APES NOVADA DOMES
Finanšu un tautsaimniecības komitejas
2019.gada 3. sēdes
DARBA KĀRTĪBA
21.03.2019. plkst.14.15
1. Par Apes novada domes 28.03.2018. saistošo noteikumu Nr.5/2019 “Grozījumi Apes novada
domes 24.09.2015. saistošajos noteikumos Nr.18/2015 “Par pašvaldības nodevām Apes novadā””
apstiprināšanu.
2. Par Apes novada domes 28.03.2019. saistošo noteikumu Nr.6/2019 „Par sabiedriskās
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Apes novadā” apstiprināšanu.
3. Par Apes novada domes 28.03.2019. saistošo noteikumu Nr.7/2019 „Par decentralizēto
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Apes novada pašvaldībā”
apstiprināšanu.
4. Par Apes novada domes 24.08.2017. lēmuma Nr.130 „Par „Pagaidu kārtības, kādā tiek saskaņota
un organizēta tirdzniecība publiskās vietās Apes novada teritorijā” apstiprināšanu” atzīšanu par
spēku zaudējušu.
5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu "Ausmas”, “Vīģes” un “Andrīši"
Gaujienas pagastā, Apes novadā, savstarpējo robežu pārkārtošanai.
6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu „Veclipski 1” un “Veclipski 2”,
Apes pagasts, Apes novads, zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 3625 003 0025 un 3625 003
0027 robežu pārkārtošanai un sadalei.
7. Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3625 008 0040, “Eglīškalni”
Apes pagastā sagatavošanu atsavināšanai.
8. 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.
9. Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai
ERAF projekta Nr.3.3.1.0/17/I/030 “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras
nodrošināšana Apes novada Apes pagastā” īstenošanai.
10. Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai
ERAF projekta Nr.3.3.1.0/17/I/029 “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras
nodrošināšana Apes novada Gaujienas un Virešu pagastos” īstenošanai.
11. Par grozījumiem Apes novada domes 05.02.2019. lēmumā Nr. 20 “Par precizētās projekta budžeta
tāmes apstiprināšanu projekta iesniegumam Nr. 4.2.2.0/17/I/083 “Energoefektivitātes
paaugstināšana pašvaldības kultūras iestādei - Apes tautas namam un bibliotēkai – Skolas ielā 4,
Apē, Apes novadā”.
12. Par Apes novada pašvaldības organizētu ielu tirdzniecību pasākumā „Stādu un dēstu tirdziņš
Gaujienā ” 2019.gada 11.maijā.
13. Par Apes novada domes 28.03.2019. saistošo noteikumu Nr. 8/2019 „Par Apes novada
pašvaldības budžetu 2019.gadam” apstiprināšanu.
14. Par vienreizēja materiāla pabalstu piešķiršanu politiski represētajām personām.

15. Par siltumapgādes un siltā ūdens pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Gaujienas pagastā.
16. Par grozījumiem Apes novada domes 31.01.2019. lēmumā Nr.10 (sēdes protokols Nr. 1, 10.p)
“Par Apes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku amatu kataloga un mēnešalgas
apstiprināšanu” (Apes novada Bāriņtiesa).
17. Par dalības maksas apstiprināšanu profesionālās kompetences pilnveides semināram 2019.gada
Latvijas Sociālo aprūpes centru darbinieku 2 dienu pasākumā „Komandas veidošana un efektīva
attīstība institucionālajā aprūpē”.
Iesniegumi, Informācijas:
1.Par Gaujienas ev.luter draudzes iesniegumu.
2. Par Jāņa Kūma iesniegumu.
3. Par saimniecības ēku Apes novada pašvaldības nekustamajā īpašumā.

