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. 5, 1.p

2013.gada 25.aprīlī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.122
Apē
Par Apes novada pašvaldības domes 25.04.2013. saistošo noteikumu Nr.6/2013
„Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes 24.01.2013. saistošajos noteikumos
Nr. 1/2013 „Apes novada pašvaldības budţets 2013.gadam”” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14 pantu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46. panta
pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.,17.,30. pantu, likuma „Par valsts budžetu
2013.gadam” un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 18.04.2013. lēmumu
prot.Nr.8, 2.p.,
1. Apstiprināt Apes novada pašvaldības domes 25.04.2013. saistošos noteikumus Nr.6/2013 „Par
grozījumiem Apes novada pašvaldības domes 24.01.2013. saistošajos noteikumos Nr. 1/2013.
„Apes novada pašvaldības budžets 2013.gadam””.
2. Saistošie noteikumi Nr. 6/2013 „Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes
24.01.2013. saistošajos noteikumos Nr. 1/2013. „Apes novada pašvaldības budžets
2013.gadam”” trīs darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtāmi Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Saistošie noteikumi Nr. 6/2013 „Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes
24.01.2013. saistošajos noteikumos Nr. 1/2013. „Apes novada pašvaldības budžets
2013.gadam”” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
Pielikumā :
Saistošie noteikumi Nr. 6/2013 „Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes
24.01.2013. saistošajos noteikumos Nr. 1/2013. „Apes novada pašvaldības budžets
2013.gadam””- uz 1 lapas ar 1 pielikumu uz 1 lpp..
Astrīda HARJU
Domes priekšsēdētāja

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
25.04.2013. lēmumu Nr. 122 (prot.Nr.5, 1.p.)
APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 25.04.2013
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.6/2013
„GROZĪJUMI APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES
24.01.2013. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr. 1/2013 “ APES NOVADA PAŠVALDĪBAS
BUDŢETS 2013. GADAM””

1.

Palielināt Apes novada pašvaldības pamatbudžeta ieľēmums
1. pielikumu.

2.

Palielināt Apes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus par LVL 250 saskaľā
1. pielikumu.

3.

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

Domes priekšsēdētāja

par LVL 250, saskaľā ar
ar

Astrīda HARJU

Pielikums Nr.1
Apes novada domes
25.04.2013. lēmuma Nr. 122
(prot.Nr.5, 2p.)
Apes novada pašvaldības domes 25.04.2013. Saistošie noteikumi Nr. 6 / 2013
"Grozījumi Apes novada domes 24.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.1/2013.
APES NOVADA DOMES 2013. GADA PAMATBUDŢETS"
Klasifikāci
jas kods

Rādītāji
KOPĀ IEŅĒMUMI (palielināt)
t.sk.

F4032224

10.920

2200

SAŅEMTIE MAKSĀJUMI
Aizņēmums projektam INNOCARE
KOPĀ IZDEVUMI (palielināt)
IZDEVUMI ATBILSTOŠI
FUKCIONĀLAJĀM
KATEGORIJĀM
Sociālā aizsardzība
t.sk.
IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJAI
KLASIFIKĀCIJAI
Pakalpojumi

Domes priekšsēdētāja

Gada
plāns
PALIELINĀT
250

250
250

250

250
250

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. 5, 2.p

2013.gada 25.aprīlī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.123
Apē
Par zemes īpašuma sadalīšanu Apes novada Gaujienas pagasta „Lāčplēši 1”
Izskatot Jura Krastiľa, dzīvojoša xxxxxxxxx, 27.03.2013. iesniegumu, kas saľemts Gaujienas
pagasta pārvaldē 27.03.2013., reģistrēts ar Nr. G/3-16/20, par viľam piederoša nekustamā īpašuma
xxxxxxxxx , sadalīšanu, atdalot vienu zemes vienību un jauna nosaukuma piešķiršanu atdalāmajai
zemes vienībai,
pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto teritoriju likuma 14. un 15. pantu, likuma “Par
pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 "Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas
kārtība" 16.punktu, un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 18.04.2013.
lēmumu prot.Nr.8, 3.p.,
1. Atļaut no nekustamā īpašuma „Lāčplēši 1”, Gaujienas pagastā, Apes novadā, kad Nr. 3648
001 0120, atdalīt vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu. 3648 001 0121, platība 4.1
ha.
2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3648 001 0121 piešķirt jaunu
nosaukumu „Lejas Bebri”, Gaujienas pagasts, Apes novads, L-4339.
3. Atdalāmajai zemes vienībai, platība 4,1 ha, kad.3648 001 0121, saglabāt esošo nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība – kods 0101.
4. Atlikušajai zemes vienībai 12.0 ha platībā, kad. Nr. 3648 001 0120, atstāt līdzšinējo
nekustāmā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība - NĪLM kods 0101.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā
13A, Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma

paziľošanas dienas.
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

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

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. 5, 3.p

2013.gada 25.aprīlī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.124
Apē
Par adreses maiņu „Bīriņi”, Gaujienas pagastā Apes novadā
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. un 15. pantu, Ministru
kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.punkta 2.9., 2.10. apakšpunktiem,
8.punktu un 10. punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, Gaujienas pagasta kadastra
informācijas sistēmas datiem, un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas
18.04.2013. lēmumu prot.Nr.8, 4.p.,
Mainīt līdzšinējo adresi Apes novada Gaujienas pagastā „Bīriņi”, Gaujienas pagasts, Apes novads,
LV-4339 uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 36480050264 „Bīriľi 1” esošajai nedzīvojamai
ēkai (ēkas kad. Nr. 36480050077002-02) uz jaunu adresi:
„Bīriņi 1”, Gaujienas pagasts, Apes novads, LV-4339 .
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā
13A, Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma
paziľošanas dienas.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
sēdes protokols Nr. 5, 4.p

2013.gada 25.aprīlī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.125
Apē
Par adreses datu sakārtošanu „Zīleskalns”, Gaujienas pagastā, Apes novadā
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. un 15. pantu, Ministru
kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.punkta 2.8.. apakšpunktu, 12.punktu
un 29. punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, Gaujienas pagasta teritorijas
plānojumu, un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 18.04.2013. lēmumu
prot.Nr.8, 5.p.,
Precizēt līdzšinējo adresi Apes novada Gaujienas pagastā „Zīleskalns”, Gaujiena,
Gaujienas pagasts, Apes novads, LV-4339, adreses kods 103902182, zemes vienības kadastra
apzīmējums 36480050098, uz adresi:
„Zīleskalns”, Gaujienas pagasts, Apes novads, LV-4339 .
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13A,
Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma
paziľošanas dienas.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
sēdes protokols Nr. 5, 5.p

2013.gada 25.aprīlī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.126
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”
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”,
1.Veikt grozījumus Apes novada domes 24.02.2011.lēmumā Nr. 37 ( prot. Nr. 4, 2. p.) „Par Apes
novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku samaksas noteikšanas kārtību”:
1.1. 1.pielikumā „Apes novada pašvaldības iestāžu Amatu katalogs” 41.punktā „Transporta līdzekļa
vadīšana” Izslēgt amatu „Trapenes pagasta pārvaldes ugunsdzēsības mašīnas vadītājs”.
2. Veikt grozījumus Apes novada domes 24.02.2011.lēmuma Nr.37 (prot.Nr.4,2.p.) „Par Apes
novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku samaksas noteikšanas kārtību”
5.pielikumā „Apes novada domes, administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un darba algu
saraksts Trapenē” :
2.1. „5.1. Trapenes pagasta pārvalde: izslēgt amatu: „Ugunsdzēsības mašīnas vadītājs”.
2.2. „5.1. Trapenes pagasta pārvalde izteikt amatu: „Darba drošības un ugunsdzēsības speciālists”
jaunā redakcijā:
Amata nosaukums

Mēnešalga
normālajam darba
laikam
262,-

Mēnešalga
nepilnajam darba
laikam
131,-

Darba drošības un
ugunsdzēsības
speciālists
2.3. Finansējuma avots – Trapenes pagasta pārvaldes budžets.
2.4. Lēmums stājas spēkā ar 01.05.2013.

Mēnešalga kopā

131,-

3. Veikt grozījumus Apes novada domes 26.04.2013.lēmumā Nr.103 (prot.Nr.8,17.1.p.) „Apes
novada domes iestāžu darbinieku amatu un darba algu saraksts Virešu teritorijā” 3.Pielikumā 3.1.
Pagasta pārvalde
3.1. Veikt izmaiņas sadaļā: Mēnešalga kopā-palielinot slodzi no 0,8 uz pilnu slodzi.

„Virešu pagasta vēstures liecību fondu glabātājs”
Amata nosaukums
Mēnešalga
Mēnešalga
normālajam darba
nepilnajam darba
laikam
laikam
Virešu pagasta
300
vēstures liecību fondu
glabātājs
3.2. Finansējuma avots –Virešu pagasta pārvaldes budžets.
3.3. Lēmums stājas spēkā ar 02.05.2013.
Domes priekšsēdētāja

Mēnešalga kopā

300

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. 5, 6.p

2013.gada 25.aprīlī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.127
Apē
Par grozījumiem Apes novada domes 2013. gada 28. marta lēmuma Nr.79
„Par degvielas patēriņa normu un limitu noteikšanu transportlīdzekļiem un tehnikai Apes
novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās ” (sēdes protokols Nr.4, 1p.) 1.pielikumā,
3.pielikumā, 3.1.pielikumā, 4.pielikumā
Lai racionāli plānotu un izmantotu pašvaldības finanšu resursus, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.un 6.punktu, un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības
komitejas 18.04.2013. lēmumu prot.Nr.8, 7.p.,
1. Izdarīt šādus grozījumus domes 28.03.2013. lēmuma Nr.79 (prot.Nr.4, 1.p.) pielikumā Nr.3.1.
„Par degvielas patēriņa normu noteikšanu transportlīdzekļiem saskaņā ar patapinājuma
līgumu Apes novada pašvaldības Trapenes pagasta teritorijā esošajās iestādēs un
struktūrvienībās”,
Tabulas 3.punktu izteikt šādā redakcijā:
Nr.
Autotransporta,
Degvielas
Norma
Limits
Limits
p.k.
tehnikas
veids
uz 100 km (litri)
litri mēnesī
litri gadā
vienība
3.

VW GOLF
JE1614

DD

10

50

600

2. Izdarīt šādus grozījumus domes 28.03.2013. lēmuma Nr.79 (prot.Nr.4, 1.p.) pielikumā Nr.3.
„Par degvielas patēriņa normu noteikšanu transportlīdzekļiem un tehnikai Apes novada
pašvaldības Trapenes pagasta teritorijā esošajās iestādēs un struktūrvienībās”
Izslēgt Tabulas 4.punktu :
Nr.
Autotransporta,
Degvielas
Norma
Limits
Limits
p.k.
tehnikas
veids
uz 100 km (litri)
litri mēnesī
litri gadā
vienība
4.

GAZ 66

E95

29

30

360

Izdarīt grozījumus
Apes novada domes 28.03.2013. lēmumā Nr. 79 (prot.4,1.p.) 4.
Pielikumā– Virešu pagasta teritorijā esošajās iestādēs un struktūrvienībās 1.3. punktā un
izteikt šādā redakcijā:
Limits
Autotransporta,
Degvielas
Norma uz 100
Limits litri
Nr.p.k.
litri
tehnikas vienība
veids
km/l
gadā
mēnesī
3.

1

1.3.

Virešu pagasta
pārvaldes
autotransports
Mercedes Benz
Sprinter reģ.nr. GE
5230

DD

Vasara

Ziema

13

15

550

6600

4.Izdarīt grozījumus Apes novada domes 28.03.2013. lēmumā Nr. 79 (prot.4,1.p.)
1. Pielikumā– Degvielas patēriņa normas transportlīdzekļiem un tehnikai
Apes novada esošajās iestādēs un struktūrvienībās (grozījumi pielikumā 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
sēdes protokols Nr. 5, 7.p

2013.gada 25.aprīlī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.128
Apē
Par Sociālās aprūpes centra „Trapene” mikroautobusa Volkswagen Transporter
sagatavošanu ekspluatācijai
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, un
Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 18.04.2013. lēmumu prot.Nr.8, 8.p.,
1. Sociālās aprūpes centra „Trapene” vajadzībām 2013. gadā mikroautobusa Volkswagen
Transporter sagatavošanai ekspluatācijai,
piešķirt no Apes novada domes budžeta
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Ls 1000,(vienu tūkstoti latu).

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. 5, 8.p

2013.gada 25.aprīlī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.129
Apē
Par atļauju bojātu koku nozāģēšanai īpašumā xxxxxxxx
Izskatot I.SŪRES, deklarētā dzīves vieta xxxxxxxxxxx, 14.03.2013. iesniegumu, saľemts
Apes novada domē 14.03.2013. un reģistrēts ar Nr. A/3-16/54, par atļaujas izsniegšanu nozāģēt trīs
bojātus kokus privātīpašumā xxxxxxxx,
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām„ 21.panta 27.punktu; Ministru kabineta 02.05. 2012.
noteikumiem Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”; Apes novada pašvaldības domes
29.11.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.15/2012 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Apes
novadā” un Apes novada domes Vides komisijas 22.03.2013. apsekošanas aktu Nr. A/3-16/54/AA,
un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 18.04.2013. lēmumu prot.Nr.8, 9.p.,
1. Atļaut I.SŪREI nozāģēt 3 (trīs) bojātus kokus privātīpašumā xxxxxxxx:
1.1.Nozāģējamo koku sastāvs: 3 apses Ø 40.
2. Lēmums stājas spēkā domes sēdes lēmuma parakstīšanas dienā.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā
13A, Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma
paziľošanas dienas.
Pielikumā:
1. Apsekošanas akts A/3-16/54/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
sēdes protokols Nr. 5, 9.p

2013.gada 25.aprīlī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.130
Apē
Par atļauju bojātu koku nozāģēšanai īpašumā xxxxxxxx
Izskatot J.STRAUTA, deklarētā dzīves vieta xxxxxxxxxx, 11.01.2013. iesniegumu, saľemts
Apes novada domē 11.01.2013. un reģistrēts ar Nr. A/3-16/12, par atļaujas izsniegšanu nozāģēt trīs
bojātus kokus īpašumā xxxxxx,
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām„ 21.panta 27.punktu; Ministru kabineta 02.05.
2012. noteikumiem Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”; Apes novada pašvaldības
domes 29.11.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.15/2012 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža
Apes novadā” un Apes novada domes Vides komisijas 22.03.2013. apsekošanas aktu Nr. A/316/12/AA, un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 18.04.2013. lēmumu
prot.Nr.8, 10.p.,
1. Atļaut J.STRAUTAM nozāģēt 2 (divus) bojātus kokus, privātīpašumā
1.1.Nozāģējamo koku sastāvs: Ozols Ø 40, Ozols Ø 61.

xxxxxxx:

3. Veikt kaltušo zaru apzāģēšanu kokam - Ozols Ø 68.
4. Lēmums stājas spēkā domes sēdes lēmuma parakstīšanas dienā.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā
13A, Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma
paziľošanas dienas.
Pielikumā:
1. Apsekošanas akts A/3-16/12/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
sēdes protokols Nr. 5, 10.p

2013.gada 25.aprīlī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.131
Apē
Par atļauju bojātu koku nozāģēšanai īpašumā xxxxxxxx
Izskatot
L.ĽESTEROVAS, deklarētā dzīves vieta
xxxxxxxxxxxxxx 14.03.2013.
iesniegumu, saľemts Apes novada domē 14.03.2013. un reģistrēts ar Nr. A/3-16/56, par atļaujas
izsniegšanu nozāģēt divus bojātus kokus privātīpašumā xxxxxxxxx,
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām„ 21.panta 27.punktu; Ministru kabineta 02.05.
2012. noteikumiem Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”; Apes novada pašvaldības
domes 29.11.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.15/2012 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža
Apes novadā” un Apes novada domes Vides komisijas 22.03.2013. apsekošanas aktu Nr. A/316/56/AA un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 18.04.2013. lēmumu
prot.Nr.8, 11.p.,
1.

Atļaut L.ĽESTEROVAI nozāģēt 1 (vienu) bojātu koku privātīpašumā xxxxxxx:
1.1.Nozāģējamo koku sastāvs: ozols Ø 52.

2. Veikt kaltušo zaru apzāģēšanu kokam - kļava Ø 47.
3. Lēmums stājas spēkā domes sēdes lēmuma parakstīšanas dienā.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā
13A, Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma
paziľošanas dienas.
Pielikumā:
1. Apsekošanas akts A/3-16/56/AA

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
sēdes protokols Nr. 5, 11.p

2013.gada 25.aprīlī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.132
Apē
Par atļauju bojātu koku nozāģēšanai īpašumā xxxxxxxxxxxxxxxx
Izskatot Ā.CEĻMILLERES, norādītā dzīves vieta xxxxxxxxxxxxxxxx 03.04.2013.
iesniegumu, kas saľemts Apes novada domē 03.04.2013. un reģistrēts ar Nr. A/3-16/76, par atļaujas
izsniegšanu nozāģēt sausus un bojātus kokus, kas ir bīstami un apdraud ēkas, privātīpašumā
xxxxxxxx,
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām„ 21.panta 27.punktu; Ministru kabineta 02.05.
2012. noteikumiem Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”; Apes novada pašvaldības
domes 29.11.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.15/2012 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža
Apes novadā” un Apes novada domes Vides komisijas 15.04.2013. apsekošanas aktu Nr. A/316/76/AA, un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 18.04.2013. lēmumu
prot.Nr.8, 12.p.,
1. Atļaut Ā. CEĻMILLEREI nozāģēt 5 (piecus) sausus un bojātus kokus – gobas,
privātīpašumā xxxxxxxxxxx:
1.1. nozāģējamo koku sastāvs: goba Ø71, goba Ø 37, goba Ø 30, goba Ø 48, goba Ø 27.
2. Lēmums stājas spēkā domes sēdes lēmuma parakstīšanas dienā.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā
13A, Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma
paziľošanas dienas.
Pielikumā:
1. Apsekošanas akts A/3-16/76/AA

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
sēdes protokols Nr. 5, 12.p

2013.gada 25.aprīlī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.133
Apē
Par atļauju bojātu koku nozāģēšanai īpašumā xxxxxxxxxxxxx
Izskatot M.EINBERGA, norādītā dzīves vieta „xxxxxxxxxxxxxx, 04.04.2013. iesniegumu,
kas saľemts Apes novada domē 05.04.2013. un reģistrēts ar Nr. A/3-16/82, par atļaujas izsniegšanu
nozāģēt alkšľu apaugumu uz iznomātā pašvaldības īpašuma xxxxxxxxxx,
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām„ 21.panta 27.punktu; Ministru kabineta 02.05.
2012. noteikumiem Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”; Apes novada pašvaldības
domes 29.11.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.15/2012 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža
Apes novadā” un Apes novada domes Vides komisijas 15.04.2013. apsekošanas aktu Nr. A/316/82AA, un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 18.04.2013. lēmumu
prot.Nr.8, 13.p.,
1. Atļaut M.EINBERGAM
nozāģēt ceļa virzienā noliekušos alkšľus, saskaľā ar Ministru
kabineta noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 5.2.p. „kokus, kuru
celma caurmērs ir mazāks par 20 centimetriem”, pašvaldības īpašumā xxxxxxxxx un iegūto
koksni izmantot pēc saviem ieskatiem.
2. Lēmums stājas spēkā domes sēdes lēmuma parakstīšanas dienā.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā
13A, Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma
paziľošanas dienas.
Pielikumā:
1. Apsekošanas akts A/3-16/82/AA

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
sēdes protokols Nr. 5, 13.p

2013.gada 25.aprīlī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.134
Apē
Par atļauju bojātu koku nozāģēšanai īpašumā xxxxxxx
Izskatot J. LIPSKAS norādītā dzīves vieta xxxxxxxxx, 20.03.2013. iesniegumu, kas
saľemts Apes novada domē 25.03.2013. un reģistrēts ar Nr. A/3-16/69, par atļaujas izsniegšanu
nozāģēt bojātus kokus īpašumā „xxxxxxxx,
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām„ 21.panta 27.punktu; Ministru kabineta 02.05.
2012. noteikumiem Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”; Apes novada pašvaldības
domes 29.11.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.15/2012 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža
Apes novadā” un Apes novada domes Vides komisijas 12.04.2013. apsekošanas aktu Nr. A/316/69/AA, un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 18.04.2013. lēmumu
prot.Nr.8, 14.p.,
1.Atļaut J. LIPSKAI nozāģēt bojātus kokus – trīs gobas un egļu rindu uz lauksaimniecības zemes
īpašumā xxxxxxx :
1.1.nozāģējamo koku sastāvs: goba Ø 49; goba Ø 69 un goba Ø37;
1.2.eglīšu rinda uz lauksaimniecībā izmantojamās zemes.
2.Lēmums stājas spēkā domes sēdes lēmuma parakstīšanas dienā.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā
13A, Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma
paziľošanas dienas.
Pielikumā:
1. Apsekošanas akts A/3-16/69/AA

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
sēdes protokols Nr. 5, 14.p

2013.gada 25.aprīlī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.135
Apē
Par atļauju bojātu koku nozāģēšanai īpašumā xxxxxxx
Izskatot V.RUDZĪŠA, norādītā dzīves vieta xxxxxxxx, 04.04.2013. iesniegumu, kas
saľemts Apes novada domē 05.04.2013. un reģistrēts ar Nr. A/3-16/81, par atļaujas izsniegšanu
nozāģēt alkšľu apaugumu pie īpašuma xxxxxxxx,
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām„ 21.panta 27.punktu; Ministru kabineta 02.05.
2012. noteikumiem Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”; Apes novada pašvaldības
domes 29.11.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.15/2012 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža
Apes novadā” un Apes novada domes Vides komisijas 15.04.2013. apsekošanas aktu Nr. A/316/81AA un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 18.04.2013. lēmumu
prot.Nr.8, 15.p.,
1. Atļaut V.RUDZĪTIM
nozāģēt ceļa virzienā noliekušos alkšľus, saskaľā ar Ministru
kabineta noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 5.2.p. „kokus, kuru
celma caurmērs ir mazāks par 20 centimetriem”, gar ceļa malu pie īpašuma xxxxxxxxxx un
iegūto koksni izmantot pēc saviem ieskatiem.
2. Lēmums stājas spēkā domes sēdes lēmuma parakstīšanas dienā.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā
13A, Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma
paziľošanas dienas.
Pielikumā:
1. Apsekošanas akts A/3-16/81/AA

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
sēdes protokols Nr. 5, 15.p

2013.gada 25.aprīlī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.136
Apē

Par nosacītās cenas apstiprināšanu daļai no atsavināmā īpašuma, „Alejas”, Gaujienas
pagasts, LV-4339
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 VCG Ekspertu grupa 2013.gada 27.marta ziľojumu „Par 3/5 domājamo daļu no zemes gabala
Apes novads, Gaujienas pagasts, „Alejas” 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 18.04.2013. lēmumu prot.Nr.8, 16.p.,
1. Nodot atsavināšanai 3/5 domājamās daļas no zemes gabala - 5720 (pieci tūkstoši septiņi
simti divdesmit) m2 platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā „Alejas”, Gaujienas pagasts,
LV-4339, kura Apes novada domes īpašuma tiesības reģistrētas Gaujienas pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0021 2063 ar kadastra Nr. 3648 005 0124 , nosakot
nekustama īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
2. Apstiprināt nekustama īpašuma 3/5 domājamās daļas no zemes gabala - 5720 m2 platībā,
kura ietilpst nekustamā īpašumā „Alejas”, Gaujienas pagasts, LV-4339, pārdošanas brīvo
cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu – Ls600.00 (seši simti lati).
3. Noteikt, ka maksāšanas līdzekļi ir 100% lati.
4. Pēc nosacītās cenas apstiprināšanas personai, kurai ir apbūvēta zemes gabala pirmpirkuma
tiesības nosūtīt atsavināšanas paziľojumu.
5. Atsavināmā īpašuma, pircējam pirkuma samaksas termiľu noteikt līdz 2013.gada 31.maijam
(ieskaitot).
6. Pirkuma maksa maksājama Apes novada pašvaldības AS SWEDBANK bankas kontā:
LV47HABA0551026374926, bankas kods: HABALV2X.
7. Veicot galīgo norēķinu, no pirkuma summas tiek atrēķināts avansa maksājums Ls150,00
(viens simts piecdesmit lati) pēc noslēgtās vienošanās ar personu, kurai ir apbūvēta zemes
gabala pirmpirkuma tiesības par avansa maksājumu par pašvaldības īpašuma sagatavošanu
atsavināšanai.

8. Pēc pirkuma summas pilnas samaksas, viena mēneša laikā sagatavot un noslēgt nekustāmā
īpašuma 3/5 domājamās daļas no zemes gabala, kas ietilpst nekustamajā īpašumā „Alejas”,
Gaujienas pagasts, LV-4339 5720 (pieci tūkstoši septiľi simti divdesmit) m2 platībā, 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
sēdes protokols Nr. 5, 16.p

2013.gada 25.aprīlī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.137
Apē
Par papildus finansējuma piešķiršanu Apes novada amatiermākslas kolektīviem
Pamatojoties uz likumu par „Par pašvaldībām” 15. panta 5. punktu, Apes tautas nama vadītājas un
Apes novada kultūras darba organizatores Ilvas Sāres 15.04.2013. iesniegumu un Apes novada domes
Kultūras un sporta jautājumu komitejas 16.04.2013. lēmumu (prot.Nr.2,3p.) un Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 18.04.2013. lēmumu prot.Nr.8, 17.p.,
1. Piešķirt Apes novada amatiermākslas kolektīviem gatavojoties un piedaloties XXV Vispārējos
Dziesmu un XV Deju svētkos Rīgā papildus nepieciešamo finansējumu Ls 1200.00 (viens
tūkstotis divi simti) apmērā pa šādām pozīcijām:
1.1. Vienādas krāsas lietus mēteļi – 110 gb. līdz Ls 55.00 apmērā;
1.2. T krekli ar apdruku 110 gb. līdz Ls 715.00 apmērā;
1.3. Linu maisiľi ar apdruku 110 gb. līdz 330.00 apmērā;
1.4. Saimniecības izdevumi līdz Ls 100 apmērā.
2. Finansējuma avots - Apes novada budžets.

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. 5, 17.p

2013.gada 25.aprīlī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.138
Apē
Par apbalvojumu piešķiršanu Apes pilsētas kultūras darbiniekiem
Pamatojoties uz likumu par „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, Apes tautas nama vadītājas un
Apes novada kultūras darba organizatores Ilvas Sāres 21.03.2013. iesniegumu Reģ.Nr.A/3-12.1/28 un
Apes novada domes apstiprināto 22.03.2012. nolikumu par Apes novada domes apbalvojumiem,
Kultūras un sporta jautājumu komitejas 16.04.2013. lēmumu (prot.Nr.2,1p.) un Apes novada domes
Finanšu un tautsaimniecības komitejas 18.04.2013. lēmumu prot.Nr.8, 24.p.,
1. Pasniegt Apes novada domes Atzinības rakstu un naudas balvu Ls 25.00 (divdesmit pieci lati):
1.1. Bērnu mūsdienu deju kolektīva „Oki – doki” un līnijdeju kolektīva „Īstās meitenes”
vadītājai Dacei Ķelpei – par daudzveidīgu radošu ieguldījumu pilsētas un novada
kultūrvides attīstībā;
1.2. Bibliotekārei Agritai Leitei – par ieguldīto darbu Apes bibliotēkas pakalpojumu attīstīšanā
bērniem un jauniešiem;
1.3. Bibliotekārei Līgai Rudītei Kleinai – par ieguldīto darbu bibliotēkas pakalpojumu
pilnveidošanā un pieejamības veicināšanā.
2. Pasniegt Apes novada domes Goda rakstu un naudas balvu Ls 50.00 (piecdesmit lati):
2.1. Mudītei Kaktiľai – par profesionālu un ilggadēju Apes bibliotēkas vadības darbu un
ieguldījumu bibliotēkas attīstībā;
2.2. Edītei Dauškanei – par ilggadēju, mērķtiecīgu un profesionālu darbu dejas mākslas nozarē
un nozīmīgu devumu novada un valsts kultūras dzīvē;
2.3. Sandrai Oto – par ilggadēju, mērķtiecīgu un profesionālu darbu koru un vokālo ansambļa
nozarēs, veidojot un attīstot kultūrvidi novadā un valstī.
3. Apbalvojumus pasniegt Apes pilsētas svētkos 2013. gada 24. augustā.
4. Finansējuma avots - Apes novada budžets.

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. 5, 18.p

2013.gada 25.aprīlī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.139
Apē

Par apbalvojuma piešķiršanu Apes tautas nama vadītājai un Apes novada kultūras darba
organizatorei Ilvai Sārei
Pamatojoties uz likumu par „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, Apes novada domes apstiprināto
22.03.2012. nolikumu par Apes novada domes apbalvojumiem, Kultūras un sporta jautājumu
komitejas 16.04.2013. lēmumu (prot.Nr.2 , 2p.) un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības
komitejas 18.04.2013. lēmumu prot.Nr.8, 25.p.,
1. Pasniegt Apes novada domes Goda rakstu un naudas balvu Ls 50.00 (piecdesmit lati) Ilvai
Sārei – par Apes novada kultūras politikas veidošanu un radošu darbu Apes tautas namā.
2. Apbalvojumu pasniegt Apes pilsētas svētkos 2013. gada 24. augustā.
3. Finansējuma avots - Apes novada budžets.

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 25.aprīlī

sēdes protokols Nr. 5, 19.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.140
Apē
Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „Motoklubs Ape”
Pamatojoties uz likumu par „Par pašvaldībām” 15. panta 5. punktu, Ilgoľa Karro 15.04.2013.
iesniegumu Reģ. Nr. A/3-16/91 un Kultūras un sporta jautājumu komitejas 16.04.2013. lēmumu
(prot.Nr.2,5p.) un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 18.04.2013. lēmumu
prot.Nr.8, 27.p.,
1. Piešķirt biedrībai „Motoklubs Ape” nepieciešamo finansējumu līdz Ls 300.00 ( trīs simti lati)
apmērā (pēc piestādītā rēķina) vienādas formas kreklu iegādei ar Apes novada simboliku.
2. Finansējuma avots - Apes novada budžets.

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 25.aprīlī

sēdes protokols Nr. 5, 20.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.141
Apē
Par suvenīru- magnētiņu tirdzniecības maksas apstiprināšanu
Pamatojoties uz Apes novada tūrisma darba organizatores Sanitas Sproģes 17.04.2013. iesniegumu,
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.g.punktu, un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības
komitejas 18.04.2013. lēmumu prot.Nr.8, 21.p.,
Apstiprināt tirdzniecības maksu 0,45 Ls ( 45 santīmi) bez PVN suvenīram -magnētiľam.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

1.Pielikums
Apes novada domes 25.04.2013.
lēmumam Nr. 141 (prot. Nr.5, 20.p.)
.
Tāme suvenīriem - magnētiņiem

1.
2.

Veiktais darbs pie magnētiľu maketa veidošanas:
Atlīdzība 16,00 Ls : 400 gab.= 0,04 Ls
Pavadzīme RSF Nr.130188 par iespiešanas pakalpojumiem
162,00 Ls : 400 gab.= 0,41 Ls
Kopā 1 magnētiņa pašizmaksa 0,45 Ls

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. 5, 22.p

2013.gada 25.aprīlī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.142
Apē
Par zemes īpašuma sadalīšanu Apes novada Gaujienas pagasta „Lejassmidzi”
Izskatot J.Akmentiľa, dzīvojoša xxxxxxxxxxxxxxxxx, 03.04.2013. iesniegumu, kas saľemts
Apes novada domē 03.04.2013., reģistrēts ar Nr. A/3-16/78, par viľam piederoša nekustamā
īpašuma xxxxxxx, sadalīšanu, atdalot
apbūvētu zemes vienību un A.Jegorova, dzīvojošs
xxxxxxxxxxxxxxx 17.04.2013. iesniegumu par jauna nosaukuma un adreses piešķiršanu atdalāmajai
zemes vienībai,
pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto teritoriju likuma 14. un 15. pantu,
likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.1269
„Adresācijas sistēmas noteikumi”, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 "Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas
kārtība" 16.punktu, un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 18.04.2013.
lēmumu prot.Nr.8, 20.p.,
1. Atļaut no nekustamā īpašuma „Lejassmidzi”, Gaujienas pagastā, Apes novadā, kad Nr. 3648
004 0001, atdalīt apbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 36480040073, platība 1,1
ha.
2. Uz atdalāmās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 36480040073 esošajai saimniecības
ēkai ar kadastra Nr. 36480040073001, mainīt adresi no „Smidzi” uz jaunu adresi „Virši
1”, Gaujienas pagasts, Apes novads, LV – 4339. Adreses klasifikatora kods 105617493.
3. Piesaistīt šai adresei zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 36480040073, platība 1,1 ha un
piešķirt jaunu nosaukumu „Virši 1”.
4. Atdalāmajai zemes vienībai 3648 004 0073, platība 1,1 ha mainīt līdzšinējo nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi kods 1001 „rūpnieciskās ražošanas uzľēmumu apbūve” uz
„lauksaimnieciska rakstura uzľēmumu apbūve” – kods 1003.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā
13A, Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma
paziľošanas dienas.
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

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

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
sēdes protokols Nr. 5, 23.p

2013.gada 25.aprīlī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.143
Apē
Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar biedrību „Pagasta attīstības grupa „Vireši””
Pamatojoties uz biedrības „Pagasta attīstības grupa „Vireši”” 2013.gada 17.aprīļa iesniegumu,
likuma ”Par pašvaldībām” 15.pantu un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas
18.04.2013. lēmumu prot.Nr.8, 23.p.,

1. Uz patapinājuma līguma pamata nodot biedrībai „Pagasta attīstības grupa „Vireši”” lietošanā
zemes gabalu „Sikšľu skola” ar kadastra Nr. 36900040265 0,3ha platībā.

2. Apes novada domei noslēgt patapinājuma līgumu.
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
sēdes protokols Nr. 5, 24.p

2013.gada 25.aprīlī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.144
Apē

Par nekustāmā īpašuma sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu Apes novada
Virešu pagasta „Meţsētas-1”
Izskatot G.Vizuļa 2013.gada 10.aprīļa iesniegumu, kas saľemts Virešu pagasta pārvaldē
10.04.2013. un reģistrēts ar numuru 29/3-17, ar lūgumu atdalīt no Apes novada Virešu pagasta
nekustamā īpašuma “Mežsētas 1” ar kadastra Nr. 3690 004 0223 zemes gabalu ar kadastra Nr. 3690
004 0174 ar platību 2.7 ha un
atdalāmajam zemes gabalam piešķirt jaunu nosaukumu
„Jaundrīzuļi 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 18.04.2013. lēmumu prot.Nr.8, 28.p.,
1.
Atdalīt no nekustamā īpašuma “Mežsētas 1” ar kadastra Nr. 3690 004 0223 zemes gabalu ar
kadastra Nr. 3690 004 0174 ar platību 2.7 ha, veidojot jaunu īpašumu.
2.
Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra Nr.3690 004 0174 ar platību 2.7 ha, piešķirt jaunu
nosaukumu „Jaundrīzuļi 1”. Noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība kods 0101.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā
13A, Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma
paziľošanas dienas.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

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

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
sēdes protokols Nr. 5, 25.p

2013.gada 25.aprīlī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.145
Apē
Par lauku apvidus zemes nomas līguma pagarināšanu E.Apsei Virešu pagastā, Apes novadā
Izskatot E.Apses, personas kods xxxxxx-xxxxx, iesniegumu, kas reģistrēts Virešu pagasta
pārvaldē 2013.gada 17.aprīlī ar Nr.33/3-17, par zemes nomas līguma pagarināšanu Virešu pagastā
Apes novadā,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, un Apes
novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 18.04.2013. lēmumu prot.Nr.8, 29.p.,
1. Pagarināt E.Apsei, personas kods xxxxxx-xxxxx, zemes nomas līgumu Nr.1, kas tika
noslēgts 2008.gada 1.janvārī 1.6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 36900040207 uz
10 (desmit) gadiem piemājas saimniecības vajadzībām.
2. Uzdot Virešu pagasta pārvaldei pagarināt zemes nomas līgumu ar E. Apsi.
3.

Lēmums stājas spēkā domes lēmuma parakstīšanas dienā.

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

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

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

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
sēdes protokols Nr. 5, 26.p

2013.gada 25.aprīlī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.146
Apē
Par dotācijas Apes novadam mācību literatūras iegādei 2012.gadā sadali starp novada skolām,
kuras īsteno vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas
Pamatojoties uz 2001.gada 6.marta Ministru Kabineta noteikumu Nr.97 “Kārtība, kādā valsts
organizē un finansē mācību līdzekļu izdošanu un iegādi” 10.2. punktu, Izglītības un zinātnes
ministrijas 2013.gada 16.aprīļa rīkojumu Nr. 124 „Par mācību literatūras iegādei paredzēto valsts
budžeta līdzekļu sadali 2013.gadam”, likuma „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 4.punktu,
21.panta pirmās daļas 23.punktu un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas
18.04.2013. lēmumu prot.Nr.8, 30.p.,
1. Noteikt, ka dotācija Ls2074,00 (divi tūkstoši septiľdesmit četri lati 00 santīmi) Apes novada
pašvaldībai mācību literatūras iegādei 2013.gadam tiek sadalīta Apes novada izglītības
iestādēm pēc audzēkľu skaita izglītības iestādē 2012.gada 3.septembrī, rēķinot Ls6,2659 ( seši
lati 26,59 santīmi) uz vienu audzēkni sekojošā sadalījumā:
Iestāde
Izglītojamo skaits pēc VIIS Finansējums
datiem 03.09.2012.
Dāvja Ozoliľa Apes vidusskola
129
808,30
Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskola
117
733,11
Sikšľu pamatskola
35
219,30
Trapenes pamatskola
50
313,29
KOPĀ
331
2074,00
2. Uzdot Apes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājai nodrošināt
finansējuma sadalīšanu attiecīgajām izglītības iestādēm un pārskata par piešķirtā finansējuma
izlietojumu iesniegšanu pēc Izglītības un zinātnes ministrijas pieprasījuma.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
sēdes protokols Nr. 5, 27.p

2013.gada 25.aprīlī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.147
Apē
Par grozījumiem Apes novada domes 03.02.2011. lēmumā Nr. 29 (prot.4.2.p.)
„Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Apes novada domes administrācijā, iestādēs un
struktūrvienībās” 8. Pielikumā (Trapenes pamatskola)
Saskaľā ar likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmo daļu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta
g) apakšpunktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 20.pantu un Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 18.04.2013. lēmumu prot.Nr.8, 31.p.,
1.Izdarīt grozījumus Apes novada domes 03.02.2011. lēmumā Nr. 29 (prot.4.2.p.) „Par maksas
pakalpojumu apstiprināšanu Apes novada domes administrācijā, iestādēs
un struktūrvienībās”
(turpmāk – lēmums):
1.1.Izteikt jaunā redakcijā lēmuma 8.pielikumu „Apes novada Trapenes pamatskolā sniegtie
maksas pakalpojumi”(pielikumā uz 1 lpp).
2. Lēmums stājas spēkā ar 01.05.2013.

Domes priekšsēdētāja

Lēmuma noraksts :
1.Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājai I.Lipstokai- 1 eks.
4.Trapenes pamatskolas direktoram A.Maltavniekam- 1 eks.

Astrīda HARJU

8.Pielikums
Jauna redakcija
Apstiprināta ar Apes novada domes
25.04.2013. lēmumu Nr.147 (prot. Nr. 5, 27.p.p.)

8.Pielikums
Apes novada domes 03.02.2012.
ārkārtas sēdes lēmumam Nr. 29(prot. Nr.4, 2.p.)
Apes novada domes Trapenes pamatskolā
sniegtie maksas pakalpojumi
Nr.
p.k.
1.
1.1.
1.2.
1.3.

Pakalpojumu veids
Ēdināšanas pakalpojumi
Pusdienas
Launags
Pusdienas pieaugušajiem

Mērvienība

Maksa LVL

0.40
0.10
0.50

1. Pakalpojumu maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras saľem attiecīgos
pakalpojumus pēc vienošanās.
2. Maksa par saľemamo pakalpojumu iemaksājama pirms tā izmantošanas pakalpojuma
sniedzējam, par tā nomaksu tiek izsniegts grāmatvedības norēķina dokuments.
3. Pakalpojuma sniedzējs veic maksas pakalpojumu iemaksas Trapenes pagasta pārvaldes
kasē ne retāk kā 1 reizi nedēļā. Iekasētās naudas summas tiek ieskaitītas pašvaldības
budžetā.
4. Pakalpojuma maksā nav iekļauts PVN.
5. Atbildīgais Trapenes pamatskolas direktors Aivars Maltavnieks.

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. 5, 28.p

2013.gada 25.aprīlī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.148
Apē

Par Apes novada Sociālā dienesta amatu saraksta un struktūras aktualizēšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas
13.punktu, „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu”, Ministru
kabineta Nr.461 „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un
kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”, Ministru
kabineta noteikumiem Nr.1651 "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonu un
darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību", „Apes novada Sociālā
dienesta nolikumu” V nodaļas 41.punktu, kas nosaka, ka Sociālā dienesta struktūru un amatu sarakstu
apstiprina dome, Apes novada domes lēmumu Nr.10 (24.01.2013.) sēdes protokols Nr.1, 10.p „Par
grozījumiem Apes novada domes 24.02.2011.lēmumā Nr.37 (prot.Nr.4., 2.p.) „Par Apes novada
pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku darba samaksas noteikšanas kārtību” un Apes novada
domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 18.04.2013. lēmumu prot.Nr.8, 32.p.,
1.Apstiprināt Apes novada Sociālā dienesta darbinieku vienoto amatu sarakstu.
Pielikums Nr.1.
2.Apstiprināt Apes novada Sociālā dienesta organizatorisko struktūru.
Pielikums Nr.2.
3. Lēmums stājas spēkā ar 2013.gada 01.februāri.
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Pielikums Nr.1
Apes novada domes 25.04.2013.
lēmuma Nr. 148 (prot.Nr.5, 28.p.)
Apes novada Sociālā dienesta
amatu saraksts 2013.gadam
Nr.
p.k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Amata nosaukums

Dienesta vadītājs
Sociālais darbinieks Apē darbam
ar ģimeni un bērniem
Sociālais aprūpētājs Apē
Sociālais darbinieks Gaujienā
Sociālais darbinieks Trapenē
Sociālais darbinieks Virešos
Psihologs
Aprūpētājs Apē
Aprūpētājs Gaujienā
Aprūpētājs Trapenē
Aprūpētājs Virešos
Automobiļa vadītājs
Sabiedrības veselības speciālists

Domes priekšsēdētāja

Vienību
skaits

Prof. klasifikatora
kods

Amata
alga

Kopā

1344 03
2635 03

1
1

480
400

480.00
400.00

3412 01
2635 01
2635 01
2635 01
2634 01
5322 02
5322 02
5322 02
5322 02
8322 01
2263 07

1
1
1
1
0.5
0.9
0.5
1
0.8
1
0.1

400
400
400
400
400
209
209
209
209
280
360

400.00
400.00
400.00
400.00
200.00
188.10
94.05
209.00
167.20
36.00

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. 5, 29.p

2013.gada 25.aprīlī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.149
Apē
Par zemes vienību nomu A.Poļakam Trapenes pagastā, Apes novadā
Izskatot A.POĻAKA, dzīvojoša xxxxxxxx 16.04.2013. iesniegumu, kas saľemts Apes
novada domē 18.04.2013. un reģistrēts ar Nr.A/3-16/95, par zemes vienību „Ābolkalni 3”,
„Ķēniľkrasti”, „Zaķusala” Trapenes pagastā, Apes novadā, nomas pagarināšanu,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu ,21.panta pirmās
daļas 14.punkta a) apakšpunktu un Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu „ 18.1.punktu, un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības
komitejas 18.04.2013. lēmumu prot.Nr.8, 33.p.,
1. Turpināt iznomāt A.POĻAKAM, personas kods xxxxxx-xxxxx, zemes vienības „Ābolkalni 3”
ar kadastra apzīmējumu 3684 005 0043, platība 12,5 ha, „Ķēniľkrasti” ar kadastra apzīmējumu
3684 002 0115, platība 5,1 ha, „Zaķusala” ar kadastra apzīmējumu 3684 002 0134, platība 3,6 ha,
Trapenes pagastā, Apes novadā lauksaimniecības ražošanas vajadzībām, ar 2013.gada 01.aprīli uz
10 /desmit/ gadiem ar nomas pagarināšanas iespējām
2. Lēmums stājas spēkā domes lēmuma parakstīšanas dienā .
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13A ,
Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma
paziľošanas dienas.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

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

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. 5, 30.p

2013.gada 25.aprīlī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.150
Apē
Par pasākuma „Pārrobeţu tirgus lustes” organizēšanu Apes pilsētā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, saskaľā ar
Apes novada pašvaldības domes 22.07.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.8/2010 „Par pašvaldības
nodevām Apes novadā” (lēmums Nr.184, prot. Nr.11, 4.p.) un Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 18.04.2013. lēmumu prot.Nr.8, 34.p.,
Sarīkot Apes novada domes pasākumu – tirgu „Pārrobežu tirgus lustes” (turpmāk tekstā „Tirgus”)
Apes pilsētā, š.g. 12. maijā:
1. Tirgus norises vietu noteikt Apes pilsētas Avotu ielu.
2. Tirgus darba laiks no plkst. 9:00 – 13:00.
3. No plkst. 7:00 – 14:00 slēgt Avotu ielu un norobežot Tirgus teritoriju ar norādošām ceļa
zīmēm virzienā no Stacijas ielas un Pasta ielas. Atbildīgais: Apes administrācijas komunālās
nodaļas vadītāja E.Meistere.
4. Noteikt, ka Tirgū atļauts piedalīties ikvienam interesentam, par to uzľemoties atbildību un
ievērojot Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktās prasības, Apes novada domes
saistošajos noteikumos noteikto un pasākuma organizēšanas noteikto kārtību.
5. Noteikt Apes novada komunālās saimniecības nodaļas daiļdārznieci Anitu HARJU un tūrisma
darba organizatori Astru BINDI par atbildīgajām personām par darbu koordināciju un
normatīvajos aktos noteikto Tirgus norises saskaľošanu ar uzraugošajām institūcijām, reklāmu
izvietošanu un tirdzniecības vietu ierādīšanu tirgus dalībniekiem.
6. Uzdot Apes novada domes kārtībniekam
teritorijā š.g. 12. maijā.

Domes priekšsēdētāja

Gvido Semjonovam nodrošināt kārtību Tirgus

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. 5, 31.p

2013.gada 25.aprīlī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.151
Apē
Par sabiedrības ar ierobeţotu atbildību „Alūksnes slimnīca” 2012.gada pārskata
apstiprināšanu
Pamatojoties uz Apes novada domē saľemto sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Alūksnes slimnīca”
2013.gada 16.aprīļa dalībnieku sēdes protokolu Nr.1/2013, kas reģistrēts 2013.gada 17.aprīlī ar Nr.
A/3-12.1/362, par gada pārskata apstiprināšanu un peļľas sadali, kā arī LR Komerclikuma 179.pantu
un 210.pantu, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 48.panta
pirmās daļas pirmo punktu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu un 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Alūksnes slimnīca” Statūtiem un Apes
novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 18.04.2013. lēmumu prot.Nr.8, 35.p.,
1. Apstiprināt SIA „Alūksnes slimnīca” 2012.gada pārskatu. Kapitālsabiedrības 2012. gada
neto apgrozījums Ls1069753 (viens miljons sešdesmit deviľi tūkstoši septiľi simti
piecdesmit trīs lati) , pārskata gada peļľa Ls6373 (seši tūkstoši trīs simti septiľdesmit trīs
lati).
2. Novirzīt Apes novada domei, kā 18.08% kapitāla daļu turētājai, kapitālsabiedrības
2012.gada piekrītošo peļľu Ls1152 ( viens tūkstotis viens simts piecdesmit divi lati)
apmērā kapitālsabiedrības rezervēs, to izmantojot uzľēmuma pamatdarbības
nodrošināšanai
3. Lēmums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā
13A, Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma
paziľošanas dienas.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
sēdes protokols Nr. 5, 32.p

2013.gada 25.aprīlī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.152
Apē
Par līdzekļu piešķiršanu no Apes novada domes budţeta līdzekļu rezerves fonda
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 6.punktu, Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas
direktores Ievas Zariľas 17.04.2013. iesniegumu Nr.12/1 – 34 un Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 18.04.2013. lēmumu prot.Nr.8, 37.p.,
1. Piešķirt Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolai papildus finansējumu :
1.1. skolotājas A.Palmbahas darba samaksas nodrošināšanai Ls 1036,00 (viens tūkstotis trīsdesmit
seši lati 00 santīmi);
Finansējuma avots – Apes novada pašvaldības budžets.
1.2. Ls 200,00 (divi simti lati 00 santīmi) bēru pabalsta izmaksai skolotājai Janīnai Višķerei,
sakarā ar mātes nāvi.
Finansējuma avots – Gaujienas pagasta pārvaldes budžets.

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. 5, 33.p

2013.gada 25.aprīlī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.153
Apē
Par neapbūvēta zemes gabala daļas „Druvās” Apes pagastā, Apes novadā,
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 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.,
18.3. un 19. punktu un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 18.04.2013.
lēmumu prot.Nr.8, 18.p.,
1. Nodod iznomāšanai daļu no nekustamā īpašuma „Druvas”, Apes pagastā, Apes
novadā, kadastra Nr. 3625 003 0046 - zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
36250030078 daļu 0,8 ha platībā lauksaimnieciskai izmantošanai;
2. Noteikt izsoles veidu rakstiska izsole;
3. Noteikt publicējamo informāciju par nomas objektu un nosacīto nomas maksu, un
pieteikumu iesniegšanas termiľu - pielikums Nr.1;
4. Apstiprināt pieteikumu veidlapu dalībai izsolē – pielikums Nr.2;
5. Apstiprināt nomas līguma projektu – pielikums Nr.3.
Pielikumā : pielikumi - Nr.1 - noteikumi, Nr.2 - pieteikuma forma, Nr. 3 - nomas līguma projekts.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā
13A, Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma
paziľošanas dienas.
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Pielikums Nr.1
Apes novada domes
25.04.2013. lēmumam Nr.153 (prot. Nr.5, 33.p.)
Noteikumi zemes nomas tiesībām uz daļu nekustamā īpašuma „Druvas” Apes pagastā, Apes
novadā, LV-4337
NOMAS OBJEKTA ADRESE,
Īpašums „Druvas” Apes pagastā, Apes novadā, LV-4337, īpašuma
KADASTRA NR.
kadastra Nr. 3625 003 0046
KADASTRA APZĪMĒJUMS
3625 003 0078
IZNOMĀJAMĀ ZEMES
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3625 003 0078 daļa 0,8 ha
GABALA PLATĪBA
IZMANTOŠANAS VEIDS
Galvenais izmantošanas veids - lauksaimniecība
IZSOLES NOSACĪTĀ NOMAS
1,5 % no zemes kadastrālās paraugvērtības gadā atbilstoši Ministru
MAKSA
kabineta 12.06.2012. noteikumu Nr. 391 „Noteikumi par kadastrālo
vērtību bāzi 2013.gadam” 1.pielikumam.
270 Ls/ha x 0,8ha x 1,5%= Ls 3.24 (trīs lati 24sant)
IZNOMĀŠANAS
5 (pieci ) 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 8.maijā
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 8.maijā 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 mājas lapā www.apesnovads.lv
OBJEKTA APSKATE
Objektu var apskatīt darbdienās no plkst. 09.00-13.00,
(vieta, laiks)
kontaktpersona: J.Ronimoiss, tel.: 26521637

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Pielikums Nr.2
Apes novada domes
25.04.2013. lēmumam Nr.153 (prot. Nr.5, 33.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, daļas nomas tiesību rakstiskā izsolē, kur nomas objekts:
NOMAS OBJEKTA ADRESE
Īpašums „Druvas” Apes pagastā, Apes novadā, LV-4337,
īpašuma kadastra Nr. 3625 003 0046
KADASTRA APZĪMĒJUMS
3625 003 0078
IZNOMĀJAMĀ ZEMES
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3625 003 0078 daļa
GABALA PLATĪBA
0,8 ha
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 25.04.2013. lēmumu Nr.153 (prot.Nr.5, p.33), 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 daļas nomu piedāvājam šādu nomas maksu:
_____(______________________)Ls/0,8ha bez PVN gadā.
(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
sēdes protokols Nr. 5, 34.p

2013.gada 25.aprīlī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.154
Apē
Par zemes iznomāšanu A.VĪTOLIŅAM
Izskatot A.VĪTOLIĽA, personas kods xxxxxx-xxxxx, iesniegumu, kas reģistrēts Apes novada
domē 18.04.2013. ar Nr. A/3-16/99, par zemes iznomāšanu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14 a) punktu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18., 18.1. punktu, un Apes novada domes Finanšu
un tautsaimniecības komitejas 18.04.2013. lēmumu prot.Nr.8, 18.p.,
1. Iznomāt A.VĪTOLIĽAM, personas kods xxxxxx-xxxxx, ar 2013.gada 1.janvāri līdz 2017.gada
31.decembrim, nosakot zemes izmantošanas mērķi - personīgo palīgsaimniecību zeme, šādas zemes
vienības Apes pagasta teritorijā:
1.1. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 36250030188 daļu 1,2 ha platībā;
1.2. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 36250010159 daļu 0,5 ha platībā;
1.3. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 36250010160 daļu 0,7 ha platībā;
1.4. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 36250010093 daļu 1,2 ha platībā;
1.5. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 36250010180 daļu 0,5 ha platībā.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā
13A, Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēj 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 25.aprīlī

sēdes protokols Nr. 5, 35.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.155
Apē
Par zemes iznomāšanu Z.UZKLIŅĢEI Apes pilsētā
Izskatot Z. UZKLIĽĢES, personas kods xxxxxx-xxxxx, iesniegumu, kas reģistrēts Apes
novada domē 18.04.2013. ar Nr. A/3-16/94, par zemes iznomāšanu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14 a) punktu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18., 18.2. punktu un Apes novada domes Finanšu
un tautsaimniecības komitejas 18.04.2013. lēmumu prot.Nr.8, 18.p.,
1.

2.

Iznomāt Z.UZKLIĽĢEI, personas kods xxxxxx-xxxxxx, līdz 2017.gada 31.decembrim zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 36050051026 ar platībā 0,2814 ha Apes pilsētas teritorijā,
nosakot zemes izmantošanas mērķi - „Pagaidu atļautā zemes izmantošana sakľu dārziem”,
kods 0502.
Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, kas apliekama ar pievienotās
vērtības nodokli.

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

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

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

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
sēdes protokols Nr. 5, 36.p

2013.gada 25.aprīlī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.156
Apē

Par zemes iznomāšanu I.CIPRUSAI Apes pilsētā
Izskatot I.CIPRUSAS, personas kods xxxxxx-xxxxx, iesniegumu, kas reģistrēts Apes novada
domē 23.04.2013. ar Nr. A/3-16/102, par zemes iznomāšanu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14 a) punktu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18., 18.2. punktu un Apes novada domes Finanšu
un tautsaimniecības komitejas 18.04.2013. lēmumu prot.Nr.8, 18.p.,
1. Iznomāt I.CIPRUSAI, personas kods xxxxxx -xxxxx, līdz 2017.gada 31.decembrim, nosakot
zemes izmantošanas mērķi - „Pagaidu atļautā zemes izmantošana sakľu dārziem”, kods 0502,
šādas zemes Apes pilsētas teritorijā:
1.1.
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 36050051027 daļu 0,6 ha platībā;
1.2.
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 36050051029 daļu 0,3 ha platībā;
1.3.
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 36050051030 daļu 0,7 ha platībā;
1.4.
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 36050051032 daļu 1,3 ha platībā;
1.5.
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 36050010340 daļu 1,3 ha platībā;
1.6.
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 36050010340 daļu 1,2 ha platībā;
1.7.
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 36050010340 daļu 0,6 ha platībā;
1.8.
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 36050020422 daļu 1,0 ha platībā;
1.9.
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 36050081408 daļu 1,3 ha platībā.
2. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, kas apliekama ar pievienotās vērtības
nodokli.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā
13A, Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma
paziľošanas dienas.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

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

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
sēdes protokols Nr. 5, 37.p

2013.gada 25.aprīlī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.157
Apē
Par individuālā uzņēmuma „GRIVINSONS” iesnieguma izskatīšana
Pamatojoties uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību „GRIVINSONS”, Reģ.
Nr.02003285, juridiskā adrese Siguldas iela 4, Alūksne, LV-4301, iesniegumu, kas reģistrēts Apes
novada domē 2013.gada 17.aprīlī ar Nr. A/3-12.1/357, par autoveikala pakalpojumu sniegšanu Apes
novada iedzīvotājiem, saskaľā ar Ministru kabineta 12.05.2010. noteikumu Nr.440 ”Noteikumi par
tirdzniecības veidiem, kas saskaľojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 15.6.p,
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu ,
1. Atļaut ielu tirdzniecību individuālajam uzľēmumam „GRIVINSONS”, Reģ. Nr.43202003285,
juridiskā adrese Siguldas iela 4, Alūksne, LV-4301,
autoveikalam, no pārvietojamā
mazumtirdzniecības punkta - automašīna MERCEDEZ BENZ 208, valsts numurs HM-9483.
2. Noteikt, ka pārvietojamajā mazumtirdzniecības punktā tiek tirgotas pārtikas preces, pirmās
nepieciešamības nepārtikas preces, tabakas izstrādājumi, alu.
3. Apstiprināt pārvietojamajam mazumtirdzniecības punktam šādu maršrutu un izbraukuma grafiku :
Otrdienās
Ādams
Trešdienās
Ģērmaľi
Tautiľas
Smiķi
Morīši
Liepukalni
Kalnabērziľi
Dzeľi
Valši
Dimanti
Mālači
Melderītis

14:00- 14:30
09:30-09:40
09:50-10:00
10:10-10:40
11:00-11:15
11:25-11:45
12:00-12:10
12:20-12:10
13:00-13:20
13:25-13:40
13:45-14:00
14:00-14:20

4. Pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta darbības termiľš noteikts uz 1 gadu - līdz 2014.gada
1.maijam.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13A,
Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma
paziľošanas dienas.
Domes priekšsēdētāja
Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
sēdes protokols Nr. 5, 38.p

2013.gada 25.aprīlī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.158
Apē
Par ierobeţojumu satiksmei autoceļa posmā Ape-Skripji- Peļļi, motokrosa sacensību
„Vaidavas kauss” norises laikā no 17.05.2013. līdz 20.05.2013.
Sakarā ar motokrosa „Vaidavas kauss” 40. jubilejas sacensību norisi Arvīda Levana vārdā
nosauktajā moto trasē Apē, laika posmā no 17.05.2013. līdz 20.05.2013. un pamatojoties uz
Ministru kabineta 15.12.1998. noteikumu Nr.456 „Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un
kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi” 2.5., 4.2., 5, punktiem
un likuma Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 6.un 10.punktiem, 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
1. Noteikt ierobežojumu satiksmei pa Apes novada autoceļu Ape - Skripji - Peļļi, „Vaidavas kauss”
motokrosa sacensību laikā no 17.05.2013. plkst. 08:00 līdz 20.05.2013. plkst.12:00
2. Aprīkot augstāk minēto pašvaldības autoceļu ar atbilstošām satiksmes ierobežojuma zīmēm.
3. Publicēt informāciju par satiksmes ierobežojumu Apes novada mājas lapā www.apesnovads.lv.
4. Lēmuma izpildi uzdot veikt Apes novada domes Apes komunālās saimniecības nodaļai.
Pielikumā: Transporta kustības shēma noteikto ierobežojumu laikā.
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. 5, 39.p

2013.gada 25.aprīlī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.159
Apē
Par atļauju bojāta koka nozāģēšanai īpašumā xxxxxx
Izskatot D.LAICENAS, deklarētā dzīves vieta xxxxxxxx, 18.04.2013. iesniegumu, saľemts
Apes novada domē 18.04.2013. un reģistrēts ar Nr. A/3-16/96, par atļaujas izsniegšanu nozāģēt
vienu bīstamu, koku īpašumā xxxxxx,
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām„ 21.panta 27.punktu; Ministru kabineta 02.05.
2012. noteikumiem Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”; Apes novada pašvaldības
domes 29.11.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.15/2012 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža
Apes novadā” un Apes novada domes Vides komisijas 22.04.2013. apsekošanas aktu Nr. A/316/96/AA,
1.Atļaut D.LAICENAI nozāģēt 1 (vienu) bīstamu koku, xxxxxxxxx:
1.1.nozāģējamā koka sastāvs: bērzs Ø 50.
2.Lēmums stājas spēkā domes sēdes lēmuma parakstīšanas dienā.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā
13A, Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma
paziľošanas dienas.
Pielikumā:
1. Apsekošanas akts A/3-16/96/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
sēdes protokols Nr. 5, 40.p

2013.gada 25.aprīlī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.160
Apē
Par atļauju bojāta koku nozāģēšanai īpašumā xxxxxxx
Izskatot E.VAHERES, deklarētā dzīves vieta xxxxxxxx, 15.04.2013. iesniegumu, saľemts
Apes novada domē 15.04.2013. un reģistrēts ar Nr. A/3-16/92, par atļaujas izsniegšanu nozāģēt
vienu bojātu koku un egļu dzīvžogu īpašumā xxxxxxxxx,
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām„ 21.panta 27.punktu; Ministru kabineta 02.05.
2012. noteikumiem Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”; Apes novada pašvaldības
domes 29.11.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.15/2012 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža
Apes novadā” un Apes novada domes Vides komisijas 22.04.2013. apsekošanas aktu Nr. A/316/92/AA,
1.Atļaut E.VAHEREI nozāģēt 1 (vienu) bīstamu koku un 60 m garu, vecu, pāraugušu egļu
dzīvžogu, privātīpašumā xxxxxxxx:
1.1.nozāģējamo koku sastāvs: goba Ø 12 un 60 metrus garš, vecs un pāraudzis egļu
dzīvžogs.
2.Lēmums stājas spēkā domes sēdes lēmuma parakstīšanas dienā.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā
13A, Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma
paziľošanas dienas.
Pielikumā:
1. Apsekošanas akts A/3-16/92/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
sēdes protokols Nr. 5, 41.p

2013.gada 25.aprīlī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.161
Apē
Par atļauju bojātu koku nozāģēšanai uz pašvaldībai piederošās zemes Apē, Pasta ielā 34, Meţa
ielā, Apes pagasta Meţa kapu teritorijā un pie ceļa Ape-Grūbe- Silamītes
Izskatot Apes novada domes komunālas saimniecības nodaļas vadītājas Edītes MEISTERES
26.03.2013. iesniegumu, kas saľemts Apes novada domē 27.03.2013. un reģistrēts ar Nr. A/312.1/274, par bojātiem un bīstamiem kokiem Apes pilsētā, Pasta ielā 34, Meža ielā, Apes pagasta
Meža kapu teritorijā un pie ceļa Ape-Grūbe- Silamītes,
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām„ 21.panta 27.punktu; Ministru kabineta 02.05.
2012. noteikumiem Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”; Apes novada pašvaldības
domes 29.11.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.15/2012 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža
Apes novadā”, Apes novada domes Vides komisijas 12.04.2013. apsekošanas aktu Nr.A/312.1/274/AA,
1. Izdot Apes komunālās saimniecības nodaļai koku ciršanas atļauju:
1.1. 1 (viena) bīstama koka- bērza nozāģēšanai, pie ceļa Ape-Grūbe-Silamītes;
1.2. 6 (sešu) priežu Ø20, Ø24; Ø24; Ø28; Ø32; Ø28, nozāģēšanai Apes Meža kapu teritorijā;
1.3. bīstama zara novākšanai priedei pie Pasta ielas 34, Apes pilsētā;
1.4. Zaru apgriešanai priedēm gar Meža ielu, Apes pilsētā.
Darbus veikt Apes komunālās saimniecības nodaļai/ vai pirkt pakalpojumu darbu veikšanai.
Lietkoksni pārstrādāt baļķos un uzmērīt iegūtos zāģbaļķus.
Malku ar aktu nodot pašvaldības iestādēm.
Uzdot Apes novada domes Apes komunālas saimniecības nodaļai kopā ar Finanšu un
grāmatvedības nodaļu iegūto uzmērīto koksni uzľemt grāmatvedības uzskaitē pa lietošanas
veidiem.
6. Lēmums stājas spēkā domes lēmuma parakstīšanas dienā.
2.
3.
4.
5.

Pielikumā:
1. Apsekošanas akts A/3-12.1/274/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
sēdes protokols Nr. 5, 42.p

2013.gada 25.aprīlī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.162
Apē
Par adrešu datu sakārtošanu Gaujienas pagastā Apes novadā
Lai sakārtotu pašvaldības īpašumu adreses, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma 14. un 15. pantu, Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi” 2.punkta 9. apakšpunktu, 6. punktu un 29. punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta
27. punktu ,

Mainīt esošo adresi „Gaujienas ģimnāzija”, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads,
LV-4339, adresācijas klasifikatora kods 103899372, zemes vienības kadastra apzīmējums
36480050210, savstarpēji funkcionāli saistīto būvju kadastra apzīmējums 3648005021005,
36480050201007, 3648005021006, uz jaunu adresi:
„Vidusskola”, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads, LV-4339 .

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. 5, 43.p

2013.gada 25.aprīlī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.163
Apē

Par pašvaldības galvojumu studiju kredītam Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības
akadēmijas Alūksnes filiāles 3.kursa studentei S.Kalējai
Izskatot Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Alūksnes filiāles 3.kursa
studentes S. Kalējas, dzīvojošas xxxxxxxxxxxxx, 2013.gada 5.aprīļa iesniegumu, kas reģistrēts Apes
novada domē 09.04.2013. A/3-16/85 par lūgumu piešķirt finansējumu studiju turpināšanai, ľemot
vērā, ka S.Kalēja strādā PII „Taurenītis“ par pirmskolas izglītības skolotāju, kā arī pamatojoties uz
„Likums par budžeta un finanšu vadību” 41.panta piekto daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem”
26.panta pirmo un ceturto daļu, Ministru Kabineta 2008.gada 25.marta Noteikumu Nr.196
„Noteikumi par pašvaldību aizľēmumiem un galvojumiem” 13.punktu un Apes novada domes
Finanšu un tautsaimniecības komitejas 18.04.2013. lēmumu prot.Nr.8,19.p.,
1. Piekrist dot galvojumu studiju kredīta saľemšanai Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības
akadēmijas Alūksnes filiāles 3.kursa studentei S. Kalējai Ls 1258 (viens tūkstotis piecdesmit
astoľi lati) apmērā.
2. Uzdot Apes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājai I.Lipstokai sagatavot
un iesniegt dokumentus attiecīgajai kredītiestādei un Pašvaldību aizľēmumu un galvojumu
kontroles un pārraudzības padomei.
3. Uzdot Apes novada domes priekšsēdētājai A.Harju noslēgt vienošanos ar studējošo par
galvojumu studiju kredīta saľemšanai.

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
sēdes protokols Nr. 5, 44.p

2013.gada 25.aprīlī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.164
Apē
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu Apes novada Gaujienas pagasta Zvārtavas ezerā
Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 11.panta 4.1 daļu, 5.panta 4.daļu un Ministru kabineta
30.11.2009. noteikumiem Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas
kārtību iekšējos ūdeľos” 3.1., 3.7. apakšpunktiem un 11.08.2009. noteikumiem Nr. 918 „Noteikumi
par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un G. Bērziľa , deklarētā dzīves vieta
xxxxxxxxxxxxxxxx, 19.04.2013. iesniegumu, kas saľemts Gaujienas pagasta pārvaldē 19.04.2013.
un reģistrēts ar Nr. G/3-16/29,
1. Iznomāt G.Bērziľam, personas kods xxxxxx-xxxxxx, deklarētā dzīves vieta
xxxxxxxxxxxxxxxx, rūpnieciskās zvejas tiesības Apes novada Gaujienas pagasta Zvārtavas
ezerā
50 m zvejas tīklu uz vienu gadu līdz 2013.gada 31.decembrim, noslēdzot zvejas
nomas līgumu ar Apes novada domi.
2. Noteikt nomas maksu par zvejas tiesībām izejot no aprēķina - zivju tīkls, par katriem 5 m
(iekšējos ūdeľos) 2,- Ls apmērā, kopā par 50 m - 20,- Ls gadā.
3. Uzdot Apes novada domes priekšsēdētājai Astrīdai HARJU noslēgt rūpnieciskās zvejas tiesību
nomas līgumus.
4. Lēmums stājas spēkā domes sēdes protokola parakstīšanas dienā.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13A,
Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma
paziľošanas dienas.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

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

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
sēdes protokols Nr. 5, 45.p

2013.gada 25.aprīlī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.165
Apē
Par finansiālu atbalstu Latvijas Politiski represēto apvienības un Likteņdārza īstenotājam,
nodibinājumam „Kokneses fonds”
Pamatojoties uz likuma par „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu, 19.04.2013.
Latvijas Politiski represēto apvienības un Likteľdārza īstenotāja, nodibinājuma „Kokneses fonds”,
aicinājumam Latvijas pašvaldībām piedalīties 38 Latvijas Ozolu godasardzes līdzfinansēšanā,
1. Piešķirt Latvijas Politiski represēto apvienības un Likteľdārza īstenotājam, nodibinājumam
„Kokneses fonds” līdzfinansējumu Ls 200.00 (divi simti lati) Likteľdārza Godasardzes
ozolu ierīkošanai.
2. Finansējuma avots - Apes novada budžets.
3. Uzdot Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājai , galvenajai grāmatvedei Ilzei LIPSTOKAI
nodrošināt finansējuma pārskaitījumu: Likteľdārza īstenotājam- Nodibinājumam „Kokneses
fonds”, juridiskā adrese Lāčplēša iela 75-III, Rīga, LV-1011, Reģistrācijas
numurs:40008092535, konta Nr.LV10UNLA 0050 0068 7884 4.

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. 5, 46.p

2013.gada 25.aprīlī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.166
Apē
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešā daļu, kurā noteikts, ka
pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās
nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgā
pašvaldība. Apes novada dome konstatē, ka lēmumā minētās personas, pēc iepriekšminētā,
pamatojoties uz 25.panta pirmās daļas 3.punktu ir mirušas, šīm personām nav reģistrēti nekustamie
īpašumi Latvijas Republikas Zemesgrāmatās, un Apes novada dome, kā kreditors nav pieteikusi savu
pretenziju uz šo personu atstāto mantojumu, 25.panta pirmās daļas 5.punktu un 26.panta .punktu, ja
nodokļu parādi dzēšami, ja triju gadu laikā no maksājuma termiľa iestāšanās nav pieľemts lēmums par
nokavēto maksājumu piedziľu un piedzenamā parāda kopsumma nav lielāka vai vienāda par 10
latiem, jo procesuālās izmaksas būtiski pārsniegtu domes finansiālos ieguvumus, kā arī pamatojoties
uz likuma Par pašvaldībām 14.panta otrās daļas 4.,6.punktiem, 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas
mirušam personām;
xxxxxx
2. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas
personām, kurām triju gadu laikā no maksājuma termiľa iestāšanās nav pieľemts lēmums par
nokavēto maksājumu piedziľu un piedzenamā parāda kopsumma nav lielāka vai vienāda par
10 latiem (īpašumi atsavināti),
xxxxxxxx
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā
13A, Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma
paziľošanas dienas.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

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

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
sēdes protokols Nr. 5, 47.p

2013.gada 25.aprīlī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.167
Apē
Par nomas līguma izbeigšanu V.Ivanovam uz zemes vienības
ar kadastra Nr. 3690 004 0170 Apes novada Virešu pagastā
Izskatot V. Ivanova, personas kods xxxxxx-xxxxx, iesniegumu, kas saľemts Virešu pagasta
pārvaldē 24.04.2013 reģistrēts ar Nr. 37/3-17, par nomas līguma izbeigšanu uz zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 3690 004 0170 Virešu pagastā, 1.0 ha platībā, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
1. Izbeigt nomas līgumu ar V. Ivanovu, personas kods xxxxxx-xxxxx, par zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 3690 004 0170, 1.0 ha platībā Apes novada, Virešu pagastā ar
01.05.2013.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā
13A , Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma
paziľošanas dienas.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

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

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
sēdes protokols Nr. 5, 48.p

2013.gada 25.aprīlī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.168
Apē
Par nomas līguma izbeigšanu V.Ponaidu uz zemes vienības
ar kadastraNr. 3690 002 0262 Apes novada Virešu pagastā
Izskatot V.Ponaida, personas kods xxxxxx-xxxxx, iesniegumu, kas saľemts Virešu pagasta
pārvaldē 24.04.2013 reģistrēts ar Nr. 40/3-17, par nomas līguma izbeigšanu uz zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 3690 002 0170 Virešu pagastā, 0.7 ha platībā, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
1. Izbeigt nomas līgumu ar V. Ponaidu, personas kods xxxxxx-xxxxx, par zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 3690 002 0262, 0.7 ha platībā Apes novada, Virešu pagastā ar
01.05.2013.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā
13A , Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma
paziľošanas dienas.
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

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

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
sēdes protokols Nr. 5, 49.p

2013.gada 25.aprīlī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.169
Apē
Par nomas līguma izbeigšanu L.Ponaidas uz zemes vienības
ar kadastraNr. 3690 002 0064 Apes novada Virešu pagastā
Izskatot L.Ponaidas, personas kods xxxxxx-xxxxx, iesniegumu, kas saľemts Virešu pagasta
pārvaldē 24.04.2013 reģistrēts ar Nr. 39/3-17, par nomas līguma izbeigšanu uz zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 3690 002 0064 Virešu pagastā, 2.9 ha platībā, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
1. Izbeigt nomas līgumu ar L.Ponaidu, personas kods xxxxxx-xxxxx, par zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 3690 002 0064, 2.9 ha platībā Apes novada, Virešu pagastā
ar 01.05.2013.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā
13A , Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma
paziľošanas dienas.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

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

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
sēdes protokols Nr. 5, 50.p

2013.gada 25.aprīlī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.170
Apē
Par nomas līguma izbeigšanu J.Vorohtam uz zemes vienības
ar kadastraNr. 3690 002 0065 Apes novada Virešu pagastā
Izskatot J.Vorohta, personas kods xxxxxx-xxxxx, iesniegumu, kas saľemts Virešu pagasta
pārvaldē 24.04.2013 reģistrēts ar Nr. 38/3-17, par nomas līguma izbeigšanu uz zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 3690 002 0065 Virešu pagastā, 1.7 ha platībā, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
1. Izbeigt nomas līgumu ar J. Vorohtu, personas kods xxxxxx-xxxxx, par zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 3690 002 0065, 1.7 ha platībā Apes novada, Virešu pagastā ar
01.05.2013.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra
Baloža ielā 13A , Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no
lēmuma paziľošanas dienas.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

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

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
sēdes protokols Nr. 5, 51.p

2013.gada 25.aprīlī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.171
Apē
Par zemes iznomāšanu I. Kalniņam Apes novada Virešu pagastā
Izskatot I.Kalniľa, personas kods xxxxxx-xxxxx, iesniegumu, kas reģistrēts Virešu pagasta
pārvaldē 24.04.2013 ar Nr. 36/3-17, par zemes vienību iznomāšanu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu un 21.panta pirmās daļas 14.punkta a apakšpunktu un
Ministru kabineta 30.10.2007 noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”
18.1.punktu,
1. Iznomāt I.Kalniľam, personas kods xxxxxx-xxxxx,
1.1. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3690 004 0170, 1.0 ha platībā;
1.2. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3690 002 0262, 0.7 ha platībā;
1.3. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3690 002 0065, 1.7 ha platībā;
1.4. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3690 002 0064, 2.9 ha platībā:
Apes novada Virešu pagastā uz 10 (desmit) gadiem ar 03.05.2013 lauksaimnieciskās
ražošanas vajadzībām.
2. Uzdot Virešu pagasta pārvaldei noslēgt zemes nomas līgumu ar I.Kalniľu,
3. Noteikt nomas maksu saskaľā ar Ministru kabineta 30.10.2007 noteikumu Nr.735
”Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktu.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā
13A , Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

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

