APES NOVADA DOMES
Finanšu un tautsaimniecības komitejas
2019.gada 14. sēdes
DARBA KĀRTĪBA
19.12.2019. plkst.10.00
Finanšu un tautsaimniecības komitejas lēmumu projekti:
1. Par grozījumiem Apes novada pašvaldības administrācijas nolikumā.
2. Par Bērnu sociālās aprūpes centra „Gaujiena” diennakts
noteikšanu bērniem.

sociālās aprūpes pakalpojuma maksas

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

sociālās aprūpes pakalpojuma maksas

4. Par Sociālās aprūpes centra „Trapene” ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojuma maksas noteikšanu.
5. Par valsts pārvaldes uzdevuma - sabiedriskās kārtības nodrošināšanas deleģēšanu Smiltenes novada
pašvaldībai
6. Par valsts pārvaldes uzdevuma Smiltenes novada pašvaldība.

būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšana - deleģēšanu

7. Par Apes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku amatu kataloga un mēnešalgas
apstiprināšanu.
8. Par Apes novada domes administratīvās komisijas sastāva izmaiņām.
9. Par nekustāmā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu
10. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu:
10.1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Celmiņi”, Gaujienas pagasts,
Apes novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3648 001 0019 sadalīšanai;
10.2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Dzintari”, Apes pagasts, Apes
novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3625 008 0003, sadalīšanai.
11. Par Gaujienas pamatskolas grāmatvedības uzskaites strukturizēšanu un tiesību un saistību pārņemšanu
ar 2020.gada 1.janvāri.
12. Par saistošo noteikumu Nr…/2019 “Par grozījumiem Apes novada domes 28.03.2019. saistošajos
noteikumos Nr. 8/2019 „Par Apes novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”” apstiprināšanu.
13. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Apes novada domes Sociālās aprūpes centrā “Trapene”.
14. Par būvju ar kadastra apzīmējumiem 3648 005 0181 001, 3648 005 0181 007 un 3648 005 0181 008
adreses maiņu.
15. Par dzīvokļa īpašuma „Kraujas” -11, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads, nekustamā īpašuma
kadastra numurs 3648 900 0028, , pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
16. Par ēdināšanas pakalpojuma maksas apstiprināšanu Apes novada izglītības iestādēs.
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas lēmumu projekti:
17. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali 2020.gada janvārim – augustam.
18. Par izglītības programmu realizāciju Gaujienas pamatskolā.

19. Par Apes novada domes izglītības iestādes “Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola” adreses maiņu
20. Par Apes novada domes izglītības iestādes “Gaujienas mūzikas un mākslas skola” adreses maiņu
21. Par Apes novada domes iestādes “Sociālās aprūpes centrs “Gaujiena”” likvidāciju.
22. Par atbalstu izglītības procesa nodrošināšanai
Iesniegumi, Informācijas:
1. Par mednieku kluba “Seski” 13.11.2019 iesnieguma izskatīšanu.
2. Par Gaujienas ev.luter draudzes iesnieguma izskatīšanu par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam.
3. Par Apes pilsētas Valkas un Kalna ielas iedzīvotāju 26.11.2019. iesnieguma izskatīšanu.
4. Par LMT stacijas nomu pašvaldības īpašumā “Vēji” Trapenes pagasts, Apes novads.
5. Par Sociālās aprūpes centra “Trapene” iesnieguma izskatīšanu.
6. Par Apes novada Gaujienas pagasta pārvaldes vadītājas
novērtēšanas rezultātiem.
7. Par Apes novada domes administrācijas ieteikumu,
rezultātiem.

ieteikumu, pamatojoties uz darbinieku

pamatojoties uz

darbinieku novērtēšanas

