LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. 90000035872 , Stacijas ielā 2, Apē, Apes novadā , LV-4337,
tel / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
Apē

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Nr. 17
2012.gada 8.novembrī
Sēde sasaukta plkst. 10:00
Sēdi atklāj plkst. 10:00
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par līdzfinansējumu SOROSA FONDA – Latvija (SFL) INICIATĪVAS „Pārmaiľu iespēja
skolām” projektu konkursa iniciatīvas 2.kārtas „Skola kā kopienas attīstības resurss” 2.grupas
„Jauns sākums” Dāvja Ozoliľa Apes vidusskolas projektam „Esi aktīvs! Esi radošs!
Līdzdarbojies!”.
2. Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.36250010153, „Jasmīni”, Apes pagastā, Apes novadā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu.
3. Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam Gaujienas pagasta „Ogas” .
4. Par Apes novada pašvaldības dalību Vidzemes dienās Sanktpēterburgā.
Sēdi vada –domes priekšsēdētājas vietnieks Viesturs DANDENS.
Protokolē – domes sekretāre Iveta INDRIKSONE.
Apes novada domes deputāti:
No vēlētāju apvienības „Mēs savam novadam”: Vita ANDERSONE, Viesturs DANDENS, Ārija
CEĻMILLERE, Astrīda HARJU, Dina JĀĽEKALNE, Ivars KALNIĽŠ, Jānis LIBERTS, Alda
LIEPIĽA, Guntars PURAKALNS, Zita UZKLIĽĢE.
No vēlētāju apvienības „Novadnieki„ : Aivars MALTAVNIEKS, Guntis ZARIĽŠ
No vēlētāju apvienības „Sadarbība” : Inese DRAGONE.
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Piedalās deputāti : Vita ANDERSONE, Ārija CEĻMILLERE, Viesturs DANDENS, Dina
JĀĽEKALNE, Jānis LIBERTS, Alda LIEPIĽA, Aivars MALTAVNIEKS, Guntars PURAKALNS,
Zita UZKLIĽĢE, Guntis ZARIĽŠ.
Nepiedalās deputāti: Astrīda HARJU- atvaļinājumā, Ivars KALNIĽŠ - darba komandējumā Itālijā,
Inese DRAGONE- pilda tiešos darba pienākumus.
Piedalās pašvaldības iestāžu vadītāji un darbinieki:
Kancelejas vadītāja, personāla speciāliste Indra LEVANE, Domes sekretāre Iveta INDRIKSONE,
domes jurists Guntārs BERZIĽŠ, Izglītības jautājumu speciāliste Gunta ĻUĻE, Dāvja Ozoliľa Apes
vidusskolas direktora vietniece Dina MEISTERE.
Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājas vietnieks Viesturs DANDENS paziľo, ka uz Apes novada
domes 2012.gada ārkārtas 17. sēdi ir ieradušies 10 (desmit) Apes novada domes deputāti un
uzaicina deputātus nobalsot par ārkārtas sēdes atklāšanu.
Atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti (Vita ANDERSONE, Ārija CEĻMILLERE, Viesturs
DANDENS, Dina JĀĽEKALNE, Jānis LIBERTS, Alda LIEPIĽA, Aivars MALTAVNIEKS,
Guntars PURAKALNS, Zita UZKLIĽĢE, Guntis ZARIĽŠ), PRET –nav ; ATTURAS – nav,
Apes novada dome nolemj:
Atklāt Apes novada domes 2012.gada ārkārtas 17. sēdi.
Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājas vietnieks Viesturs DANDENS
sēdes darba kārtību, kurā ir 4 jautājumi.

iepazīstina domi ar ārkārtas

Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājas vietnieks Viesturs DANDENS
ārkārtas 17. sēdes darba kārtību.

uzaicina apstiprināt domes

Atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti (Vita ANDERSONE, Ārija CEĻMILLERE, Viesturs
DANDENS, Dina JĀĽEKALNE, Jānis LIBERTS, Alda LIEPIĽA, Aivars MALTAVNIEKS,
Guntars PURAKALNS, Zita UZKLIĽĢE, Guntis ZARIĽŠ), PRET –nav ; ATTURAS – nav,
Apes novada dome nolemj:
Apstiprināt Apes novada domes ārkārtas 17. sēdes darba kārtībā izskatāmos 4 jautājumus.
Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājas vietnieks Viesturs DANDENS ierosina sākt darba kārtības
jautājuma izskatīšanu.
1.
Par līdzfinansējumu SOROSA FONDA – Latvija (SFL) INICIATĪVAS „Pārmaiņu iespēja
skolām” projektu konkursa iniciatīvas 2.kārtas „Skola kā kopienas attīstības resurss” 2.grupas
„Jauns sākums” Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas projektam „Esi aktīvs! Esi radošs!
Līdzdarbojies!”
(V.Dandens, A.Maltavnieks, Ā.Ceļmillere, V.Andersone, J.Liberts, A.Liepiņa)
Lēmuma projektu sagatavoja un iesniedza domes izglītības jautājumu speciāliste Gunta ĻUĻE.
Deputāti iepazīstas ar sagatavoto lēmuma projektu.
Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājas vietnieks Viesturs DANDENS dod vārdu ziľojumam izglītības
jautājumu speciālistei Guntai ĻULEI.
Gunta ĻUĻE informē, ka sagatavoti ir divi projekti SOROSA FONDA – Latvija (SFL) INICIATĪVAS
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„Pārmaiľu iespēja skolām” projektu konkursa iniciatīvas 2.kārtas „Skola kā kopienas attīstības
resurss” 2.grupas „Jauns sākums” projektu atbalsta konkursam. Ar domes priekšsēdētājas rīkojumu
izveidota komisija iesniegto projektu izvērtēšanai un noteikts projektu iesniegšanas termiľš. Abas
izglītības iestādes, kuras gatavoja projektus, Dāvja Ozoliľa Apes vidusskola un Trapenes pamatskola,
iesniedza projektus rīkojumā noteiktajā laikā, komisija veica to izvērtēšanu atbilstoši Sorosa fonda
ieteiktajiem kritērijiem, un iesniedza vakar, 07.11.2012. savu priekšlikumu domei, par atbalstu
Dāvja Ozoliľa Apes vidusskolas projektam „Esi aktīvs! Esi radošs! Līdzdarbojies!”. Projektam
nepieciešamais plānotais finansējums ir Ls 10 %, jeb 1322 LVL (viens tūkstotis trīs simti divdesmit
divi lati) no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām 13220 LVL (trīspadsmit tūkstoši divi simti
divdesmit lati).
Vārds tiek dots domes deputātam, Trapenes pamatskolas direktoram Aivaram MALTAVNIEKAM.
Deputāts A.MALTAVNIEKS informē, ka izsludinot šo konkursu, informācija novēloti nonākusi
Trapenes pamatskolā un arī otrā mazajā novada skolā, apzināti vai nē, to grūti pateikt.
A.MALTAVNIEKS pauž viedokli, ka nav izprasts jēdziens, kas tad ir „mazā skola”, uz ko vērsts
konkrētais Sorosa fonda projektu atbalsts. Informē, ka telefoniski sazinājies ar Sorosa fonda pārstāvi
Sanitu UPĪTI, kura paskaidrojusi, ka mazā skola ir domāta lauku skola, nevis pilsētas vai novada
galvenā vidusskola. A.MALTAVNIEKS informē, ka bijis sašutis, kad e-pastā vakar vakarā
ieraudzījis ārkārtas sēdes materiālā sagatavoto lēmuma projektu par atbalstu Apes v-skolas
iesniegtajam projektam. Viľš papildina, ka gan direktoru semināros, gan publiskajās informācijās
izglītības nozaru mājas lapās, gan Latvijas Izglītības ministrijas jaunajās nostādnēs par mazo skolu
tiek atzīta lauku skola, līdz 100 skolniekiem. A.MALTAVNIEKS informē, ka šorīt vēlreiz sazvanījis
Sorosa fonda speciālisti Sanitu UPĪTI, lai noskaidrotu, vai pašā pamatā iesniegtais Apes v-skolas
projekts atbildīs izvirzītajiem kritērijiem, ja skolnieku skaits pārsniedz vienu simtu un tā ir pilsētas
vidusskola. S.UPĪTE atzinusi, ja skola atrodas tālu no novada centra un ir nepieciešams transports
nokļūšanai līdz tai, tad pieļaujams būtu 120 skolnieki. S.UPĪTE rosinājusi sazināties ar vienu no
Sorosa fonda projektu izvērtēšanas ekspertiem un braucot uz domes sēdi, notikusi saruna ar ekspertu,
kurš
apliecinājis, ka nekādā gadījumā netiks atbalstīt projekts, ja tā ir pilsētas skola.
A.MALTAVNIEKS rosina domi pārbaudīt šo informāciju, ja ir radušās šaubas un papildina, ka ir
brīdinājis izglītības jautājumu speciālisti Guntu ĻUĻI par projekta atbalsta nosacījumiem.
Izglītības speciāliste Gunta ĻUĻE precizē, ka viľa nav projekta izvērtēšanas eksperte un projekta
noteikumos norādīts skolnieku skaits – „apmēram 100 skolnieki”.
Deputāts A.MALTAVNIEKS turpina, ka izglītības speciālistam ir jābūt kompetentam un jāsaprot
jēdziens „mazā skola”, citādi iznāk, ka dažu cilvēku nekompetences dēļ novadā mazās skolas tiek
stipri apdalītas.
Deputāte Vita ANDERSONE pauž viedokli, ka viľai nav nekādu pretenziju pret Apes iesniegto
projektu, bet ir bažas, ja nosacījumu neievērošanas dēļ, iesniegtais projekts tiks noraidīts un novads
kopumā zaudēs Sorosa fonda atbalstu.
Domes priekšsēdētājas vietniece Ārija CEĻMILLERE informē, lai iegūtu informāciju par lemjamo
jautājumu, sazinājusies ar Sikšľu pamatskolas direktori Unu REĶI, komisijas locekli projektu
izvērtēšanā, kura paskaidrojusi, ka viľas viedoklis ne esot ne par Api, ne par Trapeni, kaut gan tuvāka
viľai, protams, esot Trapenes pamatskola, tomēr atzinusi, ka projekta līmenī Trapenes sagatavotais
projekts nav bijis pilnīgs un kvalitatīvs.
Deputāts A.MALTAVNIEKS paskaidro, ka Sorosa fondam ir jauna pieeja prasībām pret projekta
formu, Apei noteikti ir vairāk resursu projekta kvalitatīvākai sagatavošanai, bet pēc būtības Trapenes
projekts nav sliktāks, kā citu skolu projekti, kas jau ir Sorosa fondā atbalstīti. Katrs savas nozares
speciālists sagatavojis savu sadaļu, kas vēlāk tikušas apkopotas, kā piemēru ľemot Tirzas pamatskolas
projektu, kurai ir liela pieredze projektu jomā.
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Domes deputāte Vita ANDERSONE izsaka viedokli, ka ir saľēmusi informāciju, ka Trapenes
pamatskolas projektā tomēr trūkst izmērāmo lietu, kas ir būtiskas katra projekta pieteikumā.
Deputāts A.MALTAVNIEKS paskaidro, ka šis izsludinātais projekts, ja to salīdzina ar iepriekšējo,
tiek balstīts galvenokārt uz pašvaldību, uz iedzīvotāju aptauju un uz pašvaldības attīstības
programmu. Lielāku akcentu varējis likt uz izpēti, bet sadarbības partneri projektā ir norādīti
konkrēti, gan augstskolas, gan iestādes, gan zemnieku saimniecības.
Domes priekšsēdētājas vietniece Ārija CEĻMILLERE papildina, ka nav konkrēti zināms Sorosa
fonda iespējamais novērtējums, bet vai deputātiem atbalstot lielāko novada skolu, ne tikai skolēnu
skaitu ľemot vērā, bet novada vidusskolas statusu, netiek radīta situācija, ka tiek zaudēts atbalsts.
Deputāts A.MALTAVNIEKS turpina, ka vadoties pēc pieredzes, projektus vērtē pēc iepriekš
sagatavotiem kritērijiem un ja pašā sākumā tie neatbilst projektu mērķim, tad tālāk projekts netiek
skatīts. Kas tie bijuši par ekspertiem mūsu komisijā, kas šādu lēmuma projektu atbalstījuši un
virzījuši uz sēdi.
Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs Viesturs DANDENS dod vārdu Dāvja Ozoliľa Apes vidusskolas
direktora vietniecei Dinai MEISTEREI.
D.MEISTERE informē, ka Apes vidusskola ir realizējusi projekta 1. kārtu un kā ilgtspēju attīstībā
turpinājusi darbu pie projekta 2.kārtas pieteikuma sagatavošanas, ľemot vērā, ka katru gadu bērnu
skaits skolā samazinās, kā statistika rāda, tie ir 8-10 bērni. Sorosa fonda izsludinātajā konkursā nav
ļoti precīzi formulēts skolēnu skaits projektu iesniedzēju skolās, tādēļ darbs pie projekta ir turpināts.
Deputāts A.MALTAVNIEKS vēlreiz vērš uzmanību uz to, ja būtu novadā vairākas lielākas skolas un
Apes skola būtu mazākā, tad viss būtu saprotams, bet tā nav. A.MALTAVNIEKS vēlreiz atkārto, ja
deputāti neticot viľa vārdiem, lai piezvanot projektu konkursa izsludinātājam Sorosa fonda Latvijas
birojam un noskaidrojot.
Deputāte Alda LIEPIĽA piekrīt, ka ir jāpiezvana un jānoskaidro precīzi nosacījumi tūlīt, pirms
balsojuma par lēmuma projektu.
Deputāte Vita ANDERSONE jautā, vai iespējams noformulēt dažos teikumos galvenās abu projektu
idejas, ko iegūs Ape un ko iegūs Trapene realizējot savus projektus.
Dāvja Ozoliľa Apes vidusskolas direktora vietniece Dina MEISTERE sniedz informāciju par projektu
„Esi aktīvs! Esi radošs! Līdzdarbojies!”.
Dina MEISTERE informē, ka projekta pamatā ir ilgtspējīga attīstības centra izveide kopā ar
nevalstiskajām organizācijām, pašvaldību un skolu, izveidojot to kā tehnisko bāzi iedzīvotāju
apmācībai un prasmju iegūšanai. Pirmkārt, kokapstrādē, kurā centra apmācības varētu izmantot
vīrieši, iegūstot konkrētas prasmes, lai tālāk izmantotu tās amatniecībā un uzľēmējdarbības uzsākšanā.
Otrs virziens ir veselības atgūšana – veselības vingrošanas grupu veidošanā, izmantojot sporta
aprīkojumu. Trešais – sadarbība ar ģimenēm daloties pieredzē, apmācības virtuvē, apmācības šūšanā
un rokdarbos, orientējoties ne tikai uz sociālā riska ģimenēm, bet pārējo iedzīvotāju grupu atbalstam.
Apes pilsētā iedzīvotājiem ir mazdārziľi un lai radītu apstākļus bez lieliem materiāliem
ieguldījumiem iegūt prasmes pārtikas sagatavošanai ziemas periodam. Projektā iekļauta arī zaļās
klases izveidošana, piesaistot bērnu vecākus, ģimenes.
Deputāts A.MALTAVNIEKS informē, ka aktivitāšu viľa projektā ir daudz, daļa arī tādas pašas, kā
Apei. Trapenes pamatskolā arī ir izveidots kokapstrādes kabinets, kā profesionālās apmācības
kabinets tas varētu darboties kā biznesa inkubators- kokapstrādes pamatu iegūšanai. No iedzīvotājiem
šajā jomā ir liela interese. Tālāk aktuāla iedzīvotāju veselība un sadarbībā kopā ar bērnu vecākiem
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plānotas aktivitātes uztura jautājumos, nodibināts veselīga uztura pulciľš, balstīts uz sadarbību ar
zemnieku saimniecību „Kristiľi” , veidojot priekšstatu par lauku saimniecības dzīvi, ar mērķi rosināt
jauniešus veidot ģimeni laukos, attīstīt savu biznesu un palikt dzīvot šeit. Nākošais virziens - audio
vizuālā komunikācija- iedzīvotāji vāji pārzina digitālās attēla un skaľas programmas, paplašinot
iedzīvotājiem redzes loku, nebūt nav vajadzīga augstākā izglītība, lai piesaistot lektoru varētu apgūt
šīs prasmes, lai radītu iespējas uzsākt savu biznesu un nopelnīt. Tālāk- attīstošās spēles – rotaļas
pirmsskolas bērniem, jo pašreiz pietrūkst līdzekļu spēļu iegādei. Aptaujājot vecākus, ir interese
līdzdarboties, audzinātājas strādās ar bērniem, kamēr vecāki attīstīs sev interesējošās prasmes.
Nākošais virziens- attīstošās prasmes skoliľa- virzīta uz to, ka sarežģītos sociāli ekonomiskos
apstākļos laukos ir ģimenes, kuras neprot elementārākās sadzīves prasmes, iesaistot vecāku , kopā
audzinot aktīvu dzīves pozīciju jauniešos, neaizmirstot arī tradīciju kopšanu. Tālāk- svešvalodaangļu valoda pieaugušajiem. Iedzīvotājiem ir liela interese, bet finansējuma valodu apguvei nav. Arī
skolas pedagogiem valodas prasmju papildināšana ir nozīmīga. 60 % vecāku ir ar mieru līdzdarboties
angļu valodā ar pirmsskolas vecuma bērniem. Mūzikas instrumentu spēle, pēdējos gados ir ļoti
veiksmīga sadarbība kopā ar Gaujienas mūzikas skolu. Vecāki vēlas kopā ar bērniem apgūt mūzikas
apmācību. Tad virziens: Floristika- gatavot dažādas lietas, tā ir arī vizuālā māksla un attīstīt savu
biznesu šajā jomā, līdzīgi kā projektā „Bay Local”, kur kopā ar Igaunijas pierobežas partneriem
tiek attīstītas biznesam vajadzīgās prasmes.
Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājas vietnieks Viesturs DANDENS jautā, vai deputātiem ir vēl kādi
jautājumi vai priekšlikumi ziľotājiem.
Domes priekšsēdētājas vietnieks Jānis LIBERTS izsaka viedokli, ka Trapeni viľam vajadzētu
atbalstīt un pašreiz nav arī skaidrs vai Ape var piedalīties, bet atzīst, ka koncentrētāks ir Apes
projekts. Trapenes projektā aktivitāšu minēts
daudz, tomēr nepieciešams projektu virzīt uz
konkrētiem mērķiem, līdzīgi kā tas ir Apei. Pirms pieľemt lēmumu, jānoskaidro vai Apes iesniegtais
projekts atbilst noteiktajiem kritērijiem.
Domes priekšsēdētājas vietniece Ārija CEĻMILLERE iepazīstina ar savu īstenoto projektu Virešos,
kur iegūtās prasmes bijušas ļoti nozīmīgas pagasta iedzīvotājiem. Gan datorapmācībā, gan valodu
apguvē, gan floristikā u.c. Jebkuram pagastam ļoti liels atbalsts ir šāda projekta realizācija. Ļoti žēl,
ka tie, kas vērtējuši, ir atraduši tik daudz kļūdu Trapenes projektā. Pagastam kā tādam, tas būtu
ievērojams atbalsts. Runa ir kopumā par pagasta saturēšanu, ne par skolas saglabāšanu un atzīst, ka
Trapenei tas ir nozīmīgāks kā Apei, kurai tomēr ir vairāk iespēju dažādām aktivitātēm. Savukārt,
nav pamata arī neatbalstīt Api, jo projekts ir kvalitatīvāks un vairāk pie tā strādāts.
Deputāts Aivars MALTAVNIEKS pauž viedokli, ka deputāti, dažu personu dēļ, ir nostādīti
neveiklā situācijā, lai noteiktu prioritāti kādam no projektiem. Jāievēro tomēr būtu pamatu pamats
uz ko šis projekts ir vērsts.
Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājas vietnieks Viesturs DANDENS informē, ka izpildot domes
priekšsēdētājas pienākumus, uzskata par būtisku informēt domi par radušās situācijas vēsturi.
V.DANDENS atzīst, ka pirmdien uzzinājis, ka ir šāds projekts un ka novadā ir sagatavoti 2 projekta
pieteikumi, iesniegšanai Sorosa fonda izsludinātajam konkursam. Ar domes priekšsēdētājas rīkojumu
izveidota
komisija, lai izvērtētu sagatavotos projektus. Komisijā ir eksperti, lai gan
A. MALTAVNIEKS šo komisiju tikko nedaudz noniecinājis, tās sastāvā ir Sikšľu pamatskolas
direktore Una REĶE, kas jau ir realizējusi vienu šādu projektu. Komisija ir vērtējusi projekta
kvalitāti un vakar sēdē sagatavojusi savu priekšlikumu uz kā pamata ir sagatavots un iesniegts
lēmuma projekts. Jāľem vērā, ka projekta dalībnieki ir pašvaldība, skola un nevalstiskā organizācija.
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Rīt, 9.novembris ir pēdējais projekta iesniegšanas datums vai pasta zīmogs. Laika ir ļoti maz, ja
kaut kas ir jālabo. Priekšlikums bija veikt saziľu ar Sorosa fondu, bet viedoklis būs subjektīvs, jo
zvanījusi Sorosa fondam ir arī izvērtēšanas komisija. V.DANDENS rosina deputātus balsot par
sagatavoto lēmuma projektu.
A.MALTAVNIEKS jautā, kā var balsot par tādu lēmuma projektu par atbalstu projektam, kas būtībā
neatbilst tā izsludinātajiem kritērijiem.
A.LIEPIĽA atzīst, ka jānoskaidro vai Ape var iesniegt projektu, ja nē, vai Trapene var paspēt
sagatavot atbilstošu un kvalitatīvu projekta pieteikumu atbalstam Sorosa fondā.
Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājas vietnieks Viesturs DANDENS plkst.10:50 izsludina sēdes
pārtraukumu 10 minūtes, līdz plks.11:00.
Domes ārkārtas sēde turpinās plkst.11:00.
Izglītības jautājumu speciāliste Gunta ĻUĻE rezumē un vērš deputātu uzmanību uz to, ka būtiskākais
ir izsludinātā projekta mērķis – ilgtspējīga centra izveide. G.ĻUĻE pauž viedokli, ka noklausoties
informāciju par sagatavotajiem projektiem, viens sāk ar šī centra izveidošanu un tam pakļautajām
aktivitātēm, ko šis centrs realizēs. Otrajā projektā liels uzskaitījums aktivitāšu, bet nav sasniegts
galvenais šī projektu konkursa mērķis, ilgtspējīga attīstības centra izveidošana, sadarbojoties
nevalstiskajai organizācijai, pašvaldībai un skolai.
Sēdes vadītājs Viesturs DANDENS paziľo, ka iepriekšminēto G.ĻUĻES teikto varētu uzskatīt par
ziľotāja galavārdu un saskaľā ar nolikumu tam būtu jāseko priekšsēdētāja viedoklim, ko viľš jau
izteicis iepriekš un deputātu balsojumam. V.DANDENS informē, ka mēģinājums sazvanīt Sorosa
fonda biroja speciālisti Rīgā sēdes laikā nav izdevies. Pārtraukumā sazvanīta domes izvērtēšanas
komisijas priekšsēdētāja Inese MUCENIECE un noskaidrots, ka komisija vakar sazinājusies
telefoniski ar Sorosa fonda speciālistiem, tomēr viedoklis uzskatāms kā subjektīvs, komisija izvērtēs
iesniegto projekta pieteikumu un skolēnu skaits skolā nav galvenais projekta izvērtēšanas kritērijs.
Pašvaldībai būtu jāizvēlas, kuru no projektiem atbalstīt, to vērtēs Sorosa fonda projektu izvērtēšanas
komisija, un rezultāts šobrīd nav zināms, kuru projektu atbalstīs vai nē. Domei ir jāpieľem lēmums.
Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājas vietnieks Viesturs DANDENS, aicina deputātus izbeigt debates
un balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Atklāti balsojot: PAR – 4 deputāti (Viesturs DANDENS, Alda LIEPIĽA, Guntars PURAKALNS,
Zita UZKLIĽĢE), PRET – 1 deputāts (Guntis ZARIĽŠ) ; ATTURAS – 5 deputāti (Vita
ANDERSONE, Ārija CEĻMILLERE, Dina JĀĽEKALNE, Jānis LIBERTS, Aivars
MALTAVNIEKS),
Apes novada dome nolemj:
Sagatavoto lēmuma projektu neatbalstīt.

Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājas vietnieks Viesturs DANDENS, paziľo, ka sagatavotais lēmuma
projekts nav atbalstīts un lai novērstu situāciju, ka Apes novads neiesniedz nevienu projektu Sorosa
fonda konkursam, būtu jālemj kā rīkoties. V.DANDENS ierosina deputātus izskatīt nākošos darba
kārtības jautājumus un sēdes noslēgumā izlemt, kā risināt tālāk jautājumu par atbalstu Sorosa Fonda
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– Latvija (SFL) iniciatīvas „Pārmaiľu iespēja skolām”, projektu konkursa iniciatīvas 2.kārtas „Skola
kā kopienas attīstības resurss”, 2.grupas „Jauns sākums” projektam.

2.
Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.36250010153, „Jasmīni”, Apes pagastā, Apes novadā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu
(V.Dandens)
Lēmuma projektu sagatavoja un iesniedza domes administrācijas vadītājs Jurijs RONIMOISS
Ziľo domes priekšsēdētājas vietnieks Viesturs DANDENS.
Deputāti iepazīstas ar sagatavoto lēmuma projektu. Deputātiem papildinājumu vai iebildumu
sagatavotajiem lēmumu projektiem nav.
Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājas vietnieks Viesturs DANDENS, aicina deputātus balsot par
sagatavoto lēmuma projektu
Atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti (Vita ANDERSONE, Ārija CEĻMILLERE, Viesturs
DANDENS, Dina JĀĽEKALNE, Jānis LIBERTS, Alda LIEPIĽA, Aivars MALTAVNIEKS,
Guntars PURAKALNS, Zita UZKLIĽĢE, Guntis ZARIĽŠ), PRET –nav ; ATTURAS – nav,
Apes novada dome nolemj:
Apstiprināt lēmumu Nr. 324 (pielikumā lēmums uz 1 lpp.)

3.
Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam Gaujienas pagasta „Ogas”
(V.Dandens)
Lēmuma projektu
LUKJANOVIČA.

sagatavoja

un

iesniedza

Gaujienas

pagasta

pārvaldes

vadītāja

Inese

Ziľo domes priekšsēdētājas vietnieks Viesturs DANDENS .
Deputāti iepazīstas ar sagatavoto lēmuma projektu. Deputātiem papildinājumu vai iebildumu
sagatavotajiem lēmumu projektiem nav.
Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājas vietnieks Viesturs DANDENS, aicina deputātus balsot par
sagatavoto lēmuma projektu
Atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti (Vita ANDERSONE, Ārija CEĻMILLERE, Viesturs
DANDENS, Dina JĀĽEKALNE, Jānis LIBERTS, Alda LIEPIĽA, Aivars MALTAVNIEKS,
Guntars PURAKALNS, Zita UZKLIĽĢE, Guntis ZARIĽŠ), PRET –nav ; ATTURAS – nav,
Apes novada dome nolemj:
Apstiprināt lēmumu Nr. 325 (pielikumā lēmums uz 1 lpp.)
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4.
Par Apes novada pašvaldības dalību Vidzemes dienās Sanktpēterburgā
(V.Dandens)
Lēmuma projektu sagatavoja un iesniedza domes kancelejas vadītāja, personāla speciāliste Indra
LEVANE.
Ziľo domes priekšsēdētājas vietnieks Viesturs DANDENS .
Deputāti iepazīstas ar sagatavoto lēmuma projektu. Deputātiem papildinājumu vai iebildumu
sagatavotajiem lēmumu projektiem nav.
Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājas vietnieks Viesturs DANDENS, aicina deputātus balsot par
sagatavoto lēmuma projektu
Atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti (Vita ANDERSONE, Ārija CEĻMILLERE, Viesturs
DANDENS, Dina JĀĽEKALNE, Jānis LIBERTS, Alda LIEPIĽA, Aivars MALTAVNIEKS,
Guntars PURAKALNS, Zita UZKLIĽĢE, Guntis ZARIĽŠ), PRET –nav ; ATTURAS – nav,
Apes novada dome nolemj:
Apstiprināt lēmumu Nr. 326 (pielikumā lēmums uz 1 lpp.)
Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājas vietnieks Viesturs DANDENS ierosina, lai nerastos situācija,
ka Apes novada dome neiesniedz nevienu projektu

Sorosa

Fonda – Latvija (SFL) iniciatīvas

„Pārmaiľu iespēja skolām” projektu konkursa iniciatīvas 2.kārtas „Skola kā kopienas attīstības
resurss” , 2.grupas „Jauns sākums” atbalstam,

sasaukt

ārkārtas domes sēdi šodien, 08.11.2012.,

plkst. 16:00, nosakot, ka 3 stundas pirms domes ārkārtas sēdes iesniedzami lēmuma projekti, par
finansiālu atbalstu Apes sagatavotajam projektam „Esi aktīvs! Esi radošs! Līdzdarbojies!”

vai

Trapenes sagatavotajam projektam „Nekad nebaidies darīt to, ko neproti!”.
Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājas vietnieks Viesturs DANDENS paziľo, ka Apes novada domes
2012.gada 8.novembra ārkārtas 17. sēdes darba kārtībā iekļautie jautājumi ir izskatīti. Domes
ārkārtas 18.sēde tiek sasaukta Apes novada domē 08.11.2012., plkst.16:00.
Sēdi slēdz plkst. 12 30

Sēdes vadītājs
(Zīmogs)
Sēdes protokolētāja

13.11.2012. ( personiskais paraksts)
Viesturs DANDENS
Apes novada domes priekšsēdētājas vietnieks
13.11.2012. ( personiskais paraksts)

Iveta INDRIKSONE
Apes novada domes sekretāre
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