2014. gada 12. novembra domes sēdē:
• Izdeva saistošos noteikumus Nr.16 „Par grozījumiem Cesvaines novada domes 2014.gada 23.
janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Cesvaines novada pašvaldības 2014.gada budžets””.
• Nolēma grozīt Cesvaines novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanas programmu un
apstiprināt Cesvaines novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanas programmu 2014. gadam ar
grozījumiem.
• Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu 67000 euro prioritārā investīciju projekta „Siltumtīklu izbūve
skolas katlumājas pievienošanai Cesvaines pilsētas siltumtīkliem” īstenošanai, paredzot 8 gadu
atmaksas termiņu.
• Nolēma piešķirt 1. pakāpes pašvaldības apbalvojumu „Cesvaines novada domes atzinības raksts”
Ivetai Raimo, Ilgai Kreicumai, Inārai Puķītei; 2. pakāpes pašvaldības apbalvojumu „Cesvaines
novada domes pateicība” – Dainai Markevicai, Dzidrai Ābeltiņai, Andrim Grīnbergam.
• Izdeva saistošos noteikumus Nr.16 „Saistošie noteikumi par pašvaldības pabalstu aizbildnībā
esošam bērnam”.
• Izdeva 2014. gada 11. septembra saistošos noteikumus Nr.14 „Par Cesvaines novada pašvaldības
palīdzību audžuģimenē ievietotam bērnam” ar grozījumiem kā saistošos noteikumus Nr.17 „Par
Cesvaines novada pašvaldības palīdzību audžuģimenē ievietotam bērnam”.
• Izdeva saistošos noteikumus Nr.18 „Saistošie noteikumi par pašvaldības atbalstu svētkos”.
• Izdeva saistošos noteikumus Nr. 19 „Par grozījumiem Cesvaines novada domes 2013.gada 30.
janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par atvieglojumiem ēdināšanas izdevumu samaksai Cesvaines
novada vispārējās izglītības iestādēs””.
• Izdeva saistošos noteikumus Nr.20 „Par nomas maksu neapbūvētiem zemesgabaliem”.
• Nolēma uzsākt Cesvaines novada attīstības programmas 2012.–2018.gadam rīcības plāna un
investīciju plāna aktualizāciju.
• Izdeva noteikumus par kompensāciju mācību izdevumu segšanai.
• Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotās būvvaldes vadītājai Ivetai Meļehovai ar 2014.
gada 1.oktobri atļāva savienot vadītājas amatu ar būvinspektora amatu Madonas novada pašvaldības
būvvaldē.
• Cesvaines pirmsskolai „Brīnumzeme” no ziedojumu konta lī-dzekļiem atļāva izlietot 606,74euro kā
daļēju maksu profesionālā veļas gludināmā ruļļa iegādei; Cesvaines vidusskolai (ziedojuma mērķis Cesvaines vidusskolai) – 1000 euro vidusskolas ģitāristu pulciņa mūzikas instrumentu iegādei.
• No pašvaldības pamatlīdzekļu uzskaites izslēdza nolietojušos pamatlīdzekļus.
• Nolēma paredzēt saldumu paku pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušajiem
pirmsskolas vecuma bērniem un iedzīvotājiem, kuri ir sasnieguši 90 un vairāk gadu vecumu, kā arī
sociālās aprūpes nodaļas klientiem.
• Izslēdza no iepirkuma komisijas Elitu Kvēpu, iekļāva Ramonu Vucāni.
• Nolēma papildināt komisijas plūdu rašanās cēloņu noteikšanai Cesvaines novadā sastāvu ar Matīsu
Vasku un Jāni Vanagu, komisijas darbā pieaicinot melioratoru Vla-dimiru Janumu.
• Nododot nekustamo īpašumu no Madonas novada Cesvaines novadam, nolēma izveidot
saimniecības ēkas pieņemšanas komisiju: komisijas priekšsēdētājs– Uģis Fjodorovs, komisijas
locekļi– Gunita Alksne, Gita Preobraženska.
• Apstiprināja Cesvaines vidusskolas un Cesvaines pirmsskolas „Brīnumzeme” pēc 2013.gada
naudas plūsmas uzskaitītos izdevumus par audzēkņiem uz 2014.gada 1.septembri.
• Nolēma mainīt nosaukumu vairākiem nekustamajiem īpašumiem Cesvaines novadā.
• Nolēma precizēt un noteikt platības vairākiem pašvaldībai piekritīgajiem zemesgabaliem.
• Noteica, ka no pašvaldībai piekritīgās zemes vienības atdalītā daļa ir pašvaldībai piekritīgās zemes
vienība.
• Nolēma iznomāt Andrim Kaltonam pašvaldībai piekrītošo zemesgabalu „Vijupi-Dzintari”, Ingai
Bogdānei– zemesgabalu „Graši” uz 5gadiem lauksaimnieciskajai darbībai, nosakot nomas maksu
atbilstoši normatīvajiem aktiem.
• Izbeigt Aijas Šūpoles zemes lietošanas tiesības uz īpašumu „Putniņi”.
• Nolēma sadalīt vairākus Cesvaines novada nekustamos īpašumus, atdalītajām zemes vienībām
piešķirot nosaukumu un nosakot to lietošanas mērķi.
• Apstiprināja pašvaldības aģentūras „Cesvaines tūrisma centrs” kopējo budžetu uz 2014.gada 1.
novembri ieņēmumos 32806 euro un izdevumos 30896euro.
• Ar 150 euro līdzfinansējumu nolēma atbalstīt grāmatas „Latvijas novadu dārgumi”, kurā tiek
atspoguļota Cesvaine un Cesvaines pils, izdošanu.

• Nolēma pārdot izsolē cirsmas pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā „Atkritumu izgāztuve
„Miķelēni””, nosakot cirsmu nosacīto cenu 9200euro, apstiprinot cirsmu izsoles noteikumus un
izveidojot cirsmu izsoles komisiju.

