
2014. gada 4. oktobra domes sēdē:  
domes sēde notika sestdienā, jo svarīgi bija izskatīt jautājumu par piedalīšanos sporta zāles būvniecības 

projektā, kura iesniegšanas  termiņš bija 8. oktobris, kā arī šajā  dienā varēja piedalīties lielākā daļa  

deputātu. 

• Pirmais jautājums, ko iz- skatīja sēdē, – Cesvaines internāt- pamatskolas pieslēgšana pie pil- sētas 

centralizētā siltumapgādes  tīkla. Tādējādi tiktu optimizēti  internātskolas izdevumi un sil- tumtīklu 

uzņēmums drošāk varētu noturēt pašreizējo tarifu.  Tika nolemts izbūvēt trasi, kas  savienotu pilsētas 

kopīgo trasi ar  pašreizējo internātpamatskolas kat- lumāju, un ierīkot nepieciešamos  siltummezglus. 

• Izskatot projektēšanas firmas  SIA „VEK” piedāvājumu, nolēma  piedalīties projektu konkursā  

„Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu  emisiju samazinošu tehnoloģiju  

attīstība” ar projekta iesniegumu  „Ilgtspējīgas sporta zāles jaunbūve  Cesvainē”, lai uzbūvētu sporta zāli  

Cesvainē kā pasīvo ēku. Projekta  kopējās izmaksas – 1 714 449,05  euro, tai skaitā projekta attiecināmās  

izmaksas – programmas līdzfinansējums 1 000 000  euro, projekta neattiecināmās izmaksas – 537 978,46  

euro. 

• Tika nolemts slēgt sadarbības  līgumu ar Altas vidusskolu  Norvēģijā, līgums ir nepieciešams  sporta 

zāles projekta pozitīvo  rezultātu sasniegšanai. 

• Pamatojoties uz saimnieciskās  darbības samazināšanos, nolēma  Cesvaines internātpamatskolā lik- 

vidēt amata vienību „saimniecības  vadītājs”. 

• Piešķīra līdzfinansējumu  900 euro biedrībai „Mēs saviem  bērniem” projekta „Sociālo  pakalpojumu 

nodrošināšana un  integrāciju veicinošas vides izveide  bērniem un jauniešiem ar dažādiem funkcionāliem 

traucējumiem  Madonas reģionā” īstenošanai kā  projekta partnerim, paredzot bērnu  ar funkcionālajiem 

traucējumiem  un viņu pavadoņu aizvešanu uz  Madonu un atpakaļ. 

• Izdeva saistošos noteikumus  Nr. 15 „Saistošie noteikumi par  līdzfinansējumu Cesvaines Mūzikas  un 

mākslas skolā”. Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 12. panta  

2.
1
 punktu. 

• Nolēma, ka vairāki zemes gabali ir valstij piekritīga zeme un ir  izslēdzami no domes pamatlīdzekļu 

uzskaites. 

• Nolēma precizēt un noteikt  platību vairākiem pašvaldībai  piekritīgajiem zemesgabaliem, iz- darot 

izmaiņas atbilstoši precizētajiem datiem grāmatvedības  uzskaitē. 

• Nolēma atbalstīt ar 100 euro  līdzfinansējumu no pašvaldības  2014. gada budžeta līdzekļiem  

neparedzētiem gadījumiem nodibinājuma „Fonds „Sibīrijas bērni””  filmas „Kur palika tēvi” 2. daļas  

veidošanu. 

• No pašvaldības pamatlīdzekļu  uzskaites izslēdza vairākus no- lietojušos pamatlīdzekļus (maura  

pļaujmašīnu, putekļu sūcēju, datorus u.c.). 

 


