APES NOVADA DOMES
10.SĒDES 26.06.2014. plkst.10:00
DARBA KĀRTĪBA
Finanšu un tautsaimniecības komitejas projekti:
1. Par Apes novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam apstiprināšanu un Apes novada domes
26.06.2014. saistošo noteikumu Nr.7 /2014 „Apes novada teritorijas plānojums 2014.-2025.gadam
grafiskā daļa un apbūves noteikumi” apstiprināšanu.
2. Par Vides pārskata Apes novada teritorijas plānojumam 2014.-2025.gadam apstiprināšanu.
3. Par Apes novada domes 2013.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
4. Par Apes novada pašvaldības domes 29.05.2014. saistošo noteikumu Nr.6/2014 „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” projekta redakcijas precizēšanu.
5. Par Apes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.8/2014 „Par grozījumiem Apes novada
pašvaldības domes 27.03.2014. saistošajos noteikumos Nr. 1/2014 „Apes novada pašvaldības
budžets 2014.gadam”” apstiprināšanu.
6. Par grozījumiem Apes novada domes 29.05.2014. lēmumā Nr.113 „Par telefona sarunu izmaksu limitu
noteikšanu Apes novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās”.
7. Par grozījumiem Apes novada domes 29.05.2014. lēmumā Nr.114 „Par degvielas patēriņa normu un
limitu noteikšanu transportlīdzekļiem un tehnikai Apes novada pašvaldības iestādēs un
struktūrvienībās”.
8. Par grozījumiem Apes novada domes 27.03.2014. lēmumā Nr. 49 (prot.5, 5.p.) „Par nosacītās cenas
apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam, zemes gabalam ”Vēveri”, Trapenes pagasts, Apes novads”.
9. Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam, zemes gabalam ”Dārznieki”, Apes
pagasts, Apes novads”.
10. Par Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas direktora Jāņa Loča atbrīvošanu no ieņemamajiem amatiem.
11. Par Apes novada domes priekšsēdētājas Astrīdas Harju 11.06.2014. rīkojuma NrA/4-01/57-1 „Par
naudas balvas izmaksu Jānim Ločam” apstiprināšanu.
12. Par Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas direktora iecelšanu.
13. Par noteikumu „Dokumentu aprites kārtība Apes novada domē” apstiprināšanu.
14. Par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu Apes novadā.
15. Par grozījumu veikšanu Apes novada domes 28.01.2014. lēmuma Nr.4 (sēdes protokola Nr.2, 1.3p.)
“Par Apes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku darba samaksas noteikšanas
kārtību” 2.pielikumā „Apes novada domes, administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un darba algu
saraksts Apē”.
16. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu Apes novada domes priekšsēdētājas vietniekam
Jānim Libertam.
17. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu Apes novada bāriņtiesas priekšsēdētājai Dacei
Silauniecei.
18. Par piedalīšanos Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas izsludinātajā projektu
konkursā.

19. Par piedalīšanos Nordplus Jauniešu izglītības programmas projektā Nr. NPJR-2014/10302
“Enterpreneurs generation” (“Uzņēmēju paaudze”).
20. Par piedalīšanos darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma
3.2.2.2.aktivitātes "Publisko interneta pieejas punktu attīstība" izsludinātajā projektu konkursā.
21. Par līdzfinansējumu biedrības „Apes Jauniešu klubs „Sliedes”” projektam „Brīvdabas sporta un
atpūtas pietura Apē".
22. Par priekšfinansējumu biedrības „Apes Jauniešu klubs „Sliedes”” ES programmas „Erasmus+”
projektam „Youth online reputation – think what you do on internet!”.
23. Par līdzfinansējumu biedrības „Apes Jauniešu klubs „Sliedes”” valsts budžeta apakšprogrammas
„Vides aizsardzības projekti” vadlīnijā „Atbildīgs dzīvesveids” iesniegtajam projekta pieteikumam’
24. Par līdzfinansējumu biedrības “Pagasta attīstības grupa “Vireši”” projektam „Dabas daudzveidība
Vidagas upītes krastos!”.
25. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Dzeņi 1” Apes pagastā, Apes
novadā sadalīšanai.
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas projekti:
26. Par Gaujienas pirmsskolas izglītības iestādes „Taurenītis” darba organizāciju 2014.gada vasaras
perioda laikā.
27. Par atbalsta piešķiršanu Alsviķu arodskolas audzēkņiem.
28. Par papildus finansējuma piešķiršanu Apes novada pašvaldības domes kancelejai.

