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2016. gada 29. septembra domes sēdē nolēma  
 

 Noteikt Cesvaines vidusskolas direktora, Cesvaines internātpamatskolas 
direktores, Cesvaines pirmsskolas „Brīnumzeme” vadītājas, Cesvaines Mūzikas un 
mākslas skolas direktores mēneša darba algu no 2016. gada 1. septembra līdz 2017. 
gada 31. augustam. 
 
 No pašvaldības budžeta līdzekļiem Cesvaines pirmsskolas „Brīnumzeme” 
pirmsskolas izglītības pedagogiem, izņemot bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā 
nodarbinātos pirmsskolas izglītības pedagogus, nodrošināt zemāko mēneša darba 
algas likmi 620  euro no 2016. gada 1. septembra. 
 
 Izdarīt izmaiņas Cesvaines pirmsskola “Brīnumzeme” amata vienību sarakstā: 
samazināja divas amata „pirmsskolas pedagoga palīgs” likmes ar 2016. gada 15. 
novembri un atkārtoti tarificēja 0,1 likmi pirmsskolas pedagogam (4 stundas nedēļā), 
kurš veic apmācību ģimenē. 
 

 Saskaņot apmācību Cesvaines pirmsskolā „Brīnumzeme” vienam bērnam ģimenē 
2016./2017. mācību gadā no 1. septembra līdz 2017. gada 15. februārim. 
 
 Papildināt Cesvaines pirmsskolas „Brīnumzeme” nolikuma 8. punktu ar tekstu „un 
speciālās pirmsskolas izglītības programmu (kods 0101 58 11) izglītojamajiem ar 
garīgās attīstības traucējumiem”. 
 
 Apstiprināt Cesvaines vidusskolas dalību Eiropas Savienības „Erasmus+” 
programmas pamatdarbības Nr. 2 (KA 2) stratēģiskās partnerības skolu sektorā 
projektā „LIKE? SHARE!”, piešķirtais finansējums projekta īstenošanai - EUR 
18625.00. Projekta darbības laiks - no 2016. gada septembra līdz 2018. gada 
maijam. Atbildīgie par projekta īstenošanu ir Cesvaines vidusskolas direktors Didzis 
Baunis un skolotāja Lāsma Markevica. 
 
 Apstiprināt domes priekšsēdētāja rīkojumu par Cesvaines Mūzikas un mākslas 
skolas direktores Intas Stienes komandējumu Latvijas Piļu un muižu asociācijas 
organizētajā pieredzes apmaiņas braucienā uz Čehiju un Slovākiju 2016. gada 21. - 
25. septembrī. 
 

 Atbalstīt projekta „Lai dzīvo bērni!” ietvaros paredzētās 2016. gada filmas par 
bērnu drošību izveidi ar līdzfinansējumu 100 euro no pašvaldības budžeta līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem, pārskaitot tos uz SIA “Ziņas TV” kontu, saņemot atskaiti 
par līdzfinansējuma izlietojumu līdz 2016. gada 15. oktobrim. 
 
 Izdot saistošos noteikumus Nr.9 „Grozījumi Cesvaines novada domes 2009. gada 
24. jūlija saistošajos noteikumos Nr.3 „Cesvaines novada pašvaldības nolikums””. 
 
 Atjaunot īpašuma tiesības Cesvaines evaņģēliski luteriskajai draudzei uz kapliču, 
kuras adrese ir Baznīcas iela 6, Cesvaine, Cesvaines novads, un kas atrodas 
Cesvaines kapos, kā arī uz kapliču, kas atrodas uz zemes vienības “Ķinderu 
kapsēta”. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 
Administratīvajā rajona tiesā Valmieras tiesu namā. 
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 Nolēma lūgt Cesvaines evaņģēliski luteriskajai draudzei pēc īpašuma tiesību 
atjaunošanas nodot domei patapinājumā Ķinderu kapsētas kapliču. 
 
 Grozīt Cesvaines novada domes 2016. gada 30. jūnija domes sēdes Nr.9 lēmumu, 
izsakot to šādā redakcijā: „Piešķirt domes priekšsēdētājam Vilnim Špatam ikgadējo 
apmaksāto atvaļinājumu no 2016. gada 4. - 24.jūlijam, no 15. - 21. augustam, un 
apmaksātu papildatvaļinājumu (10 darba dienas) 2016. gada 3., 4.oktobrī, 6., 
7.oktobrī, 10.oktobrī, 12. - 14.oktobrī un 17.-18.oktobrī.” Domes priekšsēdētāja 
2.vietniecei Skaidrītei Aveniņai aizvietot domes priekšsēdētāju atvaļinājuma laikā. 
 
 Izslēgt no Cesvaines bibliotēkas un Kraukļu bibliotēkas pamatlīdzekļu uzskaites 
nolietojušos pamatlīdzekļus. 
 
 Piekrist, ka no nekustamā īpašumā “Ābeļi”, kas atrodas Cesvainē un Cesvaines 
pagastā tiek atdalīta zemes vienība 1,34 ha platībā, saglabājot nosaukumu “Ābeļi”, 
Cesvaines pagasts, Cesvaines novads, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Īpašuma 
paliekošajai daļai saglabāt esošo adresi: Amatnieku iela 2, Cesvaine, Cesvaines 
novads, LV-4871. 
 
 Atjaunot īpašuma tiesības un noteikt atsevišķām zemes vienībām nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi. 
 
 Piekrist, ka Cesvaines internātpamatskolas lietojumā nodotajā internāta ēkā (telpā 
Nr.17) Augusta Saulieša ielā 1 Cesvainē, tiek iekārtots Cesvaines, Lubānas un 
Varakļānu novadu apvienotās būvvaldes arhīvs. 
 
 Precizēt viena izglītojamā izmaksas mēnesī Cesvaines vidusskolā un Cesvaines 
pirmsskolā „Brīnumzeme” uz 2016. gada 1. septembri. 
 
 Nepieņemt ziedojumu ar mērķi „Iespēju stipendijai” un uzdot domes 
grāmatvedības un finanšu nodaļai pārskaitīt ziedoto summu personām, kuras to 
ieskaitījušas domes ziedojumu kontā. 
 


