
2011. gada 21. decembra domes sēdē: 

 

 Apstiprināja Cesvaines novada attīstības plāna 1. redakciju kā pamatu gala 

redakcijas izstrādei un noteica attīstības plāna 1. redakcijas sabiedriskās 

apspriešanas posmu – 30 dienas no paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Stars” 

2012.gada janvārī. 

 Nolēma paredzēt 2012.gada budžetā Latvijas un Šveices sadarbības programmas 

grantu shēmas „NVO fonds” apakšprojektam „Senioru ceļš”, kas tiek realizēts 

kopā ar partneri Sieviešu tiesību institūtu, Ls 1104, kā projekta priekšfinansējuma 

nodrošinājumu.  

 Atļāva Cesvaines kultūras nama direktorei izveidot 3 jaunas amata vienības ar 

2012.gada 15.februāri: tautas deju ansambļa vadītājs – 0,45 amata vietas ar amata 

algu Ls 90, apkopējs – 0,5 amata vietas ar amata algu 100, mākslinieciskās daļas 

vadītājs -1 amata vieta ar amata algu Ls 300. 

 Atļāva 2012.gadā Cesvaines kultūras nama direktorei samazināt darbinieku skaitu, 

likvidējot amata vienību – direktora vietnieks – ar 2012.gada 15.februāri. 

 Atļāva 2012.gadā Cesvaines kultūras nama direktorei samazināt šādas darbinieku 

amata vienības: senioru kora vadītājs no 0,75 amata vienībām uz 0,6 amata 

vienībām, kordiriģente no 0,9 amata vienībām uz 0,75 amata vienībām, folkloras 

kopas vadītāja no 0,75 amata vienībām uz 0,6 amata vienībām, dāmu deju grupas 

vadītāja no 0,75 amata vienībām uz 0,6 amata vienībām. 

 Atļāva 2012.gadā Cesvaines kultūras nama direktorei palielināt pūtēju orķestra 

diriģenta 0,45 amata vienības uz 0,6 amata vienībām. 

 Atkārtoti iecēla Aivaru Baieru par SIA „Cesvaines siltums” valdes locekli uz 3 

gadiem. 

 Piekrita, ka tiek noslēgts iepirkuma līgumu ar SIA „Halle B” par projekta 

„Energoefektivitātes paaugstināšana Cesvaines pašvaldības administratīvajā ēkā” 

realizēšanu. 

 Nolēma atsavināt Cesvaines novada pašvaldības zemes gabalu 131 m
2
 platībā 

Augusta Saulieša ielā 7A, Cesvainē, Cesvaines novadā, uz zemes gabala esošo 

ēku īpašniecei, kā arī noteica zemesgabala nosacīto cenu. 

 Apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Majori”, Cesvaine, 1. 

zemes vienības sadalīšanai. Zemes ierīcības projektā projektētajam atdalāmajam 

zemes gabalam piešķīra adresi Raiņa iela 3A, Cesvaine, Cesvaines novads, LV-

4871, kā arī noteica zemes pamatlietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju 

apbūve un papildlietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība. 

 Piekrita, ka no I.B. piederošā īpašuma “Brieži”, Cesvaines pagasts, tiek atdalīta 

3.zemes vienība kā patstāvīgs īpašums, kurai tika piešķirts nosaukums “Lejas 

Brieži”, Cesvaines pagasts un saglabāts esošais zemes lietošanas mērķis. 

 Atzina, ka nekustamā īpašuma “Brieži”, Cesvaines pagasts, 1. zemes vienības un 

2.zemes vienības sadalīšanai, nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu. 

 Noteica pašvaldībai piekritīgajam zemes gabalam Rūpnīcas iela 2, Cesvainē, 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi. 

 Iznomāja pašvaldībai piekritīgos neapbūvētos zemes gabalus bez apbūves 

tiesībām uz 5 gadiem personīgo palīgsaimniecību un lauksaimnieciskās ražošanas 

vajadzībām. 

 Laboja Cesvaines novada domes 2011.gada 10.novembra domes sēdes Nr.13 

lēmumu par īpašumu „Celmiņi”. 



 Piešķīra pašvaldības administratīvajā teritorijā pierakstītiem pirmsskolas vecuma 

bērniem, ilgdzīvotājiem virs 90 gadiem un pansionāta klientiem Ziemassvētku 

dāvanu – saldumu paku. 

 Pieņēma no biedrības „Latvijas Pašvaldību savienība” dāvinājumu 25 dāvanu 

kartes „Elektrības norēķinu karte – 53,70 LVL”. 

 Izdeva saistošos noteikumus Nr. 25 „Par grozījumiem Cesvaines novada domes 

saistošajos noteikumos Nr.12 „Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās 

vietās”. 

 Apstiprināja 2011.gada apjomā maksu Ls 11,44 par m
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par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu, tai skaitā PVN, Cesvaines novadā ar 2012.gada 1.janvāri. 

 Piešķīra A.G. vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā.  

 Izveidoja ēku un būvju ekspluatācijā pieņemšanas komisiju dažādos objektos. 

 Mainīja un piešķīra īpašumiem nosaukumus un adreses. 

 Izdeva saistošos noteikumus Nr. 26 „Par sociālās palīdzības pabalstiem”. 

 Piekrita, ka Cesvaines novada bāriņtiesa iestājas Latvijas bāriņtiesu darbinieku 

asociācijā. 

 Apstiprināja pašvaldības zemes īpašumu, lietojumu un piekritīgo zemju sarakstu 

uz 2011.gada 1.novembri. 

 Izslēdza no domes pamatlīdzekļu uzskaites pašvaldības iestāžu nolietotos 

pamatlīdzekļus. 


