APES NOVADA DOMES
2016.gada 14.SĒDE 25.08.2016. plkst.14:00
DARBA KĀRTĪBA
Finanšu un tautsaimniecības komitejas lēmumu projekti:
1. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu Apes novada Trapenes pagasta Sētas ezerā.
2. Par izmaiņām Apes novada domes Īpašumu atsavināšanas komisijas sastāvā.
3. Par Apes novada domes priekšsēdētājas vietnieka Jāņa Liberta 10.08.2016. rīkojuma Nr. A/4-02/204
„Par atvaļinājuma daļas piešķiršanu Apes novada domes priekšsēdētājai Astrīdai Harju” apstiprināšanu.
4. Par nekustamā īpašuma „Druvas” Apes pagastā, Apes novadā, daļas nodošanu iznomāšanai.
5. Par dalību darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Vides aizsardzības
un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt
nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” (SAM 5.5.1.)
projektu ideju priekšatlases konkursā.
6. Par valsts nozīmes kultūras pieminekļa – “Gaujienas muižas apbūves” attīstības stratēģijas izstrādi.
7. Par zemes gabala (starpgabala) Smilšu iela 3a, Ape, Apes novads, LV-4337 pārdošanu izsolē un
izsoles noteikumu apstiprināšanu.
8.

Par zemes gabala (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 36250010159, Apes pagasts, Apes novads,
LV-4337 pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

9. Par Apes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. 7/2016 „Par grozījumiem Apes novada
domes 11.02.2016. saistošajos noteikumos Nr. 2/2016 „Par Apes novada pašvaldības budžetu
2016.gadam” apstiprināšanu.
10. Par grozījumiem domes 25.07.2013. lēmumā Nr.256 (prot.Nr.13, 13.p.) „Par domes noteikumu
apstiprināšanu „Par mēnešalgas apmēra noteikšanas kārtību Apes novada domes deputātiem””.
11. Par grozījumiem Apes novada domes 25.02.2016. lēmumā Nr.21 “Par saziņas līdzekļu izmaksu
limitu un degvielas patēriņa normu un limitu noteikšanu transportlīdzekļiem un tehnikai 2016.gadam
Apes novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās” (1.pielikumā).

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas lēmumu projekti:
12. Par Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
13. Par amatnieku tirgus organizēšanu Apes pilsētas svētkos 27.08.2016.
14. Par Pierobežas rudens gadatirgus organizēšanu Apes pilsētā 25.09.2016.
15. Par Rudens gadatirgus organizēšanu Gaujienas pagastā 01.10.2016.
16. Par kārtību, kādā tiek sadalītas mērķdotācijas Apes novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu
vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un vispārējās
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai.
17. 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”.
18. Par biedrības “Latvijas Kalnu Riteņbraukšanas Attīstības Centrs” iesniegumu.
19. Par Apes novada izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmju noteikšanu.

20. Par Apes novada pirmsskolas izglītības pedagogu mēneša darba algas likmju noteikšanu.

Sociālo jautājumu komitejas lēmumu projekti:
21. Par materiāla atbalsta sniegšanu izglītojamajiem no Apes novada daudzbērnu ģimenēm.
22. Par materiāla atbalsta par ēdināšanas pakalpojumiem sniegšanu Apes novada vispārējās izglītības
iestādēs izglītojamo ģimenēm 2016.gada septembra mēnesī.
23. Par materiāla atbalsta sniegšanu ēdināšanas pakalpojumiem Apes novada vispārējās izglītības iestādēs
izglītojamo ģimenēm laika periodā no 2016.gada 1.oktobra līdz 2016.gada 18.decembrim.
24. Par materiālo palīdzību skolas gaitas uzsākot Apes novada vispārējās izglītības iestādēs izglītojamo
ģimenēm.

