
2013. gada 12. decembra domes sēdē: 

 

• Izdeva saistošos noteikumus Nr.15 „Grozījumi Cesvaines novada domes 2009. gada 

24.jūlija saistošajos noteikumos Nr.3  „Cesvaines novada pašvaldības nolikums” 

• Ievēlēja domes Iepirkumu komisijā Uģi Fjodorovu, Ivetu Raimo, Līgu Ozolu, Elitu 

Kvēpu, Veltu Trofimovu. Par domes Iepirkuma komisijas priekšsēdētāju ievēlēts Uģis 

Fjodorovs. Iepirkuma komisija darbu sāk ar 2014. gada 1. janvāri. 

• Apstiprināja Cesvaines novada teritorijas plānojuma 2008. – 2020.gadam grozījumu 

3.redakciju kā Cesvaines novada teritorijas plānojuma 2008. – 2020.gadam grozījumu 

galīgo redakciju. Nolēma nodrošināt Cesvaines novada teritorijas plānojuma 2008.–  

2020.gadam grozījumu galīgās redakciju publiskošanu no 2013.gada 23.decembra 

līdz 2014. gada 14. janvārim, paredzot, ka galīgā redakcija tiek ievietota Teritorijas 

attīstības plānošanas informācijas sistēmā un pašvaldības mājaslapā. 

• Nolēma slēgt sabiedrisko pakalpojumu līgumu par siltumapgādes pakalpojuma 

sniegšanu Cesvainē ar SIA „Cesvaines siltums” uz 10 gadiem. 

• Izdeva noteikumus par naudas balvu piešķiršanu Cesvaines novada pašvaldības 

institūciju darbiniekiem  (līdz 15 latiem gadā). 

• Apstiprināja amatus Cesvaines  Sociālajā dienestā un Cesvaines novada bāriņtiesā, 

kurus ieņemošie darbinieki ir pakļauti reālam veselības apdraudējumam (riskam). 

Nolēma nodrošināt lēmumā norādīto amatu ieņemošo darbinieku veselības 

apdrošināšanu, ņemot vērā Valsts un pašvaldību institūciju un amatpersonu atlīdzības 

likuma normas, atbilstoši iestādei piešķirtajiem finansēm. 

• Izveidoja domē 0,5 amata vienības sporta organizators ar amata algu 0,5 amata 

vienībām Ls155 mēnesī ar 2014. gada 1.janvāri 

• Nolēma piedalīties Sabiedrības integrācijas fonda un SIA „Hannu-pro”  realizētajā 

projektā „Demogrāfisko pasākumu īstenošana Latvijā – daudzbērnu ģimeņu 

apliecības – Goda ģimenes kartes ieviešana”. Noslēdza sadarbības līgumu par 

projekta īstenošanu. 

• Atļāva SIA „AL Denta”  izmantot  zobārstniecības prakses personālam  un 

pacientiem domes ēkas Pils ielā 1A pirmā stāva foajē un tualeti, nosakot nomas 

maksu 15 euro mēnesī, tai skaitā, PVN, uz 5 gadiem. 

• Izslēdza no uzskaites Cesvaines Sociālā dienesta Sociālās aprūpes nodaļas 

nolietojušos pamatlīdzekļus 

• Nolēma atbalstīt ar līdzfinansējumu Ls 300 Andas Līces grāmatas „Lielais lakats” 

izdošanu izdevniecībā „Nordik” no domes budžeta līdzekļiem, pretī saņemot 30 

grāmatas eksemplārus  

• Paredzēja 2014. gada pašvaldības budžetā līdzfinansējumu līdz Ls 200 Cesvaines 

novada sportistu dalībai smagatlētikas un cīņas sacensībās 2014. gadā, naudu 

pārskaitot pēc rēķina saņemšanas no Smagatlētikas un cīņas  

kluba „Madona”. 

• Nolēma piešķirt pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem 

pirmsskolas vecuma 

bērniem saldumu paku – katram Ls 2,25 vērtībā; pašvaldības administratīvajā  

teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem  

ilgdzīvotājiem virs 90 gadiem un pansionāta klientiem saldumu paku – katram Ls 

2,90 vērtībā. 

• Atļāva no pašvaldības ziedojuma konta SEB bankas ziedojumu Ls 400 ar mērķi – 

Cesvaines bibliotēkai – izlietot 

jauna datora iegādei. 



• Iznomāja A.O. zvejas tiesības privātajā Jurgucu dīķī pašpatēriņa zvejai no 2014. 

gada 1. janvāra līdz 2014. 

gada 31. decembrim. 

• Apstiprināja zemes ierīcības pro- jektu, atdalītajām zemes vienībām piešķīra adresi 

un īpašuma lietošanas 

mērķi. 

• Nolēma, ka Cesvaines internātpamatskolas internāta ēkā Augusta Saulieša ielā 1, 

istabu (turpmāk–  Krīzes istaba), kas sadalīta divās istabās, paredzēt krīzes situācijā 

nonākušu pašvaldības ģimeņu īslaicīgai izmitināšanai. Noteica maksu pašizmaksas 

apmērā par krīzes situācijā nonākušu pašvaldības iedzīvotāju  īslaicīgu izmitināšanu 

Krīzes istabā pēc  grāmatvedības aprēķiniem. Cesvaines internātpamatskola sniedz 

ēdināšanas pakalpojumu četras reizes dienā Krīzes istabā ievietotajai ģimenei par 

pašizmaksu. Noteikt, ka maksu par ģimenes uzturēšanos krīzes istabā maksā 

Cesvaines Sociālais dienests vai krīzes istabā izmitinātā ģimene pēc vienošanās ar 

Cesvaines Sociālo dienestu. 

• Noteica maksu par naktsmītni Cesvaines internātpamatskolas internātā istabā, kurā ir 

četras gultasvietas: viens  īrnieks istabā – Ls 84,70 mēnesī; divi īrnieki istabā – 

katram Ls 42,35 mēnesī; trīs īrnieki istabā – katram Ls 30,25 

mēnesī; četri īrnieki istabā – katram Ls 18,15 mēnesī. Maksas noteiktas ar PVN. 


