APES NOVADA DOMES
2020.gada 6. sēdes
DARBA KĀRTĪBA
26.03.2020. plkst.14.00
Finanšu un tautsaimniecības komitejas lēmumu projekti:
1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Kļaviņas”, kadastra Nr. 3684 003
0063, Trapenes pagasts, Apes novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3684 003 0063
sadalīšanai.
2. Par grozījumu Apes novada domes 28.11.2019. lēmumā Nr. 210 “Par nosacītās cenas apstiprināšanu
atsavināmam pašvaldības nekustamam īpašumam “Kalnsētas”, Gaujienas pagasts, Apes novads,
nekustamā īpašuma kadastra numurs 3648 007 0062”.
3. Par pašvaldībai piekrītoša zemes īpašuma “Aizvējiņi”, Trapene, Trapenes pagasts, ar kadastra numuru
3684 003 0277, sagatavošanu atsavināšanai.
4. Par pašvaldībai piekrītoša zemes īpašuma “Vilki”, Apes pagasts, Apes novads, kadastra numurs 3625
007 0097, reģistrāciju zemesgrāmatā.
5. Par zemes gabala (starpgabala) Pasta iela 4A, Ape, Apes novads, ar kadastra apzīmējumu 3605 003
0653, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
6. Par Apes novada pašvaldības piekrišanu Raunas novada pašvaldībai atsavināt Raunas novada
pašvaldības nekustamo īpašumu “Vidus Ķevēni”, Raunas pagasts, Raunas novads, kadastra numurs
4276 002 0029.
7. Par Apes novada domes priekšsēdētāja Jāņa Liberta 19.03.2020. rīkojuma Nr. A/3-07/ 21 “Par Apes
novada pašvaldības Apes pirmsskolas izglītības iestādes ”Vāverīte”
slēgšanu audzēkņu
apmeklējumam” apstiprināšanu.
8. Par Apes novada domes 26.03.2020. saistošo noteikumu Nr.5/2020 “Grozījumi Apes novada domes
2010.gada 28.augusta saistošajos noteikumos Nr.26/2010 “Kapsētu izveidošanas un uzturēšanas
noteikumi”” apstiprināšanu.
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Sociālo jautājumu komitejas lēmumu projekti:
1. Par Apes novada koordinatora un darba grupas apstiprināšanu XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētkiem.
2. Par darba algu amatierkolektīvu vadītājiem ārkārtējās situācijas laikā.
3. Par materiālā atbalsta sniegšanu biedrībai “Motoklubs “Ape””.
4. 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” (“Virešu feldšeru punkts”, “Trapenes feldšeru punkts”)
5. Par finansējuma piešķiršanu Apes novada Sociālajam dienestam.
6. Par dalības maksas Apes novada pašvaldības organizētajā pasākumā “Apes novada 2020. gada florbola
čempionāts” apstiprināšanu.

