APES NOVADA DOMES
Finanšu un tautsaimniecības komitejas
2019.gada 11. sēdes
DARBA KĀRTĪBA
17.10.2019. plkst.10.00
Tikšanās ar “Astes un ūsas” pārstāvjiem.
1.
Par Apes novada pašvaldības domes 23.03.2017.saistošo noteikumu Nr.3/2017 “Apes novada pašvaldības
aģentūras “Komunālā saimniecība” atzīšanu par spēku zaudējušiem.
2.1.Par Apes novada pašvaldības iestādes “Komunālā saimniecība” nolikuma apstiprināšanu
2.2.Par jaunas pašvaldības iestādes „Komunālā saimniecība” izveidošanu.
3. Par iestādes “Komunālā saimniecība” amatu saraksta apstiprināšanu.
4. Par iestādes “Komunālā saimniecība” vadītāja iecelšanu.
5. Par Apes novada domes 28.09.2017. lēmuma Nr. 164 “Par Apes novada pašvaldības aģentūras “Komunālā
saimniecība” direktora iecelšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu.
6. Apes novada domes __.__.2019. saistošie noteikumi Nr. /2019 „Grozījumi Apes novada domes
28.06.2013. saistošajos noteikumos Nr.9/2013 „Apes novada pašvaldības nolikums””.
7. Par Apes novada domes 24.10.2019. saistošo noteikumu Nr./2019 „Grozījumi Apes novada pašvaldības
domes 29.09.2011. saistošajos noteikumos Nr.11/2011 “Par atkritumu apsaimniekošanu Apes novadā”””
apstiprināšanu.
8. Par aizņēmumu no Valsts kases par Apes novada pašvaldības Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā
veiktā iepirkuma “Katlu telpas atjaunošana aprūpes centrā “Bitītes” (identifikācijas numurs Apes ND
2019/12) realizēšanai.
9. Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz vēsturisko zemes gabalu Dzirnavu ielā 1, Apē.
10. Par nepabeigtās būvniecības uzkrāto izmaksu dzēšanu.
11. Par Apes novada domes noteikumu Nr. “Apes novada domes iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas
pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un apstiprināšanas kārtība” apstiprināšanu.
12. Par bīstamu būvju nojaukšanu adresē “Veldzes”, Gaujienas pagasts, Apes novads.
13. Par grozījumiem 2018.gada 10.jūlija Aizdevuma līgumā Nr.A2/1/18/444, trančes Nr.P-372/2018.
14. Par grozījumiem 2017.gada 28.decembra Aizdevuma līgumā Nr.A2/1/17/940, trančes Nr.P-696/2017.
Izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmuma projekti:
1.Par apbalvošanu un naudas balvas piešķiršanu.
2.Par dāvanu piešķiršanu Apes novada pirmsskolas vecuma bērniem un skolas vecuma bērniem, kuri mācās
Apes novada vispārizglītojošās mācību iestādēs līdz 12.klasei (ieskaitot) un sociālo aprūpes centru klientiem.
3. 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”
(aģentūra “Apes kultūras un tūrisma centrs”, amatierkolektīvi, )
Iesniegumi, Informācijas:
1.Par Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas direktores I.Zariņas iesnieguma un rīkojumu izskatīšanu .
2. Par LPS vēstuli “Par likumprojektu “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu
likumā””.

3. Par Svētā Mateja Apes evaņģēliski luteriskās draudzes iesniegumu Par atbalstu projektam “Laikmetu,
cilvēku un vides satikšanās krustojumā uz Pasta ielas”.

