APES NOVADA DOMES SĒDE
24.04.2014. plkst.14:00
DARBA KĀRTĪBA
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas lēmumu projekti:
1. Par Edgara Trapana iesnieguma izskatīšanu par finansiāla atbalsta piešķiršanu dalībai starptautiskajā
saksofonistu konkursā.
2. Par atbalsta piešķiršanu Aivara Irbes grāmatas „Puķu draugi” izdošanai .
3. Par Alūksnes Tautas nama deju kopas “Jukums”
piešķiršanu dalībai starptautiskajā konkursā.

iesnieguma izskatīšanu par finansiāla atbalsta

4. Par atbalsta piešķiršanu vides izglītības pasākumu realizācijai novada skolās.
Finanšu un tautsaimniecības komitejas lēmumu projekti:
5. Par SIA „Alūksnes slimnīca” Gada pārskata par 2013.gadu apstiprināšanu.
6. Par Ziemeļvidzemes reģionālo atkritumu apsaimniekošanas organizācijas Gada pārskatu par
2013.gadu un Ziemeļvidzemes reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2014.-2020.gadam.
7. Par „Apes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku darba samaksas noteikšanas kārtība”
1.pielikuma „Apes novada pašvaldības iestāžu amatu katalogs” apstiprināšanu.
8. Par grozījumiem Apes novada domes 2013.gada 26.septembra lēmuma Nr.302 „Par maksas
pakalpojumu apstiprināšanu Apes novada domes administrācijā un domes iestādēs un
struktūrvienībās” (sēdes protokols Nr.16,7.1.p) 3.pielikumā.
9. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu Apes novada Gaujienas pagasta Zvārtavas ezerā.
10. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu Nr.3648 005 0303 Gaujienas pagasta Gaujienas ciemā
iegādi Apes novada domes īpašumā.
11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Vecgromalti” Gaujienas pagastā,
Apes novadā, sadalīšanai.
12. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3605 003 0724.
13. Par pašvaldībai piekrītoša zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3605 003 0724 Apes pilsētā
sagatavošanu atsavināšanai.
14. Par Apes novada domes kustamās mantas kokmateriālu nosacītās cenas un atsavināšanas izsoles
noteikumu apstiprināšanu
15. Par Apes novada domes noteikumu par transportlīdzekļu izmantošanu Apes novadā apstiprināšanu.
16. Par Apes novada pašvaldības autoceļu fonda mērķdotācijas 2014.gadam sadalījumu un izlietošanas
vidējā termiņa programmas 2014. – 2016.gadam apstiprināšanu.
17. Par domes izpilddirektora Viestura Dandena 10.04.2014. rīkojuma A/3-07/39
atvieglojumu piemērošanu” apstiprināšanu.

„Par valsts nodevu

18. Par Apes novada domes Apes komunālās saimniecības nolikuma apstiprināšanu.
19. Par Pavasara gadatirgus organizēšanu Apes pilsētā.
20. Par projektu konkursa „Jauniešu biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai Apes novadā”
nolikumu”.

21. Par sadarbības līguma apstiprināšanu ar Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju un Apes
novada domi.
22. Par dalības maksu Upju festivālā „Vaidava-2014”.
23. Par līdzfinansējumu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības, biedrības „Alūksnes lauku
partnerība” rīkotajā projektu iesniegumu konkursa VIII kārtā, projektam „Profesionālās ievirzes
kabinets Trapenē”.
24. Par Apes novada Sikšņu pamatskolas nosaukumu maiņu un nolikuma apstiprināšanu.

