APES NOVADA DOMES
2019.gada 10. sēdes
DARBA KĀRTĪBA
25.07.2019. plkst.14.00
Finanšu un tautsaimniecības komitejas lēmumu projekti:
1. Par Apes novada pašvaldības organizētu ielu tirdzniecību pasākumā „Pierobežas rudens gadatirgus Apē”
2019.gada 29.septembrī.
2. Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3625 003 0120 Apes pagastā
sagatavošanu atsavināšanai.
3. Par stapgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3625 005 0153 Apes pagastā,
Apes novadā.
4. Par nekustamā īpašuma “Lībukalns 1”, kadastra Nr. 3690 005 0036, Virešu pagasts, Apes novads,
pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
5. Par iekšzemes publisko ūdeņu pieņemšanu Apes novada pašvaldības valdījumā.
6. Par vēlētāju parakstu apliecināšanu.
7. Par grozījumiem Apes novada domes 28.02.2019. lēmumā Nr. 25 (sēdes prot.Nr. 3, 5.p.) “Par saziņas
līdzekļu izmaksu limitu un degvielas patēriņa normu un limitu noteikšanu transportlīdzekļiem un tehnikai
2019.gadam Apes novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās” 3. un 4.pielikumā.
8. Par vēsturisko zemes gabalu Dzirnavu ielā 1, Apē, Apes novadā.
9. Par Apes novada pašvaldības aģentūras “Komunālā saimniecība” 2018.gada publiskā pārskata
apstiprināšanu.
10. Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai ELFLA
projekta Nr. 18-07AL26-A019.2206-000002 “Zaļās klases pie Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas
labiekārtošana ar fizisko aktivitāšu elementiem – āra nodarbību un brīvā laika pavadīšanai” īstenošanai.
11. Par Apes novada domes 26.06.2015. lēmuma Nr. 130 “Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam
īpašumam, zemes gabalam „Kalnsētas”, Gaujienas pagasts, Apes novads, LV-4339” atcelšanu.
Izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmuma projekti:
12. Par Gaujienas mūzikas un mākslas skolas ikmēneša skolas uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanas maksu
apstiprināšanu.
13. Par Apes novada domes 25.07.2019. saistošo noteikumu Nr.14/2019 „Apes novada pašvaldības aģentūras
„Apes kultūras un tūrisma centrs” Nolikums”” apstiprināšanu.
14. 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”
(Aģentūras “Apes kultūras un tūrisma centrs” direktors, pasākumu organizators, kultūras tūrisma gids,
tūrisma darba organozators), (Gaujienas pamatskolas trauku mazgātājs).
15. Par Apes novada pašvaldības aģentūras “Apes kultūras un tūrisma centrs” direktora pretendentu atlases
kārtības nolikuma apstiprināšanu un pretendentu atlases komisijas izveidošanu.

16. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Apes novada domes priekšsēdētāja vietniecei
Astrīdai HARJU.
17. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu Apes novada domes priekšsēdētājam Jānim LIBERTAM.

