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Novada tīmekļa vietne:
www.cesvaine.lv
Cesvaines novads ir pašvaldība Vidzemes augstienes ziemeļaustrumos. Novads robežojas ar diviem kaimiņu novadiem - Madonas
un Gulbenes novadiem.
Cesvaines novadā apvienota Cesvaines pilsēta un Cesvaines lauku teritorija. Novada administrācija atrodas Cesvainē . Attālums no
Cesvaines līdz galvaspilsētai Rīgai 182 km.

Iedzīvotāju skaits 2019. gada sākumā: 2 339 , tai skaitā Cesvainē 1 313
Iedzīvotāji darbaspējas vecumā: 1 466

Datu avots: Centrāla statistikas pārvalde, Nodarbinātības valsts aģentūra
Darba iespējas novadā
Nodarbinātība un darba iespējas
Ar Cesvaines novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties NVA CV un vakanču portālā, kur pieejami dažādi atlases kritēriji,
piem., vieta un darbības joma.

2019. gadā NVA Madonas filiālē tika reģistrētas 1 066 vakances. No tām vairums vienkāršajās profesijās un iekārtu un mašīnu
operatori, pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki , kvalificēti amatnieki un strādnieki. Papildus informācija par brīvajām
darbavietām pieejama NVA tīmekļa vietnē.
Ekonomika un uzņēmējdarbības vide
Cesvaines novada vadošās nozares pēc apgrozījuma ir mazumtirdzniecība, kokapstrāde, būvniecība un apdares darbi, lopkopība,
putnkopība un piena pārstrāde un siera ražošana. Cesvaines novada lauksaimniecības galvenās ražošanas nozares ir lopkopība un
graudkopība. Pašreizējais lauksaimniecisko zemju ekstensīvais izmantošanas veids ir iespēja gan ekoloģiski tīrās lauksaimniecības,
gan arī dažāda veida netradicionālās lauksaimniecības attīstībai.
Cesvaines novadā darbojas vairāki kokapstrādes uzņēmumi, piena un gaļas lopkopības saimniecības, dārzeņu audzētāji, biškopji,
tūrisma saimniecības.
Cesvaines novada uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu
AS “Cesvaines Piens” (piena produktu pārstrāde), SIA “WOOD4YOU” (mežkopība, mežizstrāde), , SIA “AISYS”
(datorprogrammēšana, konsultēšana), ZS “Kalna-Tenči” (mežizstrāde), SIA “SĒLIS”, SIA “OZOLS LG” (kokapstrāde), SIA “Baltic Milk”
(piena pārstrāde, produkcijas vairumtirdzniecība), SIA “BRUTUSS” (tirdzniecība), ZS “Ozoliņlauks” (kokapstrāde), SIA “AVK
Konstrukcijas” (apkures, cauruļvadu uzstādīšana), ZS “SVIĶI” (dārzeņu audzēšana), SIA TV Production, (Kinofilmu, video filmu un
televīzijas programmu producēšana), ZS “Akmeņkrogs” (jauktā lauksaimniecība), , ZS “Krūmiņi” (jauktā lauksaimniecība), ZS “LejasBalteņi” (jauktā lauksaimniecība), ZS “Voičakas” (piena lopkopība), SIA “Cesvaines siltums” (komunālie pakalpojumi), SIA “SV
Kalnameži” (mežkopība), SIA BOSSVA (Elektroinstalācijas ierīkošana), SIA “Centrs Mora” (skaistumkopšanas pakalpojumi)
Vidējā darba samaksa
Vidējā bruto darba alga Cesvaines novadā (2019.gadā): EUR 703 (Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto
skaitu <50);
Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde.
Sadzīves apstākļi
Izglītība
Pašvaldības teritorijā ir trīs izglītības iestādes – vidusskola, pirmsskolas iestāde “Brīnumzeme”, Mūzikas un mākslas skola.
Cesvaines novadā atrodas arī kultūras nams, divas bibliotēkas. Grašos atrodas Grašu pils un ap to esošais Grašu bērnu ciemats.
Sociālā un veselības aprūpe
Cesvaines novada iedzīvotāju veselības aprūpi nodrošina Cesvaines pilsētā izvietotās ģimenes ārstu prakses, zobārstniecība,
masiera prakses un ginekologa/ dzemdību speciālista prakse. Dažādas ārstnieciskas procedūras piedāvā arī skaistumkopšanas
salons “Mora”, kas atrodas pašā Cesvaines centrā. Cesvainē atrodas divas aptiekas. Citus ambulatoros pakalpojumus novada
iedzīvotāji saņem tuvākajā slimnīcā, kas atrodas Madonā. Sociālos , sociālās palīdzības un sociālā darba pakalpojumus novadā
nodrošina Cesvaines novada Sociālais dienests.
Pilsētā atrodas virsmežniecība, radio un televīzijas stacija, televīzijas tornis, aptiekas, skaistumkopšanas centrs ar baseinu,
kafejnīca un pārtikas veikali.
Papildu informācija
Novada mājas lapā iedzīvotāji un novada viesi var iegūt aktuālo informāciju, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem, t.sk arī
par biznesa attīstības iespējam novadā un atbalsta programmām. Novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības
iespējam novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.
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