APES NOVADA DOMES
FINANŠU UN TAUTSAIMNIECĪBAS KOMITEJAS 5.SĒDES
DARBA KĀRTĪBA 21.02.2014. plkst.10:00
Sociālo jautājumu komitejas projekti:
1. Par Apes novada Sociālā dienesta
apstiprināšanu.

noteikumu „Atbalsta pakalpojumi higiēnas nodrošināšanā”

2. Par Apes novada pašvaldības domes 27.02.2014. saistošo noteikumu Nr. __/2014 „Grozījumi Apes
novada pašvaldības domes 27.08.2009 saistošajos noteikumos Nr.2 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Apes novadā” projekta apstiprināšanu.
3. Par Apes novada pašvaldības domes 27.02.2014. saistošo noteikumu Nr. ___/2014 „Grozījumi
Apes novada pašvaldības domes 26.04.2012 saistošajos noteikumos Nr.7/2012 „Par sociālajiem
pakalpojumiem Apes novadā”.
4. Par materiāla atbalsta sniegšanu Apes novada sociālās mājas „Jaunroze” īrniekiem
2014.gada apkures sezonā.
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas projekti:
5. Apes novada muzeja nolikumu.
6. Par nosaukuma maiņu Sikšņu pamatskolai.
7. Par savstarpējiem norēķiniem novada izglītības iestādēs.
8. PII „Vāverīte” vadītājas Ilutas Apines 12.02.2014. iesnieguma izskatīšanu .
9. Par finansiālu atbalstu Jāņa un Pētera Jegorovu motosporta blakusvāģu ekipāžas dalībai sacensībās.
10. Biedrības „Ravels” valdes locekles Ineses Mucenieces iesniegums – par finansiālu atbalstu Gaujienas
BMX riteņbraukšanas treniņu nodrošināšanai un BMX trases uzturēšanai.
Finanšu un tautsaimniecības komitejas projekti:
11. Par Apes novada domes izpilddirektora Viestura DANDENA 04.02.2013. rīkojuma A/3-07/13 „ Par
Sociālās aprūpes centra „Trapene” darbinieku darba algu izmaksu 2014.gada janvāra un februāra
mēnesī apstiprināšanu.
12. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu Apes novada Trapenes pagasta Garajā un Sētas ezerā un
Gaujienas pagasta Zvārtavas ezerā.
13. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošanu īpašumā „Eglāji” Apes pagastā, Apes novadā.
14. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošanu īpašumā „Vīksnas” Apes pagastā, Apes
novadā.
15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Dravnieki” Apes pagastā, Apes
novadā, sadalīšanai.
16. Par paredzētās darbības akceptēšanu potenciālā dolomīta ieguves atradnē „Saulrīti” Apes pagastā,
Apes novadā.
17. Par Apes novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu.
18. Par Vides pārskata (Apes novada Teritorijas plānojumam 2014.-2025.gadam un Attīstības programmai
2014.-2020.gadam) galīgās redakcijas projekta apstiprināšanu un nodošanu atzinumu saņemšanai.
19. Par Apes novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam pilnveidotās redakcijas izstrādi.
20. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļaujas atzīšanu par anulētu.
21. Par Apes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas Ilzes Lipstokas 03.02.2014.
iesnieguma izskatīšanu.

