
2015.gada 5.novembra DOMES SĒDE Nr.13 
  

Darba kārtība: 

 

1. Domes priekšsēdētāja informācija par veikto darbu 

2. Domes izpilddirektora informācija par veikto darbu 

3. Par Demola projekta vienošanos 

4. Par Cesvaines novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam Rīcību   

    un investīciju plāna aktualizēšanu 

5. Par dalību Lauku atbalsta programmas pasākumā “Pamatpakalpojumi un   

    ciematu atjaunošana lauku apvidos” 

6. Par pašvaldības apbalvojumu 

7. Par sacensību nolikumu 

8. Par sacensību dalības maksu 

9. Par Bērnu un jauniešu centra nolikumu 

10. Par SIA “Cesvaines siltums” pamatkapitālu 

11. Par maksas pakalpojumu 

12. Par pamatlīdzekļiem 

13. Par ēka nojaukšanu 

14. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā 

15. Par zemes iznomāšanu 

16. Par adreses piešķiršanu 

17. Par izsoles komisiju 

18. Par sadarbības līgumu 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Vilnis Špats 

Sēdi protokolē domes sekretāre Ieva Lase 

 

Uz sēdi uzaicināti visi deputāti, sēdē piedalās deputāti: Vilnis Špats, Juris Rozenbergs, 

Skaidrīte Aveniņa, Didzis Baunis, Vēsma Nora, Jānis Vanags, Baiba Putniņa, Matīss 

Vasks 

 

Sēdē nepiedalās deputāti: Judīte Rakuzova – darba dēļ  

 

Uz sēdi uzaicināti un ieradušies domes un iestāžu darbinieki: izpilddirektors Uģis 

Fjodorovs, ekonomiste Gunita Alksne, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja 

Gita Preobraženska, juriste Sarmīte Melle, projektu vadītāja Iveta Raimo, teritorijas 

plānotāja Ramona Vucāne, muzeja speciāliste Daiga Matroze, zemes ierīkotāja Irēna 

Leimane, Labiekārtošanas nodaļas vadītāja Ritma Kļaviņa, Administratīvās komisijas 

priekšsēdētājs Ansis Graudiņš, kultūras nama speciļiste sporta jomā Ilvija 

Trupavniece, avīzes redaktores kandidāte Egita Kalniņa, Demola eksperte Anita 

Zorgenfreija un studenti Maija Eglīte, Krišjānis Zviedrāns 

   

Sēdes vadītājs domes priekšsēdētājs Vilnis Špats lūdz deputātus iekļaut darba kārtībā 

papildus jautājumus: 

 

“Par izsoles komisiju” un “Par sadarbības līgumu” un darba kārtības jautājumu maiņu  

- sesto punktu ar trešo punktu.  

 



Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 31.pantu, atklāti balsojot ar 8 balsīm par: 

Vilnis Špats, Juris Rozenbergs, Vēsma Nora, Didzis Baunis, Baiba Putniņa, Skaidrīte 

Aveniņa, Jānis Vanags, Matīss Vasks, pretī – nav, atturas – nav, Cesvaines novada 

dome nolemj: 

 

Iekļaut domes sēdes darba kārtībā šādus jautājumus: 

17.§ Par izsoles komisiju” un 18.§ Par sadarbības līgumu” un mainīt vietām darba 

kārtības  3.§.” Par pašvaldības apbalvojumu” ar 6.§ “Par Demola projekta 

vienošanos”. 

 

3.§ 

Par Demola projekta vienošanos 

 

        Informē domes priekšsēdētājs Vilnis Špats par 2015.gada 29.oktobra Finanšu 

komitejas Nr.12 lēmuma projektu. 

 

Prezentācijā piedalās Demola eksperte Anita Zorgenfreija, studenti Maija Eglīte un 

Krišjānis Zviedrāns. 

Jautājuma apspriešanā par projektu, līgumu ar Demolu piedalās Sarmīte Melle, Juris 

Rozenbergs, Matīss Vasks, Baiba Putniņa. 

 

DEMOLA koncepts: Uzņēmums, Iestāde vai organizācija iesniedz risināšanai 

studentu komandai savu problēmjautājumu, kas saistīts ar produktu vai pakalpojumu 

attīstību. DEMOLA LATVIA Ekspertu grupa nokomplektē multidisciplināras un 

katram projekta saturam atbilstošas komandas, iekļaujot tajās aktīvākos studentus no 

Latvijas augstskolām. Projekta gaitā studenti apgūst radošās domāšanas, ideju 

izvērtēšanas un prezentēšanas prasmes, ģenerē netradicionālas idejas ar skatu no 

malas, pārbauda tās dzīvē un praksē. DEMOLA nodrošina darba plānu, metodiku, 

mentoru atbalstu, izglītojošus seminārus, lai 3,5 mēnešu laikā studentu grupa nonāktu 

līdz rezultātam. Visus Projektus darba gaitā vairākas reizes izvērtē pieaicinātie 

eksperti, kas sniedz konsultācijas, padomus un novērtējumu studentu darbiem. Ja 

Rezultāts ir labs vai apmierinošs, studenti saņem no partnera iepriekš līgumā atrunāto 

atlīdzību. Savukārt, partneris iegūst jaunus, radošus risinājumus bez finansiāla riska 

(līgums paredz, ka atlīdzību tiek izmaksāta tikai tad, ja rezultāts ir apmierinošs). 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 

5.punktu, Cesvaines novada attīstības programmas  2012.-2018.gadam vidējā termiņa 

1.prioritāti Infrastruktūras attīstība, atklāti balsojot ar 5 balsīm par: Vilnis Špats, Juris 

Rozenbergs, Didzis Baunis, Vēsma Nora, Jānis Vanags, pretī 1 – Matīss Vasks, 

atturas 1 – Baiba Putniņa, Cesvaines novada dome nolemj: 

 

Piekrist, ka domes priekšsēdētājs noslēdz Demola projekta vienošanos par projektu 

“Cesvaines novada tūrisma, uzņēmējdarbības un komunikācijas iespējamie attīstības 

virzieni”, paredzot atlīdzību no 1100-1500 euro, bez PVN. 

 

4.§ 

Par Cesvaines novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam Rīcību un 

investīciju plāna aktualizēšanu 

 

Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu 

Nr.628  “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 



73.punktu, kas paredz Rīcības plānu un Investīciju plānu aktualizēt ne retāk kā reizi 

gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam un balstoties uz Cesvaines 

novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam Rīcību un Investīciju plānu 

uzraudzības kārtību, atklāti balsojot ar 8 balsīm par: Vilnis Špats, Juris Rozenbergs, 

Didzis Baunis, Vēsma Nora, Skaidrīte Aveniņa, Baiba Putniņa, Jānis Vanags, Matīss 

Vasks, pretī – nav, atturas – nav, Cesvaines novada dome nolemj: 

 

4.1. Uzsākt Cesvaines novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam 

Rīcības un Investīciju plāna aktualizēšanu. 

4.2. Teritorijas plānotājai organizēt Cesvaines novada attīstības programmas 

2012.-2018. gadam Rīcības un Investīciju plāna aktualizēšanu. 

 

5.§ 

Par dalību Lauku atbalsta programmas pasākumā “Pamatpakalpojumi un 

ciematu atjaunošana lauku apvidos” 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 18.augusta noteikumu Nr.475 

“Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā 

"Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" atklātu projektu 

iesniegumu konkursu veidā” 18.3. punktu, Cesvaines novada attīstības programmas  

2012.-2018.gadam Ilgtspējīgas attīstības stratēģisko mērķu laika posmā līdz 

2024.gadam 1.priortāti un vidējā termiņa 2.prioritāti, atklāti balsojot ar 8 balsīm par: 

Vilnis Špats, Juris Rozenbergs, Didzis Baunis, Vēsma Nora, Skaidrīte Aveniņa, Baiba 

Putniņa, Jānis Vanags, Matīss Vasks, pretī – nav, atturas – nav, Cesvaines novada 

dome nolemj: 

 

5.1. Piedalīties Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas pasākuma 

"Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" atklāto projektu 

iesniegumu konkursā ar projektu ”Grants ceļu kvalitātes uzlabošana Cesvaines 

novadā”, projekta kopējās izmaksas EUR 511 000.00, no tām projektam paredzētais 

pieejamais atbalsts EUR 460 000 no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

(ELFLA) un 10% pašvaldības līdzfinansējums. 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 18.augusta noteikumu Nr.475 

“Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā 

"Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" atklātu projektu 

iesniegumu konkursu veidā” 18.8. punktu, atklāti balsojot ar 8 balsīm par: Vilnis 

Špats, Juris Rozenbergs, Didzis Baunis, Vēsma Nora, Skaidrīte Aveniņa, Baiba 

Putniņa, Jānis Vanags, Matīss Vasks, pretī – nav, atturas – nav, Cesvaines novada 

dome nolemj: 

 

5.2. Apstiprināt pašvaldības projekta ”Grants ceļu kvalitātes uzlabošana Cesvaines 

novadā” grants ceļu kritērijus: 

 

 

 



 

6.§ 

      Par pašvaldības apbalvojumu 
 

 Pamatojoties uz Cesvaines novada domes Nolikuma par Cesvaines novada 

pašvaldības apbalvojumiem 11., 12.13.punktu, atklāti balsojot ar 7 balsīm par: Vilnis 

Špats, Juris Rozenbergs, Didzis Baunis, Vēsma Nora, Baiba Putniņa, Jānis Vanags, 

Matīss Vasks, pretī – nav, atturas – nav, Cesvaines novada dome nolemj: 

 

Nr.p

.k. 

Kritērijs Apraksts Paskaidrojums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ekonomiski aktīvo 

vienību skaits 

Uzņēmumu skaits, kuru 

transports ceļu izmanto 

ikdienā,  saražotās 

produkcijas transportēšanai, 

lauku platību 

apsaimniekošanai. 

Tiks noteikts ražošanas uzņēmumu 

(t.sk. zemnieku saimniecības, SIA, 

piemājas saimniecības (saimnieciskās 

darbības veicējas VID reģistrētas, IK) un 

nosacīto liellopu vienību skaits uz 1 km. 

Nosacītās liellopu vienības saimniecībā 

aprēķina saskaņā ar Ministru kabineta 

noteikumu Nr.194 “ Kārtība, kādā piemēro 

samazināto akcīzes nodokļa likmi 

iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai 

(gāzeļļai), ko izmanto lauksaimniecības 

produkcijas ražošanai, lauksaimniecības 

zemes apstrādei un meža vai purva zemes 

apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai 

mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju 

dīķiem”, 2.pielikumu. 

Tiks vērtētas ceļam pieguļošās 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes 

hektāru skaits uz 1 km.  

 

 

                                           

  2. Ceļu tehniskais 

stāvoklis 

Uzņēmējdarbībā 

izmantojamie pašvaldības 

grants ceļi, kas ir 

neapmierinošā/kritiskā 

stāvoklī. Nepieciešama 

seguma atjaunošana. 

Ceļa profils, ceļa seguma kvalitāte, 

kādā stāvoklī ir  caurtekas, grāvji, 

Ceļu tehniskā stāvokļa dati tiek 

apkopoti un ar tiem iepazīstināti sapulces 

dalībnieki. 

 

 

 

3. 
Apdzīvotības 

saglabāšana 

Ceļu izmanto iedzīvotāji, lai 

nokļūtu līdz izglītības iestādei 

vai darbavietai, ar pašvaldības 

autobusu vai ar personīgo 

transportu.   

Jāizanalizē cik iedzīvotāju un 

skolēnu izmanto pašvaldības ceļu, lai 

nokļūtu līdz izglītības iestādei un 

darbavietai.  

 

 

4. Pakalpojumu 

sasniedzamības 

nodrošināšana 

Ceļš nozīmīgs preču un 

pakalpojumu sasniedzamībai 

novada un starpnovada 

mērogā 

Detalizēti jāpamato ceļa 

nozīmīgums gan novada, gan starp novadu 

mērogā (piemēram, ja  ceļu izmanto piena 

savākšanai, lauksaimniecības uzņēmumu 

apkalpošanai – vetārsta pakalpojumi, utt.) 



6.1. Piešķirt Aldim Krūmiņam, personas kods xxxxxx - xxxxx, 1.pakāpes 

pašvaldības apbalvojumu Cesvaines novada domes Atzinības raksts par ilggadēju 

darbību sabiedriskajā jomā, veicinot patriotismu Cesvaines novadā. 

 

Pamatojoties uz Cesvaines novada domes Nolikuma par Cesvaines novada 

pašvaldības apbalvojumiem 11., 12.13.punktu, atklāti balsojot ar 8 balsīm par: Vilnis 

Špats, Juris Rozenbergs, Didzis Baunis, Vēsma Nora, Skaidrīte Aveniņa, Baiba 

Putniņa, Jānis Vanags, Matīss Vasks, pretī – nav, atturas – nav, Cesvaines novada 

dome nolemj: 

 

6.2. Piešķirt folkloras kopas “Krauklēnieši” dalībniecei Ārijai Lielķikutei, personas 

kods xxxxxx – xxxxx, 1.pakāpes pašvaldības apbalvojumu Cesvaines novada domes 

Atzinības raksts par  ieguldījumu kultūras jomā Cesvaines novadā.  

 

Pamatojoties uz Cesvaines novada domes Nolikuma par Cesvaines novada 

pašvaldības apbalvojumiem 11., 12.13.punktu, atklāti balsojot ar 8 balsīm par: Vilnis 

Špats, Juris Rozenbergs, Didzis Baunis, Vēsma Nora, Skaidrīte Aveniņa, Baiba 

Putniņa, Jānis Vanags, Matīss Vasks, pretī – nav, atturas – nav, Cesvaines novada 

dome nolemj: 

   
6.3. Piešķirt folkloras kopas “Krauklēnieši” dalībniecei Asmai Greidiņai, personas 

kods xxxxxx – xxxxx, 1.pakāpes pašvaldības apbalvojumu Cesvaines novada domes 

Atzinības raksts par mūža ieguldījumu Cesvaines novada sabiedriskajā un kultūras 

dzīvē.  

Pamatojoties uz Cesvaines novada domes Nolikuma par Cesvaines novada 

pašvaldības apbalvojumiem 11., 12.13.punktu, atklāti balsojot ar 8 balsīm par: Vilnis 

Špats, Juris Rozenbergs, Didzis Baunis, Vēsma Nora, Skaidrīte Aveniņa, Baiba 

Putniņa, Jānis Vanags, Matīss Vasks, pretī – nav, atturas – nav, Cesvaines novada 

dome nolemj: 

   
6.4. Piešķirt muzeja speciālistei Daigai Matrozei, personas kods xxxxxx – xxxxx, 

1.pakāpes pašvaldības apbalvojumu Cesvaines novada domes Atzinības raksts par 

ieguldījumu projektu izstrādē un realizācijā un pasākumu organizēšanā, popularizējot 

Cesvaines novadu.  

 

Pamatojoties uz Cesvaines novada domes Nolikuma par Cesvaines novada 

pašvaldības apbalvojumiem 11., 12.13.punktu, atklāti balsojot ar 8 balsīm par: Vilnis 

Špats, Juris Rozenbergs, Didzis Baunis, Vēsma Nora, Skaidrīte Aveniņa, Baiba 

Putniņa, Jānis Vanags, Matīss Vasks, pretī – nav, atturas – nav, Cesvaines novada 

dome nolemj: 

   
6.5. Piešķirt Cesvaines vidusskolas skolotājam Zigmāram Gulbim, personas kods 

xxxxxx –xxxxx, 1.pakāpes pašvaldības apbalvojumu Cesvaines novada domes 

Atzinības raksts par atzīstamu ieguldījumu Cesvaines novada jauniešu motivēšanā un 

sagatavošanā sportiskām aktivitātēm. 

 

Pamatojoties uz Cesvaines novada domes Nolikuma par Cesvaines novada 

pašvaldības apbalvojumiem 11.,8.punktu, atklāti balsojot ar 8 balsīm par: Vilnis 

Špats, Juris Rozenbergs, Didzis Baunis, Vēsma Nora, Skaidrīte Aveniņa, Baiba 



Putniņa, Jānis Vanags, Matīss Vasks, pretī – nav, atturas – nav, Cesvaines novada 

dome nolemj: 

 

6.6. Piešķirt Cesvaines Sociālā dienesta sociālajai darbiniecei darbā ar ģimenēm un 

bērniem Judītei Mihejenko, personas kods xxxxxx – xxxxx, 2.pakāpes pašvaldības 

apbalvojumu „Cesvaines novada domes Pateicība” par ieguldījumu, iejūtību un 

atsaucību Cesvaines novada iedzīvotāju sociālo jautājumu risināšanā. 

 

Pamatojoties uz Cesvaines novada domes Nolikuma par Cesvaines novada 

pašvaldības apbalvojumiem 11., 12.13.punktu, atklāti balsojot ar 8 balsīm par: Vilnis 

Špats, Juris Rozenbergs, Didzis Baunis, Vēsma Nora, Skaidrīte Aveniņa, Baiba 

Putniņa, Jānis Vanags, Matīss Vasks, pretī – nav, atturas – nav, Cesvaines novada 

dome nolemj: 

 

6.7. Piešķirt Cesvaines novada bāriņtiesas priekšsēdētājai Sarmītei Šķēlai, personas 

kods xxxxxx – xxxxx, 1.pakāpes pašvaldības apbalvojumu Cesvaines novada domes 

Atzinības raksts par atzīstamu ieguldījumu, pašaizliedzīgu un nesavtīgu darbu bērnu 

tiesību aizsardzības jomā Cesvaines novadā. 

 

Saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

Juris Rozenbergs nepiedalās balsojumā. 

 

Pamatojoties uz Cesvaines novada domes Nolikuma par Cesvaines novada 

pašvaldības apbalvojumiem 11., 12.13.punktu, atklāti balsojot ar 7 balsīm par: Vilnis 

Špats, Didzis Baunis, Skaidrīte Aveniņa,  Vēsma Nora, Baiba Putniņa, Jānis Vanags, 

Matīss Vasks, pretī – nav, atturas – nav, Cesvaines novada dome nolemj: 

 

6.8. Piešķirt Cesvaines Sociālā dienesta Sociālās aprūpes nodaļas pārvaldniekam 

Jurim Rozenbergam, personas kods xxxxxx – xxxxx, augstāko pašvaldības 

apbalvojumu: medaļu „Par nopelniem Cesvaines novada labā” par nesavtīgu  

ieguldījumu novada attīstībā, patriotismu, par sociālās aprūpes sistēmas 

tālākveidošanu Cesvaines novadā.  

 

7.§ 

Par sacensību nolikumu 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 

atklāti balsojot ar 8 balsīm par: Vilnis Špats, Juris Rozenbergs, Didzis Baunis, 

Skaidrīte Aveniņa,  Vēsma Nora, Baiba Putniņa, Jānis Vanags, Matīss Vasks, pretī – 

nav, atturas – nav, Cesvaines novada dome nolemj: 

 

Apstiprināt sacensību “Cesvaines novada kauss telpu strītbolā 2015” nolikumu. 

/Nolikums pievienots/.  

 

8.§ 

 Par sacensību dalības maksu 

 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 

atklāti balsojot ar 8 balsīm par: Vilnis Špats, Juris Rozenbergs, Didzis Baunis, 



Skaidrīte Aveniņa,  Vēsma Nora, Baiba Putniņa, Jānis Vanags, Matīss Vasks, pretī – 

nav, atturas – nav, Cesvaines novada dome nolemj: 

 

8.1. Noteikt dalības maksu – 6 (seši) euro no komandas Cesvaines kultūras nama  

organizētajās sacensībās “Cesvaines novada kauss telpu strītbolā 2015”. 

 

8.2. Noteikt, ka sacensībās “Cesvaines novada kauss telpu strītbolā 2015” 

no dalības maksas ir atbrīvotas 2005.-2008.gadā dzimušo zēnu komandas. 

 

9.§ 

Par Bērnu un jauniešu centra nolikumu 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 

atklāti balsojot ar 8 balsīm par: Vilnis Špats, Juris Rozenbergs, Didzis Baunis, 

Skaidrīte Aveniņa,  Vēsma Nora, Baiba Putniņa, Jānis Vanags, Matīss Vasks, pretī – 

nav, atturas – nav, Cesvaines novada dome nolemj: 

 

Grozīt Cesvaines novada dome Bērnu un jauniešu centra nolikuma 8.punktu, to 

papildinot ar otro teikumu šādā redakcijā: “Centra atvērtību bērniem un jauniešiem 

apstiprina dome”. 

 

10.§ 

Par SIA “Cesvaines siltums” pamatkapitālu 

 

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 

14.panta pirmo daļu, 49.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, Komerclikuma 

154.pantu,ņemot vērā to, ka SIA “Cesvaines siltums”, kurā visas kapitāla daļas pieder 

pašvaldībai, galvenā funkcija ir nodrošināt siltumapgādi Cesvainē, atklāti balsojot ar 7 

balsīm par: Vilnis Špats, Juris Rozenbergs, Didzis Baunis, Skaidrīte Aveniņa,  Vēsma 

Nora, Baiba Putniņa, Jānis Vanags, pretī – nav, atturas 1 – Matīss Vasks, Cesvaines 

novada dome nolemj: 

 

10.1. Piekrist, ka domes priekšsēdētājs - kapitāla daļu turētāja pārstāvis – SIA 

“Cesvaines siltums” dalībnieku sapulcē pieņem lēmumu par SIA “Cesvaines siltums” 

pamatkapitāla palielināšanu, veicot tajā mantisko ieguldījumu: siltumtrasi no  

centralizētās siltumtrases Augusta Saulieša ielā 4 līdz Cesvaines internātpamatskolas 

katlu mājai ar atzaru uz Augusta Saulieša ielu 3 180 m garumā un trīs siltummezglus: 

katlu mājas ēkā, internātpamatskolas ēkā un internāta ēkā, jo SIA “Cesvaines siltums” 

galvenā funkcija ir nodrošināt siltumapgādi Cesvainē.  

 

10.2. Domes priekšsēdētājam organizēt mantiskā ieguldījuma SIA “Cesvaines 

siltums” pamatkapitāla novērtēšanu. 

 

11.§ 

                                          Par maksas pakalpojumu 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 

atklāti balsojot ar 8 balsīm par: Vilnis Špats, Juris Rozenbergs, Didzis Baunis, 

Skaidrīte Aveniņa,  Vēsma Nora, Baiba Putniņa, Jānis Vanags, Matīss Vasks, pretī – 

nav, atturas – nav, Cesvaines novada dome nolemj: 



 

11.1. Noteikt maksu par līdzjūtībām, apsveikumiem un pateicībām pašvaldības 

laikrakstā “Cesvaines Ziņas” 0,20 EUR/kv.cm fiziskām personām un 0,30 

EUR/kv.cm juridiskām personām, izņemot pašvaldības iestādes. 

 

11.2. Atzīt par spēku zaudējušu Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes 

2000.gada 20.janvāra domes sēdes Nr.48 2.1. lēmumu. 

 

12.§ 

Par pamatlīdzekļiem 

 

Pamatojoties uz Cesvaines novada domes grāmatvedības uzskaites kārtību 

102.punktu un defektu aktiem, atklāti balsojot ar 8 balsīm par: Vilnis Špats, Juris 

Rozenbergs, Didzis Baunis, Skaidrīte Aveniņa,  Vēsma Nora, Baiba Putniņa, Jānis 

Vanags, Matīss Vasks, pretī – nav, atturas – nav, Cesvaines novada dome nolemj: 

 

12.1. Izslēgt no Cesvaines bibliotēkas pamatlīdzekļu uzskaites: 

 

Datorkomplektu, inventāra Nr.12380761, /P12380158 

Sākotnējā vērtība 725.09 euro 

Iegādāts 2009. gadā 

Atlikusī vērtība 0.00 euro  

Dators bojāts, remonts nav ekonomiski pamatots, morāli un tehniski novecojusi.  

Datoru nodot sadzīves tehnikas savākšanas punktā. 

 

12.2. Izslēgt no Cesvaines sociālā dienesta aprūpes nodaļas pamatlīdzekļu uzskaites: 

 

Motorzāģi OM 956, inventāra Nr.12328018, /P12328010 

Sākotnējā vērtība 582.00 euro 

Iegādāts 2009. gadā 

Atlikusī vērtība 0.00 euro  

Motorzāģim lūstot kloķvārpstas gultņa seperatoram, ticis bojāts motora cilindrs un 

virzulis, remonts nav ekonomiski pamatots. 

Motorzāģi nodot metāllūžņu savākšanas punktā. 

 

Jautājuma apspriešanā piedalās Sarmīte Melle, Jānis Vanags, Juris 

Rozenbergs, Matīss Vasks. 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 

“Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 25.punktu, ņemot vērā 

2014.gada domē veiktās inventarizācijas datus, atklāti balsojot ar 6 balsīm par: Vilnis 

Špats, Juris Rozenbergs, Didzis Baunis, Skaidrīte Aveniņa,  Vēsma Nora, Baiba 

Putniņa, pretī – nav, atturas 2 – Jānis Vanags, Matīss Vasks, Cesvaines novada dome 

nolemj: 

 

12.3. Uzņemt domes pamatlīdzekļu sastāvā un uzskaitē pašvaldības dibinātajai 

SIA “Cesvaines komunālie pakalpojumi” apsaimniekošanā nodotās dzīvojamās mājas, 

dzīvokļus un ar tiem funkcionāli saistītās ēkas un būves: 

 

Nosaukums Kadastra Adrese Kadastrālā Kopējā Piezīmes 



apzīmējums vērtība 

(euro) 

platība  

Dzīvokļa 

īpašums Nr.2 

7007 004 0092 

001-002 

Parka iela 6-2, 

Cesvaine, 

Cesvaines 

novads 

369 13.3 1-istabas 

dzīvoklis, 

133/970 

domājamām 

daļām no 

dzīvojamās 

mājas un 

zemes 

Neapdzīvojam

ās telpas 

Nr.601  

7007 004 0092 

001-003 

Parka iela 6, 

Cesvaine, 

Cesvaines 

novads 

3199,16 61.1 veikals, 

611/970 

domājamām 

daļām no 

dzīvojamās 

mājas un 

zemes 

 

Dzīvojamā 

māja 

7007 006 0019 

001 

Raiņa iela 4, 

Cesvaine, 

Cesvaines 

novads 

1778 367.5 Nepabeigtā 

būvniecība, 

atrodas zemes 

7007 006 0019 

Kūts  7007 006 0019 

002 

Raiņa iela 4, 

Cesvaine, 

Cesvaines 

novads 

319 88 Funkcionāli 

saistīta ar 

dzīvojamo 

māju Raiņa 

ielā 4 

Dzīvoklis Nr.1 7027 002 0123 

001 001 

“Kārklu 

skola”-1, 

Cesvaines 

pagasts, 

Cesvaines 

novads 

1774 97.40 2-istabu 

dzīvoklis, 

974/4320 

domājamās 

daļas no 

dzīvojamās 

mājas, pagraba 

un zemes 

Neapdzīvojam

ā telpa Nr.601 

7027 002 0123 

001 601 

“Kārklu skola” 

Cesvaines 

pagasts, 

Cesvaines 

novads 

2774 152.30 Neapdzīvojam

ās telpas, 

1523/4320 

domājamās 

daļas no 

dzīvojamās 

mājas, pagraba 

un zemes 

 

Dzīvojamā 

māja 

7027 006 0127 

001 

“Kraukļu 

veikals”, 

Kraukļi, 

Cesvaines 

pagasts, 

Cesvaines 

3457 269.2 3 dzīvokļi, 

dzīvojamā 

māja 

funkcionāli 

saistīta ar 

šķūni, šķūni 



novads Atrodas uz 

zemesgabala  

7027 006 0127 

Šķūnis  7027 006 0127 

002 

“Kraukļu 

veikals”, 

Kraukļi, 

Cesvaines 

pagasts, 

Cesvaines 

novads 

64 27.8 Funkcionāli 

saistīts ar 

dzīvojamo 

māju Kraukļu 

veikals 

Šķūnis  7027 006 0127 

003 

“Kraukļu 

veikals”, 

Kraukļi, 

Cesvaines 

pagasts, 

Cesvaines 

novads 

40 17.2 Funkcionāli 

saistīts ar 

dzīvojamo 

māju Kraukļu 

veikals 

Dzīvojamā 

māja 

 

7027 006 0219 

001 

 

 

 

“Kraukļu 

tautas nams”, 

Kraukļi, 

Cesvaines 

pagasts, 

Cesvaines 

novads  

6488 844.5 5 dzīvokļi, 

tautas 

nams,atrodas 

uz 

zemesgabala 

70270060219 

Dzīvokļa 

īpašums Nr.3  

7027 015 0094 

001 -003 

“Dālijas”-3, 

Cesvaines 

pagasts, 

Cesvaines 

novads 

296,58 28.9 1-istabas 

dzīvoklis, 

289/1067 

domājamās 

daļas no 

dzīvojamās 

mājas, kūts, 

sķūņa, šķūņa 

un zemes 

 

Dzīvokļa 

īpašums  Nr.2 

7027 015 0094 

001 -002 

“Dālijas”-2, 

Cesvaines 

pagasts, 

Cesvaines 

novads 

287.35 28 1-istabas 

dzīvoklis, 

280/1067 

domājamās 

daļas no 

dzīvojamās 

mājas, kūts, 

sķūņa, šķūņa 

un zemes 

 

Šķūņa 

289/1067 

domājamā daļa 

 

7027015 0094 

003 

“Dālijas”, 

Cesvaines 

pagasts, 

Cesvaines 

novads 

31.15  Pieder 

dzīvokļa 

īpašumam Nr.3 

Šķūņa 7027015 0094 “Dālijas”, 30,18  Pieder 



280/1067 

domājamā daļa 

 

002 Cesvaines 

pagasts, 

Cesvaines 

novads 

dzīvokļa 

īpašumam Nr.2 

Šķūņa 

289/1067 

domājamā daļa 

 

7027015 0094 

003 

“Dālijas”, 

Cesvaines 

pagasts, 

Cesvaines 

novads 

17,06  Pieder 

dzīvokļa 

īpašumam Nr.3 

Šķūņa 

280/1067 

domājamā daļa 

 

7027015 0094 

002 

“Dālijas”, 

Cesvaines 

pagasts, 

Cesvaines 

novads 

16,53  Pieder 

dzīvokļa 

īpašumam Nr.2 

Kūts 

 289/1067 

domājamā daļa 

 

7027015 0094 

004 

“Dālijas”, 

Cesvaines 

pagasts, 

Cesvaines 

novads 

7,04  Pieder 

dzīvokļa 

īpašumam Nr.3 

Kūts  

280/1067 

domājamā daļa 

 

7027015 0094 

004 

“Dālijas”, 

Cesvaines 

pagasts, 

Cesvaines 

novads 

6,82  Pieder 

dzīvokļa 

īpašumam Nr.2 

 

Pamatojoties uz noslēgto maiņas līgumu, Zemesgrāmatu apliecību,  atklāti 

balsojot ar 8 balsīm par: Vilnis Špats, Juris Rozenbergs, Didzis Baunis, Skaidrīte 

Aveniņa,  Vēsma Nora, Baiba Putniņa, Jānis Vanags, Matīss Vasks, pretī – nav, 

atturas – nav, Cesvaines novada dome nolemj: 

 

12.4. Uzņemt domes pamatlīdzekļu sastāvā: 

 

Nosaukums Kadastra 

apzīmējums 

Adrese Kadastrālā 

vērtība 

Kopējā 

platība 

Piezīmes 

 

Dzīvojamā 

māja 

7027 006 0177 001 

 

 

 

“Vairogi”, 

Cesvaines 

pagasts, 

Cesvaines 

novads  

8568 388.3 Dzīvokļi 

 

Kūts  

 

 

70270060177002 

 

 

 

 

“Vairogi”, 

Cesvaines 

pagasts, 

Cesvaines 

novads  

699 327.5 Funkcionāli 

saistīta ar 

dzīvojamo 

māju  

šķūnis 

 

 

70270060177003 

 

 

 

 

“Vairogi”, 

Cesvaines 

pagasts, 

Cesvaines 

novads  

95 40.9 Funkcionāli 

saistīts  

dzīvojamo 

māju ar 

kadastra 

apzīmējumu 



7027 006 0177 

001, atrodas uz 

zemesgabala 

70270060177 

 

Pamatojoties uz 1997.gada 30.decembrī noslēgto vienošanos par Kraukļu 

remontdarbnīcu iegūšanu īpašumā no paju sabiedrības “Cesvaine”, domes lēmumu, ka 

iepriekšminētais īpašums nodots lietošanā SIA “Cesvaines komunālie pakalpojumi”, 

atklāti balsojot ar 8 balsīm par: Vilnis Špats, Juris Rozenbergs, Didzis Baunis, 

Skaidrīte Aveniņa, Vēsma Nora, Baiba Putniņa, Jānis Vanags, Matīss Vasks, pretī – 

nav, atturas – nav, Cesvaines novada dome nolemj: 

 

 12.5. Uzņemt domes pamatlīdzekļu sastāvā un uzskaitē: 

Nosaukums Kadastra 

apzīmējums 

Adrese Kadastrālā 

vērtība 

Kopējā 

platība 

Piezīmes 

 

Mehāniskā 

darbnīca 

 

 

70270060217001 

 

 

 

 

“Kraukļu 

darbnīcas“ 

Kraukļi, 

Cesvaines 

pagasts, 

Cesvaines 

novads  

119 21 Atrodas uz 

zemesgabala 

70270060217 

Sargu māja 

 

 

70270060217002 

 

 

 

 

“Kraukļu 

darbnīcas“ 

Kraukļi, 

Cesvaines 

pagasts, 

Cesvaines 

novads  

211 38 Atrodas uz 

zemesgabala 

70270060217 

šķūnis 

 

70270060217003 

 

 

 

 

“Kraukļu 

darbnīcas“ 

Kraukļi, 

Cesvaines 

pagasts, 

Cesvaines 

novads  

590 255 Atrodas uz 

zemesgabala 

70270060217 

šķūnis 

 

70270060217004 

 

 

 

 

“Kraukļu 

darbnīcas“ 

Kraukļi, 

Cesvaines 

pagasts, 

Cesvaines 

novads  

872 490 Atrodas uz 

zemesgabala 

70270060217 

šķūnis 

 

70270060217005 

 

 

 

 

“Kraukļu 

darbnīcas“ 

Kraukļi, 

Cesvaines 

pagasts, 

Cesvaines 

novads  

810 350 Atrodas uz 

zemesgabala 

70270060217 



šķūnis 

 

70270060217006 

 

 

 

 

“Kraukļu 

darbnīcas“ 

Kraukļi, 

Cesvaines 

pagasts, 

Cesvaines 

novads  

490 138 Atrodas uz 

zemesgabala 

70270060217 

 

Pamatojoties uz Zemesgrāmatu apliecību, ņemot vērā 2014.gada domē veiktās 

inventarizācijas datus, atklāti balsojot ar 8 balsīm par: Vilnis Špats, Juris Rozenbergs, 

Didzis Baunis, Skaidrīte Aveniņa,  Vēsma Nora, Baiba Putniņa, Jānis Vanags, Matīss 

Vasks, pretī – nav, atturas – nav, Cesvaines novada dome nolemj: 

 

12.6. Uzņemt domes pamatlīdzekļu sastāvā un uzskaitē ar kadastrālo vērtību 

3175 euro dzīvojamo māju ar kadastra apzīmējumu  7027 009 0059 003, adresi 

“Dukāti”, Graši, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads, kopējā platība 75 kv.m., kas 

atrodas nekustamā īpašuma “Grašu pils”, kadastra Nr.7027 009 0059, sastāvā uz 

zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7027 009 0059. 

 

Pamatojoties uz aktu par tirgus nojumes pieņemšanu ekspluatācijā un 

Zemesgrāmatu apliecību, ņemot vērā 2014.gada domē veiktās inventarizācijas datus, 

atklāti balsojot ar 8 balsīm par: Vilnis Špats, Juris Rozenbergs, Didzis Baunis, 

Skaidrīte Aveniņa,  Vēsma Nora, Baiba Putniņa, Jānis Vanags, Matīss Vasks, pretī – 

nav, atturas – nav, Cesvaines novada dome nolemj: 

  

12.7. Uzņemt domes pamatlīdzekļu sastāvā un uzskaitē ar kadastrālo vērtību 

5014  euro tirgus nojumi ar kadastra apzīmējumu  7007 002 0020 003, adrese 

Augusta Saulieša iela 2C, Cesvaine, Cesvaines novads, kopējā platība 88.5 kv.m., kas 

atrodas uz zemes gabala ar kadastra Nr.7007 002 0020. 

 

13.§ 

Par ēkas nojaukšanu 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 

“Vispārīgie būvnoteikumi” 159.1.punktu, atklāti balsojot ar 8 balsīm par: Vilnis 

Špats, Juris Rozenbergs, Didzis Baunis, Skaidrīte Aveniņa,  Vēsma Nora, Baiba 

Putniņa, Jānis Vanags, Matīss Vasks, pretī – nav, atturas – nav, Cesvaines novada 

dome nolemj: 

 

13.1. Uzdot /vārds, uzvārds, adrese/ īpašniekam nojaukt avārijas stāvoklī esošo šķūni, 

kas atrodas gar xxxxxx ielas malu blakus īpašumam xxxxx iela (numurs) uz zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu xxxx xxx xxxx līdz 2015.gada 30.novembrim. 

 

13.2. pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums (administratīvais akts) pievienots 

1.pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

 

 



14.§ 

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā 

Ierobežotas pieejamības informācija 

 

      Ņemot vērā to, ka /vārds, uzvārds/ šobrīd nav reālas dzīves vietas, 

pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta pirmās 

daļas 1.punktu, atklāti balsojot ar 8 balsīm par: Vilnis Špats, Juris Rozenbergs, Didzis 

Baunis, Skaidrīte Aveniņa,  Vēsma Nora, Baiba Putniņa, Jānis Vanags, Matīss Vasks, 

pretī – nav, atturas – nav, Cesvaines novada dome nolemj: 

 

14.1. Izīrēt /vārds, uzvārds/, dzimusi xxxx.gadā, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, 

dzīvojamo telpu – dzīvokli Nr.2 ar platību 44,64 m
2
, kas atrodas pašvaldības 

dzīvojamā mājā “Kraukļu krejotava, uz 1 gadu, paredzot nosacījumu, ka īres tiesības 

netiek pagarinātas, ja netiek maksāta īres maksa vai reālā dzīvesvieta tiek atrasta citā 

vietā, vai tiek pārkāpti citi īres līguma nosacījumi. 

 

14.2. Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums (administratīvais akts) pievienots 

2.pielikumā uz vienas lapas. 

 

14.3./vārds, uzvārds/ noslēgt īres līgumu ar SIA “Cesvaines komunālie pakalpojumi” 

divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Īres līguma nenoslēgšanas gadījumā 

/vārds, uzvārds/  zaudē īres tiesības uz 14.1. lēmumā norādīto dzīvokli.   

 

15.§ 

Par zemes iznomāšanu 

 

Informē domes priekšsēdētājs Vilnis Špats un lūdz zemes ierīkotāju Irēnu 

Leimani iepazīstināt ar 2015.gada 29.oktobra  Attīstības komitejas Nr.11 

lēmuma projektu. 

 

Domē 2015.gada 6.oktobrī saņemts /vārds, uzvārds, adrese/, iesniegums ar 

lūgumu iznomāt lauksaimniecības zemi no pašvaldības zemes gabala “Ozoliņu 

lauks” ar kadastra apzīmējumu 7027 010 0071.  

Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 7027 010 0071 ir pašvaldībai piekritīgā zeme, 

zemes gabala kopplatība 2,75 ha. Šis zemes gabals nav uzmērīts un reģistrēts 

zemesgrāmatā. Zemes gabals tiek izmantots personīgo palīgsaimniecību vajadzībām. 

Zemes gabala daļa 0,84 ha ir iznomāta /uzvārds/, zemes gabala daļa 0,16 ha ir ceļš. 

/vārds, uzvārds/ vēlas nomāt pārējo zemes gabala daļu, jo tā robežojas ar viņas 

īpašumu /nosaukums/ un ir ērti apsaimniekojama. Citi iesniegumi zemes gabala 

nomāšanai nav saņemti. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 4.pantu, atklāti balsojot ar 8 balsīm 

par: Vilnis Špats, Juris Rozenbergs, Didzis Baunis, Skaidrīte Aveniņa,  Vēsma Nora, 

Baiba Putniņa, Jānis Vanags, Matīss Vasks, pretī – nav, atturas – nav, Cesvaines 

novada dome nolemj: 

 

15.1. Iznomāt /vārds, uzvārds, adrese/, pašvaldībai piekritīgā zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 7027 010 0071 daļu 1,75 ha platībā uz 5 gadiem lauksaimnieciskai 

darbībai, nosakot nomas maksu atbilstoši normatīvajiem aktiem. Lēmumam 

pievienots grafiskais pielikums. 



 

15.2. Izpilddirektoram noslēgt nomas līgumu.  

 

16.§ 

Par adreses piešķiršanu 

 

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu, 

Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas 

noteikumi” 2.9., 8., 29.punktu un saskaņā ar Akciju sabiedrības “Latvenergo” 

2015.gada 2.oktobra iesniegumu, atklāti balsojot ar 8 balsīm par: Vilnis Špats, Juris 

Rozenbergs, Didzis Baunis, Skaidrīte Aveniņa,  Vēsma Nora, Baiba Putniņa, Jānis 

Vanags, Matīss Vasks, pretī – nav, atturas – nav, Cesvaines novada dome nolemj: 

 

Mainīt ēkai – transformatoru apakšstacijai TP-4379 ar kadastra apzīmējumu xxxx xxx 

xxxx xxx adresi no “Celmiņi”, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads, LV-4871 uz 

“Celmiņi 3”, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads, LV-4871. 

 

17.§ 

Par izsoles komisiju 

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro 

daļu, atklāti balsojot ar 8 balsīm par: Vilnis Špats, Juris Rozenbergs, Didzis Baunis, 

Skaidrīte Aveniņa,  Vēsma Nora, Baiba Putniņa, Jānis Vanags, Matīss Vasks, pretī – 

nav, atturas – nav, Cesvaines novada dome nolemj: 

 

Ievēlēt Pašvaldības nekustamo īpašumu - neapdzīvojamo telpu Nr.601, ar kadastra 

numuru 7027 900 0002, kura adrese ir „Kārklu krejotava”-601, Kārkli, Cesvaines 

pagasts, Cesvaines novads, un neapdzīvojamo telpu Nr.602, ar kadastra numuru 

7027 900 0007, kuru adrese ir „Kārklu krejotava”-602, Kārkli, Cesvaines pagasts, 

Cesvaines novads, izsoles komisijā Līgu Ozolu /adrese/. 

 

18.§ 

      Par sadarbības līgumu 
 

Pamatojoties uz Cesvaines novada domes 2009.gada 24.jūlija saistošo 

noteikumu Nr.3 “Cesvaines novada pašvaldības nolikums” 49.punktu, atklāti balsojot 

ar 8 balsīm par: Vilnis Špats, Juris Rozenbergs, Didzis Baunis, Skaidrīte Aveniņa,  

Vēsma Nora, Baiba Putniņa, Jānis Vanags, Matīss Vasks, pretī – nav, atturas – nav, 

Cesvaines novada dome nolemj: 

 

Noslēgt trīspusēju sadarbības līgumu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministriju un Valsts darba inspekciju par klientu apkalpošanu jaunveidotajā Klientu 

apkalpošanas centrā domē. (Līguma projekts pievienots) 

 

Sēde slēgta plkst.18:00 

 

Protokols parakstīts 2015.gada 9.novembrī 

 

Sēdes vadītājs  (personiskais paraksts)  V.Špats 

 



Sēdes protokolētāja  (personiskais paraksts)  I.Lase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTS 

Cesvaines novada domes 2015.gada 

5.novembra sēdē Nr.13, 7. lēmums 

 

 

Cesvainē, 2015.gada 5.novembrī 

(sēdes protokols Nr.13, 7.§) 

                              

 

 

SACENSĪBU  

 „Cesvaines novada kauss telpu strītbolā 2015” 

NOLIKUMS 

 

MĒRĶIS  

 

1. Popularizēt ielu basketbolu (strītbolu) telpās Cesvaines iedzīvotāju vidū.  

2. Veicināt aktīvi, lietderīgi pavadīt brīvo laiku.   

SACENSĪBU VADĪBA UN TIESĀŠANAS NOTEIKUMI 

 

3. Sacensības organizē Cesvaines Kultūras nams. 

4. Līdz 20.novembrim komandas pieteikumu sūtīt uz e-pastu 

ilvija.trupavniece@cesvaine.lv norādot komandas nosaukumu, spēlētāja vārdu, 

uzvārdu un komandas pārstāvja telefona numuru.  

5. Sacensību tiesnesis – Dzintars Tonnis.   

6. Sacensību tiesnesis var nozīmēt jebkuru komandu tiesāt kādu no spēlēm.   

7. Ja kāda no komandām kavē spēles sākumu vairāk nekā 10 minūtes – komandai 

tiesnesis piešķir zaudējumu. 

8. Sacensības notiek pēc FIBA (Starptautiskā Basketbola federācija) un strītbola 

noteikumiem. Spēles laikā katru komandu laukumā pārstāv trīs dalībnieki (trīs 

pret trīs). 

9. Spēles ilgums – līdz gūtajiem 11 punktiem, spēlēs par 1.-2.vietu un 3.-4.vietu 

līdz 15 punktiem. 

SACENSĪBU NORISES LAIKS UN VIETA 

 

10. Sacensību sākums 2015.gada 21.novembrī. 

mailto:ilvija.trupavniece@cesvaine.lv


11. Sacensību vieta – Cesvaines sporta halle.  

12. Komandu reģistrācija plkst. 10:00.  

SACENSĪBU DALĪBNIEKI 

 

13. Sacensībās  var piedalīties ikviens Cesvaines novadā strādājošs, pastāvīgi 

dzīvojošs vai izglītību iegūstošs bērns, jaunietis (vīrietis). Komandā atļauts 

piedalīties vienam dalībniekam, kas nav saistīts ar Cesvaines novadu.  

14. Katrs dalībnieks tiesīgs iesaistīties tikai vienā komandā.  

15. Katrā komandā var tikt pieteikti 4 spēlētāji. (Trīs uz laukuma, viens rezervē)  

16. Sacensības notiek 3 vecuma grupās: 2005. - 2008.gadā dzimušie zēni, 2000.-

2004.gadā dzimušie zēni un 1999.gadā dzimušie jaunieši un vīrieši. 

 

DALĪBNIEKU PIENĀKUMI 

 

17. Komanda (katrs dalībnieks) līdz sacensību sākumam reģistrējas pie sacensību 

organizatora, dalībnieks, parakstoties apliecina, ka  ir iepazinies un apņemas 

ievērot sacensību noteikumus, sacensību rīkotāja norādījumus, kā arī ir 

atbildīgs par savu veselības stāvokli.  

DALĪBAS MAKSA 

 

18. No dalības maksas atbrīvotas 2005. - 2008. gadā dzimušo zēnu komandas.  

19. 2000.-2004.gadā dzimušo zēnu, 1999.gadā dzimušo jauniešu un vīriešu 

komandām dalības maksa 6 euro no komandas. 

20. Dalības maksu samaksā sacensību dienā.  

APBALVOŠANA 

 

21. Apbalvo pirmo trīs vietu ieguvējus katrā vecuma grupā sacensību noslēgumā.  

 

Domes priekšsēdētājs      V.Špats 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTS 

 

SADARBĪBAS LĪGUMS 19.-19/2015/319 

Rīgā 

 

Valsts darba inspekcija (turpmāk – Iestāde) tās direktora Renāra Lūša 

personā, kurš rīkojas saskaņā ar Valsts darba inspekcijas likuma 6.panta otro daļu,  



 

Cesvaines novada dome (turpmāk – Pašvaldība) tās domes priekšsēdētāja 

Viļņa Špata personā, kurš rīkojas saskaņā ar Cesvaines novada domes 2009. gada 

24.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Cesvaines novada pašvaldības nolikums”,  

 

un 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – 

Ministrija) tās valsts sekretāra vietnieka informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 

jautājumos Arņa Dauguļa personā, kurš uzrīkojas saskaņā ar Ministrijas 2013.gada 

12.marta rīkojumu Nr.100 „Par paraksttiesīgajām personām un to kompetenci”,  

(turpmāk kopā – Līdzēji, atsevišķi - Līdzējs) 

pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54. panta pirmo, trešo un 

piekto daļu, 61.pantu un Ministru kabineta 2015.gada 10.janvāra rīkojumu Nr. 14 

„Grozījumi Koncepcijā par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi”, ar kuru tika 

pieņemti valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru (turpmāk - Klientu 

apkalpošanas centrs) tīkla konceptuālie risinājumi, lai nodrošinātu vienas pieturas 

aģentūras principa ieviešanu, noslēdz šādu līgumu par sadarbību (turpmāk — 

Līgums): 

1. Līguma priekšmets 

Līgums nosaka kārtību, kādā Iestāde, Pašvaldība un Ministrija sadarbojas, lai ar 

Klientu apkalpošanas centra starpniecību nodrošinātu Iestādes klientu (turpmāk – 

Pakalpojuma pieprasītājs) apkalpošanu, sniedzot Līguma pielikumā noteiktos 

pakalpojumus (turpmāk - Pakalpojums). 

2. Līdzēju saistības 

2.1.Iestāde apņemas: 

2.1.1. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas sagatavot un nosūtīt 

uz elektroniskā pasta adresi vdc@ventspils.lv pakalpojuma aprakstu un 

instrukciju par Pakalpojuma sniegšanu. Iestāde pakalpojuma aprakstu un 

instrukciju nekavējoties nosūta uz šajā punktā noteikto elektroniskā pasta 

adresi arī gadījumā, ja minētā informācija tiek aktualizēta; 

2.1.2.Klientu apkalpošanas centra darbiniekiem sniegt apmācības par Iestādes 

Pakalpojumu sniegšanu; 

2.1.3.norīkot kontaktpersonu saziņai ar Klientu apkalpošanas centru, un 

nodrošināt, ka minētā kontaktpersona Iestādes darba laikā atbild uz Klientu 

apkalpošanas centra zvaniem un 7 (septiņu) darba dienu laikā uz 

elektroniskā pasta vēstulēm; 

2.1.4.pieņemt un apstrādāt Klientu apkalpošanas centra nosūtītos Pakalpojuma 

pieprasītāju iesniegumus (turpmāk – Iesniegumi) atbilstoši attiecīgā 

Pakalpojuma sniegšanas prasībām; 

2.1.5.pēc pieprasījuma informēt elektroniski vai mutiski Klientu apkalpošanas 

centra darbinieku par attiecīgā Iesnieguma virzību. 

 

2.2. Pašvaldība apņemas: 



2.2.1.veidot Klientu apkalpošanas centru tikai Pašvaldības īpašumā esošajā 

infrastruktūras objekta telpās Pils ielā 1A, Cesvainē, Cesvaines novadā, 

LV-4871; 

2.2.2.organizēt un nodrošināt Klientu apkalpošanas centra darbību; 

2.2.3.nodrošināt, ka Līguma izpildē iesaistītie darbinieki piedalās Iestādes 

organizētajās apmācībās par Iestādes klientu apkalpošanu un Pakalpojumu 

sniegšanu; 

2.2.4.nodrošināt Pakalpojumu pieprasītājiem iespēju ar Klientu apkalpošanas 

centra starpniecību iesniegt Iesniegumus Iestādes Pakalpojumu 

pieprasīšanai, kā arī iesniegumus Iestādes lēmumu apstrīdēšanai; 

2.2.5. nodrošināt Pakalpojumu pieprasītājiem iespēju ar Klientu apkalpošanas 

centra starpniecību saņemt konsultācijas Iestādes e-pakalpojumu, kas 

izvietoti Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā 

www.latvija.lv (turpmāk – portāls www.latvija.lv), lietošanā; 

2.2.6.nodrošināt vispārīgas informācijas sniegšanu Pakalpojumu pieprasītājiem 

saskaņā ar Iestādes pakalpojumu aprakstiem, kas publicēti portālā 

www.latvija.lv; 

2.2.7.saskaņot telefoniski ar Iestādes norīkoto kontaktpersonu Pakalpojuma 

pieprasītājā apmeklējuma laiku pie Iestādes speciālista gadījumos, ja 

Pakalpojuma pieprasītājam nepieciešama konsultācija par Iestādes 

Pakalpojumiem; 

2.2.8.nodrošināt Pakalpojumu pieprasītāju Iesniegumu pieņemšanu, reģistrāciju, 

uzglabāšanu Ministrijas norādītas personas nodrošinātajā pakalpojumu 

vadības sistēmā saskaņā ar šīs personas izstrādāto instrukciju; 

2.2.9.glabāt Klientu apkalpošanas centram iesniegto dokumentu oriģinālus un 

kopijas slēdzamā skapī, nodrošinot to aizsardzību, un 3 (trīs) darba dienu 

laikā nodrošināt dokumentu oriģinālu nogādāšanu uz Vidzemes reģionālās 

Valsts darba inspekcijas Gulbenes sektoru, Ozolu ielā 2a, Gulbenē, 

Gulbenes novadā, LV-4401; 

2.2.10. nodrošināt, ka Līguma izpildei tiek norīkoti tikai Pašvaldības 

darbinieki. Pašvaldībai nav tiesību Līguma izpildei norīkot personu, kura 

nav darba tiesiskajās attiecībās ar Pašvaldību; 

2.2.11. nodrošināt, ka Līguma izpildē iesaistītie darbinieki ir iepazinušies ar 

Fizisko personu datu aizsardzības likumu un ievērot tā prasības; 

2.2.12. nodrošināt, ka Līguma izpildē iesaistītie darbinieki apstrādā saskaņā ar 

Līgumu saņemto informāciju tikai Līgumā noteiktiem mērķiem; 

2.2.13. Klientu apkalpošanas centrā organizēt klientu apmierinātības aptauju un 

reizi gadā nosūtīt aptaujas datus Ministrijai; 

2.2.14. nodrošināt Pakalpojuma pieprasītājiem vienu bezmaksas, publiski 

pieejamu datoru ar pieslēgumu portālam www.latvija.lv; 

2.2.15. nodrošināt Pakalpojuma pieprasītājiem bezmaksas bezvadu interneta 

tīklu; 



2.2.16. nodrošināt A4 formāta lapas  bezmaksas skenēšanas iespējas; 

2.2.17. nodrošināt Pakalpojumu pieprasītājiem iespēju izdrukāt Iestādes 

lēmumus no Pakalpojuma pieprasītāja profila portālā www.latvija.lv; 

2.2.18. nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, informēt Iestādi 

un pēc Iestādes pieprasījuma pārbaudīt ziņas par Līguma izpildes gaitā 

Klientu apkalpošanas centra darbinieku pieļautu prettiesisku darbību vai 

bezdarbību vai atkāpēm no šī Līguma prasībām; 

2.2.19. norīkot kontaktpersonu saziņai ar Iestādi un nodrošināt, ka minētā 

kontaktpersona atbild uz Iestādes zvaniem un 5 (piecu) darba dienu laikā 

uz elektroniskā pasta vēstulēm. 

2.3. Ministrija apņemas: 

2.3.1. koordinēt Iestādes un Pašvaldības sadarbību; 

2.3.2. pārraudzīt klientu apkalpošanu un Pakalpojuma sniegšanu Klientu 

apkalpošanas centrā; 

2.3.3. reizi ceturksnī analizēt pakalpojumu vadības sistēmas nodrošinātās 

Klientu apkalpošanas centra veiktspējas un statistikas datus attiecībā uz 

sniegtajiem Pakalpojumiem un reizi ceturksnī informēt Iestādi un 

Pašvaldību par apkopotajiem rezultātiem; 

2.3.4. reizi gadā analizēt Pašvaldības iesniegto klientu apmierinātības aptauju, 

kas tika organizēta Klientu apkalpošanas centrā; 

2.3.5. iepazīstināt Klientu apkalpošanas centra darbiniekus ar Valsts kancelejas 

izstrādāto Klientu apkalpošanas rokasgrāmatu; 

2.3.6. pēc Iestādes pieprasījuma organizēt, ka Iestādei tiek nodrošināta piekļuve 

pakalpojumu vadības sistēmai. Par šajā punktā noteikto saistību izpildi 

Līdzēji vienojas Līguma 6.4.punktā noteiktajā kārtībā. 

2.3.7. atbalstīt un organizēt, ja nepieciešamas, Klientu apkalpošanas centra 

darbinieku apmācības, kuras veic Iestāde par savu pakalpojumu sniegšanu; 

2.3.8. nodrošināt Klientu apkalpošanas centru ar viedkaršu lasītājiem e-paraksta 

izmantošanai; 

2.3.9. nodrošināt sadarbības komunikāciju pasākumu plāna un Klientu 

apkalpošanas centra identitātes izstrādāšanu; 

2.3.10. 2 (divu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas elektroniski nosūtīt 

Pašvaldībai instrukciju par Pakalpojumu vadības sistēmas izmantošanu 

Klientu apkalpošanas centrā; 

2.4. Līdzēji veic visus nepieciešamos drošības pasākumus, lai nodrošinātu Līguma 

izpildei nepieciešamo datu apstrādi un glabāšanu, ievērojot Fizisko personu datu 

aizsardzības likumu un citu normatīvo aktu prasības. 

2.5. Atbildi uz cita Līdzēja informācijas pieprasījumu Līdzējs sagatavo tā norādītajā 

termiņā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgā pieprasījuma 

saņemšanas dienas. 

 

3. Sūdzību pieņemšana un izskatīšana 



3.1.Pakalpojuma pieprasītāja lūgumu, sūdzību, priekšlikumu vai jautājumu 

(turpmāk – iesniegums) Iesnieguma likuma izpratnē pieņem Pašvaldība. 

3.2.Pašvaldība iesniegumu reģistrē Pašvaldības lietvedības sistēmā, skenē portatīvā 

dokumenta formātā un to pārsūta darbam Iestādei ar drošu elektronisko 

parakstu, ja Pakalpojuma pieprasītāja iesniegums attiecināms uz Pakalpojumu 

vai pakalpojuma apraksta saturu. 

3.3. Iesniegumu izskata Pašvaldība, Iestāde un Ministrija, bet atbildi sagatavo un 

sniedz Pašvaldība, izņemot 3.2 punktā minēto gadījumu. 

 

4. Līdzēju atbildība 

4.1. Līdzējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, Līdzēja darbiniekiem 

nodarot kaitējumu cita Līdzēja materiālajiem resursiem vai nodrošinātajam 

darbavietas aprīkojumam. 

4.2.Līdzējs, kurš ar Līguma noteikumu pilnīgu vai daļēju neizpildi radījis mantisku 

zaudējumu, personisku kaitējumu vai morālo kaitējumu trešajai personai, 

atlīdzina šos zaudējumus atbilstoši normatīvajiem aktiem. 

4.3.Līdzējs, kuram Līgumā noteikto saistību izpildi kavē nepārvarama vara, ja tas 

iespējams, pēc iespējas ātrāk informē pārējos Līdzējus par šī perioda sākumu un 

beigām. Par nepārvaramas varas apstākļiem atzīstami tādi apstākļi kā dabas 

katastrofas, plūdi, ugunsgrēki, zemestrīces, karadarbība, streiki u.c. no 

Līdzējiem neatkarīgi apstākļi, kas ir ārpus Līdzēju kontroles un atbildības, kā arī 

valsts varas vai augstākstāvošo institūciju lēmumi vai rīcība, kas nepieļauj 

Līguma noteikumu izpildi, ja šie apstākļi ir radušies Līguma darbības laikā un ja 

to iestāšanos neviens no Līdzējiem neparedzēja un nevarēja paredzēt. 

 

5. Līguma darbības termiņš 

Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījuši visi Līdzēji, un tas ir noslēgts uz 

nenoteiktu laiku. 

 

6. Citi noteikumi 

6.1.Līdzējs 5 (piecu) darba dienu laikā rakstveidā (papīra vai elektroniskā veidā) 

paziņo citiem Līdzējiem par tā rekvizītu maiņu. 

6.2. Klientu apkalpošanas centrs strādā Pašvaldības noteiktajā darba laikā, bet ne 

mazāk kā 40 (četrdesmit) stundas nedēļā. 

6.3. 2 (divu) darba dienu laikā, termiņu skaitot no Līguma noslēgšanas, Pašvaldība 

un Iestāde viena otrai elektroniski nosūta informāciju par Līguma 2.1.3. un 

2.2.19. apakšpunktā minētajām kontaktpersonām (vārds, uzvārds, amata 

nosaukums, elektroniskā pasta adrese, kontakttālrunis), vienlaicīgi šo 

informāciju zināšanai nosūtot Ministrijai un uz elektroniskā pasta adresi – 

vdc@ventspils.lv. Ja Līguma darbības laikā mainās Pašvaldības vai Iestādes 

kontaktpersona, attiecīgais Līdzējs 2 (divu) darba dienu laikā pēc izmaiņu 

rašanās elektroniski informē Līdzējus, vienlaicīgi nosūtot aktualizēto 

informāciju uz elektroniskā pasta adresi – vdc@ventspils.lv. 



6.4.Ar Līgumu saistītās informācijas apmaiņai Līdzēji izmanto šādas elektroniskā 

pasta adreses: 

6.4.1. Iestādes elektroniskā pasta adrese: vdi@vdi.gov.lv, 

vidzemesrvdi@vdi.gov.lv; 

6.4.2. Pašvaldības elektroniskā pasta adrese: dome@cesvaine.lv, 

iveta.raimo@cesvaine.lv; 

6.4.3. Ministrijas elektroniskā pasta adreses: pasts@varam.gov.lv, 

olga.aizbalte@varam.gov.lv.    

6.5. Jebkuri grozījumi Līgumā ir spēkā un kļūst par Līguma neatņemamu 

sastāvdaļu, ja tie ir noformēti rakstveidā un ir visu Līdzēju parakstīti. 

6.6. Līdzēji pārskata Līguma nosacījumus, ja Ministrijai kārtējā gadā netiek 

piešķirts attiecīgs finansējums no valsts budžeta. 

6.7. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Līdzēji risina savstarpēju 

pārrunu ceļā. Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, aizskartais Līdzējs ir 

tiesīgs informēt otra Līdzēja augstāku iestādi. Tādā gadījumā strīds tiek izskatīts 

hierarhiskās padotības kārtībā valsts pārvaldes ietvaros.  

6.8. Līgums ir sagatavots un ir parakstīts elektroniski uz 5 ( piecām) lapām ar 1 

(vienu) pielikumu uz 2 lapām. 

 

Iestāde:   

  

Nosaukums: Valsts darba inspekcija 

Adrese: Kr.Valdemāra iela 38 k-1, 

Rīga, LV-1010 

Reģ.Nr.90000032077 

 

 

 

 Pašvaldība: 

Nosaukums: Cesvaines novada dome 

Adrese: Pils iela 1A, Cesvainē, 

Cesvaines novadā, LV-4871; 

 Reģ. Nr. 90000054727 

Direktors Renārs Lūsis  Domes priekšsēdētājs Vilnis Špats 

 

Ministrija: 

Nosaukums: Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrija 

Adrese: Peldu iela 25, Rīga, LV-

1494 Reģ. Nr. 90000028508

  

  

 

valsts sekretāra vietnieks 

informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju jautājumos Arnis 

Daugulis 

 

  

 

 

 

Sadarbības līgums 19.-19/2015/319 

starp Iestādi, Pašvaldību un Ministriju 



piel

iku

ms  

 

 

1. Iestādes iesnieguma veidlapa: 

 

 

IESNIEGUMS 

 

 reģionālai valsts darba inspekcijai 

 

 

Es,  
 vārds, uzvārds 
 

dzimšanas gads, datums (personas kods) 
 

dzīves vieta, tālruņa nr. 
 

amats  
 

iestādes, organizācijas, uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), komersanta, 

komercsabiedrības nosaukums; adrese 

 

Piekrītu tam, ka mana identitāte tiek izpausta darba 

devējam 

 

 /paraksts/ 

Nepiekrītu tam, ka mana identitāte tiek izpausta darba 

devējam 

 

 /paraksts/ 

paziņoju sekojošo:  

 

 

 

 

 

 

Lūdzu izskatīt šādus jautājumus:  

 

 

 

 

Pievienoju sekojošus dokumentus:  
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 paraksts 

 

Saskaņā ar Iesniegumu likumu, ir jāiesniedz pašrocīgi parakstīts iesnieguma 

oriģināls vai ar drošu elektronisko parakstu parakstīts iesniegums jānosūta uz e-

pastu vdi@vdi.gov.lv. 

 

Iestādes e-pakalpojumu saraksts: 

 

Konsultāciju sniegšana par šādiem Iestādes e-pakalpojumiem iedzīvotājiem: 

 

Nr.p.k. Nosaukums 

1. Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas  atbildes saņemšana. 

2. Atzinums par nodarbinātā veselības un drošības apdraudējuma faktu darbā 

3. Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā. 

4.  
Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu 

darbā saņemšana.   

 

Konsultāciju sniegšana par šādiem Iestādes e-pakalpojumiem darba devējiem: 

 

Nr.p.k. Nosaukums 

1. Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā. 

2. Izziņa par darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem. 

3. Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas  atbildes saņemšana 

4.  
Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu 

darbā saņemšana. 

5. 
Darba devēja sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā 

iesniegšana reģistrācijai. 

6. Darba inspekcijas atļauja bērnu nodarbināšanai. 

7. Darba devēja paziņojums Darba inspekcijai par novērstajiem pārkāpumiem   

8. 
Darba inspekcijas izdoto administratīvo aktu darba devējiem par konstatētajiem 

pārkāpumiem saņemšana. 

9. Darba inspekcijas amatpersonas lēmuma apstrīdēšana. 

10. Paziņojums par darba devēja zaudējumiem, saistībā ar nelaimes gadījumu darbā. 

 

Konsultāciju sniegšana par šādiem Iestādes e-pakalpojumiem citām iestādēm: 

 

Nr.p.k. Nosaukums 

1. 
Ārstniecības personas/iestādes paziņojuma par cietušo nelaimes gadījumā darbā 

sniegšana . 

2. Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes gadījumā darbā 

3. Darbavietas higiēniskais raksturojums. 

4.  Ziņojums par arodslimības gadījumu. 

5. 
Paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu, atteikumu uzsākt kriminālprocesu vai 

tā izbeigšanu. 

6. 
Informācijas saņemšana no citām valsts institūcijām par iespējamiem pārkāpumiem 

Darba inspekcijas kompetences jomā. 

 



 


