APES NOVADA DOMES
2018.gada 1. sēdes
DARBA KĀRTĪBA
25.01.2018. plkst.14:00
1. Par Apes novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja un locekļu ievēlēšanu.
Finanšu un tautsaimniecības komitejas projekti:
2. Par Apes novada attīstības programmas aktualizēšanu.
3. Par Apes novada pašvaldības aģentūras “Komunālā saimniecība” vidēja termiņa attīstības
stratēģiju 2018. – 2023.gadam un Darba plānu 2018.gadam.
4. Par noteikumu Nr.1/2018 “Par noteikumu Nr.1/2018 “Apes novada pašvaldības autoceļu fonda
nolikums” apstiprināšanu.
5. Par Apes novada pašvaldības autoceļu fonda mērķdotācijas 2018.gadam sadalījumu un
izlietošanas vidējā termiņa programmas 2018. – 2020.gadam apstiprināšanu.
6. .Par Apes novada domes saistošo noteikumu Nr. 1/2018 „Par Apes novada pašvaldības budžetu
2018.gadam” apstiprināšanu.
7. Par Apes novada domes saistošo noteikumu Nr. 2/2018 “ Par grozījumiem Apes novada domes
28.06.2013. saistošajos noteikumos Nr.9/2013 “Apes novada pašvaldības
nolikums””apstiprināšanu.
8. Par Apes novada domes saistošo noteikumu Nr. 3/2018 “Nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošana Apes novada administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu.
9. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu Sētas ezerā.
10. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu Luksta ezerā.
11. Par nekustamā īpašuma “Silenieki” Virešu pagastā Apes novadā nodošanu atsavināšanai.
12. Par Apes novada domes “Noteikumi par sociālās aprūpes iestādes izmaksu aprēķinā
iekļaujamajiem izdevumiem” apstiprināšanu.
13. Par izmaiņām Apes novada domes Iepirkumu komisija sastāvā.
14. Par Trapenes sākumskolas vienreizējo sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.
15. Par grozījumiem domes 24.08.2017. lēmumā Nr.132 (prot.Nr.14, 9.p.) “Par Gaujienas
internātpamatskolas sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu”.
16. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Apes novada domes Sociālās aprūpes centrā “Trapene”.
17. Par izglītības procesa nodrošināšanu.
18. Par grozījumiem Apes novada domes 26.10.2017. lēmumā Nr.179(prot.Nr.18,7.p)
“Par Apes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku amatu kataloga un mēnešalgas
apstiprināšanu” (Sociālā dienesta aprūpētājs Virešos).
19. Par Apes novada Sociālā dienesta amatu saraksta un struktūras aktualizēšanu.
20. Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3648 008 0020 Gaujienas
pagastā sagatavošanu atsavināšanai.

21. Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3690 002 0190 Virešu
pagastā sagatavošanu atsavināšanai.
22. 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:
22.1. “Bērnu rotaļu laukuma izveide Gaujienā”;
22.2. “Izglītojoša bērnu un jauniešu vasaras nometne “Iesaistīts = atbildīgs””;
22.3. Rotaļu laukuma Vidagas bērniem labiekārtošana;
22.4. Amata prasmju centra izveide Virešu pagastā.
23. Par dalību Latvijas Vides aizsardzības fonda izsludinātā projektu konkursā „Ūdeņu aizsardzība”
aktivitātes „Publisko ūdeņu pārvaldība” apakšaktivitātē – 3.1. “Plānošanas dokumentu izstrāde
publisko ūdeņu pārvaldībai” (Zvārtavas ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde).
24. Par dalību Latvijas Vides aizsardzības fonda izsludinātā projektu konkursā „Ūdeņu aizsardzība”
aktivitātes „Publisko ūdeņu pārvaldība” apakšaktivitātē – 3.2. “Publisko ūdeņu pārvaldības
praktiskās aktivitātes” (Zvārtavas ezera apsaimniekošanas pasākumu veikšana).

Papildus darba kārtība:
25.Par grozījumiem domes 28.12.2017. lēmumā Nr.217 “Par dalību Vidzemes plānošanas reģiona
projektā „Vidzeme iekļauj””.

