APES NOVADA DOMES
FINANŠU UN TAUTSAIMNIECĪBAS KOMITEJAS
2017.gada 3.SĒDE 16.02.2017. plkst.10:00
DARBA KĀRTĪBA
Finanšu un tautsaimniecības komitejas lēmumu projekti:
1. Par degvielas patēriņa un saziņas līdzekļu normām un limitiem 2017. gadam.
2. Par valsts nekustamā īpašuma Skolas ielā 6, Apē nodošanu īpašumā bez atlīdzības Apes
novada pašvaldībai.
3. Par pašvaldības nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai:
3.1. Par nekustamā īpašuma „Karjeri”, īpašuma kadastra Nr. 3625 004 0064, „Karjeri” Apes
pagasts, Apes novads, LV-4337 izsoles noteikumu apstiprināšanu;
3.2. Par nekustamā īpašuma “Oburi”, īpašuma kadastra Nr. 36250030123, Apes pagasts, Apes
novads, LV-4337 pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
4. Par grozījumiem Apes novada domes 23.12.2009. lēmuma (prot.12, 2.§) “Par Apes novada
pašvaldībai piekrītošām zemēm”.
5. Par Apes novada domes 24.02.2017. saistošo noteikumu Nr.2/2017 “Par grozījumiem Apes
novada pašvaldības domes 29.09.2011. saistošajos noteikumos Nr. 11/2011 “Par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu Apes novadā”” apstiprināšanu.
6. Par Apes novada domes saistošiem noteikumiem Nr. 23/2015 “Apes novada pašvaldības
teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas un labiekārtošanas noteikumi”.
7. Par Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finansu darbinieku arodbiedrības Apes
novada domes pirmorganizācijas un Latvijas pašvaldību darbinieku arodbiedrības Apes
novada domes pirmorganizācijas koplīgumu 2017.gadam.
8. Par Apes novada domes Kultūras (kultūras, bibliotēku, tūrisma, muzeju, sporta) nodaļas
vadītāja amata aprakstu, darba samaksu un pretendentu atlases kārtību.
9. Par papildus finansējuma piešķiršanu
labiekārtošana” realizācijai.

projekta „Gaujienas muižas parka nogāzes

10. Par zemes gabala, kadastra numurs 36050010349, Lauku iela 1, Apē, Apes novadā, LV4337, nomas līguma slēgšanu ar „Apes jauniešu klubu „Sliedes””.
11. Par telpu nomu Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā, Pasta iela 26 Apē, Apes novadā, LV-4337.
12. Par izdevumu noteikšanu uz vienu audzēkni pašvaldību savstarpējiem norēķiniem Apes
novada pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
iestādēm no 2017.gada 1.janvāra.
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas lēmumu projekti:
1. Par finansējuma piešķiršanu.
2. Par Vidagas Sikšņu pamatskolas statusa maiņu, pievienojot to Dāvja Ozoliņa Apes
vidusskolai.
Iesniegumi, dažādas informācijas.
1. Par Apes Sv. Mateja evaņģēliski luteriskās draudzes iesniegumu.
2. Par Apes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plāna un Investīciju plāna
aktualizēšanu.

