APES NOVADA DOMES
2015.gada 11.SĒDE 24.09.2015. plkst.14:00
DARBA KĀRTĪBA
Finanšu komitejas lēmumu projekti:
1. Par saistošo noteikumu Nr.13/2015 „Par grozījumiem Apes novada domes 28.06.2013. saistošajos
noteikumos Nr.9/2013 „Apes novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
2. Par saistošo noteikumu Nr.14/2015 “Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes 26.06.2015.
saistošajos noteikumos Nr. 5/2015 “Par sabiedrisko kārtību Apes novadā” apstiprināšanu.
3. Par saistošo noteikumu Nr.15/2015“Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes 24.02.2011.
saistošajos noteikumos
Nr. 3/2011
“Par īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās
teritorijas (gājēju ietves, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas un zālienu līdz
brauktuves malai) kopšanu Apes novada teritorijā” apstiprināšanu.
4. Par saistošo noteikumu Nr.16/2015“Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes 29.09.2011.
saistošajos noteikumos Nr. 11/2011 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Apes novadā”
apstiprināšanu.
5. Par saistošo noteikumu Nr.17/2015 “Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes 26.06.2010.
saistošajos noteikumos
Nr. 26/2010 “Kapsētu izveidošanas un uzturēšanas noteikumi”
apstiprināšanu.
6. Par saistošo noteikumu Nr.18/2015 “Par pašvaldības nodevām Apes novadā” apstiprināšanu.
7. Par Rudens gadatirgus organizēšanu Gaujienas pagastā.
8. Par Pierobežas rudens gadatirgus organizēšanu Apes pilsētā.
9. Par vēlētāju parakstu apliecināšanu.
10. Par paraksta apliecināšanas maksu.
11. Par grozījumiem Apes novada domes 2015.gada 26.jūnijā lēmumā Nr. 131 (prot. Nr. 8, 29.p) „Par
nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam, zemes gabalam „Ozolkalni 2” Trapenes
pagasts, Apes novads, LV-4348”.
12. Par grozījumiem domes lēmumā 26.06.2015. lēmuma Nr.121 (prot.Nr.8, 19.p.)
“Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Apes novada domes administrācijā un domes iestādēs un
struktūrvienībās” 2.pielikumā (O.Vācieša Gaujienas vidusskola).
13. Par grozījumiem Apes domes 26.02.2015. lēmumā Nr.257 (prot.Nr.2,1.2.p) ”Apes novada domes,
administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu” ( Gaujienas
internātpamatskola).
14. Par izmaiņām Apes novada domes 22.08.2013. lēmumā Nr.270 (sēdes protokols Nr. 15, 7.p) ”Apes
novada domes Administratīvās komisijas ievēlēšanu un nolikuma apstiprināšanu”.
15. Par izmaiņām Apes novada domes 25.07.2013. lēmumā Nr.257 (prot.Nr.13, 14.p.)“Par Apes novada
pašvaldības Administrācijas Nolikuma apstiprināšanu”.
16. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Apes novada domes priekšsēdētājai Astrīdai
HARJU.
17. Par zemes gabala (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 36250010194, “Jāņzemji”, Apes pag., Apes
novads, LV-4337 pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
18. Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam „Jaunlāči”, Apes pagastā, Apes novadā,
īpašuma kadastra Nr. 3625 003 0003.

19. Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam „Tralmaki”, Apes pagastā, Apes novadā,
īpašuma kadastra Nr. 3625 001 0123.
20. Par Apes novada Attīstības programmas daļu – rīcības un investīciju plānu aktualizāciju.
21. Par ēdināšanas pakalpojuma maksas apstiprināšanu Apes novada izglītības iestādēs.
22. Par pilnvarojumu Smiltenes novada Pašvaldības policijas amatpersonām sastādīt administratīvā
pārkāpuma protokolus administratīvo pārkāpumu lietās, kuras izskata Apes novada Administratīvās
komisija.
23. Par pilnvarojumu Smiltenes novada Pašvaldības policijas amatpersonām veikt zivju resursu
aizsardzību un uzraudzību Apes novada Administratīvajā teritorijā.
24. Par Dzintara Trapana iesnieguma izskatīšanu.
25. Par Apes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. 19/2015
„Par grozījumiem Apes
novada domes 26.02.2015. saistošajos noteikumos Nr. 3/2015 ”Apes novada pašvaldības budžets
2015.gadam” apstiprināšanu.
26. Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu.
27. Par projektu proti un dari.
28. Par Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu.

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas lēmumu projekti:
29. Par Apes novada izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmju noteikšanu.
30. Par grozījumiem Apes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku amatu katalogā un
mēnešalgu sarakstā.
31. Par Virešu Saieta nama bērnu muzikālā teātra darbības atjaunošanu.
32. Par pedagogu apbalvošanu.

Sociālo jautājumu komitejas lēmumu projekti:
33. Par materiāla atbalsta sniegšanu ēdināšanas pakalpojumiem Apes novada vispārējās izglītības iestādēs
izglītojamo ģimenēm.
34. Par materiāla atbalsta sniegšanu izglītojamajiem no Apes novada daudzbērnu ģimenēm.
Papildus darba kārtība:
35. Par jauna amata – Apes novada domes Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra
speciālists – izveidi.

