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APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 27
Apē
ārkārtas sēdes protokols Nr. 2, 1.p

Par tehniski ekonomiskā pamatojuma ( TEP) apstiprināšanu projektam „Gaujienas pagasta
Gaujienas ciema ūdenssaimniecības attīstība 2. kārta”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktu un Ministru kabineta
18.12.2007. noteikumiem Nr. 912 „Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju
būvniecības kārtība”,
1.Apstiprināt Gaujienas pagasta pārvaldes kā ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzēja 2012. gadā
izstrādāto tehniski ekonomisko pamatojumu projektam „Gaujienas pagasta Gaujienas ciema
ūdenssaimniecības attīstība 2. kārta”.
2. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu:
Rādītāji
Finansējums kopā
t.sk.
Attiecināmām izmaksām
Pašvaldības budžets/kredīts
KF/ERAF finansējums
Neattiecināmās izmaksas (t.sk.PVN)
Pasākums
U1

K1

LVL
353 461.57
292117.00
43 817.55
248 299.45
61 344.57

Pasākuma mērķis

Veicamie uzdevumi

Nodrošināt ūdens apgādes kvalitāti un nepārtrauktību atbilstoši
2003. gada 29. aprīļa MK noteikumu Nr.235 “Dzeramā ūdens
obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un
kontroles kārtība” un Padomes Direktīvas 98/83/EK par
dzeramā ūdens kvalitāti prasībām.
Kanalizācijas noplūžu samazināšana atbilstoši MK
12.03.2002.noteikumi Nr.118
“Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu

Ūdens apgādes tīklu
rekonstrukcija 2059 m

Esošo kanalizācijas tīklu
rekonstrukcija 340 m

kvalitāti” un
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva
2006/118/EK (12.12.2006.) par gruntsūdeņu aizsardzību pret
piesārņojumu un pasliktināšanos.
K2

Kanalizācijas sistēmas paplašināšana atbilstoši MK
12.03.2002.noteikumi Nr.118
“Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu
kvalitāti” un
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva
2006/118/EK (12.12.2006.) par gruntsūdeņu
aizsardzību pret piesārņojumu un
pasliktināšanos.

Jauna kanalizācijas vada izbūve,
lai nodrošinātu Gaujienas ciema
blīvāk apdzīvotajā vietā jaunus
pieslēgumus un izslēgtu
individuālo krājrezervuāru
lietošanu. 415m

4. Projekta finansēšanā nodrošināt Apes novada domes ieguldījuma daļu LVL 43 817.55 (četrdesmit
trīs astoņi simti septiņpadsmit lati un 55 santīmi), kas sastāda 15 % no projekta kopējām izmaksām un
gatavot iesniegumu KF/ERAF finansējuma saņemšanai LVL 248 299.45 (divi simti četrdesmit astoņi
tūkstoši divi simti deviņdesmit deviņi lati un 45 santīmi).
5. Realizēt tehniski ekonomiskā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot plānotos
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.
6. PVN nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma „Par PVN nodokli” normu par priekšnodokļa
atskaitīšanu.
7. Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam nepieciešamās
informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas KF/ERAF finansējuma
saņēmējam.
8. Ar šā lēmuma parakstīšanas brīdi atzīt par spēku zaudējušu Apes novada domes 19.12.2012.
lēmumu Nr.368 (prot. Nr. 21, 1.p.) „Par tehniski ekonomiskā pamatojuma ( TEP) apstiprināšanu
projektam „Gaujienas pagasta Gaujienas ciema ūdenssaimniecības attīstība 2. kārta”.

Domes priekšsēdētāja
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APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 28
Apē
ārkārtas sēdes protokols Nr. 2, 2.p

Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu Apes novada Gaujienas
pagasta teritorijā
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15. panta 1.punktu un Ministru kabineta noteikumiem
Nr.606 , izdoti 2008.gada 28.jūlijā (prot. Nr.53 40.§) noteikumi par darbības programmas
“Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti “Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” , kas izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu, uz Eiropas Komisijas 2011.gada
20.decembra lēmumu par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punkta piemērošanu
valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem,
kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi,

1. Noteikt, ka ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus (turpmāk-Pakalpojumi) Apes novada
Gaujienas pagasta teritorijā nodrošina Gaujienas pagasta pārvaldes komunālās saimniecības
nodaļa.
2. Pakalpojumi ir:
Ūdens ieguve, attīrīšana un piegāde pa centralizēto ūdensapgādes tīklu līdz patērētājam;
Sadzīves kanalizācijas notekūdeņu savākšana un attīrīšana.
3. Ūdenssaimniecības pakalpojumus sniegt atbilstoši Apes novada domes 29.12.2011. lēmumam Nr.
345 (prot. Nr. 19, 17.p.) „Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu Apes
novada Gaujienas pagasta Gaujienas ciema teritorijā”.
4. Noteikt, ka minētos ūdenssaimniecības pakalpojumus Gaujienas pagasta teritorijā Gaujienas
pagasta pārvalde sniedz līdz 2023. gada 1. aprīlim.
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Apē
ārkārtas sēdes protokols Nr. 2, 3.p

Par Apes novada domes Finanšu un grāmatvedības uzskaitē esošajiem aizņēmumiem

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14 panta otrās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas
19.punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”,
1. Lūgt Valsts kasei pārskatīt aizdevumu procentu likmes un lūgt samazināt tās pēc Valsts
kases gada procentu likmes fiksēšanas perioda.
2. Aizņēmumu līgumi ar sarakstu pielikumā.Nr.1

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

1.Pielikums
Apes novada domes 22.02.2013 ārkārtas sēdes
lēmumam Nr.29 (prot.Nr.2, 3.p.)

Apes novada domes Aizņēmumu līgumu saraksts

Parakstīšanas datums

Tranšes Nr.

Līguma Nr.

%
likme

12.07.2002.
28.08.2009.
04.08.2006.
20.10.2008.

P-86/2002
P-142/2009
P-179/2006
P-359/2008

P-86/2002
A2/1/09/450
A2/1/06/377
A2/1/08/843

3.300
4.700
8.804
2.190

19.11.2009.
15.12.2009.

P-318/2009
P-129/2006

A2/1/09/683
A2/1/06/256

3.831
8.804

7

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas uzturēšanas izmaksu efektivitātes paaugstināšana
ELFLA projekta "Saieta nama rekonstrukcija" īstenošana
PHARE projekts „Koksnes izglītības centra izveide Apes arodvidusskolā”
Ceļā uz sportisku sabiedrību pierobežas pašvaldībās
Apes pilsētas ar lauku teritoriju sporta zāles pie Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas
būvniecība
SAC "Trapene" renovācija
Pārobežas sadarbības veidošana starp pamatiedzīvotājiem, lai attīstītu ilgtspējīgas
Latvijas - Igaunijas pierobežas kopinas (STILL ACTIVE)

02.05.2011.

P-61/2011

A2/1/11/174

1.583

8
9
10

Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu īstenošana - 2 autobusu iegādei
Inovatīvi risinājumi veco ļaužu aprūpei mājās
Pārrobežu amatniecības tīkla attīstības veicināšana

02.05.2011.
02.05.2012.
02.05.2012.

P-60/2011
P-84/2012
P-85/2012

A2/1/11/176
A2/1/12/128
A2/1/12/129

1.583
1.583
1.583

Nr.p.k.
1
2
3
4
5
6

Projekta nosaukums
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