LATVIJAS REPUBLIKA

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

sēdes protokols Nr. 4, 1.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.79
Apē
Par degvielas patēriľa normu un limitu noteikšanu transportlīdzekļiem un tehnikai Apes
novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās
Lai racionāli plānotu un izmantotu pašvaldības finanšu resursus, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.un 6.punktu, Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības
komitejas 21.03.2013. lēmumu prot.Nr.6, 1.p.,
1. Noteikt degvielas patēriľa normas un limitus transportlīdzekļiem un tehnikai Apes novada
pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās:
1.pielikums- Apes novada domes Apes teritorijā esošajās iestādēs un struktūrvienībās;
1.1.pielikums - Apes novada domes noslēgtajos patapinājuma līgumos;
2.pielikums- Gaujienas pagasta teritorijā esošajās iestādēs un struktūrvienībās;
3.pielikums - Trapenes pagasta teritorijā esošajās iestādēs un struktūrvienībās;
3.1.pielikums – Trapenes pagasta pārvaldes noslēgtajos patapinājuma līgumos;
4.pielikums- Virešu pagasta teritorijā esošajās iestādēs un struktūrvienībās;
4.1.pielikums – Virešu pagasta pārvaldes noslēgtajos patapinājuma līgumos;
5.pielikums- Apes novada domes Sociālās aprūpes centrā „Trapene”.
2. Noteikt atbildīgās amatpersonas par degvielas patēriľa normu un limitu ievērošanu Apes novada
teritoriālajās vienībās: Apes novada domē- domes administrācijas vadītājs, Gaujienas pagasta
pārvaldē - pārvaldes vadītājs, Trapenes pagasta pārvaldē- pārvaldes vadītājs, Virešu pagasta
pārvaldē- pārvaldes vadītājs .
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
sēdes protokols Nr. 4, 2.p

2013.gada 28.martā

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.80
Apē
Par telefona sarunu izmaksu limitu noteikšanu Apes novada pašvaldības iestādēs un
struktūrvienībās
Lai racionāli plānotu un izmantotu pašvaldības finanšu resursus, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.un 6.punktu, Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības
komitejas 21.03.2013. lēmumu prot.Nr.6, 2.p.,
1.Noteikt telefona sarunu izmaksu limitus Apes novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās:
1.pielikums- Apes novada domes Apes teritorijā esošajās iestādēs un struktūrvienībās;
2.pielikums- Gaujienas pagasta teritorijā esošajās iestādēs un struktūrvienībās;
3.pielikums - Trapenes pagasta teritorijā esošajās iestādēs un struktūrvienībās;
4.pielikums- Apes novada domes Sociālās aprūpes centrā „Trapene”.
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

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

sēdes protokols Nr. 4, 3.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.81
Apē
Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Gaujienas speciālajā internātpamatskolā
Saskaľā ar likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmo daļu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)
apakšpunktu, likuma „Par pašvaldību budţetiem” 20.pantu un Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 21.03.2013. lēmumu prot.Nr.6, 3.p.,
1.Apstiprināt maksas pakalpojumus Gaujienas speciālajā internātpamatskolā:
Nr.
Pakalpojumu veids
Mērvienība
Maksa LVL
p.k.
1.
1.1.

Telpu noma
Mācību telpas, zāles izmantošana

2.

Multimediju (projektors, kodoskops,
dators) izmantošana

3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.

4.1.
4.2.
4.3
4.4.
5
5.1.

5.2.

1 stunda

2.00

1 stunda

1.50

Internāta telpu izmantošana
izmantojot skolas gultasveļu un dušu
izmantojot skolas gultasveļu
bez skolas gultas veļas

1 diennakts
1 diennakts
1 diennakts

2.00
1.50
1.00

Ēdināšanas pakalpojumi
pieaugušajiem un BSAC
„‟Gaujiena‟‟klientiem
Brokastis
Pusdienas
Launags
Vakariľas

1 personai
1 personai
1 personai
1 personai

0.40
0.70
0.40
0.40

Komunālo maksājumu tarifi
Dzīvojamā māja „Rīti”
- īre
- karstais ūdens
- aukstais ūdens
- kanalizācija
- apkure

par 1 m2 mēnesī
1 m3
1 m3
1 m3
1 m2

0.07
1.50
0.53
0,50
0,61

Dzīvojamā māja „Pelakas”
-īre

par 1 m2 mēnesī

0.01

5.3.

Dzīvoklis „Internātskola”
- īre
- aukstais ūdens
- kanalizācija
- apkure

par 1 m2 mēnesī
1 m3
1 m3
1 m2

0.02
0.53
0.50
0,61

5.4

BSAC „‟Gaujiena‟‟
- īre

1 m2

0,14

6.

Veļas mazgāšana

1 kg

1.00

7.

Ūdens saimnieciskā izmantošana

1 m3

0.005

2. Apstiprināt vienreizējus maksas pakalpojumus:
3.1 Vidzemes zonas daiļrunāšanas konkursa dalībnieku ēdināšana – 3.50 Ls
3.2. Komandas dalības maksa Vidzemes novada daiļrunāšanas konkursā – 5.00 Ls
3.3. Latvijas Speciālās Olimpiādes basketbola sacensību dalībnieku ēdināšana – 2.50 Ls
3.4. Starptautiskā vizuālās mākslas pedagogu semināra dalībnieku ēdināšana – 5.30Ls.
3.Atzīt par spēku zaudējušu Apes novada domes Apes novada domes 23.02.2012. lēmuma Nr.43
(prot.Nr.4, 6.p.) 10.pielikumu „Apes novada Gaujienas speciālās internātpamatskolas sniegtie
maksas pakalpojumi”.
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
sēdes protokols Nr. 4, 4.p

2013.gada 28.martā

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.82
Apē
Par Apes novada pašvaldības domes 28.03.2013. saistošo noteikumu Nr.5/2013
„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 budţetiem” 16.,17.,30. pantu, likuma „Par valsts budţetu
2013.gadam” un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 21.03.2013. lēmumu
prot.Nr.6, 4.p.,
1. Apstiprināt Apes novada pašvaldības domes 28.03.2013. saistošos noteikumus Nr.5/2013 „Par
grozījumiem Apes novada pašvaldības domes 24.01.2013. saistošajos noteikumos
Nr. 1/2013. „Apes novada pašvaldības budţets 2013.gadam””.
2. Saistošie noteikumi Nr. 5/2013 „Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes
24.01.2013. saistošajos noteikumos Nr. 1/2013. „Apes novada pašvaldības budţets
2013.gadam”” trīs darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtāmi Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Saistošie noteikumi Nr. 5/2013 „Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes
24.01.2013. saistošajos noteikumos Nr. 1/2013. „Apes novada pašvaldības budţets
2013.gadam”” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
Pielikumā :
Saistošie noteikumi Nr. 5/2013 „Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes
24.01.2013. saistošajos noteikumos Nr. 1/2013. „Apes novada pašvaldības budţets
2013.gadam””- uz 1 lapas ar 1 pielikumu uz 1 lpp..
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
Apē
Apstiprināti
ar Apes novada domes
28.03.2013. lēmumu Nr. 82 (prot.Nr.4, 4.p.)
APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 28.03.2013
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.5/2013
„GROZĪJUMI APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES
24.01.2013. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr. 1/2013 “ APES NOVADA PAŠVALDĪBAS
BUDŢETS 2013. GADAM””

1.

Palielināt Apes novada pašvaldības pamatbudţeta ieľēmumus par LVL 42298, saskaľā ar
1. pielikumu.

2.

Palielināt Apes novada pašvaldības pamatbudţeta izdevumus
1. pielikumu.

3.

Samazināt Apes novada pašvaldības finansēšanas daļu par LVL 27 550, saskaľā ar 1.
pielikumu.

4.

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

Domes priekšsēdētāja

par LVL 14748 saskaľā ar

Astrīda HARJU

Pielikums Nr. 1
Apes novada domes
28.03.2013. lēmumam Nr.
82 (prot.Nr.4, 4.p.)
Apes novada pašvaldības domes 28.03.2013. Saistošie noteikumi Nr. 5/ 2013.
"Grozījumi Apes novada domes 24.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.1/2013.
APES NOVADA DOMES 2013. GADA PAMATBUDŢETS"
Rādītāji

Klasifikācijas kods
KOPĀ IEĽĒMUMI (palielināt)
t.sk.

SAĽEMTIE MAKSĀJUMI
F4032224
Aizľēmums projektam INNOCARE
19.3000 Pašvaldību transferti padotības iestādei
21.4.9.9
Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieľēmumi
KOPĀ IZDEVUMI (palielināt)
IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUKCIONĀLAJĀM
KATEGORIJĀM
10.920
Sociālā aizsardzība
01.000
Vispārējie valdības dienesti
04.000
Ekonomsikā darbība
06.300
Teritoriju un mājokļu attīstība
08.000
Atpūta, kultūra, reliģija
09.000
Izglītība
t.sk.
IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJAI
KLASIFIKĀCIJAI
1100
Atalgojums
1200
Darba devēja VSAOI
2100
Komandējumi un dienesta braucieni
2200
Pakalpojumi
2300
Krājumi, materiāli, energoresursi, inventārs
2500
Budţeta iestāţu nodokļu maksājumi
5200
Pamatlīdzekļi
6200
Sociālie pabalsti naudā
6400
Naudas balvas
F4032122
F4002305

Aizľēmuma pamatsummas apmaksa
Aizľēmuma pamatsummas apmaksa

Domes priekšsēdētāja

Gada
plāns
PALIELINĀT
42 298

600
69
41629
14 748

600
254
-794
13 825
794
69

14748
1206
-4119
69
-7044
6900
525
12261
4800
150
-29368
1818

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

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

sēdes protokols Nr. 4, 5.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.83
Apē
Par Apes novada domes noteikumu
” Par godalgām, naudas balvām un materiālo palīdzību Apes novadā” apstiprināšanu
Saskaľā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.,5.,6..punktu, 21.panta pirmās daļas
16.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu un 43.panta trešo daļu un Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 21.03.2013. lēmumu prot.Nr.6, 5.p.,
Apstiprināt Apes novada domes noteikumus ”Par godalgām, naudas balvām un materiālo palīdzību
Apes novadā” .
Pielikumā uz 2 lpp.
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

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

sēdes protokols Nr. 4, 7.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.84
Apē
Par zemes iznomāšanu D. Bērziľai
Izskatot D. Bērziľas, personas kods xxxxxx-xxxxx, iesniegumu, kas reģistrēts Apes novada
domē 18.01.2013. ar Nr. A/3-16/61, par zemes iznomāšanu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14 a) punktu un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības
komitejas 21.03.2013. lēmumu prot.Nr.6, 7.p.,
Iznomāt D. Bērziľai, personas kods xxxxxx-xxxxx, ar 2013.gada 1.janvāri zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 36250030122 daļu ar platību 4,71 ha līdz 2017.gada 31.decembrim, nosakot
zemes izmantošanas mērķi - personīgo palīgsaimniecību zeme.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloţa 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. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2013.gada 28.martā

sēdes protokols Nr. 4, 8.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.85
Apē

Par zemes iznomāšanu V. Drubiľam
Izskatot V. Drubiľa, personas kods xxxxxx-xxxxx, iesniegumu, kas reģistrēts Apes novada domē
18.01.2013. ar Nr. A/3-16/61, par zemes iznomāšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 14 a) punktu un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas
21.03.2013. lēmumu prot.Nr.6, 8.p.,
Iznomāt V. Drubiľam, personas kods xxxxxx-xxxxx, ar 2013.gada 1.janvāri zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 36250030159 daļu ar platību 1,2 ha līdz 2017.gada 31.decembrim, nosakot
zemes izmantošanas mērķi - personīgo palīgsaimniecību zeme.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloţa 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. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2013.gada 28.martā

sēdes protokols Nr. 4, 9.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.86
Apē
Par zemes iznomāšanu A. Enītei- Konoščenoka
Izskatot A. Enītei - Konoščenokas, personas kods xxxxxx-xxxxx, iesniegumu, kas reģistrēts Apes
novada domē 31.01.2013. ar Nr. A/3-16/25, par zemes iznomāšanu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14 a) punktu un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības
komitejas 21.03.2013. lēmumu prot.Nr.6, 9.p.,
1. Iznomāt A. Enītei - Konoščenokai, personas kods xxxxxx-xxxxx, ar 2013.gada 1.janvāri
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 36050051043 ar platību 2000 m2 līdz 2017.gada
31.decembrim, nosakot zemes izmantošanas mērķi - „Pagaidu atļautā zemes izmantošana
sakľu dārziem”, kods 0502.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloţa 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. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2013.gada 28.martā

sēdes protokols Nr. 4, 10.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.87
Apē
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa precizēšanu un nosaukuma maiľu
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 36050051043, Apē
Lai aktualizētu pašvaldībai piekritīgo īpašumu datu bāzi, atbilstoši normatīvo aktu prasībām,
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 13.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006.
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība” 4. punktu un 17.5. punktu, Administratīvo teritoriju
un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu un 15.panta pirmo daļu un Apes novada domes Finanšu
un tautsaimniecības komitejas 21.03.2013. lēmumu prot.Nr.6, 10.p.,
1. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 36050051043, Apē nosaukumu no Skolas
iela 4A, Ape, Apes novads uz Ganību iela 5, Ape, Apes novads.
2. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 36050051043, kas atrodas Ganību iela 5,
Apē, Apes novadā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no „Individuālo dzīvojamo māju
apbūve”, kods 0106, uz „Pagaidu atļautā zemes izmantošana sakľu dārziem”, kods 0502.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloţa 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. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2013.gada 28.martā

sēdes protokols Nr. 4, 11.p.

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.88
Apē
Par zemes nomas tiesību izbeigšanu A. Lielbārdei
Izskatot A.Lielbārdes, personas kods xxxxxx-xxxxx, iesniegumu, kas reģistrēts Apes novada
domē 31.01.2013. ar Nr. A/3-16/26, par zemes nomas tiesību izbeigšanu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14 a) punktu, un
Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 21.03.2013. lēmumu prot.Nr.6, 11.p.,
Izbeigt A.Lielbārdei, personas kods xxxxxx-xxxxx, nomas līgumu par zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 36050051043, platība 2000 m2, nomu ar 2013.gada 1.janvāri.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloţa 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. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2013.gada 28.martā

sēdes protokols Nr. 4, 12.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.89
Apē
Par zemes iznomāšanu P. Ribkinam
Izskatot P. Ribkina, personas kods xxxxxx-xxxxx, iesniegumu, kas reģistrēts Apes novada
domē 18.01.2013. ar Nr. A/3-16/59, par zemes iznomāšanu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14 a) punktu, un
Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 21.03.2013. lēmumu prot.Nr.6, 12.p.,
Iznomāt P. Ribkinam, personas kods xxxxxx-xxxxx, ar 2013.gada 1.janvāri zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 36250030153 ar platību 1,6 ha līdz 2017.gada 31.decembrim, nosakot zemes
izmantošanas mērķi - personīgo palīgsaimniecību zeme.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloţa 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. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2013.gada 28.martā

sēdes protokols Nr. 4, 13.p.

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.90
Apē
Par zemes iznomāšanu V. Zaķim
Izskatot V.Zaķa, personas kods xxxxxx-xxxxx, iesniegumu, kas reģistrēts Apes novada domē
18.03.2013. ar Nr. A/3-16/58, par zemes iznomāšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 14 a) punktu, un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas
21.03.2013. lēmumu prot.Nr.6, 13.p.,
Iznomāt V.Zaķim, personas kods xxxxxx-xxxxx, ar 2013.gada 1.janvāri zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 36050020511 daļu ar platību 1250 m2 līdz 2017.gada 31.decembrim, nosakot
zemes izmantošanas mērķi - „Pagaidu atļautā zemes izmantošana sakľu dārziem”, kods 0502.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloţa ielā
13A, Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma
paziľošanas dienas.
Astrīda HARJU
Domes priekšsēdētāja

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

LATVIJAS REPUBLIKA

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

sēdes protokols Nr. 4, 14.p.

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.91
Apē
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa precizēšanu
zemes vienībai Rūpniecības ielā 11A, Apē
Izskatot R. Tetera, personas kods xxxxxx-xxxxx, iesniegumu, kas saľemts 08.03.2012. un
reģistrēts ar Nr. A/3-16/51, par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa pārskatīšanu viľam piederošam
īpašumam Rūpniecības ielā 11A, Apē,
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 13.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006.
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība” 4. punktu un 17.4. punktu, Apes novada teritorijas
plānojuma, Apes pilsētas un pagasta sadaļai, kas izdoti kā Apes pilsētas ar lauku teritoriju domes
22.03.2007.saistošie noteikumi Nr. 4, ar grozījumiem: Apes novada domes 24.09.2009. saistošie
noteikumu Nr. 5 un 29.10.2009. saistošie noteikumu Nr. 6, grafiskai daļai, plānojums”, Kadastra
informācijas sistēmas teksta daļai par konkrēto īpašumu, un Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 21.03.2013. lēmumu prot.Nr.6, 14.p.,
Precizēt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 36050020506, kas atrodas Rūpniecības ielā
11A, Apē, Apes novadā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķus, nosakot šādas platības katram
lietošanas mērķim:
-

„Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, kods 0106, - 6555 m2;

-

„Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve”, kods 0602, - 7781 m2;

-

„Dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme”, kods 0501, - 6361 m2.

Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloţa 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. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2013.gada 28.martā

sēdes protokols Nr. 4, 15.p.
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.92
Apē

Par nekustāmā īpašuma „Itti” sadalīšanu Gaujienas pagastā Apes novadā
Izskatot VZD 08.03.2013. Nr. 10-03/227209-41 „Par adresi „Kalna Itti”, I. Ozoliľas
12.02.2013. iesniegumu (reģistrēts ar reģ. Nr. G/3-16/15.) un 18.03.2013. iesniegumu (reģistrēts ar
reģ. Nr. G/3-16/19.) par nekustāmā īpašuma „Itti” sadalīšanu un jauna nosaukuma un adreses
piešķiršanu,
pamatojoties 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,
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 mainīt adresi no „Itti” uz „Kalna Itti”, Gaujienas pagasts, Apes
novads, LV – 4339. Adreses klasifikatora kods 103898932.
4. Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3648 005 0160 esošajām saimniecības ēkām
piešķirt jaunu adresi „Kalna Itti 1”, Gaujienas pagasts, Apes novads, LV – 4339.
5. 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.
6. Atcelt Apes novada domes 28.02.2013. lēmumu Nr. 52 „Par nekustāmā īpašuma „Itti”
sadalīšanu Gaujienas pagastā Apes novadā” (protokols Nr. 3, 24.p.).
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloţa 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. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2013.gada 28.martā

sēdes protokols Nr. 4, 16.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.93
Apē
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3648 003 0015 Gaujienas pagastā Apes
novadā ieskaitīšanu valsts rezerves zemes fondā
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācija un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.1daļu, 3.daļu, Apes novada domes
25.10.2013. lēmumu Nr. 293 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz neapbūvētu zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 36480030015 Gaujienas pagastā, Apes novadā un tās nodošanu Apes novada
domes tiesiskā valdījumā” (protokols Nr.16, 14.p.) un ľemot vērā, ka V. Tomiľš līdz 30.12.2012. nav
noslēdzis zemes nomas līgumu, un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas
21.03.2013. lēmumu prot.Nr.6, 16.p.,
Ieskaitīt valsts rezerves zemes fondā neapbūvētu zemes vienību 6.0 ha platībā ar kad.
apzīmējumu 36480030015 Apes novada Gaujienas pagastā..
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

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

sēdes protokols Nr. 4, 17.p.

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.94
Apē
Par atļauju bojātu koku nozāģēšanai uz pašvaldībai piederošās zemes
ar kadastra Nr.36050081466, 36050061231, 36050061033, 36050061034
Izskatot Apes novada domes Vides komisijas 19.03.2013. apsekošanas aktu Nr. A/3-16/AA,
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām„ 21.panta 27.punktu; Ministru kabineta 02.05.
2012. noteikumiem Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meţa”; Apes novada pašvaldības
domes 29.11.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.15/2012 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meţa
Apes novadā” un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 21.03.2013. sēdes
lēmumu (prot. Nr.6, 17.p.)
1. Izdot Apes komunālās saimniecības nodaļai atļauju bojātu (sausu, nolauztu, vēja gāztu,
augtspēju daļēji vai pilnīgi zaudējušu) koku nozāģēšanai uz pašvaldībai piederošās zemes ar
kadastra Nr.36050081466, 36050061231, 36050061033, 36050061034.
Cirsmas novērtējums pielikumā uz 2 lpp..
2. Darbus veikt Apes komunālās saimniecības nodaļai/ vai pirkt pakalpojumu darbu veikšanai.
3. Uzdot Apes novada domes Apes komunālas saimniecības nodaļai kopā ar Finanšu un
grāmatvedības nodaļu iegūto uzmērīto koksni uzľemt grāmatvedības uzskaitē pa lietošanas
veidiem.
4. Lietkoksni pārstrādāt zāģmateriālos.
5. Malku ar aktu nodot pašvaldības iestādēm.
6. Lēmums stājas spēkā domes lēmuma parakstīšanas dienā.
Pielikumā:
1. Apsekošanas akts A/3-16/AA – uz 1 lapas
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

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

sēdes protokols Nr. 4, 18.p.

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.95
Apē
Par atļauju bojāta koka nozāģēšanai īpašumā „Trapani”, Apes pagastā
Izskatot D. Trapana, deklarētā dzīves vieta xxxxxxxxxxxxxxxx, 15.02.2013. iesniegumu,
saľemts Apes novada domē 15.02.2013. un reģistrēts ar Nr. A/3-16/39, par atļaujas izsniegšanu
nozāģēt bojātus kokus īpašumā „Trapani”, Apes pagastā, Apes novadā,
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām„ 21.panta 27.punktu; Ministru kabineta 02.05.
2012. noteikumiem Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meţa”; Apes novada pašvaldības
domes 26.11.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Saskaľošanas kārtība koku ciršanai ārpus meţa
zemes Apes novada teritorijā” un Apes novada domes Vides komisijas 19.03.2013. apsekošanas aktu
Nr. A/3-16/39/AA, un domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēdes 21.03.2013. lēmumu
(prot.Nr.6, 18.p.),
Atļaut D.Trapanam nozāģēt bojātus kokus koku rindās īpašumā „Trapani”, Apes pagastā, un
iegūto koksni izmantot kurināmā sagatavošanai.
Nozāģējamo koku sastāvs: egles, liepas, apses un lapegles.
Lēmums stājas spēkā domes sēdes lēmuma parakstīšanas dienā.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloţa ielā
13A, Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma
paziľošanas dienas.
Pielikumā:
1. Apsekošanas akts A/3-16/39/AA – uz 1 lapas
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. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2013.gada 28.martā

sēdes protokols Nr. 4, 19.p.

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.96
Apē
Par Jāzepa Vītola memoriālā muzeja „Anniľas” nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. punktu, Muzeju likumu,
Ministru kabineta 21.11.2006. noteikumiem Nr. 956 „Par Nacionālo muzeju krājumu”, Ministru
kabineta 13.10.2009. noteikumiem Nr. 1178 " Attīstības plānošanas izstrādes un ietekmes
izvērtēšanas noteikumi”, un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 27.03.2013.
lēmumu prot.Nr.7, 17.p.,
1. Apstiprināt Jāzepa Vītola memoriālā muzeja "Anniľas" nolikumu.
Pielikumā uz 3 lapām.
2. Uzdot Gaujienas pagasta pārvaldei nodrošināt J.Vītola memoriālā muzeja „Anniľas” lietvedību
un finanšu un grāmatvedības uzskaiti.
3. Nolikums stājas spēkā ar pieľemšanas dienu.
4. Atzīt par spēku zaudējušu 2011.gada 24.novembrī apstiprināto Jāzepa Vītola memoriālā muzeja
„Anniľas” nolikumu.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

APSTIPRINĀTS
Apes novada domes
2013. gada 28. marta sēdē
Lēmums Nr. 96 (protokols Nr. 4, 19.p)
JĀZEPA

VĪTOLA

MEMORIĀLĀ
NOLIKUMS

MUZEJA

„ANNIĽAS"

1. VISPĀRĪGĀ DAĻA
1.1. Jāzepa Vītola memoriālais muzejs "Anniľas", turpmāk tekstā „muzejs", ir sabiedrībai
pieejama pētnieciska un izglītojoša Apes novada pašvaldības iestāde, kas izveidota valsts
kultūrpolitikas īstenošanai un kura normatīvos aktos noteiktās kompetences ietvaros vāc,
glabā, pēta un popularizē komponista J.Vītola personību un daiļradi.
1.2. Muzeja misija: Saglabāt un profesora Jāzepa Vītola kultūrvēsturisko mantojumu, iesaistot to
aktīvā un mūsdienīgā apritē.
1.3. Muzejs savā darbībā ievēro Satversmi, Muzeju likumu, Ministru kabineta 2006.gada
21.novembra noteikumus Nr.956 „Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu”, citus saistošos
normatīvos aktus, Apes novada domes lēmumus, rīkojumus un šo Nolikumu.
1.4. Muzeja pamatkrājums ir Nacionālā muzeju krājuma sastāvdaļa, kas atrodas valsts
aizsardzībā. Tā veidošana, uzskaite, papildināšana, saglabāšana un izmantošana tiek veikta
saskaľā ar Muzeju likumu un Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumiem Nr.956
„Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu.
1.5. Muzeja adrese: «Anniľas», Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads, LV-4339
2. MUZEJA UZDEVUMI UN FUNKCIJAS
2.1. Īstenot muzeja misiju.
2.2. Realizēt misijai atbilstošu krājuma politiku – vākt, komplektēt, dokumentēt un saglabāt un
zinātniski apstrādāt muzeja profilam atbilstošas krājuma kolekcijas.
2.3. Veikt muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas pētniecības un sabiedrības izglītojošo
darbu.
2.4. Nodrošināt krājuma pieejamību sabiedrībai.
2.5. Veidot misijai atbilstošas, kvalitatīvas ekspozīcijas, izstādes un pasākumus muzeja
apmeklētājiem.
2.6. Pilnveidot muzeja materiāltehnisko bāzi kvalitatīvu un mūsdienīgu muzeja pakalpojumu
nodrošināšanai.
2.7. Izstrādāt un realizēt muzeja darbības un attīstības stratēģiju.
2.8. Nodrošināt darba aizsardzības, drošības tehnikas, ugunsdrošības un apsardzes noteikumu
ievērošanu.
2.9. Rūpēties par apkārtnes labiekārtošanu, veidojot vienotu ansambli un saglabājot
kultūrvēsturisko mantojumu.
3. MUZEJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS:
3.1. Muzeja pienākumi:
3.1.1. Nodrošināt muzeja krājuma saglabāšanu un pieejamību apmeklētājiem, pētniekiem
atbilstoši Ministru kabineta Noteikumiem par Nacionālo muzeju krājumu;
3.1.2. Veikt muzeja akreditāciju saskaľā ar Ministru kabineta izdotajiem Muzeju akreditācijas
noteikumiem;
3.1.3. Sniegt ikgadēju pārskatu un nepieciešamo informāciju par savu darbību pārraugošajām
institūcijām, Statistikas pārvaldei un Apes novada domei,

3.2. Muzeja tiesības:
3.2.1. Sniegt maksas pakalpojumus, veikt izdevējdarbību un apstiprinātā budţeta ietvaros
izmantot iegūtos līdzekļus muzeja darbības attīstībai, kolekciju papildināšanai un
saglabāšanai, restaurācijai, darbinieku profesionālo zināšanu pilnveidošanai, viľu
materiālai stimulēšanai un pētnieciskā darba nodrošināšanai;
3.2.2. lūgt un saľemt Kultūras ministrijas metodisko atbalstu;
3.2.3. saskaľā ar Autortiesību likumu realizēt autortiesības uz muzeja pārvaldījumā esošo
Nacionālā krājuma daļu;
3.2.4. saľemt līdzekļus no valsts budţetā speciāli paredzētiem mērķiem, īpašu kultūrvēsturisku,
tēlotājas mākslas un citu nacionāli nozīmīgu projektu un programmu realizēšanai;
3.2.5. Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izvest uz laiku muzeja kolekcijas vai atsevišķus
priekšmetus ārpus valsts robeţām, ievērojot kultūras pieminekļu izvešanas kārtību un
saľemot Kultūras ministrijas atļauju; saľemt valsts garantētu apdrošināšanu
starptautisku izstāţu rīkošanai;
3.2.6. uz Apes novada domes pilnvarojuma pamata slēgt civiltiesiskus darījumus, lai sekmētu
muzeja darbības nodrošināšanu, krājuma saglabāšanu un papildināšanu, ievērojot
Ministru kabineta Noteikumus par Nacionālo muzeju krājumu;
3.2.7. atbilstoši kompetencei sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskām
organizācijām, fiziskām un juridiskām personām, kā arī starptautiskām institūcijām muzeja
darbības jautājumos;
3.2.8. saľemt Apes novada pašvaldības budţeta līdzekļus muzeja ēkas uzturēšanai, kā arī
papildu finansu līdzekļus ziedojumu un dāvinājumu veidā;
3.2.9. saskaľojot ar pašvaldību, muzejs ir tiesīgs patstāvīgi sadarboties ar muzejiem citās
valstīs, iestāties starptautiskās muzeju organizācijās un piedalīties to darbā.
4. MUZEJA PĀRVALDE UN STRUKTŪRA
4.1. Muzeja pārvaldes institūcija ir Apes novada Dome, kura pieľem un atbrīvo no darba muzeja
vadītāju, informējot Muzeju padomi.
4.2. Muzeja vadītājs:
4.2.1. izstrādā muzeja darbības stratēģiju, saskaľo to ar Apes novada Domi, atbild par muzeja
darbību kopumā
4.2.2. izstrādā iekšējos noteikumus muzeja darbībai un tā valdījumā esošā Nacionālā krājuma
veidošanai, papildināšanai, uzskaitei, saglabāšanai un izmantošanai saskaľā ar šo
nolikumu un Ministru kabineta Noteikumiem par Nacionālo muzeju krājumu
4.2.3. sagatavo muzeja budţeta projektu un nodrošina piešķirtā finansējuma lietderīgu,
budţetam un muzeja mērķiem atbilstošu izmantošanu, kā arī muzeja mantas saglabāšanu;
4.2.4. pārstāv muzeja intereses valsts un pašvaldību institūcijās, sabiedriskās organizācijās,
4.2.5. sastāda amata vienību sarakstu, nosaka viľu darba pienākumus, atalgojumu apstiprinātā
finansējuma ietvaros, ko apstiprina Apes novada domē;
4.2.6. atbild par darbinieku profesionālās izglītības pilnveidošanu;
4.2.7. sadarbībā ar Gaujienas pagasta pārvaldes komunālo nodaļu risina ar muzeja ēkas un
pieguļošās teritorijas apsaimniekošanu un uzturēšanu saistītos jautājumus;
4.2.8. apstiprina Krājuma komisijas sastāvu.
4.3. Muzeja krājuma politiku realizē krājuma glabātājs.
4.4. Muzejā darbojas krājuma komisija 3 cilvēku sastāvā, kura darbojas saskaľā ar krājuma
komisijas nolikumu.
4.5. Apes novada dome organizē un pilnvaro atbilstošas struktūras muzeja grāmatvedības
uzskaites un lietu nomenklatūru vešanai, pieľemt un atbrīvot no darba muzeja darbiniekus.

5. MUZEJA FINANSU LĪDZEKĻI
5.1. Muzeja darbību finansē no:
5.1.1. pašvaldības piešķirtā budţeta finansējuma;

ieľēmumiem no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un biļešu realizācijas;
fizisko un juridisko personu ziedojumiem un dāvinājumiem;
daţādu projektu īstenošanai piešķirtajiem vai konkursu kārtībā iegūtajiem programmu
un fondu līdzekļiem.
5.2. Muzeja finanšu līdzekļi tiek paredzēti:
5.2.1. muzeja darbības nodrošināšanai, personāla algošanai un nodokļu maksājumiem;
5.2.2. muzeja krājuma saglabāšanai un fiziskajai drošībai;
5.2.3. muzeja krājuma izpētei un izmantošanai, sabiedrības izglītošanai un kultūrvēsturisko
vērtību popularizēšanai, veidojot ekspozīcijas un izstādes, kā arī izmantojot citus ar
muzeja darbu saistītus izglītošanas un popularizēšanas veidus;
5.2.4. muzeja ēkas uzturēšanai un remontam;
5.2.5. muzeja krājuma papildināšanai (priekšmetu iepirkšanai, ekspedīcijām);
5.2.6. muzeja priekšmetu konservācijai un restaurācijai;
5.2.7. starptautiskai sadarbībai.
5.3. Muzeja finanšu darbība un tās kontrole tiek veikta saskaľā ar normatīvajiem aktiem. Apes
novada domes lēmumiem, rīkojumiem.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.

6. MUZEJA DARBĪBAS UZRAUDZĪBA
6.1. Apes novada dome:
6.1.1. lemj par muzeja nolikuma grozījumiem un papildinājumiem;
6.1.2. apstiprina muzeja darbības un attīstības stratēģiju;
6.1.3. kontrolē muzeja darbību, budţetā piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu, rīcības tiesiskumu,
darbības efektivitāti;
6.1.4. pieľem darbā, atbrīvo no darba muzeja vadītāju un nosaka amatalgu.
7. MUZEJA LIKVIDĀCIJA UN REORGANIZĀCIJA
7.1. Lēmumu par muzeja likvidāciju vai reorganizāciju pieľem Apes novada dome, konsultējoties
ar Muzeju padomi.
7.2. Reorganizācijas un likvidācijas gadījumos muzejam ir pienākums konsultēties ar Muzeju
padomi jautājumos par turpmāko rīcību ar Nacionālajā krājumā iekļautajiem muzeja
priekšmetiem.
8. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
8.1. Atzīt par spēku zaudējušu 2011.gada 24.novembrī apstiprināto Jāzepa Vītola memoriālais muzejs
"Anniľas" nolikumu.
8.2. Nolikums stājas spēkā ar pieľemšanas dienu.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda Harju

LATVIJAS REPUBLIKA

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

sēdes protokols Nr. 4, 20.1.p.

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.97
Apē
Par grozījumiem Apes novada domes 24.02.2011. lēmumā Nr.37 ( prot. Nr.4., 2.p.) „Par Apes
novada pašvaldības iestāţu amatpersonu un darbinieku darba samaksas noteikšanas kārtību”,
1., 3., 4. un 5.pielikumā
Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas
13.punktu, „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu”, Ministru
kabineta 2010.gada 30. novembra noteikumiem Nr.1075 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu
katalogs”, Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr. 1651 „Noteikumi par valsts
tiešās pārvaldes iestāţu amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to
noteikšanas kārtību” ,
pamatojoties uz Apes novada domes amatpersonu un darbinieku novērtēšanas rezultātiem un
Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 27.03.2013. lēmumu (prot.Nr.7, 16.p.),
1.Veikt grozījumus Apes novada domes 24.02.2011.lēmumā Nr. 37 ( prot. Nr. 4, 2. p.) „Par Apes
novada pašvaldības iestāţu amatpersonu un darbinieku samaksas noteikšanas kārtību”:
1. 1.pielikumā „Apes novada pašvaldības iestāţu Amatu katalogs” izslēgt amatu „pārvalţu
vadītāji” no 23.punkta „Klientu apkalpošana”:
Saime
(apakšsaime),
līmenis
IIIB

Amata
nosaukums

Pārvalţu
vadītāji

Līmeľa
raksturojums

Amata
paraugapraksts

Sniedz
pakalpojumus un
koordinē citu
attiecīgās jomas
speciālistu darbu.
Var piedalīties
klientu
apkalpošanas
standartu izstrādē

Pārrauga klientu
apkalpošanas procesu
Pārzina valsts pārvaldes
iestāžu kompetences
jautājumus
Veic vispārīgu
normatīvo aktu analīzi,
izvērtējot to
piemērojamību iestādes
kompetences jomās
Izsaka priekšlikumus
darba organizācijas
uzlabošanai un klientu
apkalpošanas kvalitātes
paaugstināšanai
Atbilstoši kompetencei

Vienādo
amatu
skaits
3

Mēnešalgu
grupa
atbilstoši
līmenim
9

Mēnešalgu
diapazons
232571

konsultē fiziskas un
juridiskas personas
Risina problēmas (arī
nestandarta situācijās)
un veic mediatora
funkcijas konflikta
gadījumos starp fiziskām
un juridiskām personām
Izskata informācijas
pieprasījumus un
sagatavo atbildes
Izsniedz informāciju
(izziņu un apliecinātu
kopiju veidā) par
iestādes reģistros
iekļautajiem subjektiem
un juridiskajiem faktiem
Koordinē jaunāko klientu
apkalpošanas speciālistu
darbu

2. 1.pielikumā „Apes novada pašvaldības iestāţu Amatu katalogs” 1.punktā „Administratīvā
vadība” iekļaut amatu „pārvaldes vadītājs” un izteikt šādā redakcijā:
Saime
(apakšsaime),
līmenis

Amata
nosaukums

Līmeľa
raksturojums

Amata
paraugapraksts

IVA

Pārvaldes
vadītājs

Administratīvi
vada mazas
padotības
iestādes darbu

Koordinē s iestādes
darbu; Organizē un
kontrolē valsts budžeta
līdzekļu sadali un
izlietošanu iestādes
darbības jomā ;Bez īpaša
pilnvarojuma pārstāv
iestādi institūcijās;
Izsniedz informāciju
(izziņu un apliecinātu
kopiju veidā) par iestādes
reģistros iekļautajiem
subjektiem un
juridiskajiem faktiem

Vienādo
amatu
skaits

Mēnešalgu Mēnešgrupa
algu
atbilstoši
diapalīmenim
zons

3

11

271793

3. Veikt grozījumus Apes novada domes 24.02.2011. lēmumā Nr.37 (prot.Nr.4,2.p.) „Apes novada
domes, administrācijas un iestāţu darbinieku amatu un darba algu saraksts Apē” :
3.1. 4. Pielikumā – 4.1. Gaujienas pagasta pārvalde, amatus „pārvaldes vadītājs”, „lietvedissekretārs”, „pagasta pārvaldes arhīva pārzinis”, izteikt šādā redakcijā:
Amata nosaukums
Mēnešalga
Mēnešalga
Mēnešalga kopā
normālajam darba
nepilnajam darba
laikam
laikam
Pārvaldes vadītājs
500
300
300
Lietvedis- sekretārs

360

Pagasta pārvaldes
320
arhīva pārzinis
3.2.Finansējuma avots – Gaujienas pārvaldes budţets.
3.3.Lēmums stājas spēkā ar 01.04.2013.

216

216

32

32

4. Veikt grozījumus Apes novada domes 24.02.2011. lēmumā Nr.37 (prot.Nr.4,2.p.) „Apes novada
domes, administrācijas un iestāţu darbinieku amatu un darba algu saraksts Apē” :
4.1. 5. Pielikumā – 5.1. Trapenes pagasta pārvalde, „pārvaldes vadītājs”, „lietvedis-sekretārs”,
„pagasta pārvaldes kasieris”, izteikt šādā redakcijā:
Amata nosaukums
Mēnešalga
Mēnešalga
Mēnešalga kopā
normālajam darba
nepilnajam darba
laikam
laikam
Pārvaldes vadītājs
500
250
250
360

180

180

295

89

89

Lietvedis- sekretārs
Pagasta pārvaldes
kasieris
4.2.Finansējuma avots – Trapenes pārvaldes budţets.
4.3.Lēmums stājas spēkā ar 01.04.2013.
5. Veikt grozījumus Apes novada domes 24.02.2011. lēmumā Nr.37 (prot.Nr.4,2.p.) „Apes novada
domes, administrācijas un iestāţu darbinieku amatu un darba algu saraksts Apē” :
5.1.
3. Pielikumā – 3.1. Virešu pagasta pārvalde, „pārvaldes vadītājs”, „lietvedis-sekretārs”,
„pagasta pārvaldes arhīva pārzinis”, izteikt šādā redakcijā:
Amata nosaukums
Mēnešalga
Mēnešalga
Mēnešalga kopā
normālajam darba
nepilnajam darba
laikam
laikam
Pārvaldes vadītājs
500
250
250
360

180

180

32

32

Lietvedis- sekretārs
320
Pagasta pārvaldes
arhīva pārzinis
5.2.Finansējuma avots – Virešu pārvaldes budţets.
5.3.Lēmums stājas spēkā ar 01.04.2013.
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
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sēdes protokols Nr. 4, 20.2.p .

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.98
Apē
Par grozījumiem Apes novada domes 24.02.2011. lēmumā Nr.37 ( prot. Nr.4., 2.p.) „Par Apes
novada pašvaldības iestāţu amatpersonu un darbinieku darba samaksas noteikšanas kārtību”,
1. un 2.pielikumā
Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas
13.punktu, „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu”, Ministru
kabineta 2010.gada 30. novembra noteikumiem Nr.1075 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu
katalogs”, Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr. 1651 „Noteikumi par valsts
tiešās pārvaldes iestāţu amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to
noteikšanas kārtību”,
pamatojoties uz Apes novada domes amatpersonu un darbinieku novērtēšanas rezultātiem un
Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 27.03.2013. lēmumu (prot.Nr.7, 16. p.),
1.Veikt grozījumus Apes novada domes 24.02.2011.lēmumā Nr. 37 ( prot. Nr. 4, 2. p.) „Par Apes
novada pašvaldības iestāţu amatpersonu un darbinieku samaksas noteikšanas kārtību”:
1. 1.pielikumā „Apes novada pašvaldības iestāţu Amatu katalogs” 18.3.punktā „Dokumentu
pārvaldība” apvienot amatus „domes sekretārs” un „kancelejas vadītājs” un izteikt jaunā redakcijā:
Saime
(apakšsaime),
līmenis

Amata
nosaukums

Līmeľa
raksturojums

Amata
paraugapraksts

III

Kancelejas
vadītājsdomes
sekretārs

Veic procedūrās
aprakstītus
sareţģītus, kā arī
nestandarta
uzdevumus
iestādes
dokumentu
pārvaldības
nodrošināšanai

Izvērtē, atlasa un kārto
dokumentus informatīvā
atbalsta nodrošināšanai
dažādos dokumentu
pārvaldības posmos ;
Kontrolē dokumentu (arī
klasificētu dokumentu)
izpildes termiņus, gatavo
priekšlikumus uzdevumu
izpildes nodrošināšanai;
Savas kompetences
ietvaros piedalās
dokumentu radīšanā
Piedalās iestādes
lietvedības sistēmas
izstrādē, nodrošina

Vienādo
amatu
skaits

1

Mēnešalgu
grupa
atbilstoši
līmenim
8

Mēnešalgu
diapazons
225502

jauninājumu un
uzlabojumu ieviešanu;
Konsultē amatpersonas
un citas fiziskās un
juridiskās personas par
dokumentu iesniegšanas
prasībām un dokumentu
apriti ;
Var vadīt zemāka līmeņa
darbiniekus ;
Veic darbaudzināšanu
lietvedības jomā

2. Veikt grozījumus Apes novada domes 24.02.2011. lēmumā Nr.37 (prot.Nr.4,2.p.) „Apes novada
domes, administrācijas un iestāţu darbinieku amatu un darba algu saraksts Apē” :
2.1. 2. Pielikumā – 2.1.2. Kanceleja: apvienot amatus „domes sekretārs” un „kancelejas
vadītājs” un izteikt jaunā redakcijā:
Amata nosaukums
Mēnešalga
Mēnešalga
Mēnešalga kopā
normālajam darba
nepilnajam darba
laikam
laikam
Kancelejas vadītājs440
440
domes sekretārs
2. Pielikumā – 2.1.2. Kanceleja: „personāla speciālists”
speciālists”, izteikt jaunā redakcijā:
Amata nosaukums
Mēnešalga
Mēnešalga
normālajam darba
nepilnajam darba
laikam
laikam
Personāla speciālists
440
308
2.2.

Sabiedrisko attiecību
speciālists

400

200

un „sabiedrisko attiecību
Mēnešalga kopā

308

200

2. Pielikumā – 2.5. Dzimtsarakstu nodaļa, „vadītājs” un „vadītāja vietnieks” nepilnam darba
laikam, izteikt jaunā redakcijā:
Amata nosaukums
Mēnešalga
Mēnešalga
Mēnešalga kopā
normālajam darba
nepilnajam darba
laikam
laikam
Vadītājs
440
220
220
2.3.

Vadītāja vietnieks

440

132

132

2.4..Finansējuma avots – Apes novada domes budţets.
2.5.Lēmums stājas spēkā ar 01.04.2013.
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Astrīda HARJU
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Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2013.gada 28.martā

sēdes protokols Nr. 4, 20.3.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.99
Apē
Par grozījumiem Apes novada domes 24.02.2011. lēmumā Nr.37 ( prot. Nr.4., 2.p.) „Par Apes
novada pašvaldības iestāţu amatpersonu un darbinieku darba samaksas noteikšanas kārtību”,
5.pielikumā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās
daļas 13.punktu, „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu”,
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 30. novembra noteikumiem Nr.1075 „Valsts un
pašvaldību institūciju amatu katalogs”, Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr. 66
„Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās
noteikšanas kārtību”, 21.02.2013. J. Celenberga iesniegumu, un Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 27.03.2013. lēmumu (prot.Nr.7, 16. p.),
1. Veikt grozījumus Apes novada domes 24.02.2011.lēmuma Nr. 37 ( prot. Nr. 4, 2. p.) „Par Apes
novada pašvaldības iestāţu amatpersonu un darbinieku darba samaksas noteikšanas kārtību”
5.pielikumā „Apes novada domes iestāţu darbinieku amatu un darba algu saraksts Trapenes
teritorijā”:
„5.4. Feldšeru punkts”: izteikt amatu „Trapenes feldšeru punkta vadītājs” jaunā redakcijā:
Amata nosaukums
Mēnešalga
Mēnešalga
Mēnešalga kopā
normālajam darba
nepilnajam darba
laikam
laikam
Trapenes feldšeru
500,500,punkta vadītājs
1.1. Finansējuma avots – Trapenes pagasta pārvaldes budţets.
1.2. Lēmums stājas spēkā ar 01.04.2013.
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA
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sēdes protokols Nr. 4, 20.4.p.

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.100
Apē
Par grozījumiem domes 24.02.2011. lēmuma Nr.37 (prot. Nr.4, 2.punkts)
„Par Apes novada pašvaldības iestāţu amatpersonu un darbinieku darba samaksas noteikšanas
kārtību” 2.pielikumā
Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, „Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu”, Ministru kabineta 30.11.2010.noteikumiem
Nr.1075 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, Ministru kabineta
22.12.2009.
noteikumiem Nr.1651 "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāţu amatpersonu un darbinieku darba
samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību", Teritorijas plānošanas likumu un Ministru
Kabineta 16.10.2012. noteikumiem Nr.711„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” ar mērķi sagatavot un aktualizēt sekojošus dokumentus: Apes novada Ilgtspējīgas
attīstības stratēģija 2013.-2030,Apes novada attīstības programma 2013.-2020, Apes novada
pašreizējās situācijas raksturojums, Apes novada teritorijas plānojums 2013.-2025. un Apes novada
domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 27.03.2013. lēmumu (prot.Nr.7, 16. p.),
1. Izdarīt grozījumus Apes novada domes 24.02.2011. lēmumā Nr. 37 (prot.Nr.4, 2. p) „Apes
novada domes, administrācijas un iestāţu darbinieku amatu un darba algu saraksts Apē”
2.pielikumā 2.1.3 punktu papildināt šādā redakcijā:

Amata nosaukums
Projektu vadītājs
(teritorijas attīstības
plānošanas
speciālists)

2.1.3. Attīstības un plānošanas nodaļa
Mēnešalga
Mēnešalga
normālajam darba
nepilnajam darba
laikam
laikam
400
-

Mēnešalga kopā

400

2. Finansējuma avots Apes novada domes budţets.
3. Lēmums stājas spēkā ar 01.04.2013.
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

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

sēdes protokols Nr. 4, 21.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.101
Apē
Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Apes novada domes Sociālās aprūpes centrā
„Trapene”
Saskaľā ar likumu „Par pašvaldībām” 15. panta pirmo daļu, 21. panta pirmās daļas 14.
punkta g) apakšpunktu, likuma „Par pašvaldību budţetiem” 20. pantu, un Apes novada domes
Finanšu un tautsaimniecības komitejas 21.03.2013. lēmumu (prot.Nr.6, 22. p.),
1. Apstiprināt Apes novada Sociālās aprūpes centra „Trapene” sniegtos maksas pakalpojumus:
Nr.p.k.
1.
2.
3.

Pakalpojuma veids
Ēdināšanas pakalpojumi
Pusdienas pieaugušajiem
Pārtikas atkritumu realizācija
Veļas mazgāšanas pakalpojums

Mērvienība
1 personai

Maksa LVL
0.25

1 kg
1 kg

0.10
0.30

2. Pakalpojuma maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras saľem attiecīgos
pakalpojumus pēc vienošanās.
3. Maksa par saľemamo pakalpojumu iemaksājama pirms tā izmantošanas pakalpojuma
sniedzējam, par tā nomaksu tiek izsniegts grāmatvedības norēķina dokuments.
4. Iekasētās naudas summas tiek ieskaitītas pašvaldības budţetā.
5. Pakalpojuma maksā nav iekļauts PVN.
6. Atbildīgais Sociālās aprūpes centra „Trapene” direktore Dina Jāľekalne
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

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

sēdes protokols Nr. 4, 22.p.

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.102
Apē
Par nekustāmā īpašuma „Mācītājmāja” Gaujienas pagastā, Apes novadā, zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu
Izskatot Sabiedrības ar ierobeţotu atbildību „Metrum” 2013. gada 31. janvāra iesniegumu
Nr.10/a/43-2013 par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustāmajam īpašumam „Mācītājmāja”
Gaujienas pagastā, Apes novada, Valsts Zemes dienesta 11.03.2013. vēstuli Nr. 10-2/227209-21,
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”31.p., Ministru kabineta noteikumiem Nr. 496 “Nekustāmā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība” 2.punktu
un trešās daļas 16.punktu, Kadastra likuma 631 panta otro daļu, un Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 21.03.2013. lēmumu (prot.Nr.6, 23. 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.
3. Atlikušajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3648 001 0158, platība 5,3 ha, atstāj līdzšinējo
nosaukumu un adresi „Mācītājmāja”, Gaujienas pagasts Apes novads, LV-4339.
4. Atdalāmajai zemes vienībai 10,6 ha platībā noteikt nekustāmā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - NĪLM kods 0101.
5. Atlikušajai zemes vienībai 5,6 ha platībā atstāt līdzšinējo nekustāmā īpašuma lietošanas mērķi:
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - NĪLM kods 0101.

6. Apstiprinātu zemes ierīcības projekta vienu eksemplāru nosūtīt Valsts zemes dienesta Vidzemes
reģionālajai nodaļai.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloţa 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. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2013.gada 28.martā

sēdes protokols Nr. 4, 23.p.

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.103
Apē
Par zemes iznomāšanu J. Oplucānam
Izskatot J. Oplucāna, personas kods xxxxxx-xxxxx, iesniegumu, kas reģistrēts Apes novada
domē 19.01.2013. ar Nr. A/3-16/63, par zemes iznomāšanu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14 a) punktu, un Apes novada domes
Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 21.03.2013. lēmumu (prot.Nr.6, 24. p.),
Iznomāt J. Oplucānam, personas kods xxxxxx-xxxxx, ar 2013.gada 1.janvāri zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 36250030105 daļu ar platību 0,4996 ha līdz 2017.gada
31.decembrim, nosakot zemes izmantošanas mērķi - personīgo palīgsaimniecību zeme.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloţa
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. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2013.gada 28.martā

sēdes protokols Nr. 4, 24.p.

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.104
Apē
Par zemes iznomāšanu E. Dunduram
Izskatot E. Dundura, personas kods xxxxxx-xxxxx, iesniegumu, kas reģistrēts Apes novada
domē 19.01.2013. ar Nr. A/3-16/62, par zemes iznomāšanu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14 a) punktu, un Apes novada domes
Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 21.03.2013. lēmumu (prot.Nr.6, 25. p.),
Iznomāt E. Dunduram, personas kods xxxxxx-xxxxx, ar 2013.gada 1.janvāri zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 36250030105 daļu ar platību 0,2021 ha līdz 2017.gada 31.decembrim, nosakot
zemes izmantošanas mērķi - personīgo palīgsaimniecību zeme.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloţa 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. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2013.gada 28.martā

sēdes protokols Nr. 4, 25.p.

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.105
Apē
Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam, zemes gabalam „Jaši 3”, Apes
pagasts, Apes novads, LV4337
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, „Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma” 5.panta ceturto daļu un izvērtējot Apes novada domes rīcība esošo
informāciju un SIA „Latio vērtētāji un konsultanti Vidzemē” 2012.gada 20.novembra ziľojumu „Par
nekustāmā īpašuma „Jaši 3”, Apes pagasts, Apes novads, LV-4337 tirgus vērtības aprēķināšanu”,
saskaľā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta 5.daļas, 8.panta 2.,3.,6.,7. daļas,
37.panta 4.daļas un 44.panta 4.daļas un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Parejas
noteikumu 12.punkta, Ministru kabineta 2011.gada 1.februara noteikumiem Nr.109 ”Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta”; likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta 1.daļas 2.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
17.punktu, un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 27.03.2013. lēmumu
(prot.Nr.7, 4. p.),
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu „Jaši 3”, kadastra Nr.3625 003 0195, ar kopējo
platību 0,3440 ha, kas sastāv no diviem zemes gabaliem - zemes vienības 0,2304 ha platībā ar
kadastrs apzīmējumu 3625 003 0194 un zemes vienības 0,1136 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 3625 003 0077, kas atrodas „Jaši 3” Apes pagastā, Apes novadā , LV-4337.
2. Noteikt nekustama īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
3. Apstiprināt nekustama īpašuma „Jaši 3” Apes pagastā, Apes novada, LV-4337, kadastra
Nr.3625 003 0195 - , pārdošanas brīvo cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu – Ls 1400.00
(viens tūkstotis četri simti lati).
4. Noteikt, ka maksāšanas līdzekļi ir 100% lati.
5. Pēc nosacītās cenas apstiprināšanas personai, kurai ir apbūvēta zemes gabala pirmpirkuma
tiesības nosūtīt atsavināšanas paziľojumu.
6. Atsavināmā īpašuma pircējam pirkuma samaksas termiľu noteikt līdz 2013.gada 30.aprīlim
(ieskaitot).
7. Pirkuma maksa maksājama Apes novada pašvaldības AS SWEDBANK bankas kontā:
LV47HABA0551026374926, bankas kods: HABALV2X.
8. Veicot galīgo norēķinu, no pirkuma summas tiek atrēķināts avansa maksājums Ls 500,00
(pieci simti lati) pēc noslēgtās vienošanās ar personu, kurai ir apbūvēta zemes gabala
pirmpirkuma tiesības par avansa maksājumu par pašvaldības īpašuma „Jaši 3” Apes pagastā
Apes novadā, sagatavošanu atsavināšanai.
9. Pēc pirkuma summas pilnas samaksas, viena mēneša laikā sagatavot un noslēgt nekustāmā
īpašuma „Jaši 3”, kadastra Nr.3625 003 0195, Apes pagasta, Apes novadā, LV-4337,
pārdevuma- pirkuma līgumu.
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

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

sēdes protokols Nr. 4, 26.p.

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.106
Apē
Par Apes novada ilgtermiľa attīstības stratēģijas 2013-2030.gadam izstrādes uzsākšanu
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības
plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu, 8. un 9.pantu, Teritorijas attīstības plānošanas
likuma 5.panta pirmās daļas trešo punktu, 12.panta pirmo daļu, 20., 21 un pārejas noteikumu 6.pantu,
un Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības
plānošanas procesā” 6. un 7.punktu, Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumu Nr.711 "Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 2., 3. 66. un 67.punktu, un Apes novada
domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 27.03.2013. lēmumu (prot.Nr.7, 5. p.),
1.Uzsākt Apes novada ilgtermiľa attīstības stratēģijas 2013-2030.gadam izstrādi.
2. Par ilgtermiľa attīstības stratēģijas 2013-2030.gadam izstrādes vadītāju apstiprināt Apes
novada domes projektu vadītāju Diānu STRAUBI.
3. Izveidot attīstības stratēģijas izstrādes vadības grupu sekojošā sastāvā:
3.1. Astrīda HARJU – Apes novada domes priekšsēdētāja, vadības grupas vadītāja;
3.2. Ārija CEĻMILLERE - Apes novada domes priekšsēdētājas vietniece;
3.3. Viesturs DANDENS - Apes novada domes priekšsēdētājas vietnieks;
3.4. Jānis LIBERTS - Apes novada domes priekšsēdētājas vietnieks;
3.5. Anda EIHENBAUMA - Vidzemes plānošanas reģiona telpiskās attīstības plānotāja;
3.6. Jurijs RONIMOISS - Apes novada domes administrācijas vadītājs;
3.7. Liene ĀBOLKALNE - Apes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas
vadītāja;
3.8. Inese MUCENIECE - Apes novada domes projektu vadītāja;
3.9. Māris CEĻMILLERS - Apes novada domes projektu vadītājs;
3.10. Ritma KĀRKLIĽA – Apes novada Trapenes pagasta zemes lietu speciālists.
4. Apstiprināt Apes novada ilgtermiľa attīstības stratēģijas 2013-2030.gadam uzdevumu saskaľā
ar pielikumu Nr.1.
5.Lēmumu par Apes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu divu nedēļu
laikā elektroniski nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Vidzemes
plānošanas reģionam.
6.Lēmumu par Apes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu triju darbdienu
laikā ievietot Apes novada domes mājas lapā www.apesnovads.lv, divu nedēļu laikā publicēt
laikrakstā „Malienas Ziľas” un Apes novada informatīvajā izdevumā „Apes Novada Ziľas”.
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

1.pielikums
Apes novada domes 28.03.2013.
Lēmumam Nr.106, prot. Nr.4, 26.p.

DARBA UZDEVUMS
Apes novada ilgtermiľa attīstības stratēģijas 2013-2030.gadam izstrādei

1. Izstrādāt Apes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju ( turpmāk tekstā IAS), kurā noteikts
ilgtermiľa attīstības redzējums.
2. Ilgtermiľa attīstības stratēģijas izstrādes pamatojums:
2.1. Attīstības plānošanas sistēmas likums;
2.2. Teritorijas attīstības plānošanas likums.
2.3. Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumi Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem”.
2.4. Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība
attīstības plānošanas procesā”.
3. Apes novada IAS izstrādi veikt saskaľā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu
prasībām un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM, pirms tam
RAPLM) izstrādātajiem ieteikumiem „Metodiskie ieteikumi ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un
attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”.
4. IAS izstrādes uzdevumi:
4.1. Izvērtēt un ľemt vērā Vidzemes plānošanas reģiona spēkā esošos teritorijas attīstības
plānošanas dokumentus un to vietējo pašvaldību spēkā esošus teritorijas attīstības
plānošanas dokumentus, ar kurām robeţojas novads;
4.2. Veikt pašreizējās situācijas analīzes kopsavilkumu no ilgtermiľa attīstības perspektīvas
viedokļa (tendences un prognozes);
4.3. Noteikt Apes novada ilgtermiľa (ne vairāk kā 25 gadi) attīstības redzējumu;
4.4. Definēt stratēģiskos mērķus;
4.5. Noteikt attīstības prioritātes un teritorijas specializāciju;
5. Noteikt telpiskās attīstības perspektīvu ( apraksta un brīvi izvēlētā veidā grafiski attēlo vēlamo
teritorijas telpisko struktūru), ietverot:
5.1. nozīmīgākos esošos telpiskās struktūras elementus un vēlamās ilgtermiľa izmaiľas,
galvenās funkcionālās telpas;
5.2. apdzīvojuma struktūru un publisko pakalpojumu klāstu;
5.3. galvenos transporta koridorus un infrastruktūru, kā arī maģistrālos inţenierkomunikāciju
tīklus un objektus;
5.4. dabas teritoriju telpisko struktūru, tai skaitā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklu;
5.5. kultūrvēsturiski nozīmīgās teritorijas;
5.6. ainaviski vērtīgās un citas īpašas teritorijas;
5.7. prioritāri attīstāmās teritorijas.
6. Noteikt IAS uzraudzības rādītājus.
7. Nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību IAS izstrādē, iesaistot darba grupās un
sabiedriskajās apspriedēs, atbilstoši 2009.gada 25.augusta Ministru kabineta noteikumi
„Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” noteiktajam.
8. Sagatavot un Vides pārraudzības valsts birojā iesniegt iesniegumu ar aicinājumu izvērtēt
stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību IAS.
Domes priekšsēdētāja
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LATVIJAS REPUBLIKA

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

sēdes protokols Nr. 4, 27.p.

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.107
Apē
Par ierobeţojumu satiksmei pa Apes novada autoceļiem
no publikācijas brīţa līdz 2013.gada 31.maijam
Ľemot vērā klimatiskos apstākļus (lietu, slapju sniegu), kā arī, lai novērstu autoceļu
bojājumus uz Apes novada teritorijas autoceļiem, pamatojoties uz Ministru kabineta 15.12.1998.
noteikumu
Nr. 456 „Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami
transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobeţojumi” (grozījumi MK 122 no 13.03.2001. MK 522
no 27.06.2006.) 2.1., 4.2., 5, punktiem, un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības
komitejas 27.03.2013. lēmumu (prot.Nr.7, 6. p.),
1. Noteikt ierobeţojumus satiksmei pa Apes novada autoceļiem, no sludinājuma publikācijas
brīţa līdz 2013.gada 31.maijam, transportlīdzekļiem, kuru kopējā faktiskā masa pārsniedz
attiecīgi 2.5, 3.5 vai 7 tonnas,:
1.Pielikums - Apes pagasta teritorijas autoceļi, kuriem noteikti satiksmes ierobeţojumi pavasara
šķīdoľa laikā.
2.Pielikums -Trapenes pagasta teritorijas autoceļi, kuriem noteikti satiksmes ierobeţojumi
pavasara šķīdoľa laikā.
3.Pielikums - Virešu pagasta teritorijas autoceļi, kuriem noteikti satiksmes ierobeţojumi pavasara
šķīdoľa laikā.
2. Aprīkot augstāk minētos pašvaldības autoceļu ar ceļa zīmēm Nr. 312 (masas ierobeţojums
attiecīgi 2.5, 3.5 vai 7 tonnas).
3. Publicēt informāciju par satiksmes ierobeţojumiem laikrakstā „Malienas Ziľas” un „Apes
novada Ziľas” un Apes novada interneta mājas lapā www.apesnovads.lv.
4. Lēmuma izpildi veikt Apes novada teritoriālo vienību ceļu apsaimniekotājiem.
Domes priekšsēdētāja
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1.Pielikums
Apes novada domes
28.03.2013. lēmumam Nr. 107
( Prot. Nr.4, 27. p.)
Apes pagasta teritorijas autoceļi, kuriem noteikti satiksmes ierobeţojumi pavasara šķīdoľa
laikā
Satiksme ierobeţota
transportlīdzekļiem un to
sastāvam, kuru kopējā faktiskā
masa pārsniedz zīmē norādīto 7 tonnas
Autoceļa nosaukums
Satiksme ierobeţota posmā S
Ape –Kalpaki – Silmaļi - Melnupes
Sapnīši - Graudi

0,00
0,00

12,90
3,100

Lipski – Jaunlāči - Eglītes

0,00

11,440

Jaši – Baloţi -Vārpas

0,00

3,300

Ape – Priedītes - Priedulēni

0,00

1,83

Ape – Skripji – Dārziľi - Peļļi

0,00

10,30

Ķekši – Ķipari – Ţagatas - Purveiti

0,00

6,00

Grūbe - Silamiķītes

0,00

2,80

Grūbe - Jaunazuši

0,00

3,30

Vīksnas – Korintes - Grietiľas

0,00

2,90

Domes priekšsēdētāja
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2.Pielikums
Apes novada domes
28.03.2013. lēmumam Nr. 107
( Prot. Nr.4, 27. p.)
Trapenes pagasta teritorijas autoceļi, kuriem noteikti satiksmes ierobeţojumi pavasara šķīdoľa
laikā
Satiksme ierobeţota posmā
transporta līdzekļiem,
kuru masa pārsniedz 3,5 tonnas
Autoceļa nosaukums
No km
Līdz km
Trapene - Lejastrapene
0,00
4,653
Trapene - Nigasti
0,00
1,880
Kristiľi - Stādzeni
0,00
1,440
Indriķi-Ķēniľkalni
0,70
1,490

Domes priekšsēdētāja
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3.Pielikums
Apes novada domes
28.03.2013. lēmumam Nr. 107
( Prot. Nr.4, 27. p.)

Virešu pagasta teritorijas autoceļi, kuriem noteikti satiksmes ierobeţojumi pavasara
šķīdoľa laikā
Satiksme ierobeţota posmā
No km
Līdz km
Autoceļa nosaukums
Ierobeţojuma veids
V411-Čiekuri-Gargrīdas- Druvkalni
0,00
10,8
2,5 t
A2-Augstkalni
0,00
0,88
10 t
V411-Bišusili
0,00
6,32
10 t
V411-Līves - Kalnvidi
0,00
4,30
10 t
V368-Staldes
0,00
1,10
10 t
A2-Vecaidievi
0,00
1,99
10 t
Domes priekšsēdētāja
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LATVIJAS REPUBLIKA

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

sēdes protokols Nr. 4, 28.p.

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.108
Apē
Par Apes novada autoceļu vai to posmu saraksta ar noteiktajām uzturēšanas klasēm vasaras
sezonai no 2013.gada 1. aprīļa līdz 2013.gada 31.oktobrim
Saskaľā ar Ministru kabineta 09.03.2010. noteikumiem Nr.224 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”, kas nosaka valsts un
pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasības un to izpildes kontroles kārtību un ľemot vērā
transportlīdzekļu satiksmes intensitāti pa pašvaldības autoceļiem un Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 27.03.2013. lēmumu (prot.Nr.7, 7. p.),
Apstiprināt Apes novada autoceļu vai to posmu sarakstus ar noteiktajām uzturēšanas klasēm
ziemas sezonai no 2013.gada 1. aprīļa līdz 2013.gada 31.oktobrim.
1.
2.
3.
4.

Pielikumā - Apes pilsētas ielu un Apes pagasta autoceļu saraksts – uz 2 lpp,
Pielikumā – Gaujienas pagasta autoceļu saraksts- uz 2 lpp,
Pielikumā- Trapenes pagasta autoceļu saraksts – uz 2 lpp,
Pielikumā – Virešu pagasta autoceļu saraksts – uz 2 lpp.

Domes priekšsēdētāja
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1.Pielikums
Apes novada domes
28.03.2013. lēmumam Nr. 108
( Prot. Nr.4, 28. p.)

Apes pilsētas un Apes pagasta autoceļu uzturēšanas klases laika posmā
no 2013.gada 01.aprīļa līdz 2013.gada 31.oktobrim
Apes pilsētas ielu saraksts.
N.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Ceļa nosaukums
Aptiekas iela
Avotu iela
Brīvības iela
Darba iela
Dārza iela
Dzirnavu iela
E. Zālītes iela
Ganību iela
Jāľa iela
Jaunā iela
Kalna iela
Klusā iela
Krasta iela
Loka iela
Meţa iela
Oškalna iela
Paleju iela
Parka iela
Pasta iela
Prieţu iela
Rīgas iela
Robeţu iela
Rūpniecības iela
Skolas iela
Smilšu iela
Stacijas iela
Tilta iela
Tirgus iela
Upes iela
Vaidavas iela
Valkas iela
Ziedu iela
Saimniecības iela (Smilšu)
Saimniecības iela (Oškalnu)
Saimniecības iela (Brīvības)
Lauku iela
Bērzu iela

Uzturēšanas klase
D
D
D
D
D
C
D
D
D
D
D
D
D
C
D
D
D
D
C
D
D
D
D
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Garums (km)
0,00 - 0,170
0,00 - 0,830
0,00 - 0,470
0,00 - 0,176
0,00 -0,430
0,00- 0,923
0,00- 0,250
0,00- 1,370
0,00 - 0,440
0,00 - 0,460
0,00 - 0,600
0,00- 0,380
0,00- 0,200
0,00 - 0,195
0,00 – 1,760
0,00 - 0,300
0,00 - 0,980
0,00 - 0,610
0,00 – 2,730
0,00 -0,180
0,00 – 1,300
0,00 - 0,290
0,00 - 0,500
0,00 - 0,830
0,00 - 0,320
0,00 - 1,320
0,00 - 0,230
0,00 - 0,670
0,00 – 0,720
0,00 - 0,480
0,00 - 0,200
0,00 - 0,210
0,00 - 0,230
0,00 - 0,400
0,00 - 0,180
0,00 - 0,200
0, 00 - 0,360

Apes novada pašvaldības Apes pagasta ceļu saraksts
N.p.
k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ceļa nosaukums
Ape – Kalpaki – Silmaļi - Melnupes
Sapnīši - Graudi
Lipski – Jaunlāči - Eglītes
Ape – Skripji – Dārziľi - Peļļi (Jankas)
Ķekši - Ķipari – Ţagatas – Purveiti
Grūbe – Silamiķītes
Jaši – Baloţi – Vārpas
Skripji – Avotiľi
Andrīši – Vešķi
Grūbe – Jaunazuši
Silmaļi – Mālsalas – Liepiľas – Medľukalni
Ape- Priedītes – Priedulēni
Dārziľi – Purakalni – Ķekši
Ķipari – Klinci – Kalnāji – Dzedonas
Vīksnes – Korintes – Grietiľas
Skripji – Pauļi

Uzturēšanas
klase
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C
D
D
D

Garums
(km)
0,00- 12,90
0,00- 2,70
0,00-8,40
0,00 -10,30
0,00 – 6,00
0,00 – 2,80
0,00 – 3,30
0,00 – 2,50
0,00 – 4,10
0,00 – 3,30
0,00- 5,488
0,00 -2,800
0,00- 4,20

D
D
D

0,00- 3,50
0,00- 2,910
0,00 -2,40

Autoceļa uzturēšanas klasi (A, B, C, D ) nosaka ľemot vērā autoceļa klasifikāciju un
transportlīdzekļu satiksmes intensitāti, autoceļa segumu, tā tehnisko stāvokli, autoceļu
uzturēšanai plānoto (pieejamo) finansējumu un autoceļa ekonomisko un sociālo nozīmi.
Lai nodrošinātu netraucētu transportlīdzekļu satiksmi pa autoceļiem pastāvīgos un mainīgos
laika apstākļos, ceļa pārvaldītājs nodrošina autoceļu uzturēšanu, ievērojot prasības un darbu
izpildes termiľus, kas attiecīgajai autoceļu uzturēšanas klasei noteikti saskaľā ar
‘’Noteikumi par valsts un pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to
izpildes kontroli’’ (šo noteikumu 3., 4., 5., 6., un 7.pielikumu).
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

2.Pielikums
Apes novada domes
28.03.2013. lēmumam Nr. 108
( Prot. Nr.4, 28. p.)
Gaujienas pagasta autoceļu vai to posmu saraksts ar noteiktajām uzturēšanas klasēm
2013.gada vasaras sezonai
km
Nr.

Autoceļa nosaukums

no

AUTOCEĻA

līdz
garums km
2,32

seguma veids
šķembas

klase
C

1.

Gaujiena – Meţvidi

0,00

2,32

2.

Saulieši – Saliľas

0,00

2,538

2,10
0,438

šķembas
grants

C

3.

Tuntes – Līvakas

0,00

5.63

2,93
0,92
1.79

šķembas
grants
grunts

D

4.

Zvārtava – Sili

0,00

3,85

2,98
0,87

šķembas
grants

C

5.

Zvārtava – Imantas

0,00

2,15

1,50
0,65

grants
grunts

D

6.

Dambīši – Lesiľi

0,00

2,22

2,25

grants

D

7.

Grāvi – Kūdras purvs

0,00

1,21

1,21

grants

D

8.

Rudzīši – Smidzi

0,00

1,65

1,50
0,15

grants
grunts

D

9.

Priednieki – Senatnes

0,00

0,70

Tiltalejas – Estrāde

0,00

0,37

šķembas
grants
šķembas

C

10.

0,41
0,29
0,37

11.

Ceriľi 2- Ceriľi 10

0,00

0,21

0,21

šķembas

C

12.

Veikals – Bērnudārzs

0,00

0,25

0,25

asf. betons

C

13.

Autopietura –Tērces

0,00

0,23

0,23

asf. betons

C

14.

Lazdas – Priedaine-1

00.00

0.25

0.25

šķembas

C

14.

Autopietura – Saulieši

0,00

0,51

0,51

asf. betons

C

15.

Saulieši – Kungu
kapsēta

0,00

0,50

0,17
0,33

šķembas
asf. betons

C

16.

0,00

0,20

0,20

asf. betons

D

17.

Gaujienas ģimnāzija
Anniľas
Rogas – Garāsala

0,00

2,21

2,21

grants

D

18.

Lejas krogs –

0,00

1,10

1,10

grunts

D

C

19.

Jaunrāmnieki
Spaļi – Sarukalns

0,00

0.85

0.85

grants

D

20.

Rudzīši – Līdumkalni

0,00

2,55

2,55

grants

D

21.

Kalnakubjas –
Veckonzi
Lejaskrogs – Caunes

0,00

1,308

1,308

grants

D

0,00

0,52

0,52

grants

D

22.

Domes priekšsēdētāja
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3.Pielikums
Apes novada domes
28.03.2013. lēmumam Nr. 108
( Prot. Nr.4, 28. p.)
Trapenes pagasta
autoceļu vai to posmu saraksts ar noteiktajām uzturēšanas klasēm ziemas sezonai no
2013.gada 1. aprīļa līdz 2013.gada 31.oktobrim
Nr.p.k. Autoceļa
1.
2.
3.
4.

nosaukums
Trapene Lejastrapene
Trapene - Nigasti
Trapene - Egles

7.
8.

Skapari Ābolkalni
Nogrubi Kalnaleiši
Kalnaleiši – Pauģi
- Brūţi
Kristiľi - Stādzeni
Lapiľas - Graši

9.

Guntiľas - Apši

10.

Vējkalnimehan.darb.Strazdiľi
Rīti – KoklesMuiţnieki
Gatves - Sildegas

5.
6.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Guntiľas Doktorāts
Kokles - Fazāni
Rīti - Aizvējiľi
Bērzkalni - Ķirši
Gobas Pagastmāja
Zīles – Pienotava Gobas
Kastaľas - Skola
Indriķi Ķēniľkalni
Lipši Dambekalns
Muiţnieki Ausmas
Palejas Alkšľupes
Graudi - Dumpji
Celmi - Dumbrāji

km
no
0,00
0,65
0,00
0,00
0,15
0,00

km līdz
0,65
4,75
1,90
0,15
1,66
6,10

Autoceļa
garums km
0,65
4,10
1,90
0,15
1,51
6,10

Autoceļa
seguma veids
Asfalts
grants
grants
Asf.bet.
grants
grants

Uzturēšanas
klase
C

0,00

1,41

1,41

grants

D

0,00

1,60

1,60

grants

D

0,00
0,54
0,00
0,00
0,16
0,00

1,44
0,88
0,54
0,16
0,55
0,65

1,44
0,34
0,54
0,16
0,39
0,65

grants
Grants
asfalts
Asf.bet.
grants
grants

D
D

0,00
0,33
0,00

0,33
0,75
0,41

0,33
0,42
0,41

Asf.bet.
grants
Asf.bet.

D

0,00

0,28

0,28

Asf.bet.

D

0,00
0,00
0,00
0,00

0,22
0,11
0,15
0,36

0,22
0,11
0,15
0,36

grants
Asf.bet.
asfalts
asfalts

D
D
D
D

0,00
0,24
0,00
0,00
0,70
0,00

0,24
0,65
0,20
0,70
1,49
1,36

0,24
0,41
0,20
0,70
0,79
1,36

Asf.bet.
grants
Asf.bet.
Grants
šķembu
grants

D

0,00

0,13

0,13

grants

D

0,00

0,89

0,89

Bez seguma

D

0,00
0,00

0,56
0,40

0,56
0,40

Bez seguma
grants

D
D

D
D
D

D
D

D

D
D
D

26.
27.

Jaunkrampji - Oši
Apši - Alkšľupes
Kopā

Domes priekšsēdētāja

0,00
0,00

1,02
0,55
29,97

1,02
0,55

Bez seguma
Bez seguma

D
D
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4.Pielikums
Apes novada domes
28.03.2013. lēmumam Nr. 108
( Prot. Nr.4, 28. p.)
Virešu pagasta autoceļu uzturēšanas klases laika posmā
no 2013.gada 1. aprīļa līdz 2013.gada 31.oktobrim

A grupas autoceļu saraksts
Adrese (km)
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
17.
19.

Auto ceļa
nosaukums
A.c.A2-Gobas
A.c.A2-Luikas
A.c. V371Vecbindi
A.c.A2-Silenieki
A.c.A.2SidrabeneRaiteri
A.c. V 371Šķiľķi
A.c.A.2Augstkalni
A.c.V411-Ţākles
A,c,V411Bišusili
A.c.V411ČiekuriGargrīdasDruvkalni
A.c.V411Klētnieki-Brūţi
A.c.V411Kļaviľi-Sēnīte
A.c.V411-LīvesKalnvidi
A.c.V411Rāmnieki
V368-Staldes
A2- Vecaidievi
Kopā

Svarīgākie autoceļu un tiltu parametri
autoceļa
tiltu
Uzturēšanas klase

no

līdz

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,58
1,18
1,02

garums
km
0,58
1,18
1,02

seguma
veids
asfalts
asfalts
grants

2,37
1,35

2,37
1,35

asfalts
asfalts

skaits garums
(m)
D
D
D
D
D

0,00

0,76

0,76

asfalts

0,00

0,95

0,95

asfalts

0,00
0,00

0,74
7,88

0,74
7,88

asfalts
grants

0,00

12,97

12,97

grants

D
D
D
D-0,22
D-6,1
C-3
D-7,8

0,00

0.47

0.47

grants

0,00

6,20

6,20

grants

0,00

4,25

4,25

grants

0,00

0,48

0,48

0,00
0,00

1,1 8
1,97

1,18
1,97

Melnais
segums
grants
grants

44,35

D
1

18,00

D
D
C
D
D

B grupas autoceļu saraksts
Adrese
(km)
Autoceļa
No
līdz
nosaukums

Nr.

1.

P.C.Nr.1Lībesciems
A.c.A2.Cunci
A.c.A.2.Jaunkalnzemn
ieki- AkotiľiP.23
A,c.V371
ViesturiMeţvīri
DundurpilsVanagi
Kopā

2.
3.

4.

5.

Nr.

1.

2.

4.

0.00

0,47

autoceļa
Garums
(km)
0,47

0.00

1.24

1.24

asfalts

0.00

1.66

1,66

grants

Domes priekšsēdētāja

tiltu
Seguma Skai
veids
ts
asfalts

Uzturēšanas klase

Garums
(m)
D
D
D-0,67
D-1

0.00

1,86

1,86

grants
D

0,00

3,25

3,25

grants

D

8,48

C grupas autoceļu saraksts
Autoceļa
Adrese (km)
nosaukums
no
līdz
A.c.V371AugšgaujasMeţvidi
A.c.V371Avotkalnu
meţu masīvi
A.c.V411personīgās
palīgsaimni
ecības
Kopā

Svarīgākie autoceļu un tiltu parametri

0.00

0.25

Svarīgākie autoceļu un tiltu parametri
autoceļa
tiltu
Garum Seguma skaits Garums
s (km)
veids
(m)
0,25
grants

Uzturēšanas
klase

D
0.00

2,52

2,52

grants
D

0.00

1,46

1,46

bez
seguma

D

4,23

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

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

sēdes protokols Nr. 4, 29.p.

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.109
Apē
Par zemes iznomāšanu A. Kārkliľam
Izskatot A. Kārkliľa, personas kods xxxxxx-xxxxx, iesniegumu, kas reģistrēts Apes novada
domē 26.03.2013. ar Nr. A/3-16/73, par zemes iznomāšanu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14 a) punktu, un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības
komitejas 27.03.2013. lēmumu (prot.Nr.7, 8. p.),
Iznomāt A.Kārkliľam, personas kods xxxxxx-xxxxx, ar 2013.gada 1.janvāri zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 36250030069 ar platību 1,6 ha līdz 2017.gada 31.decembrim, nosakot zemes
izmantošanas mērķi - personīgo palīgsaimniecību zeme.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloţa 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. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2013.gada 28.martā

sēdes protokols Nr. 4, 30.p.

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.110
Apē
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa precizēšanu
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 36250030157, Apes pagastā
Lai aktualizētu pašvaldībai piekritīgo īpašumu datu bāzi, atbilstoši normatīvo aktu prasībām,
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 13.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006.
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība” 4. punktu un 17.5. punktu, un Apes novada domes
Finanšu un tautsaimniecības komitejas 27.03.2013. lēmumu (prot.Nr.7, 9. p.),
Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 36250030157, kas atrodas Apes pagastā,
Apes novadā, nekustamā īpašuma lietošanas papildmērķi „Noliktavu apbūve”, kods 1002, ar mērķa
platību 0,5 ha.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloţa 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. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2013.gada 28.martā

sēdes protokols Nr. 4, 31.p.

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.111
Apē
Par zemes iznomāšanu V. Bernardam
Izskatot V. Bernarda, personas kods xxxxxx-xxxx, iesniegumu, kas reģistrēts Apes novada
domē 21.03.2013. ar Nr. A/3-16/68, par zemes iznomāšanu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14 a) punktu, un Apes novada domes
Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 27.03.2013. lēmumu (prot.Nr.7, 10. p.),
Iznomāt V. Bernardam, personas kods xxxxxx-xxxxx, ar 2013.gada 1.janvāri zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 36250030139 daļu ar platību 1,0 ha līdz 2017.gada 31.decembrim, nosakot
zemes izmantošanas mērķi - personīgo palīgsaimniecību zeme.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloţa 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. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2013.gada 28.martā

sēdes protokols Nr. 4, 32.p.

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.112
Apē
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 ierobeţotu 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 sēdes 27.03.2013. lēmumu (prot.Nr.7, 11.p.),
1. Nodod iznomāšanai daļu no nekustamā īpašuma „Druvas”, Apes pagastā, Apes
novadā, kadastra Nr. 3625 003 0046 - zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu
36250030078 daļu 0,05 ha platībā un uz zemesgabala esošās ēkas - dienesta
viesnīcas, kadastra apzīmējums 3625 003 0046 009 daļu- telpu Nr.1 pirmā stāvā ar
platību 116,9 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 Baloţa 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
28.03.2013. lēmumam Nr.112 (prot. Nr.4, 32.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.1, pirmā stāvā ar platību 116,9 m2; (viens simts
sešpadsmit un 9 desmitdaļas kv.m.) platībā
IZMANTOŠANAS VEIDS
Raţošanas, 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, 0,05 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.aprīlī
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.aprīlim 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

Pielikums Nr.2

Apes novada domes
28.03.2013. lēmumam Nr.112 (prot. Nr.4, 32.p.)
PIETEIKUMS dalībai izsolē
Kandidāts:
vārds, uzvārds/ nosaukums______________________________________________,
personas kods /vienotais reģ.Nr.__________________________________________,
deklarētā dzīvesvietas adrese/ juridiskā adrese_______________________________,
pasta adrese
____________________________________________________,
bankas rekvizīti ____________________________________________________
____________________________________________________,
persona, kura ir
tiesīga pārstāvēt
Pretendentu vai
pilnvarotā persona
_______________________________________.
Ar šī pieteikuma iesniegšanu _____________________________/Kandidāta nosaukums/ piesaka savu
dalību daļas no nekustamā īpašuma „Druvas” Apes pagastā, Apes novadā, kadastra Nr. 3625 003
0046, nomas tiesību rakstiskā izsolē, kur nomas objekts:
Daļa no nekustamā īpašuma „Druvas”, Apes pagastā, Apes novadā, kadastra Nr. 3625 003 0046 zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 36250030078 daļa 0,03 ha platībā un uz zemesgabala esošās
ēkas - dienesta viesnīcas, kadastra apzīmējums 3625 003 0046 009 daļu- telpa Nr.1 pirmā stāvā ar
platību 116,9 m2;
Apliecinām, ka:
1. Mums ir skaidras un saprotamas mūsu tiesības un pienākumi, kas ir noteikti izsoles
normatīvajos aktos;
2. Apliecinām, ka __________________/Kandidāta nosaukums/ nav nodokļu parādu, nav
iesaistīts tiesvedībā un nav pasludināta maksātnespēja.
3. Esam iepazinušies ar Apes novada domes __.03.2013. lēmumu Nr.___(prot.Nr.__, p.__), tai
skaitā visu tā pielikumu, saturu, atzīstam to par pareizu, saprotamu un atbilstošu;
4. Mums ir skaidras un saprotamas lēmumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai,
līguma priekšmets, līguma noteikumi un iznomātāja izvirzītās prasības nomnieka darbībai,
līdz ar ko atzīstam, ka iznomāšanas komisija ir nodrošinājusi mums iespēju bez
neattaisnojama riska iesniegt savu piedāvājumu izsolei;
5. Piekrītam pildīt pievienotajā nomas līguma projektā noteiktos pienākumus;
6. Visas izsoles piedāvājumā sniegtās ziľas par Kandidātu un tā piedāvājumiem ir patiesas;
7. Neesam ieinteresēti citu Kandidātu šai izsolei iesniegtajos piedāvājumos.
8. Pielikumā reģistrācijas apliecības kopija un LR UR lēmums par __________amatpersonām.
Par izsolītā nekustama īpašuma nomu piedāvājam šādu nomas maksu:
_____(______________________)Ls/m2 bez PVN mēnesī.
(amats, paraksts, atšifrējums)
Domes priekšsēdētāja

paraksts
Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

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

sēdes protokols Nr. 4, 33.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.113
Apē
Par piedalīšanos Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, 4.ass –
LEADER pieejas īstenošana, 413 pasākuma „Lauku ekonomikas daţādošana dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
konkursā ar projekta pieteikumu „Peldvietas izveide un labiekārtošana Trapenē”
Pamatojoties uz Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, 4.ass –
LEADER pieejas īstenošana, 413 pasākuma „Lauku ekonomikas daţādošana dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” izsludināto konkursu, likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības
komitejas 27.03.2013. lēmumu prot.Nr.7, 12.p.,

1. Piedalīties Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, 4.ass – LEADER
pieejas īstenošana, 413 pasākuma „Lauku ekonomikas daţādošana dzīves kvalitātes veicināšana
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” konkursā, iesniedzot projekta pieteikumu
„Peldvietas izveide un labiekārtošana Trapenē” par kopējo summu LVL 925,65 (deviľi simti
divdesmit pieci lati un 65 santīmi).
2. Noteikt šādu finansēšanas kārtību:
2.1. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 765,00 LVL (septiľi simti sešdesmit pieci lati un 00
santīmi), no tām ELFLA atbalsts 90% vai 688,50 (seši simti astoľdesmit astoľi lati un
piecdesmit santīmi), pašvaldības finansējums 10% vai 76,50 LVL (septiľdesmit seši lati un
50 santīmi).
2.2. Projekta neattiecināmās izmaksas 160,65 LVL (viens simts sešdesmit pieci lati un 65 santīmi).
3. Paredzēt kopējo projektam nepieciešamo finansējumu no Apes novada domes, Trapenes pagasta
pārvaldes budţeta līdzekļiem.
4. Atbildīgais Liene Ābolkalne, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja.
Domes priekšsēdētāja
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LATVIJAS REPUBLIKA

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

sēdes protokols Nr. 4, 34.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.114
Apē
Par līdzfinansējumu biedrības „Apes Jauniešu klubs „Sliedes”” projektam „Multimediju
iekārtu iegāde un pievilcīgas vides radīšana Apes jauniešu aktivitāšu daţādošanai"
Saskaľā ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, 4.ass –
LEADER pieejas īstenošana, 413 pasākuma „Lauku ekonomikas daţādošana dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” izsludināto konkursu un biedrības
„Apes Jauniešu klubs „Sliedes” iesniegto projektu „Multimediju iekārtu iegāde un pievilcīgas vides
radīšana Apes jauniešu aktivitāšu daţādošanai",
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un Apes novada
domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 27.03.2013. lēmumu prot.Nr.7, 13.p.,
1. Atbalstīt biedrības „Apes Jauniešu klubs „Sliedes”” projekta iesniegumu „Multimediju iekārtu
iegāde un pievilcīgas vides radīšana Apes jauniešu aktivitāšu daţādošanai”, kas iesniegts
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, 4.ass – LEADER pieejas
īstenošana, 413 pasākuma „Lauku ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes veicināšana
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.
2. Garantēt līdzfinansējumu biedrības „Apes Jauniešu klubs „Sliedes”” projekta iesniegumu
„Multimediju iekārtu iegāde un pievilcīgas vides radīšana Apes jauniešu aktivitāšu
daţādošanai” Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, 4.ass –
LEADER pieejas īstenošana, 413 pasākuma „Lauku ekonomikas daţādošana dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijās” līdz 300.00 LVL (trīs simti lati
un 00 santīmi) apmērā no Apes novada domes budţeta.
3. Finansējuma avots Apes novada domes, Apes budţeta līdzekļi.
4. Atbildīgais Liene Ābolkalne, Apes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

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

sēdes protokols Nr. 4, 35.p.

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.115
Apē
Par līdzfinansējumu Rietumu bankas labdarības fonda projektu konkursā
„Sprīdis labākai dzīvei”
Pamatojoties uz Sikšľu pamatskolas 2013.gada 26.marta iesniegumu un likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības
komitejas 27.03.2013. lēmumu prot.Nr.7, 14.p.,
1. Piešķirt Sikšľu pamatskolai projekta realizācijai nepieciešamo līdzfinansējumu 15% jeb līdz
360LVL (trīs simti sešdesmit lati) no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.
2. Finansējuma avots Apes novada domes Virešu pagasta pārvaldes budţeta līdzekļi.
3. Atbildīgais Māris Ceļmillers, Apes novada domes projektu vadītājs.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

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

sēdes protokols Nr. 4, 36.p.

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.116
Apē
Par zemes iznomāšanu sabiedrībai ar ierobeţotu atbildību „Apiľi”
Izskatot sabiedrības ar ierobeţotu atbildību „Apiľi”, reģistrācijas Nr. 43201015145 ,
iesniegumu, kas reģistrēts Apes novada domē 19.01.2013. ar Nr. A/3-16/67, par zemes iznomāšanu,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14 a) punktu, un Apes novada domes
Finanšu un tautsaimniecības komitejas 27.03.2013. lēmumu prot.Nr.7, 15.p.,
Iznomāt sabiedrībai ar ierobeţotu atbildību „Apiľi”, reģistrācijas Nr. 43201015145, ar
2013.gada 1.janvāri zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 36250030157 daļu ar platību 0,5 ha līdz
2017.gada 31.decembrim, nosakot zemes izmantošanas mērķi - „Noliktavu apbūve”, kods 1002.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloţa 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. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2013.gada 28.martā

sēdes protokols Nr. 4, 37.p.

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.117
Apē
Par līdzfinansējumu Izglītības un zinātnes ministrijas projektu konkursa „Sporta inventāra
iegādei mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs” projektam
„Aktīvāk sportosi - veselīgāk dzīvosi!”
Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas 20.03.2013. rīkojumu Nr. 84 „Par
projektu konkursu „Sporta inventāra iegādei mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai
izglītības iestādēs” nolikumu, un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas
27.03.2013. lēmumu prot.Nr.7, 19.p.,
1. Piedalīties Izglītības un zinātnes ministrijas projektu konkursā „Sporta inventāra iegādei
mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs” konkursā ar projektu
„Aktīvāk sportosi- veselīgāk dzīvosi!”.
2. Piešķirt projekta „Aktīvāk sportosi- veselīgāk dzīvosi!” realizācijai līdzfinansējumu 50 %
jeb 3000LVL (trīs tūkstoši lati) no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām 6000 LVL
(seši tūkstoši lati).
3. Finansējuma avots - Apes novada domes budţeta līdzekļi.
4. Atbildīgais par projektu– Apes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Liene
Ābolkalne.
5. Projekta direktors - Apes novada pašvaldības izglītības darba speciāliste Gunta Ļuļe.
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

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

sēdes protokols Nr. 4, 38.p.

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.118
Apē
Par nekustāmā īpašuma sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu Apes novada Virešu
pagasta „Birţukalns”
Izskatot zemnieku saimniecības „Atvases” 2013.gada 26.marta iesniegumu, kas saľemts
Virešu pagasta pārvaldē 26.03.2013., ar lūgumu atdalīt no Apes novada Virešu pagasta nekustamā
īpašuma “Birţukalns”, ar kadastra Nr. 3690 002 0154, zemes vienību ar kadastra Nr. 3690 002 0137
ar platību 7.2ha, atdalāmajai zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu „Atvases-1”,
pamatojoties uz Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība”
16.1. punktu un likuma par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, un Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 27.03.2013. lēmumu prot.Nr.7, 20.p.,
1.
Atdalīt no nekustamā īpašuma “Birţukalns” ar kadastra Nr. 3690 002 00154 zemes gabalu
ar kadastra Nr. 3690 002 0137 ar platību 7.2 ha, veidojot jaunu īpašumu.
2.
Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra 3690 002 0137 ar platību 7.2 ha , piešķirt jaunu
nosaukumu „Atvases-1”.
3.
Noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloţa 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. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2013.gada 28.martā

sēdes protokols Nr. 4, 39.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.119
Apē
Par piedalīšanos Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, 4.ass –
LEADER pieejas īstenošana, 413 pasākuma „Lauku ekonomikas daţādošana dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” konkursā ar projekta pieteikumu
„Apes novada Sociālā dienesta alternatīvo sociālo pakalpojumu telpas pilnveidošana”
Pamatojoties uz Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, 4.ass –
LEADER pieejas īstenošana, 413 pasākuma „Lauku ekonomikas daţādošana dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” izsludināto konkursu, likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības
komitejas 27.03.2013. lēmumu prot.Nr.7, 21.p.,
Piedalīties Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, 4.ass – LEADER
pieejas īstenošana, 413 pasākuma „Lauku ekonomikas daţādošana dzīves kvalitātes veicināšana
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” konkursā, iesniedzot projekta pieteikumu „Apes
novada Sociālā dienesta alternatīvo sociālo pakalpojumu telpas pilnveidošana”, par kopējo summu
LVL 1400.97 (viens tūkstotis četri simti lati un 97 santīmi).
1. Noteikt šādu finansēšanas kārtību:
1.1. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 1157.83 LVL (viens tūkstotis viens simts piecdesmit
septiľi lati un 83 santīmi), no tām ELFLA atbalsts 90% vai 1042,05 (viens tūkstotis
četrdesmit divi lati un 05 santīmi), pašvaldības finansējums 10% vai 115,78 (viens simts
piecpadsmit lati un 78 santīmi).
2. Projekta neattiecināmās izmaksas 243.14 LVL (divi simti četrdesmit trīs lati un 14 santīmi).

3. Finansējuma avots Apes novada domes budţeta līdzekļi.
4. Atbildīgais Liene Ābolkalne, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja.
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

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

sēdes protokols Nr. 4, 40.p.

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.120
Apē
Par adreses maiľu ēkai „Atvases-Jaunbindi”, Virešu pagasts, Apes novads
Saskaľā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. un 16.pantu, likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.
1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 29. punktu,
Mainīt adresi ēkai (būves kadastra apzīmējums 36900020153001, 36900020153002,
36900020153003, 36900020153004,) no „Atvases-Jaunbindi”, Virešu pagasts, Apes novads, LV4355, adreses klasifikatora kods 103370291, uz adresi „Atvases”, Virešu pagasts, Apes novads,
LV-4355.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloţa 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. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2013.gada 28.martā

sēdes protokols Nr. 4, 41.p.

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.121
Apē
Par nekustāmā īpašuma pievienošanu Stacijas iela 45A, Ape
Izskatot R. O. Koehler, personas kods: xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxxxxxxxxxx, iesniegumu,
kas saľemts Apes novada domē 28.03.2013. un reģistrēts ar numuru, ar lūgumu pievienot nekustāmo
īpašumus ar kadastra numuru 3605 001 0359, kas atrodas Stacijas iela 45A, Apē, Apes novadā , LV4337, kas reģistrēts Alūksnes zemesgrāmatu nodaļā Apes pilsētas zemesgrāmatu nodalījums
Nr.100000457009, nekustāmajam īpašumam - zemes gabals ar kadastra numuru 36050010131, kas
atrodas Stacijas iela 45, Apē, Apes novads, LV-4337 un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta 27.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 33.panta pirmās daļas 5.punktu,
Pievienot nekustamo īpašumu - zemes gabalu ar kadastra numuru 3605 001 0359, kas
atrodas Stacijas iela 45A., Apē, Apes novadā LV-4337, kas reģistrēts Alūksnes zemesgrāmatu nodaļā
Apes pilsētas zemesgrāmatu nodalījums Nr.100000457009, nekustāmajam īpašumam - zemes gabals
ar kadastra numuru 36050010131 un uz zemes gabala atrodošās būves - dzīvojamo ēku un
palīgceltni, kas atrodas Stacijas iela 45, Ape, Apes novads, LV-4337.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloţa 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

