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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 – 2012. 

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

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

līdzekļus. 

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

turētājs ir pašvaldība: 

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

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

 

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

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

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

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

funkcijas. 

 

Dome

Cesvaines novada pašvaldības struktūra
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1.3.  Izmaiņas iestādes darbībā pārskata gada laikā 
Atbilstoši pašvaldības statusam novada domē ir 13 deputāti, kuri nemainīgā sastāvā strādā 

2012.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: 
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 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. 

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 66% no visiem izdevumiem. Pašvaldības teritorijā 2012.gadā atradās 4 izglītības 

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

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

iestādes.  

 

Cesvaines vidusskola 

Cesvaines vidusskola ir Cesvaines novada domes pakļautībā esoša vispārējās vidējās izglītības 

iestāde, kura dibināta 1919.gadā. 

Skola realizē šādas mācību programmas: 

 Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma 21011811; 

 Pamatizglītības programma 21011111; 

 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem 

21015811; 
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 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem 21015611; 

 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības 

programma 31013011; 

 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma 31011011. 

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

apliecību. 

2012./2013.mācību gadā skolā mācās 313 skolēni. Cesvaines vidusskola ir sekmīgi turpinājusi 

darbu, kopumā uzrādot labus rezultātus. 2012. gadā 30 skolas 9. klases absolventi saņēma apliecību par 

pamatizglītību un 38 skolas 12. klases absolventi atestātu par vidējo izglītību. Vidusskolas centralizēto 

eksāmenu rezultāti 2012. gadā A,B,C līmeņos sasniedza 60,3%. Skolēni 11.klasē veiksmīgi izstrādājuši 

zinātniskos darbus, vairāki darbi piedalījušies starpnovadu konkursā, iegūtas godalgotas vietas.  

Mācību priekšmetu olimpiādēs skolēni guva ļoti labus rezultātus. Kopā iegūtas 12 pirmās vietas, 

11 otrās vietas, 10 trešās vietas un 13 atzinības. Atzīstami ir arī skolēnu panākumi sporta sacensībās 

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

Cesvaines vidusskolas skolotāja turpināja vadīt Starpnovadu sākumskolas metodisko apvienību, 

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

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

daudzpusību un noslogojumu liecina ikgadējo pasākumu plašais spektrs.  

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

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

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

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

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

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

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

veiksmīgi risināti dažādi jautājumi. 

Gada laikā skola iesaistījusies un realizējusi četrus projektus, pilnveidots darbs skolvadības 

sistēmā “e-klase”, kā arī mērķtiecīgi īstenotas dažādas skolai vajadzīgas iniciatīvas. 

Cesvaines vidusskolas īstenotās iniciatīvas 2012. gadā: 

 Sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu Cesvaines vidusskola piedalījās projektos „Skolas 

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

saņemt dārzeņus un pienu bez maksas; 

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

 Notikusi COMENIUS programmas aktivitāte „Sagatavošanās vizīte”, kuras ietvaros uzsākts 

darbs projekta pieteikuma sagatavošanai sadarbībā ar Vācijas partnerskolu Realschule der 

Stadt Würselen; 

 Eiropas Sociālā fonda projekta aktivitātē „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības 

sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros 2012. gada 18. aprīlī Cesvaines vidusskolā notika 

Vidzemes reģionālais seminārs „Mūsdienu skolotājs – personība, kompetences un inovācijas 

iespējas”; 

 Jaunās skolas ēkas ēdamzāles stikla jumts nomainīts pret jumtu ar alumīnija segumu; 

 Tika turpināta skolotāju darba kvalitātes novērtēšana Eiropas Sociālā fonda projekta 

aktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas 

apstākļos” ietvaros; 

 3. Martā sarīkots estrādes grupu koncerts „Burziņš”, kurā piedalījās 9 ansambļi no dažādiem 

novadiem; 

 Projekta „Sabiedrība ar dvēseli” 6. kārtā izremontēta un iekārtota „Spēļu telpa sākumskolas 

skolēniem -Prieks”; 
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 Sadarbībā ar Cesvaines vidusskolas padomi izstrādāts skolas attīstības plāns no 2012. līdz 

2015. Gadam; 

  Sākumskolā veikta 1. klases rekonstrukcija; 

  14. jūnijā, sekojot iesāktajai tradīcijai, skolēnu grupai notika pasākuma pie Brīvības 

pieminekļa apmeklējums un izglītojoša programma Rīgā; 

  Projekta „Darbosimies kopā” ietvaros skolēni un skolotāji no 23. līdz 30. jūlijam apmeklēja 

jauniešu nometni Francijā; 

  Licencēta Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma ar kodu 

31011013 (neklātienes programma); 

  Pēc skolas tautisko deju skolotāja iniciatīvas 7. decembrī notika „Sprīdīša”  un viņa draugu 

koncerts, kurā piedalījās deju kolektīvi no dažādiem Latvijas novadiem un Igaunijas 

partnerpilsētas Marjamaa. 

2012.gadā skolā strādā 39 skolotāji. Visi 39 skolotāji ir ar atbilstošu augstāko pedagoģisko 

izglītību; 13  ir maģistra grāds pedagoģijā. Pensijas vecumā ir 6 skolotāji. Skolā pastāvīgi strādā 33 

tehniskie darbinieki. Visiem tehniskajiem darbiniekiem ir vidējā izglītība. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bez maksas vai daudzbērnu ģimenēm 50% apmērā. 

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

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

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

klases telpu, kā arī turpināt pašu spēkiem labiekārtot skolas ēkas.  

Skolēnu mācību grāmatas, dienasgrāmatas un darba burtnīcas tiks iegādātas, izmantojot tikai 

pašvaldības finansējumu. Skolotāji plānotā finansējuma robežās tiks nodrošināti ar jaunāko metodisko 

literatūru un citiem metodiskajiem materiāliem. 

Sadarbībā ar Vācijas skolu Realschule Würselen plānots iesniegt Valsts izglītības attīstības 

aģentūrā projekta pieteikumu Eiropas Kopienas Mūžizglītības programmas sektorālās 

apakšprogrammas Comenius akcijā „Skolu partnerības”.  Apstiprināšanas gadījumā tiks uzsākta 

projekta realizācija. 

Turpināsies sadarbība ar LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes izglītības 

pētniecības institūtu, piedaloties starptautiskajā mācību vides pētījumā TALIS 2013. Skolotāju 

tālākizglītība tiks finansēta no pašvaldības budžeta, skolā notiks seminārs par skolotāju attiecībām ar 

pusaudžiem.  

Skolēniem tiks organizētas lekcijas par  veselības mācības, karjeras izglītības, vēstures  un 

psiholoģijas jautājumiem. Sadarbībā ar vecākiem galvenā uzmanība tiks pievērsta vienotas izpratnes 

veidošanai par bērnu audzināšanu. 

No 20. Līdz 28. jūlijam projekta „Darbosimies kopā” ietvaros, sadarbībā ar nodibinājumu „Fonds 

Grašu bērnu ciemats” vidusskola organizēs starptautisku jauniešu nometni, kurā piedalīsies skolēni un 

pedagogi no Latvijas, Francijas, Rumānijas un Itālijas.  

 

http://www.cesvaine.lv/
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Cesvaines internātpamatskola 
Cesvaines internātpamatskolā īsteno 5 izglītības programmas: 

 Pamatizglītības programmu, kods 21011111; 

 Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programmu, kods 21011811; 

 Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 

21015611; 

 Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem, 

kods 21015711; 

 Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, 

kods 21015811. 

Skolā mācās 90 skolēni no 7 novadiem, tai skaitā 53 audzēkņi no Cesvaines novada:  

 48 skolēni pamatizglītības programmā (21011111); 

 33 skolēni pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programmā (21011811); 

 4 skolēni speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 

(21015611); 

 1skolēns  speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar garīgās veselības 

traucējumiem (21015711); 

 3 skolēni  speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem (21015811). 

Turpinās darbs pie skolēnu mācīšanās traucējumu diagnostikas sadarbībā ar Rēzeknes 

augstskolas speciālās pedagoģijas laboratoriju un Jēkabpils pilsētas pašvaldības Iekļaujošas izglītības 

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

traucējumiem un garīgo atpalicību.  

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

darbojas 18 ārpusstundu nodarbību grupas, skolēniem ir iespēja apmeklēt sporta skolas, mākslas un 

mūzikas skolas nodarbības Cesvaines pilsētā. Skolas tradīcijas veido arī tradicionālie svētki un dažādi 

sporta pasākumi. 

Skolēniem tika dota iespēja piedalīties valsts mēroga pasākumos: 

 Valsts kultūrkapitāla fonda un LNB Bērnu literatūras centra īstenotās lasīšanas veicināšanas 

programmā  "Bērnu  žūrija"; 

 Skolēnu karjeras izglītības pasākums – ēnu diena; 

 Latvijas Lielā talka 2012; 

 Laikraksta „Diena‟‟ organizētais konkurss „Kas noTika?‟‟; 

 Iesaistīšanās Vislatvijas mugurčempionāta pasākumos; 

 Iesaistīšanās Vislatvijas lielās vingrošanas dienas pasākumos. 

Tika organizēti dažādi kultūras pasākumi -  Teātra dienas pasākums, skolas leļļu teātra izrādes, Leļļu 

teātra viesizrāžu apmeklēšana, Dzejas pēcpusdienas. koncertu, teātru apmeklējumi Cesvaines 

vidusskolā un Cesvaines kultūras namā. 

Tika organizētas izglītojošas nodarbības par tēmām skolotājiem un skolēniem: 

 Bērnu zinātnes centra ZINOO apmeklējums Cēsīs; 

 Lekcija „‟Dzīvības svētums‟‟; 

 Nodarbība „‟Kā top stikls‟‟; 

 Nodarbība kopā ar  „‟Veselīgs uzturs‟‟ kopā Hanzas maiznīcas pārstāvjiem; 

 Lekcija sadarbībā ar Latvijas nacionālo bruņoto spēku pārstāvjiem par tēmu  „‟ Latvijas 

dalība starptautiskās drošības stiprināšanā‟‟; 

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

 Atvērto durvju dienu apmeklējums arodvidusskolās ( Barkava, Jaungulbene); 

 Biedrības „īsta mīlestība gaida” lekcijas pusaudžiem. 
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Sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu Cesvaines internātpamatskola piedalījās projektos „Skolas 

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

bez maksas. 

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

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

pedagogs, speciālais pedagogs, logopēds, daktere. 

Neskatoties uz to, ka skolas budžets joprojām ir tikai „izdzīvošanas budžets” (to veido valsts 

budžeta mērķdotācija 75% apmērā no likumā noteiktā apjoma un pašu saimnieciskās darbības rezultātā 

nopelnītie līdzekļi), tika turpināta skolas internāta labiekārtošana - renovētas 7telpas internātā. Tika 

veikts kosmētiskais remonts skolas ēkā.  

2012.gadā noslēdzies Eiropas Savienības fondu līdzfinansētais projekts „Cesvaines 

internātpamatskolas informatizācija” (vienošanās 2009/0341/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/527).  

Projekta summa  Ls 12932.15. Projekta ietvaros skola ieguva 10 stacionāros datorus, 2 portatīvos 

datorus, multimēdiju tehniku - interaktīvo tāfeli un projektoru, tika attīstīts skolas lokālais datortīkls. 
 

Cesvaines pirmsskola „Brīnumzeme” 

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

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

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

saskaņā ar nolikumu; darbības mērķis - īstenot pirmsskolas izglītības programmu Nr. V – 4482, kods 

01 0111 11, sagatavot bērnus pamatizglītības apguvei skolā.  

Licencētas divas speciālās pirmsskolas izglītības programmas (5.07.2011.) – izglītojamiem ar 

valodas traucējumiem ( Nr. V – 4444, programmas kods 01 0155 11), izglītojamiem ar jauktiem 

attīstības traucējumiem (Nr. V – 4445, programmas kods 01 0156 11) 

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. 

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

patriotiskajā audzināšanā pirmsskolas vecumā” . 

Mērķis - sekmēt bērnu latviskās identitātes veidošanos, audzinot cieņu un mīlestību pret savu 

dzimteni, patriotisma nostiprināšanos, radot bērniem iespēju līdzdarboties latviešu tautas tradīciju 

iedzīvināšanā un saglabāšanā. 

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

ņemot vērā nedēļas tēmu. Iestādē aprobēta, pedagogu izstrādātā dokumentācija pedagogiem - 

Skolotāju dienasgrāmata. 

 6 - 7 gadi vecuma grupās mācību saturu plānots pēc VISC izstrādātās programmas „Integrēta 

mācību programma sešgadīgiem bērniem”, rotaļnodarbībās bērni mācās pēc IZM apstiprinātām 

mācību grāmatām: Zvaigzne ABC „Raibā pasaule”, Lielvārds „Sāksim mācīties”. 

 Pedagoģiskās padomes sēdēs, divas reizes gadā, pedagogi analizēja un vērtēja pedagoģiskā 

procesa rezultātus un kvalitāti, izstrādāja uzdevumus mācību procesa pilnveidei. 

Metodiskie un organizatoriskie pasākumi: 

 Iestādē tika svinēti latviešu tautas tradīciju svētki - Miķeļi, Mārtiņdiena, Ziemassvētki, Meteņi, 

Lieldienas; 

 Tradicionālie svētki - Zinību diena, Dzejas dienas, koncerts „Latvijai – 94, 

Bērnudārzam/pirmsskolai – 40”, koncerts vecvecākiem „No sirsniņas sirsniņā”, Mākslas diena, 

Teātra dienas, Ģimenes dienas koncerti grupās, sagatavošanas grupu izlaidumi; 

 Katru mēnesi tika izstādīti bērnu dekoratīvie darbi, reizi ceturksnī organizēta sporta diena, 

visās vecuma grupās reizi mēnesī organizētā atklātā nodarbība un tematiskais pasākums; 
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 Regulāri tika veikti rotaļnodarbību vērojumi, pedagogu dokumentācijas, pedagoģiskā procesa 

organizācijas pārbaudes; 

 Tālākizglītības kursus apmeklēja 11 pedagogi, kopā – 138 stundas; 

 Divas skolotājas ieguva profesionālo bakalaura grādu, pirmsskolas skolotāja kvalifikāciju 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā. 

2011. gadā ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas 

apstākļos” - 1 pedagogs, 3. kvalitātes pakāpe. Iestādē strādāja 34 darbinieki, tai skaitā 33 sievietes, 

pedagogi, ar atbilstošu augstāko pedagoģisko izglītību 17, augstskolā studē 1 pedagogs. Vidējais 

vecums 46 gadi. 

Komunikācija ar sabiedrību: 

 Notikušas 14 grupu vecāku sapulces, 1 vecāku kopsapulce, 1 tikšanās ar sākumskolas 

skolotājām; 

 LIZDA Madonas starpnovadu arodorganizācijas rīkotajā pasākumā „Tas vēl nav pasaules gals” 

saņemts pateicības raksts; 

 Sadarbībā ar Cesvaines mākslinieku biedrību ņemta dalība teātra izrādē „Ērkšķrozīte Cesvaines 

pilī” - pateicības raksts par piedalīšanos.  

 Cesvaines pirmsskolas „Brīnumzeme” kolektīvs nominēts  „Sakoptākais objekts Cesvaines 

novadā 2012”grupā – sabiedriskās iestādes; 

 Reizi mēnesī iznāca iestādes informatīvi ilustrējošais izdevums „Varavīksne”; 

 Reizi mēnesī iestādē uzstājās viesmākslinieki; 

 Laikrakstā „Cesvaines Ziņas” regulāri tika atspoguļota informācija par aktualitātēm iestādē.  

Saimnieciski organizatoriskais darbs: 

 Tika veikts kosmētiskais remonts grupā „Bitīte”, atjaunotas mēbeles – pārkrāsoti garderobes 

skapīši, bērnu gultiņas - grupā „Taurenītis”. Tika labiekārtots logopēdiskais kabinets - 

iegādātas jaunas mēbeles, veikts kosmētiskais remonts; 

 Pakāpeniski tiek nomainīta nolietotā gultas veļa, matrači; 

 Regulāri saņemti humānās palīdzības sūtījumi no Vācijas, Vaijes pilsētas - saldumi, rotaļlietas, 

audumi; 

 Tika turpināti remontdarbi sanitāro mezglu sakārtošanā, pēc nepieciešamības arī nomaiņā; 

 ESF projekta „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu 

iegūšanai un uzturēšanai”, sadarbībā ar projekta organizatoru, veikti darbi iestādes apkārtnes 

sakopšanā un citos saimnieciska rakstura darbos. 

Plānotie darbi 2013. gadā: 

 Sākt pedagoģiskā procesa plānošanu pēc iestādē izstrādātās, apstiprinātās dokumentācijas 

„Skolotāju dienasgrāmata”; 

 Turpināt darbu speciālajās programmas - kods 010115611, kods 0101015511, integrējot 

programmā 5/6 gadīgos bērnus; 

 Veikt kosmētisko remontu metodiskajā kabinetā, nomainīt vecās mēbeles; 

 Veikt parketa grīdu slīpēšanu, lakošanu 2 grupās; 

 Nomainīt elektrosadales skapjus iekštelpās; 

 Turpināt darbu pie iestādes teritorijas labiekārtošanas laukumā pie sākumskolas; 

 Izstrādāt projektu par jaunas ietves ierīkošanu pie galvenās ieejas iestādē; 

 Izstrādāt projektu par vējtvera izbūvi pie galvenās ieejas iestādē. 
     

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. 
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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.  

2012.gadā  Cesvaines pilī veiksmīgi uzsākta telpu arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija 

un izpēte, kas tiek veikta  ar Valsts Kultūrkapitāla fonda  /VKKF/ atbalstu un Cesvaines novada 

pašvaldības līdzfinansējumu. 

2012. gada februārī atbalstīts VKKF iesniegts projekts „Cesvaines pils ēdamzāles un kungu 

atpūtas telpas arhitektoniski mākslinieciskā izpēte un inventarizācija”. Šo darbu veica SIA 

„Arhitektoniskā izpētes grupa”. Darba process saskaņots ar Valsts kultūras pieminekļu inspekciju. 

Rezultātā iegūta Cesvaines pils Kungu atpūtas telpas un ēdamzāles arhitektoniski mākslinieciskās 

inventarizācijas un izpētes dokumentācija.  Tā ir pirmā kārta tālākiem šo telpu atjaunošanas darbiem. 

Šāda inventarizācija un māksliniecisko vērtību fiksācija nav bijusi visus pils pastāvēšanas gadus. Iegūts  

vēsturisko materiālu apskats, krāsojumu kontrolzondāža – rezultātā grafiskā un foto fiksāciju, arhitekta 

ieteikumi tālākiem atjaunošanas darbiem. Finansējums - VKKF  500 Ls, Cesvaines novada pašvaldība 

330 Ls. 

2012. gada aprīlī iesniegts projekts Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai /VKPAI/ 

par „pils ēdamzāles koka paneļu atjaunošanu un restaurāciju”. Sakarā ar valsts papildus finansējuma 

piešķiršanu VKPAI šo projektu atbalstīja šī gada oktobrī un perspektīvā balstoties uz AIG ieteikumiem 

un dokumentāciju tiks atjaunota ēdamzāles visa koka paneļa siena. Finansējums VKPAI 4000 Ls, 

Cesvaines pašvaldība 1420 Ls. Šobrīd visi projektā paredzētie darbi ir paveikti. 

2012. gada septembrī iesniegts projekts VKKF „Cesvaines pils centrālās, ziemeļu un rietumu 

terašu gleznojumu glābšanas programmas 1. kārta”‟. Projekts atbalstīts un tiks veikta terašu 

mākslinieciskā apsekošana, datējums, slēdziens par apdares kultūrvēsturisko vērtību, restauratora 

slēdziens, krāsu un apdares materiālu ķīmiskās un stratigrāfiskās analīzes, slēdziens tālākai 

konservācijai un restaurācijai. VKKF finansējums 1000Ls 

Sadarbībā ar Cesvaines Mākslinieku biedrību un Kristīni Šulci tiek realizēts projekts „Cesvaines 

pils skicei 120”. Tā ir padziļināta izpēte par skices autoru – arhitektu Hansu Grīzebahu, jeb projekta 

idejiskā  būtība „Viss ko redzam sev apkārt, sākotnēji ir bijis kāda cilvēka sapnis vai ideja, kas 

mērķtiecīgi papildināts, soli pa solim kļuvis par īstenību”. Rezultātā iegūti materiāli un atspoguļojums 

paliekošā ekspozīcijā. Tāpat  sadarbībā ar Kristīni Šulci, kura ir šo abu projektu autore un vadītāja tiek  

strādāts pie projekta  „Līdzīgais un atšķirīgais mūzikā, mākslā un literatūrā”. Rezultātā  šī projekta  

izveidotie materiāli atspoguļos Cesvaines pils idejiskā saknes, uzsverot Cesvaines pils skices 120 gadu 

nozīmību, stāsts par Cesvaines pils gleznojumu saturu – arabeskām, groteskām un kopīgā saikne ar 

literatūru. Šo projektu atbalsta Valsts izglītības attīstības aģentūra un izglītības un zinātnes ministrija. 

Rezultātā arī Cesvaines muzejam un tālākajai Cesvaines pils atjaunošanai iegūts vērtīgs pētniecisks, 

vizuāli inovatīvs materiāls, kuru perspektīvā varēs izvērst un attīstīt.  

2012.gads ir bijis arī pietiekoši bagāts ar muzeja organizētajām izstādēm: 

 2011. gada nogalē tika atklāta novadnieces Ainas Karlsones radošo darbu un  exlibru izstāde. 

Māksliniece  daļu no izstādes darbiem novēlēja Cesvaines muzejam un tagad ir apskatāmi 

pastāvīgā ekspozīcijā; 

 Maijā tiek atklāta  skolotāja, mūziķa, mākslinieka Harija Šulca darbu izstāde un ekspozīcija, 

atceroties Hariju Šulcu 90 gadskārtā; 

 Maijā pils centrālās daļas telpās tiek atklāta  tekstilmākslinieces Ineses Jakobi tekstiliju 

izstāde „Vēdināšana”, kas iegūst ļoti pozitīvas atsauksmes  gan no tūristiem, gan arī no 

profesionāļiem šajā jomā; 
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 Jūnijā pilī tiek izstādīti Cesvaines mazo mākslinieku darbi , kuri darbojās PII 

„Brīnumzeme”‟, mākslinieces Kristīnes Šulces vadībā top izstāde „Tuvāk”; 

 Jūnijā pils kreisā spārna bēniņu galerijā atveras  amatiera gleznotāja Jāzepa Puduļa  gleznu 

izstāde; 

 Jūlijā kundzes istabā savu veikumu sabiedrībai rāda Cesvaines mākslinieku studija Māra 

Apfelberga vadībā; 

 Oktobrī pilī muzeja izstāžu zālē savu vietu atrod Rīgas porcelāna muzeja veidota izstāde 

„Kopā”. Izstādes autore porcelāna apgleznošanas māksliniece Inese Brants. 

Domājot par nākošo 2013.gadu, sadarbībā ar mākslinieku biedrību Rīgā „Sidegunde” un 

mākslinieci Helēnu Medni, iesniegts projekts KKF finansējuma piesaistei, lai veidotu 

tekstilmākslinieka Georga Barkāna lielformāta tekstiliju izstādi pils centrālās daļas 2. stāva telpās. Par 

izstādes kuratori tika pieaicināta māksliniece Inese Jakobi. Projekts tiek apstiprināts un šobrīd, 

2013.gada maijā, izstāde ir atklāta apmeklētājiem. 

Cesvaines pils kreisajā spārnā 2. stāvā pakāpeniski tiek  iekārtotas muzeja fondu pastāvīgās 

ekspozīcijas: 

 seno lietu, darbarīku ekspozīcija; 

 ekspozīcija par Cesvaines vidusskolas laiku pilī; 

 ekspozīcija par Albertu Vītolu un Augustu Saulieti; 

 ekspozīcija par padomju laiku Cesvainē. 

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

Cesvaines kultūrvēsturiskām vietām , vēsturiskiem notikumiem.  Šīs vēsturnieku tikšanās ir atvērta 

visiem interesentiem. 

Kopējais pils apmeklētāju skaits 2012.gadā bija apmēram 13 500.  

Nākošā, 2013.gada prioritātes joprojām ir līdzīgas. Tās ir: 

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

 Ēdamzāles kamīna atjaunošanas turpināšana; 

 Ēdamzāles dekoratīvās apdares atjaunošanas turpināšana; 

 Elektroinstalāciju, ūdensapgādes, kanalizācijas un santehnikas nomaiņa; 

 Tālāka muzeju telpu pilnveidošana pils labajā spārnā un ekspozīciju izvietošana atjaunotajās 

2.stāva telpās; 

 Cesvaines pils telpu arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija un izpēte. 

 

Cesvaines kultūras nams  
Cesvaines Kultūras nams ir Cesvaines novada domes iestāde – kultūras institūcija, tās mērķis ir 

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

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

aktivitātēs. 

2012.gads ir bijis notikumiem bagāts. Cesvaines kultūras namā notikuši 75 pasākumi, no tiem  20 

amatiermākslas koncerti, viesizrādes,15 profesionalās mākslas koncerti un izrādes. Visa gada garumā 

notika jogas nodarbības, zolītes turnīri un novusa sacensības.  

Spilgtākie pasākumi, kā ik gadu notika vasaras sezonā. 6.jūlija pils pagalmā viesojās Kjustendilas 

tautas deju kolektīvs "Partneri" (Bulgārija), Vaijes senioru vīru koris "Harmonija" (Vācija). 8.jūlijā 

pilsētu pieskandināja festivāla „Baltica 2012” dalībnieki. Cesvaini apmeklēja 19 folkoras kopas no 

Kurzemes, Zemgales, Latgales un ārvalstu viesi no Vācijas, Zviedrijas, ASV. 28.jūnijā Cesvainē notika 

gada lielākais un gaidītākais pasākums - Pils Parka svētki. Jau no agra rīta cesvainiešus modināja 

Cesvaines pūtēju orķestris, bet pusdienlaikā varēja vērot aktriera Andra Bērziņa aktiermākslu izrādē 

"Henrijs VIII, Karaliskais Gambīts". Kamēr vecāki vēroja nopietno komēdiju, otrpus pilij ziemeļu 

terasē mazākie pasākuma apmeklētāji vēroja izrādi "Draugu lokā  prieks būt kopā", lai pēc izrādes un 

rotaļām varētu iemūžināt sevi fotogrāfijās ar kādu no pasaku tēliem. Acis varēja priecēt Ritmas 
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Zeiļukas dienziežu izstādē klēts telpās. Pasākums pulcēja cesvainiešus ne tikai pils pagalmā, bet arī 

mākslas un amatniecības salonā "Divi torņi" un Cesvaines luterāņu baznīcā. Vakarā pils pagalmā 

notika lielkoncerts "Pasaule, pasaulīt", kur par dziesmu un deju dažādību gādāja Olga Rajecka, Varis 

Vētra, Uģis Roze, Lilita Ozoliņa, Anna Dribas, bērnu ansamblis "Knīpas un Knauķi" un Tautas deju 

ansamblis "Dzintariņš". Vakaru noslēdza nakts balle, kur spēlēja grupas "Bruģis" un "Apvedceļš", kā 

arī svētku uguņošana ar ugunsziediem pils dīķī.  

18.augustā tradicionāli Cesvainē tikās dāmu deju grupas, lai kopā izdejotu koncertu "Dāliju 

dancis". 

Svinējām skaistu jubileju - Cesvaines kultūras nama senioru korim „Virši” 10 gadi! 

18. novembrī tradicionāli notika amatiermākslas kolektīvu koncerts, kā arī tika sumināti 

Cesvaines novada gada cilvēki un sakoptāko sētu īpašnieki.  

Decembris, ka allaž bagāts ar pasākumiem gan lieliem, gan maziem. 

Kultūras namu vada tā direktore, kuras pakļautībā strādā divi darbinieki un 8 kolektīvu vadītāji. 

Kultūras namā darbojas 8 amatiermakslas kolektīvi – jauktais koris „Cesvaine” (diriģente Rita Briņķe, 

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

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

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

pūtēju orķestris (diriģents Oļģerts Ozols), TDA „Cesvaine” (vadītājs Jānis Šķēle). 

Kopā amatiermākslas kolektīvos darbojas vairāk kā 210 dalībnieki. Kultūras nama rīkotos 

pasākumus apmeklējuši apmēram 6000 cilvēku. 

Informācija par Cesvaines kultūras nama aktivitātēm sabiedrībai pieejama Cesvaines novada 

mājas lapā, vietējā laikrakstā „Cesvaines ziņas”, laikrakstā „Stars”. 

2013.gada darbu plānošana tiek veikta saskaņā ar Cesvaines kultūras nama nolikumu un 

Cesvaines novada kultūras un izglītības iestāžu pasākuma plānu.  

 

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. 

Cesvaines novadā dzīvo 3099 iedzīvotāji. 2012. gadā bibliotēkas pakalpojumus izmantoja 953 

cilvēki. Viņi bibliotēku apmeklējuši 27377 reizes, saņemot 31338 grāmatas un citus dokumentus. 

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, printēt.  

Bibliotēka atvērta lasītājiem katru darba dienu no plkst. 9°° līdz 17°°, sestdienās no10°° līdz 

14°°. Vasaras periodā sestdienās bibliotēka ir slēgta. 

Pateicoties pašvaldības piešķirtajiem budžeta līdzekļiem, varam regulāri iegādāt jaunās grāmatas 

– gan daiļliteratūru, gan bērnu grāmatas un nozaru literatūru, tāpat arī laikrakstus un žurnālus. 

Iestādē 2012. gadā bija 4,5 bibliotekāro darbinieku un 1,5 tehnisko darbinieku slodzes. 

Pēcpusdienās bibliotēka pilda arī 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, papildinot pieredzi un zināšanas savā profesijā.  

Katru gadu rīkojam pasākumus, kas interesē plašākai sabiedrībai: 
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 2012.gadā jau otro reizi vadījām bērnu un jauniešu lasīšanas veicināšanas projektu „Burtu 

spēles”, kas līdzinās agrāk daudzus gadus organizētajai „Bērnu žūrijai”. 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; 

 Martā bibliotēkā bija tikšanās sirsnīgā, patīkamā gaisotnē ar Valmieras teātra direktori, 

dramaturģi, teātra zinātnieci Evitu Sniedzi; 

 Aprīlī pirmsskolas „Brīnumzeme” bērniem vadījām teatralizētu nodarbību par pavasari; 

 Maijā lielajā vidusskolas zālē organizējām plašu tikšanos ar ilggadēju hokejistu ārstu Jāni 

Kvēpu, kurš ir arī Cesvaines novadnieks; 

 Novembrī - Latvijas mēnesī – grupiņas „Bizmārītes” bērni nāca uz bibliotēku, līdzi nesdami 

darbiņus par tēmu „Ko es mīlu Latvijā”. Tos vajadzēja ielīmēt lielajā Latvijas kontūrā. 

Vienam bija uzzīmēta jūra, citam puķes, vēl kādam nav mīļākas vietas par savas mājas 

pagalmu. Aizkustināja zīmējums, kurā attēlota jūra ar cilvēkiem laivā. Skaidrojums par to īss: 

„Es uzzīmēju latviešus, kuri brauc mājās no Anglijas”. Runājām par valsts simboliem. 

Svinēšana turpinājās ar spēlēm un pašu radītu salūtu. 

Aizvadītais gads bijis bagāts ar pieredzes apmaiņu. 

Jau marta sākumā Strenču novada pašvaldības delegācija, apmeklējot Cesvaines novadu, viesojās 

arī bibliotēkā – interesējās par grāmatu fondu, uzturēšanas līdzekļiem, priecājās par lasītavas mājīgo 

retro interjeru. Marta beigās, savukārt, bibliotēkas darbiniece Cesvaines pašvaldības delegācijas sastāvā 

ciemojās Strenču novadā. 

Aprīlī uzņēmām viesus no La Gardellas (Francija), un daļa no viņiem jau bija kā mīļi paziņas.  

Maijā sagaidījām un iepazīstinājām ar savu iestādi Ērgļu novada sociālā dienesta darbiniekus. 

1.jūnijā kopā ar domes priekšsēdētāju un Kraukļu bibliotēkas vadītāju sveicām kolēģus, jaunu 

bibliotēku atklājot Cesvaines sadraudzības pilsētā Marjamā – Igaunijā.  

Vasarā ar latviešu zemenēm un stāstiem par bibliotēku cienājām viesus no Metmanas Vācijā. Arī 

šie kungi un dāmas izrādīja patiesu interesi par mūsu darbu. 

Bibliotēkā plašs iedzīvotāju loks var iepazīties ar dažādiem pašvaldības projektiem un plāniem 

par Cesvaines attīstību, piedalīties aptaujās. 

Aizvadītajā gadā par budžeta līdzekļiem iegādājām 3 jaunus datorus darbiniekiem par 1330 

latiem. Gada nogalē tika nomainītas jaunas kvalitatīvas ārdurvis un abonementā iegādāts stūra dīvāns, 

lai apmeklētāji varētu justies ērti un mājīgi. 

Tuvākajā laikā meklēsim iespēju bibliotēkas ēkā nomainīt veco apkures sistēmu, kura ir sliktā 

stāvoklī un nedroša, remonti dārgi.  

 

Kraukļu bibliotēka 

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

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

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

bibliotēkas biedrība. 

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

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

Cesvaines novada iedzīvotājus. 

Kraukļu bibliotēkas mērķis - nodrošināt brīvu plašas informācijas pieejamību, mūžizglītības 

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

popularizēšanu. 

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

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

mapes, lietišķā un citātu kartotēkas. 



Lapa | 14  

 

Apmeklētāju konsultēšana un apmācība notiek darba procesā. Tiek sniegta palīdzība informācijas 

meklēšanā gan elektroniskajos resursos, gan uzziņu literatūras krājumos. Lietotāji izmanto savu 

internetbanku apmaksājot rēķinus, noskaidro kontu stāvokli, izveido e- pastu, ja ir neskaidri jautājumi, 

tiek sniegta konsultācija. 

Bibliotēkā bija organizēti 2 pasākumi un apskatāmas 14 tematiskās izstādes veltītas tautas 

tradīcijām, ievērojamu rakstnieku, dzejnieku, aktieru dzīves jubilejām. Jaunās grāmatas pēc apstrādes 

tika izliktas izstādē.  

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

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

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

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

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

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

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

Plāni nākamajam 2013. gadam: 

 Bibliotēkas lietotājiem jaunas grāmatas un preses izdevumus; 

 Organizēt pasākumus, izstādes iedzīvotājiem; 

 Turpināt nolietoto grāmatu norakstīšanu; 

 Veiksmīgi akreditēties uz pieciem gadiem; 

 Bibliotēkas ēkas vidusdaļas jumta un lasītavas telpas krāsns remonts. 

 

2.1.3. Sociālā nodrošināšana 

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

Sociālā dienesta saistošiem noteikumiem.  

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 (SAN) reģistrēja Sociālo pakalpojumu pārvaldē kā Ilgstošas 

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju. SAN nodrošina iedzīvotājus ar primāro 

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

apsaimniekošanu A. Saulieša ielā -10 un 12. 2012. gadā SAN uzturējās 20 klienti.  

2012.gadā Sociālais dienests nodrošināja noteikta veida sociālās palīdzības pakalpojumu 

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

sevi un savu ģimeni, kurai ir vēlēšanās mainīt savu patreizējo stāvokli. Informēja iedzīvotājus par 

pašvaldībā sniegtajiem sociālās palīdzības pakalpojumiem un to saņemšanas kārtību, par iedzīvotāju 

tiesībām un līdzdarbības pienākumiem sociālās palīdzības saņemšanā. 

2012.gadā: 

 Ir noslēgts viens jauns sociālās aprūpes mājās līgums. Kopumā ir 11 aprūpētāji, kas aprūpē 

mājās 16 cilvēkus; 

 Trīsdesmit četriem bērniem sniegta sociālā rehabilitācija dzīvesvietā; 

 Izmaksāti pabalsti sociālo garantiju nodrošināšanai bez vecāku gādības palikušajiem 3 bērniem; 

 Palīdzēts iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām tehnisko palīglīdzekļu iegādē; 

 Apciemojām ilggadīgos Cesvaines iedzīvotājus un apsveicām 90, 95 gadu jubilejās; 

 Kopā ar Luterāņu draudzes locekļiem izveidojām Diakonijas centru, kurā darbojas lietoto mantu 

apmaiņas punkts, lai Cesvaines iedzīvotāji var nodot un saņemt mēbeles, sadzīves priekšmetus, 

apģērbus un apavus lietošanai; 

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

pārtikas komplektu izdalīšanu trūcīgajām personām ( kopā izdalīti 3300 komplekti); 

 Gada laikā trūcīgajām mājsaimniecībām nodevām 45 dāvanu kartes no A/S „Latvenergo”; 
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 Sadarbojāmies ar Firmu EURIKA, kura ziedoja 10 trūcīgajām ģimenēm pārtikas pakas;  

 Latvijas bērnu fondu, kuru rīkotajā vasaras nometnē „Mežezers” piedalījās 3 bērni ar īpašajām 

vajadzībām; 

 Biedrības GAIN Latvija rīkotajā pasākumā „Lielā skolas soma” piedalījās 15 novada bērni. 

 „Saules veikalā”, A. Saulieša ielā 2, Cesvainē ar veikala vadības labvēlību atvērām ziedojumu 

kasti, kurā saziedoti Ls 110,58; 

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

zupas porcijas. 

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

vecums 38 gadi. SAN strādā 13 darbinieki. 

Plāni nākamajam 2013.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. 

 

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 2012.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, vadītāja 

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

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

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

Iedzīvotāju statistikas daļai, Slimību profilakses un kontroles centram un Dzimtsarakstu 

departamentam. 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: 2008.-19, 2009.- 23, 2010. 

– 20, 2011.-13 un 2012.-14.bērni ; reģistrētas 2008.- 9, 2009.- 6, 2010.- 4, 2011.-9 un 2012.-10 laulības 

un sastādīti Cesvaines baznīcās reģistrēto laulību reģistri 2008. – 4, 2009.- 3, 2010.- 4, 2011.- 5 un 

2012.- 5 reģistri; reģistrēti  2008. – 36, 2009.- 35, 2010.- 35, 2011.- 25 un 2012.- 26 mirušie.    

 Dzimtsarakstu nodaļas budžets nav atdalīts no domes budžeta. Dzimtsarakstu nodaļas pārziņa 

mēneša amata alga ir LVL 112.- 0,5 amata vienībām. Pateicoties sadarbībai projekta ietvaros ar SIA 

„West Solutions”, 2012.gadā jaundzimušo vecāki saņēma jauku pašvaldības dāvanu – grāmatu „Mūsu 

bērns” – enciklopēdiju, kas atvieglos mazuļa audzināšanā, kopšanā, sniegs padomus un ieteikumus 

vecākiem. Noformējumam iegādāti ziedi un sveces katrām kāzām vidēji par LVL 10-, kopīgā summa 

gadā apmēram LVL 50.-, par reģistrētajiem civilstāvokļa aktiem pēdējos piecos gados ir iekasēta valsts 

nodeva vidēji LVL 80.- gadā. 

Plašākām kāzu ceremonijām nodaļa izmanto lielo domes zāli, kura jāiekārto pasākuma 

vajadzībām, bet labiekārtota tieši svinīgajiem dzimtsarakstu nodaļas pasākumiem ir mazā zāle.Tika 
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noteikts, ka Cesvaines novada dzimtsarakstu nodaļā laulību noslēgšana no 2012.gada 1.jūnija līdz 

domes zāles remonta beigām notiek Cesvaines kultūras nama telpās Pils ielā 8. Pēc domes telpās 

notiekošajiem remontdarbiem, vizuāli un praktiski uzlabosies apstākļi arī laulību ceremoniju telpās – 

mazā un lielajā zālē, foajē, atstājot viesiem patīkamākas atmiņas par nodaļu, par ceremoniju. Laulību 

ceremonijām tiek nodrošināts muzikālais pavadījums, ir radoša sadarbība ar SIA „Divi torņi” 

darbiniecēm, lai svinībās klātesošie gūtu estētisku baudījumu par telpu noformējumu, ziedu 

daudzveidību. Laba sadarbība izveidojās ar Cesvaines kultūras nama kolektīvu, organizējot kultūras 

namā svinīgās kāzu ceremonijas domes ēkas remonta laikā, ļaujot viesiem svinēt svētkus gaumīgi 

izremontētās un iekārtotās telpās. Labiekārtošanas nodaļas darbinieki dara visu, lai viesi apstātos pie 

interesantajām puķu dobēm, sakoptajā parkā apmeklētu Mīlas taku, tiltus. Dzimtsarakstu nodaļā 

iesakām kāzu viesiem viesoties arī Cesvaines pilī, kur tos sagaidīs pašvaldības aģentūras „Cesvaines 

tūrisma centrs” direktore un viņas izdomas bagātie darbinieki. 

 

2.1.4. Vide 

Cesvaines novada domes Labiekārtošanas nodaļa 

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

iedzīvotājiem un viesiem būtu patīkami šeit uzturēties. 2012. gadā bija Labiekārtošanas nodaļā bija 

šādas amata vietas: vadītāja, traktorists - strādnieks, sētnieki - 3,5 amata vietas, strādnieks - 0,8 amata 

vieta. 

Vasaras sezonā regulāri tiek pļauti zālieni pilsētas ielu malās, skvēros, pilij, pansionātam, 

vidusskolai un pirmsskolai pieguļošajā teritorijā. Īpaša uzmanība tiek veltīta pilsētas 12 puķu dobēm. 

Puķu stādījumi  tiek plānoti  ziemā. Atsākoties sezonai, puķu stādi tiek iegādāti SIA „Alpu terases”, 

SIA „LC Zaķi”, SIA „Jaunzemnieki Z”, kā arī saņemti dāvinājumi no Cesvaines iedzīvotājiem.  Iespēju 

robežās tiek kopts parks - kaplēti celiņi, vākti atkritumi, pļautas celiņu malas un pļaviņas, izgriezti 

pašizsējas koki un atvases. Ņemot vērā apledojuma un sniega  radītos postījumus, bezsniega periodā  

tiks izzāģēti aizlauztie  un bojātie koki, vākti zari. Katru gadu tiek organizēta Lielā talka iesaistot 

pašvaldības iestādes, iedzīvotājus un uzņēmējus. Katru gadu iedzīvotājiem ir iespēja bez maksas  izvest 

lielgabarīta atkritumus. 

2012. gada rudenī sākās bērnu rotaļu laukuma izveide. Tika uzstādīts rotaļu komplekss bērniem 

no 8 gadu vecuma,  soliņi un atkritumu urnas. 

Regulāri tiek kopti 3 pašvaldības teritorijā esošie kapi 15 ha platībā.  Tiek koptas Leģionāru un 

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru kapa vietas, 1941. un 1949.gada  represēto piemiņas vietas, kā arī 

Brāļu kapi.Veiksmīgi  tika īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts „ Algotie pagaidu sabiedriskie darbi 

pašvaldībās”. Katru mēnesi tika nodarbināti vidēji 15 bezdarbnieki. Šajā projektā iesaistītie  

bezdarbnieki regulāri strādāja arī pašvaldībai pakļautajās iestādēs.  

2013.gadā ir ieplānota konsultācija ar republikas vadošo dendraloģi Aiju Kaškuri, kura sniegs 

padomus pilsētas apstādījumu pilnveidošanā un novērtēs parka  koku un krūmu esošo stāvokli. 

Pamatojoties uz dendroloģes konsultāciju un to, ka parkā un pilsētā regulāri no „Holandes slimības” 

nokalst Parastā goba un vīksna, no astoņzobu mizgrauža Parastā egle un priede, konsultējoties ar Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, gribētu rast iespēju iestādīt dažādu koku un krūmu sugas. 

 Šogad maijā  turpināsim rotaļu laukuma  izbūvi papildinot to ar smilšu kasti, rotaļu elementu 

bērniem no 1 gada vecuma un šūpolēm. 

Pie domes ēkas un Parka ielas skvērā tiks uzstādīti soliņi un atkritumu urnas, iekārtoti 

apstādījumi. Iespēju robežās tiks atjaunoti stādījumi un celiņš aiz domes ēkas.  

 

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. 
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 2012.gadā būvvalde ir izsniegusi 33 būvatļaujas, līdz ar to tiek veikta būvuzraugu un darba 

vadītāju reģistrāciju; akceptēti 46 būvprojekti un 23 vienkāršotās renovācijas un rekonstrukcijas; 

pieņemtas ekspluatācijā 29 būves; sagatavotas 56 izziņas par īpašuma tiesisko pamatu; apsekoti objekti 

dabā par kuriem sastādīti 74 pārbaudes akti; sagatavotas ikmēneša atskaites Ekonomikas ministrijas 

Būvniecības departamentam; ceturkšņa atskaite statistikas pārvaldei. 2012.gadā pieņemti ekspluatācijā 

šādi nozīmīgākie būvobjekti:  

 Biogāzes koģenerācijas stacijas 2.kārtas „‟Bioslovašēnos‟‟, Cesvaines pagastā, Cesvaines 

novadā; 

 Lauku tūrisma mītnes ar divām atpūtas būvēm, inventāra glabātuves, tualetes ar dušu, 

peldvietas un teritorijas labiekārtošanas 2.kārtas „‟Tornis‟‟, Varakļānu pagastā, Varakļānu 

novadā; 

 Liellopu kūts „‟Birznieki 1‟‟, Indrānu pagastā, Lubānas novadā; 

 Ūdensvada un kanalizācijas tīklu Varakļānos, Varakļānu novadā; 

 Administratīvās ēkas Pils ielā 1A, Cesvainē, Cesvaines novadā. 

Pārsvarā būvdarbi tiek veikti par Eiropas Savienības 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 informācija 

  

Pašvaldības budžeta finansējums un tā izlietojums 
 

N.p.k. Finanšu līdzekļi 
Iepriekšējā gadā 

(fakt. izpilde) Ls 

Pārskata gadā (2012) Ls 

Plāns Izpilde  

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 
2 071 668 1 661 546 1 979 755 

1.1. dotācijas 1 257 562 906 482 1 127 064 

1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 
814 106 755 064 852 691 

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība - - - 

2. Izdevumi (kopā) 
2 167 555 1 823 865 2 099 984 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 1 940 277 1 566 991 1 792 852 

2.1.1. subsīdijas un dotācijas, tai skaitā 

iemaksas /pabalsti/ starptautiskajās 

organizācijās 
86 462 67 130 80 528 

2.1.2. pārējie uzturēšanas izdevumi 1 853 815 1 499 861 1 712 324 

2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem 227 278 256 874 307 132 

 

 

Informācija par pakalpojumiem 
 

Pakalpojuma veids Ieņēmumi, Ls 

Telpu noma 14 419 

Ēdināšanas pakalpojumi 52 909 

Autotransporta pakalpojumi  1 192 

Autoapmācība 879 

Maksa par Mūzikas skola 4 629 

Kultūras nama ieņēmumi 3 474 

Par avīzi “Cesvaines Ziņas” 654 

Ieņemumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem 24 

Citi ieņēmumi 60 637 

KOPĀ 1382 
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2.3.  Informācija par pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu 
 

Kopsavilkuma bilance 

 

N.p.k. Rādītāji 
Uz pārskata perioda 

sākumu, Ls 

Uz pārskata perioda 

beigām, Ls 

1. Aktīvi kopā 9 903 461 9 960 996 

1.1. Ilgtermiņa ieguldījumi 9 481 815 9 558 050 

1.2. Apgrozāmie līdzekļi 421 646 402 946 

2. Pasīvi kopā 9 903 461 9 960 996 

2.1. Pašu kapitāls 8 868 480 8 740 899 

2.2. Kreditori 1 034 981 1 220 097 

 

 

Pamatbudžeta izlietojums  

 

N.p.k. Finanšu līdzekļi 

Iepriekšējā gadā 

(2011) 

faktiskā izpilde, 

Ls 

Pārskata gadā (2012) izpilde pēc 

uzkrājumu principa, Ls 

apstiprināts  faktiskā izpilde 

1. Ieņēmumi (kopā) 2 106 504 1 979 755 2 023 7470 

1.1. Dotācija no vispārējiem 

ieņēmumiem 
1 186 369 1 032 498 1 030 813 

1.2. Maksas pakalpojumi un citi 

pašu ieņēmumi 
920 135 947 257 992 927 

2. Izdevumi (kopā) 2 329 978 2 099 984 2 148 236 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 1 944 821 1 792 852 1 856 766 

2.1.1. Atlīdzība 1 232 749 1 141 733 1 171 698 

2.1.2. Komandējumi 8 017 6 725 6 761 

2.1.3. Subsīdijas un dotācijas 86 462 80 528 65 228 

2.1.4. Pārējie uzturēšanas izdevumi 617 593 563 860 613 079 

2.2. Izdevumi 

kapitālieguldījumiem 
385 157 307  132 286 316 

3. Nodarbinātība    

3.1. Faktiskais nodarbināto skaits 249 249 251 

3.2. Vidējā darba alga 319 319 313 
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Speciālā budžeta līdzekļu izlietojums  
 

N.p.k. Finanšu līdzekļi 

Iepriekšējā gadā 

(2011 

faktiskā izpilde) 

Ls 

Pārskata gadā (2012), Ls 

apstiprināts faktiskā izpilde 

1. Ieņēmumi (kopā) 69 100 56 757 56 757 

1.1. Īpašiem mērķiem iezīmētie 

ieņēmumi 
69 100 56 757 56 757 

2. Izdevumi (kopā) 65 263 54 970 57 694 

2.1. Uzturēšanās izdevumi (kopā) 57 642 54 740 55 408 

2.1.1. Atlīdzība 4 645 4821 4829 

2.1.2. Komandējumi - - - 

2.1.3. Subsīdijas un dotācijas - - - 

2.1.4. Pārējie uzturēšanas izdevumi 52 997 49 919 50 579 

2.2. Izdevumi 

kapitālieguldījumiem 
7 621 230 2 286 

3. Nodarbinātība    

3.1. Faktiskais nodarbināto skaits 1 1 1 

3.2. Vidējā darba alga 280 280 280 

 

 

Saņemto ziedojumu un dāvinājumu izlietojums  
 

N.p.k. Rādītāji Ls 

1. Saņemts (kopā) 13 798 

1.1. Lielākie ziedotāji  

1.1.1. SIA „Halle B” 5 457 

1.1.2. Jaunatne ar misiju 550 

1.1.3. Gunliek Hofstad 410 

1.1.4. SIA „ Nordtorf” 2 800 

1.1.5. SIA “ Cesvaines kūdras fabrika”  2 500 

1.1.6. a/s „Cesvaines Piens”  200 

1.1.7. SIA „ Krauss” 200 

1.1.8. LHZB banka 200 

1.1.9. Gints Kalniņš 200 

1.1.10 Swedbanka 100 

2. Izlietots (kopā) 4 973 

2.1. Kapitālās iegādes 458 
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2.4.  Valsts ieguldījumu programmu ietvaros piešķirto līdzekļu izlietojums 

 
Valsts ieguldījumu programmu ietvaros piešķirto budžeta līdzekļu mērķi un izlietojums: 

 Dotācija grāmatu iegādei Ls 1169; 

 Dotācija publiskajiem interneta pieslēgumiem bibliotēkām Ls 823; 

 Dotācja pašdarbības kolektīvu vadītājiem Ls 1695; 

 Dotācija izglītības pasākumiem informatizācijas projektam Ls 1336; 

 Projekts „Comenius” Ls 641; 

 Projekts  „Pašvaldības administratīvās ēkas energoefektivitātes uzlabošana” Ls 14212; 

 Algotie pagaidu sabiedriskie darbi Ls 14281; 

 Pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanas projekts Ls 4909; 

 Kultūrkapitāla fonds – pils mākslinieciskajai izpētei Ls 1500; 

 Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija – pils izpētes un glābšanas darbi Ls 4000. 

 

3. Personāls 
Kopējais strādājošo skaits Cesvaines pašvaldības iestādēs 2012.gadā bija 251. Vidējā bruto darba 

alga strādājošiem Ls 313 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 251 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. 

Izpilddirektors

Cesvaines novada domes administrācijas struktūra
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4. Komunikācija ar sabiedrību 
 

Iedzīvotāju informētības nodrošināšanā Cesvaines novada dome veic nozīmīgu darbu vairākās 

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

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

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

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

iedzīvotājiem. 

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

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

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

ieguldījums informācijas apritē. 

 

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

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

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

informācija par domes sēdēs notiekošo, 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  izveidotass rubrikas –redaktores sleja, 

aktualitātes, domes darbības informācija, izglītības iestāžu  ziņas, intervija, dzimtsarakstu nodaļas  

informācija, notiekošā atspoguļojums. Ikviens iedzīvotājs var iesniegt savu rakstu vai informāciju līdz 

katra mēneša 5. datumam, par to, kas aktuāls un publicējams avīzē.  

2012. gadā ir izdoti 12 avīzes numuri un to veidošanai ir lietoti 8639,41 lati. Avīzes tirāža ir no 

500 – 600 eksemplāriem, kas tiek realizēti pilsētā un novadā septiņās tirdzniecības vietās. Laikraksta 

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

2012. gadā redaktore Kristīne Vilciņa „Cesvaines Ziņas” pārstāvēja „Spicās Spalvas”  pasākumā, 

ko organizēja Ošupes pagasta pārvaldes lairkaksts „Klānu Vēstis”, kā arī dažādos semināros Rīgā. 

 

 

5. Plāni  nākamajam gadam 

 

Par teritorijas plānojumu 
2012. gadā atsākās un turpinājās 2009. gadā uzsāktā teritorijas plānojuma 2008. – 2020. gadam 

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

plānojuma grozījumu izstrāde noritēja saskaņā ar normatīvajiem aktiem.  

 

Par pašvaldības nekustamajiem īpašumiem 
Domes bilancē uz 01.11.2012. uzskaitīta zeme ar kopējo platību 623,077 ha, t.sk. 

 Zemes īpašumi pilsētas teritorijā     81,1546 ha;  

 Zemes lietojumi pilsētas teritorijā    83,2647 ha;  

 Zemes īpašumi pagasta teritorijā    49,6081 ha; 

 Zemes lietojumi pagasta teritorijā    141,81 ha; 

 Pašvaldībai piekritīgās zemes pagasta teritorijā  267,2396 ha. 

Ar domes 30.01.2013. sēdes Nr.3 lēmumu 11.# apstiprināts pašvaldībai piederošo un piekrītošo 

zemju saraksts ar norādītām platībām. Pašvaldības zemju kopplatība palielinājusies par 21,914 ha, t.sk. 

zemes īpašumi pilsētas teritorijā palielinājušies par 0,821 ha, zemes lietojumi pilsētas teritorijā 

palielinājušies par 17,349 ha, zemes īpašumi pagasta teritorijā palielinājušies par 5,524 ha, bet 

http://www.cesvaine.lv/
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pašvaldībai piekritīgās zemes pagasta teritorijā samazinājušās par 1,780 ha. Nav mainījušās zemes 

lietojumu platības pagasta teritorijā. 

Būtiski palielinājusies platība zemes lietojumiem Cesvaines pilsētas teritorijā. Tas noticis tādēļ, 

ka, pamatojoties uz likumu “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās”, 2012.gadā tika pārskatīti visi 

zemes lietojumi Cesvaines pilsētā un salīdzināti dati par tām pašvaldības uzskaites sistēmā un 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk NĪ VKIS). Valsts zemes dienests 

sagatavoja un iesniedza Cesvaines novada domei pašvaldībai piekritīgo zemju sarakstu Cesvaines 

pilsētā, kur atspoguļoti dati no NĪVKIS teksta daļas, kā arī veikti platību grafiskie aprēķini (grafiskā 

platība). Teksta daļas dati ņemti no 1995.gadā izstrādātā Cesvaines pilsētas zemes ierīcības projekta, 

kad platības tika aprēķinātas manuāli uz tajā laikā iespējamā kartogrāfiskā materiāla.  Šie dati tika 

ņemti par pamatu arī pašvaldības uzskaitei. Tika veikts datorizēts grafiskais platību aprēķins tām zemes 

vienībām, kas vēl nav uzmērītas dabā, par pamatu ņemot digitālās kadastra kartes. Analizējot datus, 

tika konstatēts, ka vairākām zemes vienībām platības būtiski atšķiras. Pamatojoties uz veikto katras 

zemes vienības robežu un platību izvērtējumu, Cesvaines novada dome 2012.gada 19.jūlija domes sēdē 

nr.8 ar lēmumu 8.# apstiprināja precizētās pašvaldībai piekritīgo zemju platības. Platība palielinājusies 

par 19,71 ha, par ko attiecīgas izmaiņas izdarītas grāmatvedības uzskaitē. 

Bez tam, pamatojoties uz Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 2012.gada 

27.jūnija iesniegto informāciju (dokumenta Nr.2-04/2798) par īpašumā par samaksu nodotajām zemes 

vienībām, NĪ VKIS reģistrētajām lietošanā esošajām 11 zemes vienībām, fizisko personu zemes 

gabaliem, bija reģistrēts statuss – zemes lietojums un šīs personas līdz 2011.gada 30.decembrim par 

nekustamo īpašumu  nebija noslēgušas zemes izpirkuma līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas 

Hipotēku un zemes banka”, līdz ar to viņiem  bija izbeidzamas zemes lietošanas tiesības, pamatojoties 

uz „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas 

likuma” 26.panta 1.daļas 3.punktu. Ar 11.10.2012. Cesvaines novada domes sēdes Nr.14 lēmumiem šīs 

zemes tika ieskaitītas pašvaldībai piekritīgajās zemēs. 

Pilsētas zemju īpašumu kopsumma palielinājusies par 0,821 ha, bet pagasta zemju īpašumu 

kopsumma palielinājusies par 5,524 ha. 2012.gadā Cesvaines pašvaldības teritorijā reģistrēti 

zemesgrāmatā jauni pašvaldības īpašumi, kā arī izslēgti vairāki privatizētie īpašumi. Turpinās domes 

nekustamo īpašumu uzmērīšana, inventarizēšana un nostiprināšana zemesgrāmatā. Pašvaldības 

nekustamo īpašumu sakārtošanu koordinē zemes ierīkotāja.  
 

Projektu realizācija 
2012.gadā turpinājās uzsākto projektu realizācija. 

Lielākais pašvaldības projekts, par kuru 2010.gada nogalē tika noslēgts līgums ar Vides 

ministriju un Vides investīciju fondu bija KPFI (Klimata pārmaiņu finanšu instruments) līdzfinansētais 

projekts „Energoefektivitātes paaugstināšana Cesvaines pašvaldības administratīvajā ēkā”. Projekta 

kopējās izmaksas Ls 185 773 ar pašvaldības ieguldījumu Ls 73 146. 

2012.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. 

Turpinājās darbs 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 tika 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. 

2012.gadā noslēdzās ESF projekts „Attīstības un plānošanas speciālistu piesaiste Cesvaines 

novada pašvaldībai” realizācija. Projekta ietvaros Cesvaines pašvaldībai tika piesaistīti divi speciālisti – 
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projektu koordinators un teritorijas plānotājs uz 18 mēnešiem. Kopējās projekta izmaksas Ls 18 500 

apjomā.  

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

 „Cesvaines pils ēdamzāles un kungu atpūtas telpas arhitektoniski mākslinieciskā izpēte un 

inventarizācija” – Ls 500,00 

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

1.kārta” – Ls 1000,00 

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

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

finansējumu 100 Ls/mēnesī organizēja apmācību vidēji 15 bezdarbniekiem mēnesī. Katrs darbinieks 

deva ieguldījumu Cesvaines pilsētas un novada vides sakopšanā un labiekārtošanā. 

SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi” ir iesaistījies projekta „Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība Cesvainē”, kura realizācija sākās 2012.gadā. 

 

 

6. Iestādes finanšu saistības 
 

Līdzdalība uzņēmumu kapitālā kustības pārskats 
 

N.p.k. Uzņēmuma nosaukums 

Ieguldījuma 

uzskaites 

vērtība gada 

sākumā, Ls 

Ieguldījumu 

pārvērtēšana, 

Ls 

Ieguldījuma 

uzskaites vērtība 

gada beigās, Ls 

Līdzdalība 

% 

1. SIA „Cesvaines siltums” 89 877 +5 000 94 872 100 

2. SIA „Cesvaines komunālie 

pakalpojumi” 
185 521 +28 771 214 292 100 

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

Aizņēmuma 

mērķis 

Līguma 

parakstīšanas 

datums 

Aizņēmuma 

atmaksas 

termiņš 

Aizņēmuma 

līguma 

summa, Ls 

Aizņēmuma 

atlikums gada 

sākumā, Ls 

Samaksāts 

pārskata 

gadā, Ls 

Aizņēmuma 

atlikums, Ls 

Cesvaines pils 
atjaunošanai  (labais 

spārns) 
23.11.2006 20.11.2026. 125 000 93 700 6 260 87 440 

SIA „ALBA -5” 

pamatkapitāla 
palielināšanai 

15.03.2007 20.01.2012 43 960 760 760 0 

Cesvaines 
vidusskolas 

celtniecībai 
21.06.2007 20.05.2027 200 000 158 960 10 260 148 700 

Cesvaines 

vidusskolas 
celtniecībai 

02.11.2009 20.10.2029 300 000 293 150 15 438 277 712 

SIA „Cesvaines 
komunālie 

pakalpojumi” 

pamatkapitāls 
04.10.2008 20.08.2023 80 000 65 960 5 616 60 344 

Tautas nama un 
bibliotēkas 

rekonstrukcija 
11.11.2009 20.06.2029 90 039 29 982 1 268 28 714 

Energoefektivitāte 

PII 21.06.2010 20.06.2015 29 000 23 882 6 824 17 058 

Tautas nama ēkas 

rekonstrukcija 03.01.2011 20.01.2031 118 770 87 999 1 675 86 324 

SIA „Cesvaines 
komunālie 

pakalpojumi” 

pamatkapitāls 
07.08.2012 20.08.2017 28 700 28 700 0 28 700 

Pirmsskolas ēkas 

apkures sistēmas 
renovācija 

07.08.2012 20.08.2020 40 800 40 465 0 40 800 

KPFI projekta 

„Energoefektivitātes 

paaugstināšana 
pašvaldības 

administratīvajai 

ēkai” īstenošanai 

20.08.2012 20.08.2022 115 000 115 000 0 115 000 

Kopā      890 457 

 

Cesvaines novada pašvaldības galvojumi 

 

Uzņēmuma nosaukums Aizdevuma mērķis 
Galvojuma 

summa, Ls 

Kopējā atmaksātā aizņēmuma 

pamatsumma, Ls 
uz pārskata gada 

sākumu 
uz pārskata gada 

beigām 

SIA „Cesvaines 

komunālie pakalpojumi” 

Ūdenssaimniecības 

projekta 

realizācijai 
80 000 68 569 60 404 

SIA „Alba-5” Sadzīves atkritumu 

apsaimniekošana 19 227 - 19 227 

SIA „Cesvaines siltums” Projekta 

realizācijai 180 000 93 988 52 000 
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7. Pielikumi 
 

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 
Rīgā 

Dokumenta datums ir tā 
elektroniskās parakstīšanas 

laiks Nr. 5 
 

Cesvaines novada domei 
Ziņojums par konsolidēto finanšu pārskatu 
 
Mēs esam veikuši Cesvaines novada domes (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) 2012. gada konsolidētā finanšu 
pārskata revīziju. Revidētais konsolidētais 2012. gada finanšu pārskats ietver: 
2012. gada 31. decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 "Bilance",  
2012. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3,  
Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2012. gadu – veidlapa Nr.4-1, 
Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2012. gadu – veidlapa Nr.2-NP, 
konsolidētā finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumu Nr. 777 
„Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā, grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu, 
pārskatu skaidrojumus, t.sk. skaidrojumus par budžeta izpildi.  
 
Šis konsolidētais finanšu pārskats ir sagatavots, apvienojot Pašvaldības struktūrvienību finanšu pārskatus, kā 
norādīts konsolidētā finanšu pārskata pielikumā. Pašvaldības radniecīgās sabiedrības  nav konsolidētas šajā 
konsolidētajā finanšu pārskatā.  
 
Vadības atbildība par konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu 
Vadība ir atbildīga par šī konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu 
atspoguļošanu saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010. gada 17. augusta noteikumu Nr. 777 
„Gada pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem, kā arī par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata 
par nepieciešamu, lai nodrošinātu konsolidētā finanšu pārskata, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas 
būtiskas neatbilstības, sagatavošanu. 
Revidentu atbildība 
Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šo konsolidēto finanšu 
pārskatu. Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka 
mums jāievēro ētikas prasības un jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka 
konsolidētajā finanšu pārskatā nav būtisku neatbilstību. 
 
Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai iegūtu revīzijas pierādījumus par konsolidētajā finanšu pārskatā 
uzrādītajām summām un atklāto informāciju. Procedūras tiek izvēlētas, pamatojoties uz revidentu profesionālu 
vērtējumu, ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību riska novērtējumu finanšu pārskatā. 
Veicot šo riska novērtējumu, revidenti ņem vērā iekšējo kontroli, kas izveidota, lai nodrošinātu konsolidētā 
finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu, ar mērķi noteikt 
apstākļiem piemērotas revīzijas procedūras, bet nevis lai izteiktu atzinumu par kontroles efektivitāti. Revīzija 
ietver arī pielietoto grāmatvedībasuzskaites principu un vadības veikto grāmatvedības aplēšu pamatotības 
izvērtējumu, kā arī konsolidētā finanšu pārskata vispārējā izklāsta izvērtējumu. 
 
Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revidentu atzinuma izteikšanai. 
Atzinums 
Mūsuprāt, iepriekš minētais konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Cesvaines 
novada domes finansiālo stāvokli 2012. gada 31. decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un 
naudas plūsmām 2012. gadā, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010. gada 17. augusta 
noteikumu Nr.777 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem. 

 
Ziņojums par citu juridisko un regulējošo prasību izpildi 
Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2012. gadu, kas atspoguļots konsolidētā gada pārskata 
sadaļā Vadības ziņojums - ZINO, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un 
2012. gada konsolidētajā finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju. 
 
SIA „ Daņēvičas revidentu birojs” Licence Nr. 33 
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