2013. gada 18. aprīļa domes sēdē:
Sēde norisinājās Kraukļu skolā, kur Kraukļu bibliotēkas vadītāja Larisa Maligina
iepazīstinājadeputātus ar bibliotēkas darbību – lasītāju apmeklējumu, datoru un interneta
izmantošanu. Bijušās pamatskolas telpu izmantošanu – vēlēšanu iecirkņa darbam;
folkloras kopas darbībai, Kraukļu iedzīvotāju kopā sanākšanai; klašu telpu saglabāšanu
un materiālu izvietošanu apmeklētāju apskatei. Vadītāja aktualizē ēkas jumta remonta
nepieciešamību, pozitīvi novērtējot pašvaldības ieguldījumu saimnieciskajā un kultūras
jomā bijušajā Kraukļu pamatskolā pēc tās darbības beigšanās Kraukļos.
• Atbalstīja pašvaldības aģentūras „Cesvaines tūrisma centrs” iniciatīvu organizēt
suvenīru gatavošanas apmācības Cesvaines vecāko klašu skolēniem, piešķirot
līdzfinansējumu Ls 200,00 no pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem.
• Izdeva saistošos noteikumus Nr.8 „Saistošienoteikumi par koku ciršanu ārpus meža
Cesvaines novadā”.
• Noteica Cesvaines novada Vēlēšanu komisijas darba stundas tarifa likmi: komisijas
priekšsēdētājam – 2,35 latu; komisijas sekretāram – 2,30 latu; komisijas loceklim – 1,65
latu. Noteica Cesvaines novada Vēlēšanu iecirkņa komisijas darba stundas tarifa likmi:
komisijas priekšsēdētājam – 2,20 latu; komisijas sekretāram –2,15 latu; komisijas
loceklim – 1,65 latu.
• Apstiprināja Cesvaines novada 2013.gada pavasara sportisko spēļu nolikumu.
• Apstiprināja pašvaldības aģentūras „Cesvaines tūrisma centrs” 2013.gada darba plānu.
• Noraidīja lēmuma projektu nekustamajam īpašumam noteikt zemes lietošanas mērķi.
• Iznomāja pašvaldības zemes apgabalu uz 5 gadiem bez apbūves tiesībām, nosakot
nomas maksu.
• Piekrita atdalīt zemes vienības, atdalītajām vienībām piešķīra adreses un zemes
lietošanas mērķi.
• Noteica Cesvaines vidusskolas vadītajiem autoapmācības kursiem maksu un atļāva
Cesvaines vidusskolai nomāt piekabi autoapmācības organizēšanai. Atzina par spēku
zaudējušu Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes 2008.gada 15.oktobra domes sēdes
Nr.13 lēmuma 5# „Par autoapmācības kursiem” 5.1. lēmumu.
• Grozīja 2013.gada 21.marta domes sēdes Nr.5 lēmuma 5.# punktu 5.1. un izteica to
šādā redakcijā: “Atdalīt no pašvaldībai piekritīgā zemes gabala daļu 800 kv.m platībā un
noteikt to kā valsts rezerves fonda zemi – starpgabalu”.
• Grozīja 2013.gada 21.marta domes sēdes Nr.5 lēmuma 6.# punktu 6.1. un izteikt to šādā
redakcijā: “Atdalīt no pašvaldībai piekritīgā zemes gabala daļu 1700 kv.m platībā un
noteikt to kā valsts rezerves fonda zemi”.
• Cesvaines novada iedzīvotājai ar ģimeni izīrēja pašvaldības dzīvokli uz 5 gadiem.
• Mainīja nekustamajam īpašumam adresi.
• Precizēja Cesvaines novada domes 2013. gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4
„Par atvieglojumiem ēdināšanas izdevumu samaksai Cesvaines novada vispārējās
izglītības iestādēs” 8.2. punktā radušos tehnisko kļūdu, tajā 2. un 3.punktu aizstāt ar
skaitli un vārdiem 4.punktu.
2013. gada 22. aprīļa ārkārtas domes sēdē:
• Atkārtoti izskatīja 2013.gada 18.aprīļa domes sēdē Nr.6 noraidīto lēmuma projektu par
nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu un akceptēja to.

