
29. februāra domes sēdē: 

 

• Nolēma apstiprināt aizpildītās anketas, ko Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrija ir izstrādājusi Reģionālās politikas pamatnostādņu 2012.-2018. gadam 

projektam, kas ievieš jaunus principus investīciju plānošanā.  

• Nolēma piedalīties ar projekta iesniegumu „Cesvaines bibliotēkas telpu vienkāršotā 

rekonstrukcija” nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā „LEADER” 

projektu iesniegumu konkursam „Madonas novada fonda darbības stratēģijas 2009.-

2013. gadam”, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības 

programmas 2007.- 2013. gadam ietvaros ar projekta kopējām izmaksām Ls 12 

184,60, ar pašvaldības līdzfinansējumu Ls 2496,84. Projekta ideja: centrālās apkures 

ierīkošana Cesvaines bibliotēkā.  

• Nolēma izstrādāt projektu „Sadarbības uzlabošana caur kultūrvēsturiskā mantojuma 

saglabāšanu” tulkojumā „Promotion of cooperation trugh cultural historical heritage 

preservation” un tā realizācijai paredzēt pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā no 

projektā realizējamās pašvaldības daļas, tas ir, 34 133 EUR. Projekta ideja: Cesvaines 

pils labā spārna izpēte, rekonstrukcija un telpu iekārtošana muzeja vajadzībām.  

• Apstiprināja projektu konkursa „Sabiedrība ar dvēseli 2012” nolikumu.  

• Noslēdza sadarbības līgumu ar biedrību „Rotaļa 33”, reģistrācijas numurs 

40008189678, par projekta „Cesvaines novada iedzīvotāju kultūras dzīves dažā-

došana” realizēšanu uz 1 gadu, projekta atbalstīšanas gadījumā paredzot to pagarināt 

līdz 5 gadiem ar domes lēmumu. Projekta ideja: nodrošināt iespēju Rīgas deju 

kolektīvam „Rotaļa” iespēju koncertēt Cesvaines novadā.  

• Noteica, ka no biedrības „Latvijas Pašvaldību savienība”, reģistrācijas numurs 

40008020804, pieņemto dāvinājumu dāvanu kartes „Elektrības norēķinu karte – 500 

kWh”, ar kartes nominālvērtību Ls 37,15 (trīsdesmit septiņi lati, 15 santīmi), papildus 

var izsniegt vientuļiem pensionāriem vai invalīdiem, kuriem ienākumi mēnesī 

nepārsniedz 165 latus.  

• Apmaksāt no domes budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem novada 

maznodrošināto ģimeņu 4 bērnu, kuri pavadīs 2 mēnešus viesģimenēs Francijā, 

lidmašīnas biļetes uz Franciju par kopējo summu Ls 600. Bērnu vecākiem jāpiedalās 

ar 150 Ls līdzfinansējumu katram bērnam.  

• Atbalstīja cesvainietes L. P., kura mācās Madonas Valsts ģimnāzijas 11.klasē, dalību 

Eiropas skolēnu mācību uzņēmumu gadatirgū – konkursā Cīrihē, piešķirot Ls 200 no 

domes budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Mācību firma, kurā piedalās 

L.P., gatavo ražojumu – cigarešu paciņas, kuru iepakojumā esošie materiāli liek 

aizdomāties par smēķēšanas kaitīgumu.  

• Atbalstīja biedrības „Rencēnu autoklubs” rīkotās ziemas autosporta sacensības 

„Žiguļu kauss 2012” sezonālajā trasē „Akmeņkrogs” īpašumā „Jaunzemi”, Cesvaines 

pagastā, Cesvaines novadā, 2012.gada 3.martā, piešķirot Ls 150 no domes budžeta 

līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.  

• Izdarīja grozījumus Cesvaines novada domes 2012. gada 5. janvāra sēdes lēmumā 

par atalgojuma maiņu Cesvaines mūzikas un mākslas skolas direktorei.  

• Nolēma pārdot izsolē pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Dārzu ielā 2-8, 

Cesvainē, Cesvaines novadā, organizējot izsoli 2012.gada 11.maijā plkst.11:00. 

Noteica minētā dzīvokļa īpašumam nosacīto cenu Ls 3700. Apstiprināja izsoles 

noteikumus un komisiju.  

• Apstiprināja Cesvaines sociālā dienesta un bāriņtiesas darba laiku un apmeklētāju 

pieņemšanas laiku ar 2012. gada 1.martu līdz 2012.gada 15.septembrim.  



• Saistībā ar telpu remontu noteica, ka Cesvaines novada sociālā dienesta un 

bāriņtiesas atrašanās vieta no 2012.gada 1.marta līdz 2012.gada 15.septembrim ir Pils 

iela 2, Cesvaine, Cesvaines novads.  

• Atļāva Cesvaines vidusskolai nodot metāllūžņos kravas automašīnu SAZ 3507, 

reģistrācijas numurs AV 9243. Naudu par metāllūžņiem ieskaitīt Cesvaines novada 

domes kontā.  

• Apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Celmiņi”, Cesvaines 

pagasts, Cesvaines novads, zemes vienības ar kadastra numuru 7027 006 0056, 

sadalīšanai. Atlikušajiem zemes gabaliem piešķīra nosaukumus un noteica nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi.  

• Nolēma nekustamā īpašuma “Kubu mežs”, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads, 

zemes vienības ar kadastra Nr.7027 001 0060 sadalīšanai, izveidojot 2 īpašumus 

apmēram 11,0 ha un 9,4 ha platībā, nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.  

• Nolēma nekustamā īpašuma “Kalna Baltiņi”, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads 

zemes vienības ar kadastra Nr.7027 002 0008 sadalīšanai, izveidojot īpašumu 

apmēram 31,5 ha platībā, nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.  

• Mainīja nekustamā īpašuma „Kapmaļi”, zemes gabals ar kadastra numuru 7027 010 

0015, kas atrodas Cesvaines pagastā, Cesvaines novadā, nosaukumu no „Kapmaļi” 

pret „Sirmīši”.  

• Apstiprināja zemes lietošanas tiesību izbeigšanos V.A. uz „Malas Antragu” zemi ar 

kadastra numuru 7007 004 0050 1,3 ha platībā., zemi ieskaitīja valsts zemju rezerves 

fondā, dzēsa nekustamā īpašuma nodokli, nokavējuma naudu un soda naudu. 


