APES NOVADA DOMES
2015.gada 10.SĒDE 27.08.2015. plkst.14:00
DARBA KĀRTĪBA
1. Par Apes novada pašvaldības domes
27.08.2015.
saistošo noteikumu Nr. 12/2015
„Par grozījumiem Apes novada domes 26.02.2015. saistošajos noteikumos Nr. 3/2015 ”Apes novada
pašvaldības budžets 2015.gadam” apstiprināšanu.
2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Morīši 2” Gaujienas pagastā, Apes
novadā, sadalīšanai.
3. Par grozījumiem domes 29.11.2012. lēmumā Nr. 358 (prot.Nr.20, 29.p.) “Par zemes ierīcības projekta
“Drīzuļi”, Virešu pagasts, Apes novads, apstiprināšanu”.
4. Par Apes novada domes Pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas locekļa ievēlēšanu.
5. Par Apes novada domes Vides komisijas locekļa ievēlēšanu.
6. Par grozījumiem domes 26.06.2015. lēmumā Nr. 121 (prot.Nr.8, 19.p.) “Par maksas pakalpojumu
apstiprināšanu Apes novada domes administrācijā un domes iestādēs un struktūrvienībās “.
7. Par tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “ZAAO”.
8. Par jauna amata – Apes novada domes Administratīvās lietvedības inspektors - izveidi.
9. Par ēdināšanas pakalpojumu maksas apstiprināšanu novada izglītības iestādēs.
10. Par materiāla atbalsta par ēdināšanas pakalpojumiem sniegšanu Apes novada vispārējās izglītības
iestādēs izglītojamo ģimenēm.
11. Par materiālo palīdzību skolas gaitas uzsākot Apes novada vispārējās izglītības iestādēs izglītojamo
ģimenēm.
12. Par Apes novada domes 2015.gada 28.maija lēmuma Nr. 84 „Par nekustamā īpašuma „Grūbītes”,
īpašuma kadastra Nr. 3625 007 0098, „Grūbītes”, Apes pagasts, Apes novads, LV-4337, atkārtotas
izsoles noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu.
13. Par Apes novada domes 2015.gada 28.maija lēmuma Nr. 83 „Par nekustamā īpašuma „Ģērmaņi”,
īpašuma kadastra Nr. 3625 006 0093, „Ģērmaņi”, Apes pagasts, Apes novads, LV-4337, atkārtotas
izsoles noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu.
14. Par Apes novada domes 2015.gada 26.jūnija lēmuma Nr.114 „Par nekustamā īpašuma „Blīgzne 2”,
īpašuma kadastra Nr. 36840040013, „Blīgzne 2” Trapenes pagasts, Apes novads, LV-4348 izsoles
noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu.
15. Par Apes novada domes 2015.gada 26.jūnija lēmuma Nr.116 „Par nekustamā īpašuma „Ezermalas”,
īpašuma kadastra Nr. 36900010129, „Ezermalas” Virešu pagasts, Apes novads, LV-4355 izsoles
noteikumu” apstiprināšanu” atcelšanu.
16. Par grozījumiem Apes domes 26.02.2015. lēmumā Nr257 (prot.Nr.2,1.2.p)„‟Apes novada domes,
administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un mēnešalgu saraksts Gaujienas teritorijā‟‟ ( Gaujienas
internātpamatskola).
17. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Gaujienas internātpamatskolā.
18. Par vienreizēja maksas pakalpojuma- ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu.
19. Par pašvaldībai piekrītošas zemes īpašuma „Pakalni”, Virešu pagastā īpašuma kadastra Nr. 3690 005
0031, sagatavošanu atsavināšanai.
20. Par aizņēmumu projekta “Bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve Vidagas Sikšņu
pamatskolā” realizācijai.

