APES NOVADA DOMES
Finanšu un tautsaimniecības komitejas 14. sēde
DARBA KĀRTĪBA
21.12.2017. plkst.10:00
Finanšu un tautsaimniecības komitejas projekti:
1. Par Apes novada domes saistošo noteikumu “Par grozījumiem Apes novada domes 06.02.2017.
saistošajos noteikumos Nr. 1/2017 „Par Apes novada pašvaldības budžetu 2017.gadam””
apstiprināšanu.
2. Par Apes novada domes izpilddirektora V.Dandena 27.11.2017. rīkojuma Nr. 165 ” Par
transporta līdzekļa autostāvvietas adreses un materiāli atbildīgās personas noteikšanu”
apstiprināšanu.
3. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Silenieki”, īpašuma kadastra Nr.36900030052,
Virešu pagastā, Apes novadā, sagatavošanu atsavināšanai.
4. Par tirdzniecības maksas apstiprināšanu kalendāram „Apes novads 2018 “Toreiz & tagad””.
5. Par pašvaldības aģentūras “Komunālā saimniecība” darbības uzsākšanu.
6. Par valsts pārvaldes uzdevuma- sabiedriskās kārtības nodrošināšanu deleģēšanu Smiltenes novada
pašvaldībai.
7. Par valsts pārvaldes uzdevuma būvniecības procesa tiesiskuma deleģēšanu Smiltenes novada
pašvaldībai.
8. Par dalību Vidzemes plānošanas reģiona projektā „Vidzeme iekļauj” .
Sociālo jautājumu komitejas projekti:
9. Par Sociālās aprūpes centra „Trapene” ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojuma maksas noteikšanu.
10. Par Bērnu sociālās aprūpes centra „Gaujiena” diennakts sociālās aprūpes pakalpojuma maksas
noteikšanu bērniem.
11. Par Bērnu sociālās aprūpes centra „Gaujiena” diennakts sociālās aprūpes pakalpojuma maksas
noteikšanu bērniem, kas ilgstoši uzturas ārstniecības iestādē.
12. Par grozījumiem Apes novada domes 26.10.2017. lēmumā Nr.179 (sēdes protokols Nr. 18, 7.p)
“Par Apes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku amatu kataloga un mēnešalgas
apstiprināšanu” (SAC Trapene).
13. Par grozījumiem Apes novada domes 26.10.2017. lēmumā Nr.179 (sēdes protokols Nr. 18, 7.p)
“Par Apes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku amatu kataloga un mēnešalgas
apstiprināšanu”(SAC Gaujiena).
Izglītības jautājumu komitejas projekti:
14. Par grozījumiem Apes novada domes 2017.gada 28.septembra lēmumā Nr.167 “Par valsts
budžeta mērķdotācijas sadali 2017.gada septembrim – decembrim”.
15.Par finansiālu atbalstu sportistiem.
16. Par apbalvošanu ar domes Atzinības rakstu.
17. Par finansējuma piešķiršanu Gaujienas tautas namam.
Iesniegumi un informācijas:
1.Par Zemkopības ministrijas vēstuli par Krīzes vadības padomes lēmumu.
2. Par SIA ZAAO atkritumu apsaimniekošanas maksu Apes novadā.
(Par grozījumiem Apes novada domes 20.07.2017. lēmumā Nr. 119 “Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas maksas noteikšanu”).
3. Par Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas direktores D.Meisteres iesniegumu par apkures sistēmas
optimizāciju Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā.

4.Par Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas direktores Ievas Zariņas iesniegumu par izmaiņām
ēdināšanas izmaksās ar 01.01.2018.

Papildus darba kārtība:
1 Par Ziemassvētkos pasniedzamām dāvanām Apes novada pirmsskolas vecuma bērniem un skolas
vecuma bērniem, kuri mācās Apes novada vispārizglītojošās mācību iestādēs līdz 4.klasei ieskaitot un
sociālo aprūpes centru klientiem.
2. Par līdzekļu piešķiršanu no Apes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem Ziemassvētkos
pasniedzamām dāvanām Apes novada senioriem vecākiem par 80 gadiem.
3. Par Apes novada domes 23.11.2017. saistošo noteikumu Nr.8/2017
“PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTIEM APES NOVADĀ” redakcijas precizēšanu.
4. Par Apes novada domes 23.11.2017. Saistošie noteikumi Nr.10 /2017
“PAR SOCIĀLAJIEM PAKALPOJUMIEM APES NOVADĀ” redakcijas precizēšanu.

