
2012. gada 13. jūnijā domes sēde notika Cesvaines sociālā dienesta Sociālās 

aprūpes nodaļā Augusta Saulieša ielā 14 
 

• Domes sēdes sākumā tika apskatītas internātpamatskolas telpas Augusta Saulieša 

ielā 9. Pēc tam domes deputāti apskatīja Sociālās aprūpes nodaļas tel-pas Augusta 

Saulieša ielā 14.  

• Izdeva noteikumus par Cesvaines novada domes iestāžu gada pārskatu 

sagatavošanas un iesniegšanas kārtību.  

• Izdeva saistošos noteikumus Nr.8 „Par Cesvaines novada ģerboņa un karoga 

lietošanu”.  

• Apstiprināja Cesvaines novada pašvaldības 2011. gada publisko pār-skatu.  

• Noteica pusdienu apmaksas kārtību vidusskolā un pirmsskolā: pašvaldība apmaksā 

pirmās mācību gada nedēļas (3.-7. septembris) pirmsskolas un vidusskolas audzēkņu 

pusdienas. Par pusdienām septembrī vecākiem vai audzēkņiem ir jāsamaksā līdz 6. 

septembrim. Par pusdienām jāmaksā avansā, tas ir, līdz katra mēneša 25. datumam 

jāsamaksā par nākamā mēneša pusdienām.  

• Atbalstīja ar līdzfinansējumu Ls 200 no pašvaldības budžeta līdzekļiem 

neparedzētiem gadījumiem Arta Kumsāra memuārievirzes grāmatu, pretī saņemot 10 

grāmatas.  

• Piešķīra Ls 50 biedrībai „Latvijas Politiski represēto apvienība” visas Latvijas 

politiski represēto personu salidojuma organizēšanai, pārskaitot līdzekļus biedrības 

kontā no pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, kā arī atbalstīja 

Cesvaines novada politiski represētos, nodrošinot viņiem transportu uz salidojumu 

Ikšķilē.  

• Paredzēja Ls 490 no pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 

Cesvaines vidusskolai olimpiāžu un konkursu uzvarētājiem, zinātniski pētniecisko 

darbu veicējiem un skolēniem, kuriem vidusskola pie-šķīrusi Augusta Saulieša 

prēmiju.  

• Nolēma, ka Cesvaines vidusskola iegādājas skolas bibliotēkai visas skolēniem 

nepieciešamās mācību grāmatas līdz 1250 Ls.  

• Nolēma apmaksāt Ls 387 par mūzikas instrumentu (ģitāru) iegādi no pašvaldības 

ziedojumu kontā esošā ziedojuma Cesvaines internātpamatskolai.  

• Nolēma ņemt aizņēmumu Ls 61 000 Valsts kasē pirmsskolas ēkas apkures sistēmas 

vienkāršotās renovācijas projekta realizācijai 2012. gada jūlijā vai augustā uz 8 

gadiem, ar plānoto atlikto pamatsummas maksājumu uz 1 gadu, aizņēmumu 

garantējot ar pamatbudžetu.  

• Piešķīra domes priekšsēdētājam Vilnim Špatam ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu 

no 2012. gada 2. jūlija līdz 29. jūlijam, un apmaksātu papildatvaļinājumu desmit 

darba dienas no 10. septembra līdz 23. septembrim. Atvaļinājuma laikā domes 

priekšsēdētāju aizvietos domes priekšsēdētāja vietnieks Juris Rozenbergs, saņemot 

atlīdzību par nostrādātajām stundām.  

• Nolēma pārdot izsolē pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Dārzu ielā 2-8, 

Cesvainē, Cesvaines novadā, organizējot izsoli 2012.gada 21.augustā plkst.11:00. 

Noteica dzīvokļa īpašumam nosacīto cenu Ls 3700, kā arī apstiprināja dzīvokļa 

īpašuma izsoles noteikumus.  

• Nolēma pārdot izsolē pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Brīvības ielā 5-8, 

Cesvainē, Cesvaines novadā, organizējot izsoli 2012. gada 21. augustā plkst. 12:00. 

Noteica dzīvokļa īpašumam nosacīto cenu Ls 3600, kā arī apstiprināja dzīvokļa 

īpašuma izsoles noteikumus.  



• Apstiprināja dzīvokļu īpašumu Dārzu ielā 2-8, Cesvainē, un Brīvības ielā 5-8, 

Cesvainē, izsoles komisijas sastāvu.  

• Izdeva saistošos noteikumus Nr.9 „Pašvaldības aģentūras “Cesvaines tūrisma 

centrs” maksas pakalpojumi”.  

• Piešķīra adresi „Apakšstacija Cesvainē”, Cesvaines novads, ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 7027 010 0078 001 un zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 7027 010 

0078.  

• Piekrita zemes gabala atdalīšanai no nekustamā īpašuma, piešķīra nosau-kumu un 

zemes lietošanas mērķi.  

• Apstiprināja zemes ierīcības projektus nekustamo īpašuma sadalīšanai. Atdalītajām 

zemes vienībām piešķīra nosaukumus un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.  

• Piešķīra bāriņtiesas priekšsēdētājai Sarmītei Šķēlai ikgadējo atvaļinājumu no 2012. 

gada 9. jūlija līdz 5. augustam un papildatvaļinājumu no 6. augusta līdz 10. augustam. 

Uzdeva bāriņtiesas loceklei Ievai Apfelbergai pildīt bāriņtiesas priekšsēdētāja 

pienākumus no 2012. gada 9. jūlija līdz 29. jūlijam, un bāriņtiesas loceklei Ivetai 

Kornetai pildīt bāriņtiesas priekšsēdētāja pienākumus no 2012. gada 30. jūlija līdz 10. 

augustam. Bāriņtiesas priekšsēdētājas atvaļinājuma laikā apmeklētājus pieņems 

pirmdienās no plkst.10:00 līdz 12:00.  

• Apstiprināja Cesvaines novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas 2012.– 2024. gadam 

un Cesvaines novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam gala redakcijas 

projektu.  

• Nodeva Vidzemes plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai Cesvaines novada 

ilgtermiņa attīstības stratēģijas 2012. – 2024. gadam un Cesvaines novada attīstības 

programmas 2012.-2018. gadam gala redakcijas projektu.  

• Nolēma noslēgt sadarbības līgumu ar Valsts zemes 


