
 

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr.9 
Cesvainē, 2014.gada 31. martā 
(sēdes protokols Nr.5, 4.§) 
 
Par grozījumiem Cesvaines novada domes 2013.gada 14.novembra saistošajos 

noteikumos Nr.14 
„Pašvaldības aģentūras “Cesvaines tūrisma centrs”  

maksas pakalpojumi” 
 

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru 
likuma 17.panta otro daļu un ceturto 
daļu 
 

1. Izdarīt Cesvaines novada domes 2013.gada 14.novembra saistošajos 
noteikumos Nr.14 „Pašvaldības aģentūras “Cesvaines tūrisma centrs” maksas 
pakalpojumi” šādus grozījumus: 

 
1.1. svītrot saistošo noteikumu pielikuma 8., 9.punktu. 

 
1.2. Grozīt saistošo noteikumu pielikuma 5.punkta sadaļu Mērvienība un izteikt to  

šādā redakcijā:  
1-10 cilvēki 
11-30 cilvēki 
31-45 un vairāk 
 

1.3. Grozīt saistošo noteikumu pielikuma 6.punkta sadaļu Mērvienība un izteikt to  
šādā redakcijā:  
1-10 cilvēki 
11-45 cilvēki 

 
1.4. papildināt saistošo noteikumu pielikumu ar šādiem maksas pakalpojumiem: 
 

N.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena euro 

11. Ekskursija pa Cesvaines pili ar gidu 
19.gs kostīmā 

1-10 cilvēki 
11-30 cilvēki 
31-45 un vairāk 

12,5 
15 
25 

12. Ekskursija pa Cesvaini ar gidu 19.gs 
kostīmā 

 20 
 

13. Skolēnu ekskursija „Cesvaines torņus 
meklējot” 

1 stunda 1.50 vienai 
personai  

14. Skolēnu ekskursija „Atklāj Cesvaines 
pils noslēpumus” 

1-1,5 stundas 2 vienai 
personai 

15. Skolēnu ekskursija 1.-4.kl. „Izpēti, 
izzini, iepazīsti Cesvaines muižu” 

1-1,5 stundas 1.50 vienai 
personai 

16. Skolēnu ekskursija 5.-9.kl. „Izpēti, 
izzini, iepazīsti Cesvaines muižu” 

1 -1,5 stundas 2 vienai 
personai 

17. Nakts ekskursija „Spoku meklējumos 
Cesvainē” 

3-4 stundas 
 

9 vienai 
personai 

18. 19.gs muižas spēles Cesvainē līdz 2 stundām 3 vienai 
personai 

19. Romantiska kāzu programma 2,5 stundas 75,00 



Cesvaines pilī un parkā 2 stundas 50,00 

20. Radošā dāvanu darbnīca „Sveces 
brīnumainais spēks” 

līdz 1 stundai 3,00 vienai 
personai 

21. Radošā dāvanu darbnīca „Cesvaines 
pils arabeska traukos un audumos” 

līdz 1,5 stundai 4,00 vienai  
personai 

22. Radošā dāvanu darbnīca „Cesvaines 
suvenīrs mālā” 

līdz 1,5 stundai 3,00 vienai 
personai 

23. Radošā dāvanu darbnīca „Kā rakstīja 
19.gadsimtā?” 

līdz 1 stundai 2,00 vienai 
personai 

24. Radošā dāvanu darbnīca „Pastkartes 
izgatavošana „Sveiciens no 
Cesvaines”” 

līdz 1,5 stundai 2,00 vienai 
personai 

 
2. Atcelt Cesvaines novada domes 2014.gada 14.marta saistošos noteikumus 

Nr. 5 „Par grozījumiem Cesvaines novada domes 2013.gada 14.novembra 
saistošajos noteikumos Nr.14 „Pašvaldības aģentūras “Cesvaines tūrisma 
centrs” maksas pakalpojumi” 
 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.maijā 
 
      Domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)                         V.Špats 
 

 

Cesvaines novada domes 2014.gada 31.marta saistošo noteikumu Nr.9 
„Par grozījumiem Cesvaines novada domes 2013.gada 14.novembra 

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

maksas pakalpojumi”” paskaidrojuma raksts 
 

Projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka jaunus pakalpojumus un to 
izcenojumus, kādus sniegs pašvaldības aģentūra 
„Cesvaines tūrisma centrs”, kā arī tiek svītroti tiek 
pasākumi, kas netiks sniegti 

Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Publisko aģentūru likuma 17.panta otrajā daļā noteikts, 
ka maksas pakalpojumus aģentūra sniedz saskaņā ar 
domes apstiprinātu cenrādi, kurā nosaka maksāšanas 
kārtību, likmes un atvieglojumus. 
Ar saistošajiem noteikumiem tiek precizēti un izdoti 
precizētā redakcijā spēkā nestājušies 2014.gada 
14.marta saistošie noteikumi Nr.5 Par grozījumiem 
Cesvaines novada domes 2013.gada 14.novembra 
saistošajos noteikumos Nr.14 „Pašvaldības aģentūras 
“Cesvaines tūrisma centrs” maksas pakalpojumi””, kuri 
tiek atcelti 

Projekta ietekme uz 
pašvaldības budžetu 

Aģentūras iegūtie ienākumi par sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem ir aģentūras budžeta daļa. Pašvaldība 
var samazināt aģentūrai paredzēto finansējuma daļu, ja 
palielinās aģentūras pašas iegūtie ienākumi, tai skaitā, 
no maksas pakalpojumiem 

Projekta ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi 

Nav plānota 
 

Projekta ietekme uz Saistošie noteikumi līdzšinējo kārtību nemainīs 



administratīvajām 
procedūrām 

Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Saistošo noteikumu projekts apspriests domes Finanšu 
komitejā  
 

 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts)    V.Špats  
 

 


