2013. gada 23. maija domes sēdē:
• SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi”un SIA „Cesvaines siltums” ziņo par 2012.
gada pārskatu un uzņēmuma darbību.
• Apstiprināja Cesvaines novada pašvaldības 2012. gada publisko un saimniecisko
pārskatu.
• Pilnveidoja Cesvaines novada teritorijas plānojuma 2008. – 2020. gadam grozījumu 1.
redakciju atbilstoši institūciju atzinumiem un publiskās apspriešanas rezultātiem.
• Akceptēja zemes ierīcības projekta izstrādāšanas nepieciešamību nekustamajam
īpašumam.
• Noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.
• Nolēma piedalīties ar projekta iesniegumu „Cesvaines bibliotēkas telpu vienkāršotā
rekonstrukcija” nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā „LEADER”
projektu iesniegumu konkursā „Madonas novada fonda darbības stratēģijas 2009.2013.gadam”, kas organizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku
attīstības programmas 2007.-2013.gadam ietvaros ar projekta kopējām izmaksām
Ls 12 084,73. Projekta „Cesvaines bibliotēkas telpu vienkāršotā rekonstrukcija”
apstiprināšanas gadījumā finansēšanai paredzēt pašvaldības līdzfinansējumu Ls 2 496,84
un projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu Ls 10 586,63, tai skaitā,
līdzfinansējums – Ls 2496,84, projekta realizācijai nepieciešamais finansējums Ls
5992,44 un neattiecināmās izmaksas PVN - Ls 2097,35, ņemot aizņēmumu
uz 3 gadiem Valsts kasē.
• Izslēdza no Cesvaines bibliotēkas uzskaites nolietojušos pamatlīdzekļus.
• Izslēdza no domes pamatlīdzekļu uzskaites automašīnu Mazda 2500TD/DK un nolēma
to pārdot izsolē ar nosacīto cenu Ls 400 (14. jūnijā izsolē automašīna tika pārdota par
620Ls).
• Noteica nomas maksu Ls 2 par kvadrātmetru mēnesī (tajā skaitā, komunālie maksājumi,
PVN) par pašvaldībai piederošās ēkas Augusta Saulieša ielā 14, Cesvainē, 2.stāva telpām
Nr.13, 14, 14A.
• Iznomāja I. D. 24,5 kvadrātmetrus pašvaldībai piederošās telpas Augusta Saulieša ielā
12, Cesvainē, 2.stāvā masiera praksei uz vienu gadu.
• Paredzēja līdzfinansējumu Cesvaines Romas katoļu draudzes baznīcas Madonas ielā 3
kanalizācijas sistēmas pievienošanai pilsētas kanalizācijas sistēmai 30% apmērā no
tāmes, bet ne vairāk kā Ls 1000 no domes vides aizsardzības fonda līdzekļiem, pēc
izpildshēmas un tāmes iesniegšanas.
• Atļāva Cesvaines pirmsskolai „Brīnumzeme” no ziedojumu konta līdzekļiem izlietot Ls
1000 bērnu rotaļu laukuma inventāra iegādei.
• Piešķīra bāriņtiesas priekšsēdētājai Sarmītei Šķēlai ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu
četras kalendārās nedēļas no 2013. gada 8. jūlija līdz 4. augustam un apmaksātu
papildatvaļinājumu piecas darba dienas no 5. augusta līdz 9. augustam. Uzdeva
bāriņtiesas loceklei Ievai Apfelbergai pildīt bāriņtiesas priekšsēdētāja pienākumus no
2013. gada 8. jūlija līdz 21. jūlijam un Ansim Graudiņam no 22. jūlija līdz 9. augustam,
saņemot atalgojumu par nostrādātajām stundām, pieņemot apmeklētājus pirmdienās no
plkst. 10:00 līdz 13:00.

• Piešķīra pašvaldības īpašuma „Kraukļu skola”, Cesvaines pag., zāli 2013. gada
pašvaldības vēlēšanu deputātu kandidātiem kā vietu, kur rīkot tikšanās ar vēlētājiem,
nosakot maksu Ls 5,- stundā.
• Atbrīvoja no amata pašvaldības aģentūras „Cesvaines tūrisma centrs” vadītāju ar 2013.
gada 17.jūniju un uzdeva pašvaldības aģentūras „Cesvaines tūrisma centrs” gidei Diānai
Cepurniecei pildīt pašvaldības aģentūras „Cesvaines tūrisma centrs” vadītājas
pienākumus no 2013.gada 18.jūnija līdz jauna vadītāja ievēlēšanai.
• Nolēma no valsts budžeta mērķdotācijas novada māksliniecisko kolektīvu vadītājiem
2013.gadā izdarīt piemaksu par 2013.gada 1., 2.ceturksni.

