2012.gada 13.septembrī notika izbraukuma domes sēde „Bioslovašēnos”,
Cesvaines pagastā, Cesvaines novadā.
Domes sēde sākās ar iepazīšanos ar biogāzes ražošanas staciju, ko
„Bioslovašēnos” būvē SIA „EcoZeta”. Ar būvniecību un jau notiekošo ražošanas
procesu sēdes dalībnieku iepazīstināja Ģirts Folmanis un Mihails Kozļakovskis.
 Apstiprināja pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma Nr.8, kas
atrodas Dārzu ielā 2, Cesvainē, Cesvaines novadā, izsoles rezultātus un
nolēma noslēgt pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju U.T. saskaņā ar izsoles
noteikumiem.
 Noteica mēneša darba algu Cesvaines vidusskolas direktoram – Ls 695;
Cesvaines pirmsskolas „Brīnumzeme” vadītājai – Ls 550; Cesvaines
internātpamatskolas direktorei – Ls 573; Cesvaines mūzikas un mākslas skolas
direktorei - Ls 507 no 2012.gada 1.septembra līdz 2013.gada 31.augustam;
 Lai būtu iespējams pašvaldībai piemērot nodokļu atbalsta pasākumus
nekustamā īpašuma nodoklim, izdeva saistošos noteikumus Nr.13 „Par
nodokļu atbalsta pasākumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim”.
 Apstiprināja Cesvaines sociālā dienesta apmeklētāju pieņemšanas laiku ar
2012.gada 16.septembri: pirmdienās: 8:30 - 13:00; 14:00 - 17:00, Otrdienās:
8:30 – 13:00, Piektdienās: 8:30 – 13:00.
 Noteica, ka Cesvaines sociālā dienesta atrašanās vieta no 2012.gada
16.septembra ir Pils iela 2, Cesvaine, Cesvaines novads. Darba laiks:
pirmdienās: 8:00 – 13:00; 14:00 – 17:30; otrdienās, trešdienās, ceturtdienās:
8:00 – 13:00; 14:00 – 17:00, piektdienās: 8:00 – 13:00; 14:00 – 16:30.
 Noteica, ka Cesvaines novada bāriņtiesas atrašanās vieta ir Pils iela 2,
Cesvaine, Cesvaines novads, no 2012.gada 16.septembra līdz domes
administratīvās ēkas remonta pabeigšanai. Darba laiks: pirmdienās: 8:00 –
13:00; 14:00 – 17:30; otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8:00 – 13:00; 14:00 –
17:00, piektdienās: 8:00 – 13:00; 14:00 – 16:30.
 Noteica, ka Cesvaines novada dzimtsarakstu nodaļā laulību noslēgšana notiek
Cesvaines kultūras nama telpās Pils ielā 8, Cesvainē, Cesvaines novadā, no
2012.gada 16.septembra līdz domes administratīvās ēkas remontdarbu
pabeigšanai.
 Atbalstīja ar līdzfinansējumu Ls 150 no pašvaldības budžeta līdzekļiem
neparedzētiem gadījumiem fonda „Sibīrijas bērni” grāmatas „Sibīrijas bērni”
2.sējuma izdošanu angļu valodā, pretī saņemot grāmatas 1.un 2.sējumu angļu
valodā Cesvaines bibliotēkai.
 Neatbalstīja lēmuma projektu par līdzfinansējuma piešķiršanu SIA „TV Studio
AG” projektam, veidojot LTV 7 kanālā medicīnas raidījumu „Tādas lietas”
par pareizu ēšanu pamatskolas vecuma bērniem.
 Mainīja un piešķīra adreses un nosaukumus nekustamajiem īpašumiem.
 Apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Kalna Skrīdi”,
Cesvaines pagasts, sadalīšanai, kā arī piešķīra lietošanas mērķi un nosaukumu
jaunveidotajām zemes vienībām
 Piekrita, ka no īpašuma “Kalna Skrīdi”, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads,
tiek atdalīta 2.zemes vienība kā patstāvīgs īpašums. Atdalītajai zemes vienībai
piešķīra nosaukumu “Jaunskrīdi”. Noteica nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība



Noteica, ka nekustamā īpašuma “Kraukļu galdniecība”, Cesvaines pagasts,
Cesvaines novads zemes vienības sadalīšanai nepieciešams izstrādāt zemes
ierīcības projektu un noteica izstrādes nosacījumus.

