2011.gada 14.jūlija domes sēdē:


Lai neapgrūtinātu pašvaldības budžetu ar jauniem izdevumiem, dome nolēma necelt
kasācijas sūdzību par Augstākās tiesas spriedumu par SIA „Latvijas Energoceltnieks”
prasību par skolas būvniecības parāda piedziņu daļēju apmierināšanu. Augstākā tiesa
nosprieda par SIA „Latvijas Energoceltnieks” prasības par skolas būvniecības parāda
piedziņu daļēju apmierināšanu, tas ir, nosprieda piedzīt no Cesvaines novada domes
nokavējuma procentus Ls 45720, tiesas izdevumus Ls 747,20, kopā Ls 46467,20,
noraidīja prasību daļā par zaudējumu Ls 852 202,86 piedziņu, izbeidza tiesvedību daļā
par pamatparāda Ls 610 000 piedziņu. Nokavējuma procentus tiesa piesprieda piedzīt no
Ls 300 000, tās summas, kuru pašvaldība bija spiesta ņemt kā aizdevumu, lai valdība
samaksātu atlikušo parāda summu Ls 310 000. Toreizējais valdības apsolījums, ka skolas
būvniecībā pašvaldības daļa būs Ls 200 000, kas arī tika ņemts kā aizdevums, izrādījās
nepatiesa un pašvaldībai finansiāli sarežģīta.



Akceptēja, ka pirmsskolā „Brīnumzeme” tiek izveidotas 1,5 dežuranta amata vietas no šī
gada 1.septembra līdz 31. Decembrim. Vidusskolā tiek likvidētas 0,5 kurinātāja amata
vietas, 0,5 apkopēja amata vietas, 0,38 sētnieka amata vietas, ka vidusskolā tiek
izveidotas jaunas 0,5 amata vietas „automobiļa vadītājs” ar šā gada 1. septembri; nolēma
domē izveidot 0,4 amata vietas „kurinātājs” ar šī gada 1. septembri (ēkas kurināšanai Pils
ielā 2).



Pieņēma Francijas pilsētas Lagardellas mēra Žaka Rago uzaicinājumu domes delegācijai
doties vizītē uz Lagardellu sadarbības izveidošanai starp pašvaldībām un sadarbības
līguma noslēgšanai.



Izveidoja domes delegāciju 3 cilvēku sastāvā vizītei Francijā: domes priekšsēdētājs Vilnis
Špats, deputāti: Skaidrīte Aveniņa un Vēsma Nora un komandēja šo delegāciju no 2011.
gada 13. līdz 16. septembrim uz Franciju.



Piešķīra domes priekšsēdētājam papildatvaļinājumu no 19. septembra līdz 30.
septembrim.



Izdeva saistošos noteikumus Nr.12 „Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās
vietās”, saistošos noteikumus Nr.13 „Par pašvaldības nodevu par domes izstrādāto
oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu”, saistošos noteikumus Nr.14
„Par nomas maksu neapbūvētiem zemes gabaliem”, 2011.gada 17.jūnija saistošajos
noteikumos Nr.11 „Ielu tirdzniecība Cesvaines novadā ” izdarīja grozījumus un izdeva
tos jaunā redakcijā kā saistošos noteikumus Nr.15, saistošos noteikumus Nr.16 „Par
dzīvokļa pabalstu”.



Izveidoja ekspluatācijā pieņemšanas komisiju īpašumam „Mekši”, Cesvaines pagastā,
Cesvaines novadā un īpašumam A. Saulieša ielā 2, Cesvainē.



Iznomāja zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Mazajā Virānes ezerā uz vienu gadu Aivaram
Stradiņam un Vitālijam Stikānam.



Nolēma apmaksāt no pašvaldības budžeta ziedojumu konta „Cesvaines pilij” Cesvaines
pils kamīna restaurācijas darbus 1000 latu apjomā.



Piešķīra adreses un nosaukumus, precizēja zemes gabalu platības.



Bāriņtiesas loceklei, domes juristei Sarmītei Mellei piešķīra ikgadējo atvaļinājumu no
2011. gada 8. augusta līdz 4. septembrim.



Nolēma noslēgt sadarbības līgumu ar biedrību „Svētā Jāņa palīdzība” par Zupas virtuves
pakalpojuma sniegšanas novada trūcīgajiem iedzīvotājiem, kuru ierīkos Pils ielā 2,
Cesvainē.

