27.oktobra domes sēdē
* Nolēma izdot saistošos noteikumus Nr.10 „Grozījumi Cesvaines novada
domes 2016.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Cesvaines
novada pašvaldības 2016.gada budžets””.
* Nolēma lūgt Valsts kasei mainīt aizdevuma procentu likmi 2008. gada 1.
oktobra aizdevuma līgumam.
* Piekrita, ka Cesvaines internātpamatskola samazina amata vienību
“sētnieks” no 1,7 uz 1 ar 2016.gada 31.oktobri.
* Piekrita, ka Cesvaines internātpamatskola izveido jaunas 0,5 amata vienības
“sagādnieks“ ar 2016.gada 1.novembri, nosakot mēnešalgu 1 amata vienībai
518 euro.
* Nolēma grozīt Cesvaines internātpamatskolas amata vienību, mēnešalgu un
piemaksu saraksta daļu (Cesvaines novada domes 2016.gada 11.februāra
sēdes Nr.2 6.pielikums).
* Nolēma noteikt Cesvaines internātpamatskolā maksu par izglītojamo
ēdināšanas pakalpojumiem 2,15 euro dienā, tai skaitā: brokastis – 0,45 euro;
pusdienas – 1,00 euro (izņemot, 1.-4.klašu audēkņus); launags – 0,25 euro;
vakariņas – 0,45 euro. Lēmums stājies spēkā 2016.gada 1.novembrī.
* Nolēma noteikt Cesvaines internātpamatskolas izglītojamajiem maksu 5,00
euro mēnesī par naktsmītni (aprūpi) internātā ar 2016.gada 1.novembri.
* Nolēma komandēt Cesvaines vidusskolas direktoru Didzi Bauni vidusskolas
projekta ideju izstrādes darba grupas sastāvā braucienā uz Poliju - pilsētas
Pietrzykowice vidusskolu – kā Eiropas Savienības programmas Erasmus+
sadarbības partneriem - no 2016.gada 1.novembra līdz 5.novembrim,
apmaksājot dienas naudu.
* Nolēma uzdot Cesvaines vidusskolas direktora vietniecei (izglītības jomā)
Sarmai Kurmei pildīt direktora pienākumus no 2016.gada 1.novembra līdz
5.novembrim, saņemot atlīdzību 30% no viņai noteiktās mēnešalgas. Noteica
Cesvaines vidusskolas direktoram izdarīt grozījumus darba līgumā ar Sarmu
Kurmi.
* Nolēma komandēt Bērnu un jauniešu centra vadītāju, vidusskolas skolotāju
Lāsmu Markevicu Cesvaines vidusskolas projekta ideju izstrādes darba
grupas sastāvā braucienā uz Poliju - pilsētas Pietrzykowice vidusskolu – kā
Eiropas Savienības programmas Erasmus+ sadarbības partneriem - no
2016.gada 1.novembra līdz 5.novembrim, apmaksājot dienas naudu.
* Piekrita norakstīt īres parādu par dzīvokli Nr.3 “Komunāri”, Kraukļi,
Cesvaines pagasts, Cesvaines novads.
* Nolēma atsavināt par brīvu cenu ½ (vienu domājamo pusi) no pašvaldības
nekustamā īpašuma “Kalnieši”, kas sastāv no zemes gabala 8174 m2 platībā,
kas atrodas Cesvainē, Cesvaines novadā. Nolēma domes priekšsēdētājam
organizēt minētā īpašuma novērtēšanu.
* Nolēma mainīt adresi ēkai no “Smēdeskalns”, Cesvaines pagasts,
Cesvaines novads, uz adresi “Smēdeskalna darbnīca”, Graši, Cesvaines
pagasts, Cesvaines novads.
* Nolēma likvidēt telpu grupām, kas atrodas ēkā, kuras adrese ir Rīgas iela 1,
Cesvaine, Cesvaines nov., adreses Rīgas iela 1-4A Cesvaine, Cesvaines
nov., un Rīgas iela 1-4B, Cesvaine, Cesvaines nov., un saglabāt adresi Rīgas
iela 1-4, Cesvaine, Cesvaines nov., LV-4871.

* Nolēma mainīt nekustamajam īpašumam “Kalna Lēģeri” nosaukumu no
“Kalna Lēģeri”, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads, uz nosaukumu “Zīlītes
7”, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads.
* Nolēma mainīt zemes vienībai un uz tās esošajām būvēm adresi no “Kalna
Lēģeri”, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads, uz adresi “Zīlītes 7”,
Cesvaines pagasts, Cesvaines novads, LV-4871.
* Piekrita kapitāla daļu turētāja pārstāvis dalībnieku sapulcē apstiprina SIA
“Cesvaines siltums” vidējā termiņa darbības stratēģiju 2016. – 2018. gadam.
* Nolēma izdot saistošos noteikumus Nr.11 „Grozījumi Cesvaines novada
domes 2011.gada 29.septembra saistošajos noteikumos Nr.19 „Par dzīvokļa
pabalstu””.
* Nolēma piešķirt 1.pakāpes pašvaldības apbalvojumu “Cesvaines novada
domes Atzinības raksts” pieciem kandidātiem.
* Nolēma piešķirt 2.pakāpes pašvaldības apbalvojumu „Cesvaines novada
domes Pateicība” pieciem kandidātiem.

