APES NOVADA DOMES sēde
DARBA KĀRTĪBA
24.08.2017. plkst.14:00
Finanšu un tautsaimniecības komitejas projekti:
1.Par valsts rezerves zemju un zemes reformas pabeigšanai neizmantoto zemju nepieciešamību
pašvaldībai.
2. Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 36900020096 (“Strautiņi”,
Virešu pag.) sagatavošanu atsavināšanai.
3. Par Apes novada domes Vēlēšanu komisijas ievēlēšanu.
4. Par papildus finansējuma piešķiršanu projekta „Hokeja laukuma bortu un apgaismojuma izveide
Trapenē” realizācijai.
5.Par Apes novada domes priekšsēdētāja 09.08.2017. rīkojuma “Par izmaiņām Komisijas sastāvā
Aģentūras “Komunālā saimniecība “ direktora pretendentu atlasei” apstiprināšanu.
6.Par grozījumiem Apes novada domes 22.12.2016. lēmumā Nr.207 (sēdes protokols Nr. 20, 7.p)
“Apes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku amatu kataloga, mēnešalgu
apstiprināšanu” (Apes novada kultūras darba organizators)
7. Par Pierobežas rudens gadatirgus organizēšanu Apē 24.09.2017.
8. Par atļauju par tidzniecības publiskās vietās izsniegšanas pagaidu kārtību.
9. Par Gaujienas internātpamatskolas sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.
10. Par nekustamā īpašuma „Pasta iela 17A”, īpašuma kadastra Nr. 3605 003 0745, Pasta iela 17A.
Ape, Apes novads, LV-4337 izsoles noteikumu apstiprināšanu.
11.Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3648 004
0161, “Sīļi -1”, Gaujienas pagasts, Apes novads.
12.Par pilnvarojumu Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas direktorei I.Zariņai .
13. Par ēdināšanas pakalpojuma maksas apstiprināšanu Apes novada izglītības iestādēs.
14. Par grozījumiem 2017.gada 26.janvāra Apes novada domes lēmumā Nr.13 “Par izglītības procesa
nodrošināšanu”.
Izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumu projekti:
15.Par Trapenes sākumskolas nolikuma apstiprināšanu.
16.Par kārtību, kādā Apes novada pašvaldība sedz transporta izdevumus pašvaldības izglītības
iestāžu izglītojamajiem.
17. Par Apes novada domes Goda raksta piešķiršanu H.Sarkangalvim.
18.Par grozījumiem Apes novada domes 22.12.2016.lēmumā Nr. 207 “Apes novada pašvaldības
iestāžu amatpersonu un darbinieku amatu kataloga, mēnešalgu apstiprināšanu” (skolotāja palīgs).
19.Par amatnieku tirgus organizēšanu Apes pilsētas svētkos 26.08.2017.
20.Par Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas nolikuma apstiprināšanu.
Sociālo jautājumu komitejas lēmumu projekti:
21. Par materiāla atbalsta sniegšanu izglītojamajiem no Apes novada daudzbērnu ģimenēm.
22. Par materiālo palīdzību skolas gaitas uzsākot Apes novada vispārējās izglītības iestādēs
izglītojamo ģimenēm.
23. Par materiāla atbalsta par ēdināšanas pakalpojumiem sniegšanu Apes novada vispārējās izglītības
iestādēs izglītojamo ģimenēm septembrī.

24.
25.

Par materiāla atbalsta par ēdināšanas pakalpojumiem sniegšanu Apes novada vispārējās
izglītības iestādēs izglītojamo ģimenēm .
Par sociālās aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu Apes novada iedzīvotājiem.

