APES NOVADA DOMES
Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde
DARBA KĀRTĪBA
16.11.2017. plkst.10:00
Ziņojums - Pašvaldības policijas atskaite.
Finanšu un tautsaimniecības komitejas projekti:
1. Par telpu nomas līguma slēgšanu Virešu pagastā, Apes novadā.
2. Par Apes novada domes izpilddirektora V.Dandena 13.11.2017. rīkojuma Nr. A/3-07/156
apstiprināšanu “Par ierobežojumiem satiksmei pa Apes novada pašvaldības autoceļiem”.
3. Par Apes novada domes 23.03.2017. lēmuma Nr. 38 “Par pašvaldībai piekrītošu zemes
vienību ar kadastra apzīmējumiem 36840030051 un 36840030279 Trapenes pagastā, Apes
novadā sagatavošanu atsavināšanai” atcelšanu.
4. Par Apes novada domes 16.06.2016. lēmuma Nr. 91 “Par pašvaldībai piekrītošas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 36840030505 sagatavošanu atsavināšanai” atcelšanu.
5. 5.1. Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu.
5.2. Par Apes novada domes Finanšu un grāmatvedības uzskaitē esošo šaubīgo, neatgūstamo
debitoru sarakstu apstiprināšanu.
6. Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas tarifiem Apes novada teritorijā.
7. Par automašīnas iegādi Apes novada domes saimniecības vajadzībām.
8. Par amata likmes noteikšanu aprūpētājam.
9. Par grozījumiem Apes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas nolikumā.
10. Par sociālās aprūpes centra “Trapene” grāmatvedības uzskaites strukturizēšanu un tiesību un
saistību pārņemšanu.
11. Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmam zemes īpašumam “Strautiņi” Virešu pagasts,
Apes novads, īpašuma kadastra Nr. 36900020096, un tā nodošanu atsavināšanai.
12. Par sadarbības līguma slēgšanu par grāmatas “Hopenhofas muiža – mazais Baltijas
mantojums” izdošanu.
13. Par apbalvojumu Trapenes bibliotēkas vadītājai Dzidrai Zariņai.
Sociālo jautājumu komitejas projekti
14. Par Saistošo noteikumu “Par pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem Apes novadā”
projekta apstiprināšanu.
15. Par saistošo noteikumu “Par pašvaldības pabalstiem” projekta apstiprināšanu.
16. Par Saistošo noteikumu “Par pakalpojumu aprūpe mājās” projekta apstiprināšanu.
17. Par dāvanu piešķiršanu Apes novada pirmsskolas vecuma bērniem un skolas vecuma bērniem,
kuri mācās Apes novada vispārizglītojošās mācību iestādēs līdz 4.klasei ieskaitot un sociālo
aprūpes centru klientiem.
18. Par dāvanu piešķiršanu no Apes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem Ziemassvētkos
pasniedzamām dāvanām Apes novada senioriem vecākiem par 80 gadiem.

Iesniegumi un Informācijas:
1.Par SIA “Alūksnes slimnīca” 30.10.2017. iesnieguma izskatīšanu “Par jauna 16/32 rindu
datortomogrāfa iegādi.
2.Par izmaiņām ZAAO apsaimniekoto sadzīves atkritumu apjomos 2017.gadā.

