APES NOVADA DOMES
2015.gada 8.SĒDE 26.06.2015. plkst.14:00
DARBA KĀRTĪBA
1. Par Apes novada domes 2014.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
2. Par saistošo noteikumu Nr.9/2015 „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Apes
novadā” izdošanu.
3. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma pirmās daļas piešķiršanu Apes novada bāriņtiesas priekšsēdētājai
Dacei Silauniecei.
4. Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu (2 lēmumu projekti).
5. Par Apes novada pedagogu apbalvošanu.
6. Par Elīnas Zālītes pieminekļa atjaunošanu.
7. Par Ivara Ķelpa atbrīvošanu no Vides komisijas locekļa un Pašvaldības īpašumu atsavināšanas
komisijas locekļa pienākumu veikšanas.
8. Par finansējuma piešķiršanu elektroinstalācijas izolācijas mērījumiem Apes Tautas namā.
9. Par vienreizēja maksas pakalpojuma - ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu .
10. Par starpgabala statusa noteikšanu pašvaldībai piekrītošam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu
36050061218.
11. Par pašvaldībai piekrītošas zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 36050061218 sagatavošanu
atsavināšanai.
12. Par nekustamā īpašuma „Blīgzne 2”, īpašuma kadastra Nr. 36840040013, „Blīgzne 2” Trapenes
pagasts, Apes novads, LV-4348 izsoles noteikumu apstiprināšanu.
13. Par nekustamā īpašuma „Brūži 4”, īpašuma kadastra Nr. 36840080015, „Brūži 4” Trapenes pagasts,
Apes novads, LV-4348 izsoles noteikumu apstiprināšanu.
14.Par nekustamā īpašuma „Ezermalas”, īpašuma kadastra Nr. 36900010129,
pagasts, Apes novads, LV-4355 izsoles noteikumu apstiprināšanu.

„Ezermalas” Virešu

15. Par biedrības „Latvijas Politiski represēto apvienība” iesnieguma izskatīšanu par atbalstu politiski
represēto personu salidojumam.
16. Par 26.03.2015. saistošo noteikumu Nr.5/2015 „Par sabiedrisko kārtību Apes novadā” precizēšanu.
17. Par saistošo noteikumu Nr.10/2015 “Par maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa noteikšanu
Apes novadā” apstiprināšanu.
18. Par vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Apes novada pašvaldībā.
19. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu domes iestādēs un struktūrvienībās.
20. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu Luksta ezerā.
21. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu Zvārtavas ezerā.
22. Par domes 18.12.2014. lēmuma Nr.243 “Par valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanu Alūksnes novada
pašvaldībai” atcelšanu.
23. Par papildus finansējuma
ēdināšanai.

piešķiršanu XI Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku

24. Par līdzfinansējumu Borisa un Ināras Teterevu fonda projekta „Palīdzība līdzcilvēkiem” Apes novada
pensionāru biedrības „Iesim kopā” projektam „Palīdzība līdzcilvēkiem Trapenē” realizācijai.
25. Par humānās palīdzības sniegšanu projekta “Pašvaldību palīdzība Ukrainai” ietvaros.
26. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Apes novada domes priekšsēdētājai Astrīdai
Harju.
27. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu Apes novada domes priekšsēdētājas vietniekam
Jānim Libertam.
28. Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam, zemes gabalam „Kalnsētas” Gaujienas
pagasts, Apes novads, LV-4339.
29. Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam, zemes gabalam „Ozolkalni 2” Trapenes
pagasts, Apes novads, LV-4348.

