
2013. gada 12. septembra domes sēdē: 

 

• Atbalstīja ar līdzfinansējumu Ls 1210 ūdensvada izbūvi no centrālā ūdensvada uz 

Augusta Saulieša ielu 2a Cesvainē no domes vides aizsardzības fonda līdzekļiem. 

• Nolēma, ka ar 2013. gada 1. oktobri Cesvaines internātpamatskola tikai skolēnu 

brīvdienu laikā izmanto dienesta viesnīcu. Skolas direktore Anita Kanča iesniedz 

saimniecisko darbu plānu novada domē līdz 21. septembrim. Internātpamatskola 

steidzami risina elektrības sadales skapju sakārtošanu un remontdarbus ar pacēlāja 

izmantošanu. 

• Palielināja SIA „Cesvaines siltums” pamatkapitālu, ieguldot sabiedrības 

pamatkapitālā Ls 5000 un pretī saņemot jaunu daļu skaitu. 

• Ievēlēja finanšu komitejā Judīti Rakuzovu. 

• Izdeva saistošos noteikumus Nr. 6 „Grozījumi Cesvaines novada domes 2011. gada 

21. decembra saistošajos noteikumos Nr. 26 „Par sociālās palīdzības pabalstiem””. 

• Izdeva saistošos noteikumus Nr. 7 „Grozījumi Cesvaines novada domes 2011. gada 

29. septembra saistošajos noteikumos Nr. 19 „Par dzīvokļa pabalstu””. 

• Izdeva saistošos noteikumus Nr. 8 „Grozījumi Cesvaines novada domes 2011. gada 

29. septembra saistošajos noteikumos Nr. 20 „Par pašvaldības nodevu par domes 

izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu””. 

• Izdeva saistošos noteikumus Nr. 9 „Grozījumi Cesvaines novada domes 2009. gada 

12. novembra saistošajos noteikumos Nr. 11 „Par pašvaldības nodevu par 

būvatļauju””. 

• Izdeva saistošos noteikumus Nr. 10 „Grozījumi Cesvaines novada domes 2011. gada 

14. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 12 „Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību 

publiskās vietās””. 

• Izdeva saistošos noteikumus          Nr. 11 „Grozījumi Cesvaines novada domes 

2012. gada 10. maija saistošajos noteikumos Nr. 7 „Saistošie noteikumi par 

sabiedrisko kārtību Cesvaines novadā””. 

• Noteica izglītības iestāžu vadītāju atalgojumu. 

• Piekrita, ka Cesvaines pirmsskola „Brīnumzeme” izveido 0,6 amata vienības 

„pavadonis”, nosakot minimālo stundas tarifa likmi, ar 2013. gada 1. oktobri. 

• Iznomāja individuālā darba veicējam G.J. nekustamo īpašumu ar 2013. gada 1. 

oktobri uz 5 gadiem autoservisa ierīkošanai un tā darbības nodrošināšanai. Noteica 

nomas maksu. 

• Nodeva Cesvaines novada domes bērnu un jauniešu centra valdījumā divas Kraukļu 

tautas nama telpas – zāli un kinozāli, kas atrodas pašvaldībai piederošā 

ēkā ar adresi „Kraukļu tautas nams”, Kraukļi, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads, 

un atļāva tajā ierīkot BMX trasi. 

• Deleģēja Jēkabpils pilsētas pašvaldībai Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 19. 

punktā noteikto Cesvaines  novada domes funkcijās ietilpstošo  uzdevumu – 

nodrošināt pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību un pieejamību 

bērniem ar speciālām vajadzībām. Apstiprināja deleģēšanas līguma projektu. 

• Noslēdza sadarbības līgumu ar SIA „LURSOFT” par pašvaldības un SIA „Lursoft” 

informācijas resursu klāsta paplašināšanu uz 1 gadu. 

• Noteica, ka Cesvaines sociālā dienesta sociālās aprūpes nodaļa saņem  ēdināšanas 

pakalpojumu no Cesvaines  internātpamatskolas ar 2013. gada 1. oktobri. 


