23. aprīļa domes sēdē:
• Nolēma izdot saistošos noteikumus Nr. 7 „Par grozījumiem Cesvaines novada
domes 2013. gada 14. novembra saistošajos noteikumos Nr. 14 „Pašvaldības
aģentūras „Cesvaines tūrisma centrs” maksas pakalpojumi””.
• No domes ziedojumu konta līdzekļiem apmaksāt 8000 euro sešu trenažieru iegādei
senioru vingrošanas laukuma ierīkošanai Augusta Saulieša ielā 14 Cesvainē.
• No kultūras nama budžeta līdzekļiem apmaksāt (200 euro) Reno Artūra Apiņa
braucienu uz mācību treniņnometni Portugālē.
• Atbalstīt Cesvaines novada vīriešu florbola komandas piedalīšanos sacensībās
„Madonas novada pašvaldības kauss florbolā” Madonā un lūgt kultūras nama
direktori no kultūras nama budžeta līdzekļiem apmaksāt sportistu dalības maksu
sacensībās (30 euro).
• No kultūras nama budžeta līdzekļiem apmaksāt (200 euro) Ata Vereba, biedrības
„Stari motocentrs” biedra, dalību motosporta sacensībās.
• Apmaksāt divu novada maznodrošināto ģimeņu divu bērnu lidmašīnas biļetes uz
Franciju par kopējo summu 700 euro un apdrošināšanas izmaksas 67,42 euro no
pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, paredzot vecāku
līdzfinansējumu 70 euro par bērna biļeti.
• No Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas pamatlīdzekļu uzskaites nolēma izslēgt
vairākas nolietojušās inventāra vienības.
• Noteica 2 euro dalības maksu Cesvaines kultūras nama organizētajā sporta
pasākumā „Pavasara orientēšanās kross 2015” 17. maijā Cesvainē.
• Nolēma komandēt pašvaldības aģentūras „Cesvaines tūrisma centrs” direktori Diānu
Glaudāni, domes saimniecības vadītāju Aleksandru Trofimovu Cesvaines novada
tūrisma uzņēmēju pieredzes apmaiņas braucienā uz Tartu, Olustveri Igaunijā.
• Pagarināt Cesvaines vidusskolas apkopējai Skaidrītei Cielavai īres līgumu par
dienesta dzīvokli līdz 2015. gada 31. augustam.
• Dzīvoklim Nr. 1, kas atrodas dzīvojamajā mājā „Vidus Noras”, piešķirt adresi
„Vidus Noras” 1, dzīvoklim Nr. 2, kas atrodas dzīvojamajā mājā „Vidus Noras”,
piešķirt adresi „Vidus Noras” 2.
• Piekrita, ka pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis (domes priekšsēdētājs)
pieņem dalībnieka lēmumu par SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi” un SIA
„Cesvaines siltums” pamatkapitāla un pamatkapitāla daļas nominālvērtības
denomināciju no latiem uz euro.
• Piekrita, ka domes priekšsēdētājs kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis SIA „Cesvaines
komunālie pakalpojumi” apstiprina uzņēmuma pamatkapitāla palielināšanas
noteikumus, paredzot pamatkapitāla palielināšanu, dalībniekiem izdarot ieguldījumus
12 313 euro apmērā sabiedrības pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu skaitu jaunu
daļu.

