APES NOVADA DOMES 4.SĒDES
DARBA KĀRTĪBA 27.02.2014. plkst.14:00
Sociālo jautājumu komitejas projekti:
1. Par Apes novada Sociālā dienesta noteikumu „Atbalsta pakalpojumi higiēnas nodrošināšanā”
apstiprināšanu.
2. Par Apes novada pašvaldības domes 27.02.2014. saistošo noteikumu Nr. 2/2014 „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. 3/2014 „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. Par Jāzepa Vītola memoriālā muzeja „Anniņas” nolikuma apstiprināšanu.
6. Par Apes novada Kultūrvēsturiskā mantojuma apvienības nolikuma apstiprināšanu.
7. Par izdevumu noteikšanu uz vienu audzēkni pašvaldību savstarpējiem norēķiniem Apes novada
pirmskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēm no
2013.gada 1.janvāra.
8. Par Pirmsskolas izglītības iestādes „Vāverīte” slēgšanu vasaras periodā.
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 izpilddirektora Viestura Dandena 19.02.2013. rīkojuma A/3-07/16 „ Par
ierobežojumiem satiksmei pa Apes novada autoceļiem” apstiprināšanu.
22. Par grozījumiem domes 28.03.2013. lēmumā Nr.79 (prot.Nr.4, 1.p.) pielikumā Nr.3. „Par degvielas
patēriņa normu noteikšanu transportlīdzekļiem un tehnikai Apes novada pašvaldības Trapenes
pagasta teritorijā esošajās iestādēs un struktūrvienībās”.
23. Par grozījumiem Apes novada domes 24.02.2011. lēmumā Nr.37 ( prot. Nr.4., 2.p.) „Par Apes novada
pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku darba samaksas noteikšanas kārtību” (Sociālā dienesta
–Sociālais aprūpētājs).
24. Par grozījumiem Apes novada domes 22.08.2013. lēmumā Nr. 273 „Par pašvaldības administratīviem
aktiem, kuru pieņemšana tie deleģēta Apes novada zemes komisijai”.
Papildus darba kārtība:
25. Par līdzfinansējumu Izglītības un zinātnes ministrijas projektu konkursa „Sporta inventāra iegāde
vispārējās izglītības iestādēs” projektam „Kustība = veselība”.

