2012. gada 12. aprīļa domes sēdē:
Domes sēdes sākumā muzeja speciāliste Daiga Matroze deputātus iepazīstināja ar
notiekošo Cesvaines pilī saistībā ar ekspozīciju izvietošanu, sākoties aktīvajai tūrisma
sezonai.
• Deputāti iepazinās ar p/a “Cesvaines Tūrisma centrs” 2011. gada darbību slīdrādē.
Apstiprināja pašvaldības aģentūras „Cesvaines tūrisma centrs” pārskatu par 2011.
gada darbību un 2012. gada darba plānu.
• Anulēja V. Z. ziņas par deklarēto dzīvesvietu.
• Nolēma ņemt Valsts kasē aizdevumu Ls 28 700 (divdesmit astoņi tūkstoši septiņi
simti lati) 2012. gada jūnijā ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem
līdzfinansētā Cesvaines ūdenssaimniecības attīstības II kārtas projekta
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Cesvainē” īstenošanai, ko realizē SIA
„Cesvaines komunālie pakalpojumi”, un ieguldīt to minētā uzņēmuma pamatkapitālā,
paredzot atmaksas termiņu – 5 gadi ar atlikto maksājumu 9 mēneši, garantējot
aizņēmumu ar pašvaldības pamatbudžetu.
• Nolēma izlietot Ls 457,50 no ziedojuma līdzekļiem Cesvaines pirmsskolas
„Brīnumzeme” mēbeļu iegādei.
• Nolēma nekustamā īpašuma Augusta Saulieša iela 12, Cesvaine, Cesvaines novads
zemes vienības ar kadastra Nr.7007 002 0008 sadalīšanai un zemes ierīcības projekta
izstrādei, izveidojot trīs īpašumus.
• Komandēja domes priekšsēdētāju Vilni Špatu piedalīties Madonas novada
organizētajā braucienā uz sadraudzības pilsētu Kulēnu Francijā no 2012. gada 15. līdz
20. maijam, apmaksājot ceļa naudu, dienas naudu un citus izdevumus saskaņā ar
normatīvajiem aktiem, komandējuma laikā domes priekšsēdētāju aizvietos domes
priekšsēdētāja vietnieks Juris Rozenbergs.
• Mainīja viena mājīpašumam adresi.
• Nolēma vienam iedzīvotājam iznomāt uz 10 gadiem pašvaldībai piekritīgā apbūvētā
zemes gabala ar kadastra Nr.7027 006 0217 “Kraukļu darbnīcas” daļu 96 kv.m
platībā, uz kuras atrodas iedzīvotājam piederoša no paju sabiedrības “Cesvaine”
iegādāta degvielas noliktavas ēka – tagad garāža.
• Iznomāja uz 5 gadiem pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto zemes gabalu ar kadastra
Nr.7007 001 0065 pie Baznīcas ielas atsevišķiem pašvaldības iedzīvotājiem ar zemes
gabalu platībām 864 kv.m, 620 kv.m, 1674 kv.m, 1862 kv.m, 2122 kv.m, 760 kv.m,
800 kv.m un3350 kv.m.
• Atzina, ka divas ģimenes par tiesīgām saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļa
jautājuma risināšanā un iekļāva personas pašvaldības palīdzības reģistra „Dzīvojamās
telpas izīrēšana” pirmām kārtām nodrošināmo grupā ar kārtas Nr.1 un Nr. 2.
• Nolēma saskaņot Cesvaines novada domes administrācijas darba laiku no 2012.gada
2.maija līdz 2012.gada 15.septembrim:
Pirmdienās 08:00 – 13:00; 14:00 – 17:30
Otrdienās 08:00 – 13:00; 14:00 – 17:00
Trešdienās 08:00 – 13:00; 14:00 – 17:00
Ceturtdienās 08:00 – 13:00; 14:00 – 17:00
Piektdienās 08:00 – 13:00; 14:00 – 16:30
• Atbalstīja Cesvaines vidusskolas audzēkņu un pašvaldības iedzīvotāju piedalīšanos
Vidzemes čempionātā spēka trīscīņā Valmierā 21. aprīlī ar 30 litriem dīzeļdegvielas.

