APES NOVADA DOMES
2015.gada 4.SĒDE 23.04.2015. plkst.14:00
DARBA KĀRTĪBA
Domes izpilddirektora V.Dandena ziņojums par domes 26.03.2015. pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
Finanšu un tautsaimniecības komitejas projekti:
1. Par grozījumiem domes 26.02.2015. lēmumā Nr. 26 (prot.Nrt.2, 1.3.p.) “Par saziņas līdzekļu
izmaksu limitu un degvielas patēriņa normu un limitu noteikšanu transportlīdzekļiem un tehnikai
Apes novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās”.
2. Par nolikuma Nr.2/2015 “Par medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību Apes novada pašvaldības
īpašumos” apstiprināšanu.
3. Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts”.
4. Par sadarbības līguma apstiprināšanu ar Krievijas Republikas Pečoru rajona pašvaldību, Igaunijas
Republikas Seto pašvaldību un Apes novada domi.
5. Par Latviešu vēlētāju biedrības 20.03.2015. priekšlikuma izskatīšanu.
6. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu Gaujienas pagasta Zvārtavas ezerā.
7. Par līdzekļu izdalīšanu no rezerves fonda Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas ziemeļu fasādes
atjaunošanas darbu tehniskā projekta izstrādei.
8. Par dalības maksas apstiprināšanu no personas Apes novada Upju festivālā Gaujienā „Gauja 2015”.
9. Par Pierobežas pavasara gadatirgus organizēšanu Apes pilsētā.
10. Par Pavasara gadatirgus organizēšanu Gaujienas pagastā.
11. Par grozījumiem domes 23.02.2012. lēmumā Nr.58 (prot.Nr.4, 20.p.) “Par izdevumu tāmes grāmatai
„Trapenes pamatskolas atmiņu mozaika” apstiprināšanu un grāmatas pārdošanas cenas noteikšanu”.
12. Par zemes gabala daļas patapināšanu Iekšlietu ministrijai.
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas projekti:
13. Par saistošo noteikumu Nr.6/2015 “Par pašvaldības atbalstu sporta sasniegumu veicināšanai” izdošanu.
14. Par pirmsskolas izglītības iestāžu darba režīmu vasaras mēnešos.
15. Par grozījumiem Apes novada domes 2013.gada 26.septembra lēmumā Nr.302 “Par maksas pakalpojumu
apstiprināšanu Apes novada domes administrācijā un domes iestādēs un struktūrvienībās”.
Sociālo jautājumu komitejas projekti:
16. Par Alūksnes invalīdu biedrības iesnieguma izskatīšanu par finansiāla atbalsta sniegšanu.
17. Par SAC “Trapene” ēdināšanas pakalpojumu apstiprināšanu.
18. Par dalību Apes novada pensionāru biedrībā „Iesim kopā!”.
19. Par saistošo noteikumu Nr.7/2015 “Par grozījumiem 27.08.2009. saistošajos noteikumos Nr.2 „Par
sociālās palīdzības pabalstiem Apes novadā” izdošanu- izslēgts no darba kārtības.
Papildus darba kārtība.
20. Par finansējuma piešķiršanu Apes novada izglītības iestāžu koriem.

