
1 

 

2016. gada 11. augusta domes sēdē nolēma 
                           
 

  Noteikt maksu par atkritumu apsaimniekošanu Cesvaines novadā - EUR 94,14 
par tonnu, ko veido maksa par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, 
uzglabāšanu (EUR 52,63 par t), atkritumu apglabāšanas tarifs poligonā - EUR 29,51 par 
t, dabas resursu nodoklis - EUR 12,00 par t. PVN ir EUR 19,77, kopā - EUR 113,91 par t 
jeb EUR 15,95 par 1 m3 sākot ar 2016. gada 5. septembri. 
 
  Apstiprināt Cesvaines novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam 
rīcības un investīciju plāna 2016. gada 11.augusta aktualizēto redakciju. 
 
  Piedalīties ar projekta iesniegumu „Tautastērpi Cesvaines kultūras nama 
amatierkolektīviem” nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā LEADER 
projektu iesniegumu konkursa 4. kārtas izsludinātajā rīcībā „Tautastērpi 
amatierkolektīviem”, ko organizē Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, 
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam ietvaros ar projekta kopējām 
izmaksām EUR 2857,42, t.sk. līdzfinansējums 30% apmērā – EUR 8571,43 no 
pašvaldības budžeta līdzekļiem. 
 
  Piedalīties ar projekta iesniegumu „Staļļu jumta rekonstrukcija Cesvainē” 
nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā LEADER projektu iesniegumu 
konkursa 4. kārtas izsludinātajā rīcībā 2.1. rīcība „Kultūrvēsturisku pieminekļu un dabas 
objektu sakārtošana, veicinot tūrismu un iedzīvotāju aktivitāti”, ko organizē Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–
2020.gadam ietvaros ar projekta kopējām izmaksām EUR 62500,00, t.sk. līdzfinansējums 
20% apmērā EUR 12500,00 no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 
 
  Iesniegt darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā 
atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses 
pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem 
iedzīvotājiem” pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un 
slimību profilaksei” ietvaros projektu “Vesela un laimīga ģimene Cesvaines novadā”. 
 
  Uzsākt darbu pie sporta zāles Madonas ielā 1, Cesvainē, tehniskās 
dokumentācijas izstrādes un būvniecības. Kā finansējuma avotu plānojot Valsts kases 
aizdevumu. 
 
  Precizēt sadarbības projektā ”Gaismas ceļš caur gadsimtiem” iekļaujamās 
papildus aktivitātes. Projektā piedalīties ar projekta partneriem - Gulbenes, Alūksnes un 
Smiltenes novada domi. 
 
  Iesaistīties kā sadarbības partnerim Eiropas Sociālā fonda atbalsta mērķa 
"Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības 
iestādēs” projekta īstenošanā no 2016.gada līdz 2020.gadam. Paredzēt projektā iesaistīt 
Cesvaines vidusskolu un Cesvaines internātpamatskolu. 
 
  Komandēt domes priekšsēdētāju Vilni Špatu un domes juristi un bāriņtiesas 
locekli Sarmīti Melli uz Vaiji (Weyhe) Vācijā, lai piedalītos Cesvaines novada pašvaldības 
un pašvaldības Vaijē (Weyhe) sadarbības pasākumā no 2016. gada 29. augusta līdz 5. 
septembrim. Domes priekšsēdētāja 2.vietniecei Skaidrītei Aveniņai aizvietot 
priekšsēdētāju komandējuma laikā. 
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  Komandēt domes izpilddirektoru Uģi Fjodorovu Latvijas Pašvaldību 
izpilddirektoru asociācijas pieredzes apmaiņas braucienā uz Poliju no 2016.gada 11. 
septembra līdz 17.septembrim. Domes teritorijas plānotājai Ramonai Vucānei aizvietot 
izpilddirektoru komandējuma laikā. 
 
  Pagarināt domes un AS “SEB banka” līguma termiņu par bankomāta 
izvietošanu domes administrācijas ēkā līdz 2019. gada 17. februārim. 
 
  Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7007 001 
0081, ar nosaukumu Alberta Vītola iela 2B, Cesvaine, kas atrodas Cesvaines novadā 
izsoles rezultātus. 
 
  Pārdot izsolē domei piederošo automašīnu „Citroen Jumpy”, reģistrācijas 
numurs HB5899, nosakot nosacīto cenu EUR 3300, izsoles noteikumus un izsoles 
komisiju. 
 
  Noslēgt trīspusēju sadarbības līgumu starp domi, Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministriju un Lauku atbalsta dienestu par klientu informēšanu par 
platību maksājumu iesniegšanas kārtību Valsts un pašvaldību vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā domē uz nenoteiktu laiku.  
 
  Noslēgt četrpusēju sadarbības līgumu starp domi, Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministriju, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA) un 
Ventspils pilsētas pašvaldības iestādi ”Ventspils Digitālais centrs” par personas datu 
apstrādi un datu aizsardzību, pieņemot no klientiem VSAA iesniegumus valsts un 
pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā Cesvaines novada domē. 
 
  Atzīt, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7007 003 0041 (platība 
5,44 ha) un 7007 003 0042 (platība 0,85 ha) nav pašvaldībai piekritīgā zeme. Noteikt, ka 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir zeme dzelzceļa infrastruktūras un ceļu zemes 
nodalījuma joslā. Piešķirt zemes vienībām nosaukumus: ar kadastra apzīmējumu 7007 
003 0041 - “Autoceļš P37”, ar kadastra apzīmējumu 7007 003 0042 - “Autoceļš V863”, 
Cesvaines pagasts, Cesvaines novads. 
 
  Atbalstīt ar līdzfinansējumu EUR 496 foto albuma „Vidzemē man būt!” 
sagatavošanu un izdošanu biedrības „Balvu olūts” projektu, pretī saņemot foto albuma 62 
eksemplārus. 
 
  Piekrita, ka SIA ”Cesvaines komunālie pakalpojumi” pagarina īres līguma 
termiņu uz vienu gadu ar Ļubovu Ignatjevu un Valdi Apsīti par pašvaldības dzīvokli, 
paredzot tiesības pagarināt īres līgumu, ja tiek pildīti īres līguma nosacījumi.  
 
  Izslēgt no domes Administratīvās komisijas sastāva Anitu Kanču. Iekļaut 
Administratīvās komisijas sastāvā Viktoru Leimani. 
 
  Izdot Cesvaines internātpamatskolas direktora amata konkursa nolikumu. Un 
atlikt lēmuma projekta “Izsludināt atklātu konkursu uz vakanto Cesvaines 
internātpamatskolas direktora amata vietu” pieņemšanu. 

  

 
 


