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 22.augustā

sēdes protokols Nr. 15, 1.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.264
Apē
Par Apes novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas 2013-2030.gadam publiskās apspriešanas
uzsākšanu
Apes novada ilgtermiľa attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam izstrāde uzsākta saskaľā ar
Apes novada domes 2013.gada 28.marta domes lēmumu Nr.106 (sēdes protokols Nr.4, 26.p.) „Par
Apes novada ilgtermiľa attīstības stratēģijas 2013-2030.gadam” izstrādes uzsākšanu.
Ministru kabineta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas
procesā” (25.08.2009.) 10.punkts nosaka, ka publiskā apspriešana ir ar ārējo normatīvo aktu vai
institūcijas noteikts laikposms, kurā sabiedrības pārstāvji sniedz savus iebildumus un priekšlikumus
vai piedalās citās institūcijas organizētās sabiedrības līdzdalības aktivitātēs (piemēram, sabiedriskajās
apspriedēs un sabiedriskās domas aptaujās).
Ministru kabineta noteikumu Nr.970, (25.08.2009) grozījumi, Ministru kabineta noteikumi
Nr. 237, (30.04.2013) nosaka, ka institūcija, organizējot publisko apspriešanu, nodrošina apsprieţamo
dokumentu publisku pieejamību mājaslapā sadaļā „Sabiedrības līdzdalība” visu publiskās apspriešanas
laiku. Ja nepieciešams, informāciju var izplatīt citos sabiedrībai pieejamos veidos.
Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” (16.10.2012.) 68.punkts nosaka, ka ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
publiskās apspriešanas termiľš nav mazāks par četrām nedēļām.
Apes novada dome nolemj:
1. Uzsākt Apes novada ilgtermiľa attīstības stratēģijas 2013-2030.gadam projekta sabiedrisko
apspriešanu.
2. Sabiedriskās apspriešanas laiku noteikt no 26.08.2013. līdz 26.09.2013 .
3. Ar izstrādāto plānošanas dokumentu var iepazīties:
- Apes novada pašvaldības mājas lapā www.apesnovads.lv;
- Apes, Gaujienas, Trapenes un Vidagas bibliotēkās.
4. Sabiedriskās apspriešanas pasākumi notiks 2013.gada 17.septembrī:
- Plkst. 1000 – Virešu pagasta pārvaldē;
- Plkst. 1100 – Gaujienas pagasta pārvaldē;
- Plkst. 1200 – Trapenes pagasta pārvaldē;
- Plkst. 13 30 – Apes novada domē.

5. Paziľojumu par Apes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013-2030.gadam projekta
publiskās apspriešanas uzsākšanu publicēt pašvaldības mājas lapā www.apesnovads.lv sadaļā
„Sabiedrības līdzdalība”, laikrakstā „Malienas Ziľas” un Apes novada informatīvajā izdevumā
„Apes Novada Ziľas”.
6. Atsauksmes, ierosinājumus un priekšlikumus lūdzam iesniegt līdz 26.09.2013.
rakstveidā Apes novada domei, adrese Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV -4337.
Elektroniskus iesniegumus lūdzu iesniegt līdz 26.09.2013, nosūtot uz elektronisko e-pasta adresi
administracija@ape.lv

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 22.augustā

sēdes protokols Nr. 15, 2.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.265
Apē
Par aizņēmumu Apes novada domes realizētajam projektam „Dzirnavu ielas
rekonstrukcija Apes pilsētā” īstenošanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likuma „Par pašvaldību budţetiem”
22.pantu un ľemot vērā 2012.gada 26.septembrī noslēgto līgumu starp Satiksmes ministriju un Apes
novada domi „Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta 3DP/3.2.1.2.0/12/APIA/SM/003
„Dzirnavu ielas rekonstrukcija Apes pilsētā” īstenošanu Nr. SM 2012/-51” par Eiropas Reģionālās
attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu projektam, pieejamā avansa apmēru, publiskos
iepirkumos precizēto projekta izdevumu tāmi un Apes novada domes Finanšu komitejas 15.08.2013.
lēmumu (prot.Nr.12, 2.p.),
1. Lūgt Pašvaldību Aizľēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības Padomei atļaut Apes
novada domei ľemt aizľēmumu 2013.gadā, lai realizētu projektu „Dzirnavu ielas
rekonstrukcija Apes pilsētā” darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.
prioritātes „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana”, 3.2.1. pasākuma
„Pieejamības un transporta sistēmas attīstība”, 3.2.1.2. aktivitātes „Tranzītielu sakārtošana
pilsētu teritorijās” ietvaros.
2. Aizľēmumu 430 840,00 (četri simti trīsdesmit tūkstoši astoľi simti četrdesmit lati) apmērā
vai ekvivalentu citā valūtā: EUR613030 ( Seši simti trīspadsmit tūkstoši trīsdesmit eiro) ľemt
Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi vai citā kredītiestādē ar izdevīgākiem
nosacījumiem procentu likmei.
3. Aizľēmumu atmaksu garantēt ar Apes novada pašvaldības budţetu.
4. Aizľēmumu atmaksāt ilgtermiľā līdz 2036.gada 31.augustam, pamatsummas atmaksu uzsākot
ar 2016.gada 1.septembri.
5. Aizľēmumu izmantot
nodrošināšanai.

projekta

aktivitāšu

izmaksu

segšanai

un

līdzfinansējuma

6. Aizľēmumu ľemt divās daļās:
6.1. LVL280 840 vai EUR399599 - 2013. gada septembrī;
6.2. LVL150 000 vai EUR213431 - 2014.gada aprīlī.
7.Lēmums stājas spēkā ar tā pieľemšanas 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 22.augustā

sēdes protokols Nr. 15, 3.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.266
Apē
Par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Dāvja Ozoliņa
Apes vidusskolā” īstenošanu
1. Atbalstīt Klimata pārmaiľu finanšu instrumenta (KPFI) projektu konkursa „Kompleksi
risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 3. kārta” projekta „Kompleksi
risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Dāvja Ozoliľa Apes vidusskolā”
īstenošanu ar kopējām izmaksām LVL158 450,69 (viens simts piecdesmit astoľi tūkstoši
četri simti piecdesmit lati 69 santīmi) vai ekvivalentu citā valūtā EUR225 445,02 (divi
simti divdesmit pieci tūkstoši četri simti četrdesmit pieci eiro 02 centi), no kurām
attiecināmās izmaksa LVL150 222,69 (viens simts piecdesmit tūkstoši divi simti
divdesmit divi lati 69 santīmi) vai ekvivalentu citā valūtā EUR213 747,63 (divi simti
trīspadsmit tūkstoši septiľi simti četrdesmit septiľi eiro 63 centi) (KPFI finansējums
LVL64 830,00), un neattiecināmajām izmaksām LVL8228,00 (astoľi tūkstoši divi simti
divdesmit astoľi lati) vai ekvivalentu citā valūtā EUR11707.00 (vienpadsmit tūkstoši
septiľi simti septiľi eiro 00 centi);
2. Apes novada domei nodrošināt projekta līdzfinansējumu LVL85392,69 (astoľdesmit pieci
tūkstoši trīs simti deviľdesmit divi lati 69 santīmi) vai ekvivalentu citā valūtā
EUR121502,85, (viens simts divdesmit viens tūkstotis pieci simti divi eiro 85 centi)
apmērā, kā arī segt neattiecināmās izmaksas LVL8228,00 (astoľi tūkstoši divi simti
divdesmit astoľi lati) vai ekvivalentu citā valūtā EUR11707,00 (vienpadsmit tūkstoši
septiľi simti septiľi eiro 00 centi) apmērā no pašvaldības 2014.gada budţeta;
3. Apes novada dome apliecina, ka projekta iesniegumā norādītajai ēkai, kurā plānotas
projekta aktivitātes, attīstības un investīciju stratēģija ir saskaľota un ēkai vismaz piecus
gadus pēc projekta īstenošanas netiks mainīts lietošanas veids un tā netiks demontēta.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieľemšanas 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 22.augustā

sēdes protokols Nr. 15, 4.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.267
Apē
Par Apes novada pašvaldības domes 22.08.2013. saistošo noteikumu Nr.12/2013
„Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes 24.01.2013. saistošajos noteikumos
Nr. 1/2013 „Apes novada pašvaldības budţets 2013.gadam”” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14 pantu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46. panta
pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budţetiem” 16.,17.,30. pantu, likuma „Par valsts budţetu
2013.gadam” un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 15.08.2013. lēmumu
prot. Nr.12, 5.p.,
1. Apstiprināt Apes novada pašvaldības domes 22.08.2013. saistošos noteikumus Nr.12/2013
„Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes 24.01.2013. saistošajos noteikumos
Nr. 1/2013. „Apes novada pašvaldības budţets 2013.gadam””.
2. Saistošie noteikumi Nr. 12/2013 „Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes
24.01.2013. saistošajos noteikumos Nr. 1/2013. „Apes novada pašvaldības budţets
2013.gadam”” trīs darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtāmi Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Saistošie noteikumi Nr.12/2013 „Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes
24.01.2013. saistošajos noteikumos Nr. 1/2013. „Apes novada pašvaldības budţets
2013.gadam”” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
Pielikumā :
Saistošie noteikumi Nr. 12/2013 „Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes
24.01.2013. saistošajos noteikumos Nr. 1/2013. „Apes novada pašvaldības budţets
2013.gadam””- uz 1 lapas ar 2 pielikumiem uz 2 lpp..

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

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

APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 22.08.2013
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.12/2013
„GROZĪJUMI APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES
24.01.2013. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr. 1/2013 “ APES NOVADA PAŠVALDĪBAS
BUDŢETS 2013. GADAM””

1.

Palielināt Apes novada pašvaldības pamatbudţeta ieľēmumus par LVL 254357 saskaľā ar
1. pielikumu.

2.

Palielināt Apes novada pašvaldības pamatbudţeta izdevumus par LVL 254357 saskaľā ar
1. pielikumu.

3.

Pārcelt izdevumus Apes novada domes speciālajā budţetā atbilstoši ekonomiskajai
klasifikācijai saskaľā ar pielikumu Nr.2.

4.

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

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

1.Pielikums
Apes novada domes
22.08.2013. lēmumam
Nr. 267, (prot.Nr.15, 4.p.)

Apes novada pašvaldības domes 22.08.2013. Saistošie noteikumi
Nr. 12 / 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.

18.6.3.0

06.600

5200

SAŅEMTIE MAKSĀJUMI
Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transfert
iES
KOPĀ IZDEVUMI (palielināt)
IZDEVUMI ATBILSTOŠI
FUKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM

Gada
plāns
PALIELINĀT
254 357

254357
254 357

Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
t.sk.
IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJAI
KLASIFIKĀCIJAI

254357

Pamatlīdzekļi

254357

Domes priekšsēdētāja

254357

Astrīda HARJU

2.Pielikums
Apes novada domes
22.08.2013. lēmumam
4.p.)

Nr. 267, (prot.Nr.15,

Apes novada pašvaldības domes 22.08.2013. Saistošie noteikumi Nr. 12 / 2013.
"Grozījumi Apes novada domes 24.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.1/2013.
APES NOVADA DOMES 2013. GADA PAMATBUDŢETS"

Rādītāji

Klasifikācijas kods
KOPĀ IEŅĒMUMI (palielināt)
KOPĀ IZDEVUMI (palielināt)
IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUKCIONĀLAJĀM
KATEGORIJĀM
t.sk.
2200
2300

IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJAI KLASIFIKĀCIJAI
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces, inventārs

Domes priekšsēdētāja

Gada
plāns
PALIELINĀT
0
0

0
-910
910

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 22.augustā

sēdes protokols Nr. 15, 5.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.268
Apē
Apes novada domes Iepirkumu komisijas locekļu ievēlēšanu un nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu, Apes novada pašvaldības nolikuma
(apst.28.06.2013. Lēm.Nr.227 (prot.Nr.11,1.p.) 14.3.punktu un 16. punktu un Apes novada domes
Finanšu un tautsaimniecības komitejas 15.08.2013. lēmumu prot. Nr.12, 6.p.,
1. Ievēlēt Apes novada domes Iepirkumu komisiju šādā sastāvā:
1.1. Jānis LOČS – Dāvja Ozoliľa Apes vidusskolas direktors;
1.2. Jānis LIBERTS – Apes novada domes priekšsēdētājas vietnieks;
1.3. Jurijs RONIMOISS – Apes novada domes Teritorijas attīstības nodaļas vadītājs;.
1.4. Dominiks GRIZĀNS - Gaujienas pagasta komunālās saimniecības vadītājs;
1.5. Inese MUCENIECE – Apes novada domes Teritorijas attīstības nodaļas projektu vadītāja;
1.6. Gundars PIHLIS- Virešu pagasta komunālās saimniecības speciālists.
Apstiprināt Apes novada domes Iepirkumu komisijas nolikumu (Pielikumā uz 2 lpp.).

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2013.gada 22.augustā

sēdes protokols Nr. 15, 6.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.269
Apē
Par Apes novada domes Īpašumu atsavināšanas komisijas ievēlēšanu un nolikuma
apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu, Apes novada pašvaldības nolikuma
(apst.28.06.2013. Lēm.Nr.227 (prot.Nr.11,1.p.) 14.4.punktu un 16. punktu un Apes novada domes
Finanšu un tautsaimniecības komitejas 15.08.2013. lēmumu prot. Nr.12, 6.p.,
1. Ievēlēt Apes novada domes Īpašumu atsavināšanas komisiju šādā sastāvā:
1.1. Jurijs RONIMOISS – domes Teritorijas attīstības nodaļas vadītājs;
1.2. Ivars ĶELPIS – Apes novada domes Administratīvās komisijas priekšsēdētājs;
1.3. Jānis KRANĀTS – Trapenes pagasta iedzīvotājs;
1.4. Guntars PURAKALNS – Apes novada domes deputāts;
1.5. Raivis KALNIĽŠ - Gaujienas pagasta nekustāmo īpašumu pārvaldnieks.
2.Apstiprināt Apes novada domes Īpašumu atsavināšanas komisijas nolikumu (pielikumā uz 3
lpp.).

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2013.gada 22.augustā

sēdes protokols Nr. 15, 7.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.270
Apē
Apes novada domes Administratīvās komisijas ievēlēšanu un nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 207.pantu, Apes novada pašvaldības nolikuma (apst.28.06.2013.
Lēm.Nr.227 (prot.Nr.11,1.p.) 14.1.punktu un 16.punktu un Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 15.08.2013. lēmumu prot. Nr.12, 8.p.,
1. Ievēlēt Apes novada domes Administratīvo komisiju šādā sastāvā:
1.1. Ivars ĶELPIS – Apes novada pašvaldības Administratīvās komisijas priekšsēdētājs;
1.2. Daiga BOJĀRE – domes Teritorijas attīstības nodaļas projektu vadītāja;
1.3. Ivars KALNIĽŠ- Apes novada domes deputāts;
1.4. Maija KĀRKLIĽA- Apes novada domes Sociālā dienesta vadītāja;
1.5. Vita ANDERSONE- Gaujienas internātskolas direktore.
2. Apstiprināt Apes novada domes Administratīvās komisijas nolikumu (Pielikumā uz 3 lpp.).

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2013.gada 22.augustā

sēdes protokols Nr. 15, 8.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.271
Apē

Apes novada domes Vides komisijas ievēlēšanu un nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu un Apes novada pašvaldības nolikuma
(apst.28.06.2013. Lēm.Nr.227 (prot.Nr.11,1.p.) 14.6.punktu un 16.punktu, un Apes novada domes
Finanšu un tautsaimniecības komitejas 15.08.2013. lēmumu prot. Nr.12, 9.p.,
1. Ievēlēt Apes novada domes Vides komisiju šādā sastāvā:
1.1. Andris RUBINS– Apes novada domes deputāts;
1.2. Ojārs GAILĪTIS- zemnieku saimniecības īpašnieks;
1.3. Ivars ĶELPIS – Apes novada domes Administratīvās komisijas priekšsēdētājs.
Apstiprināt Apes novada domes Vides komisijas nolikumu (Pielikumā uz 3 lpp.).

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2013.gada 22.augustā

sēdes protokols Nr. 15, 9.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.272
Apē
Apes novada domes Zemes komisijas ievēlēšanu un nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu, Apes novada pašvaldības nolikuma
(apst.28.06.2013. Lēm.Nr.227 (prot.Nr.11,1.p.) 14.3.punktu un 16. punktu, un Apes novada domes
Finanšu un tautsaimniecības komitejas 15.08.2013. lēmumu prot. Nr.12, 10.p.,
1. Ievēlēt novada domes Zemes komisiju šādā sastāvā:
1.1. Jurijs RONIMOISS – Teritorijas attīstības nodaļas vadītājs, komisijas priekšsēdētājs;
1.2. Astrīda HARJU- Apes novada domes priekšsēdētāja;
1.3. Jānis LIBERTS – Apes novada domes priekšsēdētājas vietnieks;
1.4. Viesturs DANDENS - Apes novada domes pašvaldības izpilddirektors;
1.5. Ritma KĀRKLIĽA – Trapenes pagasta pārvaldes nekustamo īpašumu speciāliste;
1.6. Inese LUKJANOVIČA – Gaujienas pagasta pārvaldes vadītāja;
1.7. Māris CEĻMILLERS- Virešu pagasta pārvaldes vadītāja p.i..
2. Apstiprināt Apes novada domes Zemes komisijas nolikumu (Pielikumā uz 2 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 22.augustā

sēdes protokols Nr. 15, 10.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.273
Apē

Par pašvaldības administratīviem aktiem, kuru pieņemšana tiek deleģēta Apes novada
zemes komisijai
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10. un 13.punktu un
ceturto daļu, 61.pantu, likuma „Par zemes komisijām” 2.panta otrās daļas 3. un 11.punktu. 21 panta
otrās daļas 2., 3. un 10.punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi” 9.2. punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
14.panta otro daļu, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi” 8. punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.pantu un Ministru kabineta
20.06.2006. noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība” 8. Punktu, Apes novada pašvaldības
nolikuma (apst.28.06.2013. Lēm.Nr.227 (prot.Nr.,1.p.) 14.3.punktu un 16. punktu, un Apes novada
domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 15.08.2013. lēmumu prot. Nr.12, 10.p.,
1. Noteikt, ka Apes novada Zemes komisija realizē šādas
funkcijas Apes novada teritorijā:

Apes novada pašvaldības autonomās

1.1.desmit dienu laikā rakstveidā paziľo zemes pieprasītājam par pieprasījuma saľemšanu,
norādot pieprasījuma reģistrācijas datumu un numuru;
1.2.pieľem lēmumu par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu;
1.3. izšķir zemes strīdus savas kompetences ietvaros;
1.4.izskata priekšlikumus par nepieprasīto zemju turpmāko izmantošanu zemes nomas līgumu
termiľa pagarināšana un nomas līguma slēgšana;
1.5.zemes nomas tiesību piešķiršana un izbeigšana;
1.6. nosacījumu sagatavošana zemes ierīcības projekta izstrādei zemes gabalu sadalīšanas,
apvienošana vai robeţu pārkārtošanas gadījumos;
1.7.nekustamo īpašumu sadalīšana, apvienošana;
1.8.nekustamo īpašumu nosaukuma piešķiršana, maiľa, likvidēšana;

1.9..nekustamo īpašumu adrešu piešķiršana, maiľa, likvidēšana;
1.10.nekustamo īpašumu lietošanas mērķu noteikšana;
1.11.zemes vienību platību precizēšana;
1.12.par zemes gabala platību un robeţu plāna apstiprināšanu, ja nostiprinājuma lūgums par ēku
(būvju) ierakstīšanu zemesgrāmatā iesniegts pirms zemes ierakstīšanas zemesgrāmatā.
2.Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā minētajos gadījumos pieľemtie lēmumi un administratīvie akti ir
apstrīdami Apes novada domē.
3.Par pieľemto lēmumu sniegt informāciju iedzīvotājiem un atbilstošām iestādēm un uzľēmumiem..

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 22.augustā

sēdes protokols Nr. 15, 11.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.274
Apē
Par Apes novada domes Dzīvokļu jautājumu komisijas ievēlēšanu un nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšana” 5. pantu, likuma “Par
pašvaldībām” 15. panta 9. punktu , 21. panta 24. punktu, 41. panta 2. punktu, un Apes novada
pašvaldības nolikuma (apst.28.06.2013. Lēm.Nr.227 (prot.Nr.11,1.p.) 14.9.punktu un 16.punktu, un
Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 15.08.2013. lēmumu prot. Nr.12, 11.p.,
1. Apstiprināt Apes novada domes Dzīvokļu jautājumu komisijas nolikumu.
(Pielikumā uz 3 lpp.)
2.Ievēlēt Apes novada domes Dzīvokļu jautājumu komisiju šādā sastāvā:
2.1.Raivis KALNIĽŠ – Gaujienas pagasta pārvaldes nekustamo īpašumu pārvaldnieks;
2.2.Edīte MEISTERE – Apes Komunālās nodaļas vadītāja;
2.3.Inese LUKJANOVIČA – Gaujienas pagasta pārvaldes vadītāja, sekretāre - lietvede;
2.4.Vita ANDERSONE- Gaujienas internātskolas direktore.

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 22.augustā

sēdes protokols Nr. 15, 12.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.275
Apē
Par Apes novada domes Ētikas komisijas ievēlēšanu un Ētikas komisijas nolikuma un
Ētikas kodeksa apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu un Apes novada pašvaldības nolikuma
(apst.28.06.2013. Lēm.Nr.227 (prot.Nr.11,1.p.) 14.8.punktu un 16.punktu, un Apes novada domes
Finanšu un tautsaimniecības komitejas 15.08.2013. lēmumu prot. Nr.12, 12.p.,
1. Ievēlēt Apes novada domes Ētikas komisiju šādā sastāvā:
1.1. Guntis ZARIĽŠ- Apes novada domes deputāts;
1.2. Inese LUKJANOVIČA- Gaujienas pagasta pārvaldes vadītāja ;
1.3. Ilze ĒRMANE- domes personāla speciāliste, sabiedrisko attiecību speciāliste.

2. Apstiprināt Apes novada pašvaldības Ētikas komisijas nolikumu. (Pielikumā uz 2 lpp.)
3. Apstiprināt Apes novada pašvaldības Ētikas kodeksu. (Pielikumā uz 3 lpp.)

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2013.gada 22.augustā

sēdes protokols Nr. 15, 13.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.276
Apē
Par Apes novada domes Vēlēšanu komisijas ievēlēšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu, Apes novada pašvaldības nolikuma
(apst.28.06.2013. Lēm.Nr.227 (prot.Nr.11,1.p.) 14.2.punktu un 16. Punktu un Apes novada domes
Finanšu un tautsaimniecības komitejas 15.08.2013. lēmumu prot. Nr.12, 13.p.,
1.Ievēlēt Apes novada Vēlēšanu komisiju šādā sastāvā:
1.1. Gundars PIHLIS;
1.2. Selga KAULIĽA;
1.3. Jānis KRANĀTS.
1.4. Māris VABULNIEKS;
1.5. Līga VABULNIECE;
1.6. Ilze ĒRMANE;
1.7.Aiva ZAĶE.
2. Ievēlēt Apes novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu sarakstā:
2.1. Laura POPE;
2.2. Toms VABULNIEKS.
3. Uzdot domes Kancelejas vadītājai Ivetai Indriksonei par vēlēšanu komisijas izveidošanu un
tās sastāvu piecu dienu laikā pēc vēlēšanu komisijas izveidošanas paziľot Centrālajai vēlēšanu
komisijai.

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 22.augustā

sēdes protokols Nr. 15, 14.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.277
Apē
Par novada domes Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaites komisijas ievēlēšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu, Ministru kabineta 15.12.2009.
noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budţeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 5. un 6.punktu,
Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 15.08.2013. lēmumu prot.Nr.12, 13.p.,
1.Ievēlēt Apes novada domes Ilgtermiľa ieguldījumu uzskaites komisiju, šādā sastāvā:
1.1. Jānis LIBERTS- domes priekšsēdētājas vietnieks;
1.2. Raivis KALNIĽŠ- Gaujienas pagasta pārvaldes nekustamo īpašumu pārvaldnieks;
1.3. Viesturs DANDENS- domes izpilddirektors;
1.4. Jurijs RONIMOISS- Teritorijas attīstība nodaļas vadītājs.
2. Par komisijas priekšsēdētāju ievēlēt Jāni LIBERTU.

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. 15, 15.p

2013.gada 22.augustā

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.278
Apē
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Dravnieki”, Trapenes pagastā, Apes
novadā, kadastrs Nr. 3684 002 0048, sadalei
Izskatot Jāľa PRIŢEVAITA, personas kods -------, 05.08.2013. iesniegumu, kas saľemts Apes
novada domē 06.08.2013. un reģistrēts ar Nr. A/3-16/152; Māra PRIŢEVOITA, personas kods ------,
08.08.2013.iesniegumu, kas saľemts 08.08.2013. un reģistrēts ar Nr. A/3-16/158; Viestura VĪTOLA,
personas kods ---------, 08.08.2013.iesniegumu, kas saľemts 08.08.2013. un reģistrēts ar Nr. A/316/157, kuros iepriekšminētās personas, kā mantinieki līdzīgās daļās uz nekustamo īpašumu
„Dravnieki”, lūdz atdalīt no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3684 002 0047 meţa zemi ar
aptuveno platību 15,5 ha,
pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8. panta pirmās daļas 3. punktu, Ministru kabineta
12.04.2011. noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 5.3., 9.1., 9.2., 9.5.,
9.7., 11., 12., 13. punktu, Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 15.08.2013.
lēmumu prot.Nr.12, 15.p.,
1. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Dravnieki”, Trapenes pagastā, Apes novadā, sastāvā esošas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3684 002 0048 sadalei nepieciešamas izstrādāt
zemes ierīcības projektu.
2. Projekta izstrādes gaitā (ľemot vērā pievienoto skici uz 1 lapas) no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 3684 006 0067atdalīt zemes gabalu ar aptuveno platību 15,5 ha.
3. Konkretizēt apgrūtinājumus atdalāmai zemes vienības daļai un paliekošai zemes vienības
daļai.
4. Nodrošināt sadalītām zemes vienību daļām piekļuvi koplietošanas ceļam, paredzot zemes
platību ceļa servitūta nodibināšanai.
5. Zemes vienības sadalāmas atbilstoši Zemes ierīcības likumam, Ministru kabineta
12.04.2011. noteikumiem Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Apes
novada Trapenes pagasta teritorijas plānojumam un apbūves noteikumiem.
6. Zemes ierīcības projekta grafisko daļu izstrādāt digitālā veidā vektordatu formātā LKS-92
koordinātu sistēmā mērogā 1:5000.
7. Izstrādātais zemes ierīcības projekts saskaľojams ar:
7.1. zemes īpašnieku;
7.2. Apes novada domes Teritorijas attīstības nodaļu;
7.3. inţenierkomunikāciju un inţenierbūvju turētājiem, kuru inţenierkomunikācijām
un inţenierbūvēm tiek noteiktas aizsargjoslas, ja apgrūtinājuma teritorija skar
projektēto teritoriju;
8. Izstrādātais projekts iesniedzams Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta Vidzemes
reģionālai nodaļai akcepta saľemšanai.

9. Izstrādātais zemes ierīcības projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas Apes novada domē
un ir īstenojams četru gadu laikā.
10. Lēmums stājas spēkā ar tā paziľošanu ieinteresētām personām.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloţa ielā 13A,
Valmierā, LV 4201vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma paziľošanas dienas.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

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

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2013.gada 22.augustā

sēdes protokols Nr. 15, 16.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.279
Apē
Par pašvaldībai piekrītošas zemes Apes pagasta „Dārzniekos”, kadastra Nr. 3625 005
0050, sagatavošanu atsavināšanai
Izskatot N. HĪRAS, personas kods ----, iesniegumu, kas reģistrēts 10.05.2011. ar Nr. A/316/92, par Apes novada pašvaldībai piekrītošā īpašuma Apes pagasta „Dārzniekos” atsavināšanu,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas trešo punktu un Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 15.08.2013. lēmumu prot.Nr.12, 16.p.,
1. Piekrist, ka Apes novada pašvaldībai piekrītošs īpašums „Dārznieki”, Apes pagastā, zemes
kadastra Nr. 36250050050, 25,2 ha platībā tiek nodots atsavināšanai.
2. Uzdot Teritorijas attīstības nodaļas vadītājam J.Ronimoisam reģistrēt zemesgrāmatā uz
Apes novada pašvaldības vārda īpašumu „Dārznieki”, Apes pagastā.
3. Slēgt vienošanos ar atsavināšanas pieteicēju N.HĪRU par avansa maksājuma Ls 200,00
(divi simti latu) iemaksu Apes novada domes kasē, kas izmantojama īpašuma reģistrācijas
zemesgrāmatā, meţa audzes un zemes sertificēta vērtētāja pakalpojumu apmaksai un
publikāciju izdevumu segšanai. Par iemaksātā avansa apjomu tiks samazināta darījumā
maksājamā summa.
4. Uzdot Pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai pēc īpašuma reģistrācijas
zemesgrāmatā viena mēneša laikā sagatavot atsavināšanas nolikumu un iesniegt to novada
domei apstiprināšanai.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloţa ielā
13A, Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma
paziľošanas dienas.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

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

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2013.gada 22.augustā

sēdes protokols Nr. 15, 17.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.280
Apē
Par adreses „Trapani”, Apes pagasts, Apes novads piešķiršanu maiņu uz „Vaidavkrasti”
Izskatot īpašuma „Trapani” īpašnieka Dz.TRAPANA, personas kods ----, iesniegumu par
adreses „Trapani” maiľu, reģistrēts Apes novada pašvaldībā 07.08.2013. ar
Nr. A/3−16/153 un
Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 15.08.2013. lēmumu prot.Nr.12, 17.p.,
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.pantu, Ministru
kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9., 2.10. un 8.punktu
un Apes novada domes Finanšu komitejas 15.08.2013. lēmumu prot.Nr.12, 17.p.,
1. Mainīt adresi, klasifikatora kods 106450794, no „Trapani”, Apes pagasts, Apes novads, LV-4337, uz
„Vaidavkrasti”, Apes pagasts, Apes novads, LV-4337.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloţa ielā
13A, Valmierā, LV 4201vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma
paziľošanas dienas.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

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

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2013.gada 22.augustā

sēdes protokols Nr. 15, 18.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.281
Apē
Par zemes iznomāšanu Evitai FRANCKEVIČAI
Izskatot E.FRANCKEVIČAS, personas kods ------, iesniegumu, kas reģistrēts Apes novada
domē 01.08.2013. ar Nr. A/3-16/150, par zemes iznomāšanu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14 a) punktu, un
Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 15.08.2013. lēmumu prot.Nr.12, 18.p.,
1. Iznomāt Evitas FRANCKEVIČAS, personas kods ---------, ar 2013.gada 1.septembri
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 36050051045 ar platību 6013 m2 līdz 2017.gada
31.decembrim, nosakot zemes izmantošanas mērķi - „Pagaidu atļautā zemes izmantošana
sakľu dārziem”, kods 0502.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloţa ielā
13A, Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma
paziľošanas dienas.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

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

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2013.gada 22.augustā

sēdes protokols Nr. 15, 19.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.282
Apē
Par Apes novada domes Teritorijas attīstības nodaļas nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 6.punktu, Apes novada
pašvaldības nolikuma (apst.28.06.2013. Lēm.Nr.227 (prot.Nr.11,1.p.) 9.3.punktu un 11.punktu un
iestādes „Apes novada dome” nolikums (apst. 25.07.2013., Lēm. Nr.257, (prot.Nr.13, 14.p.) 7.1.3. p.
un 8.punktu un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 15.08.2013. lēmumu
prot.Nr.12, 19.p.,
1. Apstiprināt Apes novada domes Teritorijas attīstības nodaļas nolikumu.
Pielikumā uz 3 lpp.
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sēdes protokols Nr. 15, 20.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.283
Apē
Par Apes novada domes Kancelejas nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 6.punktu, Apes novada
pašvaldības nolikuma (apst.28.06.2013. Lēm.Nr.227 (prot.Nr.11,1.p.) 9.1.punktu un 11.punktu un
iestādes „Apes novada dome” nolikuma (apst. 25.07.2013., Lēm Nr.257, (prot.Nr.13, 14.p.) 7.1.1. p.
un 8.punktu, un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 15.08.2013. lēmumu
prot.Nr.12, 20.p.,

1. Apstiprināt Apes novada domes Kancelejas nolikumu.
Pielikumā uz 5 lpp..

Domes priekšsēdētāja
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sēdes protokols Nr. 15, 21.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.284
Apē
Par Apes novada domes izpilddirektora 31.07.2013. rīkojuma Nr.A/4-01/88
apstiprināšanu „Par Sandras Āboliņas pieņemšanu darbā”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, „Gaujienas
bibliotēkas nolikumu” (apst. 27.05.2010. ar lēmumu Nr.133 (prot. Nr.8, 33.p.) un Apes novada
domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 15.08.2013. lēmumu prot.Nr.12, 21.p.,
1. Apstiprināt
domes izpilddirektora Viestura DANDENA
Nr.A/4-01/88 „Par Sandras Āboliľas pieľemšanu darbā”.

31.07.2013.. rīkojumu

Pielikumā rīkojuma noraksts- uz 1 lpp.
2. Apstiprināt Sandru ĀBOLIĽU, personas kods: --------, par Apes novada domes Gaujienas
bibliotēkas vadītāju, ar š.g. 1.augustu.
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sēdes protokols Nr. 15, 22.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.285
Apē
Par līguma par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar SIA „ZAAO” slēgšanu
2008.gada 18.augustā starp Apes pilsētas un lauku teritorijas un Trapenes, Gaujienas un
Virešu pagastu pašvaldību noslēgtā līguma ar SIA„Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas
organizācija” par sadzīves atkritumu savākšanas (tai skaitā atkritumu vākšanas, šķirošanas un
sajaukšanas, lai tos pārvadātu) darbības beigu termiľš noteikts 2013.gada 18.augusts, bet likuma Par
pašvaldībām 15. panta pirmās daļas 1.punktā noteikts, ka pašvaldībām ir autonomā funkcija, kas
nosaka pienākumus organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija;
siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeľu savākšana, novadīšana un attīrīšana)
neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds. Apes novada dome pamatojoties uz domes
2012.gada 23.februāra lēmumu Nr.40 (sēdes protokols Nr. 4, 3. p.) „Par Apes novada pašvaldības
dalību sabiedrībā ar ierobeţotu atbildību „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācijā”
kļuvusi par pilntiesīgu SIA „ZAAO” dalībnieku un 200 (divi simti) sabiedrības kapitāla daļas, vienas
daļas nominālvērtība Ls1,00 ( viens lats 00 santīmi), par kopējo summu Ls200,00 (divi simti lati), kas
pilnībā apmaksāts 27.03.2012. īpašnieku.
Pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.panta pirmā daļa nosaka, ka
pašvaldība publisko iepirkumu vai publisko un privāto partnerību regulējošajos normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā izvēlas atkritumu apsaimniekotāju, kurš veiks sadzīves atkritumu savākšanu,
pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā,
Likuma 3.panta pirmās daļas 7.punkts paredz konkrēta likuma piemērošanas izľēmumu, izpildoties
šajā punktā norādītajiem priekšnoteikumiem šo likumu nepiemēro, ja:
7) tādas institūcijas veiktajiem būvdarbiem vai piegādēm vai sniegtajiem pakalpojumiem, kura
vienlaikus atbilst šādiem kritērijiem:
a) tā atrodas viena vai vairāku pasūtītāju pilnīgā kontrolē (šāda kontrole izpauţas kā tiesības
ietekmēt kontrolē esošās institūcijas darbības būtiskus mērķus un lēmumus),
b) vismaz 80 procentus tās gada finanšu apgrozījuma veido konkrētu uzdevumu izpilde
kontrolējošo pasūtītāju interesēs vai citu pasūtītāju interesēs, kurus kontrolē šo institūciju
kontrolējošie pasūtītāji,
c) tās kapitāla daļas vai akcijas pilnībā pieder pasūtītājiem, kas to kontrolē;
Pamatojoties uz SIA „ZAAO” 2013.gada 31.jūlija vēstuli Nr.5-4/313 „Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu”, kurā tā apliecina, ka SIA „ZAAO” atrodas pilnīgā pašvaldību kontrolē, SIA
„ZAAO” 93 % ieľēmumus iegūst no atkritumu apsaimniekošanas tajās pašvaldībās, kurās ir tās
dalībnieces un visas SIA „ZAAO” kapitāla daļas pieder pašvaldībām, kas to kontrolē.
Iepirkumu uzraudzības birojs 2008.gada 16.maijā ir devis skaidrojumu Nr.1-3/2280 „Par
likuma piemērošanas izľēmumiem”, kurā noteikts, ka „...apstāklis, kad pasūtītājam vienam vai kopā ar
citām iestādēm pieder visas izveidotās sabiedrības kapitāla daļas, norāda, ka šis pasūtītājs kontrolē
sabiedrību gluţi tāpat kā savus dienestus. Līdz ar to secināms, ka konkrētā izľēmuma piemērošana ir
atbilstoša situācijai, kurā ZAAO kapitāla daļu īpašnieki ir vairākas pašvaldības (pasūtītāji). Ľemot

vērā iepriekš minēto, Iepirkumu birojs norāda, ka Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas
7.punktā norādītais izľēmums ir piemērojams, ja tiek slēgts līgums par tādas institūcijas veiktajiem
būvdarbiem, piegādēm vai pakalpojumiem, kur izveidota arī vairāku pasūtītāju funkciju
nodrošināšanai, un konkrētajā gadījumā ir uzskatāms, ka ZAAO atrodas pilnīgā pasūtītāju kontrolē vai
pakļautībā Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 7.punkta izpratnē. (...) Iepirkumu
uzraudzības birojs uzskata, ka attiecīgās pašvaldības ar ZAAO varētu noslēgt atkritumu
apsaimniekošanas līgumus, nepiemērojot iepirkumu procedūras”. Iepriekš minētie argumenti pilnībā
apliecina Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 7.punkts paredzēto konkrēta likuma
piemērošanas izľēmumu nosacījumu izpildi, kas ļauj Apes novada pašvaldībai slēgt līgumu ar SIA
„ZAAO” bez iepirkuma procedūras piemērošanas. Pamatojoties uz iepriekš minēto un Apes novada
pašvaldības domes 29.09.2011. gada saistošo noteikumu Nr.11/2011 „Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Apes novadā 4.1. punktā noteikto, ka pašvaldības pienākums ir „Publisko iepirkumu
vai publisko un privāto partnerību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvēlēties
atkritumu apsaimniekotāju, kurš veiks sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un
uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā” likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 14.punkta e) apakšpunkta nosacījumiem un SIA „ZAAO” 2013.gada 31.jūlija
vēstuli Nr.5-4/313 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”, un Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 15.08.2013. lēmumu prot.Nr.12, 22.p.,
1. Slēgt līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar SIA „ZAAO” reģistrācijas
Nr.44103015509, Rīgas ielā 32, Valmiera, LV-4201, atbilstoši lēmuma pielikumā esošajam
līguma projektam, nosakot līguma spēkā stāšanās brīdi – 2013.gada 19.augusts un darbības
termiľu – pieci gadi no spēkā stāšanās brīţa;
2. Noteikt maksu LVL 11,20 (vienpadsmit lati un 20 santīmi) par vienu kubikmetru sadzīves
atkritumu plus pievienotās vērtības nodoklis normatīvajos aktos noteiktajā apmērā, maksas sastāv
no:
2.1. sadzīves atkritumu savākšanas un transportēšanas izdevumiem LVL 5,65 par vienu
kubikmetru sadzīves atkritumu,
2.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātā tarifa par sadzīves atkritumu apglabāšanu
atkritumu poligonā „Kaudzītes”, Gulbenes novada Litenes pagastā LVL 4,15 par vienu
kubikmetru sadzīves atkritumu;
2.3. dabas resursu nodokļa likmes LVL 1,40 par vienu kubikmetru sadzīves atkritumu.
3. Pilnvarot Apes novada pašvaldības vārdā domes priekšsēdētāju Astrīdu Harju parakstīt līgumu.
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sēdes protokols Nr. 15, 23.1.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.286
Apē
Par grozījumiem Apes novada domes lēmumā Nr. 79 „Par degvielas patēriņa normu noteikšanu
transportlīdzekļiem un tehnikai Apes novada pašvaldības Gaujienas pagasta teritorijā esošajās
iestādēs un struktūrvienībās
Lai racionāli plānotu un izmantotu pašvaldības finansu resursus, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. un 6.punktu un Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 15.08.2013. lēmumu prot.Nr.12, 23.p.,
Izdarīt grozījumus Apes novada domes 28.03.2013. lēmuma Nr. 79 „Par degvielas patēriľa
normu un limitu noteikšanu transportlīdzekļiem un tehnikai Apes novada pašvaldības iestādēs un
struktūrvienībās” pielikumā Nr. 2 „Degvielas patēriľa normas transportlīdzekļiem un tehnikai Apes
novada Gaujienas pagasta iestādēs un struktūrvienībās” papildinot pielikumu ar 19. punktu sekojošā
redakcijā:

Nr.p.k.

Autotransporta,
tehnikas
vienība

Degvielas
veids

Dārza un
meţa apkopes
tehnika

19

Limits litri
mēnesī

Limits
litri
gadā

Piezīmes

1 darba
stunda/l
Zāliena pļāvējs
CUB KADET Z
Force S48

Domes priekšsēdētāja

3,50
Ai-95
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sēdes protokols Nr. 15, 23.2..p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.287
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.) 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 15.08.2013. lēmumu prot.Nr.12, 23.p.,
Izdarīt šādus grozījumus domes 28.03.2013. lēmuma Nr.79 (prot.Nr.4, 1.p.) pielikumā Nr.4.1.
„Par degvielas patēriľa normu noteikšanu transportlīdzekļiem saskaľā ar patapinājuma līgumu Virešu
pagasta pārvaldes esošajās iestādēs un struktūrvienībās”, Tabulas 2.5.punktu izteikt šādā redakcijā:
Limits Limits
Autotransporta, tehnikas
Nr.p.k.
Degvielas veids
Norma uz 100 km/l
litri
litri
vienība
mēnesī
gadā
2.

2.5.

Patapinājuma līgumi

VW PASSAT
JG2986
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DD

Vasara

Ziema

7

8
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sēdes protokols Nr. 15,24.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.288
Apē
Par zemes ierīcības projekta
īpašumam „Porciemi”, Virešu pagastā, Apes novadā, apstiprināšanu
Izskatot Sabiedrības ar ierobeţotu atbildību „Metrija, 12.08.2013. iesniegumu, kas saľemts
Apes novada domē 12.08.2013. un reģistrēts ar Nr. A/3-12.3/705 par īpašuma „Porciems” Virešu
pagastā, Apes novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3690 004 0184 zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu,
pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu un 20.un 22.pantu, likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta 13.punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi” 9.8. un 30. 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, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
15.pantu, 03.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9.,
2.10. un 8.punktu un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 15.08.2013.
lēmumu prot.Nr.12, 24.p.,
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Porciemi”, Virešu pagastā, Apes
novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3690 004 0184 sadalīšanai.
2. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. jaunveidojamai zemes vienības daļai Nr.1 ar platību 15,16 ha - zeme, uz kuras
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, (NĪLM kods 0101).
2.1. jaunveidojamai zemes vienības daļai Nr.2 ar platību 3,21 ha - zeme, uz kuras
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, (NĪLM kods 0101).
3. Jaunveidojamo zemes vienības daļai Nr.1 ar platību 15,16 ha platībā un zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 3690 009 0041 apvienot vienā īpašumā ar nosaukumu- „Purciems”, Virešu
pagasts, Apes novads.
4. Saglabāt jaunveidojamai zemes vienības daļai Nr.2 ar platību 3,21 ha un uz tās esošai
apbūvei nosaukumu - „Porciemi”, Virešu pagasts, Apes novads.
5. Saglabāt jaunveidojamai zemes vienības daļai Nr.2 ar platību 3,21 ha un uz tās esošai
apbūvei adresi -– „Porciemi”, Virešu pagasts, Apes novads, LV-4355, klasifikatora kods 103371084,.
5. Zemes ierīcības projekts realizējams 4 (četru) gadu laikā.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloţa ielā
13A, Valmierā, LV 4201, vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma
paziľošanas dienas.
Domes priekšsēdētāja
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sēdes protokols Nr. 15, 25.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.289
Apē
Par grozījumiem Apes pirmskolas izglītības iestādes „Vāverīte” nolikumā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu un Izglītības
likuma 22.panta pirmo daļu un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas
15.08.2013. lēmumu prot.Nr.12, 25.p.,
Izdarīt Apes pirmsskolas izglītības iestādes „Vāverīte” nolikumā (apstiprināts ar Apes novada
domes lēmumu Nr.34 28.02..2013, protokols Nr.3, 6. P., sekojošus grozījumus:
Izteikt Apes pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma 16.punktu šādā redakcijā:
„IESTĀDE strādā 5 ( piecas) darba dienas nedēļā. IESTĀDES darba laiks tiek noteikts ar
vadītājas rīkojumu, saskaľojot ar dibinātāju. Iestādes vadītājs ir tiesīgs slēgt IESTĀDI līdz sešām
nedēļām sakarā ar remontdarbu veikšanu iestādē vai AUDZĒKĽU apmeklējuma būtisku
samazinājumu. IESTĀDES plānotā slēgšana jāsaskaľo ar dibinātāju.
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sēdes protokols Nr. 15, 26.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.290
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 Ilutas Apines 14.08.2013. iesniegumu, 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 2013.gada
29.janvāra noteikumiem Nr. 66 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”, un Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 15.08.2013. lēmumu prot.Nr.12, 26.p.,
Dome NOLEMJ:
1.Veikt grozījumus Apes novada domes 24.02.2011.lēmumā Nr. 37 ( prot. Nr. 4, 2. p.) „Par Apes
novada pašvaldības iestāţu amatpersonu un darbinieku samaksas noteikšanas kārtību”:
1.1. 1.pielikumā „Apes novada pašvaldības iestāţu Amatu katalogs” 3.punktā „Apsaimniekošana”
amatu „PII „Vāverīte” saimnieks” izteikt jaunā redakcijā:
Saime
(apakšsaime),
līmenis

IIB

Amata
nosaukums

Saimniecības
vadītājs
(saimniecības
pārziľa,
kurinātāja,
sētnieka
pienākumi)

Līmeľa
raksturojums

Nodrošina
iestādes
saimniecisko
un tehnisko
apgādi

Amata
paraugapraksts

Nodrošina materiālu, iekārtu,
mēbeļu un inventāra iegādi
un organizē to tehnisko
apkopi un remontu
Uzskaita pamatlīdzekļus un
mazvērtīgo inventāru
Kontrolē saimniecisko līgumu
izpildi
Koordinē autotransporta
izmantošanu, uzskaita un
kontrolē nobraukumu, plāno
un organizē remontu
Var vadīt struktūrvienību un
tehniskos darbiniekus

Vienādo
amatu
skaits

Mēnešalgu
grupa
atbilstoši
līmenim

1

8

Mēnešalgu
diapazons
337-391

1.2.
1.pielikumā „Apes novada pašvaldības iestāţu Amatu katalogs” 13.punktā „Fiziskais un
kvalificētais darbs” izslēgt amatu „Apes PII „Vāverīte” kurinātājs.

1.3.
Veikt grozījumus 2.pielikumā „Apes novada domes, administrācijas un iestāţu darbinieku
amatu un darba algu saraksts Apē” 2.8.punktā „Pirmsskolas izglītības iestāde „Vāverīte” izslēgt no
saraksta amatus: Saimniecības pārzinis, Pirmsskolas skolotāja palīgs, Kurinātājs, Veļas mazgātājs.
1.4.
Veikt grozījumus 2.pielikumā „Apes novada domes, administrācijas un iestāţu darbinieku
amatu un darba algu saraksts Apē” 2.8.punktā „Pirmsskolas izglītības iestāde „Vāverīte” papildināt ar
šādiem amatiem:
Amata nosaukums
Mēnešalga
Mēnešalga
Mēnešalga kopā
normālajam darba
nepilnajam darba
laikam
laikam
Saimniecības vadītājs
360,360,(saimniecības pārziľa,
kurinātāja, sētnieka
pienākumi)
Pirmsskolas skolotāja
palīgs –veļas
mazgātājs

247,200,-

123.50
100.-

223.50

2. Finansējuma avots Apes pirmsskolas izglītības iestādes „Vāverīte” 2013.gada budţets.
3. Atbildīgais pirmsskolas izglītības iestādes „Vāverīte” vadītāja.
4. Lēmums stājas spēkā ar 01.09.2013.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2013.gada 22.augustā

sēdes protokols Nr. 15, 27.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.291
Apē
Par grozījumiem domes 03.07.2013. lēmumā nr.233 (prot.Nr.12, 2.p.)
„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,
14.panta pirmo un otro daļu,
Izdarīt šādus grozījumus domes 03.07.2013. lēmumā Nr.233 (prot.Nr.12, 2.p.) „Par Apes novada
domes priekšsēdētāja, vietnieka un deputātu atlīdzību” (turpmāk- Lēmums)
šādā redakcijā:
1. Izteikt Lēmuma nosaukumu jaunā redakcijā:
„Par Apes novada domes priekšsēdētāja, vietnieka, deputātu, komisiju locekļu, sekretāru un
komiteju sekretāru atlīdzību” .
2. Izteikt Lēmuma 6 punktu jaunā redakcijā:
„ 6. Noteikt atlīdzību par darbu: domes komisiju locekļiem, domes komisiju sekretāriem, domes
pastāvīgo komiteju sekretāriem, atbilstoši nostrādāto un uzskaitīto stundu skaitam, pamatojoties uz
domes komiteju un komisiju sēţu protokoliem, lēmumiem vai aktiem,
50 % apmērā no domes priekšsēdētāja stundas likmes (LVL 450: 168 h) = 2.68 Ls/h”.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
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2013.gada 22.augustā

sēdes protokols Nr. 15, 28.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.292
Apē
Par grozījumiem domes 25.07.2013. lēmumā Nr.256 (prot.Nr.13, 13.p.)
„Par domes noteikumu apstiprināšanu „Par mēnešalgas apmēra noteikšanas kārtību
Apes novada domes deputātiem””
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 18.panta ceturto daļu; Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 5.pantu,
1. Izdarīt grozījumus domes 25.07.2013. lēmumā Nr.256 (prot.Nr.13, 13.p.) „Par domes
noteikumu apstiprināšanu „Par mēnešalgas apmēra noteikšanas kārtību Apes novada domes
deputātiem””, turpmāk- Noteikumi,
1.1. Noteikumu 2.2.punkta tabulas otrajā kolonnā:
% apmērs mēnesī, par ko tiek aprēķināta piemaksa,
27 % vietā noteikt 30 %.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas 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 22.augustā

sēdes protokols Nr. 15, 29.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.293
Apē
Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības „RAVELS” projektam „Dzīvosim gudri”
Pamatojoties uz biedrības „Ravels” 2013.gada 19.augusta iesniegumu, likuma „Par
pašvaldībām” 12. pantu, 14.panta 2.daļas 3 un 4 punktiem, kas nosaka, ka pašvaldībai ir pienākums
racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu un atbilstoši
apstiprinātajam pašvaldības budţetam, racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu līdzekļus, kā
arī 15.panta pirmās daļas 4.,5.,6.punktiem, kas nosaka pašvaldības funkcijas izglītības, kultūras un
veselīga dzīves veida attīstībā, kā arī biedrības vēlmi piedalīties Kopienu iniciatīvas centra
izsludinātajā projektu pieteikumu konkursā „Atbalsts kopienu centriem”, kā arī likumā Par
pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 23., un 27. punktu,
1. Piešķirt līdzfinansējumu LVL150 ,- (viens simts piecdesmit lati) biedrības „Ravels”
sagatavotajam projektam „Dzīvosim gudri” un projekta apstiprināšanas gadījumā Kopienu
Iniciatīvu fondā, pārskaitīt līdzfinansējumu uz biedrības norādīto bankas kontu.
2. Sagatavot un noslēgt patapinājuma līgumu ar biedrību „Ravels” par vienas telpas 7,9m3
(Pielikumā telpu grupas izvietojums), izmatošanu biedrības darbības nodrošināšanai
pašvaldības īpašumā „Meţniecība - 1”, Gaujienā Gaujienas pagastā biedrības aktivitāšu
nodrošināšanai.
3. Segt izdevumus, kas saistīti ar telpas uzturēšanu (t.sk. maksu par elektroenerģiju, apkuri,
interneta pieslēgumu u.c. līgumā pielīgtos izdevumus) biedrības darbības nodrošināšanai
4. Atbalstīt biedrību „Ravels” savu nekomerciālo aktivitāšu, pasākumu organizēšanai un
realizēšanai, iepriekš to saskaľojot ar iestāţu vadītājiem un novada domi, bez atlīdzības
izmantot pašvaldībai piederošās telpas, laukumus un citus infrastruktūras objektus.
5. Atbildību par lēmuma realizāciju noteikt Apes novada domes izpilddirektoram Viesturam
DANDENAM.

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 22.augustā

sēdes protokols Nr. 15, 30.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.294
Apē
Par līdzfinansējumu biedrības „Apes Jauniešu klubs „Sliedes”” projektam LV-12-E115-2012-R3
"Pacel līmeni”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 6.punktu.,

1. Atbalstīt biedrības „Apes Jauniešu klubs „Sliedes”” projektu Nr. LV-12-E115-2012-R3 "Pacel
līmeni”, kas iesniegts Eiropas Savienības programmas “Jaunatne darbībā”.

2. Garantēt līdzfinansējumu biedrības „Apes Jauniešu klubs „Sliedes”” projektam Nr. LV-12E115-2012-R3 "Pacel līmeni”, kas iesniegts Eiropas Savienības programmas “Jaunatne
darbībā”, 767.00 LVL (septiľi simti sešdesmit septiľi lati un 00 santīmi) vai ekvivalentu citā
valūtā 1091 EURO apmērā no Apes novada domes budţeta.

3. Finansējuma avots Apes novada domes budţeta līdzekļi.
4. Atbildīgais Liene Ābolkalne, Apes novada domes projektu vadītāja

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2013.gada 22.augustā

sēdes protokols Nr. 15, 31.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.295
Apē
Par izdevumu tāmes suvenīram – konfektēm „Skrīveru gotiņa” fasējumam maisiņā ar Apes
novada logo apstiprināšanu un pārdošanas cenas noteikšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un finanšu un
grāmatvedības nodaļas vadītājas Ilze Lipstokas 21.08.2013. iesniegto izdevumu tāmi,
1. Apstiprināt izdevumu tāmi suvenīram – konfektēm „Skrīveru gotiľa” fasējumam maisiľā ar
Apes novada logo , tāme pielikumā.
2. Noteikt suvenīram – konfektēm „Skrīveru gotiľa” fasējumam maisiľā ar Apes novada logo
pārdošanas cenu LVL 1.07 (Viens lats un 07 santīmi) bez pievienotās vērtības nodokļa.
3. Uzdot Apes novada domes finanšu un grāmatvedības nodaļai nodrošināt suvenīra – konfektēm
„Skrīveru gotiľa” fasējumam maisiľā ar Apes novada logo pārdošanas un norakstīšanas
dokumentācijas sakārtošanu.
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

