
2012. gada 15. novembra domes sēdē: 

 

Sēde notika nodibinājuma „Fonds Grašu bērnu ciemats” iestādē. Vadītāja Sandra 

Stade iepazīstināja deputātus ar situāciju iestādē – vadības maiņu, sadarbību ar skolām 

bērnu skološanā, audzēkņu iespējām vasarā, kā arī pēc skolas beigšanas sadarbību ar 

ziedotājiem un pašvaldību. 

• Apstiprināja Cesvaines novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2012.– 2024. gadam. 

• Apstiprināja Cesvaines novada attīstības programmu 2012. - 2018. gadam. 

• Piešķīra 1. pakāpes pašvaldības apbalvojumu „Cesvaines novada domes Atzinības 

raksts” Aigaram Kozulam, Ingum Ķimelim, Gintam Lapsam un Robertam Mālkalnam 

par drošsirdīgu rīcību Latvijas rallijsprintā „Gulbis 2012”, glābjot igauņu sportistu 

dzīvības. 

• Piešķīra 1. pakāpes pašvaldības apbalvojumu „Cesvaines novada domes Atzinības 

raksts” Cesvaines novada pirmsskolas „Brīnumzeme” vadītājai Skaidrītei Aveniņai 

par ieguldījumu un sasniegumiem Cesvaines pirmsskolas „Brīnumzeme” attīstībā, 

radoša kolektīva veidošanā, kā arī pašvaldības tēla popularizēšanā. 

• Piešķīra 1. pakāpes pašvaldības apbalvojumu „Cesvaines novada domes Atzinības 

raksts” Cesvaines pirmsskolas „Brīnumzeme” pirmsskolas skolotājām: Sandrai Āriņai 

par augsti profesionālo pedagoģisko meistarību un sasniegumiem darbā ar 

pirmsskolas vecuma bērniem; Ilgai Rumpei par augsti profesionālo pedagoģisko 

meistarību un sasniegumiem darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem, kā arī 

iestādes popularizēšanu sabiedrībā; Janai Medniecei par radošo izdomu un iniciatīvu, 

par jaunu, netradicionālu metožu ieviešanu pedagoģiskajā darbā, kā arī iestādes 

popularizēšanu sabiedrībā; logopēdei Agitai Auzānei par ieguldījumu pedagoģiskajā 

darbā, par prasmīgu speciālās programmas īstenošanu; saimniecības vadītājai Irēnai 

Šerai par ieguldījumu, iniciatīvu un konstruktīvu pieeju iestādes saimnieciskajā darbā; 

darbiniecei Birutai Ritmai Romančukai par ilggadēju darbu, iniciatīvu iestādes un 

pašvaldības aktivitātēs, par atzīstamu ieguldījumu iestādes apkārtnes sakopšanā. 

• Nolēma atļaut Cesvaines pirmsskolas „Brīnumzeme” vadītājai nodot virtuves telpas 

Celtnieku ielā 1, Cesvainē, 73,8 kvadrātmetru kopplatībā Cesvaines vidusskolai tās 

ēdināšanas nodaļas vajadzībām. 

• Piekrita, ka Cesvaines novada bāriņtiesa izveido ar 2012. gada 1. decembri 0,5 

amata vienības „bāriņtiesas sekretārs” ar amatalgu Ls 150. 

• Atcēla lēmuma Atļaut Cesvaines vidusskolai iznomāt pieaugušo neformālās 

izglītības iestādei „Mana skola”, reģistrācijas Nr.4280801092, skolas datoru klasi, 

nosakot nomas maksu 1 lats par mācību stundu (40 minūtes) ar PVN, bezdarbnieku 

apmācībai uz 120 stundām” pieņemšanu. 

• Nolēma pārdot izsolē kustamo mantu – demontējamus estrādes metāllūžņus ar 

augšupejošu soli; apstiprināja demontējamo estrādes metāllūžņu izsoles noteikumus 

un izsoles komisijas sastāvu. Nosacītā cena Ls 5500 (pieci tūkstoši pieci simti lati). 

• Izslēdza no uzskaites iestāžu nolietojušos pamatlīdzekļus. 

• Apstiprināja zemes ierīcības projektu un noteica nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi. 

• Piekrita, ka no J.G. piederošā īpašuma “Saltupi”, Cesvaines pagasts, Cesvaines 

novads, tiek atdalīta 2. zemes vienība, atdalītajai daļai piešķīra nosaukumu un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi. 

• Atļāva Cesvaines internātpamatskolai no ziedojumu konta līdzekļiem izlietot Ls 

750.00 sūkņa iegādei katlu mājas vajadzībām; Ls 164.00 2013. gada preses 

abonēšanai; Ls 161.00 saldumu iegādei Ziemassvētku pasākumiem. 



• Nolēma piešķirto mērķdotāciju Ls 1695 izlietot jauktā kora „Cesvaine”, Cesvaines 

vidusskolas jauniešu tautas deju kolektīva “Sprīdītis”, vidējās paaudzes tautas deju 

ansambļa „Cesvaine”, vidējās paaudzes tautas deju ansambļa „Cesvaine” – studijas un 

folkloras kopas „Krauklēnieši” vadītāju darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām saskaņā ar noteikumu 1. pielikumu. 

• Atzina par spēkā neesošu 2012. gada 6. novembra ārkārtas domes sēdes Nr.14 

lēmumu. 


