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 3.jūlijā

ārkārtas sēdes protokols Nr.12, 1.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.232
Apē

Par Apes novada domes 2012.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 69.panta pirmās
daļas 7.punktu un 72.pantu, "Likuma par budžeta un finanšu vadību" 14.panta trešo daļu, Ministru
kabineta 05.05.2010. noteikumiem Nr.413 "Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem" ,
1. Apstiprināt Apes noada domes 2012.gada publisko pārskatu.
2. Mēneša laikā publicēt Apes novada domes 2012.gada publisko pārskatu Apes novada
mājas lapā internetā www.apesnovads.lv .
3. Iesniegt Apes novada domes 2012.gada publisko pārskatu Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai publicēšanai mājas lapā internetā.

Pielikumā Apes novada domes 2012.gada publiskais pārskats uz 28 lapām.

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 3.jūlijā

ārkārtas sēdes protokols Nr.12, 2.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.233
Apē
Par Apes novada domes priekšsēdētāja, vietnieka un deputātu atlīdzību
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12.punktu un 13.punktu ,
63.pantu, „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma” 5.pantu,
1. Noteikt Apes novada domes priekšsēdētāja maksimālo mēnešalgu LVL 900 (deviņi simti lati),
piemērojot 2011.gada mēneša vidējās darba algas samaksas apmēru LVL 464, kas noapaļots
pilnos latos un piemērots koeficients 1.94 .
2. Noteikt Apes novada domes priekšsēdētāja vietnieka maksimālo mēnešalgu LVL 720 (septiņi
simti divdesmit lati), piemērojot 2011.gada mēneša vidējās darba algas samaksas apmēru LVL
464, kas noapaļots pilnos latos un piemērots koeficients 1.55 .
3. Noteikt Apes novada domes deputātiem maksimālo mēnešalgu LVL 150 (viens simts piecdesmit
lati) par deputāta pienākumu pildīšanu, darbu domes un komiteju sēdēs, piemērojot 2011.gada
mēneša vidējās darba algas samaksas apmēru LVL 464, kas noapaļots pilnos latos piemērojot
koeficientu 0.32. Šis lēmuma punkts neattiecas uz domes priekšsēdētāju un domes priekšsēdētāja
vietnieku.
4. Deputātu darba laika uzskaiti, ņemot vērā domes un pastāvīgo komiteju sēžu apmeklējumus, veic
domes norīkots darbinieks – kancelejas vadītāja.
5. Kancelejas vadītāja katra mēneša pirmajā datumā apkopo informāciju par domes deputātu visu
nostrādāto laiku domes un komiteju sēdēs un iesniedz to domes grāmatvedībā atlīdzības
aprēķināšanai.
6. Noteikt atlīdzību par darbu domes komisijās, atbilstoši nostrādāto stundu skaitam, kas noteikts
komisiju sēžu protokolā, lēmumā vai aktā, 50 % apmērā no domes priekšsēdētāja stundas
likmes (LVL 450: 168 h) = 2.68 Ls/h.
7. Finansējumu lēmuma izpildei nodrošināt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
8. Uzdot domes juristam sagatavot noteikumus par kārtību, kādā tiek veikta deputātu darba laika
uzskaite un atlīdzības aprēķināšana par deputāta pienākumu pildīšanu.
9. Ar šā lēmuma spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušu Apes novada domes 09.02.2011.
lēmumu „Par Apes novada domes priekšsēdētāja, vietnieku un deputātu darba samaksu” (prot.
Nr. 3, 2.p).
10. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU
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ārkārtas sēdes protokols Nr.12, 3.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.234
Apē
Par deputāta pilnvaru izbeigšanos deputātam Viesturam Dandenam
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 38.pantu, likuma „Republikas pilsētas domes un novada
domes deputāta statusa likums” 3. panta pirmās daļas 1.punktu un ceturto daļu; Apes novada domes
28.06.2013. lēmumu Nr. 230 (prot. Nr. 11, 5.p.) „Par Apes novada domes izpilddirektora iecelšanu”
un deputāta Viestura Dandena 28.06.2013. iesniegumu, kas saņemts Apes novada domē 28.06.2013.
un reģistrēts ar Nr. P-145, par deputātā pilnvaru izbeigšanu,
1. Izbeigt deputāta pilnvaras Viesturam DANDENAM, pamatojoties uz viņa rakstisku
iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu sakarā ar iecelšanu Apes novada domes
izpilddirektora amatā.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
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ārkārtas sēdes protokols Nr.12, 4.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.235
Apē
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”,
2. pielikumā
Saskaņā 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 iestāžu amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to
noteikšanas kārtību” ,
pamatojoties uz Apes novada domes 28.06.2013. lēmumu Nr.230 ( prot. 11, 5. p. )
„Par Apes novada domes izpilddirektora vēlēšanām”,
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”:
3.1. 2. Pielikumā – papildināt 2.1. punktu ar amatu Izpilddirektors , šādā redakcijā:
Amata nosaukums
Mēnešalga
Mēnešalga
Mēnešalga kopā
normālajam darba
nepilnajam darba
laikam
laikam
Izpilddirektors
720
720
3.2.Finansējuma avots Apes novada domes budžets.
3.3.Lēmums stājas spēkā ar 01.07.2013.

Domes priekšsēdētāja
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ārkārtas sēdes protokols Nr.12, 5.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.236
Apē
Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu Apes novada bāriņtiesas priekšsēdētājai
Dacei SILAUNIECEI
Pamatojoties uz Apes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas Daces SILAUNIECES 2013.gada
26.jūnija iesniegumu par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu, „Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma” 41.panta (1) punktu, 42.panta (1) punktu,
Darba likuma 149.panta pirmo daļu , 151.panta 1.daļas 1.punktu; 2.punktu, Latvijas Valsts iestāžu,
pašvaldību, uzņēmumu un finansu darbinieku arodbiedrības Apes novada domes pirmorganizācijas un
Latvijas pašvaldību darbinieku arodbiedrības Apes novada domes arodbiedrības pirmorganizācijas
koplīguma 2013.gadam (turpmāk – Koplīgums) 6.3.6.punktu un 6.14.punktu,
1.Piešķirt Apes novada bāriņtiesas priekšsēdētājai Dacei SILAUNIECEI ikgadējo apmaksāto
atvaļinājumu, par laika periodu no 01.10.2012.g. līdz 30.09.2013.,
4 (četras) kalendāra nedēļas un 3 (trīs) papildatvaļinājuma dienas (saskaņā ar
Koplīgumu 2013. gadam 6.3.6.punktu) :
1.1. pirmo atvaļinājuma daļu no 2013.gada 15.jūlija līdz 28.jūlijam (ieskaitot);
1.2. otro atvaļinājuma daļu no 2013.gada 7.augusta līdz 23.augustam (ieskaitot).
2.Izmaksāt Dacei SILAUNIECEI pabalstu 15% apmērā no mēnešalgas. (saskaņā ar Koplīgumu 2013.
gadam 6.14.punktu) :
3.Atvaļinājuma laikā Apes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja pienākumus uzdot veikt bāriņtiesas
locekļiem Līvijai KARRO, Lindai BARKOVSKAI un Guntāram BĒRZIŅAM.

Domes priekšsēdētāja
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ārkārtas sēdes protokols Nr.12, 6.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.237
Apē
Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Birznieki ” Trapenes pagasts, Apes
novads
Izskatot zemnieku saimniecības „Veczilakši” reģistrācijas numurs 43901000017, īpašnieka
I. RUKA, personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvesvieta xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 14.06.2013. iesniegumu,
kas saņemts Apes novada domē 14.06.2013. un reģistrēts ar Nr. A/3-16/137, ar lūgumu, atļaut atdalīt
no nekustamā īpašuma „Birznieki”, Trapenes pagasts, Apes novads, ar kadastra numuru 3684 006
0067, lauksaimniecības zemi 13,0 ha platībā un piešķirt atdalītajam zemes gabalam jaunu kadastra
numuru un nosaukumu „Veczilakši”, atļaut pievienot atdalīto zemes vienību zemes īpašumam
„Veczilakši ”ar kadastra numuru 3684 005 0076,
pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma IV nodaļas 15.panta
pirmo punktu un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmā daļas 10.punktu , 21.panta 27.punktu,
1. Piekrist, ka no nekustamā īpašuma „Birznieki ” Trapenes pagasts, Apes novads, ar kadastra
numuru 3684 006 0067, tiek atdalīta lauksaimniecības zeme 13,0 ha platībā .
2. Piešķirt atdalītajai zemes vienībai jaunu kadastra apzīmējumu un nosaukumu „Veczilakši”
3. Piekrist pievienot atdalīto zemes vienību nekustamam īpašumam „Veczilakši” Trapenes
pagasts, Apes novads ar kadastra numuru 3684 005 0076.
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
paziņošanas dienas.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Lēmuma publikācijā personas dati aizsargāti saskaņā ar likuma „Fizisko personu
datu aizsardzības likums” 6.pantu
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ārkārtas sēdes protokols Nr.12, 7.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.238
Apē
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumā „Vēveri”, Trapenes pagastā, sadalīšanai

Pamatojoties uz M.Millas pilnvarotās personas A.Enīša, deklarētā dzīves vieta
xxxxxxxxxxxxxxxx , 2013.gada 07.jūnija iesniegumu, reģ. Nr.A/3-16/129 , par nekustamā īpašuma
Apes novada Trapenes pagasta „Vēveri”( Līzespasta ciema teritorijā) zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 3684 001 0019 sadalīšanu,
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.punktu, 9.panta pirmo daļu, Ministru kabineta
11.12.2007. noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības izstrādes noteikumi”4. un 10.3. punktiem,
1. Noteikt, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3684 001 0019, sadalīšanai nepieciešams
izstrādāt zemes ierīcības projektu.
2. Sagatavot un izsniegt nosacījumus zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3684 001 0019
sadalīšanai.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā
13A, Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma
paziņošanas dienas.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

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

Pielikums
Apes novada domes 03.07.2013.
lēmumam Nr. 238 (prot. Nr.12, 7.p.)

Zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumi zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3684 001
0019 sadalīšanai
1. No nekustamā īpašuma „Vēveri” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3684 001 0019, atdalīt
zemesgabalu ar aptuveno platību 0,9 ha, uz kura atrodas ēkas.
2. Konkretizēt un attēlot plānā nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus atbilstoši
Apes novada Trapenes pagasta teritorijas plānojuma nosacījumiem.
3. Sniegt priekšlikumus par vietām un platībām , kas būtu izmantojamas ceļa servitūtu
nodibināšanai atbilstoši Civillikuma nosacījumiem.
4. Projekts izstrādājams uz kartogrāfiskā materiāla LKS92 koordinātu sistēmā mērogā 1:5000.
5. Izstrādātais zemes ierīcības projekts saskaņojams ar zemes īpašniekiem un Apes novada
Trapenes pagasta pārvaldi.
6. Izstrādātais zemes ierīcības projekts iesniedzams Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālai
nodaļai akcepta saņemšanai.
7. Izstrādātais zemes ierīcības projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas Apes novada domē un
realizējams četru gadu laikā.
Domes priekšsēdētāja
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ārkārtas sēdes protokols Nr.12, 8.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.239
Apē
Par pašvaldības īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā
Pamatojoties uz 2013.gada 25.februārī noslēgto Līgumu Nr.45/2013 par sadarbību Eiropas
Savienības fonda projekta Nr.3DP/3/.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001 „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru
tīklu attīstība lauku reģionos” Apes novada pašvaldības un valsts iedzīvotājiem nozīmīga projekta
sekmīgai realizācijai un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra noteikumu Nr. 79 „Noteikumi par darbības programmas
"Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.3.aktivitāti "Elektronisko sakaru pakalpojumu
vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)"” un Ministru
kabineta 2013.gada 18.jūnija noteikumu Nr.330 „Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra
noteikumos Nr.79 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi"
papildinājuma 3.2.2.3.aktivitāti "Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības
nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)"” 69.1.punktu,
1. Nodot VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC) bezatlīdzības lietošanā
Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 3DP/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001 „Nākamās paaudzes
elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” realizācijas nodrošināšanai daļu no pašvaldībai
piederošajiem nekustamajiem īpašumiem, kas nepieciešamas projekta aktivitāšu īstenošanai
(pielikumi Nr.1 – Nr.4.):
1. „Mežniecība – 1”, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads, LV-4339;
2. „Pienotava”, Dārzciems, Gaujienas pagasts, Apes novads, LV-4339;
3. „Pagastnams”, Trapene, Trapenes pagasts, Apes novads, LV-4348;
4. „Līzespasts”, Trapenes pagasts, Apes novads, LV-4348.
2. Noslēgt Telpu lietošanas līgumus un Zemes lietošanas līgumus, saskaņā ar pielikumu, uz
termiņu līdz 2035. gada 31. augustam ieskaitot.
3. Noteikt, ka Līgumi par pašvaldības zemes un telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā stājas
spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas.
Domes priekšsēdētāja
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ārkārtas sēdes protokols Nr.12, 9.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.240
Apē
Par Pirmsskolas izglītības iestādes „Vāverīte” pirmsskolas izglītības grupas darbību
Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu,
Izglītības
likuma 4., 12.pantu, 17.panta pirmo daļu un 17.panta trešās daļas 6.punktu, 25.panta otro daļu,
29.pantu,
1. Noteikt, ka Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā darbojas Pirmsskolas izglītības iestādes
„Vāverīte” pirmsskolas izglītības programmas grupa (piecgadīgo un sešgadīgo bērnu
apmācībai).
2. Uzdot Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas direktoram Jānim Ločam nodrošināt telpas un telpu
uzturēšanu Pirmsskolas izglītības iestādes „Vāverīte” pirmsskolas izglītības grupas darbībai
Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā.
3. Nodrošināt fiansējumu Apes novada domes 2013.gada budžetā no Apes pilsētas un Apes
pagasta teritoriālā budžeta līdzekļiem.

Domes priekšsēdētāja
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ārkārtas sēdes protokols Nr.12, 10.1.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.241
Apē
Par grozījumiem Apes novada domes 23.02.2013. sēdes lēmumā Nr. 43. „Par maksas
pakalpojumu apstiprināšanu Apes novada domes administrācijā, iestādēs un struktūrvienībās”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu,
1. Izdarīt šādus grozījumus Apes novada domes 23.02.2013. sēdes lēmumā Nr.43. „Par maksas
pakalpojumu apstiprināšanu Apes novada domes administrācijā, iestādēs un struktūrvienībās”:
1.1. Papildināt lēmuma 12.pielikumu ar punktu: „Apes novada domes Sikšņu pamatskolā sniegtie
maksas pakalpojumi: dalības maksa skolas salidojumā Ls 2,00”
1.2. Iekasētās naudas summas tiek ieskaitītas Virešu pagasta pārvaldes budžetā.
1.3. Atbildīgais Sikšņu pamatskolas direktore Una Reķe.
1.4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

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 3.jūlijā

ārkārtas sēdes protokols Nr.12, 10.2.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.242
Apē

Par grozījumiem Apes novada domes 23.02.2013. sēdes lēmumā Nr.43. „Par maksas
pakalpojumu apstiprināšanu Apes novada domes administrācijā, iestādēs un
struktūrvienībās”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmo daļu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta
g) apakšpunktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 20.pantu.
1. Izdarīt šādus grozījumus Apes novada domes 23.02.2013. sēdes lēmumā Nr. 43. „Par maksas
pakalpojumu apstiprināšanu Apes novada domes administrācijā, iestādēs un struktūrvienībās”:
1.1. Papildināt lēmuma 12.pielikumu ar punktu: „Apes novada domes Sikšņu pamatskolā sniegtie
maksas pakalpojumi: ēdināšana nometnē Ls 4,50 dienā”.
Nr.p.k.
Pakalpojuma veids
Mērvienība
Maksa LVL
1.
Brokastis
1 persona
1.00
2.
Pusdienas
1 persona
1.50
3.
Vakariņas
1 persona
1.00
4.
Naksniņas
1 persona
1.00
1.2. Iekasētās naudas summas tiek ieskaitītas Virešu pagasta pārvaldes budžetā.
1.3. Atbildīgais Sikšņu pamatskolas direktore Una Reķe.
1.4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

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 3.jūlijā

ārkārtas sēdes protokols Nr.12, 11.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.243
Apē
Par Apes novada domes pārstāvja deleģēšanu Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības
padomes sēdei
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” un Vidzemes plānošanas reģiona 01.07.2013. vēstuli
Nr.1-15.3/340 „Par Vidzemes plānošanas reģiona vietējo pašvaldību kopsapulci un pirmās Attīstības
padomes sēdes sasaukšanu”,
1. Deleģēt Apes novada domes priekšsēdētāju Astrīdu HARJU pārstāvēt Apes novada domi
Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē, kas notiks
š.g. 24.jūlijā, Cēsīs,
J.Poruka ielā 8.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

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 3.jūlijā

ārkārtas sēdes protokols Nr.12, 12.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.244
Apē
Par Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas grāmatas
„Manas skolas grāmata” tirdzniecības maksas apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu un
27.punktu,
1. Noteikt Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas grāmatas „Manas skolas grāmata” tirdzniecības
maksu Ls 4,- ( četri lati) .
(Tāme pielikumā)
2. Uzdot Apes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai nodrošināt lēmuma izpildi.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

