2014. gada 14. marta domes sēdē:
• Nolēma ņemt Valsts kasē aizdevumu 119 600 euro Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļiem
līdzfinansētā projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Cesvaines
internātpamatskolā” īstenošanai un aizdevumu 93 800 euro 2014. gada aprīlī ar Eiropas Savienības
Kohēzijas fonda līdzekļiem līdzfinansētā Cesvaines ūdenssaimniecības attīstības II kārtas projekta
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Cesvainē” pabeigšanai, ko realizē SIA „Cesvaines komunālie
pakalpojumi”.
• Nolēma palielināt SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi” pamatkapitālu, ieguldot sabiedrības
pamatkapitālā 93 800 euro un pretī saņemot jaunu daļu skaitu.
• Izdeva saistošos noteikumus „Par kārtību, kādā Cesvaines novada pašvaldības darbinieki rīkojas ar
pašvaldības mantu”.
• Paredzēja 2014. gada valsts budžeta mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kas iekļautas Cesvaines kultūras nama budžetā,
novada māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām.
• Palielināja Cesvaines novada domes bērnu un jauniešu centra vadītāja amata vietu no 0,5 amata
vietām uz 1 amata vietu ar 2014. gada 1. aprīli.
• Izdeva saistošos noteikumus „Par grozījumiem Cesvaines novada domes 2013. gada 14. novembra
saistošajos noteikumos Nr. 14 „Pašvaldības aģentūras „Cesvaines tūrisma centrs” maksas pakalpojumi””.
• Noteica maksas pakalpojumu cenas internātpamatskolā, tās stājas spēkā 2014. gada 1. aprīlī.
• Nolēma atbalstīt ar 100 euro līdzfinansējumu E. Š. filmas veidošanai par pretošanās kustību Baltijā, kā
arī I. M. piedalīšanos Latvijas alternatīvās motosporta asociācijas organizētajā motokrosa turnīrā 10
posmu sacensībās Latvijā 2014. gadā, piešķirot 200 euro no domes budžeta līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem.
• Komandēja Cesvaines vidusskolas direktoru Didzi Bauni „COMENIUS” projekta „Pa dažādiem ceļiem –
vienā pasakā” dalībnieku sastāvā braucienā uz Vāciju no 2014. gada 14. marta līdz 25. martam.
Komandējuma laikā uzdeva Cesvaines vidusskolas direktora vietniecei izglītības jomā Veltai Kalniņai
pildīt direktora pienākumus, saņemot 30 % atlīdzību no viņai noteiktās mēnešalgas.
• Atdalīja zemes vienības un nekustamajiem īpašumiem piešķīra adreses.
• Grozīja akciju sabiedrībai „Latvijas autoceļu uzturētājs” Madonas ceļu rajonam izsniegtajā bieži
sastopamo
derīgo izrakteņu ieguves atļaujā iesniedzēja firmu „Akciju sabiedrība „Latvijas autoceļu uzturētājs”” uz
firmu „Valsts akciju sabiedrība „Latvijas autoceļu uzturētājs”” un noteica valsts nodevu 71,15 euro par
grozījumiem atļaujā.
• Nolēma nenodot nomā nedzīvojamās telpas (telpu grupas numurs 014), kas atrodas pašvaldības
īpašumā Pils ielā 2 Cesvainē Cesvaines novadā.
• Izdeva saistošos noteikumus „Par grozījumiem 2011. gada 21. decembra saistošajos noteikumos Nr. 26
„Par sociālās palīdzības pabalstiem”” un „Par kustamo īpašumu, kas nav uzskatāms par īpašumu,
novērtējot
ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Cesvaines novadā”.

