APES NOVADA DOMES
2015.gada 6.SĒDE 28.05.2015. plkst.14:00
DARBA KĀRTĪBA
Domes izpilddirektora V.DANDENA ziņojums par domes 23.04.2015. pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
Finanšu komitejas lēmumu projekti:
1. Par nekustamā īpašuma „Ģērmaņi”, īpašuma kadastra Nr. 3625 006 0093,
„Ģērmaņi”, Apes pagasts, Apes novads, LV-4337 atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu.
2. Par nekustamā īpašuma „Grūbītes”, īpašuma kadastra Nr. 3625 007 0098,
„Grūbītes”, Apes pagasts, Apes novads, LV-4337, atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu
3. Par Apes novada domes 26.03.2015.lēmuma Nr. 48 „Par nekustamā īpašuma „Karjeri”, īpašuma
kadastra Nr. 3625 004 0064, „Karjeri” Apes pagasts, Apes novads, LV-4337 izsoles noteikumu
apstiprināšanu” atcelšanu.
4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu „Blomi” un „Anskas” Gaujienas
pagastā, Apes novadā savstarpējo robežu pārkārtošanai.
5. Par meža ieaudzēšanu īpašuma „Dzedonas 1” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 36250040022,
Apes pagastā .
6.

Par pašvaldībai piekrītošas zemes īpašuma „Kalnsētas”, Gaujienas pagastā īpašuma kadastra Nr.
3648 007 0062, sagatavošanu atsavināšanai.

7. Par pašvaldībai piekrītošas zemes īpašuma „Avotkalni”, Virešu pagastā īpašuma kadastra Nr. 3690
005 0032, sagatavošanu atsavināšanai.
8. Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu.
9. Par papildus finansējumu Apes novada bērnu svētkiem.
10. Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Nedzirdīgo Savienības Smiltenes reģionālai biedrībai.
11. Par atbalstu nodarbinātības pasākumam skolēnu darbs vasaras periodā.
12. Par Apes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas amatpersonu paraksta tiesībām.
13. Par Apes novada domes 26.03.2015. saistošo noteikumu Nr. 5/2015 „Par sabiedrisko kārtību Apes
novadā” precizēšanu.
14. Par aizņēmumu projekta „Apes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” piebūves
būvniecība” (identifikācijas Nr. Apes ND 2015/3) un “Mēbeļu un sporta inventāra izgatavošana,
piegāde, uzstādīšana un mācību līdzekļu piegāde Apes novada pirmsskolas izglītības iestādēm
„Vāverīte” un „Taurenītis” (identifikācijas Nr. Apes ND 2015/5) īstenošanai.
15. Par Apes novada pašvaldības domes 28.05.2015. saistošo noteikumu Nr. 7/2015„Par grozījumiem
Apes novada domes 26.02.2015. saistošajos noteikumos Nr. 3/2015” Apes novada pašvaldības
budžets 2015.gadam” apstiprināšanu.
16. Par Apes novada domes saistošo noteikumu Nr. 8/2015 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Apes
novadā”.

