2012. gada 10. maija domes sēdē:
• Uzklausīja pašvaldības kapitālsabiedrību „Cesvaines siltums” un „Cesvaines
komunālie pakalpojumi” valdes locekļu Aivara Baiera un Ināras Puķītes pārskatu par
darbu 2011. gadā un kapitālsabiedrības „ALBA 5”, kurā Cesvaines novada domei
pieder 8,87 % kapitāldaļu) valdes locekļa Ainara Meldera informāciju par darbu
pagājušajā gadā un problēmām atkritumu apglabāšanas poligona
apsaimniekošanā.
• Nolēma sniegt galvojumu SIA „ALBA 5”, vienotais reģistrācijas nr.
LV44103026358, kurā 8,87 % kapitāla daļu pieder Cesvaines novada domei,
aizņēmumam Ls 19 227 (deviņpadsmit tūkstoši divi simti divdesmit septiņi lati)
apmērā vai ekvivalentam citā valūtā ar plānoto procentu likmi 3,2% AS „Nord banka”
ar aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu no 2012. gada jūnija līdz 2026. gada
februārim, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma saņemšanai iesniegtā
projekta „Atkritumu apglabāšanas poligona „Kaudzītes” infrastruktūras attīstība”
realizēšanai.
• Apstiprināja Cesvaines novada pašvaldības 2011. gada saimniecisko pārskatu.
• Izdeva saistošos noteikumus Nr.6 „Par grozījumiem Cesvaines novada domes 2012.
gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Cesvaines novada pašvaldības 2012.
gada budžets”.
• Precizēja 2012. gada 22. marta domes sēdes Nr.4 lēmumus par adrešu piešķiršanu.
• Piešķīra adresi „Stari”, Cesvaines pag., Cesvaines novads un mainīja mājīpašumam
nosaukumu un adresi no „Ješkas”, Cesvaines pagasts, pret nosaukumu un adresi
„Ješkas 2”, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads.
• Noteica nomas maksu Ls 0,23 par m2 pašvaldībai piederošās noliktavas Pils ielā 3,
Cesvainē, 2.stāva telpām.
• Iznomāja D. C. 20 kvadrātmetrus pašvaldībai piederošās noliktavas Pils ielā 3,
Cesvainē, 2. stāvā un proporcionālo zemes gabala platību velosipēdu novietošanai
tūrisma sezonas laikā no 2012. gada 1. jūnija līdz 2012. gada 31. augustam.
• Grozīja domes 2012. gada 29. februāra domes sēdes Nr.3 lēmumu par lidmašīnas
biļešu apmaksu maznodrošināto ģimeņu bērniem, palielinot kopējosummu par Ls 78,
un saglabājot vecāku līdzfinansējumu.
• Atbalstīja Cesvaines novada senioru izstrādāto projektu ”Būsim sportiski!” projekta
„Senioru ceļš” ietvaros, paredzot iznomāt telpas Augusta Saulieša ielā 12, Cesvainē,
projektā paredzētajai vietai, kurā izvietot trenažierus un vingrošanas
paklājiņus.
• Atcēla domes lēmumus par nodomu protokola noslēgšanu un zemes iznomāšanu
SIA „Servo Vidzeme” koģenerācijas stacijas uzbūvēšanai Cesvainē.
• Anulēja V. T. sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu.
• Izdeva saistošos noteikumus Nr.7 „Saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību
Cesvaines novadā”.
• Noteica, ka Cesvaines novada dzimtsarakstu nodaļā laulību noslēgšana no 2012.
gada 1. jūnija līdz 2012. gada 15. septembrim notiks Cesvaines kultūras nama telpās
Pils ielā 8, Cesvainē, Cesvaines novadā.
• Izveidoja nosaukuma „Sakoptākais objekts Cesvaines novadā” piešķiršanas komisiju
šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs Vilnis Špats, komisijas locekļi – Ritma Zeiļuka,
Ansis Graudiņš, Kristīne Vilciņa, Liene Zīlīte, Olga Klimanova, Uģis Fjodorovs, Līga
Ozola.
• Piekrita, ka no nekustamā īpašumā “Ežkalni”, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads,
tiek atdalīta 2.zemes vienība ar kadastra Nr.7027 006 00 kā patstāvīgs īpašums.

Atdalītajai daļai piešķīra nosaukumu “Lejas Ežkalni”, Cesvaines pagasts, Cesvaines
novads, un saglabāja jau esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.
• Nolēma atļaut pārņemt īres saistības A. V. par dzīvojamo telpu Pils ielā 4-1,
Cesvainē, lietošanu un noslēgt īres līgumu uz 15 gadiem.
• Noslēdza sadarbības līgumu ar Nodarbinātības valsts aģentūru „Par savstarpēju
informācijas apmaiņu, sadarbību nodarbinātības veicināšanā un ar bezdarba
samazināšanu saistīto izdevumu uzdevumu izpildi” uz 10 gadiem.
• Atcēla satiksmes ar transportlīdzekļu masas ierobežojumu uz visiem pašvaldības
autoceļiem no 2012. gada 14. maija.
• Nolēma pārdot izsolē demontējamās estrādes metāla konstrukciju (ar nojaukšanu) un
noteica tās sākumcenu Ls 15 000.
• Uzdeva domes priekšsēdētājam Vilnim Špatam pildīt izpilddirektora pienākumus
viņa atvaļinājuma laikā no 2012. gada 11. jūnija līdz 1. jūlijam, no 13. augusta līdz
19. augustam, un papildus atvaļinājuma laikā no 20. augusta līdz 24. augustam,
saņemot piemaksu 20% apmērā no savas mēnešalgas.

