
17. jūnija domes sēdē:
Sēde notika Cesvaines kultūras namā, kur deputāti iepazinās ar atjaunoto ēku.

 Apstiprināja Cesvaines novada domes pašvaldības 2010. gada publisko pārskatu.
 Līdz ar to, ka palielināts dabas resursu nodoklis noglabājamiem atkritumiem, SIA „Alba” lūdz ar

2011. gada 1.jūniju mainīt sadzīves atkritumu konteineru izvešanas cenas Cesvaines novada
teritorijā.
Noteica maksu par vienu kubikmetru atkritumu apsaimniekošanu – Ls 13,96. Tajā ietilpst PVN –
2,52, atkritumu apsaimniekošana – Ls 5,42, apglabāšanas tarifs poligonā – Ls 4,96, dabas resursu
nodokli Ls 1,06 par kubikmetru. Lēmums stājas spēkā ar 2011. gada 1. jūliju. Līdz šim bija
jāmaksā Ls 12,66/m3

 Nodibinājumu fonds „Grašu bērnu ciemats” izstrādājis projektu, kurā ir iespēja bērniem ar
problēmām ģimenēs viesoties pie franču viesģimenēm. Pēc vienošanās ar Cesvaines domi,
pašvaldība nolēma samaksāt divu novada bērnu braucienu – ceļa izdevumus uz Franciju.

 Piekrita samaksāt dalības maksu un ceļa izdevumus novada politiski represētajām personām uz
politiski represēto 13. salidojumu Ikšķilē 20. augustā.

 Noteica, ka Cesvaines vēlēšanu iecirknis atradīsies Cesvaines kultūras namā.
 Atbalstīja Cesvaines sociālā dienesta iesaistīšanos projektā par „zupas virtuves” izveidošanu 40

personām Cesvainē. Ēdienu izsniegšanas punkts – Pils ielā 2.
 Domes priekšsēdētājam Vilnim Špatam piešķīra ikgadējo atvaļinājumu no 18. jūlija līdz 14.

augustam un no 12. septembra līdz 25. septembrim. Viņu atvaļinājuma laikā aizvieto vietnieks
Juris Rozenbergs.

 Bāriņtiesas priekšsēdētājai Sarmītei Šķēlai piešķīra atvaļinājumu no 25. jūlija līdz 21.augustam
un no 22. līdz 26. augustam. Viņu aizvieto bāriņtiesas locekle Ieva Apfelberga.

 Apstiprināja nolikuma projektu par pašvaldības apbalvojumiem.
 Izdeva saistošos noteikumus „Ielu tirdzniecība Cesvaines novadā”.
 Atļāva Egilam Jankovičam, dzīvojošam Cesvaines pagasta „Urdavās” turpināt dzīvojamās mājas

un siltumnīcas būvniecību, saskaņojot būvniecību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 Atbalstīja Latvijas Pašvaldību savienības 22.kongresa rezolūciju „Par attīstības vadības principa

maiņu”, kura aicina Saeimu un Ministru kabinetu nākamā Eiropas Savienības budžeta ietvaros
vismaz trešo daļu no finanšu resursiem pielietot saskaņā ar pašvaldību patstāvīgi izvēlētiem
projektiem.


