CESVAINES NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES Nr. 8 LĒMUMI
Sēde notika 2016. gada 22. jūnijā Cesvainē, Pils ielā 1A
Sēdes protokols parakstīts 2016. gada 22. jūnijā
Darba kārtība:
1. Par Cesvaines pils pārbūves un restaurācijas projektu
2. Par dalību projektā
3. Par Cesvaines internātpamatskolas direktori

1.§
Par Cesvaines pils pārbūves un restaurācijas projektu
Informē domes priekšsēdētājs Vilnis Špats par 2016. gada 17. jūnija domes
sēdē Nr. 7 skatīto jautājumu par Cesvaines pils pārbūves un restaurācijas projektu.
[..]
Pamatojoties uz 2014. gada 22. maija domes sēdes lēmumu (protokols Nr. 7)
par “Cesvaines pils - Austrumvidzemes kultūras un mākslas izstāžu centra
darbības stratēģiju 2014. – 2020. gadam”, kas paredz nodrošināt pilī atrodošos
institūciju - muzeja, mūzikas un mākslas skolas, tūrisma informācijas centra,
profesionālu un ilgtspējīgu darbību un attīstību, atbilstoši kopīgai
Austrumvidzemes kultūras un mākslas izstāžu centra misijai, darbības mērķiem
un uzdevumiem, atklāti balsojot ar 7 balsīm par: Vilnis Špats, Juris Rozenbergs,
Didzis Baunis, Vēsma Nora, Skaidrīte Aveniņa, Jānis Vanags, Vitālijs Stikāns,
pretī – nav, atturas 1 – Baiba Putniņa, Cesvaines novada dome nolemj:
Cesvaines pils pārbūves un restaurācijas projektā paredzēt šādu pils telpu
izmantošanu:
1. Cokolstāvā jeb pagrabstāvā saglabāt ledus pagrabu un nodrošināt piekļuvi
tam. Izveidot jaunu funkciju – kafejnīcu un šīs funkcijas izpildei nepieciešamās
telpas - sanitāro mezglu, tehniskās telpas, virtuvi un telpas viesu uzņemšanai.
Cokolstāva rietumu spārna daļā plānot radošās darbnīcas, muzeja un izstāžu
telpas, kā arī paredzēt telpas rekreācijai un sanitāros mezglus. Risināt vides
pieejamību.
2. 1.stāva līmenī risināt vides pieejamību ar pandusa izveidi un lifta izbūvi.
Austrumu spārna daļā paredzēt telpas kafejnīcas administrācijai un muzeja
administrācijai. Rietumu spārnā ieplānot vienu viesu istabu ar vides
pieejamību, saglabāt telpas mūzikas skolai un ieplānot tehniskās telpas,
sanitāros mezglus. Pils centrālajā daļā paredzēt telpas pašvaldības aģentūrai
“Cesvaines tūrisma centrs”, izstāžu un muzeja telpas, konferenču zāli,
garderobi.
3. 2. stāva līmenī, centrālajā daļā plānot rekreācijas telpas, izstāžu un muzeja
telpas. Austrumu spārnā saglabāt muzeja krātuves telpas. Rietumu spārnā
ieplānot divas viesu istabas un saglabāt mūzikas skolas telpas. Paredzēt
tehniskās telpas un sanitāros mezglus.
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4. Cesvaines pils pārbūves un restaurācijas projektu sadalīt kārtās:
1. KĀRTA - Inženierkomunikāciju izbūve - apkure, ūdensvads, kanalizācija,
elektrība, vājstrāvas.
2. KĀRTA - Siltumtrases izbūve un siltummezgla ierīkošana.
3. KĀRTA - Pagalma lietus kanalizācijas tīklu izveidošana un esošo lietus
kanalizācijas tīklu atjaunošana pils ziemeļu pusē, ziemeļu puses
terašu seguma atjaunošana.
4. KĀRTA - Pils centrālās daļas otrā stāva telpu remonts:
- pārsegumu pastiprināšana / nomaiņa,
- kāpņu izbūve uz bēniņiem,
- telpu apdares atjaunošana.
5. KĀRTA - Pils centrālās daļas cokola stāva telpu pārbūve.
6. KĀRTA - A korpusa telpu pārbūve :
- pandusa izveidošana pagalmā gar austrumu korpusa rietumu fasādi,
- jaunas ieejas/izejas izbūve uz cokolstāvu,
- esošo akmens kāpņu pārbūve,
- esošo iekšējo kāpņu demontāža,
- jaunu iekšējo kāpņu izbūve,
- lifta izbūve,
- sanitāro mezglu izbūve visos A korpusa stāvos.
7. KĀRTA - R korpusa telpu pārbūve:
- jaunu kāpņu izbūve un jaunas ieejas/izejas izveidošana uz
cokolstāvu korpusa rietumu sienā,
- telpu pārplānojums atbilstoši mūzikas skolas vajadzībām,
- viesu telpu izveidošana.
8. KĀRTA - Pirmā stāva telpu apdares restaurācija.
9. KĀRTA - Kafejnīcas telpu izbūve A korpusa cokolstāvā.
10. KĀRTA - Austrumu terases jumta atjaunošana.

2.§
Par dalību projektā
Informē domes priekšsēdētājs Vilnis Špats par 2016. gada 17. jūnija domes
sēdē Nr. 7 skatīto jautājumu par dalību projektu konkursā.
[..]
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu,
ņemot vērā Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2016. gada 30. maija
apstiprinātās projektu vadlīnija “Multisektoriālie projekti ” aktivitāti „Latvijas vides
un dabas vērtību cildināšana godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi” un
Cesvaines novada attīstības programmas 2012. - 2018. gadam Investīciju plāna
46., 48., 49. un 52. punktu, ņemot vērā Cesvaines novada domes 2016.gada
17. jūnija domes sēdes Nr.7 7.5. lēmumu, atklāti balsojot ar 8 balsīm par: Vilnis
Špats, Juris Rozenbergs, Didzis Baunis, Vēsma Nora, Skaidrīte Aveniņa, Baiba
Puniņa, Jānis Vanags, Vitālijs Stikāns, pretī – nav, atturas – nav, Cesvaines
novada dome nolemj:
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2.1. Piedalīties ar projekta iesniegumu "Putnu dziesma manai Latvijai" Latvijas Vides
aizsardzības fonda izsludinātajā projektu konkursa aktivitātē “Latvijas vides un dabas
vērtību cildināšana godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi” ar šādām
plānotajām aktivitātēm:
2.1.1. izveidot putnu vērošanas dabas taku apmēram 1 km garumā;
2.1.2. atjaunot dabas takā divus vēsturiskos tiltus – “Mīlestības tiltiņš” pār Sūlas upi
un tiltiņš pār graviņu, kā putnu vērošanas vietas;
2.1.3. atjaunot avotiņu pie Sūlas upes, kā putnu dzirdinātavu;
2.1.4. izvietot informācijas stendu, kurā būtu informācija par parku (kultūrvēsturiskiem
objektiem, īpašiem kokaugiem, parkā sastopamajām putnu sugām);
2.1.5. labiekārtošana – celiņu seguma vēsturiskā atjaunošana, soliņi, atkritumu
urnas.
Projekta plānotās kopējās izmaksas ir 27 500 EUR, tai skaitā, līdzfinansējums
10% no 25 000 EUR, kas ir 2 500 EUR no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

3.§
Par Cesvaines internātpamatskolas direktori
IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA
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