
2012. gada 6. janvāra domes sēdē: 

 

• apstiprināja Cesvaines novada vispārizglītojošo iestāžu direktoru un vadītāju mēneša 

darba algas; 

• izdarīja grozījumus Cesvaines novada pašvaldības 2011. gada budžetā; 

• apstiprināja pārskatu par Cesvaines novada pašvaldības 2011.gada budžeta izpildi un 

pašvaldības aģentūras „Cesvaines tūrisma centrs” 2011.gada budžeta izpildi; 

• atbalstīja Cesvaines pirmsskolas „Brīnumzeme” priekšlikumu par 1,5 dežuranta 

amata vietu izveidošanu no šī gada 1.janvāra; 

• nodibināja Cesvaines novada pašvaldības apbalvojumus. 

 

2012. gada 26. janvāra domes sēdē: 

 

• Apstiprināja Cesvaines novada pašvaldības 2012. gada budžetu; 

• apstiprināja Cesvaines novada pašvaldības ceļu un ielu fonda vidējā termiņa 

programmu 2012.-2014. gadam; 

• apstiprināja Cesvaines sociālā dienesta Sociālās aprūpes nodaļas viena klienta 

uzturēšanās izmaksu tāmi 2012. gadā un noteica maksu par uzturēšanos pansionātā 

2012. gadā Ls 56 Cesvaines novadā deklarētajiem iedzīvotājiem; 

• apstiprināja vidusskolas un pirmsskolas audzēkņu uzturēšanas izmaksu izdevumu 

tāmi 2012. gadā; 

• izdeva saistošos noteikumus Nr.3 „Par nekustamā īpašuma nodokli 2012. gadā 

Cesvaines novadā”; 

• Piekrita, ka Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas direktore izdara grozījumus 

nomas līgumā ar Cesvaines mākslinieku biedrību; 

• atbalstīja kompānijas ”West Solutions” grāmatas „Mūsu bērns” izdošanu ar 

līdzfinansējumu 20 lati no domes budžeta līdzekļiem, saņemot pretī 20 grāmatas, ko 

novada dzimtsarakstu nodaļa dāvinās jaundzimušo vecākiem, reģistrējot bērna 

dzimšanu novada dzimtsarakstu nodaļā; 

• iznomāja A.O. zvejas tiesības privātajā Jurgucu dīķī pašpatēriņa zvejai no 2012. 

gada 1. janvāra līdz 2012.gada 31. decembrim; 

• komandēja domes priekšsēdētāju Vilni Špatu piedalīties Latvijas Pašvaldību 

savienības organizētajā starptautiskajā pieredzes apmaiņas izbraukuma seminārā 

Itālijā no 2012. gada 13.-17. februārim; 

• komandēja domes priekšsēdētāju Vilni Špatu, domes deputāti Ivetu Raimo, domes 

izpilddirektoru Uģi Fjodorovu un domes projektu koordinatori Lieni Zīlīti darba 

braucienā uz Igauniju, Marjamā (Marjamaa) pašvaldību 2012.gada 5., 6., 7.februārī 

par projekta par pils atjaunošanu apspriešanu, apmaksājot ceļa naudu, dienas naudu 

un citus izdevumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem; 

• noteica, ka domes priekšsēdētāja vietnieks Juris Rozenbergs aizvieto domes 

priekšsēdētāju viņa komandējuma laikā, saņemot atalgojumu par nostrādātajām 

stundām saskaņā ar Cesvaines novada domes atlīdzības nolikumu. 

• nolēma piedalīties nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā „LEADER” 

projektu iesniegumu konkursā „Madonas novada fonda darbības stratēģijas 2009.-

2013.gadam”, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības 

programmas 2007.-2013.gadam ietvaros ar projekta iesniegumu par apkures sistēmas 

ierīkošanu bibliotēkā ar projekta kopējām izmaksām Ls 14 000, paredzot pašvaldības 

līdzfinansējumu Ls 25% apmērā; 

• mainīja un piešķīra īpašumiem nosaukumus un adreses; 



• izveidoja rekonstruētās piena pieņemšanas un cisternu mazgāšanas telpas Rūpnīcas 

ielā 1, Cesvainē, Cesvaines novadā pieņemšanas komisiju; 

• izdarīja grozījumus domes administrācijas amata vienību sarakstā, grozot amata 

vienību likmes un nosakot amatalgas administrācijas darbiniekiem; 

• atļāva Sociālā dienesta vadītājai grozīt sociālā darbinieka amatalgu un izveidot jaunu 

amata vienību; 

• Izslēdza no Cesvaines bibliotēkas uzskaites nolietojušos pamatlīdzekļus. 


