19. marta domes sēdē:
• Nolēma izdot saistošos noteikumus Nr. 4 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par maznodrošinātu Cesvaines novadā”.
• Nolēma izdot saistošos noteikumus Nr. 4 „Par grozījumiem Cesvaines novada
domes 2014. gada 14. marta saistošajos noteikumos Nr. 7 „Par kustamo īpašumu, kas
nav uzskatāms par īpašumu, novērtējot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes
(personas) statusam, Cesvaines novadā””.
• Nolēma atzīt Nauri Skuķi par pašvaldības nekustamā īpašuma privatizācijas
pretendentu; nosakot pirkuma maksu, pārdot īpašumu minētajai personai.
• Nolēma izdot saistošos noteikumus Nr. 5 „Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja
vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Cesvaines novadā”.
• Nolēma noslēgt līgumu ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi par Cesvaines
novada bāriņtiesas noteikto funkciju izpildi uz 5 gadiem.
• Nolēma izīrēt Cesvaines novadā deklarētai personai viendzīvokļa dzīvojamo māju
„Čemuri” uz laiku līdz 2016. gada 1. janvārim un noslēgt īres līgumu ar tiesībām to
pagarināt.
• Ierakstīt zemesgrāmatā pašvaldības īpašumu „Kārzdabas Mazā skola” un uz tā
esošas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar četrām saimniecības ēkām.
• Nolēma novērtēt īpašumus: „Kārzdaba”, „Čemuri” un dzīvokli Rīgas ielā 14 – 2, lai
vēlāk varētu lemt par to atsavināšanu.
• Atbalstīt Ilgvara Martemjanova piedalīšanos Latvijas Alternatīvās motosportu
asociācijas organizētajā motokrosa turnīrā 8 posmu sacensībās Latvijā 2015. gadā un
lūgt kultūras nama direktori no kultūras nama budžetā paredzētajiem līdzekļiem
apmaksāt Ilgvara Martemjanova dalību sacensībās 210 euro apmērā.
• Piešķirt Cesvaines sociālajam dienestam 2819 euro no pašvaldības budžeta
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem sociālā dienesta telpu Pils ielā 2 remontdarbu
pabeigšanai.
• Apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Lejas Daukstes”
sadalīšanai, 1. zemes vienībai saglabāt esošo nosaukumu „Lejas Daukstes”, 2. zemes
vienībai piešķirt nosaukumu „Daukstulejas” un 3. zemes vienībai piešķirtm
nosaukumu „Jokums-Daukstes”.
• Piekrita, ka no nekustamā īpašuma „Lejas Daukstes” tiek atdalīta 2. zemes vienība,
kas kopā ar daļu no zemes vienības veidos jaunu īpašumu, piešķirot nosaukumu
„Daukstulejas”.
• Nolēma pagarināt novadā deklarētai personai īres līgumu par dzīvokli
daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā „Dālijas”.
• Nolēma izīrēt novadā deklarētai personai dzīvojamo telpu (dzīvokli) pašvaldībasm
mājīpašumā „Klintaines”, paredzot līgumā tiesības uz līguma pagarināšanu, ja
izpildīti visi likuma „Par dzīvojamo telpu īri” nosacījumi.
• No internātpamatskolas, sociālā dienesta, Kraukļu bibliotēkas, domes pamatlīdzekļu
uzskaites izslēgt vairākas nolietojušās inventāra vienības.
• Nolēma samazināt valsts nodevu par paraksta apliecināšanu uz likumprojekta vai
Satversmes grozījumu projekta un noteikt to 1 euro (ne vairāk kā 1,42 euro).
• Nolēma samazināt valsts nodevu par mantojuma saraksta sastādīšanu, ja mantojums
tiek pieņemts nepilngadīgā vārdā, to 20 euro (nodeva ir 48,38 euro).

