
 

2014. gada 19. jūnija domes sēdē: 
• Apstiprināja Cesvaines novada pašvaldības 2013.gada publisko pārskatu. 
• Grozīja domes atlīdzības izmaksas nolikumu. Precizēja sadaļu „Sociālās garantijas vai pabalsti pašvaldības 

iestāžu  darbiniekiem”, kā arī, tā kā nav iepējams palielināt strādājošo  amatalgas, tika nolemts grozīt atlīdzības 

nolikumu un piešķirt  apmaksātas papildatvaļinājuma dienas. Papildināja Cesvaines  novada domes atlīdzības 

izmaksas nolikumu ar jaunu nodaļu V2  „Papildatvaļinājumi” šādā redakcijā: 22.
4
 Papildus Darba likumā 

noteiktajam obligāti  piešķiramajam papildatvaļinājumam Cesvaines novada  pašvaldības iestāžu 

amatpersonām (darbiniekiem), izņemot  pedagogus, piešķir apmaksātu papildatvaļinājumu (turpmāk – 

papildatvaļinājums): 

22.
4
 1. domes priekšsēdētājam ar domes lēmumu piešķir  apmaksātu papildatvaļinājumu – 10 darba dienas; 

22.
4
 2. iestādes vadītājam un iestādes nodaļas vadītājam ar  rīkojumu tiek piešķirts apmaksāts 

papildatvaļinājums, ņemot  vērā nostrādāto laiku iestādē, šādos gadījumos: 

22.
4
 2.1. ja nostrādātais darba laiks iestādē ir virs 3 darba  gadiem – tiek piešķirts apmaksāts papildatvaļinājums 

5 darba  dienas; 

22.
4
 2.2. ja nostrādātais darba laiks iestādē ir virs 5 darba  gadiem – tiek piešķirts apmaksāts papildatvaļinājums 

7 darba dienas; 

22.
4
 3. pašvaldības iestāžu darbiniekiem ar iestādes vadītāja  rīkojumu tiek piešķirts apmaksāts 

papildatvaļinājums, ņemot  vērā nostrādāto laiku iestādē, šādos gadījumos: 

22.
4
 3.1. ja nostrādātais darba laiks iestādē ir virs 3 darba  gadiem – tiek piešķirts apmaksāts papildatvaļinājums 

2 darba  dienas; 

22.
4
 3.2. ja nostrādātais darba laiks iestādē ir virs 5 darba  gadiem – tiek piešķirts apmaksāts papildatvaļinājums 

3 darba  dienas. 

• Ņemot vērā, ka ir mainījusies Centrālās statistikas pārvaldes  noteiktā vidējā darba alga pirms diviem gadiem, 

pašvaldība  izdarīja izmaiņas vēlēto amatpersonu atalgojumā, atstājot spēkā  iepriekš noteiktos koeficientus. 

Domes priekšsēdētājam noteica  mēnešalgu 1302  euro, precizēja atlīdzību amatpersonām – domes  

priekšsēdētāja vietniekam par vienu nostrādāto darba stundu  6,81  euro, pildot domes priekšsēdētāja 

pienākumus, samaksu  veicot par faktiski nostrādātajām stundām; domes komitejas un  komisijas 

priekšsēdētājam par vienu nostrādāto darba stundu  5,42  euro; domes deputātam, komisijas loceklim, darba 

grupas  loceklim par vienu nostrādāto darba stundu 4,08  euro sākot ar  2014.gada 1.jūniju. 

• Izdeva saistošos noteikumus Nr. 12 „Par grozījumiem  Cesvaines novada domes 2013. gada 14. novembra 

saistošajos  noteikumos Nr. 14 „Pašvaldības aģentūras „Cesvaines tūrisma  centrs” maksas pakalpojumi””. 

• Nolēma, ka ar 2014. gada 1. septembri tiks apmaksāti  B kategorijas automašīnu vadīšanas teorētiskie kursi 

Cesvaines  vidusskolēniem no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Noteica  Cesvaines vidusskolā maksu 75 euro 

par apmācību profesionālā  vadītāja sertifikāta (95. kods) iegūšanai. 

• Nolēma projektēt siltumtrases izbūvi no Augusta Saulieša  ielas 4 uz Cesvaines internātpamatskolu un 

siltummezglus,  saglabājot iespēju nodrošināt siltumapgādi arī no skolas  katlumājas. Siltumtrases un 

siltummezglu projektēšanu un  topogrāfisko uzmērīšanu finansēt no pašvaldības budžeta  līdzekļiem. 

• Nolēma noslēgt sadarbības līgumu ar Tiesu administrāciju  par elektroniskās informācijas sistēmas datu 

izmantošanu  pašvaldības pieejai Vienotās datorizētās zemesgrāmatas  informācijai uz pieciem gadiem. 

• Piešķīra domes priekšsēdētājam Vilnim Špatam ikgadējo  apmaksāto atvaļinājumu no 2014. gada 1. jūlija līdz 

28. jūlijam  un apmaksātu papildatvaļinājumu desmit darba dienu no  1. oktobra līdz 3. oktobrim, no 6. oktobra 

līdz 10. oktobrim, no 13. oktobra līdz 14. oktobrim. Domes priekšsēdētāja vietniekam  Jurim Rozenbergam 

aizvietot domes priekšsēdētāju atvaļinājuma  laikā, saņemot atlīdzību par nostrādātajām stundām. 

• Izslēdza no Cesvaines pirmsskolas „Brīnumzeme”  pamatlīdzekļu uzskaites nolietojušos pamatlīdzekļus. 

• Nolēma sagatavot privatizācijai pašvaldības nekustamo  īpašumu – neapbūvētu zemesgabalu, jo tas nav 

nepieciešams  pašvaldības funkciju nodrošināšanai.  

• Atteica nodot privatizācijai pašvaldībai piekrītošu  zemesgabalu, jo tas ir nepieciešams pašvaldības funkcijas 

sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā  nodrošināšanai. 

• Piešķīra septiņām personām vienreizēju pabalstu ārkārtas  situācijā 120 euro no pašvaldības līdzekļiem 

neparedzētiem  gadījumiem. 

• Nolēma izīrēt personai un tās nepilngadīgajiem bērniem  

dzīvokli pašvaldības dzīvojamajā mājā. 

• Nolēma pārtraukt projekta „Zupas virtuve Cesvainē” darbību  ar 2014. gada 31. jūliju. 

• Mainīja Cesvaines pašvaldībai piekritīgajam zemesgabalam  nosaukumu. 

• Vairākām personām izbeidza zemes lietošanas tiesības. 

• Noteica pašvaldībai piekritīgās zemes. 

• Izdeva nolikumu „Interešu izglītības programmu izvērtēšanas  un finansēšanas kārtība Cesvaines novadā”. 

• Atbalstīja biedrības „M-ART” organizēto starptautisko  glezniecības plenēru „Laisma”, piešķirot 150 euro no 

domes  budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

• Precizēja un noteica platības pašvaldībai piekritīgajiem  zemesgabaliem. 



• Noteica, ka jaunizveidotā zemes vienība ar kopplatību  0,1 ha ir pašvaldībai piekritīgā zeme. Nolēma lūgt 

Valsts  zemes dienesta Vidzemes reģionālo nodaļu to piereģistrēt kā  pašvaldības ceļu – Liekuma ceļš. 

 


