2016. gada 21. aprīļa domes sēdē
 Piekrita, ka domes priekšsēdētājs kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis SIA
“Cesvaines komunālie pakalpojumi” dalībnieku sapulcē apstiprina SIA “Cesvaines
komunālie pakalpojumi” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus, paredzot
pamatkapitāla palielināšanu, dalībniekiem izdarot ieguldījumus 11 000 euro apmērā
sabiedrības pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu skaitu jaunu daļu.
 Piekrita, ka domes priekšsēdētājs kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis SIA
“Cesvaines siltums” apstiprina uzņēmuma pamatkapitāla palielināšanas noteikumus,
paredzot pamatkapitāla palielināšanu, dalībniekam izdarot mantisko ieguldījumu
(siltumtrasi no centralizētās siltumtrases Augusta Saulieša ielā 4 līdz Cesvaines
internātpamatskolas katlumājai ar atzaru uz Augusta Saulieša ielu 3 180 m garumā
un trīs siltummezglus: katlumājas ēkā, internātpamatskolas ēkā un internāta ēkā) 69
200 euro apmērā sabiedrības pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu skaitu jaunu
daļu. Pēc SIA “Cesvaines siltums” dalībnieku sapulces lēmuma par pamatkapitāla
palielināšanu, Domei nodot SIA “Cesvaines siltums” ieguldāmos pamatlīdzekļus.
 Nolēma izdot saistošos noteikumus Nr.4 „Grozījumi Cesvaines novada domes
2009. gada 24. jūlija saistošajos noteikumos Nr.3 „Cesvaines novada pašvaldības
nolikums””.
 Nolēma grozīt Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas nolikumu.
 Apstiprināja pašvaldības aģentūras “Cesvaines tūrisma centrs” darbības stratēģiju
2016.-2017. gadam.
 Noteica pašvaldības nekustamajam īpašumam “Ozoli”, kas atrodas Cesvainē,
nosacīto cenu 1900 euro. Domes izpilddirektoram mēneša laikā nosūtīt uz zemes
gabala esošo ēku īpašniekam atsavināšanas paziņojumu par pašvaldības īpašuma
“Ozoli” iegādi par 1900 euro ar atlikto maksājumu uz 3 gadiem un pirmo iemaksu
30% apmērā no īpašuma pirkuma summas ar norādi viena mēneša laikā dot atbildi.
 Apstiprināja Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novada apvienotās būvvaldes
nolikumu.
 Apstiprināja apvienotās būvvaldes uzraudzības padomes nolikumu.
 Nolēma apmaksāt no pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem
novada 2 daudzbērnu ģimeņu 2 bērnu, kuri pavadīs 2 mēnešus viesģimenēs
Francijā, lidmašīnas biļetes uz Franciju un atpakaļ par kopējo summu abiem bērniem
līdz 600 euro, apdrošināšanas izmaksas - 80 euro, paredzot vecāku līdzfinansējumu
70 euro par katra bērna biļeti (jāiemaksā domes kasē līdz 2016. gada 1. augustam).
 Nolēma atbalstīt ar līdzfinansējumu divu Cesvaines novada jauniešu (100 euro
katram) dalību karatē sacensībās 2016. gadā, līdzekļus no kultūras nama budžeta
pārskaitot biedrībai „Sporta centrs „Samuraji””. Jauniešu trenerim iesniegt domei
informāciju par līdzekļu izlietojumu un dalību sacensībās līdz 2016. gada 31.
oktobrim.
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 Nolēma atbalstīt Cesvaines novada jauniešu dalību Madonas novada atklātajā
čempionātā florbolā 2016. gadā, apmaksājot komandas dalības maksu 30 euro,
pārskaitot to biedrībai „Florbola klubs “Madona”” no kultūras nama budžetā
paredzētajiem līdzekļiem. Komandas trenerim iesniegt domei informāciju par līdzekļu
izlietojumu un dalību sacensībās līdz 2016. gada 30. maijam.
 Nolēma atbalstīt novada politiski represētās personas ar dalības maksājumu 70
euro, kas paredzēts Latvijas politiski represēto personu salidojuma organizēšanai,
pārskaitot dalības maksu uz biedrības “Latvijas Politiski represēto apvienība” kontu,
kā arī atbalstīt represēto personu nokļūšanu salidojumā Ikšķilē, nodrošinot
transportu.
 Nolēma nodot Cesvaines novada domes bērnu un jauniešu centra lietošanā telpu
(Nr.2) un nodot Cesvaines vidusskolas Cesvaines 42. skautu vienības lietošanā
telpas (Nr.7 un Nr.8), kas atrodas pašvaldības īpašumā Pils ielā 2 Cesvainē.
 Mainīt nekustamajam īpašumam “Ūbāni” nosaukumu, piešķirot nosaukumu
“Ūbānu mežs”, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads.
 Nolēma grozīt 2016. gada 11. februāra domes sēdes Nr.2 11.2. lēmuma grafisko
pielikumu, apstiprināt grafisko pielikumu pēc precizēšanas.
 Apstiprināja deputāta Matīsa Vaska pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa,
pamatojoties uz viņa personīgo iesniegumu.

2

