2014. gada 23. janvāra domes sēdē:
 Izdeva saistošos noteikumus Nr. 2 „Par grozījumiem Cesvaines novada domes 2009.gada
15.oktobra saistošajos noteikumos Nr.7 ”Cesvaines novada teritorijas plānojuma 2008. –
2020.gadam grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.
 Izdeva saistošos noteikumus Nr.3 „Cesvaines novada pašvaldības 2014.gada budžets”.
 Apstiprināja Cesvaines novada pašvaldības ceļu un ielu fonda vidējā termiņa programmu
2014.-2016.gadam.
 Apstiprināja Cesvaines Sociālā dienesta Sociālās aprūpes nodaļas viena klienta
uzturēšanās izmaksu tāmi 2014.gadā euro. Noteica maksu 100 euro (bez pensijas daļas
iemaksas) par Cesvaines Sociālā dienesta Sociālās aprūpes nodaļas sniegtajiem ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem Cesvaines novadā
deklarētajiem iedzīvotājiem 2014.gadā.
 Ievēlēja Dzīvojamo māju privatizācijas komisijā deputātu Jāni Vanagu, Irēnu Leimani, Juri
Rozenbergu, Edvīnu Kalēju, Sarmīti Melli. Par komisijas priekšsēdētāju ievēlēts Jānis
Vanags.
 Piekrita, ka Cesvaines Kultūras namā tiek izveidota interešu grupa - Mākslas studija un ar
2014.gada 1.februāri tiek izveidota jauna 0,2 amata vienība Mākslas studijas vadītājs.
 Atļāva Cesvaines Mūzikas un mākslas skolai no pašvaldības ziedojumu konta ziedojumu ar
mērķi - Cesvaines Mūzikas un mākslas skolai - 853,05 euro izlietot projektora, projektora
ekrāna un portatīvā datora iegādei.
 Noteica Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas direktores amatalgu 2014.gada 1.janvāra
līdz 2014.gada 31.augustam.
 Izveidoja domē 0,25 amata vienības laikraksta „Cesvaines Ziņas” redaktora palīgs.
 Atļāva pirmsskolas vadītājai noteikt pirmsskolas saimniecības vadītāja amata vienībai
amatalgu; Sociālās aprūpes nodaļas vadītājai noteikt amata vienībām „aprūpētāja” un
„feldšere” amatalgu ar 2014.gada 1.februāri.
 Izdarīja grozījumus Cesvaines novada domes atlīdzības izmaksas nolikumā, nosakot, ka
pašvaldības iestāžu darbiniekiem ir tiesības saņemt pabalstu 320 euro sakarā ar ģimenes
locekļa (laulātā, bērna, vecāku, vecvecāku, adoptētāja vai adoptētā, brāļa vai māsas) vai
apgādājamā nāvi.
 Atbalstīja R.A.A., Murjāņu Sporta ģimnāzijas audzēkņa, Latvijas Republikas jaunatnes
izlases dalībnieka, braucienu uz mācību treniņu nometni Spānijā, gatavojoties Pasaules
jaunatnes olimpiskajām spēlēm vieglatlētikā, piešķirot 200 euro no budžeta līdzekļiem
neparedzētiem gadījumiem
 Atbalstīja ar līdzfinansējumu 150 euro Jāņa Būmaņa pētījuma par „Pretošanās kustību
dienvidaustrumu Latvijā no 1944.gada jūnija līdz 1956.gadam” iespiešanu „Latgales
kultūras centra izdevniecībā” no domes budžeta līdzekļiem pretī saņemot 5 grāmatas
eksemplārus.
 Pamatojoties uz Iepirkuma komisijas locekles Elitas Kvēpas ieniegumu, izslēdza Elitu
Kvēpu no komisijas sastāva.
 Izslēdza no domes un tās pakļautības iestāžu pamatlīdzekļu uzskaites nolietojušos
pamatlīdzekļus un zemes īpašumus, kuros pabeigta dzīvojamo māju privatizācija. Uzņēma
domes pamatlīdzekļu uzskaitē zemes vienības, kas 2013.gadā zemes reformas procesā
atzītas par pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām un pašvaldība ir to tiesiskais valdītājs.

