LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90000035872, Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
Apē
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 30
2013.gada 28.februārī

sēdes protokols Nr. 3, 1.p

Par Apes novada pašvaldības domes 28.02.2013. saistošo noteikumu Nr.2/2013
„Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes 24.01.2013. saistošajos noteikumos
Nr. 1/2013 „Apes novada pašvaldības budţets 2013.gadam”” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 14 pantu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46. panta pirmo
daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem‖ 16.,17.,30. pantu, likuma „Par valsts budžetu 2013.gadam‖ un
Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas un Izglītības jautājumu komitejas apvienotās
sēdes 22.02.2013. lēmumu (prot.Nr.5, 1.p.),
1. Apstiprināt Apes novada pašvaldības domes 28.02.2013. saistošos noteikumus Nr.2/2013 „Par
grozījumiem Apes novada pašvaldības domes 24.01.2013. saistošajos noteikumos Nr. 1/2013. „Apes
novada pašvaldības budžets 2013.gadam‖‖.
2. Saistošie noteikumi Nr. 2/2013 „Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes 24.01.2013.
saistošajos noteikumos Nr. 1/2013. „Apes novada pašvaldības budžets 2013.gadam‖‖ trīs darba
dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai.
3. Saistošie noteikumi Nr. 2/2013 „Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes 24.01.2013.
saistošajos noteikumos Nr. 1/2013. „Apes novada pašvaldības budžets 2013.gadam‖‖ stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
Pielikumā:
1. Saistošie noteikumi Nr. 2/2013 „Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes 24.01.2013.
saistošajos noteikumos Nr. 1/2013. „Apes novada pašvaldības budžets 2013.gadam‖‖- uz 1 lapas
ar 1 pielikumu uz 1 lpp..

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90000035872, Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
Apstiprināti
ar Apes novada domes
28.02.2013. lēmumu Nr. 30 (prot.Nr.3, 1.p.)

APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 28.02.2013
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2/2013
„GROZĪJUMI APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES
24.01.2013. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr. 1/2013 “ APES NOVADA PAŠVALDĪBAS
BUDŢETS 2013. GADAM””

1.

Palielināt Apes novada pašvaldības pamatbudžeta ieľēmumus
1. pielikumu.

2.

Palielināt Apes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus
pielikumu.

3.

Uzdot pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājai nodrošināt attiecīgo izmaiľu iestrādi
budžeta un grāmatvedības dokumentācijā.

Domes priekšsēdētāja

par LVL 534, saskaľā ar

par LVL 534, saskaľā

Astrīda HARJU

ar

1.

Pielikums Nr. 1
Apes novada domes 28.02.2013.
lēmumam Nr.30 (prot.Nr.3, 1.p. )

Apes novada pašvaldības domes 28.02.2013. saistošie noteikumi
Nr. 2 / 2013. "Par grozījumiem Apes novada domes 24.01.2013.
saistošajos noteikumos Nr.1/2013. APES NOVADA DOMES
2013. GADA PAMATBUDŢETS"
Klasifikācijas kods

Rādītāji

Gada
plāns
PALIELINĀT
534

KOPĀ IEŅĒMUMI (palielināt)
t.sk.
SAŅEMTIE MAKSĀJUMI
F4032224 Aizņēmums projek tam INNOCARE
KOPĀ IZDEVUMI (palielināt)

534
534

IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM
10.000

Sociālā aizsardzība
t.sk.

2200

Pak alpojumi

534

IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJAI KLASIFIKĀCIJAI

Domes priekšsēdētāja

534
534

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90000035872, Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
Apē
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 31
2013.gada 28.februārī

sēdes protokols Nr. 3, 3.p

Par izdevumu noteikšanu uz vienu audzēkni pašvaldību savstarpējiem norēķiniem Apes novada
pirmskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēm no 2013.gada
1.janvāra
Pamatojoties uz LR likuma ―Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās daļas 14.punkta „ g‖ apakšpunktu,
Ministru kabineta 13.07.1999. noteikumiem Nr. 250 ―Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie
norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem‖ 20.punktu un
saskaľā ar Apes novada pašvaldības domes 24.01..2013. saistošajiem noteikumiem Nr.1/2013. „Apes
novada pašvaldības budžets 2013.gadam‖ un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas un
Izglītības jautājumu komitejas apvienotās sēdes 22.02.2013. lēmumu (prot.Nr.5, 3.p.) ,
1.
Pamatojoties uz apstiprināto Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas izdevumu tāmi 2013.gadam
Ls 73043,- (septiľdesmit trīs tūkstoši četrdesmit trīs lati), noteikt mācību maksu vienam izglītojamam
mēnesī Ls 44.76 (četrdesmit četri lati un 76 santīmi);
2.
Pamatojoties uz apstiprināto Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas izdevumu tāmi
2013.gadam Ls 61147,- (sešdesmit viens tūkstotis viens simts četrdesmit septiľi lati ), noteikt mācību
maksu vienam izglītojamam mēnesī Ls 43.55 (četrdesmit trīs lati un 55 santīmi);
3.
Pamatojoties uz apstiprināto Sikšņu pamatskolas izdevumu tāmi 2013.gadam
Ls 50885- (piecdesmit tūkstoši astoľi simti astoľdesmit pieci lati), noteikt mācību maksu vienam
izglītojamam mēnesī Ls 75.72 (septiľdesmit pieci lati un 72 santīmi);
4.
Pamatojoties uz apstiprināto Trapenes pamatskolas izdevumu tāmi 2013.gadam
Ls 62 780,- (sešdesmit divi tūkstoši septiľi simti astoľdesmit lati), noteikt mācību maksu vienam
izglītojamam mēnesī Ls 74.74 (septiľdesmit četri lati un 74 santīmi);
5.
Pamatojoties uz apstiprināto Pirmsskolas izglītības iestādes „Taurenītis” 5 – 6 - gadīgo
audzēkľu apmācības izdevumu tāmi 2013.gadam Ls 12 852,- (divpadsmit tūkstoši astoľi simti
piecdesmit divi lati), noteikt mācību maksu vienam izglītojamam mēnesī Ls 59,50 (piecdesmit deviľi
lati un 50 santīmi);
6.
Pamatojoties uz apstiprināto Pirmsskolas izglītības iestādes „Taurenītis” pārējo audzēkľu
apmācības izdevumu tāmi 2013.gadam Ls 28851,- (divdesmit astoľi tūkstoši astoľi simti piecdesmit
viens lats), noteikt mācību maksu vienam izglītojamam mēnesī Ls 104,53 (viens simts četri lati un 53

santīmi);

7.
Pamatojoties uz apstiprināto Pirmsskolas izglītības iestādes „Vāverīte” 5 – 6 - gadīgo
audzēkľu apmācības izdevumu tāmi 2013.gadam Ls 15363,- (piecpadsmit tūkstoši trīs simti sešdesmit
trīs lati), noteikt mācību maksu vienam izglītojamam mēnesī Ls 55,66 (piecdesmit pieci lati un 66
santīmi);
8.
Pamatojoties uz apstiprināto Pirmsskolas izglītības iestādes „Vāverīte” pārējo audzēkľu
apmācības izdevumu tāmi 2013.gadam Ls 40287,- (četrdesmit tūkstoši divi simti astoľdesmit
septiľi lati), noteikt mācību maksu vienam izglītojamam mēnesī Ls 129,13(viens simts divdesmit
deviľi lati un 13 santīmi).

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Pielikums
Apes novada domes
28.02.2013. sēdes
lēmumam Nr.31
(prot. Nr.3, 3.p.)
Izdevumu tāme
pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības pakalpojumiem
Apes novada izglītības iestādēs no 01.01.2013.
Ekonomiskā
s
klasifikācijas
kods

Izdevumi

Dāvja
Ozoliľa
Apes
vidusskol
a

Ojāra
Vācieša
Gaujienas
vidusskol
a

Sikšľu
pamatskol
a

Trapenes
pamatskol
a

PII
"Taurenītis" 56 g.audz.

PII
"Taurenītis
"

PII "Vāverīte" 5-6
g.audz.

PII
"Vāverīte
"

atalgojumi (izľemot pedagogu
atalgojumu, kuru piešķir kā
1100 mērķdotāciju no valsts budžeta)

36024

30087

24504

32908

8820

20850

9130

28515

valsts sociālās apdrošināšanas
1200 obligātās iemaksas

10083

7630

6900

7928

2112

5541

2199

7219

komandējumu un dienesta braucienu
2100 izdevumi
2200 pakalpojumu samaksa

500
13886

200
15630

100
9181

600
11824

1020

1296

50
1109

50
1254

materiālu, energoresursu, ūdens un
inventāra (vērtībā līdz 150 latiem par
2300 vienu vienību) iegāde
2400 Izdevumi periodikas iegādei
5233 Bibliotēku krājumi

10874
190
1486

6800
200
600

9800
200
200

8820
200
500

900

1164
0
0

2875
0
0

3249
0
0

73043
136

61147
117

50885
56

62780
70

12852
18

28851
23

15363
23

40287
26

Kopā pašvaldības finansējums
Izglītojamo skaits 02.01.2013.

Izdevumi uz vienu izglītojamo
mēnesī pašvaldību savstarpējiem
norēķiniem
Aprēķinā neiekļautie izglītības
iestādes budžeta līdzekļi
ēdināšanas izdevumi
budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
subsīdijas un dotācijas
pamatkapitāla veidošana
sociālie pabalsti
dotācijas pašvaldībām uzturēšanas
izdevumiem
valsts budžeta transferti:
mērķdotācija pedagogu algām
citiem mērķiem
ES līdzfinansējums projektiem

Domes priekšsēdētāja

44.76

43.55

75.72

74.74

14913
584

7355
110

4000

5100

1100

500

1250
100

74408

67082

28381

59.50

4578

Astrīda
HARJU

104.53

55.66

129.13

5162

2722

3078

7952

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90000035872, Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
Apē
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 32
2013.gada 28.februārī

sēdes protokols Nr. 3, 4.p

Par Apes novada izglītības iestāţu vadītāju mēneša darba algas likmes noteikšanu
Pamatojoties uz 2009.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba samaksas
noteikumi‖ 7.punktu, 1. pielikuma 3. tabulu „Izglītības iestāžu vadītāju, viľu vietnieku un struktūrvienību
vadītāju zemākās mēneša darba algas likmes‖, saskaľā ar Apes novada pašvaldības domes 24.01.2013.
saistošajiem noteikumiem Nr.1/2013. „Apes novada pašvaldības budžets 2013.gadam‖ un Apes novada
domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas un Izglītības jautājumu komitejas apvienotās sēdes
22.02.2013. lēmumu (prot.Nr.5, 4.p.),
1. Noteikt Apes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem šādas mēneša algas likmes laika
periodam no 01.01.2013. līdz 31.12.2013.:
1.1. Dāvja Ozoliľa Apes vidusskolas direktoram Jānim Ločam – Ls503 (pieci simti trīs
lati); finansējuma avots – valsts budžeta mērķdotācija pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu
gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību
vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai, un
piemaksu 10% apmērā no algas likmes par pirmsskolas izglītības grupas darba organizēšanu;
finansējuma avots – Apes pilsētas pārvaldes budžets;
1.2. Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas direktorei Ievai Zariņai – Ls503 (pieci simti trīs
lati); finansējuma avots – valsts budžeta mērķdotācija pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu
gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību
vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un
Gaujienas pagasta pārvaldes budžets;
1.3. Sikšľu pamatskolas direktorei Unai Reķei – Ls492 (četri simti deviľdesmit divi lati);
finansējuma avots – Virešu pagasta pārvaldes budžets;
1.4. Trapenes pamatskolas direktoram Aivaram Maltavniekam – Ls492 (četri simti
deviľdesmit divi lati); finansējuma avots – Trapenes pagasta pārvaldes budžets;
1.5. Gaujienas speciālās internātpamatskolas direktorei Vitai Andersonei – Ls 535 (pieci
simti trīsdesmit pieci lati), nosakot piemaksu 20% apmērā par darbu specifiskos apstākļos;
finansējuma avots – valsts budžeta mērķdotācija pašvaldību speciālo izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai;

1.6. Apes pirmsskolas izglītības iestādes „Vāverīte‖ vadītājai – metodiķei Ilutai Apinei –
Ls492 (četri simti deviľdesmit divi lati); finansējuma avots – Apes pilsētas pārvaldes budžets;
1.7. Gaujienas pirmsskolas izglītības iestādes „Taurenītis‖ vadītājai Mārai Lazdiņai – Ls
447 (četri simti četrdesmit septiľi lati); finansējuma avots – Gaujienas pagasta pārvaldes budžets;
1.8 Gaujienas mūzikas un mākslas skolas direktorei Ilzei Dāvei – Ls492 (četri simti
deviľdesmit divi lati); finansējuma avots – Apes novada pašvaldības rezerves fonda līdzekļi.
2. Uzdot Apes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājai, galvenajai grāmatvedei
nodrošināt finansējuma sadalīšanu attiecīgajām izglītības iestādēm un pārskata par piešķirtā
finansējuma izlietojumu iesniegšanu pēc Izglītības un zinātnes ministrijas pieprasījuma.
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90000035872, Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
Apē
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 33
2013.gada 28.februārī

sēdes protokols Nr. 3, 5.p

Par līdzekļu piešķiršanu no Apes novada domes budţeta līdzekļu rezerves fonda
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 6.punktu, Trapenes pamatskolas direktora Aivara Maltavnieka
23.01.2013. iesniegumu Nr.33 un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas un Izglītības
jautājumu komitejas apvienotās sēdes 22.02.2013. lēmumu (prot.Nr.5, 5.p.),
1.
Piešķirt Trapenes pamatskolai līdzekļus neizmantotā atvaļinājuma kompensācijai skolotājai
Elīnai Cepurniecei sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu Ls148,85 (viens simts četrdesmit astoľi lati
85 santīmi) apmērā.
2.

Finansējuma avots – Apes novada pašvaldības budžets.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90000035872, Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
Apē

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 34
2013.gada 28.februārī

sēdes protokols Nr. 3, 6.p

Par Apes pirmsskolas izglītības iestādes „Vāverīte” nolikuma apstiprināšanu

Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas
1.punktu, 22.panta pirmo daļu un Vispārējā izglītības likuma 53.panta 2.daļu un pamatojoties uz Ilutas
Apines 15.02.2013. iesniegumu Nr.1-6/6 un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas un
Izglītības jautājumu komitejas apvienotās sēdes 22.02.2013. lēmumu (prot.Nr.5, 6.p.),

1. Apstiprināt Apes pirmsskolas izglītības iestādes „Vāverīte‖ nolikumu (pielikumā).
2. Atzīt par spēku zaudējušu Apes novada domes 29.10.2009. lēmumu ( protokols Nr.9, 16 .§) ar
grozījumiem, „Par Apes pirmsskolas izglītības iestādes „Vāverīte‖ nolikuma apstiprināšanu ‖.
3. Lēmums stājas spēkā no pieľemšanas brīža.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA
APES NOVADA DOME
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE „VĀVERĪTE”
Reģ. Nr.4401901483
Pasta iela 25, Ape, Apes novads, LV-4337, tālr.64355476
e-pasts www.iluta.apine@ape.lv
Apē
APSTIPRINĀTS
Ar Apes novada domes
28.02.2013.sēdes
lēmumu Nr.34 (prot.Nr.3, 6.p.)
APES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES „VĀVERĪTE”
NOLIKUMS
Izdots pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖
21.panta pirmās daļas 8.punktu,
Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu
I Vispārīgie noteikumi
1. Apes pirmsskolas izglītības iestāde „Vāverīte‖ (turpmāk tekstā - IESTĀDE) ir Apes novada domes
(turpmāk – DIBINĀTĀJS) dibināta un padotībā esoša pirmsskolas izglītības iestāde, kas īsteno pirmsskolas
izglītības programmas.
2. IESTĀDES darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Bērnu tiesību
aizsardzības likums, likums „Par pašvaldībām‖, DIBINĀTĀJA saistošie noteikumi un lēmumi, vadības
rīkojumi, un IESTĀDES NOLIKUMS.
3. IESTĀDEI ir savs nosaukums, zīmogs ar valsts mazo valsts ģerboľa attēlu, noteikta parauga veidlapa.
4. IESTĀDEI ir sava simbolika: spiedogs ar vāverītes attēlu un dziesma.
5. IESTĀDES juridiskā adrese: Pasta ielā 25, Apē, Apes novadā, LV-4337.
II IESTĀDES darbības mērķis, pamatvirziens un galvenie uzdevumi

6. IESTĀDES darbības mērķis ir nodrošināt pirmsskolas vecuma bērniem (turpmāk AUDZĒKĽIEM ) pieejamu attīstošu, audzinošu un izglītojošu vidi, īstenojot licencētajās izglītības
programmās noteiktos mērķus un uzdevumus, sagatavojot AUDZĒKĽUS pamatizglītības apguvei.
7. IESTĀDES darbības pamatvirziens ir AUDZĒKĽU attīstošā un audzinošā darbība.
8. IESTĀDES galvenie uzdevumi mērķa sasniegšanai ir:
8.1. nostiprināt un aizsargāt AUDZĒKĽU drošību un veselību;
8.2. nodrošināt kvalitatīvu attīstības vidi pirmsskolas izglītības programmā noteikto mērķu un
uzdevumu īstenošanai, atbilstoši AUDZĒKĽU spējām un attīstības pakāpei;
8.3 attīstīt katra AUDZĒKĽA aktivitāti: ētiski estētisko, intelektuālo un fizisko aktivitāti, veidojot
AUDZĒKĽA iekšējo vēlmi izzināt apkārtējo pasauli un apgūt pieaugušo radīto pieredzi;

8.4. radīt apstākļus nacionālas pašapziľas attīstībai, veidot pamatus mācīties prasmei, attīstīt
AUDZĒKĽA radošās un fiziskās spējas, pašapkalpošanās iemaľas;
8.5. veicināt latviešu tautas tradīciju iedzīvināšanu IESTĀDĒ un kopīgu svētku svinēšanu;
8.6. sagatavot AUDZĒKĽUS pamatizglītības uzsākšanai;
8.7. izglītot AUDZĒKĽU vecākus un personas, kas realizē aprūpes tiesības (turpmāk – vecāki),
organizējot konsultācijas un izglītojošus pasākumus.
III. IESTĀDES īstenotās izglītības programmas
9. IESTĀDĒ izglītojošo darbību reglamentējošais dokuments ir izglītības programma. IESTĀDE īsteno:
9.1. Pirmsskolas izglītības programmu, kods 0101 11 11;
9.2. Speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, kods 0101 55 11.
10. IESTĀDES mācību plāni tiek veidoti saskaľā ar IESTĀDES izglītības programmu. Tos apstiprina
iestādes vadītājs.
11. IESTĀDĒ pēc vecāku pieprasījuma var sniegt papildus pakalpojumus interešu izglītības jomā.
IV. Izglītības procesa organizācija IESTĀDĒ
12. Izglītības procesa organizāciju IESTĀDĒ nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, uz to
pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi un citi ārējie normatīvie akti, dibinātāja lēmumi, Darba kārtības
noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi, IESTĀDES padomes reglaments, Pedagoģiskās padomes reglaments
un citi IESTĀDES iekšējie normatīvie akti.
14. Pedagoģiskais process IESTĀDĒ tiek organizēts nepārtrauktā audzēkľu praktiskā, radošā un intelektuālā
darbībā humānā mijiedarbībā ar pieaugušajiem, citiem audzēkľiem un lietu vidi, saskaľā ar dienas režīmu
grupās.
15. AUDZĒKĽU mācību slodzi nedēļā un nodarbību skaitu nosaka Vispārējās izglītības likums un Iestādes
izglītības programmas.
16. IESTĀDE strādā darba dienās no 7.30-18.00. IESTĀDES vadītājs ir tiesīgs slēgt IESTĀDI līdz 6 (sešām)
nedēļām sakarā ar remontdarbu veikšanu iestādē vai AUDZĒKĽU apmeklējuma būtisku samazinājumu.
IESTĀDES plānotā slēgšana jāsaskaľo ar DIBINĀTĀJU.
17. Bērnu uzľemšanas kārtību IESTĀDĒ nosaka DIBINĀTĀJS.
18. IESTĀDĒ grupas komplektē, ľemot vērā bērnu vecumu, attīstības pakāpi, jaukta vecuma grupā no 1
gada vecuma.
19. IESTĀDES minimālo un maksimālo AUDZĒKĽU skaitu grupās nosaka DIBINĀTĀJS.
20. IESTĀDĒ, ievērojot tās darba laiku , tiek organizēta trīsreizēja ēdināšana.
V. AUDZĒKŅU pienākumi un tiesības
22. AUDZĒKĽU tiesības un pienākumus nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un
IESTĀDES Iekšējās kārtības noteikumi.
VI. Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi.
23. Visi IESTĀDES darbinieki ir pakļauti IESTĀDES vadītājam.
24. IESTĀDES pedagogu (tajā skaitā vadītājas) un citu iestādes darbinieku tiesības un pienākumus nosaka
Izglītības likums, Darba likums, IESTĀDES Darba kārtības noteikumi, darbinieku arodbiedrības koplīgums,
darba līgumi, amatu apraksti.
25. IESTĀDES darbiniekus pieľem un atbrīvo IESTĀDES vadītājs atbilstoši spēkā esošiem normatīviem
aktiem.

26. IESTĀDES vadītāju ieceļ un atbrīvo no amata DIBINĀTĀJS pēc saskaľošanas ar Izglītības un zinātnes
ministriju.
27. IESTĀDES vadītāja atbildību nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Darba likums, darba
līgums, amata apraksts.
28. IESTĀDES vadītāja prombūtnes laikā tā pienākumus pilda ar Apes novada domes priekšsēdētāja
rīkojumu iecelts IESTĀDES pedagogs.
VII. Izglītības IESTĀDES padome
29. Sadarbības nodrošināšanai starp pašvaldību, vecākiem, sabiedrību un IESTĀDI tiek izveidota
IESTĀDES padome. Tās izveidošanu un darbību nosaka saskaľā ar IESTĀDES Padomes reglamentu.
VIII. Izglītības IESTĀDES Pedagoģiskā padome
30. Izglītības IESTĀDES Pedagoģiskās padomes izveidošanu un darbības kārtību nosaka IESTĀDES
Pedagoģiskās padomes reglaments.

IX. IESTĀDES iekšējo kārtību reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība, administratīvo aktu
un faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtība
31. IESTĀDES darbības tiesiskumu nodrošina tās vadītājs.
32. Vadītāja faktisko rīcību var un pieľemtos lēmumus var apstrīdēt DIBINĀTĀJAM.
33. Iestādes iekšējos normatīvos aktus izdod IESTĀDES vadītājs.
34. IESTĀDES darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt IESTĀDES vadītājai.
X. IESTĀDES saimnieciskā darbība
35. IESTĀDES vadītājs nodrošina IESTĀDES saimniecisko darbību, nodrošina materiāli tehniskās bāzes
saglabāšanu un pilnveidošanu.
36. IESTĀDES darbinieku amatu sarakstu un darba samaksu nosaka IESTĀDES vadītājs, saskaľojot ar
DIBINĀTĀJU.
37. Izglītības procesa veikšanai Apes novada dome IESTĀDES valdījumā ir nodevusi Apes novada domes
nekustamo īpašumu Pasta ielā 25,Apē, Apes novadā, LV-4337, kadastra Nr. 3605 003 0730.
38.Saskaľā ar DIBINĀTĀJA noteikto kārtību IESTĀDES vadītājs ir tiesīgs slēgt līgumus ar juridiskām un
fiziskām personām par dažādu IESTĀDEI nepieciešamo pakalpojumu un preču piegādi IESTĀDES budžeta
ietvaros.
XI. Iestādes finansējuma avoti un kārtība
39. IESTĀDES finansējumu veido DIBINĀTĀJA, valsts budžeta (mērķdotāciju) līdzekļi un citi finansiālie
līdzekļi.
40. Citus finansiālos līdzekļus veido ziedojumi, dāvinājumi, maksas pakalpojumi, ko apstiprina
DIBINĀTĀJS, fondu un projektu līdzekļi.
41.IESTĀDES grāmatvedības uzskaiti veic Apes novada domes grāmatvedība.
XII. Reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība
42. IESTĀDI reorganizē un likvidē DIBINĀTĀJS, saskaľojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.
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APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 39
2013.gada 28.februārī

sēdes protokols Nr. 3, 11.p

Par zemes vienības „Zālāji 2” un „Rotas 2”, Trapenes pagastā, Apes novadā, nomu

Izskatot I.Kalves, personas kods xxxxxx-xxxxx, 10.02.2013. iesniegumu, kas saľemts Apes
novada domē 14.02.2013. ar reģistrēts Nr. A/3-16/38, par zemes vienību „Zālāji 2‖ un „Rotas 2‖, Trapenes
pagastā, Apes novadā, nomu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 15.panta pirmās daļas 10.punktu
,21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu un Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu „ 18.1.punktu, un Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas un Izglītības jautājumu komitejas apvienotās sēdes 22.02.2013. lēmumu
(prot.Nr.5, 5.p.),
1. Iznomāt I.Kalvei, personas kods xxxxxx-xxxxx, zemes vienības „Zālāji 2‖ ar kadastra
apzīmējumu 3684 003 0469, platība 0,2 ha un „Rotas 2‖ ar kadastra apzīmējumu 3684 003 0382, platība
0,036 ha, Trapenes pagastā, Apes novadā lauksaimniecības ražošanas vajadzībām, ar 2013.gada
01.februāri uz 10 /desmit/ gadiem ar nomas līguma pagarināšanas iespējām.
2. Lēmums stājas spēkā domes lēmuma parakstīšanas dienā
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13A ,
Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma paziľošanas
dienas.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Lēmuma publikācijā personas dati aizsargāti saskaņā ar likuma „Fizisko personu datu aizsardzības likums”
6.pantu
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APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 40
2013.gada 28.februārī

sēdes protokols Nr. 3, 12.p

Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu Apes novada Trapenes pagasta Garajā ezerā
Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 11.panta 4.1 daļu, 5.panta 4.daļu un Ministru kabineta
30.11.2009. noteikumiem Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību
iekšējos ūdeľos‖ 3.1., 3.7. apakšpunktiem un 11.08.2009. noteikumiem Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību‖, likuma „Par pašvaldībām‖
21.panta pirmās daļas 27.punktu un J.Puļļas , deklarētā dzīves vieta xxxxxx-xxxxx Apes novads,
05.02.2013. iesniegumu, kas saľemts Apes novada domē 07.02.2013. un reģistrēts ar Nr. A/3-16/29, un
Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas un Izglītības jautājumu komitejas apvienotās
sēdes 22.02.2013. lēmumu (prot.Nr.5, 12.p.),
1. Iznomāt J. Puļļam, personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxx-xxxxx, Apes novads, LV-4348,
rūpnieciskās zvejas tiesības Apes novada Trapenes pagasta Garajā ezerā
30 m zvejas tīklu vai
vienu murdu uz vienu gadu līdz 2013.gada 31.decembrim, noslēdzot zvejas nomas līgumu ar Apes
novada domi.
2. Noteikt nomas maksu par zvejas tiesībām izejot no aprēķina - zivju tīkls, par katriem 5 m (iekšējos
ūdeľos) 2,- Ls apmērā, kopā par 30 m - 12,- Ls gadā.
3. Uzdot Apes novada domes priekšsēdētājai Astrīdai Harju noslēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
līgumus.
4. Lēmums stājas spēkā domes lēmuma parakstīšanas dienā.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13A,
Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma paziľošanas
dienas.
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Lēmuma publikācijā personas dati aizsargāti saskaņā ar likuma „Fizisko personu datu aizsardzības likums”
6.pantu

Pārejas noteikums
Ar šī nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Gaujienas speciālās internātpamatskolas nolikums,
apstiprināts ar Apes novada domes 27.12.2012. lēmumu Nr.386 „Par Gaujienas speciālās
internātpamatskolas nolikuma apstiprināšanu‖ (protokols Nr. 22,15. p).

Domes priekšsēdētāja

A.HARJU
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APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 45
2013.gada 28.februārī

sēdes protokols Nr. 3, 17.p

Par nekustāmā īpašuma „Druvas” Apes pagastā, Apes novadā, daļas nodošanu iznomāšanai
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 15.panta pirmās daļas 10.punktu, 21.panta pirmās daļas
14.punktu, 41.panta pirmās daļas 4.punktu un 77.panta ceturto daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu‖ 3.pantu un 6.1pantu un saskaľā ar Ministru kabineta
08.06.2010. noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas
maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem‖ un Sabiedrības ar ierobežotu
atbildību LV&KV 16.07.2010. vērtējumu Nr. 262-4578 „Par iespējamajām nomas maksām „Druvas‖ Apes
pagastā, Apes novada ēkām‖ un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas un Izglītības
jautājumu komitejas apvienotās sēdes 22.02.2013. lēmumu (prot.Nr.5, 17.p.),
1. Nodod iznomāšanai daļu no nekustamā īpašuma „Druvas‖, Apes pagastā, Apes novadā,
kadastra Nr. 3625 003 0046 - zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 36250030078 daļu 0,03
ha platībā un uz zemesgabala esošās ēkas - dienesta viesnīcas, kadastra apzīmējums 3625
003 0046 009 daļu- telpu Nr.4 pirmā stāvā ar platību 135,5 m2;
2. Noteikt izsoles veidu rakstiska izsole;
3. Noteikt publicējamo informāciju par nomas objektu un nosacīto nomas maksu, un
pieteikumu iesniegšanas termiľu - pielikums Nr.1;
4. Apstiprināt pieteikumu veidlapu dalībai izsolē – pielikums Nr.2;
5. Apstiprināt nomas līguma projektu – pielikums Nr.3.
Pielikumā: pielikumi - Nr.1 - noteikumi, Nr.2 - pieteikuma forma, Nr. 3 - nomas līguma projekts.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13A,
Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma paziľošanas
dienas.
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Pielikums Nr.1
Apes novada domes
28.02.2013. lēmumam Nr.45 (prot. Nr.3, 17.p.)
Noteikumi par telpu nomas tiesībām uz daļu nekustamā īpašuma „Druvas” Apes pagastā, Apes
novadā, LV-4337
NOMAS OBJEKTA ADRESE
Īpašums „Druvas‖ Apes pagastā, Apes novadā, LV-4337
KADASTRA APZĪMĒJUMS
3625 003 0046 004
IZNOMĀJAMO TELPU
Ēkas - dienesta viesnīcas, kadastra apzīmējums 3625 003 0046 009
PLATĪBA
daļa- telpa Nr.4, pirmā stāvā ar platību 135,5 m2; (viens simts
trīsdesmit pieci un 5 desmitdaļas kv.m.) platībā
IZMANTOŠANAS VEIDS
Ražošanas, noliktavas, administrācijas vajadzībām
IZSOLES NOSACĪTĀ NOMAS
Saskaľā ar Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumiem Nr.515
MAKSA
„Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību,
nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem‖ un 2010.gada 16.jūlija SIA LV&KV vērtējumu
Nr. 262-4578 „Par iespējamajām nomas maksām „Druvas‖ Apes
pagastā, Apes novada ēkām‖ noteikta nosacītā nomas maksa par
telpām ne mazāka kā 0,02 Ls/m2 par vienu kvadrātmetru
iznomājamās platības (bez PVN) mēnesī
PIESAISTĪTĀ ZEMES GABALA Maksa par piesaistītā zemes gabala (ar kadastra apzīmējumu
NOMAS MAKSA
36250030078,0,03 ha platībā) daļas lietošanu sastāda - 1,5 %
apjomā no zemes kadastrālās vērtības (bez PVN) mēnesī.
IZNOMĀŠANAS
12 (divpadsmit) gadi
MAKSIMĀLAIS TERMIĽŠ
IZSOLES VEIDS,
Rakstiska izsole (pirmā rakstiskā izsole). Izsoles pretendents
REĢISTRĒŠANAS KĀRTĪBA,
pieteikumu (paraugs pielikumā) iesniedz slēgtā aploksnē. Uz
ATVĒRŠANAS DATUMS,
aploksnes norāda, ka pieteikums tiek iesniegts rakstiskai izsolei, kā
LAIKS UN VIETA
arī nomas objektu, nekustamajam īpašumam arī adresi, kadastra
numuru/apzīmējumu un nomas tiesību pretendentu. Pieteikumus
iznomātājs reģistrē katru darba dienu Apes novada domē, pie
sekretāres. Pieteikuma atvēršana notiks 2013.gada 11.martā
plkst.12.00, Apes novada domes zālē Stacijas ielā 2, Apē, Apes
novadā, LV-4337
TERMIĽŠ PIETEIKUMU
5 (piecas) darbdienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas, līdz
IESNIEGŠANA
2013.gada 11.martam plkst.12.00, pie sekretāres, Apes novada
domē, Stacijas ielā 2, Apē, Apes novadā, LV-4337
NOMAS TIESĪBU
Nav pienākums veikt kapitālieguldījumus
PIEŠĶIRŠANAS ĪPAŠIE
Nav atļauts nodot apakšnomā
NOSACĪJUMI
IZNOMĀTĀJS
Apes novada dome, Stacijas ielā 2, Apē, Apes novadā, LV-4337
NOMAS LĪGUMA PROJEKTS
Ar nomas līguma projektu var iepazīties uz vietas Apes novada
domē, Stacijas ielā 2, Apē, Apes novadā, LV-4337 un Apes
pašvaldības mājaslapā internetā www.ape.lv
OBJEKTA APSKATE
Objektu var apskatīt darbdienās no plkst. 09.00-13.00,
(vieta, laiks)
kontaktpersona: G.Bērziľš tel.: 29454172
Domes priekšsēdētāja
Astrīda HARJU
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APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 49
2013.gada 28.februārī

sēdes protokols Nr. 3, 21.p

Par materiāla atbalsta sniegšanu Apes novada vispārējās izglītības iestādēs
izglītojamo ģimenēm 2013./2014. mācību gadā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 15.panta pirmās daļas 4.punktu un Apes novada domes
sociālo jautājumu komitejas 19.02.2013. lēmumu Nr.4 (prot.Nr.2) un Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas un Izglītības jautājumu komitejas apvienotās sēdes 22.02.2013. lēmumu
(prot.Nr.5, 38.p.),
1. Daļēji segt ēdināšanas izdevumus Apes novada vispārējās izglītības iestādēs izglītojamajiem no 5
(piecu) gadu vecuma 2012./2013. un 2013./2014.mācību gadā, sākot ar 2013.gada 1.februāri līdz
2013.gada 23.decembrim piešķirot Ls 0,30 katram izglītojamam dienā.
2. Finansējuma avots – Apes novada budžets.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieľemšanas brīdi.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU
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APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 50
2013.gada 28.februārī

sēdes protokols Nr. 3, 22.p

Par nekustāmā īpašuma „Mācītājmāja” Gaujienas pagastā Apes novadā zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu

Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Metrum‖ 2013. gada 31. janvāra iesniegumu
Nr.10/a/43-2013 par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustāmajam īpašumam „Mācītājmāja‖
Gaujienas pagastā, Apes novada, dome konstatē:
Ar Apes novada domes 27.09.2012. sēdes lēmumu „Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašuma
„Gaujienas ev. lut draudze‖ sadalīšanai‖ (protokols Nr. 15, 33.p.), atbilstoši likuma „Zemes ierīcības likums‖
20.pantam, iesniegto nekustamā īpašuma „ Mācītājmāja‖ zemes vienības ar kadastra numuru 3648 001 0158
zemes ierīcības projektu, atbilstoši likuma „Zemes ierīcības likums‖ 19.panta prasībām, kā arī ľemot vērā
Zigurda Safranoviča 30.08.2012. iesniegumu (reģistrēts Gaujienas pagasta pārvaldē ar Nr. G/3-16/86) un
Andra Rubina 15.02.2013. iesniegumu (Reģ. Nr. G/3-16/17), dome atzīst, ka zemes gabala „Mācītājmāja‖
sadalījums atbilst projekta izstrādes uzsākšanas stadijā saskaľotai skicei un ir ľemti vērā Apes novada domes
izstrādātie projekta izstrādes nosacījumi. Projekta izstrādātājs SIA „Metrum‖, reģistrācijas Nr. 40003388748.
Projekts saskaľots ar Valsts Zemes dienestu 24.01.2013. pamatojoties uz likumu ―Par pašvaldībām‖ 21.
panta 27. punktu, ―Zemes ierīcības likums‖ 19.panta otro daļu un 20.pantu, Ministru kabineta noteikumiem
Nr. 867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi‖, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 496 ―Nekustāmā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas
kārtība‖ 2.punktu un 16.1.punktu un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas un Izglītības
jautājumu komitejas apvienotās sēdes 22.02.2013. lēmumu (prot.Nr.5, 22.p.),
1. Apstiprināt nekustāmā īpašuma „Mācītājmāja‖, Gaujienas pagastā Apes novadā, kadastra apzīmējums
3648 001 0158, zemes ierīcības projektu.
2. Atdalāmajai zemes vienībai 10,6 ha platībā piešķirt jaunu nosaukumu „Ķipari” , Gaujienas pagasts, Apes
novads, LV-4339.

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90000035872, Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
Apē
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 52
2013.gada 28.februārī

sēdes protokols Nr. 3, 24.p

Par nekustāmā īpašuma „Itti” sadalīšanu Gaujienas pagastā Apes novadā

Izskatot I.Ozoliľas 12.02.2013. iesniegumu (reģistrēts Gaujienas pagasta pārvaldē 12.02.2013. ar
reģ. Nr. G/3-16/15.) par nekustāmā īpašuma „Itti‖ sadalīšanu un vienota nosaukuma un adreses piešķiršanu,
pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto teritoriju likuma 14. un 15. pantu, Ministru kabineta
noteikumi Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi‖ 2.punkta 2.9., 2.10. apakšpunktiem, 8.punktu un
likuma ―Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496
"Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiľas kārtība" 16.punktu un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas un Izglītības
jautājumu komitejas apvienotās sēdes 22.02.2013. lēmumu (prot.Nr.5, 24.p.),
1. Atļaut no nekustamā īpašuma „Itti‖, Gaujienas pagastā, Apes novadā, kad Nr. 3648 0020022,
atdalīt trīs zemes vienības:
1.1. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu. 3648 005 0159, platība 2,0 ha;
1.2. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu. 3648 005 0160, platība 1,4 ha;
1.3. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu. 3648 005 0161, platība 6,7 ha.
2. Apvienot trīs atdalāmās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 3648 005 0159, 3648 005
0160, 3648 005 0161 vienā īpašumā ar vienotu nosaukumu „Kalna Itti”, Gaujienas pagasts, Apes
novads.
3. Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu. 3648 005 0159 esošajai dzīvojamajai mājai ar
saimniecības ēkām un uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3648 005 0160 esošajām
saimniecības ēkām mainīt adresi no „Itti” uz „Kalna Itti”, Gaujienas pagasts, Apes novads, LV
– 4339. Adreses klasifikatora kods 103898932.
4. Atdalāmajām zemes vienībām saglabāt esošos nekustamā īpašuma lietošanas mērķus :
4.1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3648 005 0159 –zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 2,0 ha – NĪLM kods 0101;

4.2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3648 005 0160 –zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 1,4 ha – NĪLM kods 0101;
4.3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3648 005 0161 –zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 6,7 ha – NĪLM kods 0101.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13A,
Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma paziľošanas
dienas.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Lēmuma publikācijā personas dati aizsargāti saskaņā ar likuma „Fizisko personu datu aizsardzības likums”
6.pantu

5. Noteikt atdalītajām zemes vienībām zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība. kods 0101.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13A,
Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma paziľošanas
dienas.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Lēmuma publikācijā personas dati aizsargāti saskaņā ar likuma „Fizisko personu datu aizsardzības likums”
6.pantu

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90000035872, Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
Apē
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 58
2013.gada 28.februārī

sēdes protokols Nr. 3, 30.p

Par zemes nomu ar kadastra Nr. 3690-002-0162, „Mazbindi” Apes novada Virešu pagastā

Izskatot zemnieku saimniecības „Atvases‖ reģ. Nr 43201012986, iesniegumu, kas saľemts Virešu
pagasta pārvaldē 18.02.2013. un reģistrēts ar Nr. 17/3-17, par zemes nomu Virešu pagastā ar kadastra
apzīmējumu 3690-002-0162 ,‖Mazbindi‖, 1.6 ha platībā,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 15.panta pirmās daļas 10.punktu un 21.panta pirmās daļas
27.punktu un Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes
nomu‖ 18.punktu un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas un Izglītības jautājumu
komitejas apvienotās sēdes 22.02.2013. lēmumu (prot.Nr.5, 30.p.),
1. Iznomāt zemnieku saimniecībai „Atvases‖ reģ. Nr.43201012986, zemes vienību Apes novada,
Virešu pagastā ar kadastra apzīmējumu 3690 002 0117,‖Mazbindi‖, 1.2ha platībā,
lauksaimniecības ražošanas vajadzībām uz 10 /desmit/ gadiem ar nomas līguma pagarināšanas
iespējām.
2. Uzdot Virešu pagasta pārvaldei noslēgt zemes nomas līgumu ar zemnieku saimniecību
„Atvases‖ .
3. Noteikt nomas maksu saskaľā ar Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par valsts un pašvaldības zemes nomu‖ 18.punktu.
4.

Lēmums stājas spēkā domes lēmuma parakstīšanas dienā .

Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13A ,
Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma paziľošanas
dienas.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90000035872, Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
Apē

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 59
2013.gada 28.februārī

sēdes protokols Nr. 3, 31.p

Par pašvaldības zemes vienības „Stūrīši-1”, Virešu pagastā, Apes novadā, pievienošanu
zemes īpašumam „Nomas zemes”, Virešu pagastā, Apes novadā
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. un 16.pantu, likuma „Par
pašvaldībām‖ 15.panta pirmās daļas 10.punktu, un 21.panta pirmās daļas 27. punktu, un Apes novada
domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas un Izglītības jautājumu komitejas apvienotās sēdes
22.02.2013. lēmumu (prot.Nr.5, 31.p.) lai efektīvāk apsaimniekotu pašvaldības īpašumus,
Pievienot zemes vienību ar kadastra Nr. Nr. 3690-002-0117 „Stūrīši-1‖, Virešu pagastā, Apes
novadā, zemes īpašumam „Nomas zemes‖, Virešu pagastā, Apes novadā.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13A,
Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma paziľošanas
dienas.
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90000035872, Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
Apē
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 60
2013.gada 28.februārī

sēdes protokols Nr. 3, 32.p

Par zemes nomu ar kadastra Nr. 3690-002-0117 Apes novada Virešu pagastā

Izskatot I. Kalniľa, personas kods xxxxxx-xxxxx, iesniegumu, kas saľemts Virešu pagasta pārvaldē
18.02.2013. reģistrēts ar Nr. 13/3-17, par zemes nomu Virešu pagastā ar kadastra apzīmējumu 3690-0020117 , 1.2 ha platībā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 15.panta pirmās daļas 10.punktu un
21.panta pirmās daļas 27.punktu un Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts
vai pašvaldības zemes nomu‖ 18.punktu un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas un
Izglītības jautājumu komitejas apvienotās sēdes 22.02.2013. lēmumu (prot.Nr.5, 1.p.),
1. Iznomāt I.Kalniľam, zemes vienību Apes novada, Virešu pagastā ar kadastra apzīmējumu 3690 002
0117, 1.2ha platībā, lauksaimniecības ražošanas vajadzībām uz 10 /desmit/ gadiem ar nomas
līguma pagarināšanas iespējām.
2. Uzdot Virešu pagasta pārvaldei noslēgt zemes nomas līgumu ar Ivaru Kalniľu.
3. Noteikt nomas maksu saskaľā ar Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
valsts un pašvaldības zemes nomu‖ 18.punktu.
4. Lēmums stājas spēkā domes lēmuma parakstīšanas dienā.

Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13A ,
Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma paziľošanas
dienas.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Lēmuma publikācijā personas dati aizsargāti saskaņā ar likuma „Fizisko personu datu aizsardzības likums”
6.pantu

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90000035872, Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
Apē
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 61
2013.gada 28.februārī

sēdes protokols Nr. 3, 33.p

Par zemes nomu sabiedrībai ar ierobeţotu atbildību „Vireši”, Apes novada Virešu pagastā

Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vireši, reģ.Nr. 43203000568, iesniegumu, kas saľemts
Virešu pagasta pārvaldē 19.02.2013. un reģistrēts ar Nr. 19/3-17, par zemes nomu Virešu pagastā ar
kadastra apzīmējumu 3690-002-0152, 4.2 ha platībā,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 15.panta pirmās daļas 10.punktu un 21.panta pirmās daļas
27.punktu un Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes
nomu‖ 4.punktu, Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas un Izglītības jautājumu
komitejas apvienotās sēdes 22.02.2013. lēmumu (prot.Nr.5, 32.p.),
1. Iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Vireši‖, zemes vienību Apes novada, Virešu pagastā ar
kadastra apzīmējumu 3690 002 0152, 4.2ha platībā, ēku uzturēšanai un lauksaimniecības ražošanas
vajadzībām uz 10 /desmit/ gadiem ar nomas līguma pagarināšanas iespējām.
2. Uzdot Virešu pagasta pārvaldei noslēt zemes nomas līgumu ar SIA „Vireši‖.
3. Noteikt nomas maksu saskaľā ar Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
valsts un pašvaldības zemes nomu‖ 7.2.punktu un 7.2.punktu.
Lēmums stājas spēkā domes lēmuma parakstīšanas dienā .
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13A,
Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma paziľošanas
dienas.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90000035872, Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
Apē

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 66
2013.gada 28.februārī

sēdes protokols Nr. 3, 38.p

Par Edgara Trapana iesnieguma izskatīšanu par finansiāla atbalsta piešķiršanu dalībai
starptautiskajā saksofonistu konkursā, kas notiks
Vācijas pilsētā Lībekā no 28.02.2013. līdz 03.03.2013.
Izskatot Edgara Trapana, personas kods: xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīves xxxxxxxxxxx Apes
novads, 28.01.2013. iesniegumu un pievienoto izmaksu tāmi , kas saľemti Apes novada domē 20.02.2013.
un reģistrēti ar Nr. A/3-16/47, par finansiāla atbalsta sniegšanu dalībai starptautiskajā saksofonistu
konkursā un meistarklasēs, kas norisināsies Vācijas pilsētā Lībekā no 28.02.2013. līdz 03.03.2013.,
saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 4. un 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu
un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas un Izglītības jautājumu komitejas apvienotās
sēdes 22.02.2013. lēmumu (prot.Nr.5, 41.p.),
1. Sniegt finansiālu atbalstu Edgaram Trapanam, dalības maksas izdevumu segšanai starptautiskajā
saksofonistu konkursā un meistarklasēs, Vācijas pilsētā Lībekā - EUR435,00 (četri simti trīsdesmit
pieci eiro) apmērā.
2. Finansējumu piešķirt no Apes novada domes budžeta rezerves fonda.
3. Uzdot domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai nodrošināt finansējuma izmaksu, saskaľā ar
iesniegtajiem norēķinu dokumentiem.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Lēmuma publikācijā personas dati aizsargāti saskaņā ar likuma „Fizisko personu datu aizsardzības likums”
6.pantu

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90000035872, Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
Apē
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 67
2013.gada 28.februārī

sēdes protokols Nr. 3, 39.p

Par kompensācijas saņemšanu izmantojot personīgo automašīnu darba vajadzībām
Ľemot vērā Apes novada bāriľtiesas darba specifiku un to, ka ar Apes novada bāriľtiesas
priekšsēdētāju, kā vēlētu amatpersonu netiek slēgts darba līgums, kā arī pamatojoties uz likuma Par
pašvaldībām 14.panta otrās daļas 6.punktu, 15.panta pirmās daļa 8.punktu, 21.panta pirmās daļās 21.punktu
un Ministru Kabineta 2010. gada 21. septembra noteikumu Nr. 899 Likuma Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli normu piemērošanas kārtība 43. punktu, kurā noteikts, ka darbinieks, kurš izmanto personīgo
automašīnu darba vajadzībām, var saľemt kompensāciju un
Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas un Izglītības jautājumu komitejas apvienotās sēdes 22.02.2013. lēmumu
(prot.Nr.5, 5.p.),
2. Piešķirt kompensāciju Apes novada bāriľtiesas priekšsēdētājai Dacei Silauniecei, kas izmanto personīgo
automašīnu AUDI A4, valsts reģistrācijas HA7583, darba vajadzībām, kompensāciju Ls0,03 par darba
vajadzībās nobraukto km;
3.Kompensāciju par personīgās automašīnas izmantošanu darba vajadzībām noteikt ne vairāk kā Ls40,00
mēnesī.
4. Kompensāciju izmaksāt pamatojoties uz aizpildītās maršrutu lapas norādīto kilometru kopskaita.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90000035872, Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
Apē

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 69
2013.gada 28.februārī

sēdes protokols Nr. 3, 42.p

Par patēriņa kredītu no Valsts kases Apes novada domes finanšu līdzekļu nodrošināšnai
Ľemot vērā, ka Apes novada domei nav pieejami finanšu līdzekļi Ls 39 323.35 (trīsdesmit deviľi
tūkstoši trīs simti divdesmit trīs lati un 35 santīmi) apmērā, kas saitīti ar AS „Latvijas Krājbanka‖
maksātnespējas pasludināšanu 23.12.2011. un bankrota procedūras uzsākšanu, un faktu, ka Apes novada
dome nav nodrošinātais kreditors, kā rezultātā līdzekļu atgūšana no likvidējamās AS „Latvijas Krājbanka‖ ir
praktiski neiespējama,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 14 panta otrās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas
19.punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem‖ un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības
komitejas un Izglītības jautājumu komitejas apvienotās sēdes 22.02.2013. lēmumu (prot.Nr.5, 45.p.),
1. Lūgt Valsts kasei piešķirt patēriľa kredītu Ls 40 000.00 (četrdesmit tūkstoši lati ) Apes novada
domes apgrozāmo līdzekļu nodrošināšanai, uz vienu gadu ar Valsts kases noteikto procentu likmi.
2. Noteikt, ka patēriľa kredīta apmaksas termiľš ir 2013.gada 10.decembris.
3. Atbildīgais par aizľēmuma pieteikuma noformēšanu Apes novada domes finanšu un grāmatvedības
nodaļas vadītāja, galvenā grāmatvede Ilze LIPSTOKA.

Aizľēmuma iesniegums - pielikumā.Nr.1

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 28.02.2013. SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.3/2013
„GROZĪJUMI APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 27.08.2009.
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR. 2
„PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTIEM APES NOVADĀ””
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma
Norādāmā informācija
raksta sadaļas
1.Projekta
Ar 2013.gada 28..februāra saistošajiem noteikumiem Nr.3/2013 „Grozījumi Apes
nepieciešamības
novada pašvaldības domes 27.08.2009. saistošajos noteikumos Nr.2 „Par
sociālās palīdzības pabalstiem Apes novadā‖
novērstas nepilnības, kas
pamatojums
konstatētas darba gaitā pielietojot šos saistošos noteikumus. Šo grozījumu pamatā
ir saistošajos noteikumos noteiktais īpašuma regulējums nosakot trūcīgas
personas vai ģimenes statusu, kā arī atlaides un ierobežojumi saľemot atsevišķu
veidu sociālos pabalstus.
2.1. Saistošie noteikumi Nr.3/2013 „Grozījumi Apes novada pašvaldības domes
27.08.2009. saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par sociālajiem pabalstiem Apes
2. Īss projekta satura
novadā‖‖, turpmāk – Saistošie noteikumi, izdoti saskaľā ar Sociālo
izklāsts
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta otro daļu, 35.panta
piekto daļu, 37.panta otro un ceturto daļām.
2.2. Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir precizēt īpašuma regulējumu nosakot
trūcīgas personas vai ģimenes statusu, kā arī atlaides un ierobežojumi
saľemot atsevišķu veidu sociālos pabalstus.
3. Informācija par
3.1.Saistošo noteikumu projekts neietekmē esošo pašvaldības budžetu, jo pabalsti
plānoto projekta
tiek piešķirti nepārsniedzot budžetā paredzēto finansējuma apjomu.
ietekmi uz
3.2.
Lai nodrošinātu Saistošo noteikumu izpildi nav nepieciešams veidot jaunas
pašvaldības
institūcijas,
darba vietas, paplašināt esošo institūciju kompetenci.
budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzľēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Kā tiks
nodrošināta
normatīvā akta
izpilde
7. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

4.1. Mērķa grupas, ko ietekmē saistošie noteikumi ir - trūcīgas personas
(ģimenes), garantētā minimālā ienākuma pabalsta saľēmēji.
4.2. Noteikumi uzľēmējdarbības vidi neietekmē.
4.3. Tiesiskais regulējums nerada jaunas tiesības un neuzliek jaunus pienākumus.
5.1. Institūcija, kurā privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā
Apes novada sociālais dienests ar tā pārstāvjiem pagastu pārvaldēs uz vietām.
5.2. Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras, piedāvātais
regulējums nemaina līdzšinējo kārtību.
6.1. Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju funkcijas netiks
paplašinātas.
6.2. Normatīvais akts tiks publicēts laikrakstā ―Apes Novada ziľas‖, un
pašvaldības mājas lapā www.apesnovads.lv internetā.
7.1. Sabiedrības pārstāvji, ar kuriem notikušas konsultācijas saistošo noteikumu
izstrādes procesā – pašvaldību sociālie darbinieki;
7.2. Tika izmantotas pārrunas
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Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90000035872, Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
Apē
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 76
2013.gada 28.februārī

sēdes protokols Nr. 3, 47 .p

Par Apes novada pašvaldības domes 28.02.2013. saistošo noteikumu Nr.4/2013
„Grozījumi Apes novada pašvaldības domes 26.04.2012. saistošajos noteikumos Nr.7/2012
„Par sociālajiem pakalpojumiem Apes novadā””
apstiprināšanu
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu; Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu un Apes novada domes sociālo
jautājumu komitejas 26.02.2013. lēmumu (prot.Nr.3, 2.§),
1. Apstiprināt Apes novada pašvaldības domes 28.02.2013. saistošo noteikumu Nr.4/2013 „Grozījumi
Apes novada pašvaldības domes 26.04.2012. saistošajos noteikumos Nr.7/2012
„Par sociālajiem pakalpojumiem Apes novadā‖‖ redakciju.
2. Saistošie noteikumi trīs darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā ar drošu
elektronisko parakstu un laika zīmogu
nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi par
pieľemto saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likuma noteiktajā termiľā atzinums nav
nosūtīts, publicēt saistošos noteikumus Apes novada informatīvajā izdevumā ―Apes novada ziľas‖.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Apes novada informatīvajā
izdevumā ―Apes novada ziľas‖.
5. Pēc saistošo noteikumu spēkā stāšanās publicēt tos pašvaldības mājas lapā www.apesnovads.lv.

Pielikumā :
Saistošie noteikumi Nr.4/2013 „„Grozījumi Apes novada pašvaldības domes 26.04.2012. saistošajos
noteikumos Nr.7/2012 „Par sociālajiem pakalpojumiem Apes novadā””- uz 1 lpp., ar paskaidrojuma
rakstu uz 1 lpp.
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Reģ. Nr. 90000035872, Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
Apē
Apstiprināti
ar Apes novada pašvaldības domes
28.02.2013 sēdes lēmumu Nr.76 (prot.Nr.3, 47.p)
APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 28.02.2013. SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 4/2013
„GROZĪJUMI APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 26.04.2012 SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.7/2012
„PAR SOCIĀLAJIEM PAKALPOJUMIEM APES NOVADĀ”
Izdoti saskaľā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 3.panta trešo daļu, Ministru kabineta
noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība,
kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības
budžeta‖ 6.punktu

Izdarīt sekojošus grozījumus Apes novada pašvaldības domes 26.04.2012. saistošajos noteikumos
Nr.7/2012 „Par sociālajiem pakalpojumiem Apes novadā‖ (prot.Nr.8, 25.p):
1. Izteikt 5. punktu sekojošā redakcijā:
„5. Aprūpi mājās pakalpojumu Sociālais dienests nodrošina darba dienās (izľemot ārkārtas vai
neparedzētas situācijas)‖.
2. Papildināt 14.punktu ar sekojošiem apakšpunktiem šādā redakcijā:
„14.1.5. ārkārtas vai neparedzētu situāciju risināšanai Sociālais dienests var lemt par aprūpes
pakalpojuma sniegšanu par pašvaldības līdzekļiem (uz noteiktu laiku).
14.3. Vientuļām personām, kurām saskaľā ar Civillikumu nav likumīgu apgādnieku (izľemot
mazbērnus), nav noslēgts uzturlīgums, tiek noteiktas sekojošas samaksas atlaides:
14.3.1. ja personas pensijas apmērs ir virs Ls120,00 un nepārniedz Ls150,00 noteikta
70% atlaide (30% līdzmaksājums no pakalpojuma summas);
14.3.2. ja personas pensijas apmērs ir virs Ls150,00 un nepārsniedz Ls170,00, noteikta
30% atlaide (70% līdzmaksājums no pakalpojuma summas).
14.4.
Divu personu aprūpei, kuras dzīvo vienā dzīvoklī vai privātmājā, saľemot aprūpes mājās
pakalpojumu tiek noteikta 25% atlaide (75% līdzmaksājums no pakalpojumu summas
katram);
14.5 Aprūpes mājas pakalpojums par pašvaldības līdzekļiem un materiālais atbalsts aprūpei netiek
nodrošināts personām, kuras saľem valsts noteikto invalīda kopšanas pabalstu.‖

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

APSTIPRINĀTS
ar Apes novada domes
28.02.2013. sēdes lēmumu Nr.77
(protokols Nr. 3, 48.p.)

APES NOVADA bāriņtiesas
Nolikums
Izdots saskaľā ar Latvijas Republikas
Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 1.punktu
likuma ―Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās daļas 8.punktu un
41. panta pirmās daļas 2.punktu,
Bāriľtiesu likuma 2.pantu,
Ministru Kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr.1037
„Bāriľtiesas darbības noteikumi‖ 2.un 6.punktu
I

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Nolikums nosaka Apes novada bāriľtiesas (turpmāk tekstā – bāriľtiesa) izveidošanas un finansēšanas
kārtību, organizatorisko struktūru, tiesības, uzdevumus, darba organizāciju, apmeklētāju pieľemšanas
laiku, kā arī kārtību, kādā administratīvā procesa dalībnieki var iepazīties ar lietas materiāliem.
2. Bāriľtiesa ir Apes novada domes izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kura pašvaldības
administratīvajā teritorijā veic arī Civillikumā paredzētajos gadījumos palīdzību mantojuma lietu
kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus Bāriľtiesu likumā
noteiktos uzdevumus.
3. Bāriľtiesas darbu regulē Konvencijas, kurām ir pievienojusies Latvijas Republika, Starpvalstu līgumi,
kas ratificēti Saeimā, Latvijas Republikas Civillikums, Bāriľtiesu likums, Bērnu tiesību aizsardzības
likums, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumi Nr.1037 ―Bāriľtiesas
darbības noteikumi‖ un citi normatīvie akti, kā arī Apes novada domes lēmumi un rīkojumi.
4. Bāriľtiesas organizatorisko darbu, darbu aizgādības, aizgādnības, aizbildnības, adopcijas un bērnu vai
citu rīcībnespējīgo personu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzības jautājumos
funkcionāli pārrauga Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.
5. Bāriľtiesai apliecinājuma izdarīšanā, palīdzību mantojuma lietu kārtošanā un mantojuma apsardzībā, kā
arī Bāriľtiesu likuma VII un VIII nodaļā minēto citu uzdevumu pildīšanā metodisko palīdzību sniedz
Tieslietu ministrija.
6. Bāriľtiesa savas funkcijas veic sadarbībā ar citām domes iestādēm un struktūrvienībām, valsts un
pašvaldības institūcijām, sabiedriskajām organizācijām un citām juridiskajām un fiziskajām personām.
7. Bāriľtiesas darbībai finanšu līdzekļus piešķir Apes novada dome (turpmāk tekstā – dome). Bāriľtiesa
domei reizi gadā vai pēc domes pieprasījuma jebkurā laikā sniedz pārskatu par savu darbību.
II

BĀRIŅTIESAS DARBĪBAS TERITORIJA UN ATRAŠANĀS VIETA

8. Bāriľtiesas darbības teritorija ir Latvijas Republikas Apes novada administratīvā teritorija.
9. Bāriľtiesas juridiskā adrese ir : Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337
III

BĀRIŅTIESAS IZVEIDOŠANA, SASTĀVS UN FINANSĒŠANAS KĀRTĪBA

10. Bāriľtiesu izveido, reorganizē un likvidē dome.
11. Bāriľtiesas sastāvā ir bāriľtiesas priekšsēdētājs un 7 (septiľi) bāriľtiesas locekļi, no kuriem 1(viens) veic
apliecinājumus Apes pilsētā un Apes pagastā. Bāriľtiesas priekšsēdētāju un bāriľtiesas locekļus amatā
ievēl dome uz pieciem gadiem. Dome nosaka bāriľtiesas priekšsēdētāja amata pienākumus un tiesības.
12. Katrā pašvaldības teritoriālajā vienībā „Apes pilsēta‖ un „Apes pagasts‖, „Trapenes pagasts‖,
„Gaujienas pagasts‖, „Virešu pagasts‖, pienākumus veic bāriľtiesas priekšsēdētājs vai/un bāriľtiesas
loceklis.

24.16.pārvalda bāriľtiesas finanšu, personāla un citus resursus;
24.17.konsultē domi Bāriľtiesu likuma 8.pantā minēto darbinieku darba pieľemšanā un atlaišanā;
24.18.pārstāv vai pilnvaro bāriľtiesas locekļus pārstāvībai administratīvajās iestādēs un tiesā, kā arī
attiecībās ar fiziskajām un juridiskajām personām;
24.19.sagatavo domes pastāvīgo komiteju atzinumu projektus un domes lēmumu projektus par
bāriľtiesas locekļu ievēlēšanu un citiem ar bāriľtiesas kompetenci saistītiem jautājumiem;
24.20.pilda citus pienākumus saskaľā ar domes lēmumiem, domes priekšsēdētāja vai izpilddirektora
rīkojumiem;
24.21.īsteno citas normatīvajos aktos noteiktās pilnvaras.
25.Bāriľtiesas locekļi:
25.1.pēc priekšsēdētāja norādījuma sagatavo lietas izskatīšanai bāriľtiesas sēdē un vada tās;
25.2.sagatavo vadīto bāriľtiesas sēžu lēmumus;
25.3.piedalās bāriľtiesas sēdēs un lēmumu pieľemšanā;
25.4.veic bāriľtiesas priekšsēdētāja uzdotos pienākumus (sēžu vadīšana, ģimeľu apsekošana, personu
viedokļa noskaidrošana, konsultāciju sniegšana, arhīva kārtošana u.c.);
25.5.pēc bāriľtiesas priekšsēdētāja rīkojuma veic bāriľtiesas priekšsēdētāja pienākumus priekšsēdētāja
prombūtnes laikā.
26.Bāriľtiesas sekretāre:
26.1.raksta un noformē bāriľtiesas sēžu protokolus;
26.2.ir atbildīga par lietvedību un dokumentu apriti bāriľtiesā;
26.3.apliecina dokumentu izrakstus, norakstus vai kopijas;
26.4.izsniedz bāriľtiesas rīcībā esošos dokumentus vai lēmumu norakstus;
26.5.pilda citus bāriľtiesas priekšsēdētāja uzliktos pienākumus.
27.Bāriľtiesas priekšsēdētājs, bāriľtiesas locekļi un sekretārs pienākumus pilda saskaľā ar amatu aprakstiem.
VII

APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA

28.Bāriľtiesa apmeklētājus pieľem:
28.1.Bāriņtiesas telpās Apes novada domē, Stacijas ielā 2, Apē:
pirmdienās plkst.1300—1600,
otrdienās plkst.9.00-1200 un 1300-1600
ceturtdienās plkst. 900 - 1200 un 1400-1600
piektdienās plkst. 900 - 1200 .
28.2. „Pilskalnos”, Gaujienas pagasta, Apes novadā:
pirmdienās 900-1600,
28.3.Trapenes pagasta pārvaldē, „ Pagastmāja‖, Trapenes pagastā:
trešdienās plkst. 900-12.00.
28.4.Virešu pagasta pārvaldē „Vecvireši‖, Virešu pagastā,
1.un 3.mēneša trešdienās plkst. 15.00-16.30
2.un 4.mēneša trešdienās plkst. 9.00 -12.00
29.Apmeklētājus viľu ierašanās kārtībā pieľem bāriľtiesas priekšsēdētājs vai bāriľtiesas priekšsēdētāja
norīkoti bāriľtiesas locekļi.
VIII

KĀRTĪBA, KĀDĀ ADMINISTRATĪVĀ PROCESA DALĪBNIEKI VAR IEPAZĪTIES AR
LIETAS MATERIĀLIEM

30.Ar bāriľtiesas lietvedībā esošajiem konkrētās lietas materiāliem var iepazīties administratīvā procesa
dalībnieki un lietā pieaicināts tulks (turpmāk tekstā – personas), ja no personām saľemts attiecīgs
iesniegums.

