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 26.septembrī

sēdes protokols Nr. 16, 1.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.296
Apē
Par Apes novada pašvaldības domes 26.09.2013. saistošo noteikumu Nr.13/2013
„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 19.09.2013. lēmumu
prot. Nr.13, 1.p.,
1. Apstiprināt Apes novada pašvaldības domes 26.09.2013. saistošos noteikumus Nr.13/2013
„Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes 24.01.2013. saistošajos noteikumos
Nr. 1/2013. „Apes novada pašvaldības budžets 2013.gadam””.
2. Saistošie noteikumi Nr. 13/2013 „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. 13/2013 „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. 13/2013 „Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes
24.01.2013. saistošajos noteikumos Nr. 1/2013. „Apes novada pašvaldības budžets
2013.gadam””- uz 1 lapas ar 1 pielikumu uz 1 lpp.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. 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
26.09.2013. lēmumu Nr. 296 (prot.Nr.16, 1.p.)
APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 26.09.2013
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.13/2013
„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 finansēšanas daļu par LVL 580,
palielināt pamatbudžeta ieľēmumus par LVL 43897 saskaľā ar 1. pielikumu.
2. Palielināt
Apes
novada
pašvaldības
par LVL 44477 saskaľā ar 1. pielikumu.

pamatbudžeta

izdevumus

3. Uzdot pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājai nodrošināt attiecīgo
izmaiľu iestrādi budžeta un grāmatvedības dokumentācijā.
4. Uzdot pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājai nodrošināt attiecīgo
izmaiľu iestrādi budžeta un grāmatvedības dokumentācijā.
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

1.Pielikums
Apes novada domes 26.09.2013.
LēmumamNr.296,(prot.Nr.16, 1.p.)
Apes novada pašvaldības domes 26.09.2013. saistošie noteikumi Nr. 13 / 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)
t.sk.

12.3.9.9
19.3.0.0
21.3.8.9
21.3.9.3
F4032224

SAŅEMTIE MAKSĀJUMI
Pārējie dažādi nenodokļu ieľēmumi
Pašvaldību iestāžu saľemtie transferti no augstākās iestādes
Ieľēmumi par nomu un īri
Ieľēmumi par biļešu realizāciju
Aizľēmums projektam INNOCARE
KOPĀ IZDEVUMI (palielināt)
IZDEVUMI ATBILSTOŠI
FUKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM

Gada
plāns
PALIELINĀT
44 477

690
42636
360
211
580
44 477

01.110

Vispārējie valdības dienesti

702

06.000

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

1890

08.000

Atpūta, kultūra, reliģija

3117

09.000

Izglītība

41688

10.000

Sociālā aizsardzība

-3500

10.920

Sociālā aizsardzība
t.sk.
IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJAI
KLASIFIKĀCIJAI

44477

1100

Atalgojums

28653

1200

DD VSAOI

11745

2100

Komandējumi un dienesta braucieni

260

2200

6507

2300

Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi , biroja
preces un inventārs

5200

Pamatlīdzekļi

850

6200

Pensijas un sociālie pabalsti naudā

Domes priekšsēdētāja

580

-38
-3500

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. 16, 2.p

2013.gada 26.septembrī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.297
Apē
Par Apes novada pašvaldības domes 26.09.2013. saistošo noteikumu Nr.14/2013
„Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Apes novada administratīvajā teritorijā 2014.gadā”
apstiprināšanu
Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
1.panta otrās daļas 91. punktu, 3 panta pirmo daļu un 9.panta otro daļu, pārejas noteikumu 40 2.
Punktu un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 19.09.2013. lēmumu
(prot.Nr.13, 2.p.) ,
1. Apstiprināt Apes novada pašvaldības domes 26.09.2013. saistošo noteikumu Nr.14/2013
„Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Apes novada administratīvajā teritorijā 2014.gadā”
redakciju.
2. Saistošie noteikumi trīs darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā ar drošu
elektronisko parakstu un laika zīmogu
nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi par
pieľemto saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likuma noteiktajā termiľā atzinums nav
saľemts, publicēt saistošos noteikumus Apes novada informatīvajā izdevumā “Apes novada ziľas”.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Apes novada informatīvajā
izdevumā “Apes novada ziľas”.
5. Pēc saistošo noteikumu spēkā stāšanās publicēt tos pašvaldības mājas lapā www.apesnovads.lv.
Pielikumā :
Saistošie noteikumi Nr.14 /2013 „Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Apes novada
administratīvajā teritorijā 2014.gadā” uz 1 lpp., ar paskaidrojuma rakstu uz 1 lpp.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
Apē
Apstiprināti
ar Apes novada domes
26.09.2013. lēmumu Nr. 297 (prot.Nr.16, 2.p.)
Saistošie noteikumi Nr.14/2013
„Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana
Apes novada administratīvajā teritorijā 2014.gadā”
Izdoti saskaľā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
1.panta otrās daļas 91.punktu, 3 panta pirmo daļu,
9.panta otro daļu pārejas noteikumu 402. punktu
un likuma „Par pašvaldībām” 45.pantu
1. Dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2, neapliek ar nekustamā
īpašuma nodokli, izľemot garāžas.
2. Nekustamā īpašuma nodokļa apmērs atsevišķi par katru zemes vienību nedrīkst pārsniegt
iepriekšējam taksācijas gadam aprēķināto nodokļa apmēru (neľemot vērā atvieglojumus)
vairāk kā par 25 procentiem.
3. Ja nekustamā īpašuma objekts kļuvis par nekustamā īpašuma nodokļa objektu sākot ar
2013.gadu, tad nekustamā īpašuma nodoklis 2014.gadam tiek aprēķināts, nepiemērojot
nodokļa pieauguma ierobežojumu.
4. Noteikt nodokļa maksāšanas paziľojumu piespiedu izpildes termiľu - ne vēlāk kā septiľus
gadus no nodokļa samaksas termiľa iestāšanās brīža.
5. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā noteiktajā kārtībā, nākamajā dienā pēc to publicēšanas
Apes novada informatīvajā izdevumā “Apes novada ziľas”.
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Apes novada pašvaldības domes 26.09.2013. saistošo noteikumu Nr.14/2013
„Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana
Apes novada administratīvajā teritorijā 2014.gadā”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz uzľēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētāja

Norādāmā informācija
1.1.Saistošie noteikumi izdoti saskaľā ar likuma „Par nekustamā
īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1. punktu un pārejas
noteikumu 40 1.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai ir tiesības
dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2,
neaplikt ar nodokli, ja pašvaldība to ir noteikusi ar saviem
saistošajiem noteikumiem, izľēmums ir garāžas, kā arī likuma „Par
pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka
pašvaldības tiesības pieľemt saistošos noteikumus.
2.1. Noteikumos tiek noteikti ar nodokli apliekamie NĪ objekti un
izľēmumi.
2.2. Noteikumos nostiprināts arī NĪN pieauguma apjoms, konkrētiem
gadījumiem, kas nepārsniedz 25%.
2.3. Noteikta arī parādu piedziľas kārtība administratīvā procesa ietvaros.
3.1. Saistošie noteikumi pašvaldības budžetu būtiski neietekmēs.

4.1. Uzľēmējdarbības vidi noteikumi neietekmē.

5.1. Informācija pieejama Apes novada pašvaldības mājas lapā
www.apesnovads.lv
5.2. NĪN maksātāji tiks informēti ar maksājuma paziľojumiem.
6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar
privātpersonām un pagastu pārvalžu darbiniekiem veiktas mutiski
apzinot personu viedokli, kas iesaistītas NĪN administrēšanā.

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 26.septembrī

sēdes protokols Nr. 16, 3.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.298
Apē
Par Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 04.09.2013. lēmuma Nr.1 „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””
apstiprināšanu
Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13 punktu, Apes novada domes
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 04.09.2013. lēmumu Nr.1 „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 19.09.2013. lēmumu (prot.Nr.13, 3.p.) ,
Apstiprināt Apes novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 04.09.2013.
lēmumu Nr.1 „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””.
Pielikumā :
Apes novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 04.09.2013. lēmums Nr.1 „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”” - 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
2013.gada 4.septembrī

sēdes protokols Nr. 6, 3.p

Izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas
LĒMUMS Nr.1
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 Trapenes pamatskolas direktora Aivara Maltavnieka 04.09.2013. iesniegumu
Nr.24, 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”,
Komiteja NOLEMJ:
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” 13.punktā „Fiziskais un
kvalificētais darbs” amatu „Trapenes pamatskolas skolotāja palīgs” izteikt jaunā redakcijā:
Saime
(apakšsaime),
līmenis

II

Amata
nosaukums

Līmeľa
raksturojums

Trapenes
pamatskolas
skolotāja
palīgs

Strādā saskaľā
ar vispārīgiem
procesu
aprakstiem.
Palīdz
skolotājam
organizēt
bērnus aktīvai
darbībai

Amata
paraugapraksts

Strādā saskaņā ar precīzām
instrukcijām, izvēlas
atbilstošus materiālus,
izejvielas un darbarīkus

Vienādo
amatu
skaits

Mēnešalgu
grupa
atbilstoši
līmenim

Mēnešalgu
diapazons

2

2

221

1.2.
Veikt grozījumus 5.pielikumā „Apes novada domes, administrācijas un iestāžu darbinieku
amatu un darba algu saraksts Apē” 5.5. punktā „Trapenes pamatskola” papildināt ar šādu amatu:
Amata nosaukums
Mēnešalga
Mēnešalga
Mēnešalga kopā
normālajam darba
nepilnajam darba
laikam
laikam
Trapenes pamatskolas
221,221skolotāja palīgs
2. Finansējuma avots Trapenes pagasta pārvaldes 2013.gada budžets.
3. Atbildīgais Trapenes pamatskolas direktors Aivars Maltavnieks.
4. Lēmums stājas spēkā ar 09.09.2013.
Komitejas priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

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 26.septembrī

sēdes protokols Nr. 16, 4.p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.299
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 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 19.09.2013. lēmumu (prot.Nr.13, 4.p.) ,
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” 13.punktā „Fiziskais un
kvalificētais darbs” pievienot jaunu amatu „Trapenes pagasta pārvaldes sētnieks-palīgstrādnieks” šādā
redakcijā:
Saime
(apakš saime),
līmenis
IA

Amata
nosaukums

Līmeľa
raksturojums

Amata
paraugapraksts

Trapenes
pagasta
pārvaldes
sētnieks palīgstrādnieks

Veic
vienkāršus
standarta
darbus.
Nepieciešamās
zināšanas un
iemaľas
iespējams
apgūt dažu
dienu laikā.
Darbs pilnībā
tiek uzraudzīts

Uzkopj un uztur kārtībā iestādes
pārziņā esošo teritoriju
Veic vienkāršus standarta darbus
(piemēram, materiālu
sagatavošana apstrādei, darba
instrumentu apkope, materiālu
iekraušana un izkraušana)
Darbs neietver sarežģītas
tehnikas izmantošanu

Vienādo
amatu
skaits

Mēnešalgu
grupa
atbilstoši
līmenim

1

1

Mēnešalgu
diapazons
200

1.2. Veikt grozījumus 5.pielikumā „Apes novada domes iestāžu darbinieku amatu un darba algu
saraksts Trapenes teritorijā” 5.1.punktā „Trapenes pagasta pārvalde” papildināt ar šādu amatu:
Amata nosaukums
Trapenes pagasta
pārvaldes sētnieks palīgstrādnieks

Mēnešalga normālajam
darba laikam
200 (marts līdz
oktobris)

Mēnešalga nepilnajam
darba laikam
100 (novembris februāris)

Mēnešalga kopā
200 (marts līdz oktobris)
100 (novembris - februāris)

2. Finansējuma avots Trapenes pagasta pārvaldes budžets.
3. Atbildīgais Trapenes pagasta pārvaldes vadītāja Irisa POPOVIČA.
4. Lēmums stājas spēkā ar 01.11.2013.

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 26.septembrī

sēdes protokols Nr. 16, 5.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.300
Apē
Par kārtību, kādā tiek sadalītas mērķdotācijas Apes novada izglītības iestādēm bērnu no piecu
gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības iestāţu pedagogu darba samaksai
un vispārējās pamatizglītības, speciālās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāţu
pedagogu darba samaksai
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr. 1616 “Kārtība, kādā
aprēķina un sadala valsts bužeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no
piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmskolas izglītības pedagogu darba samaksai un
pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai
11. punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Izglītības, kultūras un
sporta pastāvīgās komitejas 04.09.2013. sēdes lēmumu (prot. Nr.6,4.p.) un Apes novada domes
Finanšu un tautsaimniecības komitejas 19.09.2013. lēmumu (prot.Nr.13, 5.p.) ,
1. Apstiprināt „Kārtību, kādā tiek sadalītas mērķdotācijas Apes novada izglītības iestādēm bērnu
no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba
samaksai un vispārējās pamatizglītības, speciālās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”.
2. Atzīt par spēku zaudējušiem Apes novada domes 23.09.2010. sēdes lēmumu Nr. 270 „Kārtība,
kādā tiek sadalītas mērķdotācijas Apes novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu
vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās
pamatizglītības, speciālās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai” un 22.03.2012. sēdes lēmumu Nr. 72 „Par grozījumiem „Kārtībā, kādā tiek
sadalītas mērķdotācijas Apes novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma
izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās
pamatizglītības, speciālās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai””.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Pielikums
Apes novada domes 26.09.2013. sēdes
lēmumam Nr.300
(protokols Nr.16 , 5.p.)
Kārtība, kādā tiek sadalītas mērķdotācijas Apes novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu
vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās
pamatizglītības, speciālās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāţu pedagogu
darba samaksai
I Vispārīgie noteikumi
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek sadalītas valsts budžeta mērķdotācijas (turpmāk tekstāmērķdotācija) Apes novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma
izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās
pamatizglītības, speciālās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
2. Izglītības iestādes vadītājs nodrošina pedagogu darba samaksas aprēķinu, veicot pedagogu
tarifikāciju piešķirtā finansējuma ietvaros atbilstoši 2009.gada 28.jūlija Ministru kabineta
noteikumiem Nr.836 ,,Pedagogu darba samaksas noteikumi”, ľemot vērā šos noteikumus un
izglītības iestādē apstiprināto kārtību finansējuma sadalei, paredzot tajā finansējumu iestādes
izglītības programmas(u) īstenošanai, pedagogu darba samaksai par klases audzināšanu,
individuālo darbu ar izglītojamiem (turpmāk tekstā bērni vai skolēni), gatavošanos stundām,
rakstu darbu labošanu, pedagogu aizvietošanai slimības laikā, iestādes ilgstoši slimojošo skolēnu
apmācības finansēšanai.
3. Apes novada domes galvenais grāmatvedis nodrošina mērķdotāciju sadali pa novada izglītības
iestādēm un atskaišu par mērķdotācijas izlietojumu sagatavošanu un iesniegšanu Izglītības un
zinātnes ministrijā.
4. Mērķdotācijas sadalē tiek nodrošināta atklātība.
5. Mērķdotāciju sadala, aprēķinot normēto skolēnu skaitu iestādē pēc stāvokļa uz katra gada
1.septembri un 1.janvāri, ľemot vērā šādus koeficientus:
5.1. 1. pirmsskolas grupās bērnu (no piecu gadu vecuma) skaitam – koeficientu 0,75,
5.1.2. 1.-4.klases skolēnu skaitam - koeficientu 0,75, bet, ja skolēnu skaits ir 100 un mazāk –
koeficientu 1,
5.2. 5.-9.klases skolēnu skaitam – koeficientu 1,
5.3. 10.-12.klases skolēnu skaitam – koeficientu 1,25.
6.
Atbilstoši programmām tiek piemēroti šādi papildu koeficienti:
6.1. ilgstoši slimojošiem skolēniem – koeficientu 0,81,
6.2.
ja iestāde īsteno pedagoģiskās korekcijas programmu, attiecīgajam skolēnu skaitam piemēro
koeficientu – 1,2
6.3. ja iestāde īsteno speciālās izglītības programmu, attiecīgajam skolēnu skaitam piemēro
koeficientu – 1,84;
6.4. ja iestāde īsteno izglītības programmu ar padziļinātu mācību priekšmetu apguvi, skolēnu
skaitam piemēro koeficientu 1,2,
6.5. Skolēnu skaitam vakara (maiľu) un neklātienes (tai skaitā – tālmācības) vispārējās vidējās
izglītības programmās – koeficientu 0,8.
II Mērķdotācijas sadale izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu
vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības
pedagogu darba samaksai

7.

Mērķdotācija tiek sadalīta proporcionāli bērnu skaitam pa iestādēm, piemērojot papildus
koeficientu 1,84 bērniem, kuri apgūst speciālās izglītības programmu.

III Mērķdotācijas sadale vispārējās pamatizglītības, un
vispārējās vidējās izglītības iestāţu pedagogu darba samaksai
Ne vairāk kā 15% no mērķdotācijas tiek izlietoti iestādes vadītāju, viľu vietnieku un atbalsta
personāla (bibliotekārs, logopēds, psihologs, speciālais pedagogs, pedagogs karjeras konsultants,
pedagoga palīgs) darba samaksas finansēšanai.
9.
Izglītības iestādes vadītāja mēneša darba algu nosaka katru gadu atbilstoši faktiskajam
izglītojamo skaitam iestādē 1.janvārī un 1.septembrī un piešķirtajam finansējumam.
10. Ne mazāk kā 85% no mērķdotācijas tiek izlietoti pedagogu darba samaksas finansēšanai.
11. Tiek veidots rezerves fonds līdz 2 % apmērā no pedagogu darba samaksai iedalītā fonda.
Iestādēm papildus finansējumu no rezerves fonda sadala ar Apes novada domes lēmumu šādos
gadījumos:
11.1. pedagogu atlaišanas kompensācijas izmaksai,
11.2. sakarā ar pirmsdzemdību un pēcdzemdību atvaļinājumu,
11.3. sakarā ar mācību atvaļinājumu, gatavojoties augstskolas pabeigšanai.
12. Mērķdotācija tiek sadalīta proporcionāli normētajam skolēnu skaitam pa iestādēm.
13. No atlikušā finansējuma tiek aprēķinātas pedagogu likmes, ľemot vērā pedagogu profesionālās
darbības kvalitātes pakāpju piemaksām nepieciešamo finansējumu.
14. Iegūtais pedagogu likmju skaits tiek salīdzināts ar izglītības programmas realizēšanai
nepieciešamo stundu skaitu (aprēķinot likmēs) un atbilstoši klašu komplektu skaitam.
15. Nosakot nepieciešamo komplektu skaitu, tiek ľemts vērā noteiktais minimālais un maksimālais
skolēnu skaits vienā klasē:
15.1. vispārējās pamatizglītības programmas apguvei:
15.1.2. Apes pilsētā- 12-30,
15.1.3. pārējās apdzīvotās vietās- 8-30.
15.2. vispārējās vidējās izglītības programmu apguvei vienā klasē pieļaujamais izglītojamo skaits
tiek noteikts 11-30.
16. Ja novada vispārējās izglītības iestādē skolēnu skaits klasē ir mazāks, veido apvienotās klases,
ievērojot šādus nosacījumus:
16.1. apvieno ne vairāk kā divas klases ar nepietiekamu skolēnu skaitu;
16.2. skolēnu skaits apvienotajā klasē atbilst šajos noteikumos noteiktajam minimālajam skolēnu
skaitam klasē.
17. Vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības vienā klasē pieļaujams integrēt ne
vairāk par trim izglītojamiem ar speciālām vajadzībām.
18. Skolām, kurām pietrūkst finansējuma, lai nodrošinātu izglītības programmas īstenošanu,
iztrūkstošo finansējumu var piešķirt papildus no pašvaldības budžeta.
8.

IV Mērķdotācijas sadale speciālās pamatizglītības iestādes pedagogu darba samaksai
Ne vairāk kā 15% no mērķdotācijas tiek izlietoti iestādes vadītāja, viľa vietnieku un atbalsta
personāla darba samaksas finansēšanai.
20. Ne mazāk kā 85% no mērķdotācijas tiek izlietoti pedagogu darba samaksas finansēšanai.
21. Pamatojoties uz mērķdotāciju, skolēnu skaitu un spēkā esošajiem Ministru kabineta
noteikumiem (MK noteikumi Nr.135. „Noteikumi par kvalificēta personāla skaitu un
nepieciešamo aprīkojumu vispārējās bērnu aprūpes un audzināšanas iestādēs”), tiek noteiktas
šādas administrācijas un atbalsta personāla amata vienības:
21.1. Direktors,
21.2. Direktora vietnieks izglītības jomā,
21.3. Direktora vietnieks audzināšanas darbā,
21.4. Bibliotekārs,
21.5. Logopēds,
21.6. Psihologs,
21.7. Sociālais pedagogs.
22. Tiek veidots rezerves fonds 2 % apmērā no pedagogu darba samaksai iedalītā fonda.
23. Iegūtais pedagogu likmju skaits tiek salīdzināts ar izglītības programmas realizēšanai
nepieciešamo stundu skaitu (aprēķinot likmēs) un atbilstoši klašu komplektu skaitam.
19.

Nosakot nepieciešamo komplektu skaitu, tiek ľemts vērā noteiktais minimālais un maksimālais
skolēnu skaits vienā klasē:
24.1. vispārējās pamatizglītības programmas apguvei 8-30,
24.2. speciālās pamatizglītības programmas apguvei (kods 21015811) 6 -12,
24.3. speciālās pamatizglītības programmas apguvei (kods 21015911) 4- 6.
25. Ja speciālajā vispārējās izglītības iestādē skolēnu skaits klasē ir mazāks, veido apvienotās klases,
ievērojot šādus nosacījumus:
25.1. apvieno ne vairāk kā divas klases ar nepietiekamu skolēnu skaitu;
25.2. skolēnu skaits apvienotajā klasē atbilst šajos noteikumos noteiktajam minimālajam skolēnu
skaitam klasē.
26. Izglītības programmas apguvei klasi dala grupās, lai katrā grupā izglītojamo skaits būtu ne
mazāks kā minimālais skolēnu piepildījums klasē.
27. Pedagogiem, kuri īsteno pamatizglītības un speciālās pamatizglītības programmu
internātpamatskolā, noteikt piemaksu par darbu īpašos apstākļos saskaľā ar 2009. gada 28.
jūlija MK noteikumu Nr.836 ,, Pedagogu darba samaksas noteikumi” 4. pielikumu.
24.

V Tarifikāciju, pārtarifikāciju sastādīšana un saskaņošana
Izglītības iestādes vadītājs nodrošina pedagogu darba samaksas aprēķinu, sastādot un apstiprinot
tarifikāciju saskaľā ar 28.07.2009. MK noteikumu Nr.836 ,, Pedagogu darba samaksas
noteikumi” 2.pielikumu, klāt pievienojot šādus dokumentus:
28.1. apstiprinātu skolas stundu plānu mācību gadam;
28.2. direktora rīkojumu un atzinumu par ilgstoši slimojošiem izglītojamajiem;
28.3. speciālās izglītības programmas pedagogu tarifikāciju;
28.4. Iestādes ,,Kārtību, kādā tiek sadalīta mērķdotācija pedagogu darba samaksai”, kura saskaľota
ar iestādes pedagoģisko padomi.
29. Izglītības iestādes vadītājs tarifikāciju saskaľo Apes novada pašvaldībā.
28.

VI Noslēguma jautājumi
30.

Ārkārtas gadījumā grozījumus izstrādātajā kārtībā var ierosināt Izglītības iestādes direktors, tos
saskaľojot ar Apes novada izglītības iestāžu vadītājiem un iesniedzot izglītības komitejai
lēmumprojekta sagatavošanai. Grozījumi stājas spēkā pēc apstiprināšanas novada domes sēdē.

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 26.septembrī

sēdes protokols Nr. 16, 6.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.301
Apē
Par grozījumiem domes 28.03.2013. lēmumā 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”
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 19.09.2013. lēmumu (prot.Nr.13, 7.p.) ,
1. 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” ,
papildināt pielikumu ar 4.punktu šādā redakcijā:
Nr.p.
k.

Autotransporta,
tehnikas vienība

Degvielas
veids

4.

Sniega
frēze Ai-95
Snowline 700E

1 darba stunda/l
Vasara

Ziema
1.0

Limits litri mēnesī Limits litri Piezīmes
gadā
Vasara
Ziema
80.00

2. Noteikt atbildīgo amatpersonu par degvielas patēriľa normu un limitu ievērošanu Trapenes
pagasta pārvaldē - Trapenes pagasta pārvaldes vadītājs.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2013.gada 26.septembrī

sēdes protokols Nr. 16, 7.1. p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.302
Apē
Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Apes novada domes administrācijā un domes iestādēs
un struktūrvienībās
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 19.09.2013. lēmumu (prot.Nr.13, 7.p.) ,
1. Apstiprināt Apes novada domē (administrācijā ) un tās iestādēs/struktūrvienībās sniegtos maksas
pakalpojumus (1.Pielikums).
2. Apstiprināt Apes novada Gaujienas pagasta pārvaldē un Gaujienas pagasta teritorijā esošajās
iestādēs/struktūrvienībās sniegtos maksas pakalpojumus (2.Pielikums).
3. Apstiprināt Apes novada Trapenes pagasta pārvaldē un Trapenes pagasta teritorijā esošajās
iestādēs/struktūrvienībās sniegtos maksas pakalpojumus (3.Pielikums).
4. Apstiprināt Apes novada Virešu pagasta pārvaldē un Virešu pagasta teritorijā esošajās
iestādēs/struktūrvienībās sniegtos maksas pakalpojumus (4.Pielikums).
5. Apstiprināt Apes novada sociālās aprūpes centrā „Trapene” sniegtos maksas pakalpojumus
(5.Pielikums).
6. Apstiprināt Apes novada Gaujienas speciālajā internātskolā sniegtos maksas pakalpojumus
(6.Pielikums).
7. Apstiprināt Apes novada Bērnu sociālās aprūpes centrā „Gaujiena” sniegtos maksas
pakalpojumus (7.Pielikums).
Lēmuma stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
Ar šā lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Apes novada domes 03.02.2011. lēmumu
Nr. 29 (prot. Nr.2, 4.p.) „Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Apes novada domes administrācijā,
iestādēs un struktūrvienībās”.
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 26.septembrī

sēdes protokols Nr. 16, 7.2.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.303
Apē
Par grozījumiem Apes novada domes 27.01.2011. lēmumā Nr. 25 (prot.Nr.1, 25. p.)
„Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu Apes novada
Apes pilsētas un Apes pagasta teritorijās”
Saskaľā ar likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas
14.punkta c) apakšpunktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 20.pantu, un Apes novada domes
Finanšu un tautsaimniecības komitejas 19.09.2013. lēmumu (prot.Nr.13, 7.p.) ,
Izdarīt grozījumus Apes novada domes 27.01.2011. lēmumā Nr. 25 (prot.Nr.1, 25. p.) „Par
ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu Apes novada Apes pilsētas un Apes pagasta
teritorijās”, 1.Pielikumu izteikt jaunā redakcijā.
Pielikumā: 1.Pielikums.
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

1.Pielikums
Apes novada domes
26.09.2013. lēmumam Nr.303
(prot.Nr.16, 7.2.p.)
Ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu tarifi
Apes novada Apes pilsētas un Apes pagasta teritorijās
Apstiprināt šādus ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas tarifus Apes pilsētas un Apes
pagasta teritorijā, Apes novadā:
Npk.
1.
1.1.
1.2.

2.

2.1.

2.2.

3.

3.1.

3.2.

4.
4.1.

Pakalpojuma apraksts

Mērvienība

Tarifs LVL
bez PVN
Ūdens piegāde patērētājam un kanalizācijas notekūdeņu novadīšana,
ja ir uzstādīti ūdens skaitītāji
Ūdens piegāde atbilstoši ūdens
1 m3
0,40
skaitītāja rādījumam
Kanalizācijas notekūdeľu
1 m3
0,60
novadīšana atbilstoši piegādātā
ūdens daudzumam
Ūdens piegāde patērētājam un kanalizācijas notekūdeņu novadīšana,
ja nav uzstādīti ūdens skaitītāji, bet dzīvoklī bez izlietnes virtuvē ir arī
vanna vai duša
Ūdens normatīvais patēriľš atbilstoši
Ls/uz
3,00
būvnormatīvam 250 l/diennaktī uz 1
iedzīvotāju
iedzīvotāju ( 250 l x 30 d= 7,5 m3/
mēnesī
mēn.)
7,5 m3 x 0,40 Ls = 3,00 Ls
Kanalizācijas notekūdeľu
Ls/uz
4,50
novadīšana atbilstoši piegādātā
iedzīvotāju
ūdens daudzumam
7,5 m3 x 0,60 Ls = 4,50 Ls/mēn.
Ūdens piegāde patērētājam un kanalizācijas notekūdeņu novadīšana,
ja nav uzstādīti ūdens skaitītāji, bet dzīvoklī ir tikai izlietne virtuvē,
nav ne vanna ne duša
Ūdens normatīvais patēriľš atbilstoši
Ls/uz
1,08
būvnormatīvam 90 l/diennaktī uz 1
iedzīvotāju
iedzīvotāju ( 90 l x 30 d= 2,7 m3/
mēnesī
mēn.)
2,7 m3 x 0,40 Ls = 1,08 Ls
Kanalizācijas notekūdeľu
Ls/uz
1,62
novadīšana atbilstoši piegādātā
iedzīvotāju
ūdens daudzumam
2,7 m3 x 0,60 Ls = 1,62 Ls/mēn
Ūdens piegāde patērētājam saimnieciskām vai laistīšanas vajadzībām
Pakalpojums pieejams, ja uzstādīts
1 m3
0,40
atsevišķs ūdens padeves skaitītājs un
veikts atbilstošs papildinājums
pakalpojuma piegādes līgumā

Tarifs EUR
bez PVN

0,57
0,85

4,27

6.40

1.54

2.31

0,57

Pamatojums aprēķinam : Latvijas būvnormatīvs LBN 222 – 99
Apstiprināts ar MK noteikumiem Nr.999, 12.12.2006.
(grozījumi MK not .Nr. 1015, 09.12.2008.12.8 punkts)

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 26.septembrī

sēdes protokols Nr. 16, 7.3.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.304
Apē
Ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu tarifi
Apes novada Gaujienas pagasta Gaujienas ciema teritorijā
Saskaľā ar likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas
14.punkta c) apakšpunktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 20.pantu, un Apes novada domes
Finanšu un tautsaimniecības komitejas 19.09.2013. lēmumu (prot.Nr.13, 7.p.) ,
Apstiprināt šādus ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas tarifus Apes novada Gaujienas
pagasta Gaujienas ciema teritorijā:
Nr.
P.k.
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.

2.2.

Pakalpojuma apraksts

Mērvienība

Tarifs Ls bez
Tarifs EURO
PVN
Bez PVN
Ūdens piegāde patērētājam un kanalizācijas notekūdeņu novadīšana, ja ir uzstādīti
ūdens skaitītāji
Ūdens piegāde atbilstoši ūdens skaitītāja
1m3
0,42
0,60
rādījumam
Kanalizācijas notekūdeľu novadīšana
1m3
0,40
0,57
atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam
Ūdens piegāde patērētājam un kanalizācijas notekūdeņu novadīšana, ja nav uzstādīti
ūdens skaitītāji
Ūdens normatīvais patēriľš atbilstoši
Uz 1
1,89
2,69
būvnormatīvam 150 l /diennaktī uz 1
iedzīvotāju
iedzīvotāju
mēnesī
Kanalizācijas notekūdeľu novadīšana
Uz 1
1,80
2,56
atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam
iedzīvotāju
mēnesī
Pamatojums aprēķinam : Latvijas būvnormatīvs LBN 222 – 99
Apstiprināts ar MK noteikumiem Nr.999, 12.12.2006.
(grozījumi MK not .Nr. 1015, 09.12.2008.12.8 punkts)

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 26.septembrī

sēdes protokols Nr. 16, 8.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.305
Apē

Par būvniecību īpašumā „Jaundrīzuļos”, Virešu pagastā, Apes novadā
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Briežsala GV”, reģistrācijas Nr. 44103051783,
valdes locekļa G.VIZUĻA, 20.01.2011. iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr. A/3-16/175, par būvniecību
nekustamā īpašuma „Jaundrīzuļi”, Virešu pagastā, dome konstatēja:
Alūksnes novada pašvaldības būvvalde 2011.gada 14.martā izsniegusi SIA „Briežsala GV”
plānošanas un arhitektūras uzdevumu graudu kaltes būvniecībai.
Pārbaudot plānotās būvniecības atbilstību spēkā esošam Virešu pagasta teritorijas
plānojumam, kas apstiprināts, kā Saistošie noteikumi Nr.1/2003, ar Virešu pagasta padomes
2003.gada 29.oktobra lēmumu, prot. Nr. 10, 5.p., „Virešu pagasta teritorijas plānojuma 2003. – 2015.
gadiem grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (ar grozījumiem 28.09.2010.
saistošie noteikumi Nr. 28/2010 „Par grozījumiem Virešu pagasta teritorijas plānojumā 2003.2015.gadam”, lēmums Nr.325, (prot.Nr.16, 1.p.)), kas iekļauts Apes novada teritorijas plānojumā ar
Apes novada domes saistošiem noteikumiem Nr.5, kas apstiprināti ar Apes novada domes 24.09.2009.
lēmumu 8, 18.§, konstatēts, ka būvniecība veikta teritorijā, kur galvenā atļautā izmantošana ir
lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Atbilstoši apbūves noteikumiem, lauksaimniecībā izmantojamās
zemes teritorijās atļauta graudu kaltes būvniecība.
Ľemot vērā, ka graudu kaltes būvniecība „Jaudrīzuļos”, Virešu pagastā, Apes novadā, nav
pretrunā ar spēkā esošo Apes novada teritorijas plānojumu,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 13.p un 14.p.; Būvniecības likuma
30.panta 4.daļu un 5.daļas 1.punktu un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas
19.09.2013. lēmumu (prot.Nr.13, 9.p.) ,
Atzīt, ka graudu kaltes būvniecība „Jaundrīzuļos”, Virešu pagastā, Apes novadā nav pretrunā
ar Apes novada Virešu pagasta teritorijas plānojumu.
1. Atļaut turpināt graudu kaltes būvniecību „Jaundrīzuļos”, Virešu pagastā, Apes novadā ar
nosacījumiem:
2.1.
līdz 2013.gada 15.decembrim tiek akceptēts būvprojekts Alūksnes novada
būvvaldē;
2.2.
līdz 2014.gada 1.martam tiek saľemta būvatļauja Alūksnes novada būvvaldē.
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
2013.gada 26.septembrī

sēdes protokols Nr. 16, 9.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.306
Apē
Par pašvaldībai piekrītošas zemes Trapenes pagasta „Vēveros”, īpašuma kadastra
Nr. 3684 001 004, sagatavošanu atsavināšanai
Izskatot M.Millas, personas kods xxxxxx-xxxxx, pilnvarotas personas A.Enīša, personas kods
xxxxxx-xxxxx, 28.08.2013.iesniegumu, kas reģistrēts 28.08.2013. ar Nr. A/3-16/168, par Apes
novada pašvaldībai piekrītošā īpašuma ”Vēveros”, Trapenes pagastā, Apes novadā, 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 19.09.2013. lēmumu (prot.Nr.13, 10.p.) ,
1. Piekrist, ka Apes novada pašvaldībai piekrītošs īpašums „Vēveri”, Trapenes pagastā,
zemes kadastra Nr. 36840010019, 6,7 ha platībā tiek nodots atsavināšanai.
2. Uzdot Teritorijas attīstības nodaļas vadītājam J.Ronimoisam reģistrēt zemesgrāmatā uz
Apes novada pašvaldības vārda īpašumu „Vēveri”, Trapenes pagastā.
3. Slēgt vienošanos ar atsavināšanas pieteicēju A.Enīti par avansa maksājuma Ls 300,00
(trīsi simti latu) iemaksu Apes novada domes kasē, kas izmantojama īpašuma reģistrācijas
zemesgrāmatā, meža 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 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
2013.gada 26.septembrī

sēdes protokols Nr. 16, 10.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.307
Apē
Apes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Karjeri”
Apes pagastā, Apes novadā cirsmas (kustamas mantas)
izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punkta, 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 6.1 pantu , un Apes
novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 19.09.2013. lēmumu (prot.Nr.13, 11.p.) ,
1.Nodod atsavināšanai Apes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Karjeri” , Apes pagastā, Apes
novadā cirsmas (kustamas mantas) (zemes vienības kadastra apzīmējums Nr. 3625 004 0064) –
rīkojot vienas cirsmas septiľu nogabalu izsoli, kas tiek izsolīts kā viens vesels objekts, Izzāģējamais
kokmateriāls – 616 m3.
1.1.
Noteikt izsoles veidu rakstiska cirsmu izsole ar augšupejošu soli;
1.2. Apstiprināt Apes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Karjeri”
Apes pagastā, Apes novadā cirsmas (kustamas mantas) izsoles noteikumus - pielikums Nr.1;
1.3.
Apstiprināt pieteikumu veidlapu dalībai izsolē – pielikums Nr.2;
1.4.
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

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 26.septembrī

sēdes protokols Nr. 16, 11.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.308
Apē
Par amatu savienošanu
Pamatojoties uz Apes novada domes Teritorijas attīstības nodaļās vadītāja 2013.gada
13.septembra iesniegumu , kas 2013.gada 13.septembrī saľemts un reģistrēta Apes novada domē ar
Nr. A/3-12.1/803, ar lūgumu atļaut savienot darbu Apes novada domē, kā amatpersonai - zemes
komisijas priekšsēdētājam, ko nosaka Apes novada domes lēmums Nr.272, 2013.gada 22.augusta
sēdes protokols Nr. 15, 9.p., ar amatu VAS „Valsts nekustāmie īpašumi”, nekustamā īpašuma
reģistrācijas speciālists,
Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta
sestās daļas 3. punktu un 8.¹ panta trešo daļu, Likuma par pašvaldībām 21.panta pirmās daļās 27.
punktu un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 19.09.2013. lēmumu
(prot.Nr.13, 12.p.) ,

Atļaut J.Ronimoisam savienot valsts amatpersonas amatu – Apes novada domes zemes komisijas
priekšsēdētāja amatu ar līgumdarbu VAS „Valsts nekustāmie īpašumi” kā nekustamā īpašuma
reģistrācijas speciālistam;
1. Lēmums stājas spēkā 2013.gada 26.septembrī.
Persona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma 8 1 .panta sestajai
daļai un Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmajai daļai, šis lēmums izdots ar atcelšanas atrunu.
Personai savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski informēt Pašvaldības domi, ja mainījušies
tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu
savienošanu.
Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un 79.panta pirmo daļu, šo lēmumu
Personai ir tiesības apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā (Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā,
LV-4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2013.gada 26.septembrī

sēdes protokols Nr. 16, 12.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.309
Apē
Par līdzekļu piešķiršanu Bērnu sociālās aprūpes centram „Gaujiena” 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, Bērnu sociālās aprūpes centra „Gaujiena” vadītājas Vitas Andersones 17.09.2013.
iesniegumu Nr. 1-18/170 un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 19.09.2013.
lēmumu (prot.Nr.13, 13.p.) ,
1. Piešķirt Bērnu sociālās aprūpes centram „Gaujiena” papildus finansējumu Ls 920 (deviľi simti
divdesmit lati) mēnesī no 01.08.2013., kopā 2013.gadam Ls 4600 (četri tūkstoši seši simti
lati), iestādes darbības nodrošināšanai.
2. Finansējuma avots – Apes novada pašvaldības budžeta rezerves līdzekļi.

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 26.septembrī

sēdes protokols Nr. 16, 13.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.310
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 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 19.09.2013. lēmumu (prot.Nr.13, 14.p.) ,
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. 4.pielikumā „Apes novada domes iestāžu darbinieku amatu un darba algu saraksts Gaujienas
teritorijā” 4.9.punktā „Bērnu sociālās aprūpes centrs „Gaujiena”” izteikt šādus amatus jaunā
redakcijā:
Amata nosaukums
Mēnešalga
Mēnešalga
Mēnešalga kopā
normālajam darba
nepilnajam darba
laikam
laikam
Sociālais
227
57
57
rehabilitētājs
Sociālais aprūpētājs
235
118
118
2. Finansējuma avots Bērnu sociālās aprūpes centra „Gaujiena” budžets.
3. Atbildīgais Bērnu sociālās aprūpes centra „Gaujiena” vadītāja Vita Andersone.
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 26.septembrī

sēdes protokols Nr. 16, 14.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.311
Apē
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašuma „Vecgromalti ” Gaujienas pagastā Apes novadā
sadalīšanai
Izskatot I. Sabules, dzīvojošas xxxxxxx , 2013. gada 18. jūnija iesniegumu, saľemts un
reģistrēts Gaujienas pagasta pārvaldē 29.08.2013. ar Nr. G/3-15/37,
par nekustamā īpašuma
„Vecgromalti”, kadastra Nr. 3648 001 0001, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3648 001 0001
sadalīšanu, atdalot zemes gabalu aptuveni 2,7 ha platībā,
pamatojoties uz 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. punktu,
1. Noteikt, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3648 001 0001 sadalīšanai
nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.
2. Sagatavot un izsniegt nosacījumus zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3648 001 0001
sadalīšanai.
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

Pielikums
Apes novada domes
26.09.2013 sēdes lēmumam Nr. 311 (prot.Nr.16, 14.p.)

Zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumi zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
36480010001 sadalīšanai
1. No nekustamā īpašuma „Vecgromalti” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
36480010001, atdalīt zemesgabalu ar aptuveno platību 2,7 ha.
2. Konkretizēt un attēlot plānā nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus atbilstoši
Apes novada Gaujienas 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 saskaľojams ar zemes īpašniekiem un Apes novada
Gaujienas pagasta pārvaldi.
6. Izstrādātais zemes ierīcības projekts iesniedzams Valsts zemes dienesta Vidzemes
reģionālai nodaļai akcepta saľemšanai.
7. Izstrādātais zemes ierīcības projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas Apes novada domē
un realizējams četru gadu 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
2013.gada 26.septembrī

sēdes protokols Nr. 16, 15.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.312
Apē
Par „Kazarmes” dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 3648 005 0244 004, Gaujiena,
Gaujienas pagasts, Apes novads, norakstīšanu no Apes novada domes bilances
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, Ministru kabineta
15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 63.punktu,
Gaujienas internātpamatskolas direktores Vitas Andersones 17.09.2013. iesniegumu, saľemts Apes
novada domē 17.09.2013., reģistrēts ar Nr.A/3-12.1/816, par „Kazarmes”, dzīvojamās mājas, kadastra
apzīmējums 3648 005 0244 004, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads, reģistrēta Alūksnes rajona
tiesas Zemesgrāmatas nodaļā, Gaujienas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000514820,
īpašnieks Apes novada dome, norakstīšanu no Gaujienas internātpamaskolas bilances, 23.07.2013.
Aktu par darbu nodošanu – pieľemšanu, saskaľā ar līgumu ar SIA „Pamati”, un Apes novada domes
Finanšu un tautsaimniecības komitejas 19.09.2013. lēmumu (prot.Nr.13, 16.p.) ,
1. Uzdot Apes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai norakstīt no Apes novada
domes bilances „Kazarmes” dzīvojamo māju, kadastra apzīmējums 3648 005 0244 004,
Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads.
2. Uzdot Apes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt nepieciešamās darbības
par Apes novada domes īpašuma tiesību dzēšanu uz „Kazarmes” dzīvojamo māju, kadastra
apzīmējums 3648 005 0244 004, Alūksnes rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā Gaujienas
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000514820.
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 26.septembrī

sēdes protokols Nr. 16, 16.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.313
Apē
Par zemes vienības nosaukuma maiņu
Izskatot A.Pāvulas, personas kods xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta „xxxxxxx,
05.09.2013. iesniegumu, kas saľemts Apes novada domē 05.09.2013. un reģistrēts ar numuru A/316/172, ar lūgumu, par nosaukuma maiľu zemes vienībai, kas atdalīta no zemes īpašuma „Vijoles",
Trapenes pagasts, Apes novads, kadastra apzīmējums 3684 006 0013 (Apes novada domes lēmums
Nr.337 no 29.11.2012.),
pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma IV nodaļas 15.panta
pirmo punktu un likuma „Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 10.punktu un Apes novada domes
Finanšu un tautsaimniecības komitejas 19.09.2013. lēmumu (prot.Nr.13, 17.p.) ,
Piešķirt atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3684 006 0013, platība 2,7 ha,
nosaukumu „Jaunvijoles", Trapenes pagasts, Apes novads.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā
13A, Valmiera, 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 26.septembrī

sēdes protokols Nr. 16, 17.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.314
Apē
Par zemes nomas tiesību izbeigšanu
Izskatot Trapenes pagasta padomes noslēgto Lauku apvidus zemes nomas līgumu ar S. Ceriľu,
kas reģistrēts Trapenes pagasta nomas zemju reģistrā 01.04.2008.g. reģ. Nr.174, pamatojoties uz
līguma II daļas punktiem 2.1. un 2.2. un III daļas punktu 3.1. un 3.2. nepildīšanu un Apes novada
domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 19.09.2013. lēmumu (prot.Nr.13, 18.p.) ,
Izbeigt S. CERIĽAI, personas kods xxxxxx-xxxxx, zemes nomas tiesības uz zemes vienībām
Trapenes pagastā, Apes novadā, „Krastiľi 3", ar kadastra apzīmējumu 3684 003 0376, platība 0,7 ha;
„Liepiľas 2", ar kadastra apzīmējumu 3684 005 0046, platība 2,5 ha un „Stādzeni 3" , ar kadastra
apzīmējumu 3684 003 0204, platība 1,4 ha, ar 2013 .gada 1 .oktobri.
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
2013.gada 26.septembrī

sēdes protokols Nr. 16, 18.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.315
Apē
Par finansiālu atbalstu dalībai bērnu nometnē
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, I.Mucenieces 15.08.2013. iesniegumu (reģistrēts Apes novada domē
19.08.2013., Nr. A/3-16/165) un saskaľā ar Izglītības, kultūras un sporta pastāvīgās komitejas
04.09.2013. sēdes lēmumu (prot. Nr.6) un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības
komitejas 19.09.2013. lēmumu (prot.Nr.13, 19.p.) ,
1. Atbalstīt finansiāli Dāvja Ozoliľa Apes vidusskolas izglītojamā Edgara MUCENIEKA dalību
sporta nometnē 2013.gada vasarā Ls 150,00 (viens simts piecdesmit latu) apmērā.
2. Finansējuma avots – Apes novada domes sporta budžets.
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,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2013.gada 26.septembrī

sēdes protokols Nr. 16, 19.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.316
Apē
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 3625 00400109, 3684 001 0032 un 3690 005 0061
Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 11.09.2013. vēstuli Nr. 2-04.1-V/3872
„Par kadastra datu labošanu” , kas saľemta Apes novada domē 11.09.2013. un reģistrēta ar Nr. A/312.3/798,
Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība” 16.punktu,
1. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
1.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 36250040109 Apes pagastā - zeme, uz
kuras saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, (NĪLM kods 0101);
1.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 36900050061 Virešu pagastā - zeme, uz
kuras saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, (NĪLM kods 0101);
1.3. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 36840010032 Trapenes pagastā - zeme, uz
kuras saimnieciskā darbība ir ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un
maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto
būvju, ūdens ľemšanas un notekūdeľu attīrīšanas būvju apbūve, (NĪLM kods 1201);
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
2013.gada 26.septembrī

sēdes protokols Nr. 16, 20.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.317
Apē
Par nosaukumu piešķiršanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
36900020091 un 36480050196
Izskatot P.PRIEDES, personas kods xxxxxx-xxxxx, pilnvarotas personas M. PRIEDES,
personas kods xxxxxx-xxxxx, 23.08.2013. iesniegumu, kas saľemts Apes novada domē 23.08.2013.
un reģistrēts ar Nr. A/3-16/166 par nosaukumu piešķiršanu jaunveidojamiem īpašumiem Apes
novadā,
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.pantu,
1. Piešķirt īpašumam ar kadastra Nr. 36900020091 nosaukumu „Rietumi”, Virešu pagasts,
Apes novads;
2. Piešķirt īpašumam ar kadastra Nr. 36480050196 nosaukumu „Veczilākši”, Gaujienas
pagasts, Apes novads.
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
2013.gada 26.septembrī

sēdes protokols Nr. 16, 21.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.318
Apē
Par zemes iznomāšanu A. Enītim
Izskatot A. Enīša, personas kods xxxxxx-xxxxx, iesniegumu, kas reģistrēts Apes novada domē
28.08.2013. ar Nr. A/3-16/167, 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,
1. Iznomāt A. Enītim, personas kods xxxxxx-xxxxx, nosakot zemes izmantošanas mērķi - personīgo
palīgsaimniecību zeme, šādas zemes vienības Apes novada teritorijā:
1.1. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 36250080011 ar platību 4,5 ha, kas ir paredzēta
zemes reformas pabeigšanai, līdz 2017.gada 31.decembrim, brīdinot, A.Enīti, ka līgums zaudē
spēku ar brīdi, kad Centrālā zemes komisija pieľem lēmumu par īpašuma tiesību atjaunošanu
citai personai uz šo zemes vienību;
1.2. pašvaldībai piekrītošu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 36840010051 ar platību
1,9 ha.
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
2013.gada 26.septembrī

sēdes protokols Nr. 16, 22.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.319
Apē
Par pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres un apsaimniekošanas maksas noteikšanu
Gaujienas pagastā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punkta b) apakšpunktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11., 11.1 un 13.pantu, lai
nodrošinātu pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu pienācīgu uzturēšanu, vienotu
īres maksas noteikšanas kārtību, kā arī ievērojot labas pārvaldības principu,
1. Noteikt, ka dzīvojamo telpu īres maksa mēnesī tiek aprēķināta, izmantojot šādu formulu:
ĪM = (Iliet + Iaps) x Pldz, kur
ĪM – īres maksas apmērs (lati mēnesī par dzīvojamās telpas kopējās platības kvadrātmetru);
Iliet – īres maksas daļa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu (lati mēnesī par dzīvojamās
telpas kopējās platības kvadrātmetru);
Iaps – dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumi (lati mēnesī par dzīvojamās
telpas kopējās platības kvadrātmetru);
Pldz – dzīvojamās telpas platība (kvadrātmetri) – dzīvojamās telpas kopējā platība, kas precizēta,
ľemot vērā lodžiju platībai piemērojamo koeficientu 0,5 un balkonu un segto terašu platībai –
koeficientu 0,3.
2. Noteikt, ka pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas daļa, ko īrnieks maksā par
dzīvojamās telpas lietošanu (Iliet), ir:
2.1. labiekārtotām dzīvojamām telpām – 0,07 Ls/m2 / 0,10 EURO/m2
2.2. dzīvojamām telpām ar daļējām ērtībām – 0,05 Ls/m2/ 0,07 EURO/m2
2.3. dzīvojamām telpām bez ērtībām – 0,02 Ls/m2/0,03 EURO/m2.
3. NOTEIKT, ka pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas daļas apmērs: dzīvojamās mājas
uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumi (Iaps) – ir vienāds ar attiecīgās dzīvojamās mājas
uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumu apmēru, kas noteikts atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām.
4. Šī lēmuma 2.un 3. punktā noteiktās īres maksas un 1. punktā noteiktā īres maksas aprēķināšanas
metodika stājas spēkā ar 2013. gada 1.janvāri.
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

1.pielikums
Apes novada domes 26.09.2013.
lēmumam Nr.319 (prot. Nr.16, 22.p.)

Par pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres un apsaimniekošanas maksas noteikšanu
Gaujienas pagastā

Dzīvojamā
māja

Tērces
Druvas
Kraujas
Mežniecība 1
Kolonas
Ābeles
Jaunalejas
Veri
Saulieši

m2

1831
1141
1020
175
514
286
145
134.1
101

Īres
Apsai Īres maksa
maksa mn.
Ls
maksa
EURO
Ls

Apsaimnieko
šanas maksa

0.07
0.07
0.07
0.05
0.05
0.05
0.05
0.02
0.05

0,21
0,21
0,21
0.14
0,14
0,14
0,14
0,01
--

0.15
0.15
0.15
0.10
0.10
0.10
0.10
0.01

0.10
0.10
0.10
0.07
0.07
0,07
0,07
0,03
0,07

Sociālās dzīvojamās mājas , pielietots koeficients 0,5
Skoliľas
301
0.02
0.08
0.03
Siliľi Mieriľi
54.8
0.05
0.05
0.07

Domes priekšsēdētāja

EURO

0.011
0.07

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 26.septembrī

sēdes protokols Nr. 16, 23.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.320
Apē
Par Gaujienas mūzikas un mākslas skolas ikmēneša skolas uzturēšanas izdevumu
līdzfinansēšanas maksu apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 5.pantu, 15.panta 4. un 5.punktu, Ministru
kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumiem Nr. 382 „Interešu izglītības programmu finansēšanas
kārtība”, Apes novada pašvaldības nolikumu ,
1. Apstiprināt mēneša maksu profesionālās ievirzes izglītības programmā (mēneša maksa
par izglītības programmā noteikto mācību priekšmetu apguvi) Gaujienas mūzikas un mākslas skolas
uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanai:
1.1. vienam audzēknim Ls 5,00 vienā izglītības programmā (mūzikas vai mākslas
programmā); no 01.01.2014.g. 7.11 EURO
1.2. Ls 2,50 vienā izglītības programmā, ja mācās divi vai vairāki audzēkľi no vienas
ģimenes; no 01.01.2014.g. 3.56 EURO
1.3. vienam audzēknim Ls 7,50 divās izglītības programmās (mūzikas un mākslas
programmās); no 01.01.2014.g. 10.67 EURO
1.4. Ls 2,50 par katru izglītības programmu, ja mācās divi vai vairāki audzēkľi no
vienas ģimenes, no 01.01.2014.g. 3.56 EURO
2. Apstiprināt mācību priekšmetu satura padziļinātai apguvei un papildus mācību priekšmetu
individuālās apmācības pašfinansēto stundu izmaksas, kas aprēķinātas atbilstoši Ministru kabineta
noteiktajai pedagoga algas likmei (ar nodokļiem):

Mācību stundu skaits
nedēļā
0,5
1
1,5
2

Ls mēn.- EURO mēn.
7,50 -- 10.67
15,00 -- 21.34
22,50 – 32.01
30,00 – 42.69

3. Apstiprināt mēneša maksu interešu izglītības programmā Gaujienas mūzikas un mākslas skolas
uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanai:
3.1. vienam audzēknim Ls 5,00 (no 01.01.2014.- 7.11 EURO) vienā izglītības programmā
sagatavošanas klasē

3.2. Ls 2,50 (no 01.01.2014.-3.56 EURO) vienā izglītības programmā, ja mācās divi vai vairāki
audzēkľi no vienas ģimenes;
3.3. vienam audzēknim Ls 5,00 ( no 01.01.2014.g. 7.11 EURO) divās izglītības programmās
sagatavošanas klasei (mūzikas un mākslas programmās);
3.4. Ls 2,50 (no 01.01.2014.g. 3.56 EURO) divās izglītības programmās, ja mācās divi vai
vairāki audzēkľi no vienas ģimenes.
4. Noteikt, ka interešu izglītības mūzikas programmās (1.-9.klase) mēneša maksu veido mācību
priekšmetu individuālās apmācības pašfinansēto stundu izmaksas.
5. Audzēkľiem, kuri mācās profesionālās ievirzes mākslas programmā un interešu izglītības mūzikas
programmā, mēneša maksa papildus šo noteikumu 1.punktam tiek aprēķinātas pēc individuālās
apmācības pašfinansēto stundu izmaksām saskaľā ar 2.punktu.
6. Interešu izglītības audzēkľiem bez papildus maksas iespējams mācīties solfedžo un mūzikas
literatūru (grupu stundas).
7. Audzēkľiem, kuri mācās profesionālās ievirzes mūzikas programmā un interešu izglītības mākslas
programmā, mēneša maksa atbilst šo noteikumu 1.3.punktam.
8. Apstiprināt mēneša maksu vienam audzēknim Ls 5,00 interešu izglītības mākslas programmā (1.7.klase), no 01.01.2014.g. 7.11 EURO
9. Noteikt vienam audzēknim mēneša maksu visās programmās par
kolektīvajām grupu stundām:
9.1. Ls 2,50 par 1 stundu nedēļā ar grupas piepildījumu 7 – 10 audzēkľi;
9.2. Ls 3,00 par 1 stundu nedēļā ar grupas piepildījumu 5 – 6 audzēkľi;
9.3. Ls 5,00 par 1 stundu nedēļā ar grupas piepildījumu 2 – 4 audzēkľi.

papildus pašfinansētajām
3.56 EURO
4.27 EURO
7.11 EURO

10. Mēneša maksa jāsamaksā par tekošo mēnesi ne vēlāk kā līdz mēneša 5.datumam.
11. No mēneša maksas (izľemot pašfinansēto stundu apmaksas) var atbrīvot:
11.1. audzēkľus, kuriem ir teicamas sekmes un/vai aktīvi piedalījušies skolas rīkotajos
pasākumos, kā arī valsts un starptautiskos konkursos
11.2. audzēkľus, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ (slimības u.c.) neapmeklē skolu vienu mēnesi un vairāk,
uzrādot attaisnojošu dokumentu.
12. Par audzēkľu atbrīvošanu no mēneša maksas lemj pedagoģiskā padome uz katra mācību semestra
sākumu.
13.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 26.septembrī

sēdes protokols Nr. 16, 24.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.321
Apē
Par Rudens gadatirgus 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 19.09.2013. lēmumu (prot.Nr.13, 20.p.) ,
Sarīkot Apes novada domes pasākumu – Rudens gadatirgu (turpmāk tekstā „Tirgus”) Apes pilsētā,
š.g. 6.oktobrī,
1. Tirgus norises vietu noteikt Apes pilsētas estrādi un 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 EDĪTE MEISTERE.
4. Noteikt, ka atbildīgais par tirgus teritorijas sakārtošanu pirms un pēc pasākuma norises un
sabiedrisko tualešu pieejamību ir Apes novada domes administrācijas komunālās nodaļas
vadītāja EDĪTE MEISTERE.
5. 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.
6. 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.
7. Noteikt atbildīgo par nodevu iekasēšanu Finanšu un grāmatvedības nodaļas kasieri Kaiju
DĀMI.
8. Uzdot Apes novada domes kārtībniekam GVIDO SEMJONOVAM nodrošināt kārtību Tirgus
teritorijā š.g. 6.oktobrī.
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 26.septembrī

sēdes protokols Nr. 16, 25.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.322
Apē
Par grozījumiem Apes novada domes 22.08.2013. lēmumā Nr.266 (prot.Nr.15, 3.p.)
„Par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Dāvja
Ozoliņa Apes vidusskolā” īstenošanu
Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas
27.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22. pantu un 22.1.pantu, Klimata pārmaiľu finanšu
instrumenta (KPFI) projektu konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai 3. kārta” izsludināto projektu konkursu,
Izdarīt grozījumus Apes novada domes 22.08.2013. lēmumā Nr.266 (prot.Nr.15, 3.p.) „Par
projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Dāvja Ozoliľa Apes
vidusskolā” īstenošanu”, turpmāk tekstā –Lēmums:
1. Izteikt Lēmumu jaunā redakcijā:
„1.1.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 LVL158450,69 (viens simts piecdesmit astoľi tūkstoši četri simti
piecdesmit lati 69 santīmi) vai ekvivalentu citā valūtā EUR225455,02 (divi simti divdesmit
pieci tūkstoši četri simti piecdesmit pieci eiro 02 centi), no kurām attiecināmās izmaksas
LVL147222,66 (viens simts četrdesmit septiľi tūkstoši divi simti divdesmit divi lati 66 santīmi)
vai ekvivalentu citā valūtā EUR209478,97 (divi simti deviľi tūkstoši četri simti septiľdesmit
astoľi eiro 97 centi) (KPFI finansējums LVL51928,52 (piecdesmit viens tūkstotis deviľi simti
divdesmit astoľi lati 52 santīmi) vai ekvivalentu citā valūtā EUR73887.63 (septiľdesmit trīs
tūkstoši astoľi simti astoľdesmit septiľi eiro 63 centi)), un neattiecināmajām izmaksām
LVL11228,03 (vienpadsmit tūkstoši divi simti divdesmit astoľi lati 03 santīmi) vai ekvivalentu
citā valūtā EUR15976.05 (piecpadsmit tūkstoši deviľi simti septiľdesmit seši eiro 05 centi).
1.2.Apes novada domei nodrošināt projekta līdzfinansējumu LVL95294,14 (deviľdesmit pieci
tūkstoši divi simti deviľdesmit četri lati 14 santīmi) apmērā vai ekvivalentu citā valūtā
EUR135591.35 (viens simts trīsdesmit pieci tūkstoši pieci simti deviľdesmit viens eiro 35
centi), kā arī segt neattiecināmās izmaksas LVL11228,03 (vienpadsmit tūkstoši divi simti
divdesmit astoľi lati 03 santīmi) apmērā vai ekvivalentu citā valūtā EUR15976.05.
(piecpadsmit tūkstoši deviľi simti septiľdesmit seši eiro 05 centi), no pašvaldības 2014.gada
budžeta.

1.3.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.
1.4.Lēmums stājas spēkā ar tā pieľemšanas brīdi.”

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

