2013. gada 21. augusta domes sēdē:
• Izdeva saistošos noteikumus Nr.5 „Par grozījumiem Cesvaines novada domes 2013.
gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Cesvaines novada pašvaldības 2013.
gada budžets”.
• Ievēlēja Sarmīti Lukšu, Edvīnu Kalēju, Līgu Zvirgzdiņu, Viktoru Leimani, Evitu
Jūru, Agritu Kornetu, Selgu Leimani Cesvaines novada vēlēšanu komisijā.
• Nodeva Cesvaines novada teritorijas plānojuma 2008. – 2020. gadam grozījumu 2.
redakciju pilnveidošanai. Grozīja domes 2011. gada 10. oktobra domes sēdē Nr.13
ar lēmumu 6.3. apstiprināto Darba uzdevuma 7. punktu un izteica to jaunā redakcijā.
• Mainīja nekustamiem īpašumiem adreses un īpašuma lietošanas mērķi.
• Pieņēma dāvinājumu – 7 „Latvenergo” elektrības norēķinu kartes par 53,70Ls un
noteica, ka tās var izniegt sekojošām iedzīvotāju grupām: ģimenēm ar
jaundzimušajiem (bērni, kas dzimuši, sākot ar 2013. gada 1. janvāri); ģimenei, kurā
nepilngadīgu bērnu, kuram miris viens no vecākiem,audzina viens no vecākiem.
• Atļāva ziedojumu domei Ls 950 ar mēŗki – Cesvaines pils-parka svētki – no
pašvaldības ziedojumu konta izlietot šādi: Ls 630 Cesvaines pils- parka svētku
mūzikas pakalpojumu samaksai un Ls 320 Cesvaines pils – parka svētku aktivitātes –
laivu noma - samaksai.
• Pieņēma darbā Diānu Cepurnieci par pašvaldības aģentūras „Cesvaines
tūrisma centrs” direktori no 2013.ngada 1. septembra līdz 2018. gada 31.naugustam
un noteica amatalgu.
• Piešķīra Cesvaines vidusskolasnvēstures skolotājai Irēnai Rubiņai 2.pakāpes
pašvaldības apbalvojumu „Cesvaines novada domes Pateicība” par ilggadēju
ieguldījumu starpnovadu konkursa „Latviešu pēdas Sibīrijā un Tālajos Austrumos”
organizēšanā un izglītojamo radošo darbu vadīšanā.
• Izveidoja komisiju plūdu rašanās cēloņu noteikšanai Cesvaines novadā sekojošā
sastāvā – J.Rozenbergs, priekšsēdētāja vietnieks, komisijas vadītājs, V.Stikāns, ceļu
speciālists, U.Greiškalns, pensionārs. Noteica, ka komisijas darbā jāpieaicina VAS
„Latvijas Dzelzceļš” pārstāvi, sertificētu melioratoru, valsts ceļu pārvaldītāju pārstāvi.
• Papildināja Cesvaines novada bāriņtiesas nolikumu. Grozīja Cesvaines novada
bāriņtiesas loceklei atvaļinājuma grafiku.
• Apstiprināja deputāta Raivja Palmakovska pilnvaru izbeigšanos sakarā ar deputāta
personisku iesniegumu par pilnvaru izbeigšanos.
2013. gada 22. augusta ārkārtas domes sēdē:
• Atbalstīja Cesvaines internātpamatskolas projektu „Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Cesvaines internātpamatskolā”, kas
jāiesniedz Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā
konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”, kas
tiks realizēts ēkā. Projekta kopējās izmaksas Ls 127 180,38, neattiecināmās izmaksas
netiek plānotas. Pašvaldības līdzfinansējums – 15% apmērā jeb Ls 19 077,38.
Nolēma, ka projekta apstiprināšanas gadījumā par projekta vadītāju apstiprinās domes
projektu vadītāju Ivetu Raimo.

