APES NOVADA DOMES SĒDE
DARBA KĀRTĪBA
28.09.2017. plkst.14:00
Finanšu un tautsaimniecības komitejas projekti:
1. Par Apes novada domes saistošo noteikumu Nr.5/2017 „Par grozījumiem Apes novada domes
06.02.2017. saistošajos noteikumos Nr. 1/2017 „Par Apes novada pašvaldības budžetu
2017.gadam”” apstiprināšanu.
2.

Par dalību Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projektu ideju konkursā ar
projekta pieteikumu “No hobija līdz biznesam – vietējās uzņēmējdarbības attīstība LatvijasKrievijas pierobežas teritorijās” .

3.

Par dalību Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projektu ideju konkursā ar
projekta pieteikumu “Dabas un kultūrvēsturisko objektu, kā enerģijas un iedvesmas avotu,
attīstība ar vietējās vēstures palīdzību un jaunu risinājumu ieviešanu”DABAS GARS”.

4. Par Apes novada izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmju noteikšanu.
5. Par izdevumu noteikšanu uz vienu audzēkni pašvaldību savstarpējiem norēķiniem Apes
novada pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
iestādēm no 2017.gada 1.septembra.
6.

Par Apes novada pašvaldības izpilddirektora 26.09.2017. rīkojuma Nr. 133 “Par pagaidu
kārtību kavējumu naudas piemērošanai par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem”
apstiprināšanu.

7. Par Trapenes pagasta pārvaldes vienreizējo sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu
apstiprināšanu.
8. Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi Rīgas ielā 10, Apē.
9. Par grozījumiem Apes novada domes 24.08.2017. lēmumā Nr.147 (sēdes protokols Nr.14,
24.p.) “Par materiāla atbalsta sniegšanu ēdināšanas pakalpojumiem Apes novada vispārējās
izglītības iestādēs izglītojamo ģimenēm”.
10. Par atļauju Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas direktorei Dinai Meisterei savienot amatus.
11. Par Trapenes sākumskolas direktora pienākumu izpildītāja iecelšanu.
12. Par Apes novada pašvaldības aģentūras “Komunālā saimniecība” direktora iecelšanu.
13. Par grozījumiem Apes novada domes 24.08.2017 lēmumā Nr.124 ”Par Apes novada
pašvaldībai piekritīgiem rezerves zemes fondā ieskaitītiem zemes gabaliem un īpašuma tiesību
atjaunošanai neizmantotiem zemes gabaliem”.
14. Par Apes novada domes Vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta ievēlēšanu.
15. Par valsts mērķdotācijas sadali Apes novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma
izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un vispārējās
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai 2017.gada septembrim-decembrim.
16. Par dalību projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (projekts
Nr.8.3.2.2/16/1001).
Izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumu projekti:
17. Par audzēkņu atbrīvošanu no mēneša maksas Gaujienas mūzikas un mākslas skolā.
Papildus darba kārtība:
1. 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” (Pirmsskolas skolotāja palīgs).

