28. maija domes sēdē:
• Apstiprināja Cesvaines novadapašvaldības 2014. gada saimnieciskopārskatu.
• Nolēma iznomāt nomas tiesības uzdaļu no pašvaldības īpašumā esošas noliktavas
ēkas Pils ielā 3, Cesvainē un zemes domājamo daļu mutiskā izsolē.
• Grozīja cirsmas pirkuma līguma 19. punktu un tajā vārdus un skaitļus „uz laiku ne
ilgāku par 4 (četriem) mēnešiem” aizstāt ar vārdiem „uz laiku, kas nepārsniedz
ciršanas atļaujas derīguma termiņu”.
• Nolēma nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai
„Latvijas Sarkanais Krusts” vienu neapdzīvojamo telpu 12 m2 platībā, kas atrodas
Cesvaines Sociālā dienesta lietošanā nodotās ēkas Pils ielā 2 programmas „Pārtikas un
pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014. – 2020. gada
plānošanas periodā” realizācijas vajadzībām uz laiku līdz 2018. gada 28. februārim.
• Nolēma atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu „Čemuri”, kas atrodas Cesvaines
pagastā, Cesvaines novadā, nosakot tā nosacīto cenu 3000 eiro, tai skaitā, zemes
gabala nosacītā cena 2500 eiro un piedāvāt pirmpirkuma tiesības dzīvojamās mājas
īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.
• Izveidoja pašvaldības delegāciju 4 cilvēku sastāvā vizītei uz sadarbības pašvaldību
Lagardelle-sur-Leze Francijā laikā no 2015. gada 5. oktobra līdz 9. oktobrim,
delegācijas sastāvā iekļaujot domes priekšsēdētāju Vilni Špatu, deputāti Vēsmu Noru,
teritorijas plānotāju Ramonu Vucāni un tulku Sandru Stadi – nodibinājuma „Fonds
Grašu bērnu ciemats” vadītāju.
• Nolēma komandēt izpilddirektoru Uģi Fjodorovu piedalīties „ERASMUS”
starptautiskās apmaiņas projektā Francijā Veneryue pašvaldībā laikā no 2015. gada 5.
līdz 19. jūlijam un domes projektu vadītājai Ivetai Raimo šajā laikā aizvietot
izpilddirektoru Uģi Fjodorovu.
• Nolēma atbalstīt ar līdzfinansējumu 350 eiro Cesvaines vidusskolas 1. klases
skolēnu formas tērpa – vestītes– iegādi, pārskaitot līdzekļus biedrībai „Izglītībai un
kultūrai Cesvainē”.
• Piekrita, ka Cesvaines pirmsskolas „Brīnumzeme” vadītāja palielina sporta skolotāja
amata vienību no 0,5 vienībām uz vienu vienību un samazina logopēda vienu amata
vienību uz 0,5 amata vienībām.
• No Pils pamatlīdzekļu uzskaites izslēdza nolietojušos inventāru.
• Nolēma būvēt skeitparka platformu ar rampām Augusta Saulieša ielā 1, Cesvainē,
kuras izmaksu tāme ir 26 000 eiro.
• Lauza 2009. gada 20. augustā noslēgto domes un biedrības „Durvis” zemes nomas
līgumu, paredzot pārņemt uzbūvēto rampu pēc projekta realizācijas termiņa beigām.
• Grozīja domes 2014. gada 13. februāra domes sēdes Nr.3 7.2.2. lēmumu un nolēma
izteikt to šādā redakcijā: noteikt Cesvaines vidusskolas klases telpu nomas maksu
1,33 eiro par mācību stundu un datorklases nomas maksu 2 eiro par mācību stundu, ja
telpas tiek iznomātas bezdarbnieku apmācībām.
• Piekrita, ka konditore Daiga Iškāne viņai iznomātās telpas Augusta Saulieša ielā 9,
Cesvainē, nodod apakšnomā konditorei Daigai Mickevičai līdz nomas līguma termiņa
beigām 2015. gada 31. decembrim.
• Andim Jakovičam un Vitālijam Stikānam iznomāja zvejas tiesības Mazajā Virānes
ezerā pašpatēriņa zvejai no 2015. gada 1. jūnija līdz 2016. gada 31. maijam.
• Pašvaldībai piederošajā dzīvojamā mājā ar adresi „Lielkaļķenieki” nolēma izveidot
dzīvokļa īpašumu Nr.2, „Lielkaļķenieki” – dzīvokļa īpašumu Nr.3, Baznīcas iela 17 –
dzīvokļa īpašumu Nr.3 un Baznīcas iela 17– dzīvokļa īpašumu Nr.7.

• Atzina pašvaldības nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemes gabala, Rūpnīcas ielā 8,
Cesvainē, Cesvaines novadā, privatizāciju par pabeigtu.
• Grozīja domes 2014. gada 11. septembra domes sēdes Nr.11 13.7. lēmumu: iznomāt
SIA „Zaļā Māja Cesvainē”, pašvaldības īpašuma zemes gabala daļu zem SIA „Zaļā
Māja Cesvainē” piederošās un lietošanā nodotās ēkas un daļu, kas nepieciešama ēkas
daļas rekonstrukcijai uz 10 gadiem, apbūves uzturēšanai un ar tiesībām veikt
būvniecības darbus.
• Vairākām Cesvaines novadā deklarētajām personām nolēma izīrēt dzīvojamo telpu
Cesvaines pagastā.
• Piekrita, ka no nekustamā īpašuma „Pakalnes”, kas atrodas Cesvaines pagastā,
Cesvaines novadā, tiek atdalīta 2. zemes vienība 7,3 ha, piešķirot nosaukumu
„Pakalnu mežs” un nosakot īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
• Nolēma atdalīt no pašvaldībai piekritīgā zemes gabala daļu apmēram 1700 m2
platībā, jaunveidotajai zemes vienībai piešķirot adresi.
• Uz 5 gadiem nolēma iznomāt vairākus Cesvaines pašvaldībai piekritīgos zemes
gabalus.
• Apstiprināja Cesvaines pilsētas ēku numura zīmes paraugu.

