2012. gada 11. oktobra domes sēde
 Izdeva saistošos noteikumus Nr.14 „Par grozījumiem Cesvaines novada domes
2012. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Cesvaines novada pašvaldības
2012. gada budžets”.
 Apstiprināja Cesvaines vidusskolas un Cesvaines pirmsskolas „Brīnumzeme”
audzēkņu uzturēšanas izmaksu izdevumu tāmi ar 2012. gada 1. septembri latos.
 Noteica nomas maksu par telpām Cesvaines pilī, Tējas namiņā, ēkas Pils ielā 3 1.
stāvā. Ja telpas tiek iznomātas ilgāk par vienu dienu – nomas maksai piemēro
10%atlaidi. Noteica ja, iznomājot Cesvaines pils telpas pasākumiem, kuru
nodrošināšanai nepieciešama pils slēgšana apmeklētājiem, nomas maksai papildus
piemēro 50% uzcenojumu.
 Piekrita, ka Cesvaines Mūzikas un mākslas skolā tiek likvidētas 1,5 apkopēja
amata vietas ar šī gada 31. oktobri. Izveidoja Cesvaines novada domē ar pastāvīgo
darbavietu Cesvaines pilī 2,0 apkopēja-kurinātāja amata vietas no šī gada 1.
novembra.
 Atļāva Cesvaines vidusskolai apmaksāt vienas Cesvaines vidusskolas 12. klases
skolnieces komunālos maksājumus Ls 100 (viens simts) 2012./2013. mācību gadā,
tas ir 10 mēnešos, pārskaitot tos SIA „Cesvaines siltums”.
 Noteica Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas ārpusstundu nodarbībām maksu Ls
16,54 mēnesī par 40 minūšu nodarbību nedēļā instrumenta spēlē 2012./2013.
mācību gadā.
 Izslēdza vairākus pamatlīdzekļus no kultūras nama un domes uzskaites.
 Nolēma iesaistīties kā projekta partnerim Valsts reģionālās attīstības aģentūras
Latvijas – Šveices sadarbības programmas ietvaros izsludinātajā individuālajā
projektā „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības
iestādēs” ar aktivitāti – Cesvaines internātpamatskolas automātiskā balss
ugunsgrēka izziņošanas sistēmas ierīkošana un izgaismotas izeju un evakuācijas
kustības virzienu norādītājzīmes uzstādīšana, kura kopējās izmaksas Ls 12755,88,
no kurām 90% ir Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansējums un 10% novada
pašvaldības finansējums, paredzot pašvaldības finansējumu 2013. gada budžetā no
Cesvaines internātpamatskolas līdzekļiem.
 Grozīja SIA „Cesvaines siltums” un SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi”
statūtus un izdeva tos jaunā redakcijā.
 Saskaņoja Cesvaines vidusskolā īstenoto Izglītības un zinātnes ministrijas
izstrādātajam programmas paraugam atbilstošu vispārējās vidējās izglītības
vispārizglītojošā virziena programmu (kods 31011013).
 Nolēma izbeigt vairākas zemes lietošanas tiesības.
 Piešķīra un mainīja īpašumiem adreses.

