
2014. gada 11. septembra domes sēdē: 
sēde norisinās Cesvaines pilī, kur muzeja speciāliste Daiga Matroze deputātus iepazīstina ar  ekspozīcijām pils telpās 

un aktualitātēm muzejā 

• Nolēma ierīkot ekspozīciju „20. gadsimta  transporta līdzekļi” pašvaldības īpašumā Pils ielā 3  Cesvainē, 1. stāvā. 

• Iecēla par Cesvaines kultūras nama direktori  Zeltīti Dūrīti ar 2014. gada 22. septembri, nosakot  pārbaudes laiku – 

3 mēneši, uz noteiktu laiku – uz  pašreizējās kultūras nama direktores atvaļinājuma  laiku. 

• Izdeva saistošos noteikumus Nr. 13 „Par  grozījumiem Cesvaines novada domes 2014.  gada  23. janvāra 

saistošajos noteikumos Nr. 3 „Cesvaines  novada pašvaldības 2014. gada budžets””. 

• Nolēma ziedojumu ar mērķi „Cesvaines pilij”  izlietot Cesvaines pils ēdamzāles dekoratīvās  sienas atjaunošanai, 

savukārt ziedojumu ar mērķi  „Cesvaines pils parka svētkiem” – koncertuzveduma  bērniem apmaksai. 

• Noteica Cesvaines novada vispārizglītojošo  skolu direktoriem un pirmsskolas izglītības iestādes  vadītājai šādas 

mēneša darba algas no 2014. gada  1. septembra līdz 2015. gada 31. augustam: Cesvaines  vidusskolas direktoram – 

988,90 euro ; Cesvaines  internātpamatskolas direktorei – 737,05 euro ;  Cesvaines pirmsskolas „Brīnumzeme” 

vadītājai –  782,58 euro ; Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas  direktorei – 735,51 euro. Algas starpību starp  

direktoru zemāko mēneša darba algas likmi un  noteikto mēneša darba algas likmi apmaksāt no valsts  budžeta 

mērķdotācijas. 

• Atzina par spēku zaudējušu Cesvaines novada  domes 2014. gada 17. jūlija domes sēdes Nr. 9 8. §  „Par 

pilnvarojumu”. 

• Piešķīra Cesvaines vidusskolas direktora  vietniecei mācību darbā Veltai Kalniņai 1. pakāpes  pašvaldības 

apbalvojumu atzinības rakstu par  ieguldījumu izglītības jomā, audzinot un izglītojot  Cesvaines vidusskolas 

jauniešus; vidusskolas  amatu mācības skolotājai Ausmai Ozolai 1. pakāpes  pašvaldības apbalvojumu atzinības 

rakstu par pozitīvas attieksmes veidošanu jauniešos, par nesavtīgu  ieguldījumu novada tradīciju un kultūrvēsturiskā  

mantojuma saglabāšanā; vidusskolas krievu valodas un sākumskolas skolotājai Ingrīdai Evardsonei  1. pakāpes 

pašvaldības apbalvojumu atzinības rakstu  par mūža ieguldījumu izglītības jomā, izglītojot  un audzinot Cesvaines 

vidusskolas jauniešus;  vidusskolas ģeogrāfijas skolotājai Valdai Sabulei  1. pakāpes pašvaldības apbalvojumu 

atzinības rakstu par ieguldījumu izglītības jomā, audzinot jauno  paaudzi; vidusskolas direktoram Didzim Baunim  1. 

pakāpes pašvaldības apbalvojumu atzinības  rakstu Cesvaines vidusskolas 95 gadu pastāvēšanas  gadadienā par 

veiksmīgu Cesvaines vidusskolas  vadīšanu, ieguldījumu skolas kolektīva saliedēšanā,  radošu darbību projektu 

realizācijā. 

• Nolēma komandēt muzeja speciālisti Daigu  Matrozi, pašvaldības aģentūras „Cesvaines tūrisma  un informācijas 

centrs” direktori Diānu Cepurnieci,  Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas direktori Intu  Stieni Latvijas Piļu un 

muižu asociācijas organizētā  pieredzes apmaiņas braucienā uz Pēterburgu šā gada  17. – 21. septembrī, apmaksājot 

brauciena izmaksas  un dienasnaudu. 

• Izslēdza no Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas  un vidusskolas pamatlīdzekļu uzskaites nolietotos 

pamatlīdzekļus. 

• Iznomāja pašvaldībai piederošu nekustamo  īpašumu trīs personām uz desmit gadiem. Vienai  personai iznomāja 

daļu no pašvaldības zemesgabala  uz pieciem gadiem. 

• Piekrita, ka SIA „Zaļā māja Cesvainē” veic  tai lietošanā nodotās ēkas Pils ielā 1A daļas  rekonstrukciju un 

iznomāja daļu zem tai lietošanā  nodotās ēkas un daļu, kas ir nepieciešama ēkas daļas  rekonstrukcijai, platību 

precizējot līguma noslēgšanā,  uz 10 gadiem, paredzot uz zemes veikt būvniecības  darbus. 

• Noteica, ka nekustamajam īpašumam „Zaļači” tā  sadalīšanai ir nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības  projektu. 

• Izdeva saistošos noteikumus Nr. 14 „Par Cesvaines novada pašvaldības palīdzību audžuģimenē  ievietotam 

bērnam”. 

• Izīrēja vienai personai un viņas ģimenes locekļiem pašvaldības mājīpašumu uz pieciem gadiem. 

• Saskaņoja Cesvaines vidusskolā un Cesvaines  internātpamatskolā īstenojamās interešu izglītības  programmas. 

• Nodeva privatizācijai pašvaldībai piederošu  neapbūvētu zemesgabalu 1476 m
2
 platībā Rūpnīcas  ielā 8. 

• Nolēma lūgt personai nodot pašvaldībai  patapinājumā vai nomā viņai piederošā īpašuma  „Aptiekas” daļu uz 10 

gadiem ar tiesībām uzstādīt  bērnu rotaļu rīkus. 

• Uzdeva domes priekšsēdētājam vadīt sarunas ar  Cesvaines evaņģēliski luterisko draudzi par Ķinderu  un Cesvaines 

kapu iegūšanu īpašumā par īpašumu kadastrālo vērtību. 

 


