APES NOVADA DOMES
Finanšu un tautsaimniecības komitejas,
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Sociālo jautājumu komitejas
apvienotās 2019.gada 1. sēdes
DARBA KĀRTĪBA
17.01.2019. plkst.10.00
Ziņojums Par Apes novada domes 2018.gada budžeta izpildi.
(Ziņo- Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Maruta Java)
1. Par saistošo noteikumu Nr./2019 „Grozījumi Apes novada domes 23.11.2017. saistošajos noteikumos
Nr.8/2017 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Apes novadā”” apstiprināšanu.
2. Par starpnovadu (Apes, Alūksnes, Balvu un Gulbenes) vokālo ansambļu skates nolikuma un dalības
maksas apstiprināšanu.
3. Par Apes novada jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumenta 2019.-2024. apstiprināšanu.
4. Par telpu iznomāšanas nekomerciālām vajadzībām maksas cenrāža apstiprināšanu pašvaldības nekustamā
īpašumā ”Druvas”, Apes pagastā, Apes novadā.
5. 5.1.Par pašvaldības autonomās funkcijas – tehnisko sporta veidu veicināšanas deleģēšanu biedrībai
„Motoklubs Ape”.
5.2.Par Apes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Druvas” Apes pagasts, Apes novads, īpašuma
kadastra numurs 3625 003 0046, daļas nodošanu iznomāšanai biedrībai „Motoklubam Ape”.
6. Par pašvaldības pārvaldībā atrodošas lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāža
apstiprināšanu.
7. Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam „Tralmaki”, Apes pagastā, Apes novadā,
īpašuma kadastra numurs 3625 001 0123”.
8. Par nekustamo īpašumu "Smiltāji" Trapenes pagastā, Apes novadā.
9. 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, Sociālā dienesta aprūpētājsTrapenē ).
10. Par Apes novada domes Virešu pagasta pārvaldes vadītāja atbrīvošanu no amata un par Apes novada
domes Virešu pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšanu.
11.

11.1. Par izmaiņām Apes novada domes Zemes komisijas sastāvā.
11.2.Par grozījumiem Apes novada domes 2013.gada 22.augusta lēmumā Nr. 272 “Par Apes novada
domes Zemes komisijas ievēlēšanu un nolikuma apstiprināšanu”.

12. Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3625 003 0069 Apes novada, Apes
pagastā sagatavošanu atsavināšanai.
13. Par Apes novada vēlēšanu iecirkņa Nr. 297. APES TAUTAS NAMS, Skolas iela 4, Ape, Apes novads,
atrašanās vietas maiņu.
Sēdes slēgtā daļa:
1. Sociālās palīdzības jautājumi.
2. Dažādi priekšlikumi, jautājumi.

