
18. jūnija domes sēdē: 
 

• Izdeva saistošos noteikumus Nr. 8 „Par grozījumiem Cesvaines novada domes 2015. 

gada 22. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Cesvaines novada pašvaldības 2015. 

gada budžets””. 

• Apstiprināja Cesvaines novada pašvaldības 2015. gada publisko pārskatu. 

• Izdeva saistošos noteikumus Nr. 9 „Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību 

publiskās vietās”. 

• Noteica maksu par vienas puses krāsaino kopiju izgatavošanu Cesvaines bibliotēkā: 

A4 lapa – 0,30 euro; A4 lapas abas puses – 0,50 euro; A3 lapa – 0,57 euro un A3 

lapas abas puses – 1 euro. 

• Noteica dalības maksu 4 euro no komandas pašvaldības organizētajās sacensībās 

„Pludmales volejbols”. 

• Uzdeva domes priekšsēdētāja vietniekam Jurim Rozenbergam aizvietot domes 

priekšsēdētāju atvaļinājuma laikā no 2015. gada 6. jūlija līdz 2. augustam, no 7. 

septembra līdz 11. septembrim, 14. septembrī un no 11. novembra līdz 16. 

novembrim, saņemot atlīdzību par nostrādātajām stundām. 

• Precizēja Cesvaines novada domes atlīdzības izmaksas nolikumu, nosakot izmaiņas 

domes priekšsēdētāja atalgojumā un amatpersonu atlīdzībā par vienu nostrādāto darba 

stundu. 

• Izdeva saistošos noteikumus Nr. 10 „Par grozījumiem Cesvaines novada domes 

2013. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par atvieglojumiem ēdināšanas 

izdevumu samaksai Cesvaines novada vispārējās izglītības iestādēs””. 

• Atbalstīja novada politiski represētās personas ar dalības maksājumu 70 euro 

Latvijas politiski represēto personu salidojuma organizēšanai. 

• Apstiprināja neapdzīvojamo telpu daļas Pils ielā 3 Cesvainē Cesvaines novadā 

nomas tiesību izsoles rezultātus: nomas tiesības izsolītas par 46 euro mēnesī. 

• Komandēja domes priekšsēdētāju Vilni Špatu, deputāti Vēsmu Noru, teritorijas 

plānotāju Ramonu Vucāni braucienā uz sadarbības partneru pašvaldību Lagardellu pie 

Lezas Francijā no 2015. gada 5. oktobra līdz 9. oktobrim; komandējuma laikā domes 

priekšsēdētāja vietniekam Jurim Rozenbergam uzdeva aizvietot domes priekšsēdētāju. 

• Komandēja Cesvaines bibliotēkas vadītāju Vēsmu Noru un Kraukļu bibliotēkas 

vadītāju Larisu Maliginu Madonas reģiona bibliotekāru pieredzes apmaiņas braucienā 

uz Anīkšču bibliotēku Lietuvā 2015. gada 19. jūnijā. 

• Noteica laiku, kad Cesvaines pils ir atvērta apmeklētājiem. 

• Piekrita, ka no nekustamā īpašuma „Lapsukalns”, kas atrodas Cesvaines pagastā 

Cesvaines novadā, tiek atdalīta 2. zemes vienība 2,5 ha platībā, piešķirot nosaukumu 

„Lapsukalna lauks”, un 3. zemes vienība 2,7 ha platībā, piešķirot nosaukumu 

„Lapsukalna mežs”. 

• Nolēma iznomāt Matīsam Apenītim, dzīv. „Apinīši”, Kraukļi, Cesvaines pagasts, 

Cesvaines novads, pašvaldībai piekritīgā neapbūvētā zemesgabala daļu 1,98 un 0,79 

ha platībā uz 5 gadiem lauksaimnieciskai darbībai. 

• Mainīja zemes īpašumam „Kalna Mežjukāni” nosaukumu uz „Meža Mežjukāni”, 

Cesvaines pagasts, Cesvaines novads. 


