APES NOVADA DOMES
FINANŠU UN TAUTSAIMNIECĪBAS KOMITEJAS
2015.gada 14.SĒDE 17.12.2015. plkst.10:00
DARBA KĀRTĪBA
Finanšu komitejas lēmumu projekti:
1.Par Bērnu sociālās aprūpes centra „Gaujiena” diennakts sociālās aprūpes pakalpojuma maksas noteikšanu
bērniem.
2.Par Bērnu sociālās aprūpes centra „Gaujiena” diennakts sociālās aprūpes pakalpojuma maksas noteikšanu
bērniem, kas ilgstoši uzturas ārstniecības iestādē.
3.Par Sociālās aprūpes centra „Trapene” ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma
maksas noteikšanu.
4.Par grozījumiem Apes novada domes 29.11.2015. lēmumā “Par Apes novada pašvaldības iestāžu
amatpersonu un darbinieku amatu kataloga, mēnešalgu saraksta apstiprināšanu”.
(Gaujienas internātpamatskola, Bērnu sociālās aprūpes centrs “Gaujiena”, Apes novada bāriņtiesa, Gaujienas
pagasta pārvalde, Apes pilsētas un pagasta īpašumu apsaimniekošanas un komunālās saimniecības nodaļa).
5.Par grozījumiem Apes novada domes 26.06.2015. lēmumā Nr.121 “Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu
Apes novada domes administrācijā un domes iestādēs
un struktūrvienībās 1.pielikumā (Valsts un
pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Apes pilsētas un pagasta īpašumu apsaimniekošanas un
komunālā nodaļa).
6.Par Apes novada pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvēto zemju turpmāko izmantošanu.
7.Par atlases kritēriju noteikšanu pašvaldības ceļu (ceļu posmu) virzīšanai Lauku attīstības programmas 2014.2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātajam projektu
iesniegumu konkursam.
8.Par nekustamā īpašuma “Strautkalni” Gaujienas pagasts, Apes novads, nodošanu atsavināšanai.
9.Par kompensācijas un degvielas limita noteikšanu Bāriņtiesas priekšsēdētājai Dacei Silauniecei.
10.Par nekustāmā īpašuma „Skoliņas” nedzīvojamās ēkas daļas, Trapenes pagastā, Apes novadā, nodošanu
iznomāšanai.
11.Par Ziemassvētku saldumu paciņām Apes novada pirmsskolas vecuma bērniem un skolas vecuma bērniem,
kuri mācās Apes novada vispārizglītojošās mācību iestādēs līdz 4.klasei ieskaitot, sociālo aprūpes centru
klientiem un Apes novada senioriem vecākiem par 80 gadiem.
12. Par degvielas patēriņa normu un limitu apstiprināšanu transportlīdzekļiem Apes novada pašvaldības
iestādēs un struktūrvienībās.
Iesniegumi
1.Par SIA “3ZD” iesnieguma izskatīšanu par sadarbību projektā “Radām novadus”.
2.Par rekrutēšanas un juansardzes centra vēstuli “Par vienota parauga Lāčplēša kara ordeņa kavalieru
piemiņas plākšņu uzstādīšanu visās pašvaldībās”.
3.Par Tieslietu ministrijas vēstuli “Par Preventīvo piespiedu līdzekļu koncepcijas ieviešanu”.
4. Par “Motoklubs Ape” iesnieguma izskatīšanu.
Informācijas:
1.Par biedrības “RAVELS” atskaiti par Apes novada domes dotācijas izlietojumu 2015.gadā.
2.Par Līguma izbeigšanu ar Alūksnes novada pašvaldību par būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšnas
funkcijas izpildi un grozījumiem līgumā par Mūzikas skolas mācību punktu.
3. Par novada izglītības jautājumiem.

