2015. gada 16. septembra domes sēdē
•Nolēma izdot saistošos noteikumus Nr.12 „Par grozījumiem Cesvaines novada
domes 2015. gada 22. janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Cesvaines pašvaldības
2015.gada budžets””.
•Apstiprināja Cesvaines novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanas vidējā
termiņa programmu 2015.–2017.gadam ar grozījumiem 2015.gada izdevumu plānā.
•Apstiprināja Cesvaines vidusskolas un Cesvaines pirmskolas „Brīnumzeme”
audzēkņu uzturēšanās izmaksas ar 2015.gada 1.septembri.
• Noteica Cesvaines vidusskolas direktora, Cesvaines internātpamatskolas direktores,
Cesvaines pirmskolas „Brīnumzeme” vadītājas un Cesvaines Mūzikas un mākslas
skolas direktores mēnešalgu.
• Nolēma atbalstīt Cesvaines pils restauratoru Zinaīdas un Gunāra Grīnfeldu darbu
Cesvaines pilī no šā gada septembra līdz novembrim Cesvaines pils medību un
mūziķu telpās, šim mērķim piešķirot 4500 euro no ziedojumu līdzekļiem Cesvaines
pilij un 4000 euro no pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
•Piešķīra 200 euro līdzfinansējumu Cesvaines vidusskolas audzēknes Kristīnes Vīčas
startam Pasaules karatē čempionātā Džakartā (Indonēzijā) no domes līdzekļiem
neparedzētiem gadījumiem.
•Pagarināja vienai Cesvaines novadā deklarētai personai īres līgumu par dienesta
dzīvokļa īri līdz 2016.gada 31.maijam.
•Nolēma saskaņot apmācību Cesvaines pirmskolā „Brīnumzeme” vienam bērnam
ģimenē 2015./2016. mācību gadā.
• Izdarīja izmaiņas pašvaldības amata vienību sarakstā: likvidēja divas apkopējas
amata vienības, likvidēja galdnieka amata vienību un izveidoja vienu
remontstrādnieka amata vienību Cesvaines vidusskolā, kā arī Cesvaines novada domē
izveidoja vienu klientu apkalpošanas speciālista amata vienību un palielināja
kārtībnieka darba laiku līdz 60 stundām.
•Nolēma atsavināt par brīvu cenu pašvaldības nekustamo īpašumu „Ozoli” Cesvainē
Cesvaines novadā.
• Apstiprināja novada domes priekšsēdētāja atvaļinājuma grafiku.
•Nolēma iznomāt Cesvaines novadā deklarētai personai lauksaimniecībā izmantojamo
zemi pašvaldības nekustamajā īpašumā „Kalna Skrūles”.
•Nolēma iznomāt Cesvaines novadā deklarētai personai pašvaldības nekustamo
īpašumu „Lejas Alitāni 1” uz pieciem gadiem bez apbūves tiesībām.
•Nolēma izvirzīt Madonas novada bibliotēku reģiona galvenās bibliotēkas statusam.
•Nolēma noslēgt trīspusēju sadarbības līgumu ar Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministriju un Valsts zemes dienestu, ar Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministriju un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, kā arī ar Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldi par klientu apkalpošanu jaunveidotajā klientu apkalpošanas centrā domē.
•Noteica, ka Cesvaines novadā vēlētāju parakstus par likumprojektu vai Satversmes
grozījumu projektu, vai Saeimas atlaišanas ierosinājumu vāc domes lietvede, kura
veic arī iedzīvotāju deklarēšanu dzīves vietā, nosakot 1euro maksu par vēlētāju
paraksta par likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu, vai Saeimas atlaišanas
ierosinājumu apliecināšanu Cesvaines novada domē.
•Atbalstīja Gunāra Agrīna Korneta apbalvošanu ar valsts apbalvojumu par godprātīgu
kalpošanu Latvijai.

•Pēc paša vēlēšanās atbrīvoja no plūdu rašanās cēloņu noteikšanas Cesvaines novadā
komisijas tās priekšsēdētāju Juri Rozenbergu un par komisijas priekšsēdētāju ievēlēja
šīs komisijas locekli Jāni Vanagu.
•Nolēma veikt robežu izmaiņas starp juridiskai un privātai personai piederošu
nekustamo īpašumu, izveidojot ierīcības projektu uz zemes robežu plāna pamata,
uzrādot jaunizveidotā zemesgabala robežu, platību, analizētu nekustamo īpašumu
apgrūtinājumu sarakstu, norādot apgrūtinājuma veidu.

