
 

2014.gada 16.aprīļa domes sēdē:   

 Noslēdza vienošanos ar SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi” par atbalstu uzņēmumam, katru gadu 
palielinot pamatkapitālu, ieskaitot tajā aizņēmuma 93 800 euro (projekta „Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Cesvainē” realizācijai) atmaksas gada pamatsummu un procentus, līdz aizņēmuma 
atmaksai, pamatojoties uz SIA”Cesvaines komunālie pakalpojumi” un Valsts kases vai citas kredītiestādes 
noslēgto aizdevuma līgumu. 

 Nolēma apmaksāt no pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem novada 2 
maznodrošināto ģimeņu 2 bērnu, kuri pavadīs 2 mēnešus viesģimenēs Francijā, lidmašīnas biļetes uz 
Franciju par kopējo summu 582 euro un apdrošināšanas izmaksas 132 euro, paredzot vecāku 
līdzfinansējumu 70 euro par bērna biļeti. 

 Apstiprināja Cesvaines novada pašvaldības ceļu un ielu fonda vidējā termiņa programmu 2014.-
2016.gadam 

 Apstiprināja Cesvaines novada pašvaldības transportlīdzekļu izmantošanas noteikumus 

 Nodeva atsavināšanai pašvaldības vieglo pasažieru automašīnu OPEL ASTRA CARAVAN, ar atlikušo 
bilances vērtību 605.97 euro, pārdodot to par brīvu cenu. Noteica nosacīto automašīnas cenu 700 euro. 

 Komandēja Cesvaines kultūras nama vadītāju Kristīni Aumeli 2014.gada 6. un 7.maijā piedalīties Vidzemes 
plānošanas reģiona un Pleskavas apgabala organizētajā kultūras darbinieku izbraukuma seminārā Pleskavā, 
apmaksājot semināra izdevumus 145 euro, un 30% no dienas naudas normas. 

 Pagarināja S.C. īres līgumu par dienesta dzīvokļa īri līdz 2015.gada 30.jūnijam. 

 Nekustamajiem īpašumiem atdalīja zemes vienības, atdalītajām vienībām piešķīra nosaukumu, adresi un 
noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.  

 Ievēlēja domes iepirkumu komisijā Elitu Kvēpu.  

 Izdeva saistošos noteikumus Nr.10 „Par Cesvaines novada domes 2014.gada 14.marta saistošo noteikumu 
Nr.4 „Par kārtību, kādā Cesvaines novada pašvaldības darbinieki rīkojas ar pašvaldības mantu” atzīšanu 
par spēku zaudējušiem”. 

 Nolēma piedalīties Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludinātajā atklāto projektu konkursā 
„Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās 
aktivitātes visiem jauniešiem” ar Cesvaines novada domes izstrādāto projekta iesniegumu „Vasaras 
aktivitātes jauniešiem Cesvainē”, projekta kopējās izmaksas ir 3500 euro, kur 100% ir valsts budžeta 
finansējums. 

 Nolēma neiznomāt Cesvaines pils pagalmu TRON HOLDING INC. publiska pasākuma rīkošanai 2014.gada 
7.jūnijā. 

 


