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Grozīja Cesvaines novada pašvaldības 2011. gada budžetu, izdodot saistošos noteikumus
Nr.18 „Par grozījumiem Cesvaines novada domes 2011.gada 3.februāra saistošajos
noteikumos Nr.2 „Cesvaines novada pašvaldības 2011.gada budžets”.
Pieņēma precizētus 2011.gada 14.jūlija saistošos noteikumus Nr.16 „Par dzīvokļa
pabalstu ” jaunā redakcijā kā saistošos noteikumus Nr.19 „Par dzīvokļa pabalstu.
Pieņēma precizētus 2011.gada 14.jūlija saistošos noteikumus jaunā redakcijā kā saistošos
noteikumus Nr.20 „Par pašvaldības nodevu par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un
apliecinātu to kopiju saņemšanu”.
Komandēja domes priekšsēdētāju Vilni Špatu piedalīties Latvijas Piļu un muižu
asociācijas pieredzes apmaiņas izbraukuma seminārā Igaunijā no 2011.gada 13.14.oktorim.
Nolēma domes priekšsēdētāja vietniekam Jurim Rozenbergam aizvietot domes
priekšsēdētāju viņa komandējuma laikā 13.,14.oktobrī.
Piešķīra līdzfinansējumu Ls 1022,06 biedrības „Durvis”, reģistrācijas Nr.40008115005,
projekta „Laukuma vienkāršotā rekonstrukcija” līdzfinansēšanai.
Piekrita, ka nekustamais īpašums “Priedītes” tiek sadalīts divos patstāvīgos īpašumos. No
nekustamā īpašuma “Priedītes” atdalītajai daļai -1.zemes vienībai, kas sastāv no zemes ar
kadastra Nr.7027 006 0130 piešķirt nosaukumu “Vanadziņi”, Cesvaines pagasts,
Cesvaines novads. Nekustamā īpašuma “Priedītes” daļai - 2. un 3.zemes vienībai, kas
sastāv no zemes ar kadastra Nr.7027 003 0039 un 7027 003 0102, saglabāt nosaukumu
“Priedītes”, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads.
Piekrita, ka no īpašuma “Majori”, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads, Raiņa iela 3,
Cesvaine, Cesvaines novads, tiek atdalīts 4.zemes gabals ar kadastra Nr.7027 011 0010
kā patstāvīgs īpašums. No īpašuma “Majori” atdalītajai daļai - 4.zemes vienībai, kas
sastāv no zemes ar kadastra Nr.7027 011 0010, piešķirt nosaukumu “Eņģeļi”, Cesvaines
pagasts, Cesvaines novads.
Nolēma, ka Nekustamā īpašuma “Majori”, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads; Raiņa
iela 3, Cesvaine, Cesvaines novads, pamatgabala ar kadastra Nr. 7007 005 0025
sadalīšanai nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.
Piešķīra ēku un būvju kompleksam - fermai ar šķūni, kas atrodas uz nekustamā īpašuma
“Mekši” 2. zemes vienības ar kadastra Nr.7027 004 0075, adresi “Mekši”, Cesvaines
pagasts, Cesvaines novads, LV-4871.
Piešķīra īpašumam „Pilnvērtīgās lopbarības cehs“ un būves „Lopbarības ceha graudu
noliktava”, kas atrodas uz zemes gabala ar kadastra Nr.7027 006 0056, adresi “Sviķu
noliktava”, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads, LV-4871.
Uzdeva domes priekšsēdētājam Vilnim Špatam pildīt izpilddirektora pienākumus viņa
atvaļinājuma laikā no 2011.gada 24.oktobra līdz 6.novembrim un apmaksāta
papildatvaļinājuma laikā no 7.novembra līdz 11.novembrim.
Nolēma pārdot izsolē pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Brīvības ielā 5-8,
Cesvainē, Cesvaines novadā, organizējot izsoli 2011.gada 6.decembrī plkst.11:00,



nosakot. Noteica dzīvokļa īpašumam nosacīto cenu Ls 3600. Apstiprināt dzīvokļa
īpašuma Brīvības ielā 5-8, Cesvainē, Cesvaines novadā, izsoles noteikumus.
Pieņēma saistošos noteikumus Nr.21 „Par sociālās palīdzības pabalstiem”.

