APES NOVADA DOMES
3.SĒDE 26.03.2015. plkst.14:00
DARBA KĀRTĪBA
Izpilddirektora Viestura DANDENA ziņojums par domes 26.02.2015. sēdē pieņemto lēmumu izpildi.
Finanšu un tautsaimniecības komitejas projekti:
1. Par Apes novada domes 29.01.2015. saistošo noteikumu Nr.1/2015 “Noteikumi par neapbūvētu
Apes novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas
kārtību” precizēšanu.
2. Par nodomu aizliegt ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu.
3. Par Apes novada domes 26.03.2015. saistošo noteikumu Nr. 4/2015 „Par līdzfinansējuma
piešķiršanu projektu realizēšanai Apes novadā” apstiprināšanu.
4. Par Apes novada domes 26.03.2015. saistošo noteikumu Nr. 5/2015 „Apes novada sabiedriskās
kārtības noteikumi” apstiprināšanu.
5. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Grūbītes” Apes pagasts, Apes novads, nodošanu
atsavināšanai.
6. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Ģērmaņi” Apes pagasts, Apes novads, nodošanu
atsavināšanai.
7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Karjeri” Apes pagastā, Apes novadā, nodošanu
atsavināšanai.
8. Par zemes nodošanu iznomāšanai.
9. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu Apes novada Gaujienas pagasta Zvārtavas ezerā.
10. Par grozījumiem Apes novada bāriņtiesas nolikumā.
11. Par Gaujienas pirmsskolas izglītības iestādes ,,,Taurenītis” statusa maiņu.
Par Gaujienas pirmsskolas izglītības iestādes “Taurenītis” pārvietošanu uz jaunām telpām un
adreses maiņu.
12. Par Apes novada amatierkolektīvu vadītāju atalgojuma izmaiņām.
13. Par grozījumiem domes 26.02.2015. lēmumā Nr. 26 (prot.Nrt.2, 1.3.p.) “Par Saziņas līdzekļu
izmaksu limitu un degvielas patēriņa normu un limitu noteikšanu transportlīdzekļiem un
tehnikai Apes novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās”.
14. Par Gaujienas
apstiprināšanu.

internātpamatskolas vienreizējo sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu

15. Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības Apes pagastā ar kadastra apzīmējumu 3625 001
0194 sagatavošanu atsavināšanai.
16. Par nekustāmā īpašuma Stacijas ielā 9, Apē, sastāvā ietilpstošas, pašvaldībai piederošas,
noliktavas ar kadastra apzīmējumu 3605 003 0704 003, daļas nodošanu iznomāšanai.
17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Lejassmidzi” Gaujienas
pagastā, Apes novadā, sadalīšanai.
18. Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības Apes pagastā ar kadastra apzīmējumu 3625 003
0164 sagatavošanu atsavināšanai.
19.Par Pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” piebūves būvniecību.
20. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai Astrīdai HARJU.

