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2016. gada 7. janvāra domes sēdē 

 
 
 Nolēma izdot saistošos noteikumus Nr.1 „Grozījumi Cesvaines novada domes 
2015. gada 22. janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Cesvaines novada pašvaldības 
2015. gada budžets””. 
 
 Nolēma apstiprināt pārskatu par Cesvaines novada domes 2015. gada budžeta 
izpildi ieņēmumos 3 003 646 euro un izdevumos 2 897 397 euro apmērā, speciālā 
budžeta  izpildi ieņēmumos 124 637 euro un izdevumos 127 544 euro, saņemtos 
ziedojumus 6477 euro un izlietotos ziedojumus 17 814 euro apmērā. 
 
 Nolēma plānot sadarbības projektu ”Gaismas ceļš caur gadsimtiem” ar šādām 
galvenajām aktivitātēm: Cesvaines pils, centrālās daļas jumta atjaunošana un 
restaurācija; metālkalumi fasādē, kas atrodas Cesvaines pilī, atjaunošana un 
restaurācija; Cesvaines pils centrālās daļas prezentācijas telpu - halles, pieņemamās 
telpas, balles zāles un mūziķu telpas - restaurācija, tai skaitā, interjera dekoratīvā 
apdare (9 telpās), kamīnu restaurācija, griestu gleznojumi, kas atrodas Cesvaines pils 
lodžijā, restaurācija; Cesvaines pils izgaismošana; kopīga informatīva materiāla 
“Gaismas ceļš caur gadsimtiem” izveidošana: grāmata – ceļvedis „Vulfu, Volfu, 
Fītinghofu mantojums”, reklāmas īsfilma, izglītojošs materiāls, interaktīva ekspozīcija.  
 
 Nolēma plānot sadarbības projektu ”Kultūras un vēstures mantojuma saglabāšana 
un popularizēšana Latvijā un Krievijā” ar galveno aktivitāti - Cesvaines pils - pagraba, 1. 
stāva un 2. stāva telpu pārbūve un restaurācija, elektroinstalācija un siltumapgāde. 
 
 Nolēma atsavināt pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Dūjas”, kas sastāv no 
zemes vienības 0,8076 ha platībā un atrodas Cesvaines pagastā, Cesvaines novadā, 
pārdodot to izsolē, nosakot nosacīto cenu 1500 euro, apstiprinot izsoles noteikumus 
un izveidojot izsoles komisiju 3 cilvēku sastāvā. 
 
 Nolēma atsavināt pašvaldībai piederošu nekustamo dzīvokļa īpašumu, kura adrese 
ir Rīgas iela 14-6, Cesvaine, Cesvaines novads, pārdodot to izsolē, nosakot nosacīto 
cenu 1300 euro, t. sk. par zemes 317/3199 domājamām daļām 580 euro, apstiprinot 
izsoles noteikumus un izveidojot izsoles komisiju 3 cilvēku sastāvā. 
 
 Nolēma atcelt Cesvaines novada domes 2015. gada 5. novembra domes sēdes 
Nr.13 12.5. lēmumu un 12.3. lēmuma daļu par Raiņa ielā 4 esošās dzīvojamās mājas 
un kūts uzņemšanu domes pamatlīdzekļu sastāvā un uzskaitē. 
 
 Nolēma ar 2016. gada 4. janvāri noteikt domē amata vienībai “Kārtībnieks” darba 
apjomu 0,6 amata vienības, nosakot mēnešalgu. 
 
 Komandēja Cesvaines vidusskolas direktoru Didzi Bauni un domes bērnu un 
jauniešu centra vadītāju Lāsmu Markevicu braucienā uz Igauniju 2016. gada 13. janvārī, 
apmaksājot dienas naudu. 
 
 Komandēja Cesvaines vidusskolas direktoru Didzi Bauni braucienā uz Vāciju no 
2016. gada 21. - 23.janvārim, apmaksājot dienas naudu. 
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 Nolēma uzdot Cesvaines vidusskolas direktora vietniecei izglītības jomā Veltai 
Kalniņai pildīt direktora pienākumus 2016. gada 13. janvārī un no 2016. gada 
21.janvāra līdz 23. janvārim. 
 
 Apstiprināja zemes ierīcības projektu robežu pārkārtošanai starp nekustamajiem 
īpašumiem „Lielie Kangari”, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads un “Kangari” 
Cesvaines pagasts, Cesvaines novads, nosakot 1. zemes vienībai 31,8 ha platībā 
saglabāt esošo nosaukumu „Lielie Kangari”, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads un 
esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, un nosakot 2. zemes vienībai 3,88 ha 
platībā saglabāt esošo nosaukumu un adresi „Kangari”, Cesvaines pagasts, Cesvaines 
novads un esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi. 
 
 Piekrita, ka no nekustamā īpašuma “Krustkalni”, kas atrodas Cesvaines pagastā, 
Cesvaines novadā, tiek atdalīta 2. zemes vienība 15,7 ha platībā, piešķirot nosaukumu 
“Kokuzirgi”, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads. Nosakot nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi. Īpašuma paliekošajai daļai, kas ir zemes vienība 1,9 ha platībā, 
saglabāt esošo nosaukumu “Krustkalni”, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads, un 
esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi. 
 
 Piekrita, ka no nekustamā īpašumā “Lielšņuceni”, Cesvaines pagasts, Cesvaines 
novads, tiek atdalīta zemes vienība 24,5 ha platībā jauna īpašuma veidošanai, piešķirot 
nosaukumu “Kalna Ratnieki”, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads un nosakot 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi. 
 
 Nolēma no pašvaldībai piekritīgā zemes gabala atdalītajai daļai apmēram 3000 m2 
platībā ar nosaukumu Brīvības iela 11A, Cesvaine, Cesvaines novads, saglabāt esošo 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība. 
 
 Apstiprināja pašvaldības aģentūras „Cesvaines tūrisma centrs” 2015. gada budžeta 
izpildi: ieņēmumos 33105 euro apmērā un izdevumos 32123 euro apmērā. 
 
 Nolēma piešķirt adresi “Mežkangari”, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads, 
zemes vienībai un uz tās jaunuzbūvētām ēkām: kūtij, noliktavai, pagrabam un garāžai.  

 


