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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 – 2017.
Cesvaines novada dome darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumu ‘’Par pašvaldībām”,
Cesvaines novada pašvaldības 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”, reģ.Nr.47103000106, Dārzu ielā 1, Cesvainē,
Cesvaines novadā,
 SIA”Cesvaines siltums”, reģ. Nr. 4540300659, Veidenbauma ielā 18, Cesvainē, Cesvaines
novadā.

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.
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 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”

1.3.

Izmaiņas iestādes darbībā pārskata gada laikā

Atbilstoši iedzīvotāju skaitam pašvaldībā novada domē ir 9 deputāti, 2017.gada sākumā tie ir Vilnis Špats, Juris Rozenbergs, Didzis Baunis, Vēsma Nora, Skaidrīte Aveniņa, Jānis Vanags, Baiba
Putniņa, Judīte Rakuzova un Matīss Vasks, Domes priekšsēdētājs Vilnis Špats un domes priekšsēdētāja
vietnieks Juris Rozenbergs.
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2017. gada Latvijas pašvaldību vēlēšanas notika 3. jūnijā. Jaunais domes deputātu sastāvs - Vilnis
Špats, Juris Rozenbergs, Didzis Baunis, Vēsma Nora, Dzintars Bušs, Ilga Rumpe, Kārlis Edvards
Bandenieks, Imants Spridzāns, Līga Ozola.
Deputāti par Domes priekšsēdētāju ievēlēja Vilni Špatu, domes priekšsēdētāja 1.vietnieku Vēsmu
Noru un 2.vietnieku Juri Rozenbergu.
Domes administratīvā vadītāja funkcijas veica izpilddirektors Uģis Fjodorovs.
Lai nodrošinātu novada pašvaldības darbību, domē darbojās trīs pastāvīgās komitejas:
 Finanšu komiteja priekš priekšsēdētājs - Vilnis Špats, locekļi - Vēsma Nora, Juris Rozenbergs, Kārlis
Edvards Bandenieks, Didzis Baunis, Dzintars Bušs.
 Sociālo, kultūras un izglītības jautājumu komiteja priekšsēdētāja - Dzintars Bušs, locekļi - Didzis Baunis, Imants Spridzāns, Juris Rozenbergs.
 Attīstības komiteja  priekšsēdētāja – Līga Ozola, locekļi - Ilga Rumpe, Vēsma Nora, Kārlis Edvards Bandenieks.
Pašvaldības funkciju nodrošināšanai domē izveidotas šādas komisijas - Administratīvā komisija,
Vēlēšanu komisija, Komisija darījumiem ar lauksaimniecības zemi, Komisija interešu izglītības
programmu izvērtēšanai un mērķdotāciju sadalei, Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, Iepirkumu
komisija.

1.4.

Padotībā esošās iestādes

Pašvaldības funkciju realizācijai Cesvaines novada dome ir izveidojusi šādas iestādes:
 Cesvaines vidusskola,
 Cesvaines internātpamatskola (2017.gada decembrī reorganizēta0,
 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 2017.gadā atradās 4 izglītības
iestādes – Cesvaines vidusskola, Cesvaines internātpamatskola (gada beigās reorganizēta), Cesvaines
pirmsskola „Brīnumzeme” un Cesvaines Mūzikas un mākslas skola. Visas skolas ir Cesvaines novada
pašvaldības pakļautības iestādes.
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Cesvaines vidusskola
Cesvaines vidusskola ir Cesvaines novada domes pakļautībā esoša vispārējās vidējās izglītības
iestāde, kura dibināta 1919.gadā. 2017./2018.m.g. skolā mācās 303 skolēni. Skolā tiek piedāvātas
septiņas izglītības programmas.
Skola realizē šādas mācību programmas:
 Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma 21011811;
 Pamatizglītības programma 21011111;
 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem
21015811;
 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem 21015611;
 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības
programma 31013011;
 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma 31011011;
 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 31011013.
Skolā iespējams iziet pilnu autoapmācības kursu un iegūt A, B, BE kategorijas autovadītāja
apliecību.
Skolā tiek piedāvāta daudzveidīga interešu izglītība, kas nodrošina skolēnu papildizglītības
vajadzības. Tāpat skolēniem ir iespēja Cesvainē pēc mācību stundām apmeklēt Mūzikas un mākslas
skolu un Sporta skolas nodarbības.
Cesvaines vidusskola ir sekmīgi turpinājusi darbu, kopumā uzrādot labus rezultātus. Viens no
mācību gada rezultātu raksturlielumiem ir skolēnu skaits, kuri sekmīgi ieguvuši pamatizglītības vai
vidējās izglītības dokumentus. 9. klasi beidza un apliecības par pamatizglītību saņēma 26 skolēni. 12.
klasi beidza un atestātus par vidējās izglītības ieguvi saņēma 7 skolēni.
Cesvaines vidusskolas skolotāja Ginta Libeka turpināja vadīt Starpnovadu sākumskolas metodisko
apvienību, veiksmīgi organizējot seminārus un citus pasākumus.
Mācību priekšmetu olimpiādēs skolēni guva ļoti labus rezultātus. Kopā iegūtas 10 pirmās vietas,
12 otrās vietas, 9 trešās vietas un 6 atzinības. Atzīstami ir arī skolēnu panākumi sporta sacensībās gan
reģionālajā, gan valsts mērogā.
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 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 dažādus projektus, turpināts pilnveides darbs
skolvadības sistēmā “e-klase”, kā arī mērķtiecīgi īstenotas dažādas skolai vajadzīgas iniciatīvas.
Centralizētie eksāmeni - 12.klases skolēnu zināšanu kvalitāte visos četros centralizētajos
eksāmenos ir šāda: 72% eksāmenu faktu ir ieguvuši kopvērtējumu jeb izpildi virs 50% (pavisam bija 22
eksāmenu fakti, t.i., kopējais centralizēto eksāmenu skaits, kurus kārtoja 7 divpadsmitās klases skolēni).
Visi saņēma atestātus par vidējo izglītību.
Cesvaines vidusskolas īstenotās iniciatīvas 2017.gadā:
 Pabeigta Cesvaines vidusskolas sporta zāles būvniecība;
 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.
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Sadarbībā ar sponsoriem caurmērā 20 bērniem katru mēnesi tiek nodrošinātas brīvpusdienas.
Cesvaines novada dome piešķir brīvpusdienas 18 bērniem no trūcīgām ģimenēm un 26
daudzbērnu ģimeņu bērniem piešķir 50% līdzfinansējumu.
 Pie skolas ieejas tika demontēts pandusa bojātais segums, izlīdzināta betona virsma un ieklātas
mākslīgā seguma plāksnes.
 Skolas vestibilā klasē tika veikts kosmētiskais remonts.
 Bojātie skolēnu soli tiek restaurēti, iefrēzējot jaunu dekoratīvo maliņu.
 Divos mācību kabinetos tika uzstādīta interaktīvā sistēma.
 Visas klases ir bijušas ekskursijās.
 Erudītu konkurss 5.-12.klasei.
 Eiropas Savienības ERASMUS+ programmas stratēģisko partnerību skolu sektorā projekts
“Like?Share!” tiek veiksmīgi realizēts.
 Skolā turpinājām projekta “Esi līderis!” profesionālās pilnveides izglītības programmas
„Uzņēmējdarbības pamati” norisi sadarbībā ar SIA “Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta
akadēmija”. Papildus vispārizglītojošajai programmai vidusskolēni apguva šādas mācību
programmas: Lietišķā etiķete, Mārketings, Lietvedība, Menedžments, Likumdošana,
Grāmatvedība, Uzņēmējdarbība.
 Tiek īstenots projekts "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt
kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu" 8.3.1.1. pasākuma "Kompetenču pieejā
balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” Nr. 8.3.1.1./16/I/002 “Kompetenču
pieeja mācību saturā”.
 Tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs”.
 Tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001).
 Sākumskola pārcelta uz lielo skolu.
 Vidusskolas ēdināšanas nodaļa tika reorganizēta, panākot tās darbību efektīvāku, nopērkot jaunas
iekārtas, darba rīkus un termosus, kā arī optimizējot nepieciešamo finansējumu.
Skolā strādā 36 skolotāji. Visi 36 skolotāji ir ar atbilstošu augstāko pedagoģisko izglītību, 12 ir
maģistra grāds pedagoģijā. Pensijas vecumā ir 8 skolotāji. Skolā pastāvīgi strādā 33 tehniskie darbinieki.
Visiem tehniskajiem darbiniekiem ir vidējā izglītība.
Cesvaines vidusskola katru mēnesi izdod elektronisko skolas avīzi „Caurvējš”, kurā publicē
aktuālāko informāciju par skolu. Regulāri tiek publicēta informācija arī novada laikrakstā „Cesvaines
ziņas”. Sadarbība ar skolēnu vecākiem notiek, izmantojot skolēnu dienasgrāmatas, vecāku sapulces un
e-klasi. Informācija par Cesvaines vidusskolu tiek ievietota novada domes mājas lapā www.cesvaine.lv.
Informācija par skolas projektiem tiek ievietota arī vietnē etwinning un facebook.
Plāni mācību un audzināšanas darbā.
 Cesvaines vidusskolas galvenā prioritāte 2018.gadā būs jaunā mācību satura aprobācija, turpinot
iesākto darbu kopā ar pārējām 100 pilotskolām Eiropas Sociālā fonda projekta "Izaugsme un
nodarbinātība" 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās
izglītības saturu" 8.3.1.1. pasākuma "Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura
aprobācija un ieviešana” Nr. 8.3.1.1./16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros.
 Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā
atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs” ietvaros sniegsim skolēniem nepieciešamās kompetences un atbalstu karjeras
izvēlē.
 Turpināsim īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu SAM 8.3.2.2. “Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001). Šī projekta ietvaros īpaši atbalstīsim
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talantīgos skolēnus, kā arī sniegsim lielāku atbalstu tiem skolēniem, kuriem ir mācību grūtības,
palielinot atbalsta personāla amata vienību skaitu.
 Eiropas Savienības programmas ERASMUS+ projekta “Like?Share!” realizācija turpināsies,
aktivitāšu laikā iepazīstot jaunas skolēnu uzmanības noturības metodes (piemēram biofeedback
therapy) un mācoties dažādot formatīvās vērtēšanas pielietojumu. Projekta ietvaros 8.klašu
skolēniem organizēsim radošo mācību ekskursiju uz Liepāju, sadarbībā ar Liepājas 6. vidusskolu.
Skolā tiks izstrādāta “Cesvaines vidusskolas pedagogu profesionālās darbības kvalitātes
novērtēšanas kārtība”, lai varētu izvērtēt skolotāju darbu un piešķirt atbilstošu kvalitātes pakāpi.
Skolā turpināsim projekta “Esi līderis!” profesionālās pilnveides izglītības programmas
„Uzņēmējdarbības pamati” norisi sadarbībā ar SIA “Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta
akadēmija”. Papildus vispārizglītojošajai programmai vidusskolēniem piedāvāsim apgūt šādas mācību
programmas: Lietišķā etiķete, Mārketings, Lietvedība, Grāmatvedība, Uzņēmējdarbība, Likumdošana,
Menedžments. Programmas ietvaros skolēni piedalīsies programmā „Starts” - 6.marts konkursa
„Profesionālis” pusfināls Valmierā. Plānots piedalīties Līderu dienā aprīlī.
Maijā notiks lekciju un meistarklašu cikls „Kā sevi sagatavot veiksmīgai karjerai”. Biznesa spēļu
konkursa pusfināls "Ceļš uz bagātību" 20. februārī Valmieras olimpiskajā centrā.
23. martā Biznesa spēļu konkursa "Ceļš uz bagātību" fināls.
Turpināt izglītošanās darbu, nemitīgi pārskatot un uzlabojot formas un metodes, iesaistot vecākus
un norādot uz viņu atbildību un ieinteresētību izglītojamā mācību sasniegumos; skolēnu vecākus regulāri
informēt par audzēkņu mācību sasniegumiem e-klasē, Vecāku nedēļās un dienās, individuālajās sarunās,
sarakstē un sazinoties pa telefonu.
Individuālos mācību plānus skolēniem ar mācību traucējumiem un atbalsta materiālus izmantot
mācību stundās, individuālajās konsultācijās un pārbaudes darbos.
Turpināt rīkot mazās pedagoģiskās sēdes mazāk apzinīgajiem skolēniem, palīdzēt izstrādāt viņiem
mācību apguves grafiku, stimulēt viņus regulāram mācību darbam.
Darbā ar apdāvinātajiem skolēniem turpināt gatavot viņus starpnovadu olimpiādēm un konkursiem,
zinātniski pētniecisko darbu izstrādei 7. – 11.kl. un veicināt piedalīšanos ZPD konkursos.
Atbalstīt mācību ekskursiju rīkošanu izglītojamo redzesloka paplašināšanai.
Organizēt tematiskās un mācību priekšmetu nedēļas (Tēvzemes, dzimtās valodas un mākslu, dabas
izzināšanas un matemātikas, svešvalodu u.c.).
Skolas projektu nedēļā katra klase izveidos “Lielvārdes jostas” fragmentu, izmantojot skolas
dibināšanas datumu.
Rīkot tikšanos ar augstskolu pārstāvjiem, skolas absolventiem, ekspertiem karjeras izglītībā,
apmeklēt izstādi Skola 2018.
Piedalīties Latvijas skolēnu ziemas olimpiādē 2018 Ērgļos 2.martā.
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. Skolā turpināsies plašāka sadarbība ar bērnu vecākiem,
organizējot vecāku nedēļas divas reizes gadā. Metodiskās komisijas vienu reizi gadā rīkos mācību
priekšmetu nedēļas. Skola iesaistīsies aktivitāšu ciklā “Ceļā uz Latvijas 100 gadi”.
Sekojot izmaiņām ārējos normatīvajos aktos, plānots turpināt skolas iekšējo dokumentu
inventarizāciju, pārbaudot to atbilstību likumiem un citiem ārējiem normatīvajiem aktiem.
Divas reizes gadā skola organizēs vecāku nedēļu, kuras laikā notiks vairākas aktivitātes.
No 12.līdz 16.februārim mācību process skolā tiks organizēts projektu veidā.
18.februārī mūsu skolā notiks Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu,
instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāla – konkursa "No baroka līdz rokam" Vidzemes reģiona
skate, kuru organizē Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar skolu.
Skolas estrādes grupas organizēs tradicionālo estrādes grupu koncertu „Burziņš”, kurā piedalīsies
grupas no visas Latvijas. Šis koncerts notiks jau septīto gadu!
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Skola organizēs starpnovadu olimpiādi latviešu valodā un matemātikā 3. klasei, 19. aprīlī
starpnovadu vizuālās mākslas olimpiādi. 5.-11. klases skolēni piedalīsies starptautiskā matemātikas
konkursā „Ķengurs.”
Skauti, tautisko deju kolektīvi, jaunsargi un ģitāristu pulciņš piedalīsies vasaras nometnēs.
Starptautiskā projekta „Darbosimies kopā” ietvaros skolotāju un skolēnu grupa 2018. gada jūlijā
dosies uz nometni Francijā
2018.gada 3.oktobrī nodibinājuma "Centrs Dardedze" nodarbības skolotājiem.
Aktīvi iesaistīsimies Cesvaines parka sakopšanas talkā.
Decembrī deju kolektīvi uz „Ziemas vitamīna” koncertu aicinās savus draugus.
Skolēnu pašpārvalde sadarbībā ar novada bērnu un jauniešu centru iesaistīsies aktivitātēs ”Madonajauniešu galvaspilsēta 2018.”
Skolēnu pašpārvalde piedalīsies skolas dzīves uzlabošanā, veicot aptaujas un iesaistoties skolas
dzīves veidošanā.
Skolēnu pašpārvalde piedalīsies citu skolu organizētajās aktivitātēs un uzņems viesus no citu skolu
pašpārvaldēm

Cesvaines internātpamatskola
Cesvaines internātpamatskolā 2017.gadā īstenoja 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.
2017.gada sākumā skolā mācās 53 skolēni no 5 novadiem (27 skolēni no Cesvaines novada).
Turpinās darbs pie skolēnu mācīšanās traucējumu diagnostikas sadarbībā Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Iekļaujošas izglītības atbalsta centru. Atbilstoši programmām tika izstrādāti individuālie plāni skolēniem
ar mācīšanās traucējumiem, garīgās attīstības un veselības traucējumiem.
Ārpus tiešā mācību darba, lai nodrošinātu skolēnu pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību:
 Skolā darbojās 18 ārpusstundu nodarbību grupas;
 Skolēniem ir iespēja apmeklēt sporta skolas, mākslas un mūzikas skolas nodarbības Cesvaines
pilsētā.
Skolā strādāja 29 pedagogi un 17 tehniskie darbinieki. Skolā darbojās atbalsta personāla komanda
– sociālais pedagogs, psihologs, speciālais pedagogs, logopēds, daktere.
Ar 2017.gada 31.maija domes sēdes lēmumu Cesvaines internātpamatskolu nolēma reorganizēt
pievienojot to Cesvaines vidusskolai ar 2017.gada 22.decembri. Cesvaines internātpamatskolā
2017./2018. mācību gadā netika uzņemti jauni audzēkņi. Cesvaines vidusskola ir Cesvaines
internātpamatskolas funkciju, tiesību, saistību un mantas pārņēmēja.

Cesvaines Mūzikas un mākslas skola
2017./2018.mācību gadā mācījās 101 audzēknis:
Mūzikas programmās – 40, t.sk. Klavierspēle-15, Akordeona spēle – 2, Vijoļspēle–7, Klarnetes
spēle-6, Saksofona spēle-4, Flautas spēle-5, Kora klase-1. Apliecību par profesionālās ievirzes izglītību
saņēma 2 absolventi.
Mākslas programmā – 61, t.sk. 1.klase – 22, 2.klase – 10, 3.klase – 12, 4.klase – 1, 5.klase - 6.
Apliecību par profesionālās ievirzes izglītību saņēma 7 audzēkņi.
Atskaitīti - Mākslas programmā – 9 audzēkņi ģimenes apstākļu dēļ.
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Skolā strādāja 11 pedagogi - Mūzikas programmās - 7, Mākslas programmā - 4. No tiem 7 pedagogi
ar Pedagoģijas maģistra grādu, visi pedagogi ar augstāko pedagoģisko izglītību.
Kolektīvās muzicēšanas formas:
 Stīgu instrumentu ansamblis;

Klarnetistu ansamblis;
 Saksofonistu ansamblis;
Svarīgākie projekti un radošie pasākumi 2017./2018.mācību gadā:
 Audzēkņu un pedagogu piedalīšanās 18.novembra pasākumā;
 Audzēkņu dalība pūtēju orķestrī “Cesvaine” koncertos Lubānā, Cesvainē, Jēkabpilī;
 Audzēkņu un pedagogu koncerti Cesvaines pilī maijā;
 Koncertu apmeklējumi – Latvijas radio bigbends un Šeimass Bleiks Cēsīs, K.M.Čurļoņa
reprodukciju izstāde un koncerts Lūznavas muižā, “Lielais ķīniešu jaunais gads”Cēsīs;
 Izstāžu apmeklējumi Madonā;
 Vasaras plenērs un izstāde;
 Skolotājas Doganas personālizstāde;
 Publikācijas par skolas darbību novada laikrakstā Cesvaines ziņas un mājas lapā, laikrakstā
“Stars”.
Piedalīšanās konkursos;
 Izglītības programmas Vizuāli plastiskā māksla valsts konkurss;
 Valsts konkurss Klavierspēlē.

Cesvaines pirmsskola „Brīnumzeme”
Iestāde atrodas Cesvainē, Celtnieku ielā 1, vienā ēkā ar Cesvaines vidusskolas sākumskolu. Iestāde
atvērta 1972. gada 18. novembrī. Ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2011. gada 1. jūlija lēmumu
iestādei ir apstiprināts nosaukums – Cesvaines pirmsskola „Brīnumzeme”, kura darbojas saskaņā ar
nolikumu; darbības mērķis - īstenot pirmsskolas izglītības programmu Nr. V – 6373 (24.04.2013.), kods
01 0111 11, sagatavot bērnus pamatizglītības apguvei skolā.
Licencētas trīs speciālās pirmsskolas izglītības programmas:
 izglītojamiem ar valodas traucējumiem, programmas kods 01 0155 11;
 izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, programmas kods 01 0156 11;
 izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, programmas kods 01 0158 11.
Mācību un audzināšanas darbs organizēts pēc integrētās rotaļnodarbības vadīšanas metodikas,
vadoties pēc noteikumiem „Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām”, MK noteikumi, Nr.
533, 31.07.2012.
Mācību saturs plānots pēc VISC ieteiktās „Pirmsskolas izglītības mācību satura programmas”.
Pedagoģiskā procesa plānošana pedagogiem - pēc iestādē izstrādātas un apstiprinātas dokumentācijas.
Skolotāju logopēdu, speciālā pedagoga, sporta skolotāja - pēc normatīvajos aktos noteiktas
dokumentācijas parauga.
2017./2018. mācību gada uzdevumi –

Veicināt sīkās motorikas attīstību, kas ir svarīgs priekšnoteikums rakstītprasmes, valodas,
psihisko un fizioloģisko procesu pilnveidei pirmsskolas vecumā.
 Veicināt pašapkalpošanās un saskarsmes prasmju apguvi rotaļās atbilstoši bērna attīstības
pakāpei/vecumposmam.
 Īstenot pasākumus ģimenes, dzimtas, novada un valsts piederības stiprināšanai un patriotisma
veicināšanai, iesaistot izglītojamo vecākus/aizbildņus.
Pirmsskolā tika svinēti tradicionālie svētki un pasākumi - Zinību diena, Tēva diena, Miķeļi,
Atvērto durvju dienas, Mārtiņdiena, Latvijas dzimšanas dienas koncerts, egles iedegšana pie iestādes,
Ziemassvētku ieskaņas koncerts, Ziemassvētku pasākumi grupās, Meteņi, Teātra dienas, Joku diena,
Ziemas un Pavasara sporta svētki, Līgo svētki.
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Tika organizētas aktivitātes/pasākumi vecvecākiem visās vecumu grupās (martā).
Tika svinēti Baltā galdauta svētki - pirmo reizi.
12.05.2017. notika koncertuzvedums Cesvaines kultūras namā, ieskandinot Cesvaines
pirmsskolas “Brīnumzeme” 45 gadu jubileju.
19.05.2017. grupas „Taurenītis” bērni (6 - 7 gadi) piedalījās Madonas novada sporta svētkos
„Mazā sporta olimpiāde Degumniekos”.
Reizi mēnesī visām vecuma grupām tika organizēta sporta diena.
29.05. – 4.06.2017. Latvijas Veselības nedēļas ietvaros piedalījāmies sporta dienā pirmsskolā.
Grupas “Skudriņa” (5 - 6 gadi) un “Taurenītis” (6 – 7 gadi) izglītojamie apmeklēja peldēšanas
nodarbības Madonas pilsētas pirmsskolas “Saulīte” peldbaseinā, 2 reizes mēnesī.
Mācību gadu noslēdza grupas “Taurenītis” bērnu izlaidums.
16.11.2017. notika Cesvaines pirmsskolas “Brīnumzeme” 45 gadu jubilejas pasākums.
Reizi mācību gadā, visu grupu pedagogi dalījās pieredzē ar kolēģiem, rotaļnodarbību vai tematiskā
pasākuma organizēšanā, tika aicināti piedalīties vecāki/aizbildņi. Regulāri notika tematiskie pasākumi
grupās kopā ar vecākiem/aizbildņiem, 2 reizes gadā vecāku sapulces.
Regulāri tika veikti rotaļnodarbību un pedagoģiskā procesa vērojumi, pedagogu darba plānošanas,
pašvērtējuma un sistematizēšanas analīze.
Visi pedagogi apmeklēja kvalifikācijas celšanas kursus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām. Vadītāja un vadītājas vietnieks izglītības jomā piedalījās seminārā Cēsīs un Cesvaines,
Madonas novada vadītāju un vadītāju vietnieku pieredzes apmaiņā Jelgavas pirmsskolas iestādēs.
Divi pedagogi ieguva sertifikātu darbam Silto smilšu iekārtā, pamata līmenī. Astoņi pedagogi
pilnveidoja zināšanas speciālās pedagoģijas jomā Kokneses internātpamatskolas attīstības centrā.
Notika metodiskās dienas par gada tēmu un kvalifikācijas paaugstināšanas kursos, semināros gūto
pieredzi, metodisko materiālu matemātisko prasmju apguvei prezentācija.
Reizi mēnesī iestādes gaitenī tika izvietotas bērnu darbu izstādes, kā arī tematiskas izstādes ar
vecāku līdzdalību: “Rudens dabas veltes”, “Matemātika dzejā, pasakā un bērnu radošajos darbos”.
Pedagogi reizi pusgadā veica Individuālā izglītības plāna izstrādi un mācību darba rezultātu
analīzi, izglītojamajiem, kuri mācās speciālajās pirmsskolas izglītības programmās.
Viens pedagogs turpina studijas RPIVA, pirmsskolas pedagoģijas specialitātē.
2 RPIVA studenti Cesvaines pirmsskolā “Brīnumzeme” veica kvalifikācijas praksi “Aktīva
mācību un audzināšanas prakse pirmsskolā”.
Pedagoģiskās padomes sēdēs divas reizes gadā, pedagogi analizēja un vērtēja pedagoģiskā procesa
rezultātus, izvirzīja uzdevumus mācību, audzināšanas darba efektivitātes paaugstināšanai, piedalījās
iestādes darba plāna un perspektīvā plāna izstrādē, piedalījās projekta “Skola 2030” apspriešanā, iesūtīja
ieteikumus, veicām vecāku aptauju par skolas gaitu uzsākšanu no 6 gadu vecuma.
Visi pedagogi apguvuši kvalifikācijas celšanas kursus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām. Atskaites gadā iestādē strādāja 32 darbinieki, tai skaitā 31 sieviete, pedagogi, ar atbilstošu
augstāko pedagoģisko izglītību 15,viens studē, pedagoģijas maģistra grāds – 3 pedagogi.
Komunikācija ar sabiedrību:
 Regulāra un laba sadarbība ar Cesvaines novada bāriņtiesu, Cesvaines novada Sociālo
dienestu, Cesvaines vidusskolu, Cesvaines Mūzikas un mākslas skolu.
 Turpinājām sadarbību ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības Iekļaujošas izglītības atbalsta centra
pedagoģiski medicīnisko komisiju.
 Informācija par aktualitātēm iestādē tika atspoguļota laikrakstā „Cesvaines Ziņas”.
 Reizi mēnesī pirmsskolā uzstājās viesmākslinieki.
Saimnieciski organizatoriskais darbs:
 Sagatavoti un iesniegti materiāli apdrošināšanas kompānijā BTA par apdrošināšanas atlīdzību,
sakarā ar postījumiem applūdušajās telpās, plīstot ūdens caurulei.
 Organizētas praktiskās mācības ugunsdrošībā.
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Izstrādāts projekts iestādes sētas nomaiņai, saimnieciskās un rotaļu zonas atdalīšanai, projekta
izstrādātājs SIA „B&L projekti”, Madona.
 Iegādāti 3 datori (3 grupām).
 Nomainītas 2 grupām izejas durvis, uzstādītas bīdāmās durvis mūzikas zālei.
 Veikti remontdarbi Mūzikas un mākslas skolas zālē, gaitenī (bijusī sākumskola).
 Kontrolējošo institūciju pārbaudes 4.
 Veikta ēkas tehniskā apsekošana.
Plānotie darbi 2018.gadā Pedagoģiski organizatoriskajā darbā
 Veikt pašvērtējuma ziņojuma izstrādi par 2017. gadu (aprīlis) un 2018. gadu (decembris).
 Pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci audzināšanas jautājumos ne mazāk kā sešu
stundu apjomā (MK noteikumi 480, 15.07.2016.).
 Turpināt metodisko materiālu izstrādi, apkopošanu, Labās prakses prezentēšanu.
 Piedalīties Madonas reģiona organizētajā pedagogu metodiskā darba izstrādņu skatē,
 pedagogu metodiskā darba konferencē.
 Regulāri organizēt metodiskas dienas, atklātās rotaļnodarbības.
 Organizēt lekciju darbiniekiem, par saskarsmi un komunikāciju izglītības iestādē.
 Organizēt vecāku kopsapulci, par pirmsskolas vecuma bērnu uzvedības problēmām, to
risināšanas iespējām pirmsskolai sadarbībā ar ģimeni.
 Turpināt darbu pie pedagogu profesionālās kvalifikācijas celšanas, pieredzes pilnveides,
sadarbības ar citu novadu pirmsskolu iestādēm.
 Organizēt kvalifikācijas celšanas kursu (8 stundas) iestādes pedagoģiskajiem un tehniskajiem
darbiniekiem - “Aktuālie jautājumi bērnu tiesību aizsardzības jomā. Bērnu tiesību aizsardzības
pamatprincipi”.
 Turpināt darbu speciālajās pirmsskolas izglītības programmās ( kods 01 0155 11, kods 01 0156
11, kods 01 0158 11), integrēti apgūstot vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (kods 01
0111 11).
 Apgūt prasmes, zināšanas par kompetenču pieejā balstīta mācību satura izstrādi un ieviešanu
pirmsskolā, sākt pakāpeniski ieviest praktiskā darbā ar 2018. gada 1. martu.
 Uzsākt kompetenču pieejā balstīta mācību satura apguvi pirmsskolā ar 2018. gada 1.septembri.
 Īstenot projektu - videofilma par
“Gadskārtu ieražu svētkiem Cesvaines pirmsskolā
“Brīnumzeme” par godu Latvijas valsts simtgadei.
 Izstrādāt, apkopot, prezentēt metodiskos materiālus par patriotisko audzināšanu.
 Veicināt pilsonisko un patriotisma audzināšanu – pilsēta, novads, gatavojot
dāvanas/apsveikumus novada iestādēm, darbiniekiem (Latvijai 100).
 Turpināt pilnveidot sadarbību ar izglītojamo vecākiem, Iestādes padomi.
 Turpināt, katru nedēļu - pirmdienās, sanāksmes pedagogiem par pedagoģiska darba
organizatoriskiem jautājumiem, par pieredzes un informācijas apmaiņu.
 Turpināt sadarbību ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības Iekļaujošas izglītības atbalsta centra
pedagoģiski medicīnisko komisiju.
 Pedagoģiskās padomes sēdes organizēt divas reizes gadā, analizēt un vērtēt pedagoģiskā
procesa rezultātus un kvalitāti, izvirzīt uzdevumus kvalitātes paaugstināšanai, piedalīties
iestādes darba plāna izstrādē, perspektīvā plāna izstrādē.
Plāni saimnieciski organizatoriskajā darbā 2018. gadā
 Izstrādāt projektu sporta zālei (projekta izstrādātājs SIA „MadAqua”).
 Veikt remontdarbus savienojošajā gaitenī, telpu pielāgojot sporta zāles vajadzībām.
 Veikt sētas un saimnieciskās zonas projekta izstrādi, sadalot projektu 3 kārtās.
 Veikt ēkas telpu plānojuma izstrādi.
 Veikt no jauna ēkas evakuācijas plāna izstrādi.
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Organizēt praktiskas evakuācijas mācības ugunsdrošībā sadarbībā ar Madonas VUGD, SIA
“Media Control”.
Pārcelt ēdamzāli uz telpām grupā “Kamenīte”, veikt nepieciešamos remontdarbus telpas
pielāgošanai ēdamzāles vajadzībām.
Veikt kosmētisko remontu applūdušajos kabinetos ( 3 kabineti).
Veikt griestu remontu savienojošajā gaitenī - veļas māja, Mūzikas un mākslas skola.
Organizēt apkārtnes sakopšanas talku kopā ar vecākiem 2018. gada 20. aprīlī.
Iegādāties datoru un projektoru interaktīvajai tāfelei.
Uzstādīt 2 ugunsdrošas metāla durvis otrā stāva evakuācijas izejas durvīm uz kāpņu telpu.
Iegādāties inventāru ēdamzālei – trauku mazgājamo mašīnu, nerūsējošā tērauda galdu, ratiņus
un plauktus.
Nomainīt apgaismojumu ēdamzāles 1 telpā.
Nomainīt izejas durvis 3 grupām pirmajā stāvā.
Veikt parketa grīdas slīpēšanu, lakošanu grupā “Skudriņa”.
Izstrādāt ēkas tehniskās apsekošanas dokumentāciju.

Cesvaines novada domes Bērnu un jauniešu centrs
Cesvaines novada domes Bērnu un jauniešu centrs izveidots 2013.gada 6.martā, darbību uzsāk
2013.gada 13.septembrī. Centrā strādā viens darbinieks. Bērnu un jauniešu centrs savā darbībā ievēro
domes apstiprināto Bērnu un jauniešu centra nolikumu.
Bērnu un jauniešu centra darbības rezultāti 2017.gadā:
 Bērnu un jauniešu centrs nodrošina lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem un
jauniešiem;
 Tiek sniegta informācija par bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējām Cesvaines
novadā;
 Bērnu un jauniešu centra telpas uz remonta laiku pārceltas uz Pils ielā 4;
 Izstrādāta un Cesvaines domē apstiprināta Cesvaines novada jaunatnes politikas stratēģija;
 Sadarbībā ar Cesvaines vidusskolu, iesniegts un veiksmīgi realizēts Erasmus+ stratēģiskās
partnerības projekts “Like? Share!”;
 Izveidota atsevišķa sadaļa bērniem un jauniešiem novada mājaslapā.
Organizēti pasākumi:

Futbola dienas 2017 konkurss “Radošais futbols jeb 2017 gada modes tendences futbolā
bērnu un jauniešu iztēlē” un galda futbola turnīrs

Projekta “Veselai un laimīgai ģimenei Cesvaines novadā” kulināri informatīvu pasākumu
cikls par veselīga uztura priekšnoteikumiem. bērniem un jauniešiem.

Veselības nedēļas 2017 konkurss 5 dienu garumā “ Kurš kuru?”

Latvijas jaunatnes padomes seminārs “Vēlies vēlēt”

Bērnu svētki Cesvainē 2017

Velobrauciens Cesvaine – Smeceres sils - Cesvaine

Laivu brauciens pa Aiviekstes upi kopā ar kristīgo jauniešu apvienību “Skapis”

Izzinošā pēcpusdiena par Cesvaines grāmatu ar Sanitu Dāboliņu “ Mēs savai grāmatai”

Lieldienu radošās darbnīcas gan BJC, gan novada kultūras namā

Pavasara brīvdienu nedēļas aktivitātes: galda spēļu turnīri, radošā darbnīca “Mazliet
pavasara noskaņu BJC”, “ Smūtiju un brīvdienu našķu darbnīca”

Rudens brīvdienu aktivitātes: Rudens talka, šautriņu turnīrs, ottreiz pārstrādājamo
materiālu radošā darbnīca.

Fimo modelēšanas masas darbnīca “Veidojam savādāku”

Labo darbu nedēļas aktivitātes – viesošanās Grašu bērnu ciematā, radošo darbnīcu,
atrakciju organizēšana Grašu bērniem un jauniešiem.
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Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekta “Like?Share!” dalībnieku uz;ņemšana,
aktivitāšu organizēšana.

Starptautiskā skolēnu apmaiņas projekta Nordplus viesu uzņemšana, aktivitāšu
organizēšana.

Lielās egles iedegšanas svētkos bērnu un jaunieši cienāja sanākušos pasākuma dalībniekus
ar pašu ceptām piparkūkām, adventes vainagu darbnīca.

Cesvaines BJC jauniešu komanda piedalījušies pasākuma “Zelta popkorns 2017”
aktivitātēs Lubānā, apmeklējusi Maksima Trivaškeviča stand up izrādi “ Humors pa
latviski” Gulbenē, viesojušies un piedalījušies aktivitātēs Madonas BJC Kubs, apmeklējuši
basketbola spēles Madonas sporta centrā, piedalījušies citu novadu rīkotajos sporta
pasākumos Kusā, Lubānā un Kalsnavā.

Centra vadītāja apmeklējusi seminārus un apmācības, pilnveidojusi savu profesionālo
kvalifikāciju.
Plāni nākamajam gadam:
 Popularizēt bērniem un jauniešiem veselīgu dzīvesveidu, iesaistot viņus sporta aktivitātēs;
 Informēt jauniešus par dažādām starptautiskām pašizaugsmes programmu iespējām,
iesaistot uzņēmīgākos Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanās
programmā AWARD un “Erasmus +” brīvprātīgā darba veikšanas programmās;
 Noorganizēt Starpnovadu Bērnu un Jauniešu sporta spēles;
 Popularizēt jauniešiem iespēju līdzdarboties Cesvaines novada grāmatas tapšanas procesā,
gan apmeklējot Cesvaines pansionāta iemītniekus, uzklausot un pierakstot viņu
dzīvesstāstus, gan apzinoties savas dzimtas atmiņu stāstus;
 Popularizēt meiteņu florbola un volejbola nodarbības;
 Aicināt jauniešus aktīvi piedalīties citu novadu jauniešu rīkotajos pasākumos;
 Informēt un aicināt Cesvaines jauniešus piedalīties dažādos semināros un apmācībās;
 Jauniešu centra darbiniekiem apmeklēt profesionālās kvalifikācijas celšanas seminārus un
apmācības.


2.1.2. Kultūra
Cesvaine visos laikos bijusi pazīstama ar Cesvaines pili, aktīviem pašdarbības kolektīviem – kori,
teātri, folkloras kopu, senioru kori un deju kopu. Populāras ir bibliotēkas un publiskās interneta lasītavas,
kas atrodas Cesvainē un Kraukļos.

Cesvaines pils
Cesvaines pils ir Latvijas valsts nacionālā kultūras vērtība, kura atrodas Cesvaines pašvaldības
īpašumā. Pils un tās teritorija ir publiski pieejams objekts, tā ir apskatāma ekskursantiem. 2017.gadā
Cesvaines pili apmeklēja apmēram 13800 tūristu no 19 pasaules valstīm.
Pēc postošā ugunsgrēka 2002.gada decembrī līdz šim brīdim pilī pēc izstrādātā atjaunošanas
projekta nepārtraukti veikti dažādi darbi - pils kreisajam spārnam tika uzlikts pastāvīgs jumts, veikts
iekštelpu kosmētiskais remonts (2003. – 2004.g.), atjaunots lielais tornis (2005. – 2006.g.), atjaunots
pastāvīgs jumts pils labajam spārnam (2007.g.), mazais kāpņu tornītis (2008.g.) un iespēju robežās pils
iekštelpas, interjeru daļas (2009.-2017.g.).
Līdz 2017.gadam realizētie projekti Cesvaines pils atjaunošanai:
 2004.gads - Interreg Seed Money “Kultūras pieminekļu attīstība Baltijas jūras reģionā”;
 2005.gads - ES Phare projekts “Baltijas kultūrvide: kultūras tūrisma produktu izveide
Latvijā un Lietuvā”;
 2005 – 2007.gads - Interreg III B “Castles of Tomorrow”;
 2012.gads- Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) projekts “Cesvaines pils ēdamzāles un
kungu runājamās telpas arhitektoniski mākslinieciskā izpēte un inventarizācija”, Valsts
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Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (VKPAI) projekts “Cesvaines pils ēdamzāles
koka paneļu atjaunošana un restaurācija”, VKKF projekts “ Cesvaines pils centrālās,
ziemeļu un rietumu terašu gleznojumu glābšanas programmas 1. kārta”;
 2013.gads – VKKF projekti - Cesvaines pils 4 terašu gleznojumu mākslinieciski
arhitektoniskā izpēte, Cesvaines pils Medību telpas arhitektoniski mākslinieciskā izpēte,
Ēdamzāles rietumu sienas koka paneļu restaurācija, Kungu runājamās telpas logu
restaurācija;
 2014.gads - izstrādāta un apstiprināta pils attīstības stratēģija 2014.-2019.gadam, realizēti
VKPAI projekti “Cesvaines pils centrālās daļas fasādes logu restaurācija”, “Cesvaines pils
Mūziķu telpas logu restaurācija”, pabeigta Cesvaines pils rekonstrukcijas tehniskā
būvprojekta 4. etapa “Centrālā korpusa jumta konstrukcijas un pārseguma atjaunošana”
izstrāde, realizēts VKKF projekts “Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte Cesvaines pils
Balles zālē, Mūziķu telpā, Pieņemamajā istabā”;
 2015.gads - realizēti VKKF projekti “Cesvaines pils Kundzes istabas, kabineta –
bibliotēkas telpu interjera apdares pirmsrestaurācijas tehniskās ekspertīzes izpēte un
atzinums”, “Cesvaines pils Medību telpas gleznojumu frīzes restaurācija”, realizēts
VKPAI projekts “Cesvaines pils centrālās daļas lielo kāpņu logu restaurācija”, veikta
daļēja Cesvaines pils Mūziķu telpas kamīna restaurācija, veikta Cesvaines muižas staļļu
ēkas vēsturiskā izpēte.
 2016.gads – realizēti VKKF atbalstīti projekti “Cesvaines pils centrālās daļas 2. stāva telpu
arhitektoniski mākslinieciskā izpēte un inventarizācija”, “Cesvaines pils Mūziķu telpas
griestu plafona restaurācija 1. kārta”, “Cesvaines pils Mūziķu telpas griestu plafona
restaurācija 2. kārta”, VKPAI atbalstīti projekti “Cesvaines pils Ziemeļu lodžijas velvju
gleznojumu glābšanas 2. kārta - gleznojumu attīrīšana, atsāļošana, krāsu slāņu
nostiprināšana”, “Cesvaines pils Balles zāles logu un divu durvju komplektu restaurācija”,
pabeigts un akceptēts detalizēts pils iekštelpu funkcionālā un inženiertīklu plānojuma
būvprojekts.
Bez augstākminētajiem atbalstītajiem pēdējos gados ir izstrādāti un iesniegti vērtēšanas komisijām
vēl septiņi pils daļu atjaunošanas projekti, kuriem finansējums netika piešķirts.
Lai varētu pilnībā veikt Cesvaines pils jumta centrālās daļas atjaunošanu, turpinās darbs pie ES
struktūrfondu projekta realizācijas - kopā ar Alūksnes un Gulbenes pašvaldību, un Smiltenes evaņģēliski
luterisko draudzi tiek strādāts pie SAM 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt
nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus ” projekta “Gaismas
ceļš caur gadsimtiem” . 2017.gadā šim projekta noslēdzies pils atjaunošanas būvdarbu konkurss, noslēgts
līgums un decembra mēnesī uzsākti centrālās daļas jumta atjaunošanas darbi.
Cesvaines pašvaldība 2017.gadā turpina aktīvu sadarbību ar Daugavpils pilsētas domi un Pleskavas
pilsētu (Krievija), lai kvalitatīvi sagatavotu projektu «Kultūras un vēstures mantojuma saglabāšana un
popularizēšana Latvijā un Krievijā», kuru iesniegt pārrobežu sadarbības projektu “Latvija - Krievija”
2014.-2020. gadam konkursā. Projektā paredzēta centralizētas apkures ierīkošana pilī un vairāku telpu
pārbūve un restaurācija.
2017. gadā Cesvaines pilī tika realizēti arī dažādi citi projekti un darbi:

Izstrādāts, iesniegts Valsts Kultūrkapitāla fondā (3000,- EUR) un realizēts projekts
„Cesvaines pils Mūziķu telpas griestu plafona restaurācija”, 8330,- EUR Cesvaines
pašvaldības finansējums un no mērķziedojumiem), veikta dokumentācija, izstrādāta
restaurācijas pase. Šis restaurētais objekts iekļauts VKPAI profesionālāk veikto 2017. gada
restaurācijas darbu VKPAI katalogā.

Izstrādāts projekts, iesniegts Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas glābšanas
darbu programmā, atbalstīts un realizēts „Cesvaines pils Rietumu lodžijas un Mazās rietumu
lodžijas velvju gleznojumu konservācija” - VKPAI finansējums 4000,- EUR. Veikta
dokumentācija, izstrādāta restaurācijas pase.
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Izstrādāts projekts, iesniegts VKPAI glābšanas darbu programmā, atbalstīts un realizēts
projekts „Cesvaines pils Viesu uzgaidāmās telpas loga un loga/durvju komplekta
restaurācija. 8000,- EUR VKPAI piešķirtais finansējums. Veikta dokumentācija, izstrādāta
restaurācijas pase.

Veikts pētījums, apkopota un papildināta iegūtā informācija par Cesvaines pils
vēsturiskajiem interjeriem.

Veikts pētījums par Cesvaines muzikantiem un pūtēju orķestri laikā no 1969. gada līdz
mūsdienām.

Veikts pētījums un iesniegti materiāli par Cesvaines novadu topošajai Pētera Apiņa grāmatai
„Latvijai 100”

Cesvaines mākslinieku biedrības vasaras plenēru darbu izstāde Cesvaines pils izstāžu zālē.

Papildināta ekspozīcija „Cesvaines braucamrīki” ar jauniem eksponātiem un informāciju
Cesvaines muižas klēts ēkā.

Papildināts muzeja krājums ar 33 jauniem eksponātiem.

Pārņemot pārraudzībā daļu no Cesvaines internātskolas bijušās bibliotēkas, iesākta veidot
muzeja bibliotēka.

Regulāri sniegti materiāli un informācija laikrakstam „Cesvaines Ziņas”, „Stars” par muzeja
darbības aktivitātēm,

novadītas 10 muzeja stundas Cesvaines vidusskolas skolēniem.
Nākošā 2018.gada prioritātes joprojām ir līdzīgas. Tās ir:

Uzsākto pils atjaunošanas projektu turpināšana, būvniecības iepirkumu izsludināšana;

Sadarbība ar projektu partneriem;

Jaunu glābšanas projektu ideju izstrāde un iesniegšana, dažādu investīciju piesaiste;

Mūziķu telpas un ēdamzāles dekoratīvās apdares atjaunošanas turpināšana;

Tālāka Cesvaines pils telpu arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija un izpēte.

Cesvaines Kultūras nams
Cesvaines Kultūras nams ir Cesvaines pašvaldības iestāde – kultūras institūcija.
Kultūras nama pamatmērķis ir īstenot valsts kultūrpolitiku novadā atbilstoši visu paaudžu un
sociālo grupu iedzīvotāju interesēm, nodrošināt nacionālā kultūras mantojuma saglabāšanu, veicināt
iedzīvotāju brīva laika racionālas izmantošanas iespējas.
Kultūras nama pamatuzdevums ir nodrošināt amatiermākslas un citu kolektīvu darbību, iesaistot
tos vietējās, reģionālās, valsts un starptautiskās kultūras norisēs. Piedāvāt visām vecuma grupām
atbilstošu, daudzveidīgu kultūras aktivitāšu pakalpojumu klāstu. Nodrošina nacionāla kultūras
mantojuma saglabāšanu un novada kultūrvēstures popularizēšanu.
Kultūras namā darbojas 10 radošie kolektīvi:
 jauktais koris „Cesvaine” (diriģente Ija Voiniča, kormeistare Baiba Putniņa);
 senioru koris „Virši” (diriģente Antra Āboltiņa);
 bērnu deju grupa „Ritmiņš” (vadītāja Līga Kuba);
 bērnu vokālais ansamblis „Domiņa” (vadītāja Irēna Lecīte);
 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);
 mākslas studija (vadītāja Ērika Dogana).
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
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stratēģiju”, "Cilvēks, vieta, darbs Madonas reģionā 2015.-2020." ietvaros ir realizēts projekts
“Tautastērpi Cesvaines Kultūras nama amatierkolektīviem” Projekta kopējās izmaksas EUR 19998,44.
Projekta mērķis - uzlabot un veicināt amatierkolektīvu darbību Cesvaines novadā, nodrošinot to
skatuvisko un estētisko kvalitāti atbilstoši novada kultūrvēsturiskā mantojuma tradīcijām.
Šajā gadā notikuši 59 kultūras un sporta pasākumi, pie tam Cesvaines pilsētas svētku ietvaros
notiekošie pasākumi ietver ļoti plašu programmu, kas pielīdzināma vairākiem koncertiem vai
pasākumiem.Visa gada garumā notika zolītes turnīri un novusa sacensības.
Lielākā daļa kultūras un sporta aktivitāšu, neatkarīgi no to norises vietas, notiek ciešā sadarbībā ar
Cesvaines Kultūras namu. Lielāko pasākumu finanšu un satura plānošana gan pirms, gan pēc pasākuma
tiek saskaņota un apstiprināta Cesvaines novada domē.
Katru pavasari Cesvaines Kultūras namā notiek Tautas teātra pirmizrāde. Teātris ir interesants ne
tikai sev, bet arī skatītājiem, par ko liecina vienmēr pilnā zāle. Par aktieru darba pamatuzdevumu vislabāk
savā ir formulējis Alfreds Amtmanis – Briedītis. Tas ir – nepazaudēt cilvēku uz skatuves un cilvēku zālē.
Cesvaines Tautas teātris vienmēr cenšas būt interesants un vēlams saviem skatītājiem. Šogad tika izrādīta
Vila Evansa & Valentaina lugu, situāciju komēdiju 2 daļās “Kaudzēm naudas”.
Spilgti pasākumi, norisinājās vasaras sezonā. 2017. gada 22. jūnijā tradicionāli ielīgojām Jāņus ar
Ogres Tautas teātra izrādi “Skroderdienas Silmačos” (režisors Jānis Kaijaks). Jūlijā jau astoto reizi tika
organizēti „Cesvaines novada svētki”. Šie svētki pulcē esošos un bijušos novada iedzīvotājus, kā arī
pilsētas viesus. Katru gadu svētkos tiek iezīmētas gan tradicionālas, gan mūsdienīgas norises.
No 22. līdz 24.septembrim Itālijas kūrortpilsētā Rimini Ričione notika Starptautiskais deju un
mūzikas festivāls "La spiagge d' Italia" ("Itālijas pludmales"), kurā piedalījās 25 grupas no 12 valstīm Bulgārijas, Ungārijas, Rumānijas, Horvātijas, Ukrainas, Krievijas, Nīderlandes, Lietuvas, Latvijas,
Igaunijas un Gruzijas. Latviju šajā festivālā pārstāvēja jauktais koris "Cesvaine", sieviešu koris
"Noktirne" no Mārupes un tautas deju kolektīvs "Atspēriens" no Smiltenes. Latviešu tautas dejas bija
atveduši arī bērnu deju kolektīvs "Taurenītis" no Īrijas pilsētas Limerikas.
Rudens ir valsts svētku laiks. Lāčplēša dienā notika lāpu gājiens un svinīga piemiņas zīmes – stēlas
iesvētīšana. 18.novembrī svinējām Latvijas 99.gadadienu. Vidusskolas aulā izskanēja Cesvaines
amatiermākslas kolektīvu koncerts “Ar lepnumu par savu novadu, par Latviju”. Novembrī iesaistījāmies
projektā “Latvijas filmas Latvijas simtgadei”. Valsts svētku mēnesī cesvainiešiem tika izrādītas pirmās
trīs filmas – “Vectēvs, kas bīstamāks par datoru” (rež. V. Barsla), “Ievainotais jātnieks” (rež. I.Brūvere),
“Astoņas zvaigznes” (rež. A.Saulītis)
Decembris, kā allaž, ir Adventa, Ziemassvētku un gada nogales sagaidīšanas pasākumu laiks gan
lieliem, gan maziem.
Kopā amatiermākslas kolektīvos darbojas 250 dalībnieki. Kultūras nama rīkotos pasākumus
apmeklējuši 4500 cilvēku.
Informācija par Cesvaines Kultūras nama aktivitātēm sabiedrībai pieejama Cesvaines novada
mājas lapā, vietējā laikrakstā „Cesvaines Zziņas”, laikrakstā „Stars”.
2018.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 Cesvaines novada kultūras, izglītības un informācijas iestāde. Bibliotēkas
bezmaksas un maksas pakalpojumus ir tiesības bez ierobežojumiem izmantot visiem apmeklētājiem.
Lietotāju vidū ir iedzīvotāji no kaimiņu novadiem, galvaspilsētas, kā arī citām valstīm. Bieži viesi ir
ekskursanti, cesvainiešu ciemiņi un vienkārši garāmbraucēji.
Cesvaines novadā uz 2018.gadu reģistrēti 2610 iedzīvotāji – skaits gada laikā samazinājies par 101.
Bibliotēkas pakalpojumus izmantojuši 929 cilvēki. Viņi bibliotēku apmeklējuši 15034 reizes, saņemot
19842 grāmatas un citus dokumentus. Ja iedzīvotāju skaits samazinājies par 101, likumsakarīgi
bibliotēkas pastāvīgo lietotāju skaits arī nedaudz samazinājies. Samazinājies arī kopīgo apmeklējumu
skaits, taču izsniegumu skaits audzis par aptuveni 800.
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2017. gadā Cesvaines bibliotēka veiksmīgi turpinājusi savu darbību kā vietējas nozīmes publiska
bibliotēka, kurā ir 4 nodaļas: abonements, bērnu literatūras nodaļa, lasītava un publiskais interneta pieejas
punkts. Pateicoties sniegto pakalpojumu daudzveidībai, publiskai bezmaksas datoru pieejamībai,
bezvadu interneta tīklam, bibliotēka ir labi apmeklēta. Bērni un jaunieši no kopējā apmeklētāju skaita
sastāda aptuveni 39% un ir regulārākie apmeklētāji - pavada brīvo laiku, lasa grāmatas, izmanto iespēju
strādāt un izklaidēties pie datoriem ar interneta pieslēgumu , savās viedierīcēs lieto bezvadu internetu,
izmanto citus bibliotēkā pieejamos pakalpojumus.
2017. gadā krājums bibliotēkā komplektēts atbilstoši tradicionālai, mērķtiecīgai komplektēšanas
politikai – mūžizglītības iespēju veicināšana, papildinot nozaru literatūras fondu, un lasītāju
nodrošināšana ar kvalitatīvu jaunāko daiļliteratūru, veicinot lasītāju vispusīgu redzesloka paplašināšanu..
Gada laikā krājumu papildinājušas 679 grāmatas, un 41 nosaukuma žurnāli - kopā 734, kā arī 4
nosaukumu laikraksti.
No citām bibliotēkām pēc lietotāju pieprasījuma saņemtas 4 grāmatas, taču uz citām bibliotēkām
nosūtītas 177 grāmatas.
Bibliotēkai ir veiksmīga sadarbība ar Cesvaines pašvaldību un visām tās iestādēm, īpaši –
vidusskolu un pirmsskolu „Brīnumzeme”, Kraukļu bibliotēku.
Finanšu resursi - 2017.gadā bibliotēkai no Cesvaines pašvaldības budžeta piešķirti EUR 71419,No maksas pakalpojumiem iekasēti EUR 388,-. Finansējums nodrošina bibliotēkas funkciju veikšanu un
ļauj arī katru gadu pilnveidot iestādes infrastruktūru, lai uzlabotu vidi apmeklētājiem. Pietiekoši līdzekļi
tiek saņemti grāmatu iegādei - vidēji mēnesī izlietoti EUR 505,-; preses iegādei 2017.gadā – EUR 1599,. Informācijas tehnoloģiju uzturēšana no pašvaldības budžeta izmaksājusi ap 1438 eiro. Uz vienu
bibliotēkas apmeklētāju tērēti 77,50 eiro (ieskaitot Eiropas projekta līdzfinansējumu un remontdarbus).
2017.gads bija nozīmīgs ar sen iecerēta mērķa īstenošanu – jaunu bibliotēkas krājuma mēbeļu
iegādāšanu ar LEADER atbalstītā ES fondu projekta palīdzību (8410 eiro liels atbalsts). Šī paša projekta
ietvaros tika veikts remonts vienā no abonementa telpām. Par pašu budžeta līdzekļiem daļēju kosmētisko
remontu piedzīvoja arī otra abonementa telpa.
Par 2,5 tūkstošiem eiro tika ierīkota jauna ugunsdrošības signalizācijas sistēma.
Iestādē 2017.gadā bija 4 bibliotekāro darbinieku un 1,25 tehnisko darbinieku slodzes. Katrs no
bibliotekārajiem darbiniekiem ir zinošs savā jomā un sniedz bibliotēkā pieejamos pakalpojumus, kā arī
atbild uz apmeklētāju jautājumiem. Visi bibliotekārie darbinieki apguvuši padziļinātos kursus dažādās
bibliotēkzinātnes jomās. Iespēju robežās tiek apmeklēti informatīvie semināri Madonas novada
bibliotēkā, kā arī citi noderīgi kursi un semināri.
Komunikācija ar apmeklētājiem ir svarīga bibliotekāru ikdienas darba sastāvdaļa – gan vienkārši
saskarsmē, sniedzot dažādus pakalpojumus, gan individuālās konsultācijās darbā ar datoru, gan sadarbībā
ar domi, citām pašvaldības iestādēm un kolēģiem citos novados.
Rīkojam arī pasākumus gan jauniešiem, gan pieaugušajiem.
Tradicionāli norisinājās lasītveicināšanas projekts “Burtu spēles”, kur jaunā paaudze vairākās
vecumu grupās lasa grāmatas, darbojas radošajās pēcpusdienās, izsaka savas pārdomas par grāmatām un
vērtē tās. 2017.gadā šo projektu uzsākuši 66 dalībnieki, 35 no viņiem pabeiguši darbu līdz galam. Tiem
bija iespēja doties izzinošā braucienā - ar kuģīti gar Daugavas gleznainajiem krastiem, bagātinot
zināšanas ar stāstu par vēsturi, kā arī uzzinot, kā top konfektes “Gotiņa” Skrīveru saldumu fabrikā, un
pašiem iemēģinot roku konfekšu tīšanā. Šis pasākums deva prieku bērniem un mums -gandarījumu.
Regulāra sadarbība noritēja ar 3.b klases skolēniem un audzinātāju. Notikušas 5 bibliotekārās stundas. 3
no tām – bērnu iepazīstināšana ar bibliotēku, lietošanas noteikumiem, orientēšanos grāmatu klāstā, 2 –
Patriotu nedēļā, Latvijas dzimšanas dienu gaidot – dāvana Latvijai.
9.klases skolēniem interesants bija Regīnas Paegles vadīts dzejas rīts ar vizuālu stāstu par vīru
tuksneša smiltīs un aku, ar pašu sacerētām haikām un Regīnas dzeju. Decembrī novada domes zālē
norisinājās Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības 1. kārta. Konkursā piedalījās no 5. un 6. klases izvirzīti
7 labākie lasītāji. Pēc punktu saskaitīšanas un savstarpējās apspriešanās žūrijas komisija reģionālajam
finālam Madonā izvirzīja 3 dalībniekus.
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Augustā lielu apmeklētāju atsaucību izpelnījās Andas Līces jaunās grāmatas “Paldies, ka
uzmodināji!” atvēršana. Dzejas skanējumu pašas dzejnieces lasījumā un pārdomas par šo laikmetu
papildināja Elīnas Līces muzikālie priekšnesumi.
Nozīmīgs jaunums bija “Burtu spēles pieaugušajiem”, kas pievienojās jau vairākus gadus
bibliotēkā notiekošajām “Burtu spēlēm” bērniem un jauniešiem. Mērķis – atklāt iespējas, ko var sniegt
bibliotēkas senākais un vērtīgākais dārgums – grāmata. “Burtu spēlēs” iesaistījās 52 lasītāji. Anketas par
vismaz 5 izlasītām grāmatām iesniedza 32 dalībnieki. Pasākums noslēdzās novembrī ar izzinošu
braucienu “Burtu spēļu” finišētājiem. Aplūkojām E. Veidenbauma muzeju, iepazināmies ar Cēsu
koncertzāli, kā arī Cēsu bibliotēku. Apaļajā bibliotēkas torņa telpā summējām šī gada pasākuma
veikumu, darījām zināmu grāmatu “top 5”, dalījām balviņas čaklākajiem lasītājiem un saņēmām
mudinājumu ko līdzīgu turpināt.
Novembrī organizējām tikšanos ar rakstnieci Daci Vīganti, kuras stāstu krājums “Ledus apelsīns”
ir ieguvis Latvijas literatūras gada balvu kategorijā “Spilgtākā debija literatūrā”.
Visa gada garumā veidotas 25 izstādes - 13 jauno grāmatu izstādes; 12 tematiskās izstādes.
Nākamajā gadā plānotie pasākumi - turpināsim bērnu un jauniešu lasītveicināšanas pasākumus, kā
arī “Burtu spēles pieaugušajiem”. Būs vairākas tikšanās bērnu un pieaugušo auditorijai.
Ļoti nepieciešama bibliotēkas ēkas vienas ārsienas pamatu pastiprināšana, kur veikta ģeoloģiskā
izpēte un sastādīta būvniecības koptāme darbu veikšanai. Tas ir nozīmīgākais uzdevums 2018.gadā ēkas
tehniskā stāvokļa uzlabošanas jomā.

Kraukļu bibliotēka
Kraukļu bibliotēkas statuss - vietējas nozīmes bibliotēka. Cesvaines novada Kraukļu bibliotēka
akreditēta - 2007. gada 27.septembrī, bibliotēkas akreditācijas apliecības Nr. 138
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.
2017.gada galvenā prioritāte – nodrošināt bibliotēkas lietotājus ar jaunāko oriģinālliteratūru, kā arī
preses izdevumiem, sniegt individuālas konsultācijas informācijas tehnoloģiju jautājumos.
Bibliotēkā bija apskatāma 21 tematiskā izstāde:
 Gadskārtu svētki –1[ Lieldienas ]
 Rakstniekiem – 12 [M. Zālīte, K. Pamše, K. Apškrūma, I. Indrāne, A. Dziļums, J. Osmanis, L.
Brīdaka, E. Veidenbaums, A. Kronenbergs, I. Auziņš, A. Lindgrēne, Z. Mauriņa]
 Dažādas – 8 [Mākslas skartie, E. Radziņa, VUGD, Mātes diena, Lelles, Māksla Cesvainē, Pūces,
2. stāva ekspozīcija ]
Tematiskie pasākumi:
 Lielā talka;
 Līgo kopā ar folkloras kopu “Krauklēnieši”;
 Ineses Litauniks darināto leļļu izstādes atklāšana;
 Cesvaines teātra izrāde V.Evanss& Valentains “Kaudzēm naudas”.
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, kino
kamera, skolas radio mezgla aparatūra, rakstāmmašīnas, pirmie datori. Ir stendi ar dažādu gadu izlaiduma
foto, klase ar pagājuša gadsimta 70.-80.gadu skolēnu soliem.
Bibliotēkas telpās notiek folkloras kopas „Krauklēnieši” mēģinājumi, jubileju svinēšana notiek
speciāli iekārtotā telpā. Lielāki pasākumi notiek sarīkojumu zālē.
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Bibliotēkā ir iekārtota – ierosinājumu, atsauksmju un sūdzību klade, kurā rakstiski var izteikt savas
domas par bibliotēkas darba kvalitāti. Savukārt viesu grāmatā savus autogrāfus atstāj bijušās Kraukļu
skolas absolventi, izstāžu apmeklētāji un citi viesi.
Informācija par bibliotēkas funkcijām un pakalpojumiem ir pieejama Cesvaines novada mājaslapā
www.cesvaine.lv, kā arī www.kulturaskarte.lv, www.madona.lv, www.biblioteka.lv
Plāni nākamajam gadam:
 bibliotēkas lietotājiem jaunas grāmatas un preses izdevumus,
 turpināt nolietoto grāmatu norakstīšanu;
 Bibliotēkas ēkas vidusdaļas jumta remonts;
 Lasītavas telpā krāsns remonts;
 Bibliotēkas sarīkojumu zāles skatuves restaurācija – remonts.
2.1.3. Sociālā nodrošināšana
Cesvaines sociālais dienests
Cesvaines Sociālais dienests dibināts 2005. gada 15. aprīlī. Iestāde darbojas saskaņā ar domes
apstiprināto Sociālā dienesta nolikumu. Sociālās palīdzības dienests savā darbībā ievēro Latvijas
Republikas Satversmi, likumus, Ministru kabineta un ministriju izdotos normatīvos aktus, domes
saistošos noteikumus, kā arī institūcijas nolikumu, ko apstiprina dome.
Cesvaines Sociālajam dienestam 2008. gada 1. augustā ir izveidota viena struktūrvienība –
Sociālās aprūpes nodaļa ( turpmāk - SAN), kuras darbību pārrauga pārvaldnieks. 2008. gada 29. augustā
Cesvaines Sociālā dienesta SAN reģistrēja Sociālo pakalpojumu pārvaldē kā Ilgstošās sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas institūciju. 2013. gada 12. augustā Labklājības ministrija SAN izsniedza jaunu
Sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas apliecību Nr. 355. SAN nodrošina iedzīvotājus ar primāro
medicīnisko un sociālo aprūpi pansionātā A. Saulieša ielā – 14, kā arī veic nekustamā īpašuma
apsaimniekošanu A. Saulieša ielā 10 un 12. 2017. gadā SAN uzturējās 20 klienti. No pārskata perioda
01.01. līdz 31.12. SAN izstājās 4 klienti, uzņemti 6 klienti. SAN uzdevums ir nodrošināt Klientu sociālo
aprūpi atbilstoši likumdošanā noteiktajām prasībām.
SAN saimnieciskā darbība - Pansionātam pieguļošā teritorijā nobruģēts atpūtas laukumiņš 49m2 ,
atjaunotas grīdas flīzes kapličā, atjaunotas uzbrauktuves flīzes pie pansionāta ēkas, uzbūvēts un
nobruģēts gājēju celiņš no Augusta Saulieša ielas uz parku 34m, nomainīts ūdens sildāmais broilers
augšstāva vannas istabā.
Kultūras pasākumi:
 Baltinavas amatierteātra izrāde pansionāta pagalmā “Antūns i Anne”;
 SAN klienti piedalījās Veco ļaužu sporta spēlēs Mārcienā 7. jūnijā;
 9.septembrī ekskursija uz Lubānas Sociālās aprūpes centru, Akmeņu muzeju un Strausu
audzētavu;
 Luterāņu mācītāja Bikšes vadītie dievkalpojumi Lieldienās un Ziemassvētkos.
Pansionāta iemītniekus apciemoja Cesvaines vidusskolas audzēkņi, folkloras kopa „Krauklēnieši”,
senioru koris „Virši”, Bērnu un jauniešu centrs, tautas deju kolektīvi „Sprīdītis”, pirmsskolas
„Brīnumzeme” audzēkņi, biedrība „Mārtiņroze”.
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.

Lapa | 19



Izstrādāti un apstiprināti grozījumi saistošos noteikumos “Par pabalstu krīzes situācijā”,”Par
pabalstu pirmklasniekiem”, “Par dušas pakalpojumu”, “Par apbedīšanas pabalstu”, “Par
vienreizēju pabalsta piešķiršanu Cesvaines novada iedzīvotājiem nozīmīgās dzīves jubilejās”.
Kopumā ir 5 aprūpētāji, kas aprūpē mājās 6 personas.
Apmaksājam 4 personu ilgstošus sociālos rehabilitācijas un aprūpes pakalpojumus citu novadu
pansionātos.
25 personām sniegta sociālā rehabilitācija dzīvesvietā; 11 bērniem, kuri cietuši no vardarbības,
sniegta sociālā rehabilitācija par valsts līdzekļiem.
Dienesta psihologs un sociālā darbiniece ar ģimenēm ar bērniem novadījušas divas vecāku
apmācības programmas – 10 nodarbības sešiem vecākiem programmā “Ceļvedis audzinot pusaudzi” un
10 nodarbības septiņiem vecākiem programmā “Bērnu emocionālā audzināšana”.
Izmaksāti pabalsti sociālo garantiju nodrošināšanai bez vecāku gādības palikušam bērnam un
diviem bērniem audžuģimenēs.
Palīdzēts iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām tehnisko palīglīdzekļu iegādē, nokļūšanā uz
ārstniecības iestādēm.
Apciemoti ilggadīgie Cesvaines iedzīvotāji Ziemassvētkos un apsveikti 90, 95 gadu jubilejās.
Piedalāmies Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām akcijā, kurā izdalīti 1233 pārtikas
komplektu trūcīgajām personām ,174 higiēnas un saimniecības preču komplekti, 55 mācību piederumu
komplekti, 19 skolas somas un higiēnas un pārtikas komplekti bērniem vecumā no 2 līdz 24 mēnešiem.
Novadīti četri tematiski pasākumi.
Pateicoties labdarības fondam “Ronald McDonald House Charities Latvija” un mobilai bērnu ārstu
speciālistu brigādei Cesvaines novadā 220 bērni saņēmuši bezmaksas veselības aprūpi.
Cesvaines novada 5 bērni ar īpašam vajadzībām apmeklēja biedrības “Mēs saviem bērniem” SIF
projekta “Sociālo pakalpojumu nodrošināšana un integrāciju veicinošas vides izveide bērniem un
jauniešiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem Madonas reģionā” nodarbības.
Koordinējam Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla noteikto kritēriju ieviešanu pašvaldībā.
Koordinējam specifiskā atbalsta mērķa Nr.9.2.4.2. "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai" projekta nodarbības “Veselai un laimīgai ģimenei Cesvaines novadā”.
2017.gadā Sociālajā dienestā strādāja strādāja četri darbinieki, visi ar augstāko izglītību. Visas
sievietes, vidējais vecums 40 gadi. SAN strādā 13 darbinieki.
2017.gadā, sakarā ar Pils ielas 2 jumta remontu, no jūnija līdz decembrim dienests darbojās A.
Saulieša ielā 12, bet decembrī dienests iekārtojies bijušās internātpamatskolas telpās Rīgas ielā 4,
Cesvainē.
Plāni nākamajam gadam:
 Turpināt realizēt projektā “Veselai un laimīgai ģimenei Cesvainē” plānotos pasākumus.
 Veidot mājaprūpes pakalpojumu sadarbībā ar „Samariešu apvienību”.
 Veicināt darbu pie sociālā dienesta darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas.
 Izremontēt Rīgas iela 4 virtuves mācību telpu, kur varētu notikt nodarbības jaunajām māmiņām.
 Izstrādāt projektu pandusam un uzbūvēt pandusu ēkas fasādes pusē.
 Izstrādāt projektu un izbūvēt WC klientiem Rīgas ielā 4.
 Meklēt finansiālu iespēju palielināt Sociālās aprūpes nodaļu un papildināt to ar sociālās aprūpes
gultām.

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.
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Izmaiņas bāriņtiesas darbībā 2017.gadā nav notikušas, bāriņtiesā strādāja priekšsēdētāja un 4
locekļu sastāvā, pildot normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus bērnu tiesību aizsardzības jomā un
izdarot apliecinājumus. Bāriņtiesas darba nodrošināšanai pieņemts darbā sekretārs amata vienība.
Bāriņtiesas pienākumi:
 Aizstāvēt bērnu un citu rīcībnespējīgo personu personiskās un mantiskās intereses, sniegt
palīdzību, ja bērns vai cita rīcībnespējīga persona vērsusies pēc palīdzības bāriņtiesā;
 izskatīt iesniegumus un sūdzības par vecāku, aizbildņa, aizgādņa, audžuģimenes rīcību;
 piedalīties lietas izskatīšanā tiesā un sniegt atzinumus, pārstāvēt bērna vai citu rīcībnespējīgu
personu kriminālprocesā;
 sadarboties ar citām institūcijām bērnu un citu rīcībnespējīgu personu tiesību un interešu
aizstāvībai;
 informēt sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek nodrošināta
bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība.
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.
Bāriņtiesa savā teritorijā sniedz šādus pakalpojumus:
 Apliecina darījumu, ja to slēdz attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāji savstarpēji ar
citām personām un darījuma summa nepārsniedz 8537 euro;
 apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma sadali, ja
sadalāmā manta vai tās daļa atrodas attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 ieraksta testamentu grāmatā attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju testamentus,
pieņem glabāšanā to privātos testamentus, kā arī pieņem bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu
atsaukumus;
 apliecina attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju pilnvaras un pieņem pilnvaru
atsaukumus;
 apliecina attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju paraksta īstumu uz dokumentiem;
 apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš attiecas uz konkrēto
personu;
 pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma grozīšanu vai uzteikšanu
līdzēju pretējām pusēm, ja tās dzīvo attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 apliecina parakstu uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai, ja viens no līdzējiem dzīvo
attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 sagatavo dokumentu projektus.
2018.gadā plānots turpināt darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu apmeklējot kursus un
seminārus.

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
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Madonas nodaļai, Slimību profilakses un kontroles centram un
Tieslietu ministrijas 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 - 2013.–13, 2014.-16, 2015 – 15, 2016. - 12 bērni,
2017. – 10bērni;
 reģistrētas laulības - 2013.-7, 2014.-10, 2015-9, 2016-15, 2017-12;
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sastādīti Cesvaines baznīcās reģistrēto laulību reģistri - 2013.-5, 2014.- 11, 2015-6, 2017-10;
reģistrēti mirušie - 2013.-21, 2014.-31, 2015-24, 2016-23, 2017-11.
Dzimtsarakstu nodaļas budžets nav atdalīts no domes budžeta. Dzimtsarakstu nodaļas pārziņa
mēneša amata alga ir 172 euro - 0,25 amata vienībām. Pateicoties sadarbībai projekta ietvaros ar SIA
„West Solutions”, arī 2017.gadā jaundzimušo vecāki saņēma jauku pašvaldības dāvanu – grāmatu
„Mūsu bērns” – enciklopēdiju, kas atvieglos mazuļa audzināšanā, kopšanā, sniegs padomus un
ieteikumus. Noformējumam iegādāti ziedi un sveces katrām kāzām vidēji par 20 euro, kopīgā summa
gadā apmēram 200 euro, par reģistrētajiem civilstāvokļa aktiem pēdējos gados ir iekasēta valsts nodeva
vidēji 200 euro gadā.
Cesvaines novada Dzimtsarakstu nodaļā laulību noslēgšana notiek Cesvaines Kultūras nama telpās
Pils ielā 8, izmantota tiek arī lielā domes zāle, kura jāiekārto pasākuma vajadzībām, bet labiekārtota tieši
svinīgajiem dzimtsarakstu nodaļas pasākumiem ir mazā zāle. Laulību ceremonijas var norisināties arī
citās piemērotās vietās – vairākas laulības tika noslēgtas Cesvaines pilī. Laulību ceremonijām tiek
nodrošināts muzikālais pavadījums, ir radoša sadarbība ar SIA „Divi torņi” darbiniecēm, lai svinībās
klātesošie gūtu estētisku baudījumu par telpu noformējumu, ziedu daudzveidību. Labiekārtošanas
nodaļas darbinieki dara visu, lai viesi apstātos pie puķu dobēm, sakoptajā parkā apmeklētu Mīlas taku,
tiltus. Dzimtsarakstu nodaļā iesakām kāzu viesiem pēc ceremonijas viesoties Cesvaines pilī, kur tos
sagaidīs pašvaldības aģentūras „Cesvaines tūrisma centrs” izdomas bagātie darbinieki.
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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 dzīvot un uzturēties. Nodaļā bija šādas amata vienības:
vadītāja, vadītājas vietnieks 0,5 amata vietas, traktorists - strādnieks, 3 strādnieki, sētnieki - 2,5 amata
vietas. 2017.gadā, sākoties ēkas remontdarbiem, Labiekārtošanas nodaļa mainīja savu atrašanās vietu no
Cesvaines pils staļļiem Pils ielā 2, Cesvainē uz Rīgas ielu 4, Cesvaines internātpamatskolas saimniecības
telpām un darbnīcām. Šobrīd gan darbinieki, gan darbarīki un tehnika ir veiksmīgi iedzīvojušies jaunajās
daudz plašākajās telpās.
Vasarā regulāri tiek pļauti zālieni pilsētas ielu malās, skvēros, pilij, pansionātam, vidusskolai un
pirmsskolai pieguļošajā teritorijā. Īpaša uzmanība tiek veltīta pilsētas 20 puķu dobēm. Iespēju robežās
tiek kopts parks - kaplēti celiņi, vākti atkritumi, pļautas celiņu malas un pļaviņas, izgriezti pašizsējas
koki un atvases. Katru gadu tiek organizēta Lielā talka, iesaistot pašvaldības iestādes, iedzīvotājus un
uzņēmējus. Pavasarī un rudenī iedzīvotājiem ir iespēja bez maksas izvest lielgabarīta atkritumus.
Ziemā tiek uzturēti trotuāri un celiņi - šķūrēts sniegs un izkaisīts pretslīdes materiāls.
Skeitparka laukumā tika pilnveidoti āra trenažieri. Tika iegādātas papildus iekārtas traktoram
Belarus, rotējošais pļāvējs un kaisītājs, divas pārvietojamās tualetes.
Regulāri tiek kopti Ķinderu, Stradukalna, Kārzdabas kapi, Leģionāru un Lāčplēša Kara ordeņa
kavalieru kapa vietas, 1941.-1949. gada represēto piemiņas vietas. Īstenots Eiropas Sociālā fonda
projekts „ Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”. Katru mēnesi tika nodarbināti 6 bezdarbnieki.
Šajā projektā iesaistītie bezdarbnieki regulāri strādāja arī pašvaldībai pakļautajās iestādēs. Skolēnu
vasaras nodarbinātības pasākumā piedalījās 19 jaunieši.

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. Būvvaldē
ir četri darbinieki būvvaldes vadītāja, arhitekts un būvinspektors un grāmatvede - lietvede.
2017.gadā būvvalde ir:
 izsniegusi 38 būvatļaujas (t.sk. 19 Cesvaines novadā, 12 Lubānas novadā, 7 Varakļānu novadā),
līdz ar to tiek veikta būvuzraugu un būvdarbu vadītāju, autoruzraudzības un būvdarbu žurnālu,
būvuzraudzības plānu reģistrācija;
 saskaņotas 42 ieceres ar paskaidrojuma rakstu un apliecinājuma karti (t.sk. 14 Cesvaines novadā,
12 Lubānas novadā, 16 Varakļānu novadā);
 pieņemtas ekspluatācijā 14 būves sastādot aktu par būves pieņemšanu ekspluatācija ( no tām 3
Cesvaines novadā, 5 Lubānas novadā, 6 Varakļānu novadā);
 apsekoti objekti dabā, sastādīti 76 pārbaudes akti;
 sastādīts viens administratīvo pārkāpumu protokols;
 sagatavotas atskaites statistikas pārvaldei.
Cesvaines novadā 2017.gadā pieņemtas ekspluatācijā sekojošas būves:
 SIA “ASTARTE-NAFTA” degvielas uzpildes stacija “Mucenieki”, Cesvaines pagasts;
 Cesvaines vidusskolas sporta zāle Madonas ielā 1, Cesvainē;
 dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas.
Būvvaldes darbinieki savas zināšanas regulāri papildinājuši Būvniecības valsts kontroles birojs
rīkotajos un dažādos citos semināros.
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2.2.

Budžeta informācija

Pašvaldības budžeta finansējums un tā izlietojums
N.p.k.

Finanšu līdzekļi
Finanšu resursi izdevumu segšanai
(kopā)
dotācijas
maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi
ārvalstu finanšu palīdzība
Izdevumi (kopā)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.

uzturēšanas izdevumi (kopā)
subsīdijas un dotācijas, tai skaitā
iemaksas /pabalsti/ starptautiskajās
organizācijās
pārējie uzturēšanas izdevumi
izdevumi kapitālieguldījumiem

Iepriekšējā gadā
(izpilde EUR)

Pārskata gadā (2017) EUR
Plāns

Izpilde

2 997 369

3 395 148

3 358 122

1 375 480

1 831 563

1 353 280

1 625 889

1 526 559

2 004 842

-

-

-

2 804 580

4 327 111

3 788 993

2 714338

2 570 517

2 693 052

29 489

36 304

30 348

2 684 849
90 242

2 534 213
1 756 594

2 662 704
1 095 941

Informācija par pakalpojumiem
Pakalpojuma veids
Par nomu un īri
Ēdināšanas pakalpojumi
Autotransporta pakalpojumi
Autoapmācība
Maksa par Mūzikas skola
Kultūras nama ieņēmumi
Par avīzi “Cesvaines Ziņas”
Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem
Citi ieņēmumi
KOPĀ

Ieņēmumi,
EUR
32 451
45 722
2 223
4 482
3 925
4 365
920
15
81 519
175 622
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2.3.

Informācija par pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu

Kopsavilkuma bilance
N.p.k.
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.

Rādītāji

Uz pārskata perioda
sākumu, EUR

Aktīvi kopā
Ilgtermiņa ieguldījumi
Apgrozāmie līdzekļi
Pasīvi kopā
Pašu kapitāls
Kreditori

Uz pārskata perioda
beigām, EUR

13 344 771
13 002 774
341 997
13 344 771
12 238 765
1 106 006

14 219 631
13 657 398
562 233
14 219 631
12 100 068
2 119 563

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
(2016) faktiskā
izpilde, EUR

Pārskata gadā (2017) izpilde pēc
uzkrājumu principa, EUR
apstiprināts

faktiskā izpilde

3 172 535

3 071 062

3 071 062

1 365 595

1 327893

1 327893

1 806 940

1 743 169

1 743 169

3 267 767
2 655 463
1 797 687
11 663
40 675
805 438

3 191 836
2 570 517
1 718 025
8 850
45 349
761 823

3 191 836
2 727 851
1 911 829
8 850
45 349
761 823

564 546

424 314

424 314

258
492

223
581

223
581
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Speciālā budžeta līdzekļu izlietojums

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.

Finanšu līdzekļi
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

Iepriekšējā gadā
(2016) faktiskā
izpilde EUR

apstiprināts

faktiskā izpilde

133 269

134 891

134 891

126 927

126 927

126 927

126 384
110 139
6275
103 864

143 027
143 027
143 027

131 276
128 631
128 631

16 245

-

2 645

1
398

-

-

Pārskata gadā (2017), EUR

Saņemto ziedojumu un dāvinājumu izlietojums
N.p.k.

1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5
1.1.6.
2.
2.1.
2.2.

Rādītāji

Saņemts (kopā)
Lielākie ziedotāji
SIA Halle B
AS SEB Banka
Nordtorf SIA
SIA Ozols LG
SIA RC līnija
Fiziskas personas
Izlietots (kopā)
Kapitālās iegādes
Pakalpojumu apmaksa

EUR
4 745
1000
500
500
100
100
2545
7 291
369
6 922
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2.4.
Valsts ieguldījumu programmu ietvaros piešķirto līdzekļu izlietojums
Valsts ieguldījumu programmu ietvaros piešķirto budžeta līdzekļu mērķi un izlietojums:
 VARAM dotācija vienotā Klientu centram EUR 6900;
 Mērķdotācija mācību grāmatu iegādei EUR 5994;
 Algotie pagaidu sabiedriskie darbi EUR 12337;
 Kultūrkapitāla fonds – 100-gades pasākumiem – EUR 500;
 Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija – pils projekti EUR 12000;
 Nodarbinātības pasākumiem vasaras brīvlaikā EUR 2171;
 Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs EUR 10338;
 Finansējums LEADER projektam EUR 16410;
 Projekts “Veselai un laimīgai ģimenei” EUR 13032;
 Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai EUR 4814.

3. Personāls
Kopējais strādājošo skaits Cesvaines novada pašvaldības iestādēs 2017.gadā bija 223. Vidējā bruto
darba alga strādājošiem EUR 581 mēnesī. Cesvaines novada domē darbinieku maiņa ir minimāla, tā
saistās ar darbinieku aiziešanu pensijā, bērna kopšanas atvaļinājumā un skaita izmaiņām līdz ar domes
funkciju paplašināšanos, dažādu projektu realizāciju. Diemžēl budžeta apjoms neļauj radīt jaunas amata
vietas, tādēļ daudzi jautājumi tiek risināti amatu apvienošanas kārtībā.
Jaunus darbiniekus meklē izsludinot vakances pašvaldības un rajona laikrakstos, darba meklētāju
interneta resursos. Pieņemot darbā iestādes vadītājus, pašvaldība rīkojas pēc izstrādāta nolikuma. Katra
kandidatūra tiek rūpīgi izvērtēta, apsvērta kvalifikācija, piemērotība konkrētajam darbam, analizēti
pretendenta plusi un mīnusi. Visi darbinieki tiek pieņemti darbā uz līguma ar pārbaudes laiku.
Darbiniekiem tiek sastādīti pēc iespējas konkrētāki pienākumu apraksti, kur norādīti veicamie pienākumi,
darba raksturojums un atbildība.
2017.gadā 19 skolēni strādājuši Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajos pasākumos vasaras
periodā. Lielākais darbinieku apgrozījums ir konkrētu īslaicīgu līgumdarbu (telpu remonts, izstāžu
iekārtošana, noformējums, elektriķu pakalpojumi) veicēju nozarē.
No pašvaldības 223 darbiniekiem lielākajai daļai ir augstākā izglītība, 476% darbinieku ir ar vidējo
speciālo izglītību. Tiek atbalstīta katra darbinieka tālāka izglītošanās un kvalifikācijas paaugstināšana.
Regulāri tiek apmeklēti nozaru semināri, organizēti pieredzes apmaiņas braucieni uz sadraudzības
pašvaldībām un līdzīgu nozaru iestādēm.
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Cesvaines novada domes administrācijas struktūra
Domes priekšsēdētājs

Sargi - 3

Apkopēja - 3

Labiekārtošanas
nodaļa, Vadītājs

Saimniecības
vadītājs

Ēku
apsaimniekošanas
meistars

Muzeja
speciālists

Projektu vadītājs

Ceļu speciālists

Arhivārs

Zemes ierīkotājs

Teritorijas
plānotājs

Redaktors, mājas
lapas uzturētājs

Jurists

Lietvedis

Domes sekretārs

Grāmatvedības
un finanšu
nodaļa, Vadītājs

Izpilddirektors

Nodaļas vadītāja
vietnieks

Nodaļas vadītāja
vietnieks

Darba algu
grāmatvedis

Strādnieks

Nodokļu
inspektors

Traktorists

Kasieris Grāmatvedis

Sētnieki - 4

Ekonomists

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 pašvaldības mājas lapā
www.cesvaine.lv un sociālajos tīklos. Mājas lapa papildināta ar jaunām sadaļām, izvērsta tūrisma
informācija vairākās valodās, vietnes dizains saskaņots ar mobilo ierīču formātiem. Svarīgu vietu
komunikācijā ar sabiedrību ieņem laikraksts „Cesvaines Ziņas”, stendi pilsētā un lauku teritorijā, regulāri
organizētās pašvaldības deputātu un uzņēmumu vadītāju tikšanās ar iedzīvotājiem.
Atzīmēšanas vērts ir arī pašvaldības teritorijā darbojošos nevalstisko organizāciju „Mārtiņroze”,
izglītības, kultūras un tūrisma informācijas centra „Cesvaine”, Cesvaines Mākslinieku biedrības,
biedrības „Durvis” un Latvijas Skautu un Gaidu Centrālās organizācijas Cesvaines 42.Skautu vienības
ieguldījums informācijas apritē.

Laikraksts “Cesvaines Ziņas”
Laikraksts „Cesvaines Ziņas” ir atspoguļojis pašvaldībā, tās iestādēs un institūcijās notiekošo,
pašvaldības aktualitātes kultūrā, sportā, izglītībā, sociālajā aprūpē, kā arī uzņēmējdarbībā.
Ar avīzēs starpniecību pašvaldības iedzīvotājiem tiek sniegta informācija par domes darbību –
informācija par domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem, budžets, saistošie noteikumi. Katrā avīzē ir
informācija par novada aktualitātēm – notiekošajiem un gaidāmajiem kultūras pasākumiem, dažādiem
problēmjautājumiem, intervija ar kādu cesvainieti vai cilvēku, kura darbība saistīta ar Cesvaines novadu.
Tāpat tiek pievērsta uzmanība aktuālajiem notikumiem un iedzīvotājus interesējošiem jautājumiem,
balstoties uz saņemtajiem zvaniem, e-pastiem un atsauksmēm. Laikrakstā ir izveidotas rubrikas –
aktualitātes, domes darbības informācija, izglītības iestāžu ziņas, intervija, dzimtsarakstu nodaļas
informācija, notiekošā atspoguļojums, kultūras notikumu apskats, informācija iedzīvotājiem, Valsts un
pašvaldību vienotā klientu centra informācija. 2017.gadā tika aizsākta jauna rubrika “Jautā pašvaldībai”,
lai veicinātu saziņu ar iedzīvotājiem, kas, paralēli darbojas arī novada mājaslapā (arī ieteikumu kastīte
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domes ēka). Šajā rubrikā tiek sniegtas atbildes uz iedzīvotāju ieteikumiem, ierosinājumiem, pārdomām
un neskaidrībām. Ikvienam iedzīvotājam ir dota iespēja iesniegt laikraksta redaktorei savu rakstu vai
nodot informāciju līdz katra mēneša 10.datumam par to, kas aktuāls un publicējams avīzē.
2017. gadā ir izdoti 12 laikraksta numuri, to veidošanai kopā ir izlietoti 13 700 euro. Avīzes tirāža
ir 470 – 550 eksemplāri, kas tiek realizēti pilsētā un novadā četrās tirdzniecības vietās.
2017. gada maijā redaktore Linda Vanaga un redaktores palīdze Sanita Dāboliņa pārstāvēja
laikrakstu „Cesvaines Ziņas” Madonas reģiona pašvaldību izdevumu redaktoru pieredzes apmaiņas
pasākumā, kas notika Liezērē, Ozolu pagastā, prezentējot laikrakstu Madonas reģiona laikrakstu
redaktoriem un veidojot jaunus kontaktus.

5. Plāni nākamajam gadam
Par teritorijas plānojumu
2017. gadā tika veikta Cesvaines novada attīstības programmas 2012. - 2018. gadam Rīcību plāna
un investīciju plāna aktualizācija, iekļaujot aktuālās attīstības nozares un projektus, saistībā ar Cesvaines
pilsētas komunikācijām, uzņēmējdarbības attīstību, pašvaldības ielu un grants ceļu rekonstrukciju,
pilsētas labiekārtošanu, izglītības un kultūras iestādēm, Cesvaines pils un citu vēsturisko ēku attīstību.
Tiek plānots uzsākt jaunas attīstības programmas izstrādi 2019. – 2026. gadam.

Par pašvaldības nekustamajiem īpašumiem
Domes zemes uzskaitē uz 01.01.2018. ir zeme ar kopējo platību 665,07721 ha.
Pašvaldības zemju kopplatība 2017.gadā salīdzinot ar 2016.gadu ir samazinājusies par 3,06049 ha,
jo no grāmatvedības uzskaites tika izslēgti privatizētie un pārdotie objekti, bez tam veikta pašvaldības
zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana, kā rezultātā precizētas un mainījušās zemes gabalu platības.
2017.gadā tika veikta pašvaldības ēku un būvju apsekošana, Valsts zemes dienestam pasūtītas
vairāku mājīpašumu un dzīvokļu inventarizācijas, uzsākts un tiks turpināts darbs pašvaldības ceļu reģistra
un īpašuma tiesību sakārtošanas jomā.
Pašvaldībā saņemti Valsts zemes dienesta sagatavoti pašvaldības zemju analītiskās uzskaites
saraksti uz 2018.gada 1.janvāri, kā arī zemju pārskats uz 2018.gada 1.janvāri (zemes bilance) Cesvaines
novadā kopā.

Projektu realizācija
2017. gadā tika realizēta pašvaldības prioritāte – uzbūvēta sporta zāle pie skolas. Sporta zāli būvēja
SIA “RRKP būve”, izmaksas bija EUR 571 926,57 bez PVN.
Notiek apjomīgs darbs, lai izstrādātu un realizētu projektus saistībā ar Cesvaines pils jumta
atjaunošanu un pils restaurāciju. Lai varētu pilnībā veikt Cesvaines pils jumta centrālās daļas
atjaunošanu, tiek domāts par Eiropas Savienības struktūrfondu piesaisti. Kopā ar Alūksnes un Gulbenes
pašvaldībām, un Smiltenes evaņģēliski luterisko draudzi tiek strādāts pie 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa
“Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos
pakalpojumus ” projekta “Gaismas ceļš caur gadsimtiem” izstrādes.
2017.gadā tika noslēgts līgums ar iepirkumā uzvarējušo firmu PS “A.A&būvkompānijas” par EUR
981 204,90. Cesvaines pils jumta atjaunošanas darbi tika uzsākti 2017.gada novembrī.
Cesvaines pašvaldība paralēli uzsākusi sadarbību ar Daugavpils pilsētas domi un Pleskavas pilsētu
(Krievija), lai kvalitatīvi sagatavotu projekta pieteikumu «Kultūras un vēstures mantojuma saglabāšana
un popularizēšana Latvijā un Krievijā», kuru iesniegt pārrobežu sadarbības projektu “Latvija - Krievija”
2014.-2020. gadam konkursā. Projektā paredzēta apkures ierīkošana pilī un vairāku telpu pārbūve un
restaurācija.
2017. gadā Cesvaines pilī tika realizēti arī dažādi citi projekti.
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2017. gadā tika realizēti divi Leader programmas projekti:
 „Cesvaines bibliotēkas krājuma mēbeļu atjaunošana”, kura rezultātā iegādāti speciāli
bibliotēku vajadzībām izgatavoti stabili metāla grāmatu plaukti ar dekoratīviem lamināta sānu
paneļiem un metāla grāmatu atdalītājiem. Iepirkuma procedūras rezultātā uzvarēja firma SIA
“Omega Ekspress”, kura izgatavoja, piegādāja un uzstādīja plauktus bibliotēkā par EUR
8195.51 (tai skaitā PVN). Elektroinstalācijas darbus un telpas remontu pēc cenu aptaujas
rezultātiem veica SIA „PRO Build” par EUR 3818,98 (tai skaitā PVN). Projekta attiecināmās
izmaksas EUR 12 014,49, no kurām EUR 3604,35 bija pašvaldības finansējums.
 „Tautastērpi Cesvaines Kultūras nama amatierkolektīviem”, kura ietvaros iegādāti tautastērpi
Cesvaines Kultūras nama tautas deju ansamblim “Cesvaine”, Cesvaines Kultūras nama
folkloras kopai “Krauklēnieši” un Cesvaines Kultūras nama jauktajam korim
“Cesvaine”.Projekta attiecināmās izmaksas EUR 17 065,25 no kurām EUR 5119,58 bija
pašvaldības finansējums.
Turpinās darbs pie LEADER programmas projekta „Cesvaines pilsmuižas staļļu jumta
rekonstrukcija”, kura ietvaros tiks rekonstruēts vēsturiskais Cesvaines pilsmuižas staļļu jumta segums.
Darbus veic PS “A.A&būvkompānijas”, par 143 459,89 (tai skaitā PVN). Attiecināmās izmaksas no ES
fonda būs EUR 40 000,00, pārējās izmaksas ir pašvaldības līdzfinansējums. Darbu izpildes termiņš ir
2018. gada 25. maijs.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumiem Nr. 593 „Darbības
programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privāto investīciju
apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības
programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju
vajadzībām” īstenošanas noteikumiem Cesvaines novada dome turpināja darbu pie diviem projektiem:
“Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Cesvaines pilsētā” un “Piekļuves
nodrošināšana rūpnieciskās ražošanas objektiem Cesvainē”.
Projekta “Piekļuves nodrošināšana rūpnieciskās ražošanas objektiem Cesvainē” rezultātā tiks
izbūvēts Brīvības ielas posms 400 m garumā un pašvaldības autoceļš Nr. 87 "Gundegas – Saulītes" 79 m
garumā. Tiks nostiprināti novadgrāvji un nogāzes, nostiprināti caurteku gali ar preteroziju plēvi. Tiks
veikta ceļa klātnes pārbūve un pielāgošana smagā transporta kustībai un piekļuvei komersantu
uzņēmumiem. Uzstādītas ceļa zīmes. Projekta kopējie izdevumi plānoti EUR 279 123,08, no tiem: ERAF
finansējums EUR 178 000,00,valsts budžeta dotācija EUR 9423,60, pārējais ir pašvaldības
līdzfinansējums. Projektu plānots realizēt līdz 2018. beigām.
Projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Cesvaines pilsētā”
rezultātā tiks izbūvēta Pils iela 1,3 km garumā, atrisināta autostāvvietu izbūve, izveidota izgaismota
gājēju pāreja pie autoostas, kā arī visas ielas garumā izbūvēta gājēju ietve un uzstādīti LED tipa
gaismekļi. Tiks sakārtota lietus ūdens sistēma, uzstādītas ceļa zīmes un veikti labiekārtošanas darbi. SIA
“Ceļu komforts” projekta ietvaros ir veicis būvprojekta izstrādi par EUR 17 661,16 (ieskaitot PVN).
Projekta kopējie izdevumi plānoti EUR 1 213 294,86, no tiem: ERAF finansējums EUR
618 249,20,valsts budžeta dotācija EUR 32 730,83, pārējais ir pašvaldības līdzfinansējums un
neattiecināmās izmaksas. Projektu plānots realizēt līdz 2019. gada beigām.
Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta izsludinātā pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” ir izstrādāti topogrāfiskie plāni un būvprojekti pašvaldības grants ceļiem uz
lauksaimnieciskās ražošanas objektiem. Cesvaines novada pašvaldība plāno investēt 0.46 miljoni euro
no Eiropas Savienības (ES) fondu finansējuma un 10% sava līdzfinansējuma, lai sakārtotu pašvaldības
grants ceļus uz lauksaimnieciskās ražošanas objektiem.
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6. Iestādes finanšu saistības
Līdzdalība uzņēmumu kapitālā kustības pārskats

N.p.k.

Uzņēmuma nosaukums

1.
2.

SIA „Cesvaines siltums”
SIA „Cesvaines komunālie
pakalpojumi”
SIA „Kaudzītes AP”

3.

Ieguldījuma
uzskaites
vērtība gada
sākumā, EUR

Ieguldījumu
pārvērtēšana,
izmaiņas EUR

Ieguldījuma
uzskaites vērtība
gada beigās,
EUR

Līdzdalība
%

280 509

- 4561

275 948

100

166 539

-13 239

153 300

100

62 860

8,87

62 860

-
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Cesvaines novada novada aizņēmumu saraksts
Aizņēmuma
mērķis
Cesvaines
pils
atjaunošanai (labais
spārns)
Cesvaines
vidusskolas
celtniecībai
Cesvaines
vidusskolas
celtniecībai
SIA
„Cesvaines
komunālie
pakalpojumi”
pamatkapitāls
Tautas nama un
bibliotēkas
rekonstrukcija
Tautas nama ēkas
rekonstrukcija
Pirmsskolas
ēkas
apkures
sistēmas
renovācija
KPFI
projekta
„Energoefektivitātes
paaugstināšana
pašvaldības
administratīvajai
ēkai” īstenošanai
Siltumtīklu izbūve
Cesvaines
internātskolā
Cesvaines
visdusskolas sporta
zāles jaunbūve
Staļļu
jumta
rekonstrukcija

Līguma
parakstīšanas
datums

Aizņēmuma
atmaksas
termiņš

Aizņēmuma
līguma
summa, EUR

Aizņēmuma
atlikums gada
sākumā, EUR

Samaksāts
pārskata
gadā, EUR

Aizņēmuma
atlikums,
EUR

23.11.2006

20.11.2026.

177 859

88 787

8 907

79 880

21.06.2007

20.05.2027

284 574

153 186

14 598

138 588

02.11.2009

20.10.2029

426 862

304 054

23 392

280 662

04.10.2008

20.08.2023

113 830

53 898

7 991

45 907

11.11.2009

20.06.2029

128 114

13 856

13 856

-

03.01.2011

20.12.2026

173 979

89 015

8 901

80 114

07.08.2013

20.08.2020

58 053

29 774

7 940

21 834

20.08.2013

20.08.2022

163 630

101 698

17 695

84 003

16.12.2014

22.11.2022

67 000

50 256

8 376

41 880

31.02.2017

20.03.2047

642 000

-

-

641 082

04.08.2017

20.07.2037

135 460

-

-

94 755

2 371 361

884 524

111 656

1 508 705

Kopā

Cesvaines novada pašvaldības galvojumi
Uzņēmuma nosaukums

SIA „Cesvaines
komunālie pakalpojumi”
SIA „Kaudzītes AP”

Aizdevuma mērķis

Galvojuma
summa, EUR

Ūdenssaimniecības
projekta realizācijai

113 830

Sadzīves atkritumu
apsaimniekošana

27 358

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

74 056
19 939

64 184
18 499
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7.

Pielikumi

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS
Rīgā

Dokumenta datums ir tā
elektroniskās parakstīšanas laiks

Nr.9/2018

Mūsu atzinums par konsolidēto finanšu pārskatu
Mēs esam veikuši Cesvaines novada Pašvaldības (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) 2017. gada pārskatā
ietvertā konsolidētā finanšu pārskata revīziju. Pievienotais finanšu pārskats ietver:




2017. gada 31. decembra konsolidēto pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – Ministru kabineta
2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” minētās veidlapas
(turpmāk – veidlapa) Nr.1 "Bilance",
2017. gada konsolidēto pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa
Nr.4-3,



Pašvaldības konsolidēto pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2017. gadu – veidlapa
Nr.4-1,



Pašvaldības konsolidēto naudas plūsmas pārskatu par 2017. gadu – veidlapa Nr.2-NP,



Konsolidētā finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas (LR) Ministru kabineta
2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā,



grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu,



konsolidētā finanšu pārskata skaidrojumu.

Šis konsolidētais finanšu pārskats ir sagatavots apvienojot Cesvaines novada domes un Pašvaldības
aģentūras "Cesvaines tūrisma aģentūra" 2017.gada finanšu pārskatus, kā norādīts konsolidētā finanšu
pārskata pielikumā.
Mūsuprāt, pievienotais konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par
Pašvaldības konsolidēto finansiālo stāvokli 2017. gada 31. decembrī un par tās konsolidētajiem
darbības finanšu rezultātiem un konsolidēto naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2017. gada 31.
decembrī, saskaņā ar LR Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr. 1115 „Gada
pārskata sagatavošanas kārtība”.
Atzinuma pamatojums
Atbilstoši Revīzijas pakalpojumu likumam mēs veicām revīziju saskaņā ar Latvijas Republikā atzītiem
finanšu revīzijām piemērojamiem Starptautiskajiem Augtāko revīzijas iestāžu standartiem (turpmāk –
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ISSAI). Mūsu pienākumi, kas noteikti šajos standartos, ir turpmāk aprakstīti mūsu ziņojuma sadaļā
Revidenta atbildība par konsolidētā finanšu pārskata revīziju.
Mēs esam neatkarīgi no Pašvaldības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu padomes
izstrādātā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (SGĒSP kodekss) prasībām un Revīzijas
pakalpojumu likumā iekļautajām neatkarības prasībām, kas ir piemērojamas mūsu veiktajai konsolidētā
finanšu pārskata revīzijai Latvijas Republikā. Mēs esam ievērojuši arī SGĒSP kodeksā un LR Revīzijas
pakalpojumu likumā noteiktos pārējos profesionālās ētikas principus un objektivitātes prasības.
Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu
atzinumam.
Ziņošana par citu informāciju
Par citu informāciju atbild Pašvaldības vadība. Citu informāciju veido Vadības ziņojums, kas
atspoguļots gada pārskata sadaļā Vadības ziņojums – ZINO.
Mūsu atzinums par konsolidēto finanšu pārskatu neattiecas uz gada pārskatā ietverto citu informāciju,
un mēs nesniedzam par to nekāda veida apliecinājumu, izņemot to kā norādīts mūsu ziņojuma sadaļā
Citas ziņošanas prasības saskaņā ar LR tiesību aktu prasībām.
Saistībā ar konsolidētā finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju un, to
darot, izvērtēt, vai šī cita informācija būtiski neatšķiras no konsolidētā finanšu pārskata informācijas
vai no mūsu zināšanām, kuras mēs ieguvām revīzijas gaitā, un vai tā nesatur cita veida būtiskas
neatbilstības.
Ja, balstoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās ziņas un izpratni par Pašvaldību un tās
darbības vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu pienākums ir ziņot par
šādiem apstākļiem. Mūsu uzmanības lokā nav nākuši apstākļi, par kuriem būtu jāziņo.
Citas ziņošanas prasības saskaņā ar LR tiesību aktu prasībām
Papildus tam, saskaņā ar LR Revīzijas pakalpojumu likumu mūsu pienākums ir sniegt viedokli, vai
Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar LR Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr.
1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām.
Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt:


Vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots konsolidētais finanšu pārskats, sniegtā
informācija atbilst finanšu pārskatam, un



Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar LR Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu
Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām.

Turklāt, ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par Pašvaldību un tās vidi, mūsu
pienākums ir ziņot, ja mēs vadības ziņojumā esam identificējuši būtiskas neatbilstības. Mūsu uzmanības
lokā nav nonācis nekas, par ko šajā sakarā būtu jāziņo.
Vadības un personu, kurām uzticēta pārraudzība, atbildība par konsolidēto finanšu pārskatu
Vadība ir atbildīga par tāda konsolidētā finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu,
sagatavošanu saskaņā ar LR Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr. 1115 „Gada
pārskata sagatavošanas kārtība”, kā arī par tādas iekšējās kontroles sistēmas uzturēšanu, kāda saskaņā
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ar vadības viedokli ir nepieciešama, lai būtu iespējams sagatavot konsolidēto finanšu pārskatu, kas
nesatur ne krāpšanas, ne kļūdas dēļ izraisītas būtiskas neatbilstības.
Sagatavojot konsolidēto finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt spēju turpināt darbību, pēc
nepieciešamības sniedzot informāciju par apstākļiem, kas saistīti ar spēju turpināt darbību un darbības
turpināšanas principa piemērošanu, ja vien vadība neplāno likvidāciju vai tās darbības izbeigšanu, vai
arī tai nav citas reālas alternatīvas kā likvidācija vai darbības izbeigšana.
Personas, kurām uzticēta pārraudzība, ir atbildīgas par konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanas
procesa uzraudzību.
Revidenta atbildība par konsolidētā finanšu pārskata revīziju
Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka konsolidētais finanšu pārskats kopumā nesatur
kļūdas vai krāpšanas dēļ izraisītas būtiskas neatbilstības, un sniegt revidentu ziņojumu, kurā izteikts
atzinums. Pietiekama pārliecība ir augsta līmeņa pārliecība, bet tā negarantē, ka revīzijā, kas veikta
saskaņā ar ISSAI, vienmēr tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Neatbilstības var rasties
krāpšanas vai kļūdas dēļ, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja var pamatoti uzskatīt, ka tās katra
atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem, balstoties uz šo
konsolidēto finanšu pārskatu.
Veicot revīziju saskaņā ar ISSAI, visa revīzijas procesa gaitā mēs izdarām profesionālus spriedumus un
saglabājam profesionālo skepticismu. Mēs arī:


identificējam un izvērtējam riskus, ka konsolidētajā finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas vai
kļūdas dēļ izraisītās būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo risku
mazināšanai, kā arī iegūstam revīzijas pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstošu
pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, ka netiks atklātas būtiskas neatbilstības krāpšanas dēļ, ir
augstāks nekā risks, ka netiks atklātas kļūdas izraisītas neatbilstības, jo krāpšana var ietvert
slepenas norunas, dokumentu viltošanu, informācijas neuzrādīšanu ar nodomu, informācijas
nepatiesu atspoguļošanu vai iekšējās kontroles pārkāpumus;



iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu
konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, bet nevis, lai sniegtu atzinumu par
iekšējās kontroles efektivitāti;



izvērtējam pielietoto grāmatvedības politiku atbilstību un grāmatvedības aplēšu un attiecīgās
vadības uzrādītās informācijas pamatotību;



izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību, un,
pamatojoties uz iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska nenoteiktība
attiecībā uz notikumiem vai apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas par spēju turpināt
darbību. Ja mēs secinām, ka būtiska nenoteiktība pastāv, revidentu ziņojumā tiek vērsta uzmanība
uz finanšu pārskatā sniegto informāciju par šiem apstākļiem, vai, ja šāda informācija nav sniegta,
mēs sniedzam modificētu atzinumu. Mūsu secinājumi ir pamatoti ar revīzijas pierādījumiem, kas
iegūti līdz revidentu ziņojuma datumam. Tomēr nākotnes notikumu vai apstākļu ietekmē
Pašvaldība savu darbību var pārtraukt;



izvērtējam vispārēju konsolidētā finanšu pārskata struktūru un saturu, ieskaitot atklāto
informāciju un skaidrojumus pielikumā, un to, vai konsolidētais finanšu pārskats patiesi
atspoguļo pārskata pamatā esošos darījumus un notikumus;
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iegūstam pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus par konsolidācijā iesaistīto iestāžu
finanšu informāciju ar mērķi sniegt atzinumu par konsolidēto finanšu pārskatu. Mēs esam
atbildīgi par revīzijas vadību, pārraudzību un veikšanu. Mēs paliekam pilnībā atbildīgi par mūsu
revidentu atzinumu.

Mēs sazināmies ar personām, kurām uzticēta pārraudzība, un, cita starpā, sniedzam informāciju par
plānoto revīzijas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem, tajā skaitā par
būtiskiem iekšējās kontroles trūkumiem, kādus mēs identificējam revīzijas laikā.

SIA „Auditorfirma Padoms”
Licence Nr. 68
____________________________________
Vaira Šķibele
Valdes priekšsēdētāja
Zvērināta revidente
Sertifikāts Nr. 24

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Vaira Šķibele 29239651
info@auditorfirmapadoms.lv
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