APES NOVADA DOMES
FINANŠU UN TAUTSAIMNIECĪBAS KOMITEJAS
2015.gada 3.SĒDE 19.02.2015. plkst.10:00
DARBA KĀRTĪBA
Finanšu un tautsaimniecības komitejas projekti:
1. Par Apes novada domes 26.02.2015. saistošo noteikumu Nr. 3/2015 „Apes novada
pašvaldības budžets 2015.gadam” apstiprināšanu:
1.1.Par Apes novada domes 2015.gada pamatbudžeta projekta apstiprināšanu.
1.2.Par Apes novada domes 2015.gada speciālā budžeta projekta apstiprināšanu.
1.3.Par pielikumu 2015.gada budžeta projektam “Apes novada domes amatpersonu un
darbinieku mēnešalgu saraksta apstiprināšanu”.
Papildināts:
1.4. Par sakaru līdzekļu limitu apstiprināšanu.
1.5.Par degvielas limitu apstiprināšanu.
2. Par Apes novada domes amatiem, kuros esošajiem darbiniekiem atļauts izmantot personīgo
transportlīdzekli un maksimālo patērējamās degvielas normu mēnesī apstiprināšanu.
3. Par grozījumiem Apes novada pašvaldības administrācijas nolikumā.
4. Par zemes izmantošanu derīgo izrakteņu ieguvei pašvaldības īpašumā “Karjeri” Apes pagastā,
Apes novadā.
5. Par apgrūtinājuma noteikšanu pašvaldība īpašumam Zvārtavas veikals.
6. Par nekustamā īpašuma nodokļa korekcijas piemērošanu nekustamajiem īpašumiem Dzirnavu
ielā 11, Dzirnavu ielā 12 un Dzirnavu ielā 13, Apē .
7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Pļavnieki” Trapenes
pagastā, Apes novadā sadalīšanai.
8. Par Apes novada domes 26.02.2015. nolikuma Nr. 2/2015 “Par medību tiesību nomas
piešķiršanas kārtību Apes novada pašvaldības īpašumos” apstiprināšanu.
9. Par saistošo noteikumu Nr.4/2015 „Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektu realizēšanai
Apes novadā” izdošanu.
10. Par nekustamo īpašumu – pašvaldības autoceļu „ceļš A.c.V371-Avotkalnu mežu masīvs”,
„ceļš A.c.V411-Čiekuri-Gargrīdas-Druvkalni” un „ceļš A.c.V411-Bišusili” nodošanu valstij
bez atlīdzības.
11. Par Apes novada pirmsskolas izglītības iestādes „Vāverīte“ slēgšanu vasaras mēnešiem.
12. Par grozījumiem Apes novada domes 29.09.2011. lēmumā Nr. 264 „Kārtība, kādā tiek
noteikta un veikta maksa par ēdināšanas pakalpojuma saņemšanu Apes pirmsskolas izglītības
iestādē „Vāverīte”.
13. Par grozījumiem Zemes komisijas sastāvā un nolikumā un domes lēmumā par deleģējumu
zemes komisijai.
Papildināts:
14. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu Luksta ezerā.
15. Par nekustāmā īpašuma „Druvas” Apes pagastā, Apes novadā, daļas nodošanu iznomāšanai
Par iesniegumu izskatīšanu:
1. Par Ilzes Sproģes 09.02.2015. priekšlikuma izskatīšanu.
2. Par Jāņa Kūma iesnieguma izskatīšanu par finansiāla atbalsta sniegšanu dalībai Pasaules
orientēšanās kausa 2.posmā Norvēģijā un Zviedrijā.
3. Par SM Sabiedriskā transporta plānošanas daļas iesnieguma izskatīšanu.

