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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 – 2011.
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.

1.3.

Izmaiņas iestādes darbībā pārskata gada laikā

Atbilstoši pašvaldības statusam novada domē ir 13 deputāti, kuri nemainīgā sastāvā strādā
2011.gadā - Vilnis Špats, Juris Rozenbergs, Didzis Baunis, Gita Mickeviča, Vēsma Nora, Iveta
Raimo, Skaidrīte Aveniņa, Selga Leimane, Roberts Driķis, Inguna Luce, Jānis Vanags, Baiba
Putniņa,Jānis Vizulis.
Domes priekšsēdētājs Vilnis Špats, domes priekšsēdētāja vietnieks ir deputāts Juris
Rozenbergs, kura amats nav algots. Domes administratīvā vadītāja funkcijas veica izpilddirektors
Uģis Fjodorovs.
Lai nodrošinātu novada pašvaldības darbību, domē darbojās 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 – Iveta Raimo,
Locekļi - Vilnis Špats, Vēsma Nora, Juris Rozenbergs, Iveta Raimo, Jānis Vizulis.
Pašvaldības funkciju pildīšanai domē izveidotas šādas komisijas:
Zemes komisija,
Privatizācijas komisija,
Administratīvā komisija,
Vēlēšanu komisija.
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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.

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 65% no visiem izdevumiem. Pašvaldības teritorijā 2011.gadā atradās 4
izglītības iestādes – Cesvaines vidusskola, Cesvaines internātpamatskola, Cesvaines vispārējās
pirmsskolas izglītības iestāde 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.
Skola realizē šādas mācību programmas:
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.
2011./2012.mācību gadā skolā mācās 343 skolēni:
1.– 9.klasēs 252 skolēni apgūst pamatizglītības programmu (21011111);
10. – 12.klasēs 91 skolēns apgūst matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena
programmu (31013011).
2011. gadā 34 skolas 9. klases absolventi saņēma apliecību par pamatizglītību un 35 skolas 12.
klases absolventi atestātu par vidējo izglītību.
Vidusskolas centralizēto eksāmenu rezultāti 2011. gadā tika uzlaboti jau ceturto gadu pēc
kārtas, A,B,C līmeņos sasniedzot 76%.
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Cesvaines vidusskola saņēma Draudzīgā aicinājuma fonda apbalvojumu matemātikas
skolotājiem par izciliem sasniegumiem matemātikas pasniegšanā.
Skolēni 11.klasē veiksmīgi izstrādājuši zinātniskos darbus, vairāki darbi piedalījušies
starpnovadu konkursā.
Mācību priekšmetu olimpiādēs skolēni guva ļoti labus rezultātus. Kopā iegūtas 26 godalgotas
vietas un 8 atzinības. Atzīstami ir arī skolēnu panākumi sporta sacensībās gan reģionālajā, gan
valsts mērogā.
Cesvaines vidusskolas skolotāja turpināja vadīt Starpnovadu sākumskolas metodisko
apvienību, veiksmīgi organizējot seminārus un citus pasākumus.
Skolas izstāžu vietā acis priecēja Madonas mākslinieku biedrības “Laisma” gleznu un
zīmējumu izstāde un Cesvaines Mūzikas un Mākslas skolas audzēkņu darbi, nodrošinot bērnu
estētisko izglītību.
Skolas izstāžu vietā acis priecēja Madonas mākslinieku biedrības “Laisma” gleznu un
zīmējumu izstāde un Cesvaines Mūzikas un Mākslas skolas audzēkņu darbi, nodrošinot bērnu
estētisko izglītību.
Aktīvi tika turpināts darbs dažādu ārpusklases pasākumu plānošanā un organizēšanā,
nodrošinot skolēnu interešu izglītību. Vecāku nedēļas ietvaros bija iespēja piedalīties radošajās
darbnīcās un apmeklēt atzītu lektoru lekcijas. Veiksmīgi izdevās jaunā aktivitāte – stundas vada
vecāki. Mācību procesu interesantāku padarīja mācību priekšmetu nedēļas. Tradicionāli turpinājās
sadarbība ar Cesvaines luterāņu un katoļu draudzes mācītājiem. Skolēni piedalījās ikgadējā parka
sakopšanas talkā. Skolēnu pašpārvaldes iniciatīvas rezultātā Cesvaines Sociālās aprūpes centra
iemītnieki saņēma dāvanas un klausījās muzikālus priekšnesumus. Skolēnu pašpārvalde uzņēma
starpnovadu pašpārvalžu līderus. Mārtiņdienas tirgū interesenti varēja iegādāties dažādas skolēnu
saražotas preces. Skolas deju kolektīvs “Sprīdītis “ kopā ar saviem draugiem no Pleskavas
piedalījās tautisko deju festivālā Jēkabpilī “Latvju bērni danci veda”, rādot sava novada
programmu. Skolas ģitāristu pulciņš piedalījās Vislatvijas dziesminieku saietā Jaunpiebalgā.
Sākumskola visām klasēm izstrādāja vienotus rudens pārgājiena maršrutus un noslēgumā satikās,
īstenojot brīvdabas apmācības.
Sadarbībā ar Cesvaines novada domi, tās iestādēm un arī citām institūcijām, skolā notikuši
dažādi koncerti un ārpusskolas pasākumi, uzņemtas vairākas ārzemju viesu delegācijas.
Gada laikā skola iesaistījusies un realizējusi četrus Eiropas Savienības projektus, iesākusi
darbu skolvadības sistēmā “e-klase”, kā arī Pasaules bankas programmas ietvaros saņēmusi jaunu
skolas autobusu bērnu pārvadāšanai.
Skolā strādā 40 skolotāji ar atbilstošu augstāko pedagoģisko izglītību; 6 skolotājiem ir
maģistra grāds pedagoģijā. Pensijas vecumā ir 3 skolotāji. Skolā pastāvīgi strādā 33 tehniskie
darbinieki.
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, 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.
2011. gadā Cesvaines vidusskolā pabeigts Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu
„Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana”. Projekta
realizācijas rezultātā skola iegūva daudzveidīgus mācību līdzekļus dabaszinību un matemātikas
mācību priekšmetam, vēl labāku moderno informācijas tehnoloģiju pieejamību.
Sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu Cesvaines vidusskola piedalījās projektos „Skolas
auglis” un „Skolas piens”, kuri deva iespēju sākumskolas skolēniem skolā saņemt augļus vai
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dārzeņus un pienu bez maksas. Pateicoties sponsoru atbalstam tiks atbalstīti bērnu vecāki,
nodrošinot daļai no bērniem pusdienas bez maksas.
14. jūnijā, sekojot pagājušajā gadā iesāktajai tradīcijai, skolēnu grupai paredzēts pasākuma
pie Brīvības pieminekļa apmeklējums un izglītojoša programma Rīgā. Skola turpinās darbību
Eiropas Sociālā fonda projekta aktivitātē „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas
optimizācijas apstākļos”. Šī projekta galvenais mērķis ir skolotāju profesionālās darbības kvalitātes
novērtēšana. Projekta ietvaros 2012. gada 18. aprīlī Cesvaines vidusskolā notika Vidzemes
reģionālais seminārs „Mūsdienu skolotājs – personība, kompetences un inovācijas iespējas”.
Plānots turpināt remontu sākumskolā, jaunās skolas ēkas ēdamzāles stikla jumtu nomainīt
pret jumtu ar alumīnija segumu un pašu spēkiem labiekārtot skolas ēkas. Paredzētā finansējuma
apjomā sākt datoru nomaiņu, kas ļautu vidusskolēniem apgūt fakultatīvo kursu programmēšanā.
Piedalīties projektu konkursa „Sabiedrība ar dvēseli” 6. kārtā ar projektu „Spēļu telpa sākumskolas
skolēniem - Prieks”.
Atbilstoši programmām tiks izstrādāti individuālie plāni skolēniem ar mācīšanās
traucējumiem un garīgo atpalicību. Sekojot izmaiņām normatīvajos aktos plānots veikt skolas
iekšējo dokumentu inventarizāciju, izdarīt grozījumus skolas nolikumā, pilnveidot amatu aprakstus
un iekšējās kārtības, darba kārtības noteikumus.
Sadarbībā ar Vācijas skolu Realschule Würselen plānots izstrādāt projektu Eiropas
Kopienas Mūžizglītības programmas apakšprogrammas Comenius akcijā „Skolu partnerības”.
Sadarbībā ar Cesvaines vidusskolas padomi tiks izstrādāts skolas attīstības plāns no 2012.
līdz 2015. gadam.

Cesvaines internātpamatskola
Cesvaines internātpamatskolā īsteno 4 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 attīstības
traucējumiem, kods 21015811.
Skolā mācās 93 skolēni no 8 novadiem, tai skaitā 50 audzēkņi no Cesvaines novada:
45 skolēni pamatizglītības programmā (21011111);
43 skolēni pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programmā (21011811);
3 skolēni speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar mācīšanās
traucējumiem (21015611);
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 Iekļaujošās
izglītības atbalsta centru.
Noorganizētas izglītojošas nodarbības skolotājiem un skolēniem.
„Mobings” (centra „‟Dardedze‟‟ speciālisti);
„ Kādai jābūt audzināšanas darba stratēģijai strādājot ar bērniem ar mācību un
uzvedības traucējumiem‟‟;
„‟Savstarpējās attiecības. Jaunākais likumdošanā.‟‟;
Nodarbība kopā ar psiholoģi Daci Bērziņu;
Drošības dienu pasākumi kopā ar Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes
kārtības policijas biroja prevencijas grupu un brīvprātīgajiem jauniešiem;
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Seminārpraktikums kopā ar geštaltpraktiķi Daci Freibergu vecāko klašu
skolēniem, pedagogiem un vecākiem;
Tikšanās ar arodvidusskolu pārstāvjiem;
Nodarbības kopā ar „Ceļa skolas‟‟ darbiniekiem.
Sniegtas konsultācijas vecākiem par pusaudžu problēmām (gan individuālās sarunās ar
vecākiem, gan vecāku sapulcēs). Skolēniem bija iespēja piedalīties dažāda mēroga ārpusskolas
pasākumos:
Valsts kultūrkapitāla fonda un LNB Bērnu literatūras centra īstenotās lasīšanas
veicināšanas programmas "Bērnu žūrija" pasākumos;
Skolēnu karjeras izglītības pasākumā – ēnu diena;
A/s „Latvijas valsts meži” vides izglītības programmas „Izzini mežu” ietvaros
organizētā „Mammadaba meistarklase”;
Latvijas Lielajā talkā 2011;
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākumos.
Skolēniem tika radīta iespēja rādīt savu varēšanu dažādos pašu organizētos pasākumos:
Teātra dienas pasākumi kopā ar Cesvaines vidusskolas 4.klasi un Barkavas leļļu
teātra dalībniekiem;
Skolas leļļu teātra izbraukuma izrāde Dzelzavas pamatskolā;
Leļļu teātra viesizrāžu apmeklēšana;
Madonas Novadpētniecības muzeja izstāžu un izglītojošo nodarbību apmeklēšana;
Dzejas pēcpusdienas;
Pasākumi kopā ar kristīgās jaunatnes misijas norvēģu grupu;
Pasākumi projektā „Mēs senioriem, seniori – mums‟‟ sadarbībā ar biedrību
„Mārtiņrozes”;
Skolas bijušo darbinieku – pensionāru apciemošana, apsveikšana Ziemassvētkos
un Lieldienās.
Skolā 2011.gadā strādā 24 skolotāji, visi ar atbilstošu augstāko pedagoģisko izglītību; 2 ir
maģistra grāds pedagoģijā. Pensijas vecumā 1 skolotājs. Skolā darbojas atbalsta personāla komanda
– sociālais pedagogs, speciālais pedagogs, logopēds, daktere. Skolā pastāvīgi strādā 20 tehniskie
darbinieki. Visiem tehniskajiem darbiniekiem ir vidējā izglītība.

Cesvaines pirmsskola „Brīnumzeme”
Iestāde atrodas Cesvaines pilsētā, Celtnieku ielā 1, vienā ēkā ar Cesvaines vidusskolas
sākumskolu. Iestāde atvērta 1972.gada 18.novembrī. Ir vienīgā pirmsskolas iestāde Cesvaines
novadā. 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 – 4482, kods 01011111, sagatavot bērnus
pamatizglītības apguvei skolā.
2011. gada 5. jūlijā ir 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).
2011./ 2012. mācību gadā bērnu skaits pēc grupu komplektēšanas saraksta - 120 dažāda
vecuma un tautību bērni, 6 grupas bērni vecumā no 1,5 – 7 gadiem.
Grupām ar 2011. gada 1. septembri apstiprināti nosaukumi - „Spārīte” un „Sienāzītis” (1,5 -3
gadi), „Bitīte”(3 – 4 gadi), „Skudriņa” (4 - 5 gadi), „Bizmārīte” (5 – 6 gadi), „Taurenītis” (6 – 7
gadi) grupa „Kamenīte”, kurā nodarbības apmeklē speciālās programmas bērni, ar bērniem strādā
skolotāja logopēde, mūzikas skolotāja – logoritmika, sporta skolotāja - koriģējošā vingrošana.
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2011/2012.mācību gadā 1. septembrī obligātajā sagatavošanai skolā vecumā (5/6 gadi)
mācības uzsāka 49 bērni, no tiem 10 bērni speciālās izglītības programmā, kods 01015511.
Bērnu skaits, kuru vecāki devušies uz ārzemēm - 10 bērni, kopā ar vecākiem pārcēlās uz dzīvi
ārzemēs - 4 bērni.
2010./2011.mācību gada tēma: Daba, apkārtne, matemātiskie priekšstati bērna pētnieciskās
darbības un patstāvīgās izziņas procesā. Mērķis - pedagogu profesionālās meistarības pilnveide
darbā ar bērniem, izmantojot pētnieciskās darbības dabā, sabiedriskās dzīves norisēs, saistot tos ar
matemātiskiem priekšstatiem.
2011./2012. mācību gada tēma: Veicināt bērna valodas attīstību aktīvā, pētnieciskā darbībā,
kas saistīta ar apkārtējās pasaules izzināšanu un iepazīšanos ar daiļliteratūru. Mērķis – pilnveidot
pedagogu kompetenci un profesionālo meistarību, īstenojot integrēto mācību saturu, saistot ar
valodas prasmju lietojumu un pilnveidi radošā mācīšanās procesā un pozitīvas pieredzes apmaiņā.
2011./2012. mācību gadā pirmo reizi valsts piešķīra finansējumu mācību līdzekļu iegādei, pēc
VISC apstiprināta mācību līdzekļu saraksta - izglītības programmas īstenošanai obligātā
pirmsskolas izglītības vecuma bērniem,.
2011. gadā ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas
optimizācijas apstākļos” atbalstu guva 12 pedagogi – 2 kvalitātes pakāpi ieguva 7 pedagogi, 3
kvalitātes pakāpi ieguva 5 pedagogi. Tālākizglītības kursus apmeklēja 14 pedagogi, kopā – 614
stundas. Viena skolotāja ieguva profesionālo bakalaura grādu, pirmsskolas skolotāja kvalifikāciju,
absolvējot Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolu.
Atskaites gadā iestādē strādāja 34 darbinieki, tai skaitā 33 sievietes, pedagoģiskais personāls 17
pedagogi, ar augstāko pedagoģisko izglītību 15, pedagoģiskajās augstskolās mācījās 3 pedagogi.
Plānotie darbi 2012. gadā:
Organizēt pedagoģisko procesu pēc 2011. gada 31. janvārī licencētās programmas
kods 01011111 – izglītības satura apguve integrētās apakšgrupu vai rotaļnodarbībās;
Turpināt darbu speciālajās programmas - kods 010115611, kods 0101015511,
integrējot programmā 5/6 gadīgos bērnus;
Turpināt dalību 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;
Iesaistīties dažāda veida un rakstura projektos, kuri nozīmīgi iestādei un sabiedrībai
– iestādes labiekārtošana, materiālās bāzes uzlabošana, pilnveide, piemēram - bērnu
rotaļu laukuma labiekārtošana, sporta inventāra papildināšana;
Turpināt aktīvi sadarboties ar bērnu vecākiem, ar Iestādes padomi, censties īstenot
vecāku ieteikumus iestādes darba pilnveidošanā - pedagoģiskās kompetences un
finansiālo iespēju robežās.

Cesvaines mūzikas un mākslas skola
2010./2011.mācību gadā mācījās 98 audzēkņi, t.sk. mūzikas programmās - 46 /klavierspēle 16, vijoļspēle – 9, čella spēle - 2, klarnetes spēle - 5, flautas spēle-5, saksofona spēle- 3, mežraga
spēle - 1, kora klase- 5/ un mākslas programmā 52. Apliecību par profesionālās ievirzes izglītību
saņēma 11 audzēkņi.
Skolā strādāja 15 pedagogi un 3 tehniskie darbinieki. No tiem:
Mūzikas programmās – 12,
Mākslas programmā – 3,
3 pedagogi ar Pedagoģijas maģistra grādu,
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12 pedagogi ar augstāko pedagoģisko izglītību.
Kolektīvās muzicēšanas formas:
Stīgu instrumentu ansamblis,
Orķestris,
Klarnetistu ansamblis,
Saksofonistu ansamblis,
Flautistu ansamblis,
Vokālais ansamblis.
Svarīgākie projekti un radošie pasākumi 2010./2011.mācību gadā:
Skolas 20 gadu jubilejas koncerts-izstāde,
Koncerti Cesvaines vidusskolā, Pirmsskolas izglītības iestādē,
Republikāniskais Mežradznieku konkurss – III vieta,
Zonālais vijolnieku konkurss – II vieta, atzinība.
Skolas kopējie izdevumi Ls 56724, no tiem:
Valsts dotācijas skolotāju algām Ls 32908,
Vecāku līdzfinansējums Ls 3612,
Pašvaldības finansējums Ls 20204.
Izlietots : 74% pedagoģiskā personāla algām, 2,6% pedagoģiskā procesa nodrošināšanai,
23,4% izglītības iestāde uzturēšanai, 0,007% investīcijas izglītības attīstībai.
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, 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 pils labajam spārnam (2007.g.), mazais kāpņu tornītis (2008.g.) un iespēju robežās
pils iekštelpas.
Pils kreisajā spārnā izvietota Cesvaines mūzikas un mākslas skola. 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 pašvaldības aģentūra „Cesvaines tūrisma centrs”.
2011.gadā atkārtoti izstrādāts un iesniegts izvērtēšanai pārrobežas sadarbības projekts Latvijas Krievijas – Igaunijas programmā. Sadarbības partneri - Cesvaines (Latvija), Marjamā (Igaunija),
Volhovas (Krievija) pašvaldības. Projekta ietvaros lielākie ieguldījumi plānoti Cesvaines pils
atjaunošanā Projektu konkursa rezultāti būs zināmi 2012.gada nogalē..
2011.gadā pils atjaunošanai no pašvaldības budžeta izmantoti šādi līdzekļi:
Logu un durvju vērtņu remonts Ls 610,
Materiāli iegāde remontdarbiem Ls 1600,
Atlīdzība remontdarbu veicējiem Ls 1360,
Signalizācijas uzturēšana un jaunas ierīkošana Ls 1110,
Kredītsaistību segšanai 6260 Ls.
No ziedojumu naudas pils atjaunošanai izmantoti šādi līdzekļi:
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Ēdamzāles kamīna dekoratīvās apdares restaurācija Ls 600,
Pils labā spārna telpu remonts Ls 500.
Cesvaine pils greznākais kamīns, kas atrodas kungu ēdamzālē, tiek restaurēts jau trešo gadu.
Kamīna restaurācija guvusi atzinību un 2011.gadā tika iekļauta Eiropas kultūras mantojuma dienu
objektu sarakstā. 10.septembrī Cesvaines pilī interesenti varēja sīkāk iepazīties ar kamīna
restaurācijas gaitu, kā arī apskatīt citus pils atjaunošanas darbus.
Kopējais pils apmeklētāju skaits 2011.gadā bija apmēram 13 000.
Nākošā, 2012.gada prioritātes joprojām ir līdzīgas. Tās ir:
Jaunu projektu izstrāde un dažādu investīciju piesaiste visām pils kompleksa daļām,
Ēdamzāles kamīna atjaunošanas turpināšana,
Ēdamzāles telpas izpēte un dekoratīvās apdares atjaunošana,
Elektroinstalāciju, ūdensapgādes, kanalizācijas un santehnikas nomaiņa,
Tālāka muzeju telpu pilnveidošana pils labajā spārnā un ekspozīcijas izvietošana
atjaunotajās 2.stāva telpās,
Izstādes telpu iekārtošana pils centrālajā daļā.

Cesvaines kultūras nams
Cesvaines kultūras nams ir Cesvaines novada pašvaldības iestāde – kultūras institūcija, kuras
pamatmērķis saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 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.
2011. gads ir bijis kultūras aktivitātēm piesātināts. Gads iesākās ar spilgtu pasākumu „Latvijas
Avīzes diena Cesvainē”, šī pasākuma ietvaros novadā viesojās Ministru prezidents Valdis
Dombrovskis, kurš tikās ar novada iedzīvotājiem un atbildēja uz dažādiem aktuāliem jautājumiem.
Marta sākumā Cesvaini pieskandināja Austrumlatvijas senioru koru skanīgās balsis, kā arī jaukto
koru sadziedāšanās svētki „Mēs tikāmies martā”. 26. martā atzīmējām dāmu deju grupas
„Kamenes” 10 gadu jubileju. Aprīlī Cesvaines vidusskolā norisinājās Vidzemes zonas sporta deju
čempionāts „Vidzemes zvaigznītes”. 12. jūnijā Cesvaines Tautas teātris aicināja cesvainiešus uz R.
Blaumaņa „Īstā līgaviņa” pirmizrādi. Jūnija beigās tika pabeigti darbi pie projekta „Tautas nama
ēkas rekonstrukcija daļēji izbūvējot mansardu”. 2. jūnijā kultūras nama durvis svinīgā atklāšanas
pasākumā tika atvērtas apmeklētājiem. 3. jūlijā Cesvaines novadā tika uzņemta pasaules latviešu
ģimeņu nometne „3x3”, tajā piedalījās vairāk kā 300 dalībnieku. Nometnes ietvaros kultūras nama
kolektīvi sniedza divus koncertus. Ar dziesmām un dejām 8. jūlijā nometnes dalībniekus, ka arī
vietējos iedzīvotājus sveica viesi no Ņūpurtas (Lielbritānija). Jūlija pēdējā sestdienā tradicionāli
norisinājās „Cesvaines pils parka svētki”, kā ietvaros tika iesvētīts un svinīgi pacelts Cesvaines
novada karogs. Augustā notika tradicionālie pasākumi orientēšanas sacensības, dāmu deju grupu
salidojums „Dāliju dancis”. 11. novembrī ar lāpu gājienu uz Cesvaines pili tika atzīmēta Lāčplēša
diena. 18. novembrī svinējām valsts svētkus, kuros tika sumināti Cesvaines novada gada cilvēki.
Decembrī Ziemassvētku laikā iededzām pilsētas egli un uzstādījām ielās gaismas dekorus, kas
rādīja papildus svētku noskaņojumu cesvainiešiem. 10. decembrī Cesvaines Tautas teātrim tika
svinēta 55 gadu jubileja. Uz Ziemassvētku pasākumiem kultūras namā tika aicināti bērni, kuri
neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi un novada seniori.
2011. gadā vienu reizi mēnesī Cesvaines vidusskolā demonstrējām projekta „Kinopunkts”
piedāvātās filmas. Ieeja maksa uz kino seansu simboliska - 1 santīms. Sākot ar oktobri kultūras
nama telpās notiek atklātie zolītes turnīri, tiek organizēti Latvijas Novusa federācijas čempionāti.
2011. gadā kultūras namam no Cesvaines pašvaldības budžeta piešķirti 97768 lati. 26000 lati
tika izlietoti labiekārtojot un aprīkojot kultūras nama telpas. Tika iegādāti un uzstādīti skaņas un
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gaismas aparatūras komplekti, skatuves un priekškara mehānismi, krēsli, priekškars, drapērijas.
Iekārtota garderobe, aktiertelpas, virtuve.
Kultūras nama darbu vada tā vadītāja, kura pakļautībā strādā divi darbinieki un septiņi
kolektīvu vadītāji. Kultūras namā darbojas 7 amatiermākslas kolektīvi - jauktais koris „Cesvaine”,
folkloras kopa „Krauklēnieši”, Tautas teātris „Cesvaine”, dāmu deju grupa „Kamenes”, bērnu deju
grupa „Ritms”, senioru koris „Virši”, pūtēju orķestris. Kopā amatiermākslas kolektīvos ir vairāk kā
160 dalībnieki. Kultūras nama rīkotos pasākumus 2011.gadā apmeklējuši apmēram 6500 cilvēku.

Cesvaines bibliotēka
Cesvaines bibliotēka ir novada kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas veic arī
jauniešu centra funkcijas. Bibliotēkas bezmaksas un maksas pakalpojumus ir tiesības bez
ierobežojumiem izmantot visiem apmeklētājiem. Bez Cesvaines novada ļaudīm lietotāju vidū ir
iedzīvotāji no Sarkaņu, Dzelzavas, Liezeres pagastiem, kā arī no citām Latvijas pilsētām, Vācijas,
Anglijas, Francijas. Bieži viesi ir ekskursanti, cesvainiešu ciemiņi un vienkārši garāmbraucēji.
2011. gadā bija 1015 bibliotēkas lietotāji. Viņi bibliotēku apmeklējuši 29360 reizes, saņemot
29783 grāmatas un citus dokumentus, izmantojot datorus ar interneta pieslēgumu.
Cesvaines bibliotēkā ir 4 nodaļas: abonements, bērnu literatūras nodaļa, lasītava un publiskais
interneta pieejas punkts. Bibliotēka ir apmeklēta, jo sniegtie pakalpojumi ir daudzveidīgi – iespēja
izvēlēties grāmatas, lasīt žurnālus, laikrakstus, bez maksas izmantot interneta pakalpojumus (tai
skaitā bezvadu interneta pieslēgumu, ko var lietot arī pie bibliotēkas ēkas), saturīgi pavadīt brīvo
laiku, apmeklēt pasākumus, kopēt, drukāt.
Bibliotēka atvērta lasītājiem katru darba dienu no plkst. 9°° līdz 17°°, sestdienās no10°° līdz
14°°. Vasaras periodā sestdienās bibliotēka ir slēgta.
Priecājamies, ka, pateicoties pašvaldības piešķirtajiem budžeta līdzekļiem, varam regulāri
iegādāt jaunās grāmatas – gan daiļliteratūru, gan bērnu grāmatas, gan nozaru literatūru, tāpat arī
laikrakstus un žurnālus.
Pēcpusdienās bibliotēka pilda jauniešu centra funkcijas.
Ikdienā sniedzam individuālas konsultācijas gan tradicionālo, gan elektronisko bibliotēkas
resursu izmantošanā.
Bibliotekāres apmeklē seminārus reģiona galvenajā bibliotēkā Madonā, kā arī piedalās
dažādos republikas mēroga semināros un konferencēs. Bibliotēkas lietotāji no tā necieš, jo iestāde
šo iemeslu dēļ nekad nav slēgta.
Katru gadu bez jau tradicionāliem rīkojam tādus pasākumus, kas interesē plašākai sabiedrībai.
2011.gadā janvārī – maijā vadījām bērnu un jauniešu lasīšanas veicināšanas projektu „Burtu
spēles”. Tā ietvaros vairākās vecuma grupās katrs dalībnieks izlasīja 3 – 5 grāmatas, par ko izteica
savu vērtējumu un par vislabāko grāmatu gatavoja radošo darbiņu. Šajā laikā organizējām vairākas
radošās darbnīcas, atklāšanas un noslēguma pasākumus. Aprīlī pirmsskolas „Brīnumzeme” bērni
bibliotēkā papildināja zināšanas par Lieldienu tradīcijām un gatavoja dekorus. Oktobrī aicinājām
bērnus ar daudzveidīgu pasākumu atzīmēt A. Brigaderes 150 gadu jubileju. Janvārī domes zālē
organizējām atvēršanas svētkus jau aizsaulē aizgājušā novadnieka A. Priedīša dzejas un aforismu
grāmatai „Dzīvībai – šim brīnišķajam laikam”. Par dzejnieka dzīvi aizraujoši stāstīja un rādīja
video viņa sieva un meitas. Pavasarī plašu jubilejas pasākumu vidusskolas zālē sarīkojām
dzejniecei, publicistei Andai Līcei. Oktobrī ar Valda Atāla un Ilzes Gruntes koncertu svinējām
bibliotēkas 90 gadu pastāvēšanas jubileju.
Bibliotēkā plašs iedzīvotāju loks var iepazīties ar dažādiem pašvaldības projektiem un plāniem
par Cesvaines attīstību, piedalīties aptaujās.
Tuvākajā laikā meklēsim iespējas bibliotēkas ēkā nomainīt novecojušo un uzturēšanā dārgo
apkures sistēmu.
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Kraukļu bibliotēka
Cesvaines novada Kraukļu bibliotēka akreditēta 2007. gada 27.septembrī. Tā ir Cesvaines
novada pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras pakalpojumus ir tiesības bez
ierobežojumiem izmantot visiem novada iedzīvotājiem, kā arī jebkuram citam bibliotēkas
lietotājam. Bibliotēka atvērta piecas dienas nedēļā, arī sestdienās.
Madonas reģiona elektroniskajā kopkatalogā 2011. gadā ievadīts 90% no visa Kraukļu
bibliotēkas krājuma. Reģiona kopkatalogs tiek izmantots ikdienas bibliotekārajā darbā ar sistēmu
„Alise” meklējot un pievienojot bibliotēkas grāmatu eksemplārus. Norit darbs pie saturā un fiziski
novecojušu iespieddarbu norakstīšanas.
Bibliotēkā ir pieejamas 2 bezmaksas datubāzes www.letonika.lv un www.nais.lv Kraukļu
bibliotēkas lietotāji maz apmeklē šīs datubāzes. Labprātāk informācijas meklēšanai izmanto
www.likumi.lv , šeit ievietotā informācija ir ātrāk atrodama. Bērni rakstot projekta darbus un
referātus vislabāk meklē informāciju www.gogle.lv vai www.atlants.lv . Skolēnu patstāvīgajiem
darbiem, kur tiek prasīta informācija par rajonu, apmeklējam saiti www.teicija.lv , referātiem par
dzīvniekiem ejam saitē www.daba.lv. Bibliotēkā ir izveidota pape ar nosaukumu „Interneta adreses
WWW”- kurā ir atrodamas adreses gan spēlēm, mūzikai, informācijas meklēšanai.
Plāni nākamajam 2012.gadam:
Apgādāt bibliotēkas lietotājus ar jaunām grāmatām un preses izdevumiem;
Organizēt pasākumus, lai iedzīvotāji varētu garīgi bagātināties, izklaidēties;
Kraukļu bibliotēkas grāmatu fondu pievienot sistēmai „Alise” pilnā apjomā;
Uzsākt automātisko lietotāju bibliotekāro apkalpošanu;
Veikt apkures iekārtu remontu abonementa telpā;
Turpināt bibliotēkas ēkas jumta remontu.

Sociālā nodrošināšana
Cesvaines sociālais dienests
2.1.3.

Cesvaines sociālais dienests izveidots 2005. gada 15. aprīlī, dienestam 2008. gada 1.
augustā tika izveidota struktūrvienība „Sociālās aprūpes nodaļa” (turpmāk tekstā - SAN). SAN
nodrošina klientus ar primāro medicīnisko un sociālo aprūpi pansionātā A. Saulieša ielā 14, kā arī
veic nekustamā īpašuma apsaimniekošanu A. Saulieša ielā 10 un 12.
Dienesta darbības rezultāti:
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 2 jauni sociālās aprūpes mājās līgumi. Kopumā ir 12 aprūpētāji, kas
aprūpē mājās 15 cilvēkus;
9 bērniem sniegta sociālā rehabilitācija dzīvesvietā;
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;
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Piedalāmies biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” veidotajā akcijā par Eiropas
Komisijas pārtikas komplektu izdalīšanu trūcīgajām personām ( kopā izdalīti 3928
komplekti);
Gada laikā trūcīgajām mājsaimniecībām nodotas 108 dāvanu kartes „Elektrības
norēķinu kartes – 500 kWh” no A/S „Latvenergo”;
Sadarbojāmies ar Latvijas Bērnu fondu un 6 bērni ar īpašām vajadzībām piedalījās
nometnē „Vasarraibumiņa piedzīvojumi”;
Sadarbībā ar biedrību „Svētā Jāņa Palīdzība” atvērta „Zupas virtuve”, kur 40
personas saņem zupas porcijas.
Sociālā dienesta darbinieku darba samaksa Ls 15033; atalgojums fiziskajām personām uz
tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata Ls 3323; darba devēja sociālais nodoklis Ls 4340.
Pēc saistošiem noteikumiem pabalstos izmaksāti Ls 61661, t.sk. garantētais iztikas minimums Ls
53206; dzīvokļa pabalsts par apkuri Ls 3750; sociālās garantijas bez vecāku gādības palikušajiem
bērniem Ls 2425; pabalsts veselības aprūpei Ls 1500; pabalsti ēdināšanai Ls 20; pabalsts pēc soda
izciešanas ieslodzījuma vietā Ls 15; pabalsts pirmklasniekiem Ls 360; apbedīšanas pabalsts Ls 200;
pirktie sociālie pakalpojumi citu novadu pansionātā Ls 5744. Dienestā strādāja 17 darbinieki, no
tiem 13 darbinieki SAN, četri ar augstāko izglītību.
Plāni 2012.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 tiks paplašināta sociālās aprūpes nodaļa;
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 tiks paplašināta sociālās aprūpes nodaļa.

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 2011.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.

Dzimtsarakstu nodaļa
Dzimtsarakstu nodaļa pastāv kopš 1994.gada 1.janvāra, nodaļas vadītāja Ieva Lase.
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
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priekšsēdētājam, ar domes laikraksta „Cesvaines Ziņas” starpniecību informāciju saņem arī
pašvaldības iedzīvotāji.
Pēdējos piecos gados dzimtsarakstu nodaļā reģistrēto bērnu skaits ir: 2007. – 30, 2008.-19,
2009.- 23, 2010 – 20, 2011.-13 bērni.; reģistrētas 2007. – 3, 2008.- 9, 2009.- 6, 2010.- 4, 2011.- 9
laulības un sastādīti Cesvaines baznīcās reģistrēto laulību reģistri 2007. – 9, 2008. – 4, 2009.- 3,
2010.- 4, 2011.- 5 reģistri; reģistrēti 2007. – 45, 2008. – 36, 2009.- 35, 2010.- 35, 2011.- 25
mirušie.
Dzimtsarakstu nodaļas budžets nav atdalīts no domes budžeta. Dzimtsarakstu nodaļas
pārziņa mēneša amata alga ir Ls 112 par 0,5 amata vienībām. Ceremonijām tiek izmantotas domes
telpas, noformējumam iegādāti ziedi un sveces katrām kāzām vidēji par Ls 8, kopīgā summa gadā
apmēram Ls 50, par reģistrētajiem civilstāvokļa aktiem pēdējos piecos gados ir iekasēta valsts
nodeva vidēji Ls 70 gadā.
Plašākām kāzu ceremonijām nodaļa izmanto lielo domes zāli, kura jāiekārto pasākuma
vajadzībām, bet labiekārtota tieši svinīgajiem dzimtsarakstu nodaļas pasākumiem ir mazā zāle.
Laulību ceremonijām tiek nodrošināts muzikālais pavadījums, ir radoša sadarbība ar SIA „Divi
torņi” darbiniecēm, lai svinībās klātesošie gūtu estētisku baudījumu par telpu noformējumu.
Pēc domes ēkā notiekošajiem remontdarbiem 2012.gadā, vizuāli un praktiski uzlabosies
apstākļi arī laulību ceremoniju telpās – mazā un lielajā zālē, foajē, atstājot viesiem patīkamākas
atmiņas par nodaļu, par ceremoniju. 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” direktore un viņas izdomas bagātie darbinieki.

Vide
Cesvaines novada domes Labiekārtošanas nodaļa
2.1.4.

Labiekārtošanas nodaļā 2011. gadā bija šādas amata vietas: vadītāja, traktorists - strādnieks,
sētnieki - 3,5 amata vietas, strādnieks - 0,7 amata vietas.
2011.gada naudas līdzekļu izlietojums labiekārtošanas nodaļā:
Darba algās, līgumdarbos un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksās izmaksāti Ls 24471;
iegādāts inventārs un saimniecības preces par summu Ls 1713;
Par atkritumu izvešanu un noglabāšanu SIA „ALBA” samaksāti Ls 2028;
Ķinderu kapos, pilsētas un pils puķu dobēs iestādītas puķes par Ls 400;
Vasaras sezonā zālieni pļauti ar domei piederošo traktoru TTR 4400, zāles pļāvēju
un krūmgriezi, patērēta degviela par Ls 1487;
Ielu, ceļu remontam un ielu apgaimojuma izbūvei izlietoti Ls 9081;
Transporta līdzekļu uzturēšana Ls 1534;
Ķinderu kapličas remontam izlietoti Ls 6110;
Iegādāts krūmgriezis par Ls 550;
Transporta ļīdzekļa noma Ls 6461;
Iegādāti remontmateriāli Ls 735;
Zāģu un inventāra remonts Ls 488;
SIA „Cesvaines siltums” pamatkapitāla palielināšanai Ls 5000.
Pacēlāja pakalpojumi (bojātu koku zāģēšana, Ziemassvētku noformējuma
uzstādīšana) Ls 1353;
Piemiņas plāksnes izgatavošanai un uzstādīšanai Brāļu kapos Ls 364;
Līdzfinansējums internātpamatskolas sporta laukuma izbūvē Ls 1022;
Ēku un būvju remontam izlietoti Ls 1302;
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Gadā kopā labiekārtošanas nodaļā izlietoti Ls 64992.
Autoceļu fonda izlietojums:
Autoceļu, ielu uzturēšana ziemā kopā Ls 13670;
no sniega tīrīti pašvaldības ceļi 137 km garumā;
tīrītas un kaisītas ielas un laukumi pilsētā 16,76 km garumā;
līdzekļi autoceļu, ielu uzturēšanai vasarā, t.sk.
o ceļu planēšana, profilēšana Ls 7360,
o grants seguma atjaunošana Ls 1542,
o tiltu, caurteku uzturēšana Ls 7701.
Apgaismojuma ierīču uzturēšana kopā Ls 14560;
Ceļa zīmju atjaunošana Ls 2050;
Melno segumu uzturēšana (bedrīšu remonts) Ls 155;
Zāles pļaušana ceļu, ielu nomalēs 1 reizi sezonā 142,31 km Ls 1205;
Autoceļu apsekošana (satiksmes vizuālā uzskaite, semināri) – Ls 460;
Ceļu speciālista atalgojums Ls 5360;
Līdzekļu atlikums uz 2012.gad 1.janvāri Ls 3171.

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.
2011.gadā būvvalde ir izsniegusi 41 būvatļaujas (no tām 12 Cesvaines novadā), līdz ar to
tiek veikta būvuzraugu un darba vadītāju reģistrāciju; akceptēti 66 būvprojekti un 13 vienkāršotās
renovācijas un rekonstrukcijas; pieņemtas ekspluatācijā 34 būves ar pieņemšanas aktu (no tiem 13
Cesvaines novadā) un 2 ēku fasāžu vienkāršotās renovācijas; sagatavotas 7 izziņas par īpašuma
tiesisko pamatu; apsekoti objekti dabā par kuriem sastādīti 73 pārbaudes akti; sagatavotas ikmēneša
atskaites Ekonomikas ministrijas Būvniecības departamentam; ceturkšņa atskaite statistikas
pārvaldei. 2011.gadā Cesvaines novadā pieņemti ekspluatācijā šādi nozīmīgākie būvobjekti:
Siltumtrases rekonstrukcijas un siltummezglu izbūve Cesvainē;
Biogāzes koģenerācijas stacijas 1.kārtas jaunbūves „‟Slovašēnos‟‟, Cesvaines pagastā,
Cesvaines novadā;
SIA „‟Nordtorf‟‟ augstas pievienotās vērtības ražotnes izveide „‟Cesvaines kūdras fabrika‟‟,
Cesvaines pagastā, Cesvaines novadā;
Dārzeņu noliktavas „Sviķi‟‟ jaunbūve „Kāpostu māja‟‟ Cesvaines pagastā, Cesvaines
novadā.
Pirmdienās un otrdienās notiek tikšanās ar klientiem pašvaldībās. Atbilstoši MK noteikumu
prasībām sakārtots būvvaldes arhīvs.
2011.gadā 76 akceptēti būvprojekti un saskaņotas vienkāršotās renovācijas un vienkāršotās
rekonstrukcijas.
Pārsvarā būvdarbi tiek veikti par ES piešķirtajiem līdzekļiem dažādās aktivitātēs. Būvvalde
arī turpmāk veiks būvniecības uzraudzību un kontroli, lielāku uzsvaru liekot uz būvju apsekošanu.
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2.2.

Budžeta izpildes analīze

Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums

N.p.k.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.1.1.

2.1.2.
2.2.

Finanšu līdzekļi
Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)
dotācijas
maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi
ārvalstu finanšu palīdzība
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi (kopā)
subsīdijas un dotācijas, tai
skaitā iemaksas /pabalsti/
starptautiskajās organizācijās
pārējie uzturēšanas izdevumi
izdevumi
kapitālieguldījumiem

2.3.

Iepriekšējā gadā
(faktiskā izpilde)
Ls

Pārskata gadā (2011) Ls
Plāns

Izpilde

2 052 128

1 742 159

2 071 668

1 259 965

1 041 712

1 257 562

792 163

700 447

814 106

-

-

-

2 130 580

2 087 459

2 167 555

1 839 283

1 643 308

1 940 277

79 212

74 445

86 462

1 760 071

1 568 863

1 853 815

291 297

444 151

227 278

Informācija par pakalpojumiem
Ieņēmumi, Ls

Pakalpojuma veids
Telpu noma
Ēdināšanas pakalpojumi
Autotransporta pakalpojumi
Autoapmācība
Maksa par Mūzikas skola
Kultūras nama ieņēmumi
Par avīzi “Cesvaines Ziņas”
Ieņemumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem
Citi ieņēmumi
KOPĀ

18 897
55 137
1 059
2 060
3 123
817
612
69
59 445
141 221
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3. Budžeta informācija
3.1.

Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums

Informācija par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu
Kopsavilkuma bilance
N.p.k.

Rādītāji

Uz pārskata perioda
sākumu, Ls

Uz pārskata perioda
beigām, Ls

10 045 693
9 622 890
422 803
10 045 693
9 090 800
954 893

9 903 461
9 481 815
421 646
9 903 461
8 868 480
1 034 981

Aktīvi kopā
Ilgtermiņa ieguldījumi
Apgrozāmie līdzekļi
Pasīvi kopā
Pašu kapitāls
Kreditori

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.

Pamatbudžeta izlietojums

N.p.k.

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.2.
3.
3.1.
3.2.

Finanšu līdzekļi

Ieņēmumi (kopā)
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi
Izdevumi (kopā)
Uzturēšanas izdevumi (kopā)
Atlīdzība
Komandējumi
Subsīdijas un dotācijas
Pārējie uzturēšanas izdevumi
Izdevumi
kapitālieguldījumiem
Nodarbinātība
Faktiskais nodarbināto skaits
Vidējā darba alga

Iepriekšējā gadā
(2010 faktiskā
izpilde) Ls

Pārskata gadā (2011) izpilde pēc
uzkrājumu principa, Ls
apstiprināts

faktiskā izpilde

2 041 231
1 291 231

2 071 668
1 187 000

2 106 504
1 186 369

750 000

884 668

920 135

2 255 634
1 569 824
1 124 977
1 660
28 432
414 455
685 810

2 167 555
1 940 277
1 180 625
8 177
86 462
665 013
227 278

2 329 978
1 944 821
1 232 749
8 017
86 462
617 593
385 157

241
311

241
311

249
319
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Speciālā budžeta līdzekļu izlietojums

Finanšu līdzekļi

N.p.k.

1.
1.1.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.2.
3.
3.1.
3.2.

Pārskata gadā (2011), Ls

Iepriekšējā gadā
(2010 faktiskā
izpilde) Ls

apstiprināts

faktiskā izpilde

57 088

69 100

69 100

57 088

69 100

69 100

51 476
51 476
4 536
46 940

71 947
61 994
4 662
57 332

65 263
57 642
4 645
52 997

2 451

9 953

7 621

1
306

1
280

1
280

Ieņēmumi (kopā)
Īpašiem mērķiem iezīmētie
ieņēmumi
Izdevumi (kopā)
Uzturēšanās izdevumi (kopā)
Atlīdzība
Komandējumi
Subsīdijas un dotācijas
Pārējie uzturēšanas izdevumi
Izdevumi
kapitālieguldījumiem
Nodarbinātība
Faktiskais nodarbināto skaits
Vidējā darba alga

Saņemto ziedojumu un dāvinājumu izlietojums
Rādītāji

N.p.k.

1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
2.
2.1.

Saņemts (kopā)
Lielākie ziedotāji
SIA „Halle B”
Māra Dāvis
Izlietots (kopā)
Kapitālās iegādes
3.2.

Ls

6 186
2 000
1247
8 985
5 356

Valsts ieguldījumu programmu ietvaros piešķirto budžeta līdzekļu
izlietojums

Valsts ieguldījumu programmu ietvaros piešķirto budžeta līdzekļu mērķi un izlietojums:
Dotācija grāmatu iegādei Ls 706;
Dotācija publiskajiem interneta pieslēgumiem bibliotēkām Ls 823;
Eiropas Sociālā fonda projekts Ls 9250;
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Ls 31607;
Sporta inventāra iegāde Ls 1910;
Dotācija izglītības pasākumiem dabas zinību projektam Ls 19436;
Mācību līdzekļu iegādei Ls 1423;
Projekts „Comenius” Ls 2952;
Projekts „Pašvaldības administratīvās ēkas energoefektivitātes uzlabošana” Ls 56 314;
Algotie pagaidu sabiedriskie darbi Ls 26856;
Pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanas projekts Ls 9104.
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4. Personāls
Kopējais strādājošo skaits Cesvaines pašvaldības iestādēs 2011.gadā bija 249. Vidējā bruto
darba alga strādājošiem Ls 319 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 249 darbiniekiem, vairāk kā pusei ir augstākā izglītība, 47% 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 novada domes administrācijas struktūra
Domes priekšsēdētājs

Nodaļas vadītāja
vietnieks

Sētnieki - 4

Darba algu
grāmatvedis

Strādnieks

Projektu
koordinators

Teritorijas
plānotājs

Projektu vadītājs

Muzeja
speciālists

Apkopēja

Sargi -3

Ēku
apsaimniekošanas
meistars

Labiekārtošanas
nodaļa, Vadītājs

Arhivārs

Speciālists ceļu
jautājumos

Zemes ierīkotājs

Saimniecības
vadītājs

Redaktors, mājas
lapas uzturētājs

Darba drošības
speciâlists

Speciālists
teritorijas attīstības
jautājumos

Jurists

Lietvedis

Grāmatvedības
un finanšu
nodaļa, Vadītājs

Domes sekretārs

Izpilddirektors

Nodokļu
inspektors
Traktorists
Kasieris Grāmatvedis

Ekonomists

Cesvaines novada pašvaldības struktūra
Dome

Interešu izglītības
programmu
izvērtēšanas un
mērķdotāciju sadales
komisija

Vēlēšanu
komisija

Administratīvā
komisija

Privatizācijas
komisija

Zemes komisija

Sociālo,
kultūras un
izglītības
jautājumu
komiteja

Attīstības
komiteja

Finanšu
komiteja

Domes
priekšsēdētājs

Cesvaines vidusskola
Cesvaines novada pirmsskola „Brīnumzeme”
Cesvaines mūzikas un mākslas skola
Cesvaines bibliotēka
Cesvaines novada Kraukļu bibliotēka
Cesvaines kultūras nams
Cesvaines sociālais dienests
Cesvaines novada bāriņtiesa
Cesvaines novada dzimtsarakstu nodaļa
Cesvaines internātpamatskola
Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotā būvvalde
Pašvaldības aģentūra „Cesvaines tūrisma centrs”
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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 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 ir sniegta informācija par domes darbību –
informācija par domes sēdēs notiekošo, gada publiskais pārskats, budžets, saistošie noteikumi.
Katrā avīzē ir informācija par novada aktualitātēm – notiekošajiem kultūras pasākumiem,
problēmām, intervija ar kādu cesvainieti vai cilvēku, kura darbība saistīta ar Cesvaini. Laikrakstā ir
izveidojušās rubrikas – redaktores sleja, aktualitātes, domes darbības informācija, izglītības iestāžu
ziņas, intervijas, dzimtsarakstu nodaļas informācija, notiekošā atspoguļojums. Ikviens iedzīvotājs
var iesniegt savu rakstu vai informāciju līdz katra mēneša 5. datumam, kuru ar avīzes starpniecību
vēlas nodot pašvaldības iedzīvotājiem.
2011. gadā „Cesvaines Ziņām” mainījusies redaktore – ar 2011. gada 1. augustu redaktore ir
Kristīne Vilciņa. 2011. gadā ir izdoti 11 avīzes numuri un to veidošanai izlietoti 8321 lati. Avīze
iznāk 500 - 600 eksemplāru lielā tirāžā, kuri tiek realizēti pilsētā un novadā - septiņās tirdzniecības
vietās. Laikraksta redkolēģijā ir viena štata vieta – redaktore. Laikrakstu drukā SIA „Latgales
Druka” Rēzeknē.
2011. gadā redaktore Kristīne Vilciņa „Cesvaines Ziņas” pārstāvēja „Spicās Spalvas”
pasākumā, ko organizēja Lubānas novada laikraksts, kā arī dažādos semināros Valmierā un Rīgā.

6. Plāni nākamajam gadam
6.1.

Par teritorijas plānojumu

2011. gadā noritēja 2009. gadā uzsāktais darbs ar teritorijas plānojuma 2008. – 2020. gadam
grozījumu izstrāde. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde noritēja saskaņā ar normatīvajiem
aktiem. 2010. gada 9. decembrī Cesvaines novada dome pieņēma lēmumu par Cesvaines novada
teritorijas plānojuma 2008. – 2020. gadam grozījumu apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.11
„Par grozījumiem Cesvaines novada domes 2009. gada 15. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 7
„Cesvaines novada teritorijas plānojuma 2008.-2020. gadam grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumi”” izdošanu.

6.2.

Par pašvaldības nekustamajiem īpašumiem

Domes bilancē uz 01.11.2011. uzskaitīta zeme ar kopējo platību 601,1612 ha, t.sk.
Zemes īpašumi pilsētas teritorijā
80,3327 ha;
Zemes lietojumi pilsētas teritorijā
65,9157 ha;
Zemes īpašumi pagasta teritorijā
44,0832 ha;
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Zemes lietojumi pagasta teritorijā
141,81 ha;
Pašvaldībai piekritīgās zemes lauku teritorijā 269,0196 ha.
Ar domes 21.12.2010. sēdes Nr.15 lēmumu (25.#) apstiprināts pašvaldībai piederošo un
piekrītošo zemju saraksts ar norādītajām platībām. Pašvaldības zemju kopplatība samazinājusies
par 15,0299 ha, t.sk. zemes īpašumi pagasta teritorijā samazinājušies par 9,2162 ha, zemes īpašumi
pilsētas teritorijā palielinājušies par 0,5003 ha, zemes lietojumi pilsētas teritorijā samazinājušies par
2,7215 ha, bet pašvaldībai piekritīgās zemes pagasta teritorijā samazinājušies par 3,5925 ha. Nav
mainījušās zemes lietojumu platības pagasta teritorijā.
Būtiski samazinājušās platības zemes īpašumiem Cesvaines pagasta teritorijā, jo vairāki
privatizētie īpašumi izslēgti no bilances un nodoti īpašniekiem, kā arī pārdots īpašums “Grašu
skola” 8,11 ha platībā. Pilsētas zemju īpašumu kopsumma palielinājusies par 0,5003 ha, bet
lietojumu summa samazinājusies par 2,7215 ha. 2011.gadā Cesvaines pilsētas teritorijā reģistrēti
zemesgrāmatā 6 jauni pašvaldības īpašumi, bet izslēgti vairāki privatizētie īpašumi, kas kopā
sastāda šādu bilanci. No pašvaldībai piekritīgajām zemēm 2 īpašumi nostiprināti zemesgrāmatā –
Kraukļu skola un Kraukļu pagasta nams ar zemes kopplatību 3,5925, tāpēc pašvaldībai piekritīgo
zemju kopsumma samazinājusies par šādu summu.
Pašvaldībā turpinās domes nekustamo īpašumu uzmērīšana, inventarizēšana un nostiprināšana
zemesgrāmatā. Pašvaldības nekustamo īpašumu sakārtošanu koordinē zemes ierīkotāja.

6.3.

Projektu realizācija

2011.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 2011.gadā, bija
„Tautas nama ēkas rekonstrukcija daļēji izbūvējot mansardu”. Projektu līdzfinansē Eiropas
Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, bet pašvaldības ieguldījums projektā ir vairāk kā Ls
88000. Pēc projekta realizācijas pilsēta ieguvusi pilnībā rekonstruētu Tautas namu, kurš ir aprīkots
ar modernām skaņas un gaismas iekārtām. Projekta kopējās izmaksas (pirmajā kārtā sakārtojot arī
bibliotēkas ēku un laukumu starp abām ēkām) visā realizācijas laikā no 2009. līdz 2011.gadam ir
Ls 251700.
Noslēdzies ERAF (Eiropas reģionālās attīstības fonds) aktivitātes „Kvalitatīvai dabaszinātņu
apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana" projekts „Dabaszinātņu un matemātikas
apguves uzlabošana Cesvaines vidusskolā”. Projekta kopējās izmaksas Ls 96675 ar pašvaldības
ieguldījumu Ls 7250. Projekta ietvaros tika izveidoti mūsdienīgi un jaunajiem izglītības
standartiem atbilstoši ķīmijas, bioloģijas, fizikas un matemātikas kabineti.
2011.gadā turpinās 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.
2011. gada septembrī tika parakstīt līgums ar Sabiedrības integrācijas fondu par ESF (Eiropas
Sociālā fonda) projekta "Cesvaines, Lubānas un Varakļānu pašvaldību kapacitātes stiprināšana
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto
projektu un pasākumu īstenošanai" īstenošanu. Projekta rezultātā tiks apmācīti 25 pašvaldību un
pašvaldību iestāžu darbinieki, izstrādāts pētījums par Cesvaines pašvaldības iedzīvotāju,
nevalstisko organizāciju un uzņēmēju vajadzībām, sagatavots un iesniegts sadarbības projekta
pieteikums, izveidots elektroniskais materiāls par pašvaldībām pieejamo atbalsta fondu
nosacījumiem.
2011.gadā turpinājās ESF projekta „Attīstības un plānošanas speciālistu piesaiste Cesvaines
novada pašvaldībai” realizācija. Projekta ietvaros Cesvaines pašvaldībai ir piesaistīti divi speciālisti
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– projektu koordinators un teritorijas plānotājs. Speciālisti ir piesaistīti uz 18 mēnešiem un viņu
atalgojums tiek pilnībā finansēts no ESF līdzekļiem. Kopējās projekta izmaksas Ls 18500 apjomā.
Cesvaines pašvaldība no 2011. gada maija līdz oktobrim īstenoja projektu „Resursu punkta
jauniešiem izveide Cesvaines pašvaldībā", ko 100% finansē LR Izglītības un zinātnes ministrija.
Projekta ietvaros tika iegādāts ziemas sporta inventārs (24 komplekti), par kopējo summu Ls
1920.
Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru turpinājās Eiropas Sociālā fonda projekts aktīvā
nodarbinātības pasākuma „Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir
pašvaldība” īstenošanai. Šī projekta ietvaros pašvaldība ar projekta finansējumu 100 Ls/mēnesī
organizēja apmācību vidēji 23 bezdarbniekiem mēnesī. Katrs darbinieks deva ieguldījumu
Cesvaines pilsētas un novada vides sakopšanā un labiekārtošanā.
2011.gadā noslēdzās SIA „Cesvaines siltums” realizētais Eiropas Savienības Kohēzijas fonda
projekts "Siltumtrases rekonstrukcija un siltummezglu izbūve Cesvaines pilsētā, Madonas rajonā".
Siltumtīklu rekonstrukcijas gaitā visas nokalpojušās siltumtīklu caurules tika nomainītas ar jaunām
– rūpnieciski izolētām. Projekta kopējās izmaksas Ls 180 882.
SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi” ir iesaistījies projekta „Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Cesvainē”, kura realizācija sāksies 2012.gadā.
2011.gadā uzsākās darbs pie projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Cesvaines
pašvaldības administratīvajā ēkā”, jo 2010.gada nogalē tika noslēgts līgums ar Vides ministriju un
Vides investīciju fondu par KPFI (Klimata pārmaiņu finanšu instruments) līdzfinansētā projekta
īstenošanu.
Diemžēl, 2011.gadā uzzinājām, ka nav apstiprināts Cesvaines pašvaldība izstrādātais
pārrobežu sadarbības projekts Latvijas - Krievijas – Igaunijas programmā. Sadarbības partneri:
Cesvaines (Latvija), Marjamā (Igaunija), Volhovas (Krievija) pašvaldības. Projekta ietvaros
lielākie ieguldījumi bija plānoti Cesvaines pils jumta centrālās daļas atjaunošanā un Marjamā
brīvdabas muzeja izstāžu zāles un krājuma telpu izbūvē. Projekta kopējās izmaksas bija plānotas
EUR 1 807 139,84.
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6.4.

Iestādes finanšu saistības

Līdzdalība uzņēmumu kapitālā kustības pārskats

Uzņēmuma nosaukums

N.p.k.

1.
2.
3.

Ieguldījuma
uzskaites
vērtība gada
sākumā, Ls

Ieguldījumu
pārvērtēšana,
Ls

Ieguldījuma
uzskaites vērtība
gada beigās, Ls

Līdzdalība
%

84 877
185 521

0
0

84 877
185 521

100
100

44180

0

44180

8,87

SIA „Cesvaines siltums”
SIA „Cesvaines komunālie
pakalpojumi”
SIA „Alba – 5”

Cesvaines novada domes aizņēmumu saraksts
Aizņēmuma
mērķis
Cesvaines pils
atjaunošanai (labais
spārns)
SIA „ALBA -5”
pamatkapitāla
palielināšanai
Cesvaines
vidusskolas
celtniecībai
Cesvaines
vidusskolas
celtniecībai
SIA „Cesvaines
komunālie
pakalpojumi”
pamatkapitāls
Tautas nama un
bibliotēkas
rekonstrukcija
Energoefektivitāte
PII
Tautas nama ēkas
rekonstrukcija

Līguma
parakstīšanas
datums

Aizņēmuma
atmaksas
termiņš

Aizņēmuma
līguma
summa, Ls

Aizņēmuma
atlikums gada
sākumā, Ls

Samaksāts
pārskata
gadā, Ls

Aizņēmuma
atlikums, Ls

23.11.2006

20.11.2026.

125 000

99 960

6 260

93 700

15.03.2007

20.01.2012

43 960

11 560

10 800

11 760

21.06.2007

20.05.2027

200 000

169 220

10 260

158 960

02.11.2009

20.10.2029

300 000

300 000

6 850

293 150

04.10.2008

20.08.2023

80 000

71 576

5 616

65 960

11.11.2009

20.06.2029

90 039

29 982

-

29 982

21.06.2010

20.06.2015

29 000

29 000

5118

23 882

03.01.2011

20.01.2031

118 770

-

30 771

87 999

Kopā

754 393

Cesvaines novada domes galvojumi

Uzņēmuma nosaukums

SIA „Cesvaines
komunālie pakalpojumi”
SIA „Alba-5”
SIA „Cesvaines siltums”

Kopējā atmaksātā aizņēmuma
pamatsumma, Ls
uz pārskata gada
uz pārskata gada
sākumu
beigām

Aizdevuma mērķis

Galvojuma
summa, Ls

Ūdenssaimniecības
projekta realizācijai

80 000

76 704

68 569

Sadzīves atkritumu
apsaimniekošana
Projekta
realizācijai

11 410

5 705

0

180 000

66 841

93 988
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7. Pielikumi
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