APES NOVADA DOMES
2017.gada 8.SĒDE 26.04.2017. plkst.16:00
DARBA KĀRTĪBA
Domes izpilddirektora Viestura DANDENA atskaite par iepriekšējās domes sēdēs pieņemto
lēmumu izpildi.
Finanšu un tautsaimniecības komitejas lēmumu projekti:
1. Par Apes novada domes saistošo noteikumu Nr.4/2017 „Par grozījumiem Apes novada domes
06.02.2017. saistošajos noteikumos Nr. 1/2017 „Par Apes novada pašvaldības budžetu
2017.gadam”” apstiprināšanu.
2. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu Luksta ezerā.
3. Par vienošanās noslēgšanu ar dabas aizsardzības pārvaldi par īpaši aizsargājamās dabas
teritorijām (Natura 2000) – AAA “Ziemeļgauja” dabas takām;
4. Par zemes gabala, kadastra numurs 36050010349, Lauku iela 1, Apē, Apes novadā, LV-4337,
apbūves tiesību nodibināšanu līguma slēgšanu ar „Apes jauniešu klubu „Sliedes””
5. Par Gaujienas
apstiprināšanu.

internātpamatskolas vienreizējo sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu

6. Par dalību Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma “Atbalsts
LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma 19.2. „Darbības
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” izsludinātajā projektu
konkursā (tērpu iegāde Virešu deju kol.”Virši”).
7. Par dalību Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma “Atbalsts
LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma 19.2. „Darbības
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” izsludinātajā projektu
konkursā (Gaujienas muižas ansamblis-mūra siena).
8. Par Pierobežas pavasara gadatirgus organizēšanu Apes pilsētā.
9. Pavasara gadatirgus organizēšanu Gaujienas pagastā.
10. Par finansiālu atbalstu Apes Svētā Mateja evaņģēliski luteriskās draudzes projektam.
11. Par finansiālu atbalstu Edgaram Muceniekam dalībai pasaules mēroga hokeja turnīrā Francijā.
12. Par Apes novada domes 24.02.2017. lēmuma Nr. 22 “Par nekustamā īpašuma „Karjeri”,
īpašuma kadastra Nr. 3625 004 0064, „Karjeri” Apes pagasts, Apes novads, LV-4337 izsoles
noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu.
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas lēmumu projekti:
13. Par naudas balvas piešķiršanu.
14. Par dalību Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001”Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs”.
15. Par Apes novada amatierkolektīvu vadītāju atalgojuma izmaiņām.
Sociālo jautājumu komitejas lēmumu projekti:
16. Par pašvaldības Deinstitucionalizācijas vadības grupas izveidi.
17. .Par Apes novada Sociālā dienesta noteikumu „Atbalsta pakalpojumi higiēnas nodrošināšanā”
grozījumiem.
18. 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” (Sociālā dienesta aprūpētājs Trapenē).
19. Par papildinājumiem Apes novada domes 24.11.2016. lēmumā Nr.192 “ Par Sociālās aprūpes
centra „Trapene” ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma maksas
noteikšanu”.

