada 2.aprīlī izveidota iestāde, kas attiecīgās pašvaldības teritorijā kārto aizgādnības, 

aizbildnības, adopcijas un bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzības 

jautājumus, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.  

Bāriņtiesa 2009.gadā strādāja 5 locekļu sastāvā. Sakarā ar Cesvaines novada izveidošanu, 

Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju bāriņtiesai no 2009.gada 1.jūlija mainīts nosaukums – 

Cesvaines novada bāriņtiesa. Ar 2009.gada 1.jūliju bāriņtiesa strādā 4 locekļu sastāvā. 

Bāriņtiesa savā teritorijā veic šādus uzdevumus 

 apliecina darījumu, ja to slēdz attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāji 

savstarpēji ar citām personām un darījuma summa nepārsniedz 6000 latu; 

 apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma 

sadali, ja sadalāmā manta vai tās daļa atrodas attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā; 

 ieraksta testamentu grāmatā attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju 

testamentus, pieņem glabāšanā to privātos testamentus, kā arī pieņem bāriņtiesai 

glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus; 

 apliecina attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju pilnvaras un pieņem 

pilnvaru atsaukumus; 

 apliecina attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju paraksta īstumu uz 

dokumentiem; 

 apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš attiecas uz 

konkrēto personu; 

 pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma grozīšanu vai 

uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja tās dzīvo attiecīgās bāriņtiesas darbības 

teritorijā; 

 apliecina parakstu uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai, ja viens no līdzējiem 

dzīvo attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā; 

 sagatavo dokumentu projektus. 

 Bāriņtiesa 2009.gadā bija plānojusi izlietot 10423,00 latus, bet tika izlietojusi 9279,17 

latus, darba algai – 7086,90 latus, nodokļiem – 1779,57 latus, komandējumu un dienesta braucienu 

izdevumi – 36,74 latus, pasta vērtszīmes un sakaru pakalpojumi – 270, izdevumi par transporta 

pakalpojumiem un tipogrāfijas izdevumi – 18,93, biroja preces un inventārs – 87,03. 
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Bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētājs un trīs bāriņtiesas locekļi. Bāriņtiesas darba 

nodrošināšanai pieņemts darbā protokolists uz 4 stundām mēnesī. Bāriņtiesas darbinieku vidējais 

vecums 45 gadi. 

 2009.gada aprīlī un maijā notika bāriņtiesas un sociālā dienesta organizētie kursi 

aizbildņiem un audžuģimenēm, kā arī vecākiem, kuri vēlējās papildināt savas zināšanas. 

Nodarbībās tika dota iespēja apgūt likumdošanas jautājumus, saskarsmi ģimenē, bērna attīstības 

jautājumus un bērna aprūpes jautājumus, ar kursu dalībniekiem darbojās lektori – psihologs, 

psihoterapeits, ģimenes ārsts un jurists 

 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. 

 Bāriņtiesa sadarbojas ar Madonas rajona policijas pārvaldes Kārtības policijas biroja 

2.nodaļas 2.iecirkni Cesvainē nepilngadīgo likumpārkāpumu gadījumos. 

 Bāriņtiesai izveidojusies laba sadarbība ar Cesvaines vidusskolas un Cesvaines 

internātpamatskolas administrāciju un pedagogiem skolas skolēnu problēmsituāciju gadījumos. 

 

Dzimtsarakstu nodaļa 
Dzimtsarakstu nodaļa pastāv kopš 1994.gada 1.janvāra., nodaļas vadītāja Ieva Lase, 

paraksta tiesības - Sarmītei Mellei. 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 un Dzimtsarakstu departamentam. Informāciju par darbu 

nodaļā vadītājs sniedz domes priekšsēdētājam, ar domes laikraksta „Cesvaines Ziņas” starpniecību 

informāciju saņem arī pašvaldības iedzīvotāji. 

Pēdējos piecos gados dzimtsarakstu nodaļā reģistrēto bērnu skaits ir: 2005. - 20, 2006.-21, 

2007. – 30, 2008.-19, 2009.- 23 bērni, reģistrētas 2005. - 5, 2006. – 9, 2007. – 3, 2008.- 9, 2009. - 

6 laulības un sastādīti Cesvaines baznīcās reģistrēto laulību reģistri 2005. - 5, 2006.- 4, 2007. – 9, 

2008. – 4, 2009 – 3 reģistri; reģistrēti 2005. - 39, 2006. – 44, 2007. – 45, 2008. – 36, 2009 - 35 

mirušie.    

Dzimtsarakstu nodaļas budžets nav atdalīts no domes budžeta. Dzimtsarakstu nodaļas 

pārziņa mēneša amata alga ir Ls 112.- 0,5 amata vienībām. Ceremonijām tiek izmantotas domes 

telpas, noformējumam iegādāti ziedi un sveces katrām kāzām vidēji par Ls 5.-, kopīgā summa gadā 

apmēram Ls 30.-, par reģistrētajiem civilstāvokļa aktiem pēdējos gados ir iekasēta valsts nodeva 

vidēji Ls 70.- gadā. 

Plašākām kāzu ceremonijām nodaļa izmanto lielo domes zāli, bet mazā zāle ir iekārtota 

atbilstoši ceremoniju prasībām. 

Par muzikālo pavadījumu paldies mūziķei Daigai Matrozei un Cesvaines mūzikas skolas 

pedagogiem. Ilgstoša un radoša sadarbība nodaļai ir ar ziedu veikala „Klēts” darbiniecēm, lai 

svinībās klātesošie gūtu estētisku baudījumu par telpu noformējumu. 

Budžeta iespēju robežās būtu nepieciešama lielās zāles grīdas seguma – parketa slīpēšana 

un lakošana.   

Dzimtsarakstu nodaļā iesakām kāzu viesiem viesoties Cesvaines pilī pēc laulību 

noslēgšanas. Pastāv iespēja sadarboties ar pašvaldības aģentūru „Cesvaines tūrisma centrs”, lai 

kāzu dienā izmantotu pils telpas. Arī Cesvaines parks ir patīkama apmeklējuma vieta kāziniekiem.  

2.1.5. Vide 

Labiekārtošanas nodaļa 
Labiekārtošanas nodaļā 2009. gadā strādāja 6,5 štata darbinieki: 

nodaļas vadītāja, 1 traktorists - strādnieks, 4 sētnieki, dārznieks (vasaras sezonā) strādnieks. 
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.Darba algās un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksās nodaļas 

darbiniekiem izmaksāti Ls 22249,58. 

Algotajos pagaidu darbos bezdarbniekiem no Nodarbinātības Valsts aģentūras, 

līgumstrādniekiem un ainavu arhitektam darba algās izmaksāti Ls 4956,16. Kopš 15.septembra 

nodaļā strādāja Eiropas Sociālā fonda projekta „Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, 

ja darba devējs ir pašvaldība” stipendiāti. Mēnesī tika nodarbināti vidēji 17 cilvēki, kuri strādā 

pašvaldības iestādēs. Labiekārtošanas nodaļā pagaidu sabiedriskajos darbos līdzdarbojās arī GMI 

pabalsta saņēmēji. 

Bezdarbnieki strādāja Cesvaines pilsētas sakopšanas darbos:  

 pils un parka celiņu uzturēšana ziemas sezonā, 

 regulāra atkritumu vākšana pilsētas teritorijā, 

 nocirsto atvašu un nozāģēto koku zaru dedzināšana ielu, ceļu malās un Cesvaines 

parkā,   

 puķu dobju un košumkrūmu apdobju uzrakšana, ravēšana, 

 nobirušo lapu grābšana un aizvešana, 

 Cesvaines parka celiņu kaplēšana un grābšana,  

 Pils, Rīgas, Baznīcas, Parka, Krasta, Raiņa, Brīvības ielu malu, galveno parka celiņu 

malu, Kraukļu centra zālienu appļaušana.  

Labiekārtošanas nodaļā iegādāts inventārs un saimniecības preces par summu Ls 590. 

Kārzdabas un Stradukalna kapi kopti 2 reizes vasaras sezonā, iesaistot darbā bezdarbniekus, 

Ķinderu kapsēta kopta regulāri vasarā un ziemā 12 ha platībā. Par atkritumu izvešanu un 

noglabāšanu SIA „ALBA” samaksāti Ls 1480,47. Organizēta Lielā talka pavasarī. Ķinderu kapos, 

domes ēkas, pils un domes stāvlaukuma puķudobēs, parkā iestādīti košumkrūmi , puķes un 

telpaugi par Ls 421,80. 

Vasaras sezonā zālieni pļauti ar domei piederošo traktoru TTR 4400, zāles pļāvēju un 

krūmgriezi. Regulāri pļauts zāliens stadionā, pilsētas skvēros, vidusskolai un Kraukļu skolai 

pieguļošajā teritorijā. Tiek uzturēta represēto piemiņas vieta Baznīcas dārzā , nacionālo partizānu 

piemineklis Kraukļos „Priežkalniņā”un leģionāru kapa vietas Kinderu kapos.  

Gadā labiekārtošanas nodaļā izlietoti Ls 30676.93. 

Autoceļu fonda finansējums: 

 Līdzekļu atlikums uz 2009.gada 1.janvāri –  Ls 24 870       

 Saņemtā mērķdotācija no Valsts budžeta –  Ls 73 772 

 Līdzekļu izlietojums –               Ls 96 030 

 Līdzekļu atlikums uz 2010.gada 1.janvāri –  Ls 2 612 

Autoceļu fonda izlietojums : 

 Autoceļu, ielu uzturēšana ziemā kopā – Ls 14 483 

 no sniega tīrīti pašvaldības ceļi - 137,02 km 

 tīrītas un kaisītas ielas 16,76 km un laukumi 

 Autoceļu, ielu uzturēšana vasarā – Ls 9 938 

 ceļu planēšana, profilēšana – Ls 5 044 

 grants seguma atjaunošana (Madonas, Kalna, Baznīcas un ceļš Jokums – Dimanti, 

Šņores ceļš, Jokums–Zamuri–Cērteles, Dzeņi–Spieķi, Graši–Kalnakrogs, Jokums – 

Daukstes, Jokums- Tirzas upe ) -Ls4 894 

 Tiltu, caurteku uzturēšana – Ls 990 

 Apgaismojuma ierīču uzturēšana kopā – Ls 20 909, t.sk. 

ielu apgaismošana – Ls 9 166 

apgaismojuma ierīču uzturēšana (Raiņa, Pils, Baznīcas, Augusta Saulieša 

ielās) – Ls 11 743 
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 Ceļa zīmju atjaunošana – Ls 2660 

 Melno segumu uzturēšana (bedrīšu remonts) – Ls 8 707 

 Autoceļu kopšana – Ls 2 232, t.sk. zāles pļaušana ceļu, ielu nomalēs 2 reizes sezonā 

142,31 km – Ls 2 232 

 Autoceļu apsekošana (satiksmes vizuālā uzskaite, semināri) – Ls 460 

 Ceļu speciālista un strādājošo darba samaksa – Ls 12264 

 Kredītsaistību atmaksa – Ls 19 068, t.sk. kredīta pamatsummas atmaksa – Ls 6 599, 

līzinga maksājumi - Ls 6 392, kredīta % maksājumi – Ls 6 077 

 Karjera topogrāfiskā uzmērīšana – Ls 615 

 Autoceļu un ielu rekonstrukcija un būvniecība – Ls 3 704  

 ietvju bruģēšana (Rīgas ielā no kioska līdz sulas upei) – Ls 3704 

 

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

(nodibinot saukta Madonas rajona vietējo pašvaldību 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. 

Būvvalde savu darbību ir uzsākusi 1999.gada 12.janvārī, kopīgi apvienojoties 11 Madonas 

rajona pašvaldībām. Līdz 2009.gada augustam būvvaldes dalībnieces kopā ir 17 rajona 

pašvaldības. 

Sakarā ar novadu reformu un Madonas novada izveidošanu un, lai izpildītu likuma "Par 

pašvaldībām" 15.panta prasību nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa 

tiesiskumu, no būvvaldes ar 2009.gada 31.augustu izstājas 12 pašvaldības: Aronas, Barkavas, 

Bērzaunes, Dzelzavas, Liezēres, Ļaudonas, Mārcienas, Mētrienas, Ošupes, Praulienas, Sarkaņu, 

Vestienas pašvaldība. No 2009.gada 1.septembra būvvaldes dalībnieces ir Cesvaines novada dome, 

Lubānas novada pašvaldība, kuru veido Indrānu pagasts un Lubānas pilsēta, un Varakļānu novada 

pašvaldība, kuru veido Murmastienes pagasts, Varakļānu pagasts un Varakļānu pilsēta. 

2009.gadā būvvalde ir izsniegusi 80 būvatļaujas, pieņemtas ekspluatācijā 52 būves, 

sagatavotas 33 izziņas par īpašuma tiesisko pamatu, apsekoti objekti dabā par kuriem sastādīti 12 

pārbaudes akti, sagatavotas ikmēneša atskaites Ekonomikas ministrijas Būvniecības 

departamentam, ceturkšņa atskaites statistikas pārvaldei. Pirmdienās notiek tikšanās ar klientiem 

pašvaldībās. Ir sakārtots būvvaldes arhīvs atbilstoši MK noteikumu prasībām. Gadā akceptēti 129 

būvprojekti, saskaņotas vienkāršotās renovācijas un vienkāršotās rekonstrukcijas. 

Līdz 2009.gada 31. augustam būvvaldē ir 3 darbinieki, no 2009.gada 1.septembra 

pamatdarbā viens, uz uzņēmuma līguma pamata divi darbinieki. Līdz ar izmaiņām būvvaldes 

struktūrā un veicamajā darba apjomā būtiski samazināti būvvaldes uzturēšanas izdevumi. 

Valsts ekonomiskās krīzes apstākļos samazinājusies būvniecība, īpaši privātajā sektorā. 

Būvvalde arī turpmāk veiks būvniecības uzraudzību un kontroli.  
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2.2.  Budžeta izpildes analīze 

 

Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums 
 

N.p.k. Finanšu līdzekļi 
Iepriekšējā gadā 

(faktiskā izpilde) 

Pārskata gadā (2009) 

Plāns Izpilde  

1. Finanšu resursi izdevumu 

segšanai (kopā) 
2 743 455 2 979 586 2 041 231 

1.1. dotācijas 1 704 373 2 165 705 1 291 231 

1.2. maksas pakalpojumi un citi 

pašu ieņēmumi 
1 039 082 813 881 750 000 

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība - - - 

2. Izdevumi (kopā) 1 993 924 3 005 046 2 255 634 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 1 745 589 1 444 207 1 569 824 

2.1.1. subsīdijas un dotācijas, tai 

skaitā iemaksas /pabalsti/ 

starptautiskajās organizācijās 

16 432 24 653 28 432 

2.1.2. pārējie uzturēšanas izdevumi 1 729 157 1 560 839 1 541 392 

2.2. izdevumi 

kapitālieguldījumiem 
248 335 1 560 839 685 810 
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2.3.  Informācija par pakalpojumiem 

 

Pakalpojuma veids Ieņēmumi, Ls 

Telpu noma 6 467 

Ēdināšanas pakalpojumi 62 360 

Autotransporta pakalpojumi  833 

Autoapmācība 2 035 

Maksa par Mūzikas skola 3 597 

Kultūras nama ieņēmumi 1 219 

Par avīzi “Cesvaines Ziņas” 838 

Ieņemumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem 330 

Citi ieņēmumi 39 485 

KOPĀ 117 164 

 

 

 

 

Ieņēmumi no pakalpojumiem (Ls)

Telpu noma; 

6 467

Autotransporta 

pakalpojumi; 

833

Autoapmācība; 

2 035

Maksa par Mūzikas skola; 

3 597

Kultūras nama ieņēmumi; 

1 219

Citi ieņēmumi; 

39 485

Ieņemumi par dokumentu 

izsniegšanu un 

kancelejas 

pakalpojumiem; 

330

Par avīzi “Cesvaines 

Ziņas”; 

838

Ēdināšanas pakalpojumi; 

62 360
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3. Budžeta informācija 

3.1.   Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums 

 

Informācija par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu LVL 
 

Kopsavilkuma bilance 

N.p.k. Rādītāji 
Uz pārskata perioda 

sākumu 

Uz pārskata perioda 

beigām 

1. Aktīvi kopā 9 814 005 9 757 681 

1.1. Ilgtermiņa ieguldījumi 9 460 815 9 288 458 

1.2. Apgrozāmie līdzekļi 353 190 469 223 

2. Pasīvi kopā 9 814 005 9 757 681 

2.1. Pašu kapitāls 8 537 104 8 840 914 

2.2. Kreditori 1 276 901 916 767 

 

 

 

Pamatbudžeta izlietojums LVL 

 

N.p.k. Finanšu līdzekļi 

Iepriekšējā gadā 

(2008 faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā (2009) izpilde pēc 

uzkrājumu principa 

apstiprināts  faktiskā izpilde 

1. Ieņēmumi (kopā) 2 743 455 2 979 586 2 041 231 

1.1. Dotācija no vispārējiem 

ieņēmumiem 

1 704 373 2 165 705 1 291 231 

1.2. Maksas pakalpojumi un citi 

pašu ieņēmumi 

1 039 082 813 881 750 000 

2. Izdevumi (kopā) 1 993 924 3 005 046 2 255 634 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 1 745 589 1 444 207 1 569 824 

2.1.1. Atlīdzība 1 321 806 1 015 000 1 124 977 

2.1.2. Komandējumi 5 810 2 819 1660 

2.1.3. Subsīdijas un dotācijas 16 432 24 058 28 432 

2.1.4. Pārējie uzturēšanas izdevumi 401 541 401 735 414 455 

2.2. Izdevumi 

kapitālieguldījumiem 

248 335 1 560 839 685 810 

3. Nodarbinātība    

3.1. Faktiskais nodarbināto skaits 238  256 

3.2. Vidējā darba alga 345  311 
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Pamatbudžeta ieņēmumi (Ls)

Maksājumi no 

Pašvaldību finanšu 

izlīdzināšanas fonda; 

92 994

Īpašuma nodokļi; 

41 594

Iedzīvotāju ienākuma 

nodoklis; 

552 427

Valsts un pašvaldības 

nodeva; 

1 720Maksas pakalpojumi; 

120 391

Sodi un sankcijas; 

1 064

Pārējie ieņēmumi; 55 

224

Norēķini ar pašvaldību 

budžetiem; 

56 687

Mērķdotācijas; 

1 141 550

 
 

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām 

kategorijām (%)

Vispārējie valdības 

dienesti

9%

Dzīvokļu saimniecība 

un komunālie 

pakalpojumi

2%

Sociālā 

nodrošināšana

6%

Brīvais laiks, sports, 

kultūra

8%

Izglītība

75%
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Pamatbudžeta izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas (Ls)

Atalgojumi, darba 

devēja nodoklis; 

138 506

Komandējumu 

izdevumi; 

1 660

Pakalpojumu izdevumi; 

245 649

Materiālu, 

energoresursu, ūdens 

un inventāra iegāde; 

162 011

Subsīdijas un dotācijas; 

28 432

Kredītu procentu 

samaksa; 

17 183

Grāmatu un žurnālu 

iegāde; 

837

Kapitālie izdevumi; 

685 810

 
 

Speciālā budžeta līdzekļu izlietojums LVL 
 

N.p.k. Finanšu līdzekļi 

Iepriekšējā gadā 

(2008 faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā (2009) 

apstiprināts  faktiskā izpilde 

1. Ieņēmumi (kopā) 188 934 98 713 77 704 

1.1. Īpašiem mērķiem iezīmētie 

ieņēmumi 
188 934 98 697 77 704 

2. Izdevumi (kopā) 155 280 123 283 96 223 

2.1. Uzturēšanās izdevumi (kopā) 147 110 123 283 94 970 

2.1.1. Atlīdzība 15 219 10 232 12 264 

2.1.2. Komandējumi - - - 

2.1.3. Subsīdijas un dotācijas - - - 

2.1.4. Pārējie uzturēšanas izdevumi 131 891 112 961 82 706 

2.2. Izdevumi 

kapitālieguldījumiem 
8418  1253 

3. Nodarbinātība    

3.1. Faktiskais nodarbināto skaits 2 2 1 

3.2. Vidējā darba alga 306  306 
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Saņemto ziedojumu un dāvinājumu izlietojums  
 

N.p.k. Rādītāji Ls 

1. Saņemts (kopā) 6 172 

1.1. Lielākie ziedotāji  

1.1.1. „Santexo” SIA 1 000 

1.1.2. „Cesvaines Piens” AS 1 000 

1.1.3. Daina Auniņa 900 

1.1.4. Māra Dāvis 936 

1.1.5. „Halle B” SIA 100 

1.1.6. „Madonas Patērētāju biedrība” SIA 100 

2. Izlietots (kopā) 7 609 

2.1. Kapitālās iegādes 335 

 

3.2.  Valsts ieguldījumu programmu ietvaros piešķirto budžeta līdzekļu 

izlietojums 

Valsts ieguldījumu programmu ietvaros piešķirto budžeta līdzekļu mērķi un izlietojums: 

 7000 Ls no Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Cesvaines pils glābšanas darbiem, 

 310000 Ls Cesvaines skolas 630 vietām 1.kārtas būvniecībai, 

 1020 Ls mērķdotācija bezmaksas interneta un datoru izmantošanai pašvaldības bibliotēkās, 

 481 Ls mērķdotācija mācību grāmatu iegādei. 
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Pašvaldības darbinieku izglītība

pamata

2%

vidējā/speciālā

48%

augstākā

50%

 

4. Personāls 
 

Kopējais strādājošo skaits Cesvaines pašvaldības iestādēs 2009.gada sākumā bija 211, bet 

pēc novada izveidošanas gada beigās darbinieku skaits pieauga līdz 256 (iestādēm pievienojās 

Cesvaines internātpamatskola). Vidējā darba alga strādājošiem Ls 311 mēnesī. 2009.gadā valsts 

finansu krīzes ietekmē Cesvaines pašvaldības darbiniekiem tika noteikta nepilna darba laika nedēļa 

30 stundas, līdz ar ko proporcionāli darba stundām samazinājās arī atalgojums. No 2010.gada 

februāra pašvaldības budžeta ieņēmumi atļāva darba laiku palielināt līdz 35 stundām nedēļā. 

Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju 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. 2009.gadā tika izsludināts konkurss 

uz Kultūras darba organizatora amata vietu, kurš noslēdzās 2010.gada februārī. 

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

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

No pašvaldības 256 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. 

 

Cesvaines pašvaldības darbinieku vecuma sadalījums

Darbinieki no 31-40 

gadu vecumam

23%

Darbinieki līdz 30 

gadu vecumam

4%

Darbinieki no 41-50 

gadu vecumam

39%

Darbinieki no 51-60 

gadu vecumam

30%

Darbinieki vecāki 

par 60 gadiem

4%
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Izpilddirektors

Cesvaines novada domes administrācijas struktūra
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Cesvaines novada vispārējās pirmsskolas izglītības iestāde

Cesvaines mūzikas un mākslas skola

Cesvaines bibliotēka

Cesvaines novada Kraukļu bibliotēka

Cesvaines kultūras nams

Cesvaines novada bāriņtiesa

Cesvaines sociālais dienests

Cesvaines internātpamatskola

Cesvaines vidusskola

Cesvaines novada dzimtsarakstu nodaļa

Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotā būvvalde
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5. 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 interneta 

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 

„Mārtiņrozes”, 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” atspoguļo pašvaldībā, tās iestādēs un institūcijās notiekošo, 

pašvaldības aktualitātes kultūrā, sportā, izglītībā, sociālajā aprūpē un citās jomās. Ar avīzēs 

starpniecību pašvaldības iedzīvotājiem ir sniegta informācija par domes darbību – informācija par 

domes sēdēs notiekošo, gada publiskais pārskats, budžets, saistošie noteikumi.  

2009. gadā laikraksts iznācis 12 reizes. Avīzes tirāža vidēji ir 550 eksemplāru.  

Laikraksta redkolēģijā ir viena amata vieta – redaktore. Iestāžu un uzņēmumu darbinieki 

periodiski atspoguļo savās institūcijās notiekošo. 

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

6.1.  Par teritorijas plānojumu 

2008.gada 7.janvārī tika apstiprināts Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojums 

2008.-2020.gadam un dome ir izdevusi saistošos noteikumus. 

2009.gada nogalē SIA ”Cesvaines kūdra” iniciēja teritorijas plānojumu grozījumu izstrādi, kas 

tiek plānota 2010.gadā.  

6.2. Par pašvaldības nekustamajiem īpašumiem 

Domes bilancē uz 31.12.2009. uzskaitīta zeme ar kopējo platību 608,5822 ha, t.sk. 

 Zemes īpašumi lauku teritorijā 52,2397 ha; 

 Zemes īpašumi pilsētā 75,6832 ha; 

 Zemes lietojumi pilsētā 68,6372 ha; 

 Zemes lietojumi lauku teritorijā 141,81 ha; 

 Pašvaldībai piekritīgās zemes lauku teritorijā 270,2121 ha. 

2009.gadā, pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.996 

“Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidus zemi, kura turpmāk 

izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo 

zemi”, tika veikta pašvaldības pilsētas zemes lietojumu izvērtēšana un precizēšana. Ar domes 

17.12.2009. sēdes Nr.11 lēmumiem Nr.12 un 13 apstiprinātas pašvaldībai piederošās un piekrītošās 

zemes. Šī procesa rezultātā palielinājusies pašvaldības zemes lietojumu kopplatība par 2,1453 ha.  

Būtiski palielinājusies pašvaldībai piekritīgo zemju kopplatība lauku teritorijā, jo pašvaldībai 

piekritīgajās zemēs 2009.gadā ieskaitītas tās zemes platības, uz kurām izbeigtas lietošanas tiesības 

pastāvīgajiem zemes lietotājiem, kuri līdz 2008.gada 1.septembrim nebija iesnieguši zemes robežu 

plānu vai apliecinājumu par priekšapmaksas veikšanu. Šos datus pašvaldībai iesniedza Valsts 

zemes dienesta Vidusdaugavas reģionālās nodaļas Madonas birojs. Pašvaldībai piekritīgo zemju 

kopplatība lauku teritorijā palielinājusies par 132,1 ha. 

Pašvaldībā turpinās domes nekustamo īpašumu uzmērīšana, inventarizēšana un nostiprināšana 

zemesgrāmatā.  

6.3. Projektu realizācija 

2009.gadā turpinājās uzsākto projektu realizācija, kuriem pašvaldība jau ir ņēmusi aizņēmumus 

vai arī vēl ņems. Tas, protams, būs garants Cesvaines attīstībai, tomēr nopietni apgrūtinās budžetu. 

Lielākais pašvaldības projekts, kam bija nepieciešams līdzfinansējums 2008.gadā, ir 

ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošana. Projektu finansē pārsvarā no Eiropas Kohēzijas fonda 

(74%) un valsts (18%) naudas. Pašvaldības un tās uzņēmuma ieguldījums projektā ir apmēram 8%. 

Šī projekta trešajai kārtai, tas ir, attīrīšanas ietaišu būvei, būvniecības termiņš bija līdz 2009.gada 

beigām, kad tas arī veiksmīgi noslēdzās  

Pēc projekta realizācijas pilsēta nodrošināta ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni, būtiski samazināta 

ūdensvada avāriju iespējamība, samazināts notekūdeņu piesārņojums Sulas upē, gruntsūdeņu 

piesārņojums, uzlabota notekūdeņu dūņu savākšana un apstrāde, nodrošināta nepārtraukta 

elektroenerģijas padeve elektrības pārtraukuma gadījumā. Projekta kopējās izmaksas visā 

realizācijas laikā no 2006.līdz 2010.gadam ir 3 446 971 EUR. 

Turpinās darbs pie atbalstītās ERAF (Eiropas reģionālās attīstības fonds) aktivitātes 

„Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana" projekta 

„Dabaszinātņu un matemātikas apguves uzlabošana Cesvaines vidusskolā”. Projekta kopējās 

izmaksas Ls 98 392, ar pašvaldības ieguldījumu Ls 7380. Projekta ietvaros tiks izveidoti 
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mūsdienīgi un jaunajiem izglītības standartiem atbilstoši ķīmijas, bioloģijas, fizikas un 

matemātikas kabineti.  

Pamatojoties uz ELFLA (Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai) 

izsludināto projektu konkursu, pašvaldība guva atbalstu projekta iesniegumam “Tautas nama 

rekonstrukcija, tā teritorijas labiekārtošana un bibliotēkas rekonstrukcija Cesvaines pašvaldībā”, 

kura ietvaros tika izstrādāti vienkāršotās renovācijas projekti un veikta rekonstrukcija bibliotēkas 

ēkai, bet 2010. gadā tiks pabeigta Tautas nama un laukuma labiekārtošana. Projekta kopējais 

finansējums Ls 118 318, no kuriem pašvaldības ieguldījums būs Ls 24 051. 

2009. gada nogalē tika noslēgts līgums ar Vides ministriju par KPFI (Klimata pārmaiņu 

finanšu instruments) līdzfinansētā projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Cesvaines novada 

vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē”, kā rezultātā tiks siltināta pirmsskolas izglītības ēka, 

nomainīti logi, durvis un jumta segums, kā arī siltināts pagrabs un apkures cauruļvadi. Projekts tiks 

realizēts līdz 2010. gada 17. augustam. 

Par Cesvaines skolas būvniecības projektu – 2009. gadā pašvaldība nokārtoja aizņēmu Ls 

300 000 un valsts piešķīra Ls 310 000, tādejādi parāds ar būvfirmu SIA „Latvijas Energoceltnieks” 

ir nokārtots. Kopējās projekta izmaksas sastāda Ls 4 348 193. 

Diemžēl sakarā ar mērķdotāciju programmas likvidāciju nav atbalstīti tālākie darbi -skolas 

2.kārtas sporta zāles un saimniecības telpu bloka būvniecība un 3. kārtas sākumskolas telpu bloka 

un stadiona būvniecība. 

Trīs reizes piedaloties ERAF projektu konkursā, pašvaldībai neizdevās iegūt finansējumu 

Madonas ielas posma būvniecībai pie jaunās skolas, lai arī šī ielas posma sakārtošana ir ļoti svarīga 

no kustības drošības viedokļa.  

No Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, Kultūras pieminekļu izpētes, 

glābšanas un restaurācijas programmas Cesvaines pils glābšanas darbiem iegūti Ls 7000. 

2009.gada 11.septembrī Cesvaines novada dome noslēdza līgumu ar Nodarbinātības valsts 

aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta aktīvā nodarbinātības pasākuma „Apmācība darba 

iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība” īstenošanu. Šī projekta ietvaros 

pašvaldība ar projekta finansējumu 100Ls/mēnesī sākotnēji organizēja apmācību 11 

bezdarbniekiem, turpmāk līdz gada beigām vidēji 20 bezdarbniekiem mēnesī. Novada domes 

Labiekārtošanas dienesta vadībā Projekts veiksmīgi turpinās 2010.gadā un katrs darbinieks 

joprojām dod lielu ieguldījumu Cesvaines pilsētas un novada vides sakopšanā un labiekārtošanā. 

2009.gada nogalē SIA „Cesvaines siltums” ar mērķi renovēt pilsētas siltumtīklu iesaistījās 

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda organizētajos pasākumos centralizētās siltumapgādes sistēmu 

efektivitātes paaugstināšanai. Sākotnēji prognozētās izmaksas Ls 265 668, projekta ietvaros bija 

paredzēts veikt esošo fiziski un morāli novecojušo siltumtīklu rekonstrukciju. Siltumtīklu 

rekonstrukcijas gaitā visas 30 un vairāk gadus kalpojušās siltumtīklu caurules tiks nomainītas ar 

jaunām – rūpnieciski izolētām. Šobrīd, 2010.gada vasarā jau veiksmīgi uzsākta šī projekta 

realizācija. 
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6.4.  Iestādes finanšu saistības 
 

Līdzdalība uzņēmumu kapitālā kustības pārskats (latos) 
 

N.p.k. Uzņēmuma nosaukums 

Ieguldījuma 

uzskaites 

vērtība gada 

sākumā 

Ieguldījumu 

pārvērtēšana 

Ieguldījuma 

uzskaites vērtība 

gada beigās 

Līdzdalība 

% 

1. SIA „Cesvaines siltums” 84 877 0 84 877 100 

2. SIA „Cesvaines komunālie 

pakalpojumi” 

185 521 0 185 521 100 

3. SIA „Alba – 5” 44180 0 44180 11 

 

 

Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes aizņēmumu saraksts (latos) 
 

Aizņēmuma 

mērķis 

Līguma 

parakstīšanas 

datums 

Aizņēmuma 

atmaksas 

termiņš 

Aizņēmuma 

līguma 

summa 

Aizņēmuma 

atlikums gada 

sākumā 

Samaksāts 

pārskata 

gadā 

Aizņēmuma 

atlikums 

Cesvaines pils 
atjaunošanai 

(kreisais spārns) 

23.12.2004 20.12.2009. 35 000 7 000 7 000 0 

Cesvaines pils 

atjaunošanai  (labais 

spārns) 

23.11.2006 20.11.2026. 125 000 112 480 6260 106 220 

SIA „ALBA -5” 
pamatkapitāla 

palielināšanai 

15.03.2007 20.01.2012 43 960 33 160 10800 22 360 

Cesvaines 

vidusskolas 

celtniecībai 

21.06.2007 20.05.2027 200 000 189 740 10 206 179 480 

Cesvaines 
vidusskolas 

celtniecībai 

02.11.2009 20.10.2029 300 000 0 0 300 000 

SIA „Cesvaines 

komunālie 

pakalpojumi” 
pamatkapitāla 

palielināšanai 

04.10.2008 20.08.2023 80 000 80 000 2 808 77 192 

Tautas nama un 

bibliotēkas 
rekonstrukcija 

11.11.2009 20.06.2029 34 415 0 0 34 415 

Kopā   818 375 422 380 37 128 719 667 

 

 

Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes galvojumi (latos) 
 

Uzņēmuma nosaukums Aizdevuma mērķis 
Galvojuma 

summa 

Kopējā atmaksātā aizņēmuma 

pamatsumma 

uz pārskata gada 

sākumu 

uz pārskata gada 

beigām 

SIA „Cesvaines 

komunālie pakalpojumi” 

Ūdenssaimniecības 

projekta realizācijai 
80 000 78 337 77 192 

SIA „Alba-5” Sadzīves atkritumu 

apsaimniekošana 
11 410 5 705 2 853 
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7. Pielikumi 
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