2015. gada 22. janvāra domes sēde:
 Nolēma izdot saistošos noteikumus Nr. 2 „Cesvaines novada pašvaldības 2015. gada
budžets”.
 Apstiprināja Cesvaines novada pašvaldības ceļu un ielu fonda vidējā termiņa
programmu 2015.– 2017. gadam.
 Apstiprināja pašvaldības aģentūras „Cesvaines tūrisma centrs” 2015. gada budžetu.
 Nolēma norakstīt atsevišķus ilgtermiņa ieguldījumus.
 No domes līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem nolēma paredzēt līdzfinansējumu
līdz 200 euro Cesvaines novada sportistu dalībai smagatlētikas un cīņas sacensībās
2015. gadā, piešķirt līdzfinansējumu 200 euro Cesvaines vidusskolas audzēknes
Kristīnes Vīčas dalībai (ceļa un dzīvošanas izdevumiem) Eiropas karatē čempionātā
2015. gada 6.– 8. februārī Šveicē (Cīrihē).
 Nolēma grozīt 2014. gada 12. novembra domes sēdes Nr. 13 lēmumu 35.1., tajā
vārdus un skaitļus „pretī saņemot 20 grāmatas” aizstājot ar vārdiem un skaitļiem
„pretī saņemot 5 grāmatas”.
 Noteica, ka pašvaldības iestāžu vadītājiem un pašvaldības iestāžu darbiniekiem,
kuriem veselības pārbaudē ir konstatēts, ka darba pienākumu veikšanai (darbam ar
displeju) viņiem ir nepieciešami piemēroti speciāli medicīniski optiski redzes
korekcijas līdzekļi (brilles), darba devējs var apmaksāt līdz 100 euro reizi divos
gados.
 Nolēma neapdzīvojamo telpu daļu dzīvojamajā mājā Pils ielā 2 nodot lietošanā
labiekārtošanas nodaļai.
 Nemainot nomas maksu, Cesvaines sociālajam dienestam atļāva pagarināt telpu
Augusta Saulieša ielā 9 nomas līgumu no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31.
decembrim ar SIA „Laba prakse”.
 Ievērojot izstrādes nosacījumus, nekustamā īpašuma „Lejas Daukstes” sadalīšanai
nolēma izstrādāt zemes ierīcības projektu, paredzot piekļūšanas iespēju
jaunizveidojamajai zemes vienībai.
 Nolēma apstiprināt komisijas darījumiem ar lauksaimniecības zemi nolikumu, par
komisijas priekšsēdētāju ievēlēja Matīsu Vasku, par vietnieci – Irēnu Leimani, par
sekretāri – Ramonu Vucāni, komisijas locekļus – Jāni Vanagu, Māri Raudu.
 Apstiprināja Cesvaines sociālā dienesta sociālās aprūpes nodaļas viena klienta
uzturēšanās izmaksu tāmi 2015. gadam.
 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 2015.
gadā.
 Apstiprināja Cesvaines vidusskolas, PII „Brīnumzeme” viena audzēkņa izmaksas
2015. gadā.
 Nolēma saskaņot domes priekšsēdētāja noslēgto līgumu ar SIA „Halle B” par
centralizētās apkures sistēmas izbūvi neapdzīvojamās telpās Pils ielā 2 Cesvainē.
 Apstiprināja pašvaldības aģentūras „Cesvaines tūrisma centrs” 2014. gada plāna
izpildi un 2015. gada plānu.

