
2015. gada 16. decembra domes sēdē 
     

 
 Apstiprināja Cesvaines novada attīstības programmas 2012. - 2018. gadam rīcības 
un investīciju plāna aktualizēto redakciju.  
 
 Nolēma izdot noteikumus „Par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas 
kārtību”, nosakot, ka par to izpildi ir atbildīgi pašvaldības iestāžu vadītāji. 
 
 Apstiprināja Cesvaines novada pašvaldības grants ceļu sarakstu pašvaldības 
projektam „Grants ceļu kvalitātes uzlabošana Cesvaines novadā”, ar kuru pašvaldība 
piedalīsies Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākumā „Pamatpakalpojumi 
un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. 
 
 Nolēma ar 2016. gada 4. janvāri par Cesvaines kultūras nama direktori iecelt Valdu 
Kļaviņu  
 

 Nolēma atļaut Cesvaines sociālajam dienestam pagarināt telpu nomas līgumus: 
 
- ar SIA “Laba Prakse”, reģistrācijas Nr. 40103287574, juridiskā adrese Laurenču iela 
3-1A, Sigulda, Siguldas novads, par telpu Nr. 7, 8 – ēkas Augusta Saulieša ielā 9 
Cesvainē, 1. stāvā ar kopējo platību 31,6m2 nomu ar 2016. gada 1. janvāri uz 3 gadiem 
ārstnieciskās privātprakses organizēšanai; 
 
- ar ģimenes ārsti Guntu Iraidu, reģistrācijas Nr. VID 13055411708, juridiskā adrese - 
Augusta Saulieša iela 12, Cesvaine, Cesvaines novads, par telpu Nr. 4, 5, 6 ēkas Augusta 
Saulieša ielā 12 Cesvainē 1. stāvā ar kopējo platību 58,56 m2 nomu ar 2016. gada 1. 
janvāri uz 3 gadiem.  
 
 Nolēma atļaut Cesvaines sociālajam dienestam noslēgt telpu nomas līgumus ar  
konditori Daigu Mickeviču, reģistrācijas Nr. 23106311707, juridiskā adrese - Augusta 
Saulieša iela 9, Cesvaine, Cesvaines novads, par telpu Nr. 16, 17, 18 ēkas Augusta 
Saulieša ielā 9 Cesvainē 1. stāvā ar kopējo platību 37 m2 nomu uz 3 mēnešiem, 
saglabājot pašreizējo nomas maksu. 
 
 Noteica pašvaldības atbalsta Ziemassvētkos apmēru: 
 
- pirmsskolas vecuma bērnam, kura deklarētā pamata dzīvesvieta ir Cesvaines novada 
administratīvajā teritorijā un kurš neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, un pirmsskolas 
vecuma bērnam, kurš apmeklē Cesvaines pirmsskolas izglītības iestādi “Brīnumzeme”, - 
saldumu paka 3,40 euro vērtībā; 
 
- personai, kuras deklarētā pamata dzīvesvieta ir Cesvaines novada administratīvajā 
teritorijā un kura ir sasniegusi 90 un vairāk gadu vecumu, un Cesvaines sociālā dienesta 
sociālās aprūpes nodaļas klientam - saldumu un sadzīves priekšmetu paka 10 euro 
vērtībā. 

 
 Atbalstīt ar līdzfinansējumu 100 euro no pašvaldības budžeta līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem nodibinājuma ”Fonds Sibīrijas bērni” 2016. gada projektus: 
izstādes “Sibīrijas bērni”, runājošās grāmatas “Sibīrijas bērni” izdošanas, dokumentālās 



filmas “Tēvi tur” uzņemšanas un sacerējumu un zīmējumu konkursa organizēšanu, 
nosakot, ka atskaite par līdzekļu izlietojumu ir jāiesniedz līdz 2016. gada 1. septembrim. 
 
 Nolēma piešķirt līdzfinansējumu 180 euro no domes līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem Cesvaines novada iedzīvotājam braucienam (ceļa izdevumiem un dzīvošanas 
izdevumiem) Madonas Valsts ģimnāzijas kora sastāvā uz Itāliju no 2016. gada 29. marta 
līdz 5. aprīlim, lai piedalītos V Starptautiskajā koru pavasara festivālā, un lūgt sniegt 
informāciju par līdzekļu izlietojumu līdz 2016. gada 1. maijam. 
 

 Nolēma izdot saistošos noteikumus Nr.14 „Grozījumi Cesvaines novada domes 
2014. gada 4. oktobra saistošajos noteikumos Nr.15 ”Saistošie noteikumi par 
līdzfinansējumu Cesvaines Mūzikas un mākslas skolā””. 
 

 Nolēma izdot saistošos noteikumus Nr.15 “Par dzīvokļa pabalstu bārenim un bērnam, 
kurš palicis bez vecāku gādības”.  
 
 Piekrita, ka Cesvaines bibliotēkā ar 2016. gada 1. janvāri tiek likvidēta amata vienība 
“informācijas ievadīšanas speciālists” un ar 2016. gada 1. janvāri tiek palielinātas 0,5 
amata vienības “lasītavas pārzinis” uz 1 amata vienību, nosakot mēnešalgu. 
 

 Nolēma palielināt Cesvaines novada domes 0,5 amata vienības “teritorijas plānotājs” 
uz 1 amata vienību, nosakot mēnešalgu ar 2016. gada 1. janvāri. 
 
 Nolēma izslēgt no domes un Cesvaines sociālā dienesta sociālās aprūpes nodaļas 
pamatlīdzekļu uzskaites nolietojošos pamatlīdzekļus. 
 
 Apstiprināja neapdzīvojamo telpu Nr. 601, „Kārklu krejotava”, Cesvaines pagasts, 
Cesvaines novads, un neapdzīvojamo telpu Nr.602, „Kārklu krejotava”, Cesvaines 
pagasts, Cesvaines novads, izsoles rezultātus: attiecīgi par 1270 euro un 700 euro.  
 
 Nolēma pārdot pašvaldības dzīvokļa īpašumu, kura adrese ir Rīgas iela 14A -x, 
Cesvaine, Cesvaines novads, uz nomaksu uz 2 gadiem. 
 
 Nolēma noslēgt sadarbības līgumu ar Lubānas novada un Varakļānu novada 
pašvaldībām un LR Ekonomikas ministriju par būvniecības informācijas sistēmas 
lietošanu. 
 

 Nolēma noslēgt trīspusēju sadarbības līgumu ar Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministriju un Nodarbinātības valsts aģentūru par klientu apkalpošanu 
jaunveidotajā klientu apkalpošanas centrā domē.  
 

 Nolēma izdot saistošos noteikumus Nr.16 „Par Cesvaines novada domes saistošo 
noteikumu publicēšanas vietu”. 
 
 Nolēma atļaut domes labiekārtošanas nodaļai Ķinderu kapiem paredzēto ziedojumu 
izlietot trimmera iegādei par 345.57 euro. 
 
 Nolēma mainīt zemes īpašumam “Mazsalnieki” nosaukumu no “Mazsalnieki” uz 
“Alnīši 4”, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads. 
 



 Apstiprināja nekustamā īpašuma “Mežmalas”, kas atrodas Cesvaines pagastā, 
Cesvaines novadā, sadales grafisko pielikumu: 
 
- Zemes vienībai un uz tā esošajam mājīpašumam saglabāt esošo nosaukumu un adresi 
“Mežmalas”, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads, nosakot nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 
- Zemes vienībai piešķirt nosaukumu un adresi “Mežlejas”, Cesvaines pagasts, Cesvaines 
novads, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 
 
 Nolēma atdalīt no pašvaldībai piekritīgā zemesgabala apmēram 3600 m2, piešķirot 
jaunveidotajai zemes vienībai nosaukumu Brīvības iela 11A, Cesvaine, Cesvaines novads. 
 
 Piekrita, ka no nekustamā īpašuma “Šeri”, kas atrodas Cesvaines pagastā, 
Cesvaines novadā, tiek atdalīta 1 zemes vienība jauna īpašuma veidošanai, saglabājot 
esošo nosaukumu un adresi “Šeri”, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads, LV-4871. 
 
 Nolēma izīrēt personai, kuras deklarētā dzīvesvieta ir Cesvaines pagasts, dzīvojamo 
telpu – dzīvokli, kas atrodas pašvaldības dzīvojamā mājā, uz 1 gadu, ar nosacījumu, ka 
īres tiesības netiek pagarinātas, ja netiek maksāta īres maksa vai reālā dzīvesvieta tiek 
atrasta citā vietā, vai tiek pārkāpti citi īres līguma nosacījumi. 
 
 

 


