
7.aprīļa domes sēdē: 

 Par SIA „Cesvaines siltums” 2010. Gada pārskatu un uzņēmuma darbību 

informē valdes loceklis Aivars Baiers.  

 Nolēma uzsākt Cesvaines novada attīstības plāna, kas sastāv no ilgtermiņa 

attīstības stratēģijas 2012. – 2014. Gadam un vidēja termiņa attīstības 

programmas 2012. – 2018. Gadam, izstrādi. Par plāna vadītāju nozīmēja 

domes teritorijas plānotāju Līgu Nagli. Izveidoja attīstības plāna darba grupu 

piecu cilvēku sastāvā. Apstiprināja attīstības plāna izstrādes darba 

uzdevumu. Plāna izstrādes gala termiņš – 2012. gada 31. marts. 

 Nolēma piedalīties Izglītības un zinātnes ministrijas projektu konkursā 

„Resursu punkta jauniešiem izveide pašvaldībās sadarbībā ar jaunatnes 

organizācijām” ar domes izstrādāto projekta iesniegumu „Resursu punkta 

jauniešiem izveide Cesvaines pašvaldībā”. Projekta izmaksas Ls 1920, kuru 

pilnībā finansē valsts. Projekta atbalsta gadījumā paredzēts iegādāties ziemas 

sporta inventāru vidusskolai.  

Domes izstrādātais projekts „Atbalsts jauniešu centra darbības 

nodrošināšanai Cesvaines pašvaldībā” ar paredzēto finansējumu Ls 1550 

nav atbalstīts.  

 Lai piedalītos Kulēnas – Madonas sadraudzības 20 gadadienas svinībās 

Francijā, no 15. – 25. maijam uz Kulēnu piekrita komandēt domes 

priekšsēdētāju Vilni Špatu un projektu vadītāju Ivetu Raimo.  

 Izdeva saistošos noteikumus Nr.4 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

Cesvaines novadā”.  

 Apstiprināja domes nolikumu par dāvinājuma pieņemšanas un pārzināšanas 

kārtību.  

 Izdarīja grozījumus nolikumā par grāmatvedības kārtošanu un organizēšanu. 

 Izveidoja malkas šķūņa-garāžas Augusta Saulieša ielā 7 a, Cesvainē 

būvniecības ekspluatācijā pieņemšanas komisiju.  

 Atbalstīja biedrības „Durvis” izstrādāto projektu „Laukuma vienkāršota 

rekonstrukcija” ar līdzfinansējumu Ls 1022. Biedrība paredzējusi piedalīties 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai izsludinātajā konkursā. 

Projekta apstiprināšanas gadījumā atpūtas un sporta laukumā Rīgas ielā 4 

tiks uzlikts triecienus absorbējošs segums basketbola laukumam, apzaļumota 

teritorija, uzlikta pārvietojamā tualete. Projekta kopīgās izmaksas Ls 10220. 

 Piekrita izīrēt dienesta dzīvokli Pils ielā 2 vidusskolas darbiniecei. 

 Vienai iedzīvotājai izīrēja dzīvokli pašvaldības dzīvojamā mājā „Komunāri”.  

 Piekrita, ka no nekustamā īpašuma „Grāvruņģi” atdalītajai zemes daļai 

piešķir nosaukumu „Grāvruņģu mežs”. Paliekošajai daļai mainīja 

nosaukumu no „Grāvruņģi” pret „Pavasari”.  


