APES NOVADA DOMES
2020.gada 3. sēdes
DARBA KĀRTĪBA
30.01.2020. plkst.14.00
Finanšu un tautsaimniecības komitejas lēmumu projekti:
1. Par zemes gabala, kadastra numurs 36250010155, "Mototrase", Apes pagasts, Apes novads, LV4337, apbūves tiesību nodibināšanu līguma slēgšanu ar biedrību „Motoklubs Ape””.
2. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu:
2.1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Lauki”, Apes pagasts,
Apes novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3625 004 0001 sadalīšanai;
2.2.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Liepiņas”, Apes pagasts,
Apes novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3625 007 0016 sadalīšanai;
2.3.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Pamati”, Apes pagasts,
Apes novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3625 004 0058 sadalīšanai.
3. Par pašvaldības īpašumu nodošanu atsavināšanai.
3.1. Par izīrēta pašvaldības dzīvokļa īpašuma “Celtnieki” -1, kadastra Nr. 3648 900 0112,
Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads nodošanu privatizācijai;
3.2. Par nekustamā īpašuma “Eglīškalni”, kadastra Nr. 3625 008 0040, Apes pagasts, Apes
novads, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu;
3.3. Par zemes gabala (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 3625 005 0153 , “Vosukalni 5”,
Apes pagasts Apes novads, pārdošanu izsolē par samazinātu cenu un izsoles noteikumu
apstiprināšanu.
4. Par pašvaldības īpašumu sagatvošanu atsavināšanai:
4.1.Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3625 003 0192 un uz
tās atrodošas būves Apes pagastā sagatavošanu atsavināšanai;
4.2.Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3625 007 0097 Apes
pagastā sagatavošanu atsavināšanai;
4.3. Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3690 002 0371
Virešu pagastā sagatavošanu atsavināšanai.
5.Par grozījumiem Apes novada domes 25.10.2012. lēmumā Nr.289 (sēdes protokols Nr. Nr. 16, 9.p.,
10.p.) “Apes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”.
6. Par grozījumiem Apes novada domes 27.12.2019. lēmumā Nr.235 (sēdes protokols Nr. 16,7.p.)
“Par Apes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku amatu kataloga un mēnešalgas
apstiprināšanu”(“Apes kultūras un tūrisma centrs”, “Gaujienas pamatskola”, D.Ozoliņa Apes
vidusskola, Apes PII ‘Vāverīte”).
7. Par dalību biedrības “Lauku partnerība Ziemeļgauja” izsludinātajā ceturtās kārtas projektu
konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER
vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” (Gaujienas ciema sporta laukuma vienkāršota
rekonstrukcija).
8. Par dalību biedrības “Lauku partnerība Ziemeļgauja” izsludinātajā ceturtās kārtas projektu
konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” izsludinātajā projektu
konkursā (“Biedrības “Piegauja” radošā stikla apstrādes darbnīca, “Robotika – interesanti,
izglītojoši, radoši”.).
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas lēmumu projekti:
9. Par pašvaldības aģentūras „Apes kultūras un tūrisma centrs” reorganizāciju.
10.Par Apes novada pašvaldības domes 25.07.2019.saistošo noteikumu Nr.14/2019 “Apes novada
pašvaldības aģentūras “Apes kultūras un tūrisma centrs” NOLIKUMS” atzīšanu par spēku
zaudējušiem.

11.Par Apes novada domes 29.08.2019. lēmuma Nr. 131 “Par Apes novada pašvaldības aģentūras
“Apes kultūras un tūrisma centrs” direktora iecelšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu.
12.Par pašvaldības iestādes „Apes kultūras un tūrisma centrs” izveidošanu.
13. Par iestādes “Apes kultūras un tūrisma centrs” amatu saraksta apstiprināšanu.
14. Par iestādes “Apes kultūras un tūrisma centrs” vadītāja iecelšanu.
15. Par Apes novada domes spēkā nestājušos 27.12.2019. saistošo noteikumu Nr.31/2019 „Apes
novada pašvaldības aģentūras „Apes kultūras un tūrisma centrs” struktūrvienību maksas
pakalpojumi” atcelšanu.
16. Par Apes novada domes 30.01.2020. saistošo noteikumu Nr. 2/2020 „Grozījumi Apes novada
domes 28.06.2013. saistošajos noteikumos Nr.9/2013 „Apes novada pašvaldības nolikums””
apstiprināšanu.
17. Par noteikumu “Par skolēnu un skolotāju morālo un materiālo stimulēšanu mācību gada
noslēgumā Apes novada pašvaldības izglītības iestādēs” apstiprināšanu.

