APES NOVADA DOMES
Finanšu un tautsaimniecības komitejas
2018.gada 14. sēdes
DARBA KĀRTĪBA
20.12.2018. plkst.13.00
Finanšu un tautsaimniecības komitejas projekti:

1. Par Bērnu sociālās aprūpes centra „Gaujiena” diennakts sociālās aprūpes pakalpojuma maksas
noteikšanu bērniem.

2. Par Bērnu sociālās aprūpes centra „Gaujiena” diennakts sociālās aprūpes pakalpojuma maksas
noteikšanu bērniem, kas ilgstoši uzturas ārstniecības iestādē.

3. Par Sociālās aprūpes centra „Trapene” ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojuma maksas noteikšanu.

4. Par valsts pārvaldes uzdevuma - sabiedriskās kārtības nodrošināšanas deleģēšanu Smiltenes novada
pašvaldībai.

5. Par valsts pārvaldes uzdevuma būvniecības procesa tiesiskuma deleģēšanu Smiltenes novada
pašvaldībai.

6. Par grozījumiem Apes novada domes 13.11.2018. lēmumā Nr.160 (sēdes protokols Nr.15, 4.p) „ Par
pašvaldības galvojumu studiju un studējošā kredītam Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas
un mākslas fakultātes Alūksnes filiāles studentei Diānai Petrovai”.

7. Par grozījumiem Apes novada domes 25.10.2018. lēmumā Nr.151 (sēdes protokols Nr.14. 8.p) „Par
pašvaldības galvojumu studiju un studējošā kredītam Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas
un mākslas fakultātes Cēsu filiāles 1.kursa studentei Sintijai Levicai”.

8. Par Apes novada domes Finanšu un grāmatvedības uzskaitē esošo šaubīgo, neatgūstamo debitoru
saraksta apstiprināšanu un parāda uzkrājuma norakstīšanu.

9. Par Apes novada Sociālā dienesta nolikuma apstiprināšanu.
10. Par projekta „Dienas aprūpes centra izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem sabiedrībā
balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Apes novadā” iesniegšanu 9.3.1.1. pasākuma „Pakalpojumu
infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā
un projekta īstenošanai nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu.
11. Par Apes novada domes 27.12.2018. saistošo noteikumu Nr. 10/2018 „Par Apes novada pašvaldības
neapbūvētas zemes nomu” apstiprināšanu.
12. Par nekustamā īpašuma Pasta iela 9, Ape, Apes novads, īpašuma kadastra Nr.3605 003 0716,
pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
13. Par pašvaldības rīkoto izsoļu rezultātiem.
14. Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam „Tralmaki”, Apes pagastā, Apes novadā,
īpašuma kadastra numurs 3625 001 0123.
15. 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” (Gaujienas
internātpamatskola, Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas, izglītības programmu realizēšanas
“Pašvaldības aģentūra Komunālā saimniecība”, Amatierkolektīvu vadītāji).

16. Par nepabeigtās būvniecības uzkrāto izmaksu dzēšanu.

vieta Vidagā,

17. Par ēdināšanas pakalpojuma maksas apstiprināšanu Apes novada izglītības iestādēs.
Par materiāla atbalsta sniegšanu ēdināšanas pakalpojumiem Apes novada vispārējās izglītības iestādēs
izglītojamo ģimenēm.
18.Par saistošo noteikumu “Par grozījumiem Apes novada domes 25.01.2018. saistošajos noteikumos
Nr. 1/2018 „Par Apes novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”” apstiprināšanu. (Budžeta izpildes
pārskats uz 01.11.2018.)
Iesniegumi, informācijas:
1.Par SIA “Latvijas tekstils” iesniegumu par
komerciāliem nolūkiem.

Apes novada ģērboņa izmantošanas saskaņošanu

2.Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu Gaujienas internātpamatskolā par telpu nomu zobārstniecības
kabinetam .

