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SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi” valdes locekle Ināra Puķīte informē deputātus
par 2010.gada pārskatu un uzņēmuma darbību.
Piekrita saskaņot SIA „EkoProjekti” 2011.gada aprīlī sagatavoto Cesvaines
ūdenssaimniecības attīstības II kārtas projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Cesvainē” tehniski ekonomisko pamatojumu un SIA „Profin” 2011.gada aprīlī izstrādāto
tehniski ekonomiskā pamatojuma finanšu daļu, tajā skaitā, prioritārās investīciju
programmas finanšu plānu un galveno projekta komponenšu aprakstu.
Akceptēja SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi” Kohēzijas fonda līdzfinansējuma
saņemšanai sagatavoto Cesvaines ūdenssaimniecības attīstības II kārtas projekta
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Cesvainē” iesniegumu, tajā ietvertos darbus
un finansējuma apjomu atbilstoši projekta iesniegumā iekļautajam finansēšanas plānam
un projekta budžeta kopsavilkumam.Projekta kopējais finansējums 702 tūkstoši latu, no
tiem 546 tūkstoši lati Kohēzijas fonda un 28 tūkstoši lati pašvaldības finansējums plus
PVN. Šim mērķim pašvaldība ņems aiznēmumu. Projekta ietvaros atsevišķos posmos
(kur vēl nav) pilsētā tiks no jauna izbūvēts ūdensvads un kanalizācija un veikta esošo
ūdensvadu un kanalizācijas rekonstrukcija.
Apstiprināja pašvaldības aģentūras „Cesvaines tūrisma centrs” nolikumu.
Izdeva Cesvaines novada saistošos noteikumus Nr.5 ”Pašvaldības aģentūras „Cesvaines
tūrisma centrs” kompetence”.
Izdeva saistošos noteikumus Nr.6 „Pašvaldības aģentūras “Cesvaines tūrisma centrs”
maksas pakalpojumi”.
Izdeva saistošos noteikumus Nr.7„Par grozījumiem Cesvaines novada domes 2011.gada
3.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Cesvaines novada pašvaldības 2011.gada
budžets”.
Apstiprināja Cesvaines pašvaldības 2010.gada saimniecisko pārskatu.
Nolēma iekārtot ielu tirdzniecības vietas pavasara tirgum Cesvainē laukumā Augusta
Saulieša ielā 2 (esošais tirgus laukums), Parka ielā un laukumā starp Pils un Parka ielu,
paredzot vienas tirdzniecības vietas lielumu 2x3 m.
Piekrita mainīt vispārējās pirmsskolas izglītības iestādei nosaukumu – no „Cesvaines
novada vispārējās pirmsskolas izglītības iestāde” pret „Cesvaines pirmsskola
„Brīnumzeme”. Līdz ar to tika grozīts pirmsskolas izglītības iestādes nolikums, vārdus
„Cesvaines novada vispārējās pirmsskolas izglītības iestāde” aizstājot ar vārdiem
„Cesvaines pirmsskola „Brīnumzeme”.
Izdeva saistošos noteikumus Nr.8 „Par grozījumiem Cesvaines novada domes 2009.gada
24.jūlija saistošajos noteikumos Nr.3 „Cesvaines novada pašvaldības nolikums”.
Piekrita, ka vispārējās pirmsskolas izglītības iestāde ar 2011.gada 1.septembri īsteno
speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas attīstības
traucējumiem un ar jauktiem attīstības traucējumiem, iekļaujot bērnus vispārējās
izglītības bērnu grupās.
Piekrita, ka saskaņo Cesvaines vidusskolā īstenoto Izglītības un zinātnes ministrijas
izstrādātajam programmas paraugam atbilstošu speciālās pamatizglītības programmu
izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.











Izdeva domes saistošos noteikumus Nr.9 „Cesvaines novada pašvaldības autoceļu
uzturēšanas klases”.
Piekrita līdzfinansēt Cesvaines mūzikas un mākslas skolas pedagogu un novada
mākslinieku piedalīšanos starptautiskajā glezniecības plenērā „LAISMA – 2011”
Vestienā no 2011.gada 19.jūlija līdz 31.jūlijam ar Ls 150 līdzfinansējumu.
Piekrita piešķirt adresi “Kubu ferma”, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads, LV-4871,
īpašumā pret pajām iegūtajam Kubu fermas ēku un būvju īpašumam (šķūnis).
Mājīpašumam, kas sastāv no dzīvojamās mājas un piecām saimniecības ēkām,
„Kapteiņi”, Cesvaines pagastā, Cesvaines novadā, mainīja adresi no „Kapteiņi” pret
„Kapteiņtaureņi”.
Vienai iedzīvotājai, kura dzīvo pašvaldības izīrētā dzīvoklī atļāva tajā izmitināt vīramāti.
Vienai ģimenei atļāva izīrēt dzīvokli dzīvojamajā mājā „Vairogi”.
Vienu ģimeni atzina par tiesīgu saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma
risināšanā un iekļaut pašvaldības palīdzības reģistra „Dzīvojamās telpas izīrēšana”
pirmām kārtām nodrošināmo grupā.
Izdeva nolikumu „Par nosaukuma “Sakoptākais objekts Cesvaines novadā” piešķiršanas
kārtību” un izveidoja vērtēšanas komisiju.
Uzdeva Cesvaines sociālajam dienestam izsniegt dāvanu kartes „Elektrības norēķinu
karte – 500 kWh”, kuras maznodrošinātajiem iedzīvotājiem dāvina AS „Latvenergo”.

