
 

2015. gada 19. februāra domes sēdē:  

 
 Nolēma piešķirt folkloras kopas „Krauklēnieši” dalībniecēm Ilgai Treknajai un 

Dainai Ozoliņai 2. pakāpes pašvaldības apbalvojumu „Cesvaines novada domes 

pateicība” par ilggadēju un aktīvu dalību Cesvaines novada kultūras dzīvē un 

folkloras kopā „Krauklēnieši”. 

 Nolēma izdot saistošos noteikumus Nr. 3 „Grozījumi Cesvaines novada domes 2012. 

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

kārtību Cesvaines novadā””. 

 Nolēma atbalstīt Cesvaines novada pašvaldības sadarbību un pieredzes apmaiņu ar 

Tomakovskas rajona padomi Dņepropetrovskas apgabalā Ukrainā. 

 Atļāva Cesvaines vidusskolas direktoram Didzim Baunim direktora amatu, 

Cesvaines bibliotēkas vadītājai Vēsmai Norai vadītājas amatu un Cesvaines 

pirmskolas 

 „Brīnumzeme” vadītājai Skaidrītei Aveniņai vadītājas amatu savienot ar deputāta 

amatu Cesvaines novada domē. 

 Nolēma grozīt noteikumus par kompensāciju mācību izdevumu segšanai un 

papildināt tos ar 3.1 punktu: „Pašvaldību darbiniekam (amatpersonai) kompensē 

mācību izdevumus 30 procentu apmērā no gada mācību maksas.” 

 Nolēma kompensēt Cesvaines sociālā dienesta darbiniecei sociālās palīdzības 

organizatorei Ilvijai Trupavniecei mācību izdevumus 30 % apmērā no gada mācību 

maksas. 

 Nolēma piedalīties Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras organizētajā 

projektu konkursā ar Cesvaines novada domes izstrādāto projekta iesniegumu 

„Jauniešu aktīva dzīvesveida nodrošināšana Cesvaines novada domes bērnu un 

jauniešu centrā”, kur 100 % ir valsts budžeta finansējums. 

 Piekrita nekustamā īpašuma „Robežnieki” jauna īpašuma veidošanai atdalītajai daļai 

piešķirt nosaukumu „Akoti”. 

 No labiekārtošanas nodaļas, pils, pirmskolas „Brīnumzeme”, domes pamatlīdzekļu 

uzskaites izslēdza vairākus nolietojušos pamatlīdzekļus. 

 Nolēma komandēt domes izpilddirektoru Uģi Fjodorovu Latvijas Pašvaldību 

izpilddirektoru asociācijas semināra braucienā uz Slovākiju un Horvātiju no 2015. 

gada 11. oktobra līdz 19. oktobrim un Cesvaines vidusskolas direktoru Didzi Bauni 

„COMENIUS” projekta „Pa dažādiem ceļiem – vienā pasakā” dalībnieku sastāvā 

braucienā uz Vāciju no 2015. gada 14. marta līdz 21. martam. 

 Apstiprināja maksu par autoapmācības kursiem Cesvaines vidusskolā: maksa 

Cesvaines vidusskolas skolēniem par BE vadītāja apliecības kategoriju – 42,70 euro, 

B un C1 – 64 euro, C1, ja ir B – 42,70 euro, ar 19.06.2014. B kategorija – bez 

maksas, maksa 

 par vienas stundas autotransporta izmantošanu praktiskajā automobiļa vadīšanā – 

1,70 euro. 

 Noteica, ka Cesvaines novada domes kārtībnieka amats ir amats, kuru ieņemošais 

darbinieks ir pakļauts reālam veselības apdraudējumam, tāpēc nolēma nodrošināt 

darbinieka veselības apdrošināšanu. 

 Nolēma nodot pašvaldības īpašumā esošās dzīvojamās mājas „Dālijas” un 

„Klintaines” SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi” apsaimniekošanā. 

 Nolēma izīrēt Cesvaines novadā deklarētai ģimenei dzīvojamās telpas pašvaldības 

mājīpašumā „Komunāri”. 

 


