2016. gada 18. maija domes sēdē
 Nolēma ievēlēt domes attīstības komitejā un domes sociālo, kultūras un izglītības
jautājumu komitejā Vitāliju Stikānu.
 Apstiprināja Cesvaines novada pašvaldības 2015. gada konsolidēto saimniecisko
pārskatu.
 Nolēma izdot saistošos noteikumus Nr. 5 „Grozījumi Cesvaines novada domes
2016. gada 11. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Cesvaines novada pašvaldības
2016. gada budžets”.
 Apstiprināja Cesvaines novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanas vidējā
termiņa programmu 2016. – 2018. gadam ar grozījumiem 2016. gada izdevumu plānā.
 Noteica, ka domes priekšsēdētāja 1. vietnieks ir saskaņā ar 2013. gada 13. jūnija
ārkārtas domes sēdes Nr. 2 lēmumu ievēlētais domes priekšsēdētāja vietnieks
deputāts Juris Rozenbergs.
 Ievēlēja deputāti Vēsmu Noru par Cesvaines novada domes priekšsēdētāja 2.
vietnieku, nosakot, ka no 2016. gada 23. maija domes priekšsēdētāja pienākumus
priekšsēdētāja prombūtnē pilda domes priekšsēdētāja 2. vietnieks.
 Noteica izdot saistošos noteikumus Nr.6 „Grozījumi Cesvaines novada domes
2009.gada 24.jūlija saistošajos noteikumos Nr.3 „Cesvaines novada pašvaldības
nolikums””.
 Nolēma deleģēt Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotās būvvaldes
uzraudzības padomē domes priekšsēdētāja 1. vietnieku Juri Rozenbergu un 2.
vietnieku Vēsmu Noru.
 Nolēma izdarīt grozījumus Cesvaines novada domes atlīdzības izmaksas nolikumā.
 Nolēma izdot saistošos noteikumus Nr.7 “Par pašvaldības nodevu par būvatļauju vai
būvniecības ieceri”.
 Nolēma izdot saistošos noteikumus Nr.8 “Grozījumi Cesvaines novada domes 2013.
gada 14. novembra saistošajos noteikumos Nr.14 „Pašvaldības aģentūras “Cesvaines
tūrisma centrs” maksas pakalpojumi””.
 Nolēma Cesvaines novada domē likvidēt amata vienību “ēku apsaimniekošanas
meistars” ar 2016. gada 30. jūniju un izveidot jaunu vienu amata vienību “saimniecības
pārzinis” ar 2016. gada 1. jūliju.
 Piekrita, ka Cesvaines Mūzikas un mākslas skolā tiek likvidēta amata vienība
“remontstrādnieks” ar 2016. gada 30. jūniju un tiek reorganizēti apkopšanas un
kurināšanas darbi.
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 Nolēma izslēgt no vidusskolas pamatlīdzekļu uzskaites nolietojušos pamatlīdzekļus.
 Nolēma veikt izmaiņas domes pamatlīdzekļu uzskaitē.
 Nolēma izveidot delegāciju braucienam uz pierobežu reģionu pašvaldību forumu
Pleskavas apgabalā Krievijā no 2016. gada 26.- 27. maijam. Delegācijas sastāvā:
Vilnis Špats, Uģis Fjodorovs, Iveta Raimo, Daiga Matroze.
 Nolēma iesaistīties Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā, nosakot, ka Cesvaines
Sociālā dienesta vadītāja Daina Markevica ir atbildīgais darbinieks, kurš koordinēs
Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla noteikto kritēriju ieviešanu Cesvaines novada
pašvaldībā. Atbildīgā politiskā amatpersona - Skaidrīte Aveniņa, un Sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu komiteja nodrošinās Nacionālo veselīgo pašvaldību tīkla kritēriju
īstenošanas uzraudzību Cesvaines novadā.
 Nolēma izstrādāt projekta iesniegumu „Sporta inventāra iegāde Cesvaines
pirmsskolas audzēkņiem” un ar to piedalīties Izglītības un zinātnes ministrijas
izsludinātajā projektu konkursā.
 Piekrita, ka kapitāla daļu turētāja pārstāvis dalībnieku sapulcē apstiprina SIA
“Cesvaines komunālie pakalpojumi” vidējā termiņa darbības stratēģiju 2016. – 2018.
gadam.
 Nolēma no pašvaldībai piekritīgās zemes vienības atdalīt daļu 0,4 ha platībā un
noteikt, ka tā ir pašvaldībai piekritīgā zeme - pašvaldības ceļa Kārzdaba – Lapukrogs
daļa.
 Nolēma no pašvaldībai piekritīgās zemes vienības atdalīt daļu 0,06 ha un noteikt, ka
tā ir pašvaldībai piekritīgā zeme - pašvaldības ceļa Svinci – Doreņi daļa.
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