APES NOVADA DOMES
IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA KOMITEJAS,
FINANŠU UN TAUTSAIMNIECĪBAS KOMITEJAS
2016.gada 12.SĒDE 20.09.2016. plkst.10:00
DARBA KĀRTĪBA
Finanšu un tautsaimniecības komitejas lēmumu projekti:
1. Par Dzintara TRAPANA iesnieguma izskatīšanu
2. Par Apes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. ___/2016 „Par grozījumiem Apes
novada domes 11.02.2016. saistošajos noteikumos Nr. 2/2016 „Par Apes novada pašvaldības
budžetu 2016.gadam” apstiprināšanu
3. Par Apes novada domes 28.07.2016. saistošo noteikumu Nr.3/2016 “Par grozījumiem Apes novada
pašvaldības domes 29.09.2011. saistošajos noteikumos Nr. 11/2011 “Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Apes novadā”” apstiprināšanu
4. Par Apes novada pašvaldības domes 29.09.2016. saistošo noteikumu Nr.__/2016 „Nekustamā īpašuma
nodokļa piemērošana Apes novada administratīvajā teritorijā 2017.gadā” apstiprināšanu
5. Par Apes novada domes nolikuma „Dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas, izlietošanas un uzskaites
kārtība Apes novada pašvaldībā” apstiprināšanu
6. Par ēdināšanas pakalpojuma maksas apstiprināšanu Apes novada izglītības iestādēs ar 01.10.2016.
7. Par Gaujienas internātpamatskolas sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu
8. Par maksas pakalpojuma izmaksu apstiprināšanu – Apes pilsētas publiskās tualetes izmantošana
9. Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3690 002
0097, “Ietekas”, Virešu pagasts, Apes novads
10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Skujas” Apes pagastā, Apes novadā
sadalīšanai
11. Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3648 001
0136, “Zvārtavas veikals” Gaujienas pagasts, Apes novads
12. 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
13. Par tehnisko projektu auto stāvvietai pie Skolas, Ganību ielas, Apē
14. Par ceļa posma “Eniķi – Peļļi” reģistrāciju ceļa reģistrā
15. Par dalību Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektā “Encouraging cross-border
Cooperation in local food and handicraft sector in the border area - COOP Local”
16. Par dalību darbības programmas 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības
veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības
riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību profilaksei” projektu konkursā
17. Par piedalīšanos Erasmus + programmas 2.pamatdarbības starpskolu stratēģiskās partnerības projektā
“Entrepreneurial Schools in Europe” (“Uzņēmējdarbības skolas Eiropā”)

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas lēmumu projekti:
18. Par grozījumiem Apes novada domes 26.11.2015. lēmumā Nr.227 (sēdes protokols Nr. 14, 9.p) “Apes
novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku amatu kataloga, mēnešalgu saraksta
apstiprināšanu” (Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas dežurants)
19. Par grozījumiem Apes novada domes 26.11.2015. lēmumā Nr.227 (sēdes protokols Nr. 14, 9.p) “Apes
novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku amatu kataloga, mēnešalgu saraksta
apstiprināšanu” (Vidagas Sikšņu pamatskolas pirmsskolas skolotāja palīgs)
20. Par grozījumiem Apes novada domes 26.11.2015. lēmumā Nr.227 (sēdes protokols Nr. 14, 9.p) “Apes
novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku amatu kataloga, mēnešalgu saraksta
apstiprināšanu” (Izglītības iestādes vadītāja vietnieks pirmsskolas izglītības darbā)
Sociālo jautājumu komitejas lēmumu projekti:
21. Par materiāla atbalsta par ēdināšanas pakalpojumiem sniegšanu Apes novada vispārējās izglītības
iestādēs izglītojamo ģimenēm (deklarētas Apes novadā), kurās ir 5 (pieci) un vairāk bērni
Informācijas un iesniegumi:
22. Par Gaujienas pagasta pārvaldes vadītāja Ineses Lukjanovičas iesnieguma izskatīšanu
23. Par Spodras Jakobštantes iesnieguma izskatīšanu par telpas nomu Virešu pagastā veterinārā kabineta
vajaddzībām.
24. Par iepirkuma komsijas iesnieguma izskatīšanu
25. Par Gaujienas mūzikas un māksals skolas direktores Ilzes Dāves iesnieguma, par Ojāra Vācieša
Gaujienas pamatskolas direktores Ievas Zariņas iesnieguma, Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas
direktores Dinas Meisteres iesnieguma par transporta izdevumu segšanu izskatīšanu
26. Par Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas direktores Dinas Meisteres iesnieguma par nomas maksu
izskatīšanu
27. Par Trapenes pagata pārvaldes vadītājas Irisas Popovičas iesnieguma izskatīšanu
28. Par Krievijas Republikas Pečoru rajona pašvaldības lēmuma izskatīšanu
29. Par Lauku atbalsta dienesta 26.08.2016. lēmumu Nr.09.6-11/16/3357 “Par projekta “Gaujienas muižas
parka nogāzes labiekārtošana” apstiprināšanu”
30. Par Latvijas veselības aprūpes infrastruktūras ģenerālplānu 2016-2020
31. Par valsts vietējo autoceļu pārvaldīšanas reorganizācijas, pārvaldīšanas variantu modeļiem
32. Par Apes novada ģerboni

