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2016. gada 10. marta domes sēdē 

 

 
 Nolēma izdot saistošos noteikumus Nr. 3 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas 
izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu”. 
 
 Apstiprināja Cesvaines novada attīstības programmas 2012.–2018. gadam rīcības un 
investīciju plāna 2016. gada aktualizēto redakciju. 
 
 Nolēma iznomāt nomas tiesības uz daļu no pašvaldības īpašumā esošas internāta 
ēkas Augusta Saulieša ielā 9 Cesvainē (neapdzīvojamās telpas 37 m2 platībā 1. stāvā un 
zemes domājamo daļu) mutiskā izsolē, izveidojot izsoles komisiju 3 cilvēku sastāvā. 

 Apstiprināja vienošanos ar Uzņēmumu reģistru par grozījumiem starp pusēm 
noslēgtajā sadarbības līgumā par informācijas saņemšanu no Uzņēmumu reģistra 
informācijas sistēmas elektroniski. 

 Nolēma atļaut Cesvaines Mūzikas un mākslas skolai no ziedojuma konta iegādāties 
klarneti; Cesvaines vidusskolai – multimediju projektoru un interaktīvo sistēmu krievu 
valodas kabineta aprīkošanai un multimediju projektoru, ekrānu un apskaņošanas 
sistēmu; domes bērnu un jauniešu centram – televizoru un inventāru. 

 Atbalstīja Cesvaines novada sportista piedalīšanos Latvijas Alternatīvās motosportu 
asociācijas organizētajā motokrosa turnīrā Latvijā 2016. gadā, apmaksājot 200 euro no 
kultūras nama budžetā paredzētajiem līdzekļiem, un lūdza sniegt informāciju par līdzekļu 
izlietojumu 2016. gada septembrī. 

 Piekrita, ka kapitāla daļu turētāja pārstāvis SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi” 
dalībnieku sapulcē par kapitālsabiedrības valdes locekli ievēlē Ināru Puķīti. 
 Nolēma veikt izmaiņas atsevišķu amata vienību algu sarakstos un sākt piemērot tos 
ar 2016. gada 1. jūliju. 

 Apstiprināja pašvaldības nekustamā īpašuma „Dūjas” Cesvaines pagastā un dzīvokļa 
īpašuma Nr. 6 Rīgas ielā 14 Cesvainē izsoles rezultātus. 
 Nolēma komandēt Cesvaines vidusskolas direktoru Didzi Bauni, izpilddirektoru un 
Cesvaines vidusskolas skolotāju Uģi Fjodorovu un bērnu un jauniešu centra vadītāju 
Lāsmu Markevicu vidusskolas projekta ideju izstrādes darba grupas sastāvā braucienā 
uz Polijas pilsētas Petšikovices (Pietrzykowice) vidusskolu kā Eiropas Savienības 
programmas „Erasmus+” sadarbības partneri no 2016. gada 15. marta līdz 18. martam. 

 Saskaņoja Cesvaines pirmskolā „Brīnumzeme” apmācību vienam bērnam ģimenē 
2015./2016. mācību gadā no 1. marta līdz 25. augustam un speciālās pirmsskolas 
izglītības programmu (kods 0101 58 11) izglītojamajiem ar garīgās attīstības 
traucējumiem, kas ir atbilstīga Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajam 
programmas paraugam. 

 Piekrita, ka Cesvaines pirmskolā „Brīnumzeme” logopēda pedagoga amata likme tiek 
samazināta (no 1,5 uz 1), izveidota jauna pedagoga amata vienība – speciālais 
pedagogs (0,5 likmes) un atkārtoti tarificēta 0,1 likme (3 stundas nedēļā) pedagogam, 
kurš veic apmācību ģimenē no 2016. gada 1. marta līdz 25. augustam (no pirmskolas 
„Brīnumzeme” budžeta). 
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 Nolēma piešķirt no pašvaldības mantojamā zemesgabala „Cesvaines pamatskola 
Nr. 10F, 10Fa” atdalītajai daļai (zemes vienībai 0,1727 ha platībā) adresi: Alberta Vītola 
iela 2B, Cesvaine, Cesvaines novads, LV-4871. 

 Noteica nekustamajam īpašumam „Lejas Reķi”, kas atrodas Cesvaines pagastā, 
mainīt nosaukumu uz „Lejas Rēķi”, bet nekustamajam īpašumam „Lejas Rēķi” – uz 
„Lūšulejas”. 

 Noteica dalības maksu (10 euro no kolektīva) par dalību Cesvaines vidusskolas 
organizētajā jauniešu estrādes grupu koncertfestivālā „Burziņš Cesvainē”. 

 


