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. 17, 1.p

2013.gada 24.oktobrī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.323
Apē
Par Apes novada pašvaldības domes 24.10.2013. saistošo noteikumu Nr.15/2013
„Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes 27.08.2009. saistošajos noteikumos Nr. 2
” Par sociālās palīdzības pabalstiem Apes novadā” projekta redakcijas apstiprināšanu
Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13. punktu, 45.pantu, Euro
ieviešanas kārtības likuma 31.pantu un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas
17.10.2013. lēmumu (prot.Nr.14, 1.p.) ,
1.Apstiprināt Apes novada pašvaldības domes 24.10.2013. saistošos noteikumus Nr.15/2013
„Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes 27.08.2009. saistošajos noteikumos Nr. 2
” Par sociālās palīdzības pabalstiem Apes novadā” projekta redakciju .
2.Saistošie noteikumi triju 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 2014.gada 1.janvārī.
5.Pēc saistošo noteikumu spēkā stāšanās publicēt tos pašvaldības mājas lapā www.apesnovads.lv.
Pielikumā :
Saistošie noteikumi Nr.15 /2013 „Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes 27.08.2009.
saistošajos noteikumos Nr. 2” Par sociālās palīdzības pabalstiem Apes novadā” - 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
Apē
Apstiprināti
ar Apes novada pašvaldības domes
24.10.2013 sēdes lēmumu Nr.323 (prot.Nr.17, 1.p)
APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 24.10.2013. SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 15/2013
„PAR GROZĪJUMIEM APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 27.08.2009. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS
NR.2
„PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTIEM APES NOVADĀ””
Izdoti saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu;
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
33.panta otro daļu; 35.panta trešo, ceturto un piekto daļu;
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.pantu;
likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”12.pantu;
Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumu Nr. 299
„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”
19.3.apakšpunktu un 19.4. apakšpunktu
1. Izdarīt Apes novada pašvaldības domes 24.10.2013. saistošajos noteikumos Nr.2 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Apes novadā” ( prot. Nr. 6, 17. § ) šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 2.3. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli "Ls 90" ar skaitli un vārdu "128,06 euro" ";
1.2. aizstāt 10.3.1. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli "Ls 60" ar skaitli un vārdu "85,37 euro";
1.3. aizstāt 10.3.2. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli "Ls 20" ar skaitli un vārdu "28,46 euro";
1.4. aizstāt 10.3.3. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli "Ls 60" ar skaitli un vārdu "85,37 euro";
1.5. aizstāt 13.2. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli "Ls 150" ar skaitli un vārdu "213,43 euro";
1.6. aizstāt 13.3. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli "Ls 100" ar skaitli un vārdu „142,29 euro ";
1.7. aizstāt 14.1. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli "Ls 50" ar skaitli un vārdu "71,14 euro";
1.8. aizstāt 14.2. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli "Ls 50" ar skaitli un vārdu "71,14 euro";
1.9. aizstāt 16. punktā apzīmējumu un skaitli "Ls 100" ar skaitli un vārdu "142,29 euro";
1.10. aizstāt 22.2. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli "Ls 150" ar skaitli un vārdu "213,43 euro";
1.11. aizstāt 23.1. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli "Ls 25" ar skaitli un vārdu "35,57 euro";
1.12. aizstāt 23.2. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli "Ls 30" ar skaitli un vārdu "42,69 euro";
1.13. aizstāt 23.3. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli "Ls 30" ar skaitli un vārdu "42,69 euro";
1.14. aizstāt 25.1. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli "Ls 20" ar skaitli un vārdu "28,46 euro";
1.15. aizstāt 28.1. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli "Ls 10" ar skaitli un vārdu "14,23 euro";
1.16. aizstāt 28.2. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli "Ls 20" ar skaitli un vārdu "28,46 euro";

1.17. aizstāt 28.3. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli "Ls 30" ar skaitli un vārdu "42,69 euro".
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 204.gada 1.janvārī .

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. 17, 2.p

2013.gada 24.oktobrī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.324
Apē
Par Apes novada pašvaldības domes 24.10.2013. saistošo noteikumu Nr.16/2013
„Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes 26.04.2012. saistošajos noteikumos Nr.
6/2012
” Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu” projekta redakcijas
apstiprināšanu
Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13. punktu, 45.pantu, Euro
ieviešanas kārtības likuma 31.pantu un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas
17.10.2013. lēmumu (prot.Nr.14, 2.p.) ,
1.Apstiprināt Apes novada pašvaldības domes 24.10.2013. saistošos noteikumus Nr.16/2013
„Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes 26.04.2012. saistošajos noteikumos Nr. 6/2012
” Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu” projekta redakciju.
2.Saistošie noteikumi triju 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 2014.gada 1.janvārī.
5.Pēc saistošo noteikumu spēkā stāšanās publicēt tos pašvaldības mājas lapā www.apesnovads.lv.
Pielikumā :
Saistošie noteikumi Nr.16 /2013 „Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes 26.04.2012.
saistošajos noteikumos Nr. 6/2012” Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu” 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 pašvaldības domes
24.10.2013 sēdes lēmumu Nr.324 (prot.Nr.17, 2.p)
APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 24.10.2013. SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 16/2013
„PAR GROZĪJUMIEM APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 26.04.2012. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS
NR.6/2012
” PAR VIENREIZĒJU PABALSTU ĢIMENEI SAKARĀ AR BĒRNA PIEDZIMŠANU”
Izdoti saskaľā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
6.punktu un 43.panta trešo daļu
1.Izdarīt Apes novada pašvaldības domes 26.04.2012. saistošajos noteikumos Nr.16/2012 ”Par
vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu” (prot.Nr.8, 6.p.) šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 5. punktā apzīmējumu un skaitli "Ls 50" ar skaitli un vārdu "71,14 euro";
1.2. aizstāt 6.punktā vārdus „Apes un Trapenes, Gaujienas un Virešu bāriľtiesas” ar vārdiem
„Apes novada bāriľtiesas” .

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī .
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. 17, 3.p

2013.gada 24.oktobrī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.325
Apē
Par Apes novada pašvaldības domes 24.10.2013. saistošo noteikumu Nr.17/2013
„Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes 26.04.2012. saistošajos noteikumos
Nr. 7/2012
” Par sociālajiem pakalpojumiem Apes novadā” projekta redakcijas apstiprināšanu
Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13. punktu, 45.pantu, Euro
ieviešanas kārtības likuma 31.pantu un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas
17.10.2013. lēmumu (prot.Nr.14, 3.p.) ,
1.Apstiprināt Apes novada pašvaldības domes 24.10.2013. saistošos noteikumus Nr.17/2013
„Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes 26.04.2012. saistošajos noteikumos Nr. 7/2012
” Par sociālajiem pakalpojumiem Apes novadā” projekta redakciju .
2.Saistošie noteikumi triju 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 2014.gada 1.janvārī.
5.Pēc saistošo noteikumu spēkā stāšanās publicēt tos pašvaldības mājas lapā www.apesnovads.lv.
Pielikumā :
Saistošie noteikumi Nr.17 /2013 „Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes 26.04.2012.
saistošajos noteikumos Nr. 7/2012 ” Par sociālajiem pakalpojumiem Apes novadā” - 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 pašvaldības domes
24.10.2013 sēdes lēmumu Nr.325 (prot.Nr.17, 3.p)
APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 24.10.2013. SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 17/2013
„PAR GROZĪJUMIEM APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 26.04.2012. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS
NR.7/2012 “PAR SOCIĀLAJIEM PAKALPOJUMIEM APES NOVADĀ””
Izdoti saskaľā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 3.panta trešo daļu, Ministru
kabineta noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas
kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek
segtas no pašvaldības budţeta” 6.punktu.
1.Izdarīt Apes novada pašvaldības domes 26.04.2012. saistošajos noteikumos Nr.7/2012 „Par
sociālajiem pakalpojumiem Apes novadā” (prot.Nr.8, 25.p) šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 14.1.3. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli "Ls 120" ar skaitli un vārdu "170,74 euro";
1.2. aizstāt 14.1.4. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli "Ls 120" ar skaitli un vārdu "170,74 euro";
1.3. aizstāt 14.3.1. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli "Ls 120" ar skaitli un vārdu "170,74 euro"
un apzīmējumu un skaitli "Ls 150" ar skaitli un vārdu "213,43 euro";
1.4. aizstāt 14.3.1. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli "Ls 150" ar skaitli un vārdu "213,43 euro"
un apzīmējumu un skaitli "Ls 170" ar skaitli un vārdu "241,89 euro";
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī .
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. 17, 4.p

2013.gada 24.oktobrī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.326
Apē
Par Apes novada pašvaldības domes 24.10.2013. saistošo noteikumu Nr.18/2013
„Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes 24.02.2011. saistošajos noteikumos
Nr.3/2011
„Par īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas (gājēju ietves, izľemot
sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas un zālienu līdz brauktuves malai) kopšanu
Apes novada teritorijā” projekta redakcijas apstiprināšanu
Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5. punktu, 45.pantu, Euro
ieviešanas kārtības likuma 31.pantu un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas
17.10.2013. lēmumu (prot.Nr.14, 4.p.) ,
1.Apstiprināt Apes novada pašvaldības domes 24.10.2013. saistošos noteikumus Nr.18/2013
„Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes
24.02.2011. saistošajos noteikumos
Nr.3/2011„Par īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas (gājēju ietves, izľemot
sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas un zālienu līdz brauktuves malai) kopšanu Apes
novada teritorijā” projekta redakciju.
2.Saistošie noteikumi trju 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 2014.gada 1.janvārī.
5.Pēc saistošo noteikumu spēkā stāšanās publicēt tos pašvaldības mājas lapā www.apesnovads.lv.
Pielikumā :
Saistošie noteikumi Nr.18/2013 „Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes 24.02.2011.
saistošajos noteikumos Nr.3/2011„Par īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas
(gājēju ietves, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas un zālienu līdz
brauktuves malai) kopšanu Apes novada teritorijā” - 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 pašvaldības domes
24.10.2013 sēdes lēmumu Nr.326 (prot.Nr.17, 4.p)

APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 24.10.2013. SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 18/2013
PAR GROZĪJUMIEM APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 24.02.2011. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS
NR.3/2011
„PAR ĪPAŠUMAM PIEGULOŠĀS PUBLISKĀ LIETOŠANĀ ESOŠĀS TERITORIJAS (GĀJĒJU IETVES,
IZĽEMOT SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PIETURVIETAS, GRĀVJI, CAURTEKAS UN ZĀLIENU LĪDZ
BRAUKTUVES MALAI) KOPŠANU APES NOVADA TERITORIJĀ””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 5. ,6.punktu
1.Izdarīt Apes novada pašvaldības domes 24.02.2011. saistošajos noteikumos Nr.3/2011 „Par
īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas (gājēju ietves, izľemot sabiedriskā
transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas un zālienu līdz brauktuves malai) kopšanu Apes novada
teritorijā”” (prot.Nr.4, 3.p) šādus grozījumus:
1.1.aizstāt 16. punktā apzīmējumu un skaitli "Ls 5" ar skaitli un vārdu " 7,11 euro" un apzīmējumu
un skaitli "Ls 250" ar skaitli un vārdu "350 euro”.
2.Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī .
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. 17, 5.p

2013.gada 24.oktobrī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.327
Apē
Par Apes novada pašvaldības domes 24.10.2013. saistošo noteikumu Nr.19/2013
„Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes 29.09.2011. saistošajos noteikumos
Nr.11/2011 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Apes novadā”” projekta redakcijas
apstiprināšanu
Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13. punktu, 45.pantu, Euro
ieviešanas kārtības likuma 31.pantu un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas
17.10.2013. lēmumu (prot.Nr.14, 5_.p.) ,
1.Apstiprināt Apes novada pašvaldības domes 24.10.2013. saistošos noteikumus Nr.19/2013
„Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes 29.09.2011. saistošajos noteikumos Nr.11/2011
„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Apes novadā”” projekta redakciju.
2.Saistošie noteikumi triju 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 2014.gada 1.janvārī.
5.Pēc saistošo noteikumu spēkā stāšanās publicēt tos pašvaldības mājas lapā www.apesnovads.lv.
Pielikumā :
Saistošie noteikumi Nr.19/2013 „Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes 29.09.2011.
saistošajos noteikumos Nr.11/2011 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Apes novadā”” - 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 pašvaldības domes
24.10.2013 sēdes lēmumu Nr.327 (prot.Nr.17, 5.p)
APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 24.10.2013. SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 19/2013
„PAR GROZĪJUMIEM APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 29.09.2011. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS
NR.11/2011 „PAR SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU APES NOVADĀ””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 1.punktu,
43.panta pirmās daļas 13.punktu,
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.pantu
1.Izdarīt Apes novada pašvaldības domes 29.09.2011. saistošajos noteikumos Nr.11/2011 „Par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Apes novadā”” (prot.Nr.15, 35.p) šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 10.4. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli "Ls 250" ar skaitli un vārdu "350 euro" un
apzīmējumu un skaitli "Ls 1000" ar skaitli un vārdu "1400 euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī .
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. 17, 6.p

2013.gada 24.oktobrī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.328
Apē
Par Apes novada pašvaldības domes 24.10.2013. saistošo noteikumu Nr.20/2013
„Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes 26.08.2010. saistošajos noteikumos
Nr.26/2010 „Kapsētu izveidošanas un uzturēšanas noteikumi”” projekta redakcijas
apstiprināšanu
Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13. punktu, 45.pantu, Euro
ieviešanas kārtības likuma 31.pantu un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas
17.10.2013. lēmumu (prot.Nr.14, 6.p.) ,
1.Apstiprināt Apes novada pašvaldības domes 24.10.2013. saistošos noteikumus Nr.20/2013
„Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes 26.08.2010. saistošajos noteikumos Nr.26/2010
„Kapsētu izveidošanas un uzturēšanas noteikumi”” projekta redakciju .
2.Saistošie noteikumi triju 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 2014.gada 1.janvārī.
5.Pēc saistošo noteikumu spēkā stāšanās publicēt tos pašvaldības mājas lapā www.apesnovads.lv.
Pielikumā :
Saistošie noteikumi Nr.20/2013 „Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes 26.08.2010.
saistošajos noteikumos Nr.26/2010 „Kapsētu izveidošanas un uzturēšanas noteikumi”” - 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 pašvaldības domes
24.10.2013 sēdes lēmumu Nr.328 (prot.Nr.17, 6.p)
APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 24.10.2013. SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 20/2013
„PAR GROZĪJUMIEM APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 26.08.2010. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS
NR.26/2010 „KAPSĒTU IZVEIDOŠANAS UN UZTURĒŠANAS NOTEIKUMI””
Izdoti pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 16.punktu
1.Izdarīt Apes novada pašvaldības domes 26.08.2010. saistošajos noteikumos Nr.26/2010 „Kapsētu
izveidošanas un uzturēšanas noteikumi”” (prot. Nr. 13 , 4.p.) šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 8.1. apakšpunktā apzīmējumu, skaitli un vārdus "Ls 50 (piecdesmit latiem)” ar skaitli
un vārdu "71.14 euro"”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī .
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. 17, 7.p

2013.gada 24.oktobrī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.329
Apē
Par Apes novada pašvaldības domes 24.10.2013. saistošo noteikumu Nr.21/2013
„Par pašvaldības nodevām Apes novadā” projekta redakcijas apstiprināšanu
Saskaľā ar likuma „likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 15.punktu, 43.panta
trešo daļu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 10.panta trešo daļu, 12.panta pirmo daļu un Apes
novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 17.10.2013. lēmumu (prot.Nr.14, 7.p.) ,
1.Apstiprināt Apes novada pašvaldības domes 24.10.2013. saistošo noteikumu Nr.21/2013
„Par pašvaldības nodevām Apes novadā” projekta redakciju.
2.Saistošie noteikumi triju 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 ar 2014.gada 1.janvāri.
5.Pēc saistošo noteikumu spēkā stāšanās publicēt tos pašvaldības mājas lapā www.apesnovads.lv.
6.Ar saistošo noteikumu Nr.21/ 2013 „Par pašvaldības nodevām Apes novadā”” spēkā stāšanās brīdi,
atzīt par spēku zaudējušiem Apes novada pašvaldības domes 22.07.2010. saistošos noteikumus Nr.8
„Par pašvaldības nodevām Apes novadā”.
Pielikumā :
Saistošie noteikumi Nr.21/2013 „Par pašvaldības nodevām Apes novadā”- 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
Apē
APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 24.10.2013. SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.21/2013
„PAR PAŠVALDĪBAS NODEVĀM APES NOVADĀ”
Izdoti pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 15.punktu, 43.panta trešo daļu,
likuma “Par nodokļiem un nodevām”
10.panta trešo daļu, 12.panta pirmo daļu
1.Nodeva par novada domes un tās iestāţu izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un
apliecinātām to kopijām
Nodevas objekts
1.1. Apliecināts Domes sēdes lēmuma noraksts, ja tas tiek pieprasīts
atkārtoti vai to pieprasa trešā persona
1.2. Apliecināta Domes sēdes protokola kopija
1.4. Apliecināts Domes komitejas protokola punkta izraksts , ja tas
tiek pieprasīts atkārtoti vai to pieprasa trešā persona
1.5. Domes izstrādāta dokumenta (saistošo noteikumu, noteikumu,
nolikumu, instrukciju u.c.) apliecinātas kopijas
1.6. Izziľa
1.7. Raksturojums vai rekomendācija
1.8. Citi novada domes izstrādāti oficiālie dokumenti
1.9. Dokumenti no novada domes arhīva (1 lapa)

Likme, (euro)
1,42
7,11
1,42
4,27
1,42
2,85
4,27
1,42

1.10. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras saľem attiecīgos dokumentus.
Nodeva pilnā apjomā tiek iekasēta pirms dokumenta izsniegšanas
1.11. Pašvaldības nodeva netiek iekasēta:
1.11.1. no personām par deklarētās dzīvesvietas izziľas izsniegšanu, ja tā iesniedzama: valsts
pārvaldes institūcijā, pašvaldības iestādē vai struktūrvienībā, kā arī mācību iestādē;
1.11.2. no valsts pārvaldes institūcijām;
1.11.3. no pensionāriem, invalīdiem un maznodrošinātām personām.
1.12. Nodeva tiek ieskaitīta pašvaldības pamatbudţeta ieľēmumos.
1.13. Nodeva iemaksājama Apes novada domes vai attiecīgo pagasta pārvalţu pamatbudţeta
ieľēmumu kontā bankā vai kasē.

2.Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās
Nodevas objekts

Likme (euro)
uz vienu dienu

2.1. Nodeva par tirdzniecību publiskā vietā par vienu dienu:
2.1.1.tirdzniecība Apes pilsētas teritorijā ar pārtikas precēm (bez alkohola)
2.1.2. tirdzniecība Apes pilsētas teritorijā ar pārtikas precēm (ar alkoholu)

9.96
21.34
7,11
7,11

2.1.3. tirdzniecība Apes pilsētas teritorijā ar nepārtikas precēm
2.1.4 tirdzniecība ārpus pilsētas Apes novada teritorijā ar pārtikas precēm
(bez alkohola)
2.1.5 tirdzniecība ārpus pilsētas Apes novada teritorijā ar pārtikas precēm 14,23
(ar alkoholu)
2.1.6. tirdzniecība ārpus pilsētas Apes novada teritorijā ar nepārtikas precēm 4,27
2.1.6. ielu tirdzniecība ar pašu raţotiem lauksaimniecības produktiem, kā arī 1,42
tirdzniecība ar savvaļas augiem, ogām, sēnēm, riekstiem
2.2. Izbraukuma tirdzniecība Apes pilsētas teritorijā
14,23
2.3. Izbraukuma tirdzniecība Apes novada pagastu teritorijās
9.96
2.4. Tirdzniecība gadatirgū pašvaldības noteiktajā publiskā vietā Apes
7,11
pilsētas teritorijā
2.5. Tirdzniecība gadatirgū pašvaldības noteiktajā publiskā vietā Apes
4,27
novada pagastu teritorijās
2.6.Regulāra izbraukuma tirdzniecība ar viena veida pārtikas precēm (gaļa, 7,11
zivis) maršrutā aptverot visus novada teritoriju
2.7. Tirdzniecība pašvaldības teritorijā notiek ar pašvaldības izsniegtu atļauju, kuru izsniedz novada
domes pilnavrotas personas domes adminitrācijā un pagastu pārvaldēs un tam norādītajā vietā.
2.8. Nodevas maksātājs ir fiziska vai juridiska persona, kas tirgojas publiskā vietā pašvaldības
administratīvajā teritorijā.
2.9. Viena tirdzniecības vieta, par ko tiek noteikta nodeva, ir līdz 15 m2 (piecpadsmit kvadrātmetri)
platībā.
2.9. Nodevas maksātājus var atbrīvot no nodevas maksāšanas Apes novada dome.
No nodevas maksāšanas dome atbrīvo:
2.9.1. gadatirgus rīkotājus un dalībniekus, kas atbalstījuši gadatirgus organizāciju un norisi;
2.9.2. izbraukuma tirdzniecības dalībnieku gan pilsētas, gan pagasta teritorijā, ja tiek tirgota pašu
raţota vai iegūta produkcija.
2.9.3.gadatirgus dalībniekus, kas savu dzīves vietu deklarējuši Apes novadā;
2.10. Ar nodevu par tirdzniecību publiskā vietā tiek apliktas fiziskas vai juridiskas personas katra
tirdzniecības vieta. Nodevu par tirdzniecību publiskās vietās nemaksā personas, kuras ar tirdzniecību
nodarbojas šim nolūkam iekārtotās vietās (veikals, kiosks, kafejnīca, bārs u.c. speciāli tirdzniecībai
iekārtota vieta) un novada iedzīvotāji ar pašraţotām pārtikas precēm.
Nodeva pilnā apjomā iekasējama pirms tirdzniecības atļaujas izsniegšanas
2.11. Nodeva tiek ieskaitīta pašvaldības pamatbudţeta ieľēmumos.
2.12. Nodeva iemaksājama Apes novada domes vai attiecīgo pagasta pārvalţu pamatbudţeta
ieľēmumu kontā bankā vai kasē.
3. Nodevas par dzīvnieku turēšanu
Nodevas objekts
3.1. Par suni gadā

Likme (euro)
1,42

3.2. Par kaķi gadā

0,71

3.3. Nodevas maksātāji ir personas, kuras tur mājdzīvniekus Apes pilsētas teritorijā un novada
daudzdzīvokļu māju teritorijās.
3.4. No ikgadējās suľu un kaķu turēšanas nodevas ir atbrīvoti redzes invalīdi un I grupas invalīdi.
3.5. Nodeva tiek ieskaitīta pašvaldības pamatbudţeta ieľēmumos.
3.6. Nodeva iemaksājama Apes novada pamatbudţeta ieľēmumu kontā bankā vai kasē

4. Nodeva par reklāmu, izkārtľu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu
publiskās vietās
4.1. Reklāmas, izkārtľu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanas nodeva:
Juridisko un fizisko personu reklāma: izvietotājs maksā nodevu domes budţeta kontā saskaľā ar
noslēgto līgumu. Ar nodevu par reklāmas izvietošanu publiskās vietās nav apliekama juridisko
personu izvietotā izkārtne, kas informē par veikto uzľēmējdarbību, minētā informācija izvietota tieši
pie attiecīgās juridiskās personas uzľēmējdarbības veikšanas vietas.
4.2.Reklāmas nodeva par reklāmas laukuma 1 m² mēnesī tiek aprēķināta pēc formulas:
Ls 1.00 x Zonas koeficients x Tematiskas koeficients x platības koeficients.
Zonas koeficients:
4 – teritorijā 50 m abpus Rīgas - Veclaicenes šosejai, Apes novada teritorijā,
2,5 – Apes pilsētas Trapenes, Līzespasta, Gaujienas, Virešu ciemu robeţas
2 – pārējā Apes novada teritorija.
Tematiskais koeficients:
0,6 – kultūras pasākumi, dabas un veselības aizsardzības, sporta, jaunatnes u.tml.
pasākumi (ar komerciālu raksturu);
0,8 – tūrisma veicinoša reklāma;
1,5 – alus reklāma;
– pārējās reklāmas.
Platības koefiecients:
1 – līdz 6 m²;
0,8 – līdz 6-12 m²,;
0,6 – 12-25 m²;
0,4 – 25-50 m²;
0,2 – 50 - ….
4.3. Īslaicīgai reklāmai tiek noteikta dienas nodeva par reklāmas laukuma 1 m² pēc formulas: m ē n e š a
node va x 0,15 x dienu skaits.
5.Noslēguma jautājumi
5.1. . Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.
5.2. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Apes novada pašvaldības domes 22.07.2010.
saistošie noteikumi Nr.8 „Par pašvaldības nodevām Apes novadā”.
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. 17, 8.p

2013.gada 24.oktobrī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.330
Apē
Par Apes novada pašvaldības domes 26.09.2013. saistošo noteikumu Nr.14/2013
„Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Apes novada administratīvajā teritorijā 2014.gadā”
projekta redakcijas precizēšanu
Saskaľā ar likuma „likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 15.punktu, 43.panta
trešo daļu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 10.10.2013. vēstuli Nr. 18-6/9733
„Par saistošajiem noteikumiem” un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas
17.10.2013. lēmumu (prot.Nr.14, 8.p.) ,
1.Precizēt Apes novada pašvaldības domes 26.09.2013. saistošo noteikumu Nr.14/2013
„Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Apes novada administratīvajā teritorijā 2014.gadā”
projekta redakciju.
2.Saistošie noteikumi triju 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. 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.

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.)
Precizēti
ar Apes novada domes 24.10.2013.
lēmumu Nr.330 (prot.17, 8. 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
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā 2014.gadā Apes novada pašvaldībā ar nekustamā
īpašuma nodokli apliek dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2,
izľemot garāţas, piemēro nodokļa pieauguma ierobeţojumus, kā arī nosaka nekustamā
īpašuma nodokļa maksāšanas paziľojumu piespiedu izpildes termiľu 2014.gadā.
2. Dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2, neapliek ar nekustamā
īpašuma nodokli, izľemot garāţas.
3. 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.
4. 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 ierobeţojumu.
5. Noteikt nodokļa maksāšanas paziľojumu piespiedu izpildes termiľu - ne vēlāk kā septiľus
gadus no nodokļa samaksas termiľa iestāšanās brīţa.
6. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā noteiktajā kārtībā, nākamajā dienā pēc to publicēšanas
Apes novada informatīvajā izdevumā “Apes novada ziľas”.
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. 17, 9.p

2013.gada 24.oktobrī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.331
Apē

Par līdzfinansējumu projektam „CHARTS" -Kultūrmantojuma vērtības reģionālā tūrisma
attīstībā
Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 5.punktu un noslēgto sadarbības
līgumu ar Vidzemes Tūrisma asociāciju, par projekta „132BR4 Culture and Heritage Added value to
Regional policies for Tourism Sustainability (CHARTS)” īstenošanu Nr. 2, un Apes novada domes
Finanšu un tautsaimniecības komitejas 17.10.2013. lēmumu (prot. Nr.14, 26.p.),

1. Piešķirt priekšfinansējumu

projekta CHARTS (Kultūrmantojuma vērtības reģionālā
tūrisma attīstībā) īstenošanai 3000.00 LVL (trīs tūkstoši lati un 00 santīmi) apmērā.
2. Finansējuma avots Apes novada domes budţeta rezerves fonda līdzekļi.

3. Atbildīgais par projekta īstenošanu domes Teritorijas attīstības nodaļas projektu vadītājs
Krista LIEPKĀJA.

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. 17, 10.p

2013.gada 24.oktobrī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.332
Apē
Par Apes novada autoceļu vai to posmu saraksta ar noteiktajām uzturēšanas klasēm ziemas
sezonai no 2013.gada 1. novembra līdz 2014.gada 31.martam apstiprināšanu
Saskaľā ar Ministru kabineta 09.03.2010. noteikumiem Nr.224 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”, kas nosaka valsts un
pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasības un to izpildes kontroles kārtību un ľemot vērā
transportlīdzekļu satiksmes intensitāti pa pašvaldības autoceļiem un saskaľā ar domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas sēdes 17.10. 2013. lēmumu (prot.14, 10.p.),
Apstiprināt Apes novada autoceļu vai to posmu sarakstus ar noteiktajām uzturēšanas klasēm
ziemas sezonai no 2013.gada 1. novembra līdz 2014.gada 31.martam.
1.
2.
3.
4.

Pielikumā - Apes pilsētas ielu un Apes pagasta autoceļu saraksts – uz 3 lpp,
Pielikumā – Gaujienas pagasta autoceļu saraksts- uz 2 lpp,
Pielikumā- Trapenes pagasta autoceļu saraksts – uz 1 lpp,
Pielikumā – Virešu pagasta autoceļu saraksts – uz 2 lpp.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

1.Pielikums
Apes novada domes 24.10.2013.
Lēmumam Nr.332 (prot.Nr.17, 10.p)
Apes pilsētas un Apes pagasta autoceļu uzturēšanas klases laika posmā
no 2013.gada 1.novembra līdz 2014.gada 31.martam
Apes pilsētas ielu saraksts.
Nr.p.k. Ielas nosaukums
km
km līdz
Ielas
Ielas seguma
Uzturēšanas
no
garums km veids
klase
1.
Aptiekas iela
0,00
0,170
0,170
šķembas
D
2.
Avotu iela
0,00
0,830
0,830
asfalts
D
3.
Brīvības iela
0,00
0,470
0,470
šķembas
D
4.
Darba iela
0,00
0,176
0,176
Grunts bez
D
seguma
5.
Dārza iela
0,00
0,430
0,430
šķembas
D
6.
Dzirnavu iela
0,00
0,923
0,923
asfalts
C
7.
E.Zālītes iela
0,00
0,250
0,250
asfalts
D
8.
Ganību iela
0,00
1,370
1,370
Grunts bez
D
seguma
9.
Jāľa iela
0,00
0,440
0,440
grants
D
10.
Jaunā iela
0,00
0,460
0,460
šķembas
D
11.
Kalna iela
0,00
0,600
0,600
šķembas
D
12.
Klusā iela
0,00
0,23/0,150 0,380
Asfalts/šķembas D
13.
Krasta iela
0,00
0,200
0,200
šķembas
D
14.
Loka iela
0,00
0,195
0,195
asfalts
C
15.
Meţa iela
0,00
1,760
1,760
Grunts bez
D
seguma
16.
Oškalna iela
0,00
0,300
0,300
šķembas
D
17.
Paleju iela
0,00
0,980
0,980
Grunts bez
D
seguma
18.
Parka iela
0,00
0,610
0,610
asfalta
D
19.
Pasta iela
0,00
1,71/1,02
2,73
Asfalts/ šķembas C
20.
Prieţu iela
0,00
0,180
0,180
šķembas
D
21.
Rīgas iela
0,00
1,300
1,300
Grunts bez
D
seguma
22.
Robeţu iela
0,00
0,100/0,19 0,290
Asfalts, grunts
D
bez seguma
23.
Rūpniecības iela
0,00
0,500
0,500
asfalts
D
24.
Skolas iela
0,00
0,830
0,830
asfalts
C
25.
Smilšu iela
0,00
0,320
0,320
šķembas
D
26.
Stacijas iela
0,00
1,320/0,200 1,520
Asfalts/šķembas D
27.
Tilta iela
0,00
0,230
0,230
asfalts
D
28.
Tirgus iela
0,00
0,670
0,670
asfalts
D
29
Upes iela
0,00
0,720
0,720
šķembas
D
30
Vaidavas iela
0,00
0,16/0,320 0,480
Asfalts/šķembas D
31
Valkas iela
0,00
0,200
0,200
šķembas
D
32
Ziedu iela
0,00
0,210
0,210
asfalts
D
33
Lauku iela
0,00
0,200
0,200
Grunts bez
D
seguma
34
Bērzu iela
0,00
0,360
0,360
šķembas
D
35
Saimniec.iela
0,00
0,230
0,230
škembas
D
Smilšu
36
Samniecības iela
0,00
0,400
0,400
šķembas
D
Oškalna
37.
Saimniecības iela
0,00
0,180
0,180
šķembas
D
Brīvības
KOPĀ
22,14

Apes pagasta autoceļu saraksts

Adrese (km)
Nr.
1.
2.
3.

4.

Auto ceļa
nosaukums
Ape – Kalpaki –
Silmaļi - Melnupes
Sapniši - Graudi
Lipski – Jaunlāči Eglītes
Ape – Skripji –
Dārziľi - Peļļi

autoceļa

Svarīgākie autoceļa parametri
seguma veids

Uzturēšanas klase
no

līdz

0,00

13,41

garums
km
13,41

0,00
0,00
0,56
0,66
0,00
8,17
9,28
0,00

3,10
0,56
0,66
8,20
8,17
9,28
12,44
3,60

3,10
0,56
0,10
7,54
8,17
1,11
3,16
3,60

šķembas
šķembas
grants
šķembas
Šķembas
Grants
Grunts bez seguma
Grunts bez seguma

0,00

2,70

2,70

Grunts bez seguma

grants

D
D
D

D

6.

Ķekši – Ķipari –
Ţagatas - Purveiti
Grūbe- Silamiķītes

7.

Grūbe - Jaunzuši

0,00

3,30

3,30

Grunts bez segums

8.

Silmaļi – Mālsalas –
Liepiľas - Melnupes
Vīksnas – Korintes Grietiľas
Skripji - Avotiľi
Ape – Priedītes Priedulēni
Dārziľi – Purakalni Ķekši
Skripji - Pauļi
Jaši – Baloţi Vārpas
Andrīši - Vešķi
Ķipari – Klinci Kalnāji
Kopā

0,00

5,50

5,50

Grunts bez segums

0,00

2,80

2,80

Grunts bez segums

0,00
0,00

3,14
2,30

3,14
2,30

Grunts bez segums
Grunts bez seguma

0,00

4,07

4,07

Grunts bez seguma

0,00
0,00

2,05
1,95

2,05
1,95

Grunts bez seguma
Grunts bez seguma

D

0,00
0,00

5,28
4,35

5,28
4,35

Grunts bez seguma
Grunts bez seguma

D

5.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

D
D
D
D
D
D
D
D

D

D

74,54

Autoceļa uzturēšanas klasi (A, B, C, D ) nosaka ľemot vērā autoceļa klasifikāciju un
transportlīdzekļu satiksmes intensitāti, autoceļa segumu, tā tehnisko stāvokli, autoceļu
uzturēšanai plānoto (pieejamo) finansējumu un autoceļa ekonomisko un sociālo nozīmi.
Lai nodrošinātu netraucētu transportlīdzekļu satiksmi pa autoceļiem pastāvīgos un mainīgos laika
apstākļos, ceļa pārvaldītājs nodrošina autoceļu uzturēšanu, ievērojot prasības un darbu izpildes
termiľus, kas attiecīgajai autoceļu uzturēšanas klasei noteikti saskaľā ar ‘’Noteikumi par valsts un
pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli’’ (šo noteikumu 3., 4., 5.,
6., un 7.pielikumu).
1.Sasaluša vai piebraukta sniega biezums uz autoceļa brauktuves patstāvīgos laika apstākļos
pieļaujams :
A – bez sniega;
B – līdz 4 cm;
C – līdz 6 cm;
D – netiek normēts.
2.Laiks autoceļa brauktuves attīrīšanai no sniega :

A – 4 stundas;
B – 6 stundas;
C – 18 stundas;
D – netiek normēts.
3. Laiks autoceļa brauktuves kaisīšanai ar pretslīdes materiālu :
A – 3 stundas;
B – 6 stundas;
C – netiek normēts;
D – netiek normēts
4.Svaiga sniega biezums uz autoceļa brauktuves mainīgos laika apstākļos:
A – 6 cm;
B – 8 cm;
C – 10 cm;
D – netiek normēts;
5.Sniega sanesuma biezums uz autoceļa brauktuves atsevišķās vietās sniegputenī, ja vēja ātrums ir
lielāks par 10 m sekundē :
A – 12 cm;
B – 16 cm;
C – 20 cm;
D – netiek normēts.
6.Pieļaujamais sniega vaļľu augstums uz autoceļa klātnes šķautnes :
A – 40 cm;
B – 80 cm;
C – 100 cm;
D – netiek normēts;
7.Uzturēšanas klase ir spēkā šādās diennakts stundās, kā arī norādītā laikposmā pieļaujama
autoceļiem noteiktās uzturēšanas klases samazināšana par vienu klasi.
A – no 6.00 – 22.00;
B – no 6.00 – 20.00;
C – no 6.00 – 18.00;
D – netiek normēts.
Laiku autoceļu brauktuves attīrīšanai no sniega, skaita no brīţa, kad sniegs beidzis snigt, līdz
brīdim, kad autoceļa brauktuve attīrīta no sniega.
Laiku autoceļa brauktuves kaisīšanai ar pretslīdes materiālu, skaita no brīţa, kad konstatēta
apledojuma izveidošanas , līdz brīdim, kad attiecīgie darbi izpildīti
Autoceļus, kuriem noteikta D uzturēšanas klase, attīra no sniega līdz četrām reizēm sezonā (
atkarīgs no laika apstākļiem cik bieţi ir sniegputeľi).
Domes priekšsēdētāja
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2.Pielikums
Apes novada domes 24.10.2013.
Lēmumam Nr.332 (prot.Nr.17, 10.p)
Gaujienas pagasta autoceļu vai to posmu saraksts ar noteiktajām uzturēšanas klasēm
no 2013.gada 1.novembra līdz 2014.gada 31.martam
km
Nr.

Autoceļa nosaukums

no

līdz

1.

Gaujiena - Meţvidi

0,00

2,36

2.

Saulieši - Saliľas

0,00

3.

Tuntes - Līvakas

4.

Autoceļa
garums km
2,36

seguma veids
šķembas

klase
C

2,43

2,10
0,33

šķembas
grants

C -1,5 km
D – 0,93

0,00

4,13

2,93
0,92
0,28

šķembas
grants
grunts

D

Zvārtava - Sili

0,00

3,92

2,98
0,94

šķembas
grants

C

5.

Zvārtava - Imantas

0,00

2,15

1,50
0,65

grants
grunts

D

6.

Dambīši - Lesiľi

0,00

2,24

2,24

grants

D

7.

Grāvi - Kūdras purvs

0,00

1,21

1,21

grants

D

8.

Rudzīši - Smidzi

0,00

1,71

1,50
0,21

grants
grunts

D

9.

Priednieki - Senatnes

0,00

0,71

Tiltalejas - Estrāde

0,00

0,50

šķembas
grants
šķembas

C

10.

0,42
0,29
0,50

11.

Ceriľi 2- Ceriľi 10

0,00

0,23

0,23

šķembas

C

12.

Veikals - Bērnudārzs

0,00

0,24

0,24

asf. betons

C

13.

Autopietura -Tērces

0,00

0,53

0,53

asf. betons

C

14.

Lazdas –
Priedaine-1
Autopietura - Saulieši

00.00

0.26

0.26

šķembas

D

0,00

0,62

0,62

asf. betons

C

15.

Saulieši - Kungu
kapsēta

0,00

0,53

0,20
0,33

šķembas
asf. betons

D

16.

Gaujienas ģimnāzija
Anniľas
Rogas - Garāsala
Lejas krogs -

0,00

0,17

0,17

asf. betons

D

0,00
0,00

2,23
1,48

2,23
1,48

grants
bez seguma

D
D

14.

17
18

C

19
20
21
22

Jaunrāmnieki
Spaļi - Sarukalns
Rudzīši - Līdumkalni
Kalnakubjas Veckonzi
Lejaskrogs - Caunes
Domes priekšsēdētāja

šķembas

D

2,53
1,32

1,00
0,45
2,53
1,32

šķembas
grants

D
D

0,50

0,50

bez seguma

D

0,00

1,45

0,00
0,00
0,00
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3.Pielikums
Apes novada domes 24.10.2013.
Lēmumam Nr.332 (prot.Nr.17, 10.p)
Trapenes pagasta
autoceļu vai to posmu saraksts ar noteiktajām uzturēšanas klasēm ziemas sezonai no
2013.gada 1. novembra līdz 2014.gada 31.martam
Nr.p.k. Autoceļa
km
km līdz
Autoceļa
Autoceļa
Uzturēšanas
nosaukums
no
garums km
seguma veids
klase
1.
Trapene 0,00
0,65
0,65
Asfalts
C
Lejastrapene
0,65
4,75
4,10
grants
2.
Trapene - Nigasti
0,00
1,90
1,90
grants
D
3.
Trapene - Egles
0,00
0,15
0,15
Asf.bet.
D
0,15
1,16
1,01
grants
4.
Skapari - Ābolkalni 0,00
6,10
6,10
grants
D
5.
Nogrubi - Kalnaleiši 0,00
1,41
1,41
grants
D
6.
Kalnaleiši – Pauģi - 0,00
1,60
1,60
grants
D
Brūţi
7.
Kristiľi - Stādzeni
0,00
1,44
1,44
grants
D
8.
Lapiľas - Graši
0,54
0,88
0,34
Grants
D
0,00
0,54
0,54
asfalts
9.
Guntiľas - Apši
0,00
0,16
0,16
Asf.bet.
D
0,16
0,55
0,39
grants
10.
Vējkalni0,00
0,65
0,65
grants
D
mehan.darb.Strazdiľi
11.
Rīti – Kokles0,00
0,33
0,33
Asf.bet.
D
Muiţnieki
0,33
0,75
0,42
grants
12.
Gatves - Sildegas
0,00
0,41
0,41
Asf.bet.
D
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

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

Domes priekšsēdētāja

0,00

0,28

0,28

Asf.bet.

D

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

0,22
0,11
0,15
0,36
0,24
0,65
0,20
0,70
1,49
1,36
0,13
0,89
0,56
0,40
1,02
0,55
29,97

0,22
0,11
0,15
0,36
0,24
0,41
0,20
0,70
0,79
1,36
0,13
0,89
0,56
0,40
1,02
0,55

grants
Asf.bet.
asfalts
asfalts
Asf.bet.
grants
Asf.bet.
Grants
šķembu
grants
grants
Bez seguma
Bez seguma
grants
Bez seguma
Bez seguma

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
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4.Pielikums
Apes novada domes 24.10.2013.
Lēmumam Nr.332 (prot.Nr.17, 10.p)
”
Virešu pagasta autoceļu uzturēšanas klases laika posmā
no 2013.gada 01.novembra līdz 2014.gada 31.martam
A grupas autoceļu saraksts
Svarīgākie autoceļu un tiltu parametri
Adrese (km)
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

Auto ceļa
nosaukums

autoceļa

tiltu
Uzturēšanas klase

no

līdz

A.c.A2-Gobas
A.c.A2-Luikas
A.c. V371Vecbindi
A.c.A2-Silenieki
A.c.A.2Sidrabene-Raiteri
A.c. V 371-Šķiľķi
A.c.A.2Augstkalni
A.c.V411-Ţākles
A,c,V411-Bišusili

0,00
0,00
0,00

A.c.V411ČiekuriGargrīdasDruvkalni
A.c.V411Klētnieki-Brūţi
A.c.V411Kļaviľi-Sēnīte
A.c.V411-LīvesKalnvidi
A.c.V411Rāmnieki
A.c.V411Bērnu dārzs
DundurpilsVanagi
V368-Staldes
A.c. „A2Piebraucamais
ceļš pagasta
padomei”
A2- Vecaidievi

0,58
1,06
1,03

garums
km
0,58
1,06
1,03

seguma
veids
asfalts
asfalts
grants

skaits

garums
(m)

0,00
0,00

2,43
1,35

2,43
1,35

asfalts
asfalts

D

0,00
0,00

0,76
0,88

0,76
0,88

asfalts
asfalts

D

0,00
0,00

1,04
6,32
10,80

asfalts
Asfalts
grants
grants

D
C-0,22
D-6,1

0,00

1,04
0,22
6,10
10,80

D
D
D

D

D

C-3
D-7,8
0,00

0.51

0.51

grants

0,00

4,50

4,50

grants

0,00

4,30

4,30

grants

0,00

0,55

0,55

0,00

0,30

0,30

0,00

2,7

2,7

Melnais
segums
Melnais
segums
grants

0,00
0,00

1,1
0,
06

1,1
0,06

grants
asfalts

1,9

1,9

0,00

D
1

18,00

D
D
C
C
D
D
C

grants
D

20.

A.c.”A2Kalnvilkzemnieki
”

0,00

0,3

0,3

grants

D

Kopā

42,66

10.87
31,79

asfalts
grants

B grupas autoceļu saraksts

Autoceļa
nosaukums
P.C.Nr.1Lībesciems
A.c.A2.-Cunci
A.c.A.2.Jaunkalnzemni
eki- AkotiľiP.23
A,c.V371
ViesturiMeţvīri
A.c.A2-LuikasLejasrandati
Kopā

Nr.
1.
2.
3.

4.

5.

0.00

0.7

Svarīgākie autoceļu un tiltu parametri
autoceļa
tiltu
Garums
Seguma Skait Garums
(km)
veids
s
(m)
0.7
asfalts

0.00
0.00

1.4
1.67

1.4
1,67

Adrese (km)
No
līdz

asfalts
grants

Uzturēšanas klase

D
D
D-0,67
D-1

0.00

0.96

0.96

grants
D

0,00

0,35

0,35

4.73

2.1
2.63

Bez
seguma
asfalts
grants

D

C grupas autoceļu saraksts
Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

Autoceļa
nosaukums

A.c.V371AugšgaujasMeţvidi
A.c.V371Avotkalnu
meţu masīvi
V.411
Atkritumu
izgāztuve
Krastkalni

Adrese (km)
no

līdz

0.00

0.24

0.00

3.23

Uzturēšanas klase

D

grants
D

0.00

0.10

0.1

bez
seguma
D

A.c.V411personīgās
palīgsaimniecības

0.00

v.411 –
Sausās pļavas
Kopā

0.00

Domes priekšsēdētāja

3.23

Svarīgākie autoceļu un tiltu parametri
autoceļa
tiltu
Garum Seguma
skaits
Garums
s (km)
veids
(m)
0.10
Asfalts
0.14
grants

1.18

1.18

bez
seguma
D

0.34

0.34

5.09

0.10
3.37
1.62

bez
seguma
asfalts
grants
bez
seguma

D

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. 17, 11.p

2013.gada 24.oktobrī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.333
Apē
Par Nolikuma par Apes novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem
apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma ''Par pašvaldībām'' 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu,
Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 17.10.2013.sēdes lēmumu (prot. Nr.14,
11. p.),
1. Apstiprināt Nolikumu par Apes novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas
pakalpojumiem.
Pielikumā uz 2 lpp .
2. Atbildīgais Apes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Iveta Indriksone.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
4. Ar šā lēmums spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Apes novada domes 29.04.2010. lēmumu
Nr.70 (prot.Nr.7, 2.p.) „Par Nolikuma par Apes novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem
maksas pakalpojumiem apstiprināšanu”.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Apstiprināts
ar Apes novada domes
24.10.2013.
lēmumu Nr.333 (prot. Nr.17, 11. p.)
Nolikums par Apes novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem
Nolikums izdots saskaņā ar likuma
''Par pašvaldībām'' 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu
1. Nolikums reglamentē pakalpojuma veidus, to apmaksas apmērus un iekasēšanas kārtību Apes
novada Dzimtsarakstu nodaļā.
2. Pakalpojumu maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras saľem attiecīgos pakalpojumus
pēc vienošanās.
3. Maksa par saľemamo pakalpojumu iemaksājama pirms tā izmantošanas Apes novada pašvaldības
kasē, par tā nomaksu tiek izsniegta kvīts.
4. Iekasētās naudas summas tiek ieskaitītas pašvaldības budţetā.
5. Maksa par sniegtajiem pakalpojumiem tiek aplikta ar PVN.
6. Pakalpojuma maksā nav iekļauta noteiktā valsts nodeva.
7. Papildus ar likumu reglamentētajiem un valsts nodevu apliktajiem pienākumiem un
pakalpojumiem, Apes novada Dzimtsarakstu nodaļa sniedz pēc vienošanās sekojošus pakalpojumus par
maksu:
Nr.
p.k.

Pakalpojumu veids

Maksa LVL

Maksa EUR

1.

Svinīga laulības reģistrācija nodaļas
telpās

1.1.

Telpas noformēšana (ziedi, sveces, u.c.)

7.03

10.00

2.

Svinīga laulības reģistrācija citās
pašvaldības telpās (tautas namos, u.c.
kultūras iestādēs, vai citās
piemērotās telpās)

2.1.

Telpu noformēšana(ziedi, sveces, u.c.)

14.06

20.00

2.2.

Ceremonijas muzikālais pavadījums

19.68

28.00

3.

Svinīga laulības reģistrācija citā tai
piemērotā vietā

3.3.

Transporta izdevumi

Saskaľā ar
apstiprinātu tāmi

Saskaľā ar
apstiprinātu tāmi

4.

Papildus samaksa par laulību
reģistrācijas ceremonija pēc
pieprasījuma svētku dienās,
savstarpēji vienojoties

19.68

28.00

5.

Par speciālu kāzu jubilejas
ceremoniju (sudrabkāzas, zelta kāzas
u.c.) organizēšanu un vadīšanu

5.1.

Telpu noformēšana (ziedi, sveces)

14.06

20.00

21.09

30.00

19.68

28.00

5.4
5.2.

Pasākuma organizēšana un vadīšana
Ceremonijas muzikālais pavadījums

5.3.

Kāzu jubilejas apliecinājuma
noformēšana

4.92

7.00

6.

Arhīva pakalpojumi (izziľas)

2.11

3.00
(par vienu arhīva
vienību)

7.

Par konsultāciju (sakarā ar
civilstāvokļa aktu reģistrāciju,
uzvārda, vārda un tautības ieraksta
maiľai, radniecību pierādošu
dokumentu meklēšanai citu
dzimtsarakstu nodaļu arhīvos vai
Valsts Vēstures arhīvā)

4.92

7.00

8. Maksa par 1.- 5. punktā minētajiem pakalpojumiem jāiemaksā Apes novada
pašvaldības budţetā ne vēlāk kā 10 (desmit dienas) pirms ceremonijas.
9. Maksa par 6.- 7.punktā minēto pakalpojumu samaksājama Apes novada pašvaldības budţetā
pakalpojuma sniegšanas dienā.
10. No maksas par arhīva dokumentu izsniegšanu tiek atbrīvotas personas, kas attiecīgo dokumentu
pieprasa alimentu, adopcijas, paternitātes atzīšanas, aizbildnības un aizgādības lietu kārtošanai, politiski
represētie reabilitācijas lietās, pabalstu un pensijas piešķiršanas lietās.
11. Par šai Nolikumā neatrunātu pakalpojumu izmantošanu, kuru nodrošināšanu uzľemas pati puse
ceremonijā, nepieciešams vienoties ar nodaļu vadītāju vienlaicīgi ar pieteikuma iesniegšanu.

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. 17, 12.p

2013.gada 24.oktobrī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.334
Apē
Par Apes novada domes izpilddirektora V.Dandena 27.09.2013. rīkojumu apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un Izglītības,
kultūras un sporta pastāvīgās komitejas 10.10.2013. sēdes lēmumu un Apes novada domes Finanšu

un tautsaimniecības komitejas 17.10.2013. lēmumu (prot. Nr.14, 12.p.) ,
1. Apstiprināt Apes novada domes izpilddirektora Viestura Dandena 27.09.2013. rīkojumu Nr.
A/4- 01/109 „Par piemaksu noteikšanu”.
2. Apstiprināt Apes novada domes izpilddirektora Viestura Dandena 27.09.2013. rīkojumu Nr.
A/4-01/110 „Par algas likmes noteikšanu I.Zariľai”.

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. 17, 13.p

2013.gada 24.oktobrī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.335
Apē

Par septisko kanalizācijas ūdeľu pieľemšanu notekūdeľu attīrīšanas iekārtās (NAI)

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, un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 17.10.2013. lēmumu
(prot. Nr.14, 13.p.) ,
1. Noteikt, ka septisko kanalizācijas ūdeľu pieľemšana Apes pilsētas, Gaujienas pagasta,
Trapenes pagasta notekūdeľu attīrīšanas iekārtās, turpmāk- NAI, tiek aprēķināta, izmantojot
šādas pozīcijas:
1.1.Darba alga NAI operatoram;
1.2.Attīrīto notekūdeľu pārsūknēšana izdevumi uz septisko ūdeľu tvertnē;
1.3. Notekūdeľu pārsūknēšanas izdevumi no septisko ūdeľu tvertnes uz aerācijas tvertni;
1.4.NAI amortizācija izdevumi šī procesa laikā.
2. Noteikt, ka 1m³ septisko notekūdeľu pieľemšanas summa ir 1,00 Ls /1,42 EURO
2.1. 1m³ septisko notekūdeľu pieľemšana – 0,83 Ls / 1,18 EURO
2.2.PVN nodoklis 21%

- 0,17 Ls /0,24 EURO

3. Šī lēmuma 2. punktā noteiktā maksas aprēķināšanas metodika stājas spēkā ar 2013. gada
1.novembri.

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. 17, 14.p

2013.gada 24.oktobrī
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.336
Apē

Par valsts mērķdotācijas piešķiršanu kolektīvu vadītājiem
Saskaľā ar likumu „Par Valsts budţetu 2013.gadam” 10.pielikumu, Ministru kabineta
18.12.2012. noteikumiem Nr.922 „Kārtība kādā tiek aprēķināta un sadalīta valsts budţeta
mērķdotācija pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 5.punktu un 21.panta
27.punktu, Apes novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 10.10.2013 sēdes
lēmumu un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 17.10.2013. lēmumu (prot.
Nr.17, 14.p.) ,
1. Izmaksāt valsts mērķdotāciju Apes novada amatiermākslas kolektīvu vadītājiem par
2013.gada ceturto ceturksni:
Par oktobra mēnesi:
Sandrai Oto –Ls 41.86 (G1)
Sandrai Oto – Ls 31.43 (G2, divi kolektīvi)
Edītei Dauškanei – Ls 41.86 (G1)
Sandrai Tomiľai – Ls 41.86 (G1)
Ilzei Dāvei – Ls 31.41 (G1)
Par novembra mēnesi:
Sandrai Oto –Ls 41.85 (G1)
Sandrai Oto – Ls 31.42 (G2, divi kolektīvi)
Edītei Dauškanei – Ls 41.85 (G1)
Sandrai Tomiľai – Ls 41.85 (G1)
Ilzei Dāvei – Ls 31.39 (G1)
Par decembra mēnesi:
Sandrai Oto –Ls 41.87 (G1)
Sandrai Oto – Ls 31.41 (G2, divi kolektīvi)
Edītei Dauškanei – Ls 41.87 (G1)
Sandrai Tomiľai – Ls 41.87 (G1)
Ilzei Dāvei – Ls 31.39 (G1)
2. Finansējuma avots – valsts budţeta mērķdotācija.
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. 17, 15.p

2013.gada 24.oktobrī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.337
Apē
Par grozījumiem domes 26.10.2013. lēmumā Nr. 302 (prot.Nr.16, 7.1.p.) „Par maksas
pakalpojumu apstiprināšanu Apes novada domes administrācijā, iestādēs un struktūrvienībās’’
2.pielikumā
Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmo daļu, 21.panta pirmās daļas 14. punkta
g) apakšpunktu, likuma „‟Par pašvaldību budţetiem‟‟ 20.punktu un Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 17.10.2013. lēmumu prot. Nr.17, 15.p.,
Izdarīt grozījumus domes 26.10.2013. lēmumā Nr. 302 (prot.Nr.16, 7.1.p.)
„Par maksas
pakalpojumu apstiprināšanu Apes novada domes administrācijā, iestādēs un struktūrvienībās‟‟
2.pielikumā:
1. Papildināt 2.pielikuma 8. punktu šādā redakcijā:
Nr.
p.k.
8.

Pakalpojumu veids

Mērvienība

Maksa
Ls bez
PVN

Maksa
EUR
Bez PVN

Gaujienas pagasta komunālās saimniecības
nodaļa
8.3. Pārvietojamā sanitārā mezgla noma :
8.3.1. ar vienu apkopi Gaujienas pagasta
teritorijā
8.3.2. ar vienu apkopi ārpus Gaujienas ciema
teritorijas

1 diennakts
24.00

34.15

24.00 (+
transporta
izdevumi
Ls
0,18/km)

34.15 (+
transporta
izdevumi
Eur
0,26/km)

1 diennakts

Pielikumā: aprēķina tāmes (pielikums Nr. 1, Nr.2, Nr. 3).
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. 17, 16.p

2013.gada 24.oktobrī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.338
Apē
Par Apes novada pašvaldības domes 24.10.2013. saistošo noteikumu Nr.22/2013
„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 17.10.2013. lēmumu
prot. Nr.17, 16.p.,
1. Apstiprināt Apes novada pašvaldības domes 24.10.2013. saistošos noteikumus Nr.22/2013
„Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes 24.01.2013. saistošajos noteikumos
Nr. 1/2013. „Apes novada pašvaldības budţets 2013.gadam””.
2. Saistošie noteikumi Nr. 22/2013 „Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes
24.01.2013. saistošajos noteikumos Nr. 1/2013. „Apes novada pašvaldības budţets
2013.gadam”” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtāmi Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Saistošie noteikumi Nr. 22/2013 „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. 22/2013 „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 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
Apstiprināti
ar Apes novada domes
24.10.2013. lēmumu Nr. 338 (prot.Nr.17, 16.p.)
APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 24.10.2013.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.22/2013
„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 finansēšanas daļu par LVL 76 023,
palielināt pamatbudţeta ieľēmumus par LVL 535 128, saskaľā ar 1. pielikumu.

2.

Palielināt Apes novada pašvaldības pamatbudţeta izdevumus
ar 1. pielikumu.

3.

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

Domes priekšsēdētāja

par LVL 611151, saskaľā

Astrīda HARJU

1. Pielikums
Apes novada domes
24.10.2013. saistošiem
noteikumiem Nr.22/2013,
lēm. Nr. 338 (prot.Nr.17,
16.p.)
Apes novada pašvaldības domes 24.10.2013. Saistošie noteikumi Nr. 22/ 2013. "Grozījumi
Apes novada domes 24.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.1/2013.
„APES NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŢETS 2013. GADAM"

Rādītāji

Klasifikācijas kods
KOPĀ IEŅĒMUMI (palielināt)
t.sk.

12.3.9.9
18.6.2.0
18.6.9.0
19.2.0.0
19.3.0.0
21.3.8.1
21.3.8.9
21.3.9.3
21.3.9.9
21.4.9.9
F4032228

SAŅEMTIE MAKSĀJUMI
Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi
Mērķdotācija izglītības pasākumu nodrošināšanai,
Pārējie valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu
transferti
Pašvaldību saņemtie transferti
Pašvaldību iestāžu saņemtie transferti no augstākās
iestādes
Ieņēmumi par telpu nomu
Ieņēmumi par nomu un īri
Ieņēmumi par biļešu realizāciju
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem
Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi
Aizņēmums projektam Dzirnavu ielas rekonstrukcija
KOPĀ IZDEVUMI (palielināt)
IZDEVUMI ATBILSTOŠI
FUKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM

Gada
plāns
PALIELINĀT
611 151

0
300327
-339
2566
226531
500
0
0
4643
900
76023
611 151

01.110

Vispārējie valdības dienesti

04.000

Ekonomiskā darbība

06.000

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

07.000

Veselība

580

08.000

Atpūta, kultūra, reliģija

467

09.000

Izglītība

10.000

Sociālā aizsardzība
t.sk.
IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJAI
KLASIFIKĀCIJAI

611151

1100

Atalgojums

160223

1200

DD VSAOI

38989

2100

Komandējumi un dienesta braucieni

2200
2300

Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi ,
biroja preces un inventārs

2400

Izdevumi periodikas iegādei

400

2500

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi

1126

263043
780
75827

267826
2628

-187
38211
28474

4200

Procentu izdevumi

5200

Pamatlīdzekļi

83919

6200
6300
7200

Pensijas un sociālie pabalsti naudā
Sociālie pabalsti natūrā
Transferti padotības iestādēm

-3100
-1000
264113

Domes priekšsēdētāja
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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. 17, 17.p

2013.gada 24.oktobrī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.339
Apē
Par Apes novada domes Finanšu un grāmatvedības 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.) 9.2.punktu un 11.punktu un
iestādes „Apes novada dome” nolikuma (apst. 25.07.2013., lēm. Nr.257, prot.Nr.13, 14.p.) 7.1.2. p.
un 8.punktu un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 17.10.2013. lēmumu
(prot.Nr.14, 17.p.) ,
1. Apstiprināt Apes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas nolikumu.
Pielikumā.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

APSTIPRINĀTS
Ar Apes novada domes 24.10.2013.
Lēmumu Nr. 339, protokols Nr17, 17. p.

APES NOVADA DOMES
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS NODAĻAS NOLIKUMS
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Nolikums nosaka Apes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas (turpmāk tekstā –
Nodaļa) uzdevumus, struktūru un darba organizāciju.
1.2. Nodaļa ir Apes novada domes izveidota administrācijas struktūrvienība. Tā tieši pakļauta Domes
izpilddirektoram. Domes izpilddirektors ir atbildīgs par grāmatvedības kārtošanu Apes novada domē,
par grāmatvedības politikas izvēli un grāmatvedības organizācijas izveidi, kā arī dokumentu glabāšanu
un nodošanu arhīvā.
1.3. Nodaļu izveido, reorganizē un likvidē dome ar lēmumu saskaľā ar Apes novada pašvaldības
nolikumu.
1.4. Nodaļa savā darbībā ievēro Latvijas Republikas Satversmi, likumus, Ministru Kabineta
noteikumus, domes saistošos noteikumus, lēmumus, rīkojumus, kā arī šo nolikumu.
1.5. Nodaļa pilda savus uzdevumus, sadarbojoties ar citām domes nodaļām un struktūrvienībām,
pagastu pārvaldēm, iestādēm, kapitālsabiedrībām, citām juridiskām personām.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.
Nodaļas uzdevumi
Nodaļai ir šādi vispārīgie uzdevumi:
2.1.1. izstrādāt domes kopbudţeta projektu;
2.1.2. veikt nepieciešamos administratīvos pasākumus budţeta izpildes procesa, ieľēmumu un
izdevumu uzskaites nodrošināšanai;
2.1.3. kontrolēt finanšu disciplīnu un domes budţeta līdzekļu izlietojumu;
2.1.4. apkopot un analizēt domes budţetu un finanšu politikas rezultātus;
2.1.5. veikt grāmatvedības uzskaiti par domes un tās iestāţu un struktūrvienību tāmes izpildi;
2.1.6. uzraudzības kārtībā, kontrolēt Gaujienas internātpamatskolas, Gaujienas sociālā
aprūpes centra, Trapenes sociālā aprūpes centra budţeta izpildes procesu,
grāmatvedības uzskaiti;
2.1.7. veikt atskaišu par domes budţeta izpildi konsolidāciju;
Nodaļas uzdevumi budţeta izstrādes jomā:
2.2.1. kopīgi ar attiecīgām domes struktūrvienībām, iestādēm izvērtēt budţeta pieprasījumus
pēc to atbilstības paredzētajiem mērķiem (ekonomiskums un efektivitāte);
2.2.2. izstrādāt budţeta projektu un iesniegt izskatīšanai domei tās noteiktajā termiľā.
Nodaļas uzdevumi budţeta izpildes jomā:
2.3.1. organizēt un atbildēt par domes kopbudţeta izpildi;
2.3.2. uzskaitīt domes budţeta izpildes procesā izdarītos grozījumus, kā arī tos, kas radušies
savstarpējos norēķinos ar valsts budţetu;
2.3.3. sekot, lai ienākumi laikus un pilnīgi tiktu ieskaitīti domes budţetā, kā arī pārraudzīt
izdevumu finansēšanu;
2.3.4. sekot, lai valsts finanšu un banku iestādes ievēro budţeta izpildes noteikumus novada
budţetā;
2.3.5. sastādīt pārskatus par domes kopbudţeta izpildi un iesniegt domei izskatīšanai ne retāk
kā 1 reizi ceturksnī.
Nodaļas uzdevumi grāmatvedības uzskaites jomā:
2.4.1. nodrošināt likuma „Par grāmatvedību” ievērošanu jautājumos, kas saistīti ar domes
budţeta ieľēmumu un izdevumu uzskaiti un pārskatiem;
2.4.2. sekot pašvaldības institūciju uzturēšanai, paredzēto līdzekļu pareizam izlietojumam,
atbilstoši apstiprinātajam budţetam un izmaiľām tajā;
2.4.3. sastādīt pārskatus par pašvaldības budţeta izpildi atbilstoši Latvijas Republikas Finanšu
ministrijas noteiktajai klasifikācijai un formai;
2.4.4. veikt grāmatvedības uzskaiti par domes un tās iestāţu un struktūrvienību tāmes izpildi:

aprēķināt darba samaksu domes, tās iestādēs un struktūrvienībās strādājošiem
darbiniekiem un domes deputātiem, komisiju locekļiem;
2.4.4.2. pieľemt un izmaksāt naudas līdzekļus;
2.4.4.3. uzskaitīt materiālās vērtības un inventāru;
2.4.4.4. kārtot norēķinus ar fiziskām un juridiskām personām;
2.4.4.5. sastādīt statistiskos pārskatus par darbinieku darba algām, aprēķinātajiem un
pārskaitītajiem nodokļiem (ienākuma un sociālais nodoklis) un citi;
2.4.4.6. sastādīt finanšu pārskatus par novada domes tāmes izpildi atbilstoši budţeta
klasifikācijai.
2.4.5. veikt valsts pabalstu administrēšanu un izmaksu;
2.4.6. sagatavot un nodot lietas domes arhīvā.
2.4.4.1.

3.1.
3.2.

3.3.
3.4.

4.1.
4.2.
4.3.

4.4.

3.
Nodaļas kompetence
Nodaļas kompetenci realizē tās darbinieki saskaľā ar amatu aprakstiem.
Savas kompetences ietvaros, nodaļai ir tiesības:
3.2.1. pieprasīt un saľemt no domes nodaļām, struktūrvienībām, kapitālsabiedrībām un
iestādēm darbam nepieciešamo informāciju, iepazīties ar to rīcībā esošajiem
dokumentiem atbilstoši nodaļas kompetencei;
3.2.2. sagatavot un iesniegt domes izpilddirektoram priekšlikumus par domes administrācijas
un nodaļas darba pilnveidošanu;
3.2.3. sadarboties ar citu nodaļu darbiniekiem savas kompetences jautājumu risināšanā;
3.2.4. piedalīties daţāda līmeľa semināros, konferencēs un apspriedēs par nodaļas
kompetences jautājumiem;
3.2.5. iepazīties ar darba pieredzi citās Latvijas un ārvalstu pašvaldību izpildinstitūcijās;
3.2.6. pieprasīt un saľemt darba mūsdienīgai un efektīvai organizēšanai nepieciešamo
tehnisko un organizatorisko nodrošinājumu.
3.2.7. ierobeţot vai pārtraukt domes iestāţu un struktūrvienību, pilsētas un pagasta pārvalţu
finansēšanu no domes budţeta, ja tiek nelikumīgi vai nesaimnieciski izlietoti līdzekļi,
nav iesniegti pārskati par piešķirto līdzekļu izlietojumu un citas noteiktās atskaites par
šiem finanšu darba trūkumiem, ziľojot domei;
3.2.8. saľemt no kredītiestādēm ziľas par domes iestāţu un organizāciju kontu stāvokli un par
operācijām šajos kontos.
Nodaļai ir tiesības atteikties sniegt juridisku un cita veida konsultāciju darbiniekiem un
apmeklētājiem par jautājumiem, kas nav domes kompetencē.
Bez uzskaitītajām tiesībām, nodaļai ir arī citas likumdošanā paredzētās tiesības.
4.
Nodaļas darba organizācija un struktūra
Nodaļas darbu vada nodaļas vadītājs, kuru pieľem darbā un atbrīvo no tā domes izpilddirektors,
saskaľojot ar domes priekšsēdētāju. Nodaļas vadītājs ir tieši pakļauts domes izpilddirektoram.
Nodaļas vadītājs ir atbildīgs par nodaļas darbu. Nodaļas vadītāja amata pienākumus nosaka šis
nolikums un amata apraksts.
Nodaļas vadītājs savu pienākumu un tiesību ietvaros:
4.3.1. plāno un organizē nodaļas darbu un ir personīgi atbildīgs par nodaļas noteikto
uzdevumu izpildi;
4.3.2. dod norādījumus, iesniedz priekšlikumus par nelikumīgu novada domes lēmumu
izpildes apturēšanu ar finansiālo darbību saistītajos jautājumos;
4.3.3. rūpējas par nodaļā strādājošo kvalifikācijas un profesionālā līmeľa paaugstināšanu;
4.3.4. nodrošina nodaļas materiālo vērtību saglabāšanu;
4.3.5. pārstāv nodaļas intereses valsts un sabiedriskajās organizācijās, kā arī veic citus
pienākumus, ko paredz darba līgums;
4.3.6. ievēro vispārējās ētikas normas un kontrolē, lai tās ievēro arī nodaļas darbinieki.
Nodaļas vadītājam ir tiesības:
4.4.1. pastāvīgi izlemt nodaļas kompetencē esošos jautājumus;
4.4.2. dot nodaļas darbiniekiem norādījumus nodaļas uzdevumu izpildē;
4.4.3. iesniegt domes izpilddirektoram motivētus priekšlikumus par nodaļas struktūru un
personālu, tai skaitā, amatu aprakstiem, darba samaksu, karjeras virzību, apmācības

4.5.

5.1.

iespējām, disciplināro atbildību, iecelšanu amatā, pārcelšanu citā amatā un atbrīvošanu
no amata.
Nodaļas darbinieki funkcionāli ir pakļauti domes izpilddirektoram, administratīvi un strukturāli
pakļauti nodaļas vadītājam.
4.5.1. Finanšu un grāmatvedības nodaļā strādā:
4.5.1.1. finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājs (galvenais grāmatvedis);
4.5.1.2. finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājs (galvenais grāmatvedis) vietnieks;
4.5.1.3. grāmatvedības darbinieki:
- algu grāmatvede,
- kreditoru grāmatvede,
- debitoru grāmatvede,
- ekonomiste-grāmatvede,
- kasiere-grāmatvede,
- NĪN administratore,
- kasiere pagastu pārvaldēs.
4.5.1.4. iestāţu grāmatvedības darbinieki;
- Gaujienas internātpamatskolā;
- Bērnu sociālās aprūpes centrā „Gaujiena”;
- Sociālās aprūpes centrā „Trapene”.
5.
Nodaļas finansēšana
Nodaļas darbība tiek finansēta no novada domes budţeta.

6.
Grāmatvedības darbinieku tiesības un pienākumi
6.1. Grāmatvedības darbinieku amata pienākumus šajā nolikumā noteikto uzdevumu izpildei nosaka
novada domes izpilddirektors darba līgumā un amata aprakstā;
6.2. Uzdevumu izpildei Grāmatvedības darbinieki sadarbojas ar citām novada pakļautajām iestādēm;
6.3. Grāmatvedības darbinieki ir atbildīgi par savā kompetencē esošo uzdevumu izpildi atbilstoši
normatīvo aktu prasībām;
6.4. Darbinieki, kuri ir pieļāvuši grāmatvedības nolikuma un citu spēkā esošo grāmatvedības normatīvo
aktu pārkāpumus, grāmatvedības datu sagrozīšanu, noteikto pārskatu neiesniegšanu,
grāmatvedības dokumentu nozaudēšanu, tiek saukti pie atbildības likumos noteiktajā kārtībā.
7. Grāmatvedības darbības tiesiskuma nodrošināšana
7.1. Grāmatvedības darbības tiesiskumu nodrošina Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājs
(galvenais grāmatvedis), finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja (galvenā grāmatveţa)
vietnieks. Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājs (galvenais grāmatvedis) ir atbildīgs par
grāmatvedības iekšējās kontroles sistēmas izveidošanu un darbību;
7.2. Administratīvo aktu, kas vērsts uz grāmatvedības darbības tiesiskumu vai faktisko rīcību var
apstrīdēt Apes novada domē Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
8. Noslēguma jautājumi
8.1. Nolikums stājas spēkā ar 2013.gada 31.decembri.
8.2. Noteikt pārejas periodu līdz 2014.gada 1.martam, ar mērķi sagatavot Apes novada pašvaldības
2013.gada pārskatu, saglabājot sekojošas amata vietas :
8.2.1.Apes novada domes grāmatvedis Trapenes pagasta pārvaldē;
8.2.2. Apes novada domes grāmatvedis Gaujienas pagasta pārvaldē;
8.2.3. Apes novada domes grāmatvedis Virešu pagasta pārvaldē.
8.3.Ar šā Nolikuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu Apes novada domes Finanšu un
grāmatvedības nolikumu (apstiprināts 21.06.2010., Lēmums Nr.148 , prot. Nr.10, 2.p.) .
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. 17, 18.p

2013.gada 24.oktobrī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.340
Apē
Par grozījumiem Apes novada domes 2013.gada 3.jūlija lēmumā Nr.239 „Par pašvaldības
īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā”
Pamatojoties uz 2013.gada 25.februārī noslēgto Līgumu Nr.45/2013 par sadarbību Eiropas
Savienības fonda projekta Nr.3DP/3/.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001 „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru
tīklu attīstība lauku reģionos”, Apes novada pašvaldības un valsts iedzīvotājiem nozīmīga projekta
sekmīgai realizācijai
un saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Ministru kabineta
2012.gada 24.janvāra noteikumu Nr. 79 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un
pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.3.aktivitāti "Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas
pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)"” un Ministru kabineta
2013.gada 18.jūnija noteikumu Nr.330 „Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra
noteikumos Nr.79 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi"
papildinājuma 3.2.2.3.aktivitāti "Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības
nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)"” 69.1.punktu projekta realizētāja VAS
„Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” ieteikumu un Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 17.10.2013. sēdes lēmumu (prot.Nr.14, 18.p.),
1.
Izdarīt šādus grozījumus Apes novada domes 2013.gada 3.jūlija lēmumā Nr.239 „Par
pašvaldības īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā”:
1.1. Izteikt 3.apakšpunktu jaunā redakcijā:
„3. „Vēji”, Trapenes pagasts. Apes novads, LV-4348.
3.1.
Anulēt noslēgto bezatlīdzības telpu lietošanas līgumu par „Pagastnams”,
Trapene, Trapenes pagasts, Apes novads, LV-4348, nomu.
3.2.
Noteikt, ka Līgums par pašvaldības zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā
stājas spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas”.

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. 17, 19.p

2013.gada 24.oktobrī
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.341
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”,
1.Veikt grozījumus Apes novada domes 24.02.2011.lēmuma Nr. 37 (prot. Nr. 4, 2. p.) „Par Apes
novada pašvaldības iestāţu amatpersonu un darbinieku samaksas noteikšanas kārtību”:
1.1. 1.pielikumā „Apes novada pašvaldības iestāţu Amatu katalogs” 33.punktā „Radošie darbi”
Papildināt ar amatu „Apes tautas nama pašdarbības kolektīvu vadītājs”
Saime
(apakšsaime),
līmenis

Amata
nosaukums

Līmeľa
raksturojums

Amata
paraugapraksts

Vienādo
amatu
skaits

Mēnešalgu
grupa
atbilstoši
līmenim

Mēnešalgu
diapazons

I

Apes tautas
nama
pašdarbības
kolektīvu
vadītājs

Veic
noformēšanas
un uzturēšanas
darbus. Veic
kolektīva
darbību

Nodrošināt kolektīvu dalību
dažādās kultūras aktivitātēs.
Atbild par organizatorisko,
māksliniecisko un radošo
darbību. Piedalās ekspozīciju,
telpu mākslinieciskajā izstrādē,
līdzdarbojas kolektīvu
materiāli-tehniskās bāzes
nostiprināšanā.
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1.2. 2. Pielikumā „Apes novada domes, administrācijas un iestāţu darbinieku amatu un darba algu
saraksts Apē” 2.3. punktā „Apes tautas nams”:
1.3.
Papildināt ar amatu: „Apes tautas nama pašdarbības kolektīvu vadītājs (Dramatiskais teātris)”
Amata nosaukums
Mēnešalga
Mēnešalga
Mēnešalga kopā
normālajam darba
nepilnajam darba
laikam
laikam
Apes tautas nama
221
45
45
pašdarbības kolektīvu
vadītājs
(Dramatiskais teātris)

2. Finansējuma avots – Apes tautas nama budţets.
3. Lēmums stājas spēkā ar lēmuma pieľemšanas brīdi.
4. Darbinieku pieľem darbā saskaľojot ar Apes novada domes izpilddirektoru V.DANDENU.

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. 17, 20.p

2013.gada 24.oktobrī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.342
Apē
Par grozījumiem Apes novada domes 23.09.2010. lēmumā Nr. 279 „Par Apes novada teritorijas
plānojuma izstrādes uzsākšanu”
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 1.punktu, 69.panta 7.punktu,
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo un trešo daļu, Ministru kabineta 16.10.2012.
noteikumu Nr.711 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 3.punktu,
Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 17.10.2013. lēmumu (prot.Nr.14, 20. p.),
1.Izdarīt šādus grozījumus Apes novada domes 23.09.2010. lēmumā Nr. 279 „Par Apes novada
teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu”, turpmāk - „Lēmums” :
1.1. Aizstāt Lēmuma nosaukumā un visā Lēmumā vārdus „Apes novada teritorijas plānojuma” ar
vārdiem Apes novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam”.
1.2. Izteikt Lēmuma 2.punktu šādā redakcijā: „Nozīmēt atbildīgo par „Apes novada teritorijas
plānojuma 2014.-2025.gadam” izstrādi Apes novada pašvaldības izpilddirektoru Viesturu
DANDENU”.
1.3. Izteikt Lēmuma 3.punktu ar apakšpunktiem šādā redakcijā :
„3. Izveidot „Apes novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam” izstrādes vadības grupu šādā
sastāvā:
3.1. Astrīda HARJU – Apes novada domes priekšsēdētāja;
3.2. Viesturs DANDENS - Apes novada domes izpilddirektors;
3.3. Māris CEĻMILLERS – Virešu pagasta pārvaldes vadītāja p.i.;
3.4. Jānis LIBERTS - Apes novada domes priekšsēdētājas vietnieks;
3.5. Inese MUCENIECE - Apes novada domes Teritorijas attīstības nodaļas projektu vadītāja;
3.6. Liene ĀBOLKALNE - Apes novada domes Teritorijas attīstības nodaļas vadītāja
vietniece;
3.7. Irisa POPOVIČA – Trapenes pagasta pārvaldes vadītāja;
3.8. Jurijs RONIMOISS - Apes novada domes Teritorijas attīstības nodaļas vadītājs;
3.9. Diāna STRAUBE – Apes novada domes projektu vadītāja;
3.10. Anrijs STRAUBE – kartogrāfs”.
1.4. Izteikt Lēmuma 5.punktā pielikumu Nr.2 jaunā redakcijā (pielikumā pielikums Nr.2).
2.Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Pielikums Nr. 2
Apes novada domes 23.09.2010.
lēmumam Nr. 279 (prot.Nr.15, 8.p.)
ar grozījumiem domes 24.10.2013. Lēmums Nr.342 (prot.Nr.17, 20.p.)

9.

LAIKA GRAFIKS
Apes novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam izstrādei
Veicamais pasākums, rīcība.
Laika periods
Teritorijas plānojuma izstrādes sagatavošanas darbi
Domes lēmuma par Apes novada teritorijas plānojuma, turpmāk – TP, 23.09.2010.
izstrādes uzsākšanu pieľemšana, darba uzdevuma, laika grafika un
atbildīgo personu apstiprināšana.
Informatīvie pasākumi – publikācijas laikrakstos „Latvijas Vēstnesis”, Līdz 15.03.2011.
„Malienas ziľas” un „Apes Novada Ziľas”, mājas lapās
www.apesnovads.lv,
www.gaujiena.lv,
www.trapene.lv
un
www.viresi.lv, paziľojumu nosūtīšana Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai, Vidzemes plānošanas reģionam,
Alūksnes, Gulbenes, Smiltenes un Valkas novadu pašvaldībām.
Informācijas un nosacījumu pieprasīšana no institūcijām
Līdz 15.03.2011.
Darba uzdevuma galīgā precizēšana un izstrādes grafika aktualizēšana. Līdz 01.05.2011
Ar TP saistītu augstāka un līdzīga līmeľa dokumentu analīze.
Līdz 01.05.2011.
Iedzīvotāju anketēšana un anketu rezultātu apkopošana par viľu Līdz 01.06.2011
redzējumu aktuālākajās realizējamajās problēmās pašvaldībā un
potenciālajām attīstības tendencēm.
Konsultācijas ar kaimiľu pašvaldību, Vidzemes plānošanas reģiona Līdz 01.06.2011
atbildīgām amatpersonām un ekspertiem.
Darbu grupu skaita un nozaru identificēšana, darbu grupu sastāva Līdz 01.08.2011
noteikšana.
Iepirkuma organizēšana konsultantu piesaistei.
Līdz 01.09.2011.

10.

Teritorijas plānojuma visu sadaļu pirmās redakcijas izstrāde.

Npk
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

11.

12.
13.

14.
15.
16.

01.09.2011. līdz
22.11.2013.
Teritorijas plānojuma pirmās redakcijas nodošana izvērtēšanai novada 22.11.2013
līdz
domei un lēmuma pieľemšana par nodošanu sabiedriskai apspriešanai 27.12.2013.
un atzinumu saľemšanai.
Teritorijas plānojuma pirmās redakcijas sabiedriskā apspriešana un 03.01.2014.atzinumu saľemšana no institūcijām.
07.03.2014.
Sabiedriskās apspriešanas pasākumi – sabiedriskās apspriešanas
sapulces 4gb, Apē, Gaujienā, Trapenē un Virešos. Konkrētas vietas un
laiks tiks precizēts paziľojumā par teritorijas plānojuma pirmās
redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai.
Pirmās redakcijas apspriešanas rezultātu izvērtēšana un pārskata
sagatavošana par apspriešanas rezultātiem.
Domes lēmuma pieľemšana par izstrādātā teritorijas plānojuma
1.redakcijas atzīšanu par gala redakciju vai nodošanu pilnveidošanai.
Teritorijas plānojuma tālākas izstrādes un spēkā stāšanās procesa laika
grafika aktualizācija.

Domes priekšsēdētāja

03.01.2014.07.03.2014.
Līdz 14.03.2014.
Līdz 28.03.2014

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. 17, 21.p

2013.gada 24.oktobrī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.343
Apē
Par plānošanas dokumenta „Apes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam”
projekta apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 3.punktu, Teritorijas attīstības
plānošanas likuma 21.panta 3.punktu, Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumu Nr.711 69.punktu, un
ľemot vērā plānošanas dokumenta „Apes novada ilgtermiľa attīstība stratēģija 2013-2030.gadam”
projekta sabiedriskās apspriešanas rezultātu kopsavilkumu,
1. Precizēt izstrādātā plānošanas dokumenta nosaukumu, aizstājot vārdu „ilgtermiľa” ar vārdu
„ilgtspējīgas” .
2. Apstiprināt plānošanas dokumenta „Apes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.2030.gadam” projektu.
3. Izstrādāto un apstiprināto „Apes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam”
projektu nosūtīt Vidzemes plānošanas reģionam atzinuma saľemšanai.

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. 17, 22.p

2013.gada 24.oktobrī
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.344
Apē

Par reģionālā autoceļa P44 „Ilzene – Līzespasts” iekļaušanu prioritārā reģionālo autoceļu
sakārtošanas programmā
Izvērtējot faktorus, kas ietekmē Apes novada Trapenes pagasta un Alūksnes novada Ilzenes
pagasta teritoriju ekonomisko un sociālo, kā arī uzľēmējdarbības attīstību, noteicošais ir reģionālā
autoceļa P44 „Ilzene – Līzespasts” tehniskais stāvoklis. Apsekojot secināts, ka ceļa grants segums ir
nolietojies, ceļš pilnvērtīgi ir lietojams tikai sezonāli, jo ceļam tiek noteikti svara ierobeţojumi, kā
rezultātā rodas vērā ľemami uzľēmējdarbības apgrūtinājumi un ierobeţojumi. Ľemot vērā sezonālos
uzľēmējdarbības aktivitātes ierobeţojumus, ceļa sliktais stāvoklis kļūst par izšķirošo iemeslu, ka
pasliktinās sociāli ekonomiskie apstākļi, samazinās iedzīvotāju skaits, kas noved pie
uzľēmējdarbības apsīkuma.
Lai uzlabotu uzľēmējdarbības attīstības vidi (izejvielu piegāde un gatavās produkcijas
nogādāšana patērētājam), uzlabotu sociāli - ekonomiskos apstākļus, paaugstinātu iedzīvotāju
mobilitāti (iespēja nokļūt uz darbu, izglītības un medicīnas iestādēm),
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4., 6. un 10. punktu,
21.panta pirmās daļās 23. un 27.punktu,
1. Atzīt reģionālā autoceļa P44 „Ilzene – Līzespasts”, posma no 17,2 km līdz 21,7 km
(Trapene- Līzespasts), tehniskā stāvokļa uzlabošanu (rekonstrukcija un asfaltēšana), kā
nozīmīgu reģiona attīstībai.
2. Lūgt Vidzemes plānošanas reģiona atbalstu, reģionālā autoceļa P44 „Ilzene – Līzespasts”,
posma no 17,2 km līdz 21,7 km (Trapene- Līzespasts),
uzlabošanas iekļaušanai
prioritārā reģionālo autoceļu sakārtošanas programmā nākamā plānošanas periodā.
3. Nosūtīt lēmumu Vidzemes plānošanas reģionam.
4. Par atbildīgo noteikt Teritorijas attīstības nodaļas vadītāju Juriju Ronimoisu.

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. 17, 23.p

2013.gada 24.oktobrī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.345
Apē
Par pašvaldības īpašuma Pasta ielā 26, Apē nodošanu Dāvja Ozoliľa Apes vidusskolas
valdījumā

Lai nodrošinātu Dāvja Ozoliľa Apes vidusskolas darbību, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 23.punktu, 27.punktu,
1. Nodot Dāvja Ozoliľa Apes vidusskolas beztermiľa valdījumā un apsaimniekošanā Apes novada
domei piederošo nekustamo īpašumu Pasta ielā 26, Apē, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 36050071301 un būvēm ar kadastra apzīmējumiem 36050071301001, 36050071301004
un 36050071301003, izglītības iestādes darbības nodrošināšanai.
2. Ar pārľemšanas brīdi valdījumā un apsaimniekošanā Dāvja Ozoliľa Apes vidusskola uzľemas visus
pienākumus un tiesības, kādas būtu īpašniekam, lai nodrošinātu īpašuma saglabāšanu, lietderīgu
izmantošanu un apsaimniekošanu.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

