2013. gada 28. jūnija domes sēdē:
• Atdalīja zemes vienības un atdalītajām vienībām piešķīra nosaukumus un noteica
zemes lietošanas mērķi. Esošiem nekustamajiem īpašumiem mainīja zemes lietošanas
mērķi.
• Piekrita, ka valsts akciju sabiedrība ”Latvijas dzelzceļš” apvieno valdījumā esošās
zemes vienības “Dzelzceļš
Pļaviņas – Gulbene” un “Cesvaines stacija” vienā zemes vienībā ar nosaukumu
“Cesvaines stacija”, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads. Jaunveidojamās zemes
vienības kopplatība pēc apvienošanas 51,4 ha.
• Apstiprināja automašīnas Mazda 2500TD/DK izsoles rezultātus, nosakot par
uzvarētāju I. M.
• Apstiprināja Cesvaines novada teritorijas plānojuma 2008. – 2020.gadam grozījumu
2. redakciju un nodeva to publiskai apspriešanai no 2013. gada 2. jūlija līdz 30.
jūlijam. Grozīja domes
2011. gada 10. oktobra domes sēdē Nr.13 ar lēmumu 6.3. apstiprināto Darba
uzdevuma 7. punktu.
• Ievēlēja Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales
komisijā izpilddirektoru Uģi Fjodorovu, deputāti Baibu Putniņu, Skaidrīti Aveniņu,
Intu Siliņu un Ivetu Āboliņu.
• Izdeva saistošos noteikumus Nr.2 „Par grozījumiem Cesvaines novada domes 2009.
gada 24. jūlija saistošajos
noteikumos Nr.3 „Cesvaines novada pašvaldības nolikums”.
• Noteica, ka kandidātus Cesvaines novada vēlēšanu komisijai var pieteikt līdz 2013.
gada 15. augustam.
• Izdeva saistošos noteikumus Nr.3 „Par grozījumiem Cesvaines novada domes 2013.
gada 30. janvāra saistošajos
noteikumos Nr.3 „Cesvaines novada pašvaldības 2013. gada budžets”.
• Atbalstīja Latvijas politiski represēto personu salidojumu, piešķirot biedrībai
„Latvijas Politiski represēto apvienība” Ls 50 visas Latvijas politiski represēto
personu salidojuma organizēšanai, pārskaitot līdzekļus biedrības kontā no domes
budžeta līdzekļiem. Atbalstīja Cesvaines novada politiski represētos, nodrošinot
viņiem transportu uz salidojumu Ikšķilē.
• Piešķīra Ē. D., Ls 200 no budžeta līdzekļiem „Līdzfinansējums kultūras un sporta
pasākumiem Cesvaines novadā”, apmaksājot rēķinus par materiāliem saskaņā ar
pasākuma izdevumu tāmi ar mērķi sagatavot Cesvaines novada mākslinieku izstādi
Cesvaines pils - parka svētku laikā 2013. gada 27. jūlijā.
• Izslēdza no domes pamatlīdzekļu sastāva 2003. gadā Kraukļu pamatskolā nozagtos
pamatlīdzekļus, kā arī domes nolietojušos pamatlīdzekļus.
• Samazināja valsts nodevu par mantojuma saraksta sastādīšanu trūcīgām personām
par nepilngadīgiem bērniem piekrītošā mantojuma saraksta sastādīšanu par 50% un
noteikt to 17, 00 lati un par mantojuma saraksta sastādīšanu nepilngadīgiem bērniem,
kuru mantojuma masa sastāv no vienas kustamas mantas – 20,00 lati.
• Piešķīra domes priekšsēdētājam ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu no 2013. gada 8.
jūlija līdz 28. jūlijam, no 30. septembra līdz 5. oktobrim un apmaksātu
papildatvaļinājumu desmit darba dienas no 7. oktobra līdz 11. oktobrim un no 14.
oktobra līdz 18. oktobrim. Uzdeva domes priekšsēdētāja vietniekam Jurim
Rozenbergam aizvietot domes priekšsēdētāju atvaļinājuma laikā, saņemot atlīdzību
par nostrādātajām stundām.
• Izdot Konkursa uz iestādes vai uzņēmuma vadītāja vietu nolikumu.

• Izsludināja atklātu konkursu uz pašvaldības aģentūras „Cesvaines tūrisma centrs”
direktora amatu.
• Ievēlēja pašvaldības aģentūras „Cesvaines tūrisma centrs” direktora amata vietas
konkursa organizēšanas komisijas sastāvu.

