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DARBA KĀRTĪBA

Finanšu komitejas lēmumu projekti:
1. Par Apes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. 20/2015 „Par grozījumiem Apes
novada domes 26.02.2015. saistošajos noteikumos Nr. 3/2015 ”Apes novada pašvaldības
budžets 2015.gadam” apstiprināšanu.
2. Par grozījumiem Apes novada domes 22.08.2013. lēmumā nr. 273 “Par pašvaldības
administratīviem aktiem, kuru pieņemšana tiek deleģēta Apes novada zemes komisijai”
3. Par grozījumiem Apes novada domes 22.08.2013.lēmumā Nr.272 „Apes novada domes Zemes
komisijas ievēlēšanu un nolikuma apstiprināšanu”.
4. Par grozījumiem domes lēmumā Nr.184 (prot.11, 21.p.) “Par ēdināšanas pakalpojuma maksas
apstiprināšanu Apes novada izglītības iestādēs”(Vidagas Sikšņu pamatskolā).
5. Par sadarbību starp Igaunijas Republikas Valgas, Hummuli, Tōrvas, Helmes, Karksi, Abjas,
Saardes, Hāādemeestes pašvaldībām, un Latvijas Republikas Alūksnes, Apes, Valkas,Naukšēnu,
Rūjienas, Mazsalacas, Alojas, Salacgrīvas pašvaldībām
ekonomiskajā, tūrisma, kultūras,
izglītības, sporta un sociālajā jomā.
6. Par Apes novada pašvaldības domes 24.09.2015 Saistošo noteikumu Nr.17/2015 “Grozījumi
Apes novada pašvaldības domes 26.08.2010. saistošajos noteikumos Nr. 26/2010 “Kapsētu
izveidošanas un uzturēšanas noteikumi”” precizēšanu.
7. Par pašvaldībai piekrītošas zemes īpašuma „Strautkalni”, Gaujienas pagastā īpašuma kadastra
Nr. 3648 005 0118, sagatavošanu atsavināšanai.
8. Par zemes gabala (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 36050061218, Ganību iela10, Ape, Apes
novads, LV-4337 pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
9. Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam „Avotkalni”, Virešu pagastā, Apes
novadā, īpašuma kadastra Nr. 3690 005 0032.
10. Par grozījumiem Apes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku amatu katalogā un
mēnešalgu sarakstā.
11. Par tirdzniecības maksas apstiprināšanu kalendāram „Gaujiena 2016”.
12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Rogas 2” Gaujienas pagastā,
Apes novadā sadalīšanai.
13. Par grozījumiem domes 26.06.2015. lēmumā Nr. 121 (prot.Nr.8, 19.p.) “Par maksas
pakalpojumu apstiprināšanu Apes novada domes administrācijā un domes iestādēs
un
struktūrvienībās “ 3.pielikumā (telpu noma aptiekai).
14. Par telpu nomas līguma slēgšanu Trapenes pagasta pārvaldē.
15. Par Apes novada pašvaldības domes 22.10.2015. saistošo noteikumu Nr.__/2015 „Nekustamā
īpašuma nodokļa piemērošana Apes novada administratīvajā teritorijā 2016.gadā”
apstiprināšanu.

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas lēmumu projekti:
16. Par kultūras darbinieka apbalvošanu.

Papildus darba kārtības jautājumi:
17. Par grozījumiem Apes novada domes 28.08.2014. lēmumā Nr. 178 “Par nekustamo īpašumu
nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā”
18. Par nekustamā īpašuma „Druvas” Apes pagastā, Apes novadā, daļas nodošanu iznomāšanai.

Slēgtā daļa:
19. Par apbalvojumiem Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas pasākumos 2015.gada
novembrī.

