2014. gada 22. maija domes sēdē:
•Apstiprināja Cesvaines novada pašvaldības 2013. gada saimniecisko pārskatu.
• Nolēma piedalīties Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009. – 2014. gada perioda programmas
„Nacionālā klimata politika” projektu iesniegumu atklātajā konkursā „Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo
energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība” ar projekta iesniegumu
„Cesvaines vidusskolas sporta zāles korpusa jaunbūve”, paredzot tajā pašvaldības līdzfinansējumu ne mazāk kā
15 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, ņemot aizņēmumu.
• Nolēma piedalīties darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.2. aktivitātes
„Publisko interneta pieejas punktu attīstība” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē ar projekta iesniegumu
„Publisko interneta pieejas punktu attīstība Cesvaines novadā”, paredzot jauna interneta pieejas punkta
izveidošanu ar pieeju datortehnikai Pils ielā 2 Cesvainē un jauna interneta pieejas punkta izveidošanu
pašvaldības īpašumā Kraukļu tautas nams, Kraukļi, Cesvaines pagasts, paredzot līdzfinansējumu ne mazāk kā
15 % no kopējām izmaksām.
• Izdeva saistošos noteikumus Nr. 11 „Par grozījumiem Cesvaines novada domes 2014. gada 23. janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 3 „Cesvaines novada pašvaldības 2014. gada budžets””.
• Cesvaines novada domes pašvaldības iestādēm lietošanā nodeva autotransportu.
• Atļāva Cesvaines sociālajam dienestam pagarināt nomas līgumu ar SIA „Baltijas optika” un biedrību
„Mārtiņroze” par telpu īri.
• Atļāva Cesvaines novada domes pilsētas zemes komisijas loceklim Jānim Liepiņam savienot pilsētas zemes
komisijas locekļa amatu ar Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotās būvvaldes arhitekta amatu un
arhitekta amatu SIA „B & L projekti”.
• Atļāva Cesvaines pirmsskolai „Brīnumzeme” noziedojumu konta līdzekļiem izlietot EUR 1400 bērnu rotaļu
laukuma inventāra un lielo formu rotaļu inventāra iegādei.
• Nolēma segt ceļa izdevumu kompensāciju diviem jauniešiem, lai piedalītos SIA mācību centra „Buts”
organizētajā mācību programmu apguvē pasākuma „Jauniešu garantijas” aktivitātē „Darbnīcas jauniešiem”.
• Piešķīra personai pabalstu ārkārtas situācijā 200 euro apmērā.
• Nolēma atbalstīt Latvijas politiski represēto personu salidojumu, piešķirot biedrībai „Latvijas politiski
represēto apvienība” EUR 70 visas Latvijas politiski represēto personu salidojuma organizēšanai, kā ar
atbalstīja Cesvaines novada politiski represētās personas, nodrošinot transportu uz salidojumu Ikšķilē
2014. gada 16. augustā.
• Izveidoja Cesvaines novada delegāciju un komandēja tās pārstāvjus, lai piedalītos Cesvaines novada
pašvaldības sadarbības pašvaldības Vaijes svētkos no 2014. gada 14. jūlija līdz 22. jūlijam, šādā sastāvā: Baiba
Putniņa un Gita Preobraženska.
• Izveidoja Cesvaines novada delegāciju un komandēja tās pārstāvjus, lai piedalītos Cesvaines novada
pašvaldības sadarbības pašvaldības Marjamā 650. gadadienas svinībās, XVII Marjamā dienās un IX Marjamā
folkloras festivālā no 2014. gada 31. jūlija līdz 3. augustam, šādā sastāvā: VilnisŠpats, Skaidrīte Aveniņa,
Vēsma Nora, Aleksandrs Trofimovs.
• Komandēja Cesvaines vidusskolas direktoru Didzi Bauni un Cesvaines novada izglītības speciālisti Inesi Āri
izglītības iestāžu vadītāju pieredzes apmaiņas braucienā uz Nīderlandi no 2014. gada 27. septembra līdz
3. oktobrim.
• Domes priekšsēdētāja vietniekam Jurim Rozenbergam aizvietot domes priekšsēdētāju viņa komandējuma
laikā uz Merjamā pašvaldību Igaunijā no 2014. gada 31. jūlija līdz 3. augustam, saņemot atalgojumu par
nostrādātajām stundām saskaņā ar Cesvaines novada domes atlīdzības izmaksas nolikumu.
• Cesvaines vidusskolas direktora vietniecei izglītības jomā Veltai Kalniņai aizvietot skolas direktoru viņa
komandējuma laikā uz Nīderlandi no 2014. gada 27. septembra līdz 3. oktobrim, saņemot piemaksu 30 %
apmērā no viņai noteiktās mēnešalgas.
• Apstiprināja pilsētas siltumapgādes stratēģiju un Cesvaines pils – Austrumvidzemes kultūras un mākslas
izstāžu centra – izmantošanas stratēģiju (koncepciju) 2014. – 2020. gadam.
• Izveidoja dzīvokļa īpašumu.
• Precizēja Cesvaines novada domes 2014. gada 6. aprīļa domes sēdes lēmumu Nr. 6.
• Noteica pašvaldības nekustamā īpašuma kopplatību.
• Iznomāja pašvaldībai piederošu zemes gabalu.

