2016. gada 11. februāra domes sēdē

Nolēma izdot saistošos noteikumus Nr. 2 „Cesvaines novada pašvaldības 2016.
gada budžets”.

Apstiprināja Cesvaines novada pašvaldības ceļu un ielu fonda vidējā termiņa
programmu 2016. - 2018. gadam.

Apstiprināja pašvaldības aģentūras „Cesvaines tūrisma centrs” 2015. gada plāna
izpildi, 2016. gada plānu un 2016. gada budžetu.

Nolēma izmainīt atsevišķas amata vietas, kā arī izdarīt izmaiņas institūciju algu
sarakstos.

Apstiprināja Cesvaines sociālā dienesta sociālās aprūpes nodaļas viena klienta
uzturēšanās izmaksu tāmi 2016. gadam: mēnesī - 614.01 euro, gadā - 7368.15 euro.

Noteica maksu 100 euro (bez pensijas daļas iemaksas) par Cesvaines sociālā
dienesta sociālās aprūpes nodaļas sniegtajiem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumiem Cesvaines novadā deklarētajiem iedzīvotājiem
2016.gadā.

Apstiprināja viena audzēkņa izmaksas 2016. gadā euro: Cesvaines vidusskolā
mēnesī - 114.74, gadā - 1376.89; PII „Brīnumzeme” mēnesī - 165.13, gadā - 1981.55.


Nolēma mainīt zemes robežas, nemainot zemes gabalu kopplatības.


Nolēma atbalstīt divu Cesvaines novada sportistu, Latvijas Republikas jaunatnes
izlases dalībnieku, braucienu uz mācību treniņnometni Spānijā 2016. gada 5. - 26. aprīlī,
apmaksājot 200 euro katram nometnes dalībniekam no kultūras nama budžetā
paredzētajiem līdzekļiem, un lūgt sniegt informāciju par līdzekļu izlietojumu līdz 2016.
gada 1. jūnijam.

Izslēdza no Cesvaines vidusskolas pamatlīdzekļu uzskaites nolietotos
pamatlīdzekļus: Cesvaines pilsētas maketu, divus atpūtas krēslus 3-vietīgus, radio
mikrofonu, mikroskopa digitālo kameru.

Noteica dalības maksu – 7 euro no komandas Cesvaines kultūras nama
organizētajās sacensībās „Cesvaines novada atklātais volejbola turnīrs sievietēm 2016”
un „Cesvaines novada florbola turnīrs 2016”.


Apstiprināja Cesvaines novada jaunatnes politikas stratēģiju.


Nolēma izstrādāt un iesniegt izvērtēšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijā projektu ideju konceptus: uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās
infrastruktūras attīstība Cesvaines pilsētā un piekļuves nodrošināšana rūpnieciskās
ražošanas objektiem Cesvainē. Noslēgt sadarbības līgumu ar AS „Cesvaines piens” un
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sagatavot komersanta rakstisku apliecinājumu par interesi piedalīties projektā
„Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Cesvaines pilsētā”.

Nolēma noslēgt sadarbības līgumu ar Valsts ieņēmumu dienestu par informācijas
sniegšanu tiešsaistes režīmā, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras epakalpojumu infrastruktūru.

Nolēma noslēgt sadarbības līgumu ar Aizsardzības ministrijas padotībā esošo
Jaunsardzes un informācijas centru par jaunatnes pilsoniskās apziņas un personiskās
līdzdalības prasmju veidošanās veicināšanu, iesaistot jauniešus Jaunsardzes kustībā un
īstenojot licencētu jaunsargu interešu izglītības programmu.

Nolēma deleģēt Jēkabpils pilsētas pašvaldībai nodrošināt pašvaldības pedagoģiski
medicīniskās komisijas darbību un pieejamību bērniem ar speciālām vajadzībām uz 3
gadiem.

Pamatojoties uz Anša Graudiņa iesniegumu, izslēgt viņu no administratīvās komisijas
sastāva un iekļaut administratīvās komisijas sastāvā Ilzi Auziņu (18.02.2016. I. Auziņa
ievēlēta par minētās komisijas priekšsēdētāju).

Samaksāt „Demola Latvia” par projektu „Cesvaines novada tūrisma,
uzņēmējdarbības un komunikācijas iespējamie attīstības virzieni” līgumā nolīgto 1200 euro
atlīdzību.
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