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. 20, 1.p

2013.gada 28.novembrī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.349
Apē
Par Apes novada pašvaldības domes 24.10.2013. saistošo noteikumu Nr.21/2013
„Par pašvaldības nodevām Apes novadā” projekta redakcijas precizēšanu
Saskaņā ar likuma „likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 15.punktu, 43.panta trešo
daļu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 07.11. 2013. vēstuli Nr. 18-6/10777 „Par
saistošajiem noteikumiem” un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 22.11.2013.
lēmumu (prot.Nr.15, 1.p.) ,
1.Precizēt Apes novada pašvaldības domes 24.10.2013. saistošo noteikumu Nr.21/2013
pašvaldības nodevām Apes novadā” projekta redakciju.

„Par

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 pieņemto
saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likuma noteiktajā termiņā atzinums nav saņemts, publicēt
saistošos noteikumus Apes novada informatīvajā izdevumā “Apes novada ziņas”.
4. Pēc saistošo noteikumu spēkā stāšanās publicēt tos pašvaldības mājas lapā www.apesnovads.lv.
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 2013.GADA 24.OKTOBRA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.21/2013
„PAR PAŠVALDĪBAS NODEVĀM APES NOVADĀ”
Precizēti
ar Apes novada domes 28.11.2013.
lēmumu Nr.349 (prot.20, 1. p.)
Izdoti pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 3.punktu ,
likuma “Par nodokļiem un nodevām”
12.panta pirmās daļas 1., 4., 5. un 7.punktu
Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības nodevu maksāšanas kārtību un atvieglojumus, ar nodevām
apliekamos objektus un likmes nodevas Apes novadā:
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 izraksts, kas tiek
pieprasīts atkārtoti
1.5. Domes izstrādāta dokumenta (saistošo noteikumu, noteikumu,
nolikumu, instrukciju u.c.) apliecinātas kopijas
1.6. Izziņa
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 saņem attiecīgos dokumentus.
Nodeva pilnā apjomā tiek iekasēta pirms dokumenta izsniegšanas
1.11. Pašvaldības nodeva netiek iekasēta:
1.11.1. no personām par deklarētās dzīvesvietas izziņas 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, personām ar invaliditāti un maznodrošinātām personām.
1.12. Nodeva tiek ieskaitīta pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumos.
1.13. Nodeva iemaksājama Apes novada domes vai attiecīgo pagasta pārvalžu pamatbudžeta ieņēmumu
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 ar pārtikas precēm Apes pilsētas teritorijā
9.96
2.1.2. tirdzniecība ar pārtikas precēm un alkoholiskajiem dzērieniem Apes
pilsētas teritorijā
21.34
2.1.3. tirdzniecība ar nepārtikas precēm Apes pilsētas teritorijā
7,11
2.1.4 tirdzniecība ar pārtikas precēm ārpus pilsētas Apes novada teritorijā 7,11
2.1.5 tirdzniecība ar pārtikas precēm un alkoholiskajiem dzērieniem ārpus 14,23
pilsētas Apes novada teritorijā
2.1.6. tirdzniecība ar nepārtikas precēm ārpus pilsētas Apes novada teritorijā 4,27
2.1.7. ielu tirdzniecība ar pašu ražotiem 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
pilnvarotas personas domes administrācijā 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 ražota 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 pašražotām pārtikas precēm.
Nodeva pilnā apjomā iekasējama pirms tirdzniecības atļaujas izsniegšanas
2.11. Nodeva tiek ieskaitīta pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumos.
2.12. Nodeva iemaksājama Apes novada domes vai attiecīgo pagasta pārvalžu pamatbudžeta ieņēmumu
kontā bankā vai kasē.

3. Nodevas par dzīvnieku turēšanu
Nodevas objekts
3.1. Par suni gadā
3.2. Par kaķi gadā

Likme (euro)
1,42
0,71

3.3. Nodevas maksātāji ir personas, kuras tur mājdzīvniekus Apes pilsētas teritorijā un novada
daudzdzīvokļu māju teritorijās.

3.4. No ikgadējās suņu un kaķu turēšanas nodevas ir atbrīvotas personas ar redzes invaliditāti un personas
ar I grupas invaliditāti.
3.5. Nodeva tiek ieskaitīta pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumos.
3.6. Nodeva iemaksājama Apes novada pamatbudžeta ieņēmumu kontā bankā vai kasē
4. Nodeva par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās
vietās
4.1. Reklāmas, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanas nodeva:
Juridisko un fizisko personu reklāma: izvietotājs maksā nodevu domes budžeta kontā saskaņā ar noslēgto
līgumu. Ar nodevu par reklāmas izvietošanu publiskās vietās nav apliekama juridisko personu izvietotā
izkārtne, kas informē par veikto uzņēmējdarbību, minētā informācija izvietota tieši pie attiecīgās juridiskās
personas uzņēmējdarbības 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 robežas
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;
1 – 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. 20, 2.p

2013.gada 28.novembrī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.350
Apē

Par Apes novada domes noteikumu
” Par godalgām, naudas balvām un materiālo palīdzību Apes novadā” apstiprināšanu
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.,5.,6..punktu, 21.panta pirmās daļas
16.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu un 43.panta trešo daļu un Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 22.11.2013. lēmumu (prot.Nr.15, 1.p.) ,
Apstiprināt Apes novada domes noteikumus ”Par godalgām, naudas balvām un materiālo palīdzību Apes
novadā” .
Pielikumā uz 2 lpp.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Pielikums
ar Apes novada domes
28.11.2013. lēmumam Nr.350 (prot.Nr.20, 2.p.)
NOTEIKUMI
Par godalgām, naudas balvām un materiālo palīdzību Apes novadā
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 4.,5.,6..punktu,
21.panta pirmās daļas 16.punktu,
41.panta pirmās daļas 1.punktu
un 43.panta trešo daļu
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Šie noteikumi nosaka godalgu, naudas balvu un materiālās palīdzības, kas tiek izmaksāta
neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, veidus, to apmērus, piešķiršanas un izmaksas kārtību,
kā arī atbilstošo lēmumu apstrīdēšanas, pārsūdzības kārtību.
1.2. Pamats jautājuma izskatīšanai par godalgu, naudas balvu un materiālās palīdzības piešķiršanu ir
personas (palīdzības saņēmēja vai citas personas) pašvaldībā iesniegts rakstisks vai mutisks
iesniegums, tajā norādīto faktu apliecinoši dokumenti, kā arī citi noteikumos noteiktie,
konkrētajos gadījumos nepieciešamie dokumenti.
1.3. Šo noteikumu 2.nodaļā minētās godalgas, naudas balvas vai materiālo palīdzību var saņemt
persona, kuras dzīves vieta uz godalgas, naudas balvas vai materiālās palīdzības ierosināšanas vai
pieprasīšanas brīdi ir deklarēta Apes administratīvajā teritorijā, izņemot 2.2.2. minētos
gadījumus.
2. Godalgu, naudas dāvanu un materiālās palīdzības veidi
2.1. Godalgas tiek piešķirtas:
2.1.1. Godalga sportistiem par ievērojamiem sasniegumiem:
2.1.1.1. godalga var tikt piešķirta par ievērojamiem sasniegumiem un godalgotas vietas
iegūšanu pasaules, Eiropas vai Latvijas mēroga sacensībās jebkura vecuma grupas
pārstāvim;
2.1.1.2. godalga ir līdz trīs valstī noteikto minimālo mēnešalgu apmērā, atkarībā no tā cik
populārs ir konkrētais sporta veids, cik liela mēroga sacensībās un cik lielā
konkurencē ir iegūta godalgotā vieta.
2.1.2. Godalga par ievērojamiem sasniegumiem mākslas vai zinātnes jomā:
2.1.2.1. Apes novada pašvaldība var izlemt piešķirt godalgu par ievērojamiem
sasniegumiem mākslas vai zinātnes jomā;
2.1.2.2. godalga ir līdz trīs valstī noteikto minimālo mēnešalgu apmērā, atkarībā no tā cik
nozīmīgs ir konkrētais sasniegums.
2.2. Naudas balvas tiek piešķirtas:
2.2.1. Naudas balva nozīmīgā dzīves jubilejā:
2.2.1.1. naudas balva Apes novadā deklarēto ilgdzīvotāju sveikšanai, kuri sasnieguši 80, 85,
90, 95, no 100 gadu vai lielāku vecumu, piešķirot naudas balvu 15,00 euro apmērā,
ziedus un apsveikumu kartiņu, kopsumma nepārsniedzot 25,00 euro ;
2.2.1.2. 100, 105 gadu jubilejā piešķir materiālu atbalstu 150,00 euro apmērā, ziedus un
apsveikuma kartiņu, kopsummā nepārsniedzot 160,00 euro.
2.2.1.3. naudas balvu izmaksā Sociālais dienests katru mēnesi sagatavojot jubilāru sarakstu,
un izmaksājot naudas balvas konkrētam jubilāram;
2.2.1.4. naudas balva tiek pasniegta un jubilārs tiek apsveikts piedaloties Apes novada
domes amatpersonai no administrācijas vai pagasta pārvaldes, sociālā dienesta
pārstāvim un pensionāru padomes pārstāvim.
2.2.1.5. tiek aizpildīts Kases izdevumu orderis, kurā jubilārs parakstās par naudas balvas
saņemšanu.
2.2.2. Naudas balva, saņemot Diplomu, Goda, Atzinības vai Pateicības rakstu un apbalvojumu
Apes novada Gada cilvēks:

2.2.2.1. Apes novada dome pieņem atsevišķu lēmumu par naudas balvas vai dāvanas
piešķiršanu personai, kura saņem Diplomu, Goda, Atzinības vai Pateicības rakstu,
apbalvojumu Apes novada Gada cilvēks, par sevišķu ieguldījumu Apes novada labā;
2.2.2.2. naudas balva vai dāvana, saņemot Diplomu, Goda, Atzinības vai Pateicības rakstu,
apbalvojumu Apes novada Gada cilvēks ir līdz vienas valstī noteiktās minimālās
mēnešalgas apmēram. Naudas balvas vai dāvanas precīzs apmērs tiek noteikts
atkarībā no tā cik nozīmīgs ir konkrētais ieguldījums, un ņemot vērā pašvaldības
budžeta iespējas.
2.3. Materiālā palīdzība neizvērtējot saņēmēja materiālos resursus tiek piešķirta:
2.3.1. Materiāla palīdzība skolas gaitu uzsākšanai:
2.3.1.1. palīdzība ir vienreizēja un paredzēta mācību līdzekļu iegādei;
2.3.1.2. palīdzības apmērs ir līdz 30,00 euro ;
2.3.1.3. materiālā palīdzība tiek piešķirta visiem bērniem, kuri uzsāk mācības kādā Apes
novada vispārizglītojošās skolas 1. klasē.
2.3.2. Materiālā palīdzība saņemt brīvpusdienas:
2.3.2.1. Sociālais dienests pieņem lēmumu par brīvpusdienu piešķiršanu konkrētiem
vispārīgās izglītības iestāžu izglītojamiem.
2.3.2.2. Ja ēdināšanu izglītības iestādē realizē, pērkot ārpakalpojumu, tad brīvpusdienām
piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti pakalpojumu sniedzējiem, kas realizē ēdināšanu
katrā konkrētā izglītības iestādē, pamatojoties uz pakalpojuma sniedzēja piestādīto
rēķinu un sarakstu, kurā norāda faktisko ēdināšanas apjomu, skolēna vārdu, uzvārdu,
dienu skaitu mēnesī, kad skolēns ēdis pusdienas, un summu.
2.4. Dāvanas tiek piešķirtas:
2.4.1. Ziemassvētkos tiek pasniegtas dāvanas visiem Apes novada pirmsskolas bērniem un skolas
vecuma bērniem, kuri mācās Apes novada vispārizglītojošās mācību iestādēs līdz 4.klasei
ieskaitot un sociālo aprūpes centru klientiem;
2.4.2. Dāvana Ziemassvētkos tiek izsniegta mantiski – ziemassvētku saldumu paciņu veidā,
vērtībā līdz 5,00 euro ;
2.4 3 Dāvana vai naudas balva 15,00 euro vērtībā, gada laikā dzimušajiem Apes novada
bērniem, pilsētas un pagasta svētkos.

3. Nobeiguma noteikumi
3.1. Lēmumu par šajos noteikumos 2.nodaļā minēto godalgu, naudas balvu vai materiālas palīdzības
piešķiršanu vai motivētu atteikumu piešķirt godalgu, naudas balvu vai materiālu palīdzību pieņem
Apes novada dome, balstoties uz Sociālo jautājumu, Izglītības jautājumu un Kultūras un sporta
jautājumu komitejas ieteikumu, un Finanšu un tautsaimniecības komitejas atbalstu un tas ir
pamats godalgas, naudas balvas vai materiālas palīdzības izmaksai.
3.2. Godalgas, naudas balvas un materiālā palīdzība tiek izmaksāta no Apes novada pašvaldības
pamatbudžeta līdzekļiem.
3.3. Apes novada domes lēmumu ( administratīvo aktu) var pārsūdzēt Latvijas Republikas likuma
“Administratīvā procesa likums” noteiktajā kārtībā.
Astrīda HARJU
Domes priekšsēdētāja

LATVIJAS REPUBLIKA

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

2013.gada 28.novembrī

sēdes protokols Nr. 20, 3.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.351
Apē
Par pašvaldības autonomo funkciju deleģēšanu Alūksnes novada pašvaldībai
izglītības pārvaldes, profesionālās ievirzes interešu izglītības, būvniecības procesa tiesiskuma
uzraudzības un kultūras jomās
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 10.pantu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 14.punktu un
ceturto daļu, LR izglītības likuma 18.panta trešo daļu, Apes novada domes 10.07.2009. saistošajiem
noteikumiem Nr.1 „Apes novada pašvaldības nolikums” 58.punktu un Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 22.11.2013. lēmumu (prot.Nr.15, 3.p.)
1. Deleģēt Alūksnes novada pašvaldībai nodrošināt Apes novada administratīvās teritorijas
būvniecības procesa tiesiskuma uzraudzību un veikt būvvaldes funkcijas Apes novada
administratīvajā teritorijā.
2. Deleģēt Alūksnes novada pašvaldībai nodrošināt izglītības pārvaldes funkciju veikšanu Apes
novada administratīvajā teritorijā.
3. Deleģēt Alūksnes novada pašvaldībai nodrošināt profesionālās ievirzes interešu izglītības (mūzika
un sports) funkciju veikšanu Apes novada administratīvajā teritorijā.
4. Deleģēt Alūksnes novada pašvaldībai nodrošināt reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu
Apes novada administratīvajā teritorijā.
5. Lūgt Alūksnes novada pašvaldību sagatavot atbilstošu sadarbības līgumu.
6. Finansējuma avots - Apes novada domes 2014.gada budžets.
7. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Apes novada domes priekšsēdētāja Astrīda Harju.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2013.gada 28.novembrī

sēdes protokols Nr. 20, 4.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.352
Apē
Par Apes novada domes izpilddirektora V.Dandena 04.11.2013. rīkojuma Nr. A/3-07/89 un
13.11.2013. rīkojuma Nr. A/3-07/95 apstiprināšanu
Saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu; 21.panta pirmās daļas
27.punktu un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 22.11.2013. lēmumu
(prot.Nr.15, 4.p.)
1. Apstiprināt Apes novada domes izpilddirektora Viestura DANDENA 04.11.2013. rīkojumu
Nr. A/3- 07/89 „Par satiksmes ierobežojuma noteikšanu par Apes novada pašvaldības ceļiem”
(pielikumā).
2. Apstiprināt Apes novada domes izpilddirektora Viestura DANDENA 13.11.2013. rīkojumu
Nr. A/3- 07/95 „Par naudas balvu Intai ZUČIKAI” (pielikumā).

Domes priekšsēdētāja
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LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2013.gada 28.novembrī

sēdes protokols Nr. 20, 5.1.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.353
Apē
Par Ziemassvētku pārtikas paciņu iegādi
Apes novada bērniem un bērniem, kuri apmeklē Apes novada izglītības iestādes,
no dzimšanas līdz 4.klasei ieskaitot
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un pamatojoties uz Apes novada
domes saistošiem noteikumiem Nr.1/2013 „Apes novada pašvaldības budžets 2013.gadam” un Apes
novada domes Sociālo jautājumu komitejas 11.11.2013. sēdes lēmumu (protokols Nr.8, 4.&) un Finanšu
un tautsaimniecības komitejas 22.11.2013. lēmumu (prot.Nr.15., 5.p.),
1. Iegādāties Ziemassvētku pārtikas paciņas Apes novada bērniem un bērniem, kuri apmeklē
Apes novada izglītības iestādes, no dzimšanas līdz 4.klasei ieskaitot.
Vienas paciņas vērtība Ls2.50 (divi lati 50 santīmi).
2. Finansējuma avots - Apes pilsētas un pagastu pārvalžu budžeta līdzekļi.
3. Uzdot Apes novada domes Sociālā dienesta vadītājai Maijai Kārkliņai organizēt kopēju
Ziemassvētku paciņu pasūtījumu un paciņu nodošanu pasākumu organizatoriem.
4. Uzdot novada pilsētas un pagastu kultūras iestāžu vadītājiem organizēt Ziemassvētku
pasākumu pirmsskolas vecuma bērniem, kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādes.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2013.gada 28.novembrī

sēdes protokols Nr. 20, 5.2..p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.354
Apē
Par līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības budţeta Ziemassvētku pārtikas paciņu iegādei Apes
novada bērniem un bērniem, kuri apmeklē Apes novada izglītības iestādes
no dzimšanas līdz 4.klasei ieskaitot
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un pamatojoties uz Apes
novada domes saistošiem noteikumiem Nr.1/2013 „Apes novada pašvaldības budžets 2013.gadam” un
Apes novada domes Sociālo jautājumu komitejas 11.11.2013. sēdes lēmumu (protokols Nr.8, 4.&) un
Finanšu un tautsaimniecības komitejas 22.11.2013. lēmumu (prot.Nr.15., 5.p.),
Apstiprināt izlietotos līdzekļus no Apes pilsētas un novada pagastu pārvalžu budžeta līdzekļiem
Ziemassvētku pārtikas paciņu iegādei Apes novada bērniem un bērniem, kuri apmeklē Apes novada
izglītības iestādes vecumā no dzimšanas līdz 4.klasei ieskaitot:
1.1. Apes pilsētas un Apes pagasta bērniem: 158 paciņas par kopējo summu Ls 395.00;
1.2. Gaujienas pagasta bērniem 85 paciņas par kopējo summu Ls 212.50;
1.3. Trapenes pagasta bērniem 66 paciņas par kopējo summu Ls 165.00;
1.4. Virešu pagasta bērniem 46 paciņas par kopējo summu Ls 115.00
1.5. Rezervē 10 paciņas par kopējo summu 25.00
Pavisam kopā 365 paciņas par summu Ls 912.50
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2013.gada 28.novembrī

sēdes protokols Nr. 20, 6.p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.355
Apē

Par Apes novada amatierkolektīvu vadītāju atalgojuma noteikšanu Apes tautas namā, Gaujienas
tautas namā, Trapenes kultūras namā un Virešu saieta namā 2014.gadā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 5.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, Ministru kabineta 2010.gada 30. novembra noteikumiem
Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra
noteikumiem Nr. 66 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba
samaksu un tās noteikšanas kārtību”, Apes novada domes izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
06.11.2013. sēdes lēmumu Nr.3, (protokols Nr.10, 2.p.), un Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 22.11.2013. lēmumu (prot.Nr.15., 8.p.),
1. Apstiprināt grozījumus Apes novada domes 24.02.2011.lēmuma Nr. 37 (prot. Nr. 4, 2. p.) „Par Apes
novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku samaksas noteikšanas kārtību” 1.pielikumā
„Apes novada pašvaldības iestāžu Amatu katalogs” 33. punktā „Radošie darbi” (1.pielikums).
2. Apstiprināt Apes novada amatierkolektīvu vadītāju atalgojuma noteikšanu Apes tautas namā, Gaujienas
tautas namā, Trapenes kultūras namā un Virešu saieta namā 2014.gadā. (2.pielikums).
3. Veikt grozījumus Apes novada domes 24.02.2011.lēmuma Nr. 37 (prot. Nr. 4, 2. p.) „Par Apes novada
pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku samaksas noteikšanas kārtību” 2.pielikumā” 2.3.punktā
„Apes tautas nams”, 3.pielikumā 3.3.punktā „Virešu saieta nams”, 4.pielikumā 4.2.punktā „Gaujienas
tautas nams”, 5.pielikumā 5.2.punktā „Trapenes kultūras nams” izslēdzot amatus: „Pašdarbības
kolektīvu vadītāji” un apstiprināt jaunu pielikumu „Apes novada amatierkolektīvu vadītāju amatu
un darba algu saraksts (3.pielikums)
4. Noteikt finansējuma avotu Apes novada amatierkolektīvu vadītājiem no Apes novada kultūras
2014.gada budžeta.
Pielikumā:
1.Pielikums „Grozījumi Apes novada domes 24.02.2011.lēmuma Nr. 37 (prot. Nr. 4, 2. p.) „Par Apes novada
pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku samaksas noteikšanas kārtību” 1.pielikumā”- uz 1 lapas.
2.Pielikums „Apes novada amatierkolektīvu vadītāju atalgojuma noteikšana Apes tautas namā, Gaujienas
tautas namā, Trapenes kultūras namā un Virešu saieta namā 2014.gadā”- uz 1 lapas.
3.Pielikums „Apes novada amatierkolektīvu vadītāju amatu un darba algu saraksts”- uz 2 lapām.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

1.Pielikums
Apes novada domes

28.11.2013. lēmumam Nr.355
(prot.Nr.20, 6.p.)
Grozījumi 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.pielikumā
Apes novada domes 24.02.2011.lēmuma Nr. 37 (prot. Nr. 4, 2. p.) Par Apes novada pašvaldības
iestāžu amatpersonu un darbinieku samaksas noteikšanas kārtību” 1.pielikumā „Apes novada pašvaldības
iestāžu Amatu katalogs” 33. punktā „Radošie darbi” „pašdarbības kolektīvu vadītājs” izteikt jaunā
redakcijā:
Saime
(apakšsaime),
līmenis

I

Amata nosaukums

Līmeņa
raksturojums

Gaujienas tautas
nama
amatiermākslas
kolektīvu vadītājs

I

Apes tautas nama
amatiermākslas
kolektīvu vadītājs

I

Trapenes kultūras
nama
amatiermākslas
kolektīvu vadītājs

I

Virešu saieta
nama
amatiermākslas
kolektīvu vadītājs

Domes priekšsēdētāja

Veic
noformēšanas
un
uzturēšanas
darbus.
Nodrošina
kolektīva
darbību

Amata
paraugapraksts

Nodrošināt kolektīvu
dalību dažādās kultūras
aktivitātēs. Atbild par
organizatorisko,
māksliniecisko un
radošo darbību Piedalās
ekspozīciju, telpu
mākslinieciskajā
izstrādē, līdzdarbojas
kolektīvu materiāli –
tehniskās bāzes
nostiprināšanā .

Vienādo
amatu
skaits

Mēnešalgu
grupa
atbilstoši
līmenim

Mēnešalgu
diapazons

9

6

217-382

8

6

217-382

6

6

217-382

3

6

217-382

Astrīda HARJU

2.Pielikums
Apes novada domes
28.11.2013. lēmumam Nr.355
(prot.Nr.20, 6.p.)
Apes novada amatierkolektīvu vadītāju atalgojuma noteikšana Apes tautas namā, Gaujienas tautas
namā, Trapenes kultūras namā un Virešu saieta namā 2014.gadā
Atalgojumu diferencē atkarībā no tradicionāliem (koris, tautisko deju kolektīvi, folkloras kopas,
ansambļi) vai netradicionāliem pašdarbības kolektīviem un to sasniegumiem novada- reģiona un valsts
mēroga skatēs, kā arī interešu grupas.
1.grupa: Augsti sasniegumi novada un valsts mēroga skatēs un apgūst valsts apstiprinātu un pašu
izvēlētu repertuāru
Jauktais koris „APE”
Vidējās paaudzes deju kopa „Metenis” (Ape)
Sieviešu koris „Trapene"
Vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs „Virši” (Vireši)
2.grupa: Ar augstiem sasniegumiem novada un reģiona mēroga skatēs. Apgūst savu izvēlēto
repertuāru.
Sieviešu vokālais ansamblis (Ape)
Vecākās paaudzes sieviešu vokālais ansamblis „Dziesmas mūžs” (Ape)
3.grupa: Ar sasniegumiem novada skatēs, apgūst savu izvēlēto repertuāru un bērnu un jauniešu
tautisko deju kolektīvi.
Sieviešu vokālais ansamblis "Ilūzijas" (Trapene)
Tautisko deju kolektīvs „Gatvēni” (Trapene)
Folkloras kopa "Gatve" (Trapene)
Vecākās paaudzes sieviešu vokālais ansamblis „Lainva” (Gaujiena)
Sieviešu vokālais ansamblis (Gaujiena)
3.-4.kl.tautisko deju kolektīvs (Gaujiena)
7.-10.kl.tautisko deju kolektīvs (Gaujiena)
Senioru vokālais ansamblis “Melodija” (Vireši)
Bērnu mūsdienu deju kolektīvs „Oki doki” (Ape)
4.grupa: Interešu grupas, kas apgūst savu izvēlēto repertuāru.
Līnijdeju kolektīvs „Īstās meitenes” (Ape)
Dramatiskais kolektīvs (Ape)
Bērnu popgrupa "Bitītes" (Trapene)
Senioru deju kolektīvs "Bormanītes" (Trapene)
Kamerkoris „Gaujiena”
Līnijdeju kolektīvs „Gaujiena”
1.-2.kl.tautisko deju kolektīvs (Gaujiena)
Pirmsskolas bērnu mūsdienu deju kolektīvs (Gaujiena)
Senioru dāmu deju kolektīvs „Sinda” (Gaujiena)
Līnijdeju kolektīvs „Sweet berry” (Vireši)
Senioru dāmu deju kolektīvs „Vīgrieze” (Ape)
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

3.Pielikums
Apes novada domes
28.11.2013. lēmumam Nr.355
(prot.Nr.20, 6.p.)
Apes novada amatierkolektīvu vadītāju amatu un darba algu saraksts

Mēnešalga
normālajam
darba laikam

Amata nosaukums

Mēnešalga
nepilnajam
darba laikam

Mēnešalga
kopā Ls

Mēnešalga
kopā Euro

3.1. Vispārējo dziesmu un deju svētku dalībnieki
Jauktais koris „APE”
Vidējās paaudzes deju kopa
„Metenis

250

90

90

128

250

90

90

128

Sieviešu koris „Trapene"

250

70

70

100

Vidējās paaudzes tautas deju
kolektīvs „Virši”

250

70

70

100

3.2. Folkloras kopas
71
Folkloras kopa „Gatve"

250

50

50

3.3. Vokālie ansambļi (pēc novērtējuma skatēs)
1.pakāpe
78
Sieviešu vokālais ansamblis (Ape)
Vecākās paaudzes sieviešu
vokālais ansamblis „Dziesmas
mūžs” (Ape)
Sieviešu vokālais ansamblis
(Gaujiena)

250

55

55

250

55

55

78

250

55

55

78

250

50

50

71

250

50

50

71

250

50

50

71

250

55

55

78

250

50

50

71

2.pakāpe
Sieviešu vokālais ansamblis
"Ilūzijas" (Trapene)
Vecākās paaudzes sieviešu
vokālais ansamblis „Lainva”
(Gaujiena)
Senioru vokālais ansamblis
“Melodija” (Vireši)

3.4. Bērnu un jauniešu tautiskie deju kolektīvi
1.pakāpe
Bērnu Tautisko deju kolektīvs
„Gatvēni” (Trapene)
2.pakāpe
Bērnu mūsdienu deju kolektīvs
„Oki doki” (Ape)

3.pakāpe
3.-4.kl.tautisko deju kolektīvs
(Gaujiena)

250

45

45

64

7.-10.kl.tautisko deju kolektīvs
(Gaujiena)

250

45

45

64

3.5. Interešu grupas
Līnijdeju kolektīvs „Īstās
meitenes” (Ape)

250

45

45

64

Dramatiskais kolektīvs (Ape)

250

45

45

64

Bērnu popgrupa "Bitītes"
(Trapene)

250

45

45

64

Senioru deju kolektīvs
"Bormanītes" (Trapene)

250

45

45

64

Kamerkoris „Gaujiena”

250

45

45

64

Līnijdeju kolektīvs „Gaujiena”

250

45

45

64

1.-2.kl.tautisko deju kolektīvs
(Gaujiena)

250

45

45

64

Pirmsskolas bērnu mūsdienu
deju kolektīvs (Gaujiena)

250

45

45

64

Senioru dāmu deju
„Sinda” (Gaujiena)

250

45

45

64

Līnijdeju kolektīvs “Sweet berry”

250

45

45

64

Senioru dāmu
„Vīgrieze”

250

45

45

64

Domes priekšsēdētāja
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LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2013.gada 28.novembrī

sēdes protokols Nr. 20, 7.1.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.356
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” (Finanšu un grāmatvedības nodaļa-ekonomists)
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu,
Ministru kabineta 2010.gada 30. novembra noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu
katalogs”, Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr. 66 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”, un Apes
novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 22.11.2013. lēmumu (prot.Nr.15., 9.p.),
1.Veikt grozījumus Apes novada domes 24.02.2011.lēmuma Nr. 37 (prot. Nr. 4, 2. p.) „Par Apes novada
pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku samaksas noteikšanas kārtību”:
1.1. 1.pielikumā „Apes novada pašvaldības iestāžu Amatu katalogs” 12.1. punktā „Finanšu analīze un
vadība iestādēs”
Papildināt ar amatu „Ekonomists”
Saime
(apakšsaime),
līmenis

Amata
nosaukums

Līmeņa
raksturojums

Amata
paraugapraksts

Vienādo
amatu
skaits

Mēnešalgu
grupa
atbilstoši
līmenim

Mēnešalgu
diapazons

II A

Ekonomists

Veic
iestādes
finanšu
ekonomista/
finanšu
plānotāja
funkcijas

Analizē ekonomiskos un finanšu
rādītājus dažādos griezumos
Sastāda finanšu prognozes un
pārskatus
Piedalās iestādes budžeta
sastādīšanā
Analizē ekonomiskos un finanšu
rādītājus dažādos griezumos
Izstrādā un ievieš ekonomisko
un finanšu rādītāju
novērtēšanas metodes
Analizē finanšu līdzekļu
izlietojuma atbilstību plānam
Izvērtē papildu finanšu līdzekļu
pieprasījumus
Piedalās budžeta sastādīšanā un
tā izpildes kontrolē
Var pārraudzīt citu speciālistu
darbu

1

9

232571

1.2. 2. Pielikumā „Apes novada domes, administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un darba algu
saraksts Apē” 2.1.1. punktā „Finanšu un grāmatvedības nodaļa”:
Papildināt ar amatu: „Ekonomists”
Amata nosaukums

Ekonomists

Mēnešalga
normālajam darba
laikam
480

Mēnešalga
nepilnajam darba
laikam Ls

Mēnešalga kopā Ls

Mēnešalga kopā
Euro

480

683

2. Finansējuma avots – Apes novada domes budžets.
3. Lēmums stājas spēkā ar 01.01.2014.

Domes priekšsēdētāja
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LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2013.gada 28.novembrī

sēdes protokols Nr. 20, 7.2.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.357
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” (Teritorijas attīstības nodaļa- projektu vadītāji)
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu,
Ministru kabineta 2010.gada 30. novembra noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu
katalogs”, Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr. 66 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”, un Apes
novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 22.11.2013. lēmumu (prot.Nr.15., 9.p.),
1.Veikt grozījumus Apes novada domes 24.02.2011.lēmuma Nr. 37 (prot. Nr. 4, 2. p.) „Par Apes novada
pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku samaksas noteikšanas kārtību”:
1.1.
1.pielikumā „Apes novada pašvaldības iestāžu Amatu katalogs” 32. punktā „Projektu vadība”
Izslēgt amatus: Gaujienas pagasta pārvaldes projektu speciāliste, Projektu vadītājs, Projektu vadītājs.
1.2.
1.pielikumā „Apes novada pašvaldības iestāžu Amatu katalogs” 33. punktā „Radošie darbi”
Izslēgt amatu: Gaujienas INFO centra darbinieks”.
1.3.
2. Pielikumā „Apes novada domes, administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un darba algu
saraksts Apē” 2.1.3. punktā izslēgt amatus: „Projektu vadītājs”, „Projektu vadītājs”.
1.4.
4. Pielikumā „Apes novada domes iestāžu darbinieku amatu un darba algu saraksts Gaujienas
teritorijā 4.1. punktā izslēgt amatu: „Gaujienas pagasta pārvaldes projektu speciāliste”, 4.1.2.punktu
izslēgt amatu „Gaujienas INFO centra darbinieks”.
2. Lēmums stājas spēkā ar 10.01.2014.
3. Par lēmuma izpildi atbildīgais Apes novada domes izpilddirektors Viesturs DANDENS un Teritorijas
attīstības nodaļas vadītājs Jurijs RONIMOISS.
Domes priekšsēdētāja
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sēdes protokols Nr. 20, 8.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.358
Apē
Par zemes grozījumu veikšanu Apes novada domes 22.08.2013. lēmumā Nr. 278 „Par zemes ierīcības
projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Dravnieki”, Trapenes pagastā, Apes novadā, kadastrs Nr.
3684 002 0048, sadalei”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27.punktu un Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 22.11.2013. lēmumu (prot.Nr.15., 10.p.),
1. Izdarīt grozījumus Apes novada domes 22.08.2013. lēmumā Nr. 278 „Par zemes ierīcības
projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Dravnieki”, Trapenes pagastā, Apes novadā, kadastrs Nr.
3684 002 0048, sadalei”, izsakot 2.punktu šādā redakcijā:
2. „2.Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Dravnieki”, Trapenes pagastā, Apes novadā, sastāvā esošas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3684 002 0048 sadalei nepieciešamas izstrādāt zemes
ierīcības projektu”.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā
13A, Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma
paziņošanas dienas.
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APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.359
Apē

Par zemes ierīcības projekta
īpašumam „Birznieki”, Trapenes pagastā, Apes novadā, apstiprināšanu
Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Metrija”,12.11.2013. iesniegumu,
kas
saņemts Apes novada domē 14.11.2013. un reģistrēts ar Nr. A/3-12.3/1003, par īpašuma „Birznieki”
Trapenes pagastā, Apes novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3684 006 0067 zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu,
pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu un 20.un 22.pantu, likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta 13.punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi” 9.8. un 30. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas
un maiņas kārtība” 16.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.pantu un Apes
novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 22.11.2013. lēmumu (prot.Nr.15., 11.p.),
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Birznieki”, Trapenes pagastā, Apes
novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3684 006 0067 sadalīšanai.
2. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. jaunveidojamai zemes vienībai Nr.1 ar platību 5,9 ha - zeme, uz kuras saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība, (NĪLM kods 0201).
2.2. jaunveidojamai zemes vienībai Nr.2 ar platību 13,2 ha - zeme, uz kuras saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība, (NĪLM kods 0101).
3. Jaunveidojamai zemes vienībai Nr.1 ar platību 5,9 ha saglabāt esošo nosaukumu - „Birznieki”,
Trapenes pagasts, Apes novads.
4. Jaunveidojamo zemes vienību Nr.2 ar platību 13,2 ha pievienot nekustamam īpašumam
„Veczilakši” ar kadastra Nr. 3684 005 0076, kas atrodas Trapenes pagastā, Apes novadā.
5. Zemes ierīcības projekts realizējams 4 (četru) gadu laikā.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā
13A, Valmierā, LV 4201, vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma
paziņošanas dienas.
Domes priekšsēdētāja
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APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.360
Apē

Par grozījumiem Apes pirmsskolas izglītības iestādes „Vāverīte” nolikumā
(apstiprināts ar Apes novada domes 28.02.2013.sēdes lēmumu Nr.34 (prot.Nr.3, 6.p.))
Pamatojoties uz Vispārējās izglītības likuma 9.panta 4.punktu un 10.panta 3.1.punktu
likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 8.punktu un saskaņā ar Finanšu un tautsaimniecības
komitejas 2013.gada 22.novembra sēdes lēmumu, un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības
komitejas 22.11.2013. lēmumu (prot.Nr.15., 13.p.),
1. Izteikt Apes pirmsskolas izglītības iestādes „Vāverīte” nolikuma (apstiprināts ar Apes novada
domes 28.02.2013.sēdes lēmumu Nr.34 (prot.Nr.3, 6.p.)) 9.punktu šādā redakcijā :
„9. IESTĀDĒ izglītojošo darbību reglamentējošais dokuments ir programma. IESTĀDE īsteno:
9.1. Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111;
9.2. Speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas attīstības
traucējumiem, kods 01015511;
9.3. Interešu izglītības programmas atbilstoši pieprasījumam un iestādes iespējām kā papildus
pakalpojumu, licencējot programmas un saskaņojot finansēšanas kārtību ar Apes novada domi. Šo
programmu īstenošanu veic pēc noteiktā nodarbību laika .”
2. Finansējuma avots - Apes pirmsskolas izglītības iestādes budžets.
3. Atbildīgais – pirmsskolas izglītības iestādes „Vāverīte” vadītāja Iluta Apine.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
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APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.361
Apē
Par līdzekļu piešķiršanu no domes rezerves fonda
Pamatojoties uz Apes novada domes 25.07.2013. lēmumu Nr.251 „Par līdzekļu piešķiršanu
automašīnas iegādei” (protokols Nr.13.,8.p.) un 06.11.2013. noslēgto līgumu Nr.151/13 par lietotas vieglās
pasažieru automašīnas iegādi Apes novada domes vajadzībām, lai nodrošinātu iegādātās automašīnas VW
CADDY LIFE, reģistrācijas numurs JK 5403, ekspluatāciju līdz 31.12.2013.,
un Apes novada
domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 22.11.2013. lēmumu (prot.Nr.15., 14.p.),
Piešķirt no Apes novada domes rezerves fonda Ls 616,25 (seši simti sešpadsmit lati un 25 santīmi)
tālāk minētajiem izdevumiem:
1. Tehniskās apkopes veikšanai - Ls 292,25;
2. Apdrošināšanai- Ls 144,00;
3. Degvielas un ekspluatācijas materiālu iegādei – Ls 180,00 .
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sēdes protokols Nr. 20, 12.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.362
Apē
Par grozījumiem Apes novada domes 28.03.2013. lēmumā Nr.79
„Par degvielas patēriņa normu un limitu noteikšanu transportlīdzekļiem un tehnikai Apes novada
pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās ” (sēdes protokols Nr.4, 1p.) 1.pielikumā
(domes administrācijas automašīnai)
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.un 6.punktu, lai racionāli plānotu un
izmantotu pašvaldības finanšu resursus, un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas
22.11.2013. lēmumu (prot.Nr.15., 15.p.),
1. Izdarīt šādus grozījumus domes 28.03.2013. lēmuma Nr.79 (prot.Nr.4, 1.p.) pielikumā Nr.1.
„Degvielas patēriņa normas transportlīdzekļiem un tehnikai Apes novada esošajās iestādēs un
struktūrvienībās”:
Papildināt tabulu ar 14.punktu šādā redakcijā:
Nr.
p.k.

14.

Autotransporta,
tehnikas
vienība
VW CADDY
LIFE
JK 5403

Domes priekšsēdētāja

Degvielas
veids

Norma
uz 100 km (litri)
vasara/ziema

Limits
litri mēnesī

Limits
litri gadā

Dīzeļdegviela

7/7

161

1932
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APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.363
Apē
Par grozījumiem Apes novada domes lēmumā Nr. 302 „Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu
Apes novada domes administrācijā un domes iestādēs un struktūrvienībās”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmo daļu, 21. panta pirmās daļas
14.punkta g)apakšpunktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem”, 20. pantu, Ministru kabineta noteikumiem
Nr.281 „Sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika pašvaldību regulējamās nozarēs”, ņemot
vērā energoresursu cenas un minimālās algas pieaugumu, un Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 22.11.2013. lēmumu (prot.Nr.15., 17.p.),
1. Izdarīt grozījumus Apes novada domes 26.09.2013. lēmuma Nr. 302 „Par maksas pakalpojumu
apstiprināšanu Apes novada domes administrācijā un domes iestādēs un struktūrvienībās”
pielikumā Nr. 2 „Apes novada Gaujienas pagasta pārvaldē un Gaujienas pagasta teritorijā
esošajās iestādēs sniegtie maksas pakalpojumi”, izsakot 2. pielikuma 8.1.4. punktu šādā
redakcijā:
Nr.p.k.
8.
8.1.4.
2.

Pakalpojumu veids

Mērvienība

Maksa LVL
bez PVN

Maksa Euro
bez PVN

0,50

0,71

Gaujienas pagasta komunālā saimniecība
Apkure

Ls/m2

Lēmuma pielikumā – Siltumapgādes tāme uz 1 lapas.

3. Lēmums stājas spēkā ar 01.01.2014.

Domes priekšsēdētāja
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Pielikums
Apes novada domes
28.11.2013. lēmumam Nr.363
(prot.Nr.20, 13.p.)
Par siltumapgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanu
Tarifs siltumapgādē aprēķināts pamatojoties uz LR MK noteikumiem Nr.281 „Sabiedrisko pakalpojumu
tarifu aprēķināšanas metodika pašvaldību regulējamās nozarēs", izmantojot „Siltumenerģijas tarifu
aprēķināšanas metodiku”.
Siltumapgādes tāme

1
2
4
5
6
7
8

Klasifikācijas
kods
11191
1211
2223
2233
2234
2242
2243

Izdevumi
( Ls)
8076
2770,3572,1008,120,55,230,-

9
10
11

2311
2321
2322

10,9499,190,-

12

2350

210,-

13
14

2512
2515
Kopā

1070,88,26898,-

Npk

Izlietojums
Darba samaksa ( kom. nod 0.2.; kurinātāji 4)
Soc. nodoklis
Elektroenerģija katlu mājā
Transports skaidu vešanai (LPKS „Gaujiena”)
Ārstu komisijas kurinātājiem, acu ārsts.
A/m Citroen Berlingo apkope
Katlu apkopes, Manometru, termometru verifikācija,
remonts.
Papīrs, klades
Malka – 100 m3, kurināmās skaidas - 1650 m3
DD dīzeļģeneratoram D – 37 elektrības pārtraukumos,
benzīns, eļļas teritorijas apkopei, dīzeļdegviela a/m
Citroen Berlingo.
Instrumenti iekārtu apkopei ( krāšņu tīrāmās birstes, sāls
ūdens atdzelžošanai, gultņi utt.)
PVN
Dabas resursu nodoklis par gaisa piesārņošanu.

Apkures sezonā prognozēti ieņēmumi par silto ūdeni Ls 1600,Izdevumi mīnus ieņēmumi par silto ūdeni un PVN Ls 26898 – Ls 1600 - Ls 1070 = Ls24228,
Apkurināmā platība 4039 m2.
Ls 24228 : 4039 m2 = 6,00 Ls/ m2 gadā
6,00 Ls/ m2 gadā : 12 mēn. = 0.50 Ls/ m2 mēnesī bez PVN
0.50 Ls/ m2 x PVN 12% = 0.56 Ls/ m2
Domes priekšsēdētāja
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APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.364
Apē
Par Apes novada pašvaldības domes 28.11.2013. saistošo noteikumu Nr.23/2013
„Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes 24.01.2013. saistošajos noteikumos
Nr. 1/2013 „Apes novada pašvaldības budţets 2013.gadam”” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14 pantu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu un
46. panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.,17.,30. pantu, likuma „Par valsts budžetu
2013.gadam” un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 22.11.2013. lēmumu
(prot.Nr.15., 19.p.),
1. Apstiprināt Apes novada pašvaldības domes 28.11.2013. saistošos noteikumus Nr.23/2013 „Par
grozījumiem Apes novada pašvaldības domes 24.01.2013. saistošajos noteikumos
Nr.
1/2013. „Apes novada pašvaldības budžets 2013.gadam””.
2. Saistošie noteikumi Nr. 23/2013 „Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes 24.01.2013.
saistošajos noteikumos Nr. 1/2013. „Apes novada pašvaldības budžets 2013.gadam”” trīs darba
dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai.
3. Saistošie noteikumi Nr. 23/2013 „Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes 24.01.2013.
saistošajos noteikumos Nr. 1/2013. „Apes novada pašvaldības budžets 2013.gadam”” stājas
spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
Pielikumā :
Saistošie noteikumi Nr. 23/2013 „Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes 24.01.2013.
saistošajos noteikumos Nr. 1/2013. „Apes novada pašvaldības budžets 2013.gadam””- uz 1
lapas ar 1 pielikumu uz 1 lpp..
Domes priekšsēdētāja
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APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 28.11.2013
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.23/2013
„GROZĪJUMI APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES
24.01.2013. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr. 1/2013 “ APES NOVADA PAŠVALDĪBAS
BUDŢETS 2013. GADAM””
Apstiprināti
ar Apes novada domes
28.11.2013. lēmumu Nr. 364 (prot.Nr.20, 14.p.)

1.

Palielināt Apes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus par LVL 137213 saskaņā ar
1. pielikumu.

2.

Palielināt Apes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus
pielikumu.

3.

Uzdot pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājai nodrošināt attiecīgo izmaiņu
iestrādi budžeta un grāmatvedības dokumentācijā.

Domes priekšsēdētāja

par LVL137213 saskaņā ar 1.
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Pielikums Nr. 1
Apes novada domes
28.11.2013. lēmumamm
Nr.363 (prot.Nr.20, 13.p.)
Klasifikāci
jas kods

Rādītāji

Gada
plāns
PALIELINĀT

KOPĀ IEŅĒMUMI (palielināt)
t.sk.

04.1.1.1
12.3.9.9
18.6.3.0
18.6.9.0
19.2.0.0
19.3.0.0
21.3.7.9
21.3.8.1
21.3.8.4
21.3.8.9
21.3.9.3
F4032228
21.3.9.9
21.4.9.9

SAŅEMTIE MAKSĀJUMI
NĪN par zemi kārtējā gada ieņēmumi
Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi
No valsts budžeta saņemtie transferti ERAF līdzf.proj.
Pārējie valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti
Pašvaldību saņemtie transferti
Pašvaldību iestāžu saņemtie transferti no augstākās iestādes
Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu
Ieņēmumi par telpu nomu
Ieņēmumi par zemes nomu
Ieņēmumi par nomu un īri
Ieņēmumi par biļešu realizāciju
Aizdevums atmaksa
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem
Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi
KOPĀ IZDEVUMI (palielināt)
IZDEVUMI ATBILSTOŠI
FUKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM

137 213

4337
0
141138
0
0
3895
10
0
100
0
0
-16397
0
4130
137 213

01.110

Vispārējie valdības dienesti

-1320

04.000

Ekonomiskā darbība

2745

06.000

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

07.000

Veselība

08.000

Atpūta, kultūra, reliģija

120

09.000

Izglītība

8044

10.000

Sociālā aizsardzība
t.sk.
IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJAI
KLASIFIKĀCIJAI

315

127309
0

137213

1100

Atalgojums

376

1200

DD VSAOI

307

2100

Komandējumi un dienesta braucieni

2200
2300

Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi ,
biroja preces un inventārs

2400

Izdevumi periodikas iegādei

2500

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi

4300

Pārējie procentu izdevumi

5200

Pamatlīdzekļi

6200

Pensijas un sociālie pabalsti naudā
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0
229
1915
-51
0
-299
134581
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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
2013.gada 28.novembrī

sēdes protokols Nr. 20, 15.p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.365
Apē

Par grozījumiem Apes novada domes 26.09.2013. lēmumā Nr. 304 „Ūdenssaimniecības
sabiedrisko pakalpojumu tarifi Apes novada Gaujienas pagasta Gaujienas ciema teritorijā”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas
14. punkta c)apakšpunktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 20. pantu, Ministru kabineta noteikumiem
Nr.281 „Sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika pašvaldību regulējamās nozarēs” ,
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 12.05.2010. padomes lēmumu Nr.1/8 „Ūdenssaimniecības
pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības
komitejas 22.11.2013. lēmumu (prot.Nr.15., 20.p.),
1. Izdarīt grozījumus Apes novada domes 26.09.2013. lēmuma Nr. 304 „Ūdenssaimniecības
sabiedrisko pakalpojumu tarifi Apes novada Gaujienas pagasta Gaujienas ciema teritorijā”,
(turpmāk- Lēmums) :
1.1. izteikt Lēmumu šādā redakcijā:
Apstiprināt šādus ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas tarifus Apes novada Gaujienas pagasta
Gaujienas ciema teritorijā ar 01.01.2014.:
Nr.
P.k.
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.

2.2.

Pakalpojuma apraksts

Mērvienība

Tarifs Ls bez
Tarifs EURO
PVN
Bez PVN
Ūdens piegāde patērētājam un kanalizācijas notekūdeņu novadīšana, ja ir uzstādīti
ūdens skaitītāji
Ūdens piegāde atbilstoši ūdens skaitītāja
1m3
0,364
0,52
rādījumam
Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana
1m3
0,433
0,62
atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam
Ūdens piegāde patērētājam un kanalizācijas notekūdeņu novadīšana, ja nav uzstādīti
ūdens skaitītāji
Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši
Uz 1
1,64
2.33
būvnormatīvam 150 l /diennaktī uz 1
iedzīvotāju
iedzīvotāju
mēnesī
Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana
Uz 1
1,95
2,77
atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam
iedzīvotāju
mēnesī
Pamatojums aprēķinam: Latvijas būvnormatīvs LBN 222-99
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Pielikums
Apes novada domes
28.11.2013. lēmumam
Nr.365 (prot.Nr.20, 15.p.)
Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķināšanu
Tarifs ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem aprēķināts pamatojoties uz LR MK noteikumiem
Nr.281 „Sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikapašvaldību regulējamās nozarēs”,
kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 12.maija padomes lēmumu
Nr.1/8„Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.
Tarifa aprēķins ūdensapgādē.
Tarifs ietver samaksu parviena kubikmetra ūdens ieguvi, ražošanu, novadīšanu ūdensvada tīklā un
padevi līdz pakalpojumu saņēmējam (Ls12855,-).
Npk
1
2
3

Izdevumi
( Ls)
3010,756,293,-

4

3730,-

5
6
7
8
9
10

96,90,45,680,350,1342,-

11
12
13
14
15

85
258,80,40,360,-

16
17

150,1130,360,12855,-

Izlietojums
Atalgojums
VSAOI
Telefonu apmaksa:komunālās saimniecības vadītājam, remontstrādniekam,
stacionārajam kabinetā.
Elektroenerģija ūdenssūkņiem, ūdens atdzelžošanas iekārtām,
elektrosildītājiem ūdens sagatavošanas telpās.
Izdevumi par mācību semināriem, kursiem.
Ceļu tīrīšana līdz ūdens sagatavošanas iekārtu telpām ziemā, labošana.
Sanitārā grāmatiņa dezinfektoram, acu ārsts.
Samaksa parādu piedziņas firmai par lietu iekārtošanu , parādu piedziņu
A/m CitroenBerlingo apkopes, remonts.
Ūdens atdzelžošanas iekārtu tehniskā apkope ( Alejās, Stūrīšos), ūdens
rezervuāru tīrīšana (tornis, rezervuāri).
A/m CitroenBerlingo apdrošināšana.
Testēšanas pārskati ūdenim.
Datoru apkope.
Biroja preces
DD ģeneratoriem elektrības pārtraukumos; benzīns ģeneratoriem elektrības
pārtraukumos; benzīns, eļļas teritoriju apkopei, DD a/m CitroenBerlingo.
Detaļas iekārtu remontam (krāni, adapteri, pārejas, utt)
PVN maksājumi
Dabas resursu nodoklis par ūdeni
Kopā

Prognozējamais ūdens patēriņš 2014.gadā - 32200 m3
Nepieciešamais finansējums atbilstoši tāmei mīnus PVN dalīts ar prognozējamo pacelto ūdens daudzumu
2014.gadā.
Tātad:(Ls 12855 –Ls 1130) : 32200 m3= 0.364 Ls/ m3 bez PVN
Vienam iedzīvotājam 4,5 m3 x 0.364 Ls/ m3= 1.64 Ls/mēnesī bez PVN
Pašpatēriņš 21%
Ls 12855 x 0.79 = Ls10155
No iedzīvotājiem iekasējamā summa79% - 10155 LVL
Domes priekšsēdētāja
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Pielikums
Apes novada domes
28.11.2013. lēmumam
Nr.365 (prot.Nr.20, 15.p.)
Tarifa aprēķins notekūdeņiem
Tarifs ietver samaksu par viena kubikmetra notekūdeņu savākšanu, novadīšanu līdz notekūdeņu
attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu līdz iztekai Gaujas vecupē (Ls10145,-)
Izdevumi no tāmes
Npk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Izdevumu pozīcija
Atalgojums
VSAOI
Par elektroenerģiju
Transporta pakalpojumi
Pārējie pakalpojumi
Degviela
Kārtējā remonta materiāli
PVN maksājumi
Dabas resursu maksājumi
Kopā

Summa ( Ls)
4187,1052,3356,280,36,66,50,1040,78,10145,-

Prognozējamais pieņemto notekūdeņu daudzums 21000 m3tas ir 65% no prognozējamā paceltā ūdens
daudzuma. (32200m3x 0.65 = 21000 m3)
Nepieciešamais finansējums atbilstoši tāmei mīnus PVN dalīts ar prognozējamo pieņemto notekūdens
daudzumu.
Tātad:( Ls 10145 – Ls 1040) : 21000 m3= 0.433 Ls/ m3 bez PVN
Vienam iedzīvotājam 4,5 m3 x 0.433 Ls/ m3= 1.95 Ls/mēnesī bez PVN
Pašpatēriņš 21%
Tātad:Ls 10145 x 0.79 = Ls 8014
No iedzīvotājiem iekasējamā summa79% - 8014 LVL.
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LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2013.gada 28.novembrī

sēdes protokols Nr. 20, 16.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.366
Apē
Par zemes ierīcības projekta
īpašumam „Darbnīcas”, Gaujienas pagastā, Apes novadā, apstiprināšanu
Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Alūksnes projekti”, 20.11.2013. iesniegumu,
kas saņemts Apes novada domē 20.11.2013. un reģistrēts ar Nr. A/3-12.3/1018 par īpašuma „Darbnīcas”
Gaujienas pagastā, Apes novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3648 005 0067 zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu,
pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu un 20.un 22.pantu, likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta 13.punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi” 9.8. un 30. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas
un maiņas kārtība” 16.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.pantu, 03.11.2009.
Ministru kabineta noteikumu Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9., 2.10. un 8.punktu, un Apes
novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 22.11.2013. lēmumu (prot.Nr.15., 21.p.),
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Darbnīcas”, Gaujienas pagastā, Apes
novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3648 005 0171 sadalīšanai.
2. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. jaunveidojamai zemes vienībai Nr.1 ar platību 0,4219 ha - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, (NĪLM kods 1001).
2.2. jaunveidojamai zemes vienībai Nr.2 ar platību 0,07 ha - zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, (NĪLM kods 1101).
3. Jaunveidojamai zemes vienībai Nr.1 ar platību 0,4219 ha saglabāt esošo nosaukumu un adresi „Darbnīcas”, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads, LV-4339.
4. Jaunveidojamo zemes vienību Nr.2 ar platību 0,07 ha pievienot nekustamam īpašumam
„Vidusskola” ar kadastra Nr. 3648 005 0171, kas atrodas Gaujienā, Gaujienas pagastā, Apes novadā.
5. Zemes ierīcības projekts realizējams 4 (četru) gadu laikā.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā
13A, Valmierā, LV 4201, vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma
paziņošanas dienas.
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sēdes protokols Nr. 20, 17.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.367
Apē
Par plānošanas dokumenta „Apes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam”
apstiprināšanu

Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu un 21.panta pirmās daļas
3.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 21.panta trešo daļu, Ministru kabineta 16.10.2012.
noteikumu Nr.711 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 70.2.punktu,
ņemot vērā Vidzemes plānošanas reģiona „Atzinumu par Apes novada ilgtermiņa attīstība stratēģijas 20132030.gadam gala redakciju”,
1. Apstiprināt plānošanas dokumentu „Apes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.2030.gadam” .
2. Izstrādāto un Izstrādāto un apstiprināto plānošanas dokumentu „Apes novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģija 2013.-2030.gadam” elektroniskā datu nesējā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai un Vidzemes plānošanas reģionam.
3. Paziņojumu par Izstrādāto un apstiprināto plānošanas dokumentu „Apes novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam” publicēt novada mājas lapā www.apesnovads.lv un Apes
novada informatīvajā izdevumā „Apes Novada Ziņas”.
4. Izstrādāto un apstiprināto plānošanas dokumentu „Apes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija
2013.-2030.gadam” publicēt novada mājas lapā www.apesnovads.lv.
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sēdes protokols Nr. 20, 18.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.368
Apē
Par Apes novada attīstības programmas 2014.–2020.gadam 1.redakcijas publiskās apspriešanas
uzsākšanu
Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas attīstības
plānošanas likuma 22.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumu Nr.711"Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 67., 68. un 85.punktu, Ministru kabineta
25.08.2009 noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 8 1, 10., 11.,
12., 13. un 14,
1.
2.
3.
4.

Nodot Apes novada attīstības programmas 2014.–2020.gadam 1.redakciju publiskai apspriešanai.
Publiskās apspriešanas laiku noteikt no 09.12.2013.- 20.01.2014.
Publiskās apspriešanas sapulci noteikt 06.01.2014. Apes tautas namā pl.10:00, Skolas ielā 4, Apē.
Paziņojumu par Vides pārskata publiskās apspriešanas uzsākšanu publicēt pašvaldības mājas lapā
www.apesnovads.lv sadaļā „sabiedrības iesaistīšana plānošanas darbā”, laikrakstā „Malienas Ziņas”
un Apes novada informatīvajā izdevumā „Apes Novada Ziņas”.

Pielikumā : Apes novada attīstības programmas 2014.–2020.gadam 1.redakcija.
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sēdes protokols Nr. 20, 19.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.369
Apē
Par Apes novada teritorijas plānojuma 2014.–2025.gadam 1.redakcijas publiskās apspriešanas
uzsākšanu
Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas attīstības
plānošanas likuma 23.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumu Nr.711 "Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 78., 79., 82 un 85.punktu, Ministru kabineta
25.08.2009. noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 8 1, 10., 11.,
12., 13. un 14.punktu,
Nodot Apes novada teritorijas plānojuma 2014.–2025.gadam 1.redakciju publiskai apspriešanai.
Publiskās apspriešanas laiku noteikt no 09.12.2013.- 20.01.2014.
Publiskās apspriešanas sapulci noteikt 06.01.2014. Apes tautas namā pl.10.00, Skolas ielā 4, Apē.
Paziņojumu par Vides pārskata publiskās apspriešanas uzsākšanu publicēt pašvaldības mājas lapā
www.apesnovads.lv sadaļā „sabiedrības iesaistīšana plānošanas darbā”, laikrakstā „Malienas
Ziņas” un Apes novada informatīvajā izdevumā „Apes Novada Ziņas”.
5. Lūgt atzinumus par Apes novada teritorijas plānojuma 2014.– 2025.gadam tām institūcijām, kuras
izsniedza nosacījumus plānošanas dokumentu izstrādei.
1.
2.
3.
4.

Pielikumā : Apes novada teritorijas plānojuma 2014.–2025.gadam 1.redakcija.
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sēdes protokols Nr. 20, 20.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.370
Apē
Par Apes novada teritorijas plānojuma 2014.–2025.gadam un Apes novada attīstības programmas
2014.–2020.gadam Vides pārskata 1.redakcijas publiskās apspriešanas uzsākšanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 23.03.2004. noteikumu. Nr.157 „Kārtība, kādā veicams
ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 10. līdz 21.punktu, 16.10.2012. noteikumu Nr.711 „Noteikumi
par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 85. punktu, ņemot vērā Vides pārraudzības
valsts biroja 14.09.2012. lēmumu Nr. 76 „Par stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras
piemērošanu”,
1. Nodot Apes novada teritorijas plānojuma 2014.–2025.gadam un Apes novada attīstības
programmas 2014.–2020.gadam Vides pārskata 1.redakciju publiskai apspriešanai.
2. Noteikt publiskās apspriešanas laiku noteikt no 09.12.2013.- 20.01.2014.
3. Publiskās apspriešanas sapulci noteikt 06.01.2014. Apes tautas namā pl.10:00,Skolas ielā 4, Apē.
4. Paziņojumu par Vides pārskata publiskās apspriešanas uzsākšanu publicēt pašvaldības mājas lapā
www.apesnovads.lv sadaļā „sabiedrības līdzdalība”, laikrakstā „Malienas Ziņas” un Apes novada
informatīvajā izdevumā „Apes Novada Ziņas”.
5. Vides pārskata projektu kopā ar izstrādāto plānošanas dokumentu projektiem nosūtīt:
Vides pārraudzības valsts birojam;
Valsts vides dienesta Madonas reģionālajai vides pārvaldei;
Dabas aizsardzības pārvaldei;
Veselības inspekcijai;
Vidzemes plānošanas reģionam.
Pielikumā : Apes novada teritorijas plānojuma 2014.–2025.gadam un Apes novada attīstības programmas
2014.–2020.gadam Vides pārskata 1.redakcija 1sējums.
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sēdes protokols Nr. 20, 21.p

2013.gada 28.novembrī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.371
Apē
Par maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu noteikšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta
„e" apakšpunktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmo daļu, Apes novada pašvaldības
2011.gada 29.septembra saistošo noteikumu Nr. 11/2011 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Apes
novadā" 7.2.punktu,
2013.gada 02.septembra līgumu Nr.127/13 ar SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu
apsaimniekošanas organizācija” par atkritumu saimniekošanu Apes novadā un ZAAO 2013.gada
25.novembra vēstuli Nr.5-4/467,
1. Ar 2014.gada 1.janvāri noteikt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Apes novada
pašvaldības teritorijā LVL11,49 (vienpadsmit lati un 49 santīmi) 16.35euro + PVN, kas sastāv no:
1.1. sadzīves atkritumu savākšanas un transportēšanas izdevumiem LVL5,65 (Pieci lati 65 santīmi)
8.04 euro par vienu kubikmetru sadzīves atkritumu;
1.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātā tarifa par sadzīves atkritumu apglabāšanu
atkritumu poligonā „Kaudzītes”, Gulbenes novada Litenes pagastā LVL4,15 (Četri lati 15 santīmi)
5.90 euro par vienu kubikmetru sadzīves atkritumu;
1.3. dabas resursu nodokļa likmes LVL1,69 (Viens lats 69 santīmi) 2.40 euro par vienu kubikmetru
sadzīves atkritumu.
2. Veikt grozījumus 2013.gada 02.septembra līgumā Nr.127/13 ar SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu
apsaimniekošanas organizācija”, reģistrācijas Nr.44103015509, atbilstoši šajā lēmumā noteiktajam.
Pielikumā: ZAAO 2013.gada 25.novembra vēstule Nr.5-4/467.
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
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sēdes protokols Nr. 20, 22.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.372
Apē
Par grozījumiem Apes novada domes 27.01.2011. lēmumā Nr. 25 (prot.Nr.1, 25. p.)
„Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu Apes novada
Apes pilsētas un Apes pagasta teritorijās”
Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas
14.punkta c) apakšpunktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 20.pantu,
Izdarīt grozījumus Apes novada domes 27.01.2011. lēmumā Nr. 25 (prot.Nr.1, 25. p.) „Par
ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu Apes novada Apes pilsētas un Apes pagasta
teritorijās”, 1.Pielikumu izteikt jaunā redakcijā.
Pielikumā: 1.Pielikums.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

1.Pielikums
Apes novada domes
28.11.2013. lēmumam Nr. 372
(prot.Nr.20 , 22.p.)
Ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu tarifi
Apes novada Apes pilsētas un Apes pagasta teritorijās
Apstiprināt šādus ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas tarifus Apes pilsētas un Apes pagasta
teritorijā, Apes novadā:
Npk. Pakalpojuma apraksts
Mērvienība
Tarifs LVL
Tarifs EUR
bez PVN
bez PVN
1.
Ūdens piegāde patērētājam un kanalizācijas notekūdeņu novadīšana,
ja ir uzstādīti ūdens skaitītāji
1.1.
Ūdens piegāde atbilstoši ūdens
1 m3
0,38
0,54
skaitītāja rādījumam
1.2.
Kanalizācijas notekūdeņu
1 m3
0,61
0,87
novadīšana atbilstoši piegādātā
ūdens daudzumam
2.
Ūdens piegāde patērētājam un kanalizācijas notekūdeņu novadīšana,
ja nav uzstādīti ūdens skaitītāji, bet dzīvoklī bez izlietnes virtuvē ir arī
vanna vai duša
2.1.
Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši
Ls/uz
1,71
2.43
būvnormatīvam 150 l/diennaktī uz 1
iedzīvotāju
iedzīvotāju ( 150 l x 30 d= 4,5 m3/
mēnesī
mēn.)
4,5 m3 x 0,38 Ls = 1,71 Ls
2.2.
Kanalizācijas notekūdeņu
Ls/uz
2,75
3,91
novadīšana atbilstoši piegādātā
iedzīvotāju
ūdens daudzumam
4,5 m3 x 0,61 Ls = 2,75 Ls/mēn.
3.
Ūdens piegāde patērētājam un kanalizācijas notekūdeņu novadīšana,
ja nav uzstādīti ūdens skaitītāji, bet dzīvoklī ir tikai izlietne virtuvē,
nav ne vanna ne duša
3.1.
Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši
Ls/uz
1,03
1.47
būvnormatīvam 90 l/diennaktī uz 1
iedzīvotāju
iedzīvotāju ( 90 l x 30 d= 2,7 m3/
mēnesī
mēn.)
2,7 m3 x 0,48 Ls = 1,03Ls
3.2.
Kanalizācijas notekūdeņu
Ls/uz
1,65
2,35
novadīšana atbilstoši piegādātā
iedzīvotāju
ūdens daudzumam
2,7 m3 x 0,61 Ls = 1,65 Ls/mēn
4.
Ūdens piegāde patērētājam saimnieciskām vai laistīšanas vajadzībām
4.1.
Pakalpojums pieejams, ja uzstādīts
1 m3
0,38
0,54
atsevišķs ūdens padeves skaitītājs un
veikts atbilstošs papildinājums
pakalpojuma piegādes līgumā
Pamatojums aprēķinam : Latvijas būvnormatīvs LBN 222 – 99 Apstiprināts ar MK noteikumiem Nr.999,
12.12.2006. (grozījumi MK not .Nr. 1015, 09.12.2008.12.8 punkts)

Domes priekšsēdētāja
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sēdes protokols Nr. 20, 23.1.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.373
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” (Iepirkumu speciālists)
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 iestāžu amatpersonu un darbinieku samaksas noteikšanas kārtību”:
1.pielikumā „Apes novada pašvaldības iestāžu Amatu katalogs” 2. punktā „Apgāde
(iepirkšana)”
Papildināt ar amatu „Iepirkumu speciālists”
1.1.

Saime
(apakšsaime),
līmenis

II

Amata
nosaukums

Iepirkumu
speciālists

Līmeņa
raksturojums

Amata
paraugapraksts

Vienādo
amatu
skaits

Mēnešalgu
grupa
atbilstoši
līmenim

Mēnešalgu
diapazons

Patstāvīgi veic
standarta
apgādes
uzdevumus
noteiktā jomā

Risina standarta apgādes
problēmas
Apkopo pasūtījumus Sagatavo
nepieciešamo dokumentāciju
atbilstoši izvēlētajai iepirkuma
metodei
Piedalās konkursa nolikuma un
darba uzdevuma sastādīšanā
Var piedalīties iepirkuma
komisijas darbā
Reģistrē noslēgtos līgumus
Var analizēt citu iestāžu
iepirkumu procesu atbilstību
likumam

1

7

220431

1.2. 2. Pielikumā „Apes novada domes, administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un darba algu
saraksts Apē” 2.1.. punktā „Domes administrācija”:
Papildināt ar amatu: „Iepirkumu speciālists”
Amata nosaukums
Iepirkumu speciālists

Mēnešalga
normālajam darba
laikam
400

Mēnešalga
nepilnajam darba
laikam Ls
200

Mēnešalga kopā Ls

Mēnešalga kopā
Euro

200

2. Finansējuma avots – Apes novada domes budžets.
3. Lēmums stājas spēkā ar 01.01.2014.

Domes priekšsēdētāja
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sēdes protokols Nr. 20, 23.2.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.374
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”(Mājas lapas administrators)
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”,
Dome NOLEMJ:
1.Veikt grozījumus Apes novada domes 24.02.2011.lēmuma Nr. 37 (prot. Nr. 4, 2. p.) „Par Apes novada
pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku samaksas noteikšanas kārtību”:
1.1. 1.pielikumā „Apes novada pašvaldības iestāžu Amatu katalogs” 19.1. punktā „Datorgrafika un WEB
dizains”
Izteikt amatu „Informatīvo sistēmu projektētājs” uz amatu „Mājas lapas administrators” šādā redakcijā:
Saime
(apakšsaime)
līmenis

II

Amata
nosaukums

Līmeņa
raksturojums

Amata
paraugapraksts

Mājas lapas
administrators

Veic iestādes
mājaslapas
izveidošanas
un attīstības
darbus

Attīsta mājaslapas dizainu,
lietojot speciālas
programmatūras (MS Front
Page, Dreamweaver,
Fireworks)
Attīsta iestādes WEB vidi un
atbild par tehniskiem
risinājumiem
Veic mājaslapas izstrādāšanai
nepieciešamo programmēšanu
Programmē vai attīsta satura
vadības sistēmas
Strādā ar dizaina un attēlu
apstrādes programmām

Vienādo
amatu
skaits

1

Mēnešalgu
grupa
atbilstoši
līmenim
9

Mēnešalgu
diapazons
232571

1.2.

2. Pielikumā „Apes novada domes, administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un darba algu
saraksts Apē” 2.1. punktā „Domes administrācija”:
Papildināt ar amatu: „Mājas lapas administrators”

Amata nosaukums
Mājas lapas
administrators

Mēnešalga
normālajam darba
laikam
440

Mēnešalga
nepilnajam darba
laikam Ls

Mēnešalga kopā Ls

Mēnešalga kopā
Euro

440

626,06

2. Finansējuma avots – Apes novada domes budžets.
3. Lēmums stājas spēkā ar 01.01.2014.

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. 20, 24.p

2013.gada 28.novembrī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.375
Apē
Par līdzfinansējumu Alūksnes un Apes novada fonda 12. Projektu konkursa „Atbalsts iedzīvotāju
iniciatīvām”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un Alūksnes un Apes
novada fonda izsludināto 12. Projektu konkursu „Atbalsts iedzīvotāju iniciatīvām”,
1. Piešķirt Apes neformālajai teātra kopai „Ducis”, Alūksnes un Apes novada fonda izsludinātā 12.
Projektu konkursa „Atbalsts iedzīvotāju iniciatīvām” projekta „Materiāli tehniskās bāzes
pilnveidošana vietējo teātra tradīciju saglabāšanai un popularizēšanai” realizācijai nepieciešamo
līdzfinansējumu 20%, jeb LVL 40,00 (četrdesmit lati 00 santīmi) jeb EUR 56,91 ( piecdesmit seši
euro 91 centi), no projekta kopējām izmaksām LVL 200,00 (viens divsimts lati 00 santīmi) jeb
EUR 286,00 (divi simti astoņdesmit seši euro 00 centi).
2. Finansējuma avots Apes novada domes Apes tautas nama budžeta līdzekļi.
3. Atbildīgais Līga VABULNIECE, Apes tautas nama vadītāja.

Domes priekšsēdētāja
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sēdes protokols Nr. 20, 25.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.376
Apē
Par tirdzniecības maksas apstiprināšanu Apes novada un Gaujienas 2014.gada kalendāriem
Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas
14.punkta g) apakšpunktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 20.pantu un pamatojoties uz Gaujienas
pagasta Info centra vadītājas Sanitas Sproģes 28.11.2012. iesniegumu,
Apstiprināt tirdzniecības maksu:
1. Kalendāram „Apes novads” 2014:
1.1. Bez PVN – Ls 1.63 (viens lats, 63 sant.) vai 2,32 EUR (divi eiro un 32
centi).
1.2. Ar PVN – Ls 1,97 (viens lats, 97 sant.) vai 2,81 EUR (divi eiro un 81
centi);
2.
Gaujienas kalendāram „Toreiz un tagad” 2014.gadam:
2.1. Bez PVN – Ls 2,48 (divi lati, 48 sant.) vai 3,53 EUR (trīs eiro un 53
centi);
2.2. Ar PVN – Ls 3,00 (trīs lati, 00 sant.) vai 4,27 EUR (četri eiro un 27 centi).

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

1. Pielikums
Apes novada domes
28.11.2013. lēmumam Nr. 376
(prot.Nr.20 , 25.p.)
Tāme kalendāram „Apes novads”2014
1.

2.

Padarītais darbs pie brošūras maketa veidošanas:
1.1.
Atlīdzība 120,00 Ls : 400 gab.= 0,30Ls
1.2.
Sociālais nodoklis 24,09% = 0,07 Ls
PRINTMIX aprēķins par iespiešanas pakalpojumiem
502,15 : 400 gab.= 1,26 Ls
Kopā 1 brošūras pašizmaksa 1,63 Ls

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

2.Pielikums
Apes novada domes
28.11.2013. lēmumam Nr. 376
(prot.Nr.20 , 25.p.)
Tāme kalendāram „Gaujiena toreiz un tagad”2014
3.

4.

Padarītais darbs pie brošūras maketa veidošanas:
3.1.
Atlīdzība 85,00 Ls : 400 gab.= 0,21Ls
3.2.
Sociālais nodoklis 24,09% = 0,05 Ls
Rēķins Nr.PMX-AR130681 par iespiešanas pakalpojumiem
882,77 : 400 gab.= 2,21 Ls
Kopā 1 brošūras pašizmaksa 2,47 Ls

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

