


















2014. gada 11. decembra domes sēdē:
Izdeva saistošos noteikumus Nr.22 “Saistošie noteikumi par pašvaldības pabalstu aizbildnībā
esošam bērnam”.
Izdeva saistošos noteikumus Nr.23 “Saistošie noteikumi par pašvaldības atbalstu svētkos”.
Izdeva saistošos noteikumus Nr.24 “Par grozījumiem Cesvaines novada domes 2013.gada
30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4“Par atvieglojumiem ēdināšanas izdevumu samaksai
Cesvaines novada vispārējās izglītības iestādēs””.
Nolēma pieslēgt Cesvaines internātpamatskolu pie pilsētas centralizētās siltumapgādes tīkla
2014. gada 17.decembrī, 2014.gada 18.decembri nodot pašvaldības SIA “Cesvaines siltums”
apsaimniekošanā.
Piekrita, ka domes priekšsēdētājs saskaņo Cesvaines internātpamatskolā 4 amata vienību
“kurinātājs” likvidēšanu.
Piekrita, ka domes priekšsēdētājs ieceļ Aivaru Baieru par SIA „Cesvaines siltums” valdes
locekli uz 3 gadiem, un nosaka valdes locekļa mēnešalgas noteikšanai piemērojamo
koeficientu.
Nolēma pārskaitīt 51 euro Latvijas Nedzirdīgo savienības Smiltenes reģionālajai biedrībai
par triju pašvaldības klientu sociālo rehabilitāciju un izglītošanu 2015. gadā no pašvaldības
budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
Nolēma atbalstīt Cesvaines novada sportistes Maijas Matrozes piedalīšanos Latvijas sieviešu
frisbija izlases sacensībās Eiropas Frisbija čempionātā 2015.gadā no 27.jūlija līdz
2.augustam Kopenhāgenā, Dānijā, apmaksājot sportistes dalības maksu sacensībās 195 euro
no pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
Nolēma atbalstīt ar līdzfinansējumu 200 euro Cesvaines kultūras veicināšanas biedrības
(CKVB) 2015.gadā plānotās Jura Sārņa grāmatas “Pieviltie” izdošanu no domes budžeta
līdzekļiem pretī saņemot 80 grāmatas eksemplārus.
Atļāva Cesvaines vidussskolai no ziedojumu konta līdzekļiem izlietot EUR 1212.60
audiovizuālās tehnikas iegādei.
Atļāva Cesvaines Sociālajam dienestam pagarināt nomas līgumu ar ģimenes ārsti Guntu
Iraidu uz vienu gadu ārstnieciskās privātprakses nodrošināšanai.
Nolēma apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemes gabala
privatizācijas noteikumus, nosakot ka privatizācijas subjekti iesniedz pieteikumu par
pašvaldības nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemes gabala privatizāciju saskaņā ar tā
privatizācijas noteikumiem līdz 2015. gada 30. janvārim.
Apstiprināja aktualizēto Cesvaines novada attīstības programmas 2012.- 2018. gadam
Rīcības plānu un Investīciju plānu.
Nolēma apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Lejas Ruņģi” sadalīšanai
nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība.
Piekrita, ka nekustamā īpašuma “Vidus Spārviņi” tiek atdalīta, atdalītajiem zemes gabaliem
piešķirot nosaukumus.
Nolēma precizēt domes 2014. gada 12.novembra saistošo noteikumu Nr.21 “Par nomas
maksu neapbūvētiem zemesgabaliem” tiesiskajā pamatojumā norādīto 2007.gada 30.oktobra
noteikumu nosaukumu uz “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”.

