LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr.LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2014.gada 27. februārī

sēdes protokols Nr. 4, 1.1.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.19
Apē
Par Apes novada Sociālā dienesta noteikumu
„Atbalsta pakalpojumi higiēnas nodrošināšanā” apstiprināšanu
Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6. un 7.punktu, 21.panta pirmās daļas
14.punkta g) apakšpunktu un 27.punktu, Apes novada pašvaldības Sociālā dienesta realizēto LEADER
projektu „Apes novada Sociālā dienesta alternatīvo pakalpojumu telpas pilnveidošana” un Apes
novada domes Sociālā dienesta nolikuma 10.punktu, kas nosaka kārtību, kā tiek organizēti un sniegti
sociālie pakalpojumi Apes novadā, kā arī pamatojoties uz Apes novada domes Sociālo jautājumu
komitejas 12.02.2014. sēdes lēmumu un Finanšu un tautsaimniecības komitejas 21.02.2014. sēdes
lēmumu (prot.Nr.5, 1.p.),
1. Apstiprināt Apes novada Sociālā dienesta noteikumus „Atbalsta pakalpojumi higiēnas
nodrošināšanā”.
2. Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.martu.
Pielikumā: Apes novada Sociālā dienesta noteikumi „Atbalsta pakalpojumi higiēnas
nodrošināšanā” .

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Apstiprināti
ar Apes novada domes 27.02.2014.
lēmumu Nr.19 (prot. Nr.4, 1.1.p.)
Apes novada Sociālā dienesta noteikumi
„Atbalsta pakalpojumi higiēnas nodrošināšanā”
Izdoti saskaľā ar LEADER realizēto projektu
„Apes novada Sociālā dienesta alternatīvo
pakalpojumu telpas pilnveidošana”
1.Atbalsta pasākumi higiēnas nodrošināšanā ietver veļas mazgāšanas un dušas izmantošanas iespējas.
2.Atbalsta pakalpojumu higiēnas nodrošināšanā mērķis ir sniegt iespēju sociālās atstumtības riskam
pakļautām personām sociālās funkcionēšanas spēju uzlabošanai.
3.Atbalsta pakalpojumi higiēnas nodrošināšanā tiek sniegti personām, kurā deklarētā dzīves vieta ir
Apes novada administratīvajā teritorijā.
4.Atbalsta pakalpojumi tiek nodrošināti:
*Apes novada Sociālais dienests Tirgus iela 5, Ape, Apes novads (veļas mazgāšana, duša).
5.Pakalpojumi pieejami:
* Trūcīgām ģimenēm ar bērniem;
*Pensijas vecuma personām;
*Personām ar invaliditāti;
*Represētās personas;
*Černobiļas AES seku likvidācijas dalībnieki.
6.Pakalpojuma saľemšanai nepieciešamie dokumenti:
*Izziľa par trūcīgas ģimenes/personas statusam;
*Invalīda apliecība;
*Pensionāra apliecība;
*Represētās personas apliecība;
*Černobiļas AES seku likvidācijas dalībnieka apliecība.
7.Atbalsta pakalpojumu higiēnas nodrošināšanā pakalpojumu maksa var tikt grozīta, saskaľā ar Apes
novada domes pieľemtiem lēmumiem, kas regulē maksu par komunālajiem pakalpojumiem,
elektroenerģijas resursu patēriľu.
8.Maksa par atbalsta pakalpojumu higiēnas nodrošināšanā ir noteikta saskaľā ar šo noteikumu
pielikumu Nr.1.
9.Atbalsta pakalpojumu higiēnas nodrošināšanā pakalpojumu darba laiki:
Diena
Vieta
Darba laiks
Otrdiena
Apes novada Sociālais
10.00- 16.00
dienests Tirgus iela 5, Ape.
Ceturtdiena
Apes novada Sociālais
10.00- 16.00
dienests Tirgus iela 5, Ape.
10.Maksa par pakalpojumu:
Pakalpojuma veids
Cena
Duša
2.00 euro (1.65 euro un PVN 0.35 euro)
bērniem
1.00 euro (0.83 euro un PVN 0.17 euro)
pakalpojuma „Aprūpe mājās” ľēmējiem
1.50 euro (1.24 euro un PVN 0.26 euro)
Veļas mazgāšana
pakalpojuma „Aprūpe mājās” ľēmējiem

2.00 euro (1.65 euro un PVN 0.35 euro)
1.50 euro (1.24 euro un PVN 0.26 euro)

11.Norēķināties par pakalpojumiem pirms to saľemšanas ir iespējams Apes novada kasē, Stacijas ielā
2, Apē, Apes novads LV 4337 (pirmajā stāvā).
12.Nolikums stājas spēkā ar 2014.gada 1.martu.
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Pielikums Nr.1
Apes novada Sociālā dienesta noteikumiem
„Atbalsta pakalpojumi higiēnas nodrošināšanā”
Apstiprināti
ar Apes novada domes 27.02.2014.
lēmumu Nr.19 (prot. Nr.4, 1.1.p.)
Veļas mazgāšana vienam ciklam
Izmaksas cena ar PVN:
Ūdens
0.057 l x 0.54 euro
Kanalizācija
0.057 l x 0.87 euro
Elektrība
1.7 kw x 0.17 euro x 2st
Amortizācija
Pulveris
Uzkopšana/mašīnas
0.5 st x 1.98 euro
apkalpošana (aprūpētājs)
Papildus izmaksas (filtri,
remonti u.c.)
Kopā:

0.03 euro
0.05 euro
0.58 euro
0.01 euro
0.24 euro
0.99 euro
0.14 euro
2.00 euro

(1.65 euro un PVN
0.35 euro)

*Veļas mazgāšanas cikla ilgums- 2 stundas
*Elektrības patēriľš- 1.7 kWh
*1 kw elektroenerģijas maksā- 0.17 euro
*Mazgāšanas reizē tiek patērēts ūdens- 57 l
*1 kubs ūdens maksā- 0.54 euro
*1 kubs kanalizācijas izcenojums- 0.87 euro
*Veļas pulveris „Boľuks” ar kalgonu 2 kg paka 20 mazgāšanas reizēm- 4.70 euro
*Amortizācija- 20% gadā
*Aprūpētāja darba samaksa 1st- 1.98 euro
*Papildus izmaksas (filtri, remonts u.c.)- 0.14 euro
Duša
Izmaksas cena ar PVN:
Ūdens
Kanalizācija
Elektrība
Amortizācija
Dezinfekcijas līdzekļi
Uzkopšana (aprūpētājs)
Papildus izmaksas (higiēnas
prasību nodrošināšana)

0.050 m3 x 0.54 euro
0.050 m3 x 0.87 euro
2.5 kw x 0.17 euro

0.5 st x 1.98 euro
Kopā:

0.03 euro
0.04 euro
0.43 euro
0.01 euro
0.24 euro
0.99 euro
0.26 euro
2.00 euro

(1.65 euro un PVN
0.35 euro)

*Dušas izmantošanas ilgums- 45 min.
*Elektrības patēriľš- 2.5 kWh
*1 kw elektroenerģijas maksā- 0.17 euro
*Mazgāšanās reizē tiek patērēts ūdens- 50 l
*1 kubs ūdens maksā- 0.54 euro
*1 kubs kanalizācijas izcenojums- 0.87 euro
*Aprūpētāja darba samaksa 1st- 1.98 euro
*Dezinfekcijas līdzekļi 1 mazgāšanās reizei- 0.10 euro
*Papildus izmaksas (inventāra (tualetes, duškabīnes, telpas) uzkopšanas līdzekļi, darba aizsardzības
normu ievērošana, higiēnas prasību nodrošināšana) 1 mazgāšanās reize -0.26euro.
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr.LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2014.gada 27. februārī

sēdes protokols Nr. 4, 1.2.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.20
Apē
Par grozījumiem Apes novada domes 26.09.2013. lēmumā Nr. 302 (prot.Nr.16, 7.1.p.)
„Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Apes novada domes administrācijā un domes
iestādēs un struktūrvienībās” 1.pielikumā
Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 7.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.pukta g) apakšpunktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 20.pantu, Apes novada
pašvaldības Sociālā dienesta realizēto LEADER projektu „Apes novada Sociālā dienesta alternatīvo
pakalpojumu telpas pilnveidošana” un pamatojoties uz domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas
21.02.2014. sēdes lēmumu (prot.Nr.5, 1.p.),
1.Izdarīt grozījumus Apes novada domes 26.09.2013. lēmumā Nr. 302 (prot.Nr.16, 7.1.p.)
„Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Apes novada domes administrācijā un domes iestādēs un
struktūrvienībās” 1.pielikumā „ Apes novada domē (administrācijā) un tās iestādēs/struktūrvienībās
sniegtie maksas pakalpojumi”:
1.1. Iekļaut sadaļu Apes novada domes Sociālais dienests.
Pielikumā: 1.Pielikuma grozījumi–papildinājumiApes novada domes Sociālais dienests (uz 1 lpp.).
2.Lēmuma stājas spēkā ar 01.03.2014.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Pielikums
Apes novada domes 27.02.2014.
lēmums Nr.20
( prot.Nr.4, 1.2.p.) Grozījumi
1.pielikums
Apes novada domes 26.09.2013.
Lēmumam Nr.302 (prot. Nr.16, 7.1.p.)
APES NOVADA DOMES SOCIĀLAIS DIENESTS
Pakalpojuma veids
Aprūpe mājās

Cena
1,71 euro

Duša

2.00 euro (1.65 euro un PVN 0.35
euro)

bērniem

1.00 euro (0.83 euro un PVN 0.17
euro)

pakalpojuma „Aprūpe mājās” ľēmējiem

1.50 euro (1.24 euro un PVN 0.26
euro)

Veļas mazgāšana

2.00 euro (1.65 euro un PVN 0.35
euro)

pakalpojuma „Aprūpe mājās” ľēmējiem

1.50 euro (1.24 euro un PVN 0.26
euro)

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr.LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2014.gada 27. februārī

sēdes protokols Nr. 4, 2.p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.21
Apē

Par Apes novada domes 27.02.2014. saistošo noteikumu Nr.2/2014 „Par grozījumiem Apes
novada pašvaldības domes 27.08.2009 saistošajos noteikumos Nr.2 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Apes novadā” redakcijas apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 21.panta
pirmās daļas 16.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, kā arī 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, Sociālo jautājumu komitejas
12.02.2014. lēmumu un Finanšu un tautsaimniecības komitejas 21.02.2014. lēmumu (prot.Nr.5, 2.p.),
1. Apstiprināt Apes novada pašvaldības domes 27.02.2014. saistošo noteikumu Nr.2/2014
„Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes 27.08.2009 saistošajos noteikumos Nr.2
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Apes novadā”” redakciju.
2. Saistošie noteikumi trīs darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā ar drošu
elektronisko parakstu un laika zīmogu nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi par
pieľemto saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likuma noteiktajā termiľā atzinums nav
nosūtīts, publicēt saistošos noteikumus Apes novada informatīvajā izdevumā “Apes novada
ziľas”.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Apes novada informatīvajā
izdevumā “Apes novada ziľas”.
5. Pēc saistošo noteikumu spēkā stāšanās publicēt tos pašvaldības mājas lapā www.apesnovads.lv
Pielikumā :
1. Apes novada pašvaldības domes 27.02.2014. saistošie noteikumi Nr.2/2014 „Par grozījumiem
Apes novada pašvaldības domes 27.08.2009 saistošajos noteikumos Nr.2 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Apes novadā””- uz 1 lpp.
2. Paskaidrojuma raksts- uz 1 lpp.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr.LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
Apē
2014.gada 27. februārī

sēdes protokols Nr. 4, 2.p

Apes novada domes 27.02.2014. saistošie noteikumi Nr.2/2014 „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 grozījumus Apes novada pašvaldības domes 27.08.2009. saistošajos noteikumos Nr.2
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Apes novadā” (prot.Nr.16, 17. §) :
1.1. Izteikt I nodaļas 2.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.4. maznodrošināta ģimene (persona) - ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim
mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 euro”.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Apes novada domes 27.02.2014. saistošie noteikumi Nr.2/2014 „Par grozījumiem Apes novada
pašvaldības domes 27.08.2009 saistošajos noteikumos Nr.2
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Apes novadā”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1.Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
Ar 2014.gada 27..februāra saistošajiem noteikumiem Nr.2/2014 „Grozījumi Apes
novada pašvaldības domes 27.08.2009. saistošajos noteikumos Nr.2 „Par
sociālās palīdzības pabalstiem Apes novadā” precizēta summa - ienākumu
slieksnis, kas nosaka maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu,
ľemot vērā reālo situāciju un Apes novadā dzīvojošo ienākumu līmeni.

2. Īss projekta satura 2.1. Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir precizēt ienākumu slieksnis, kas
izklāsts
nosaka maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
pašvaldības
budžetu

3.1.Saistošo noteikumu projekts neietekmē esošo pašvaldības budžetu, jo pabalsti
tiek piešķirti nepārsniedzot budžetā paredzēto finansējuma apjomu.
3.2. Lai nodrošinātu Saistošo noteikumu izpildi nav nepieciešams veidot jaunas
institūcijas, darba vietas, paplašināt esošo institūciju kompetenci.

4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzľēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā

4.1. Mērķa grupas, ko ietekmē saistošie noteikumi ir - trūcīgas personas
(ģimenes), garantētā minimālā ienākuma pabalsta saľēmēji.
4.2. Noteikumi uzľēmējdarbības vidi neietekmē.
4.3. Tiesiskais regulējums nerada jaunas tiesības un neuzliek jaunus pienākumus.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

5.1. Institūcija, kurā privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā
Apes novada sociālais dienests ar tā pārstāvjiem pagastu pārvaldēs uz vietām.
5.2. Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras, piedāvātais
regulējums nemaina līdzšinējo kārtību.

6. Kā tiks
nodrošināta
normatīvā akta
izpilde

6.1. Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju funkcijas netiks
paplašinātas.
6.2. Normatīvais akts tiks publicēts laikrakstā “Apes Novada ziľas”, un
pašvaldības mājas lapā www.apesnovads.lv internetā.

7. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

7.1. Sabiedrības pārstāvji, ar kuriem notikušas konsultācijas saistošo noteikumu
izstrādes procesā – pašvaldību sociālie darbinieki;
7.2. Tika izmantotas pārrunas.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr.LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2014.gada 27. februārī

sēdes protokols Nr. 4, 3.p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.22
Apē

Par Apes novada pašvaldības domes 27.02.2014. saistošo noteikumu Nr.3/2014
„Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes 26.04.2012. saistošajos noteikumos
Nr. 7/2012” Par sociālajiem pakalpojumiem Apes novadā” redakcijas apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 21.panta pirmās
daļas 16.punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu un Apes
novada domes sociālo jautājumu komitejas 12.02.2014. lēmumu un Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 21.02.2014. lēmumu (prot.Nr.5, 3.p.);
1. Apstiprināt Apes novada pašvaldības domes 27.02.2014. saistošo noteikumu Nr.3/2014
„Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes 26.04.2012. saistošajos noteikumos
Nr. 7/2012 ” Par sociālajiem pakalpojumiem Apes novadā” redakciju.
2. Saistošie noteikumi trīs darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā ar drošu
elektronisko parakstu un laika zīmogu nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi par
pieľemto saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likuma noteiktajā termiľā atzinums nav
nosūtīts, publicēt saistošos noteikumus Apes novada informatīvajā izdevumā “Apes novada
ziľas”.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Apes novada informatīvajā
izdevumā “Apes novada ziľas”.
5. Pēc saistošo noteikumu spēkā stāšanās publicēt tos pašvaldības mājas lapā www.apesnovads.lv .
Pielikumā :
1. Saistošie noteikumi Nr.3/2014 „„Grozījumi Apes novada pašvaldības domes 26.04.2012.
saistošajos noteikumos Nr.7/2012 „Par sociālajiem pakalpojumiem Apes novadā””uz 1 lpp.,
2.

Paskaidrojuma raksts- uz 1 lpp.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr.LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
Apē
2014.gada 27. februārī

sēdes protokols Nr. 4, 3.p
Apstiprināti
ar Apes novada pašvaldības domes
27.02.2014 sēdes lēmumu Nr.22 (prot.Nr.4, 3.p)

APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 27.02.2014. SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 3/2014
„GROZĪJUMI 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 budžeta” 6.punktu
Izdarīt grozījumus Apes novada pašvaldības domes 26.04.2012. saistošajos noteikumos
Nr.7/2012 „Par sociālajiem pakalpojumiem Apes novadā”(prot.Nr.8, 25.p):
1. Izteikt 14.punkta „Aprūpes mājās pakalpojumu samaksas kārtība”:
1.1.
14.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
„14.1.3. I, II grupas invalidiem, kurām ienākumi nepārsniedz 214 euro, kuriem
saskaľā ar Civillikumu nav apgādnieku (pilngadīgi bērni) un kuri nesaľem Valsts
piešķirtu kopšanas pabalstu”;
1.2.

14.1.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
„14.1.4.Vecuma pensionāriem, kuriem ienākumi nepārsniedz 214 euro, kuras
sasniegušas 70 gadu vecumu un kurām nav likumīgo apgādnieku”;

1.3.

14.3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
„14.3.1. ja personas pensijas apmērs ir virs 214 euro un nepārniedz 256 euro noteikta
70% atlaide (30% līdzmaksājums no pakalpojuma summas);

1.4.

14.3.2. punktu izteikt šādā redakcijā:
„14.3.2. ja personas pensijas apmērs ir virs 256 euro un nepārsniedz 270 euro,
noteikta 30% atlaide (70% līdzmaksājums no pakalpojuma summas)”.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 27.02.2014. SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 3/2014
„GROZĪJUMI APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 26.04.2012 SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS
NR.7/2012
„PAR SOCIĀLAJIEM PAKALPOJUMIEM APES NOVADĀ”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

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

Norādāmā informācija
1.1. 2014.gada 27.februāra saistošo noteikumu Nr.3/2014 „Grozījumi Apes
novada pašvaldības domes 26.04.2012. saistošajos noteikumos Nr.7/2012
„Par sociālās pakalpojumiem Apes novadā” nepieciešamības pamatā ir
saistošajos noteikumos noteiktas izmaiľas samaksas kārtībā par
pakalpojumu - aprūpe mājās dažādām Apes novada iedzīvotāju, potenciālo
klientu, grupām.
2.2. 2014.gada 27.februāra saistošo noteikumu Nr.3/2014 „Grozījumi Apes
novada pašvaldības domes 26.04.2012. saistošajos noteikumos Nr.7/2012
„Par sociālās pakalpojumiem Apes novadā” nosaka samaksas izmaiľas: I un
II grupas invalīdiem un vecuma pensionāriem palielinot slieksni, kas dod
iespēju saľemt aprūpe mājās pakalpojumu par pašvaldības līdzekļiem, kā arī
nosaka palielinātu slieksni tiem pensionāriem, kam pienākas samaksas
atlaides.
3.1.Saistošo noteikumu projekts neietekmē esošo pašvaldības budžetu, jo
pabalstu apjoma iespējamais pieaugums tika ľemts vērā sastādot attiecīgā
gada budžetu, kā arī atlaides tiek piešķirtas nepārsniedzot sociālajā budžetā
paredzēto finansējuma apjomu.
3.2. Lai nodrošinātu Saistošo noteikumu izpildi nav nepieciešams veidot jaunas
institūcijas, darba vietas, bet paplašināt sociālo darbinieku sniegto sociālo
pakalpojumu klāstu, neplānojas paplašināt esošo institūciju kompetenci.
4.4. Mērķa grupas, ko ietekmē saistošie noteikumi ir - Apes novada iedzīvotāji,
kam nepieciešams pakalpojums aprūpe mājās.
4.5. Noteikumi uzľēmējdarbības vidi neietekmē.
4.6. Tiesiskais regulējums nerada jaunas tiesības un neuzliek jaunus
pienākumus.
5.3. Institūcija, kurā privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā
- Apes novada sociālais dienests, tā darbinieki pagastu pārvaldēs, kā arī
Apes novada bāriľtiesa.
5.4. Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras, piedāvātais
regulējums nemaina līdzšinējo kārtību.

6. Kā tiks
nodrošināta
normatīvā akta
izpilde

7.3. Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju funkcijas netiks
paplašinātas.
7.4. Normatīvais akts tiks publicēts laikrakstā “Apes Novada ziľas”,
un
pašvaldības mājas lapā www.apesnovads.lv internetā.

8. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

8.1. Sarunas un konsultācijas noteikumu grozījumu izstrādes procesā notikušas
ar Apes novada domes deputātiem, sociālajiem darbiniekiem, pensionāru
padomes pārstāvjiem(kas bija izmaiľu iniciatori), Apes novada
iedzīvotājiem-potenciālajiem pakalpojuma saľēmējiem.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr.LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2014.gada 27. februārī

sēdes protokols Nr. 4, 4.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.23
Apē
Par materiāla atbalsta sniegšanu Apes novada sociālās mājas „Jaunroze” īrniekiem
2014.gada apkures sezonā
Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 7.punktu un 21.panta pirmās daļas
27.punktu un Apes novada domes sociālo jautājumu komitejas 12.02.2014. lēmumu un Apes novada
domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 21.02.2014.lēmumu (prot. Nr.5, 4.p.),
1. Segt kopējās elektrības izdevumus, līdz 300 kw/h, Apes novada sociālās mājas „Jaunroze”
iedzīvotājiem 2014. gada apkures sezonā (no 01.01.2014.līdz 31.03.2014. un no 01.11.2014.
līdz 31.12.2014.).
2. Finansējuma avots – Apes novada budžets, Apes komunālās saimniecības budžeta līdzekļi.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr.LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2014.gada 27. februārī

sēdes protokols Nr. 4, 5.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.24
Apē
Par Apes novada kultūrvēsturiskā mantojuma apvienības nolikuma un vadītāja apstiprināšanu
Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 5. punktu, 21.panta
pirmās daļas 8. un 9. punktu, Muzeju likumu, Ministru kabineta 21.11.2006. noteikumiem Nr. 956
„Par Nacionālo muzeju krājumu”, Ministru kabineta 13.10.2009. noteikumiem Nr. 1178 "Attīstības
plānošanas izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi”, Apes novada domes Izglītības, kultūras un
sporta komitejas 17.02.2014 lēmumu prot. Nr.2, 2.p. un Finanšu un tautsaimniecības komitejas
21.02.2014. lēmumu prot.Nr.5, 5.p.,
1. Apstiprināt Apes novada kultūrvēsturiskā mantojuma apvienības nolikumu.
2. Uzdot Apes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai nodrošināt Apes novada
kultūrvēsturiskā mantojuma apvienības finanšu un grāmatvedības uzskaiti.
3. Nolikums stājas spēkā ar pieľemšanas dienu.
4. Apstiprināt par Apes novada kultūrvēsturiskā mantojuma apvienības vadītāju - J.Vītola
memoriālā muzeja vadītāju Inetu Riepnieci.
5. Veikt grozījumus 2013.gada 19.decembra Apes novada domes lēmumā Nr.408 (sēdes protokols
Nr. 21, 23.4.p) „Par Apes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku darba
samaksas noteikšanas kārtību” atbilstoši Nolikumā noteiktajam.
Pielikumā: Apvienības nolikums uz 3 lapām.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Apstiprināts
ar Apes novada pašvaldības domes
27.02.2014 sēdes lēmumu Nr.24 (prot.Nr.4, 5.p)

APES NOVADA KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA APVIENĪBAS
NOLIKUMS
1. VISPĀRĪGĀ DAĻA

1.1. Apes novada kultūrvēsturiskā mantojuma apvienība, turpmāk tekstā „Apvienība", ir Apes
novada pašvaldības struktūrvienība, kas apvieno iestādes un struktūrvienības Apē, Trapenē,
Virešos un Gaujienā, nolikumā noteiktā mērķa sasniegšanai.
1.2. Apvienības darbības mērķis ir valsts kultūrpolitikas un normatīvos aktos noteiktās
kompetences ietvaros vākt, saglabāt, pētīt un popularizēt Apes novada kultūrvides materiālās
un nemateriālās vērtības un vēstures liecības.
1.3. Apvienība savā darbībā ievēro Satversmi, Muzeju likumu, noteikumus par Nacionālo muzeju
krājumu, likumu par kultūras pieminekļu aizsardzību un citus saistošos normatīvos aktus,
Apes novada domes lēmumus, rīkojumus un šo Nolikumu.
1.4. Apvienības juridiskā adrese: «Anniľas», Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads, LV4339
2. APVIENĪBAS UZDEVUMI UN FUNKCIJAS

2.1. Īstenot Apvienības mērķus un tiem atbilstošu krājuma politiku – vākt, pētīt, komplektēt,
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

dokumentēt un saglabāt struktūrvienību profilam atbilstošas krājuma kolekcijas.
Veidot mērķiem atbilstošas pastāvīgās un tematiskās ekspozīcijas, izstādes un pasākumus.
Pilnveidot struktūrvienību materiāltehnisko bāzi kvalitatīvu un mūsdienīgu pakalpojumu
nodrošināšanai.
Apvienības ietvaros organizēt un nodrošināt normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības,
darba aizsardzības noteikumu ievērošanu.
Rūpēties par vides labiekārtošanu, saglabājot ēkas un būves kā vienotu kultūrvēsturisko
mantojumu.

3. APVIENĪBAS PIENĀKUMI UN TIESĪBAS:

3.1. Apvienības pienākumi:
3.1.1. Organizēt un nodrošināt struktūrvienību krājuma uzskaiti, saglabāšanu un pieejamību
apmeklētājiem, pētniekiem;
3.1.2. Sniegt ikgadēju pārskatu un nepieciešamo informāciju par savu darbību pārraugošajām
institūcijām un Apes novada domei.
3.2. Apvienības tiesības:
3.2.1. Sniegt maksas pakalpojumus, veikt izdevējdarbību un apstiprinātā budžeta ietvaros
izmantot iegūtos līdzekļus darbības attīstībai, kolekciju papildināšanai un saglabāšanai,
restaurācijai, darbinieku profesionālo zināšanu pilnveidošanai, viľu materiālai
stimulēšanai un pētnieciskā darba nodrošināšanai;
3.2.2. lūgt un saľemt Kultūras ministrijas metodisko atbalstu;
3.2.3. saľemt līdzekļus no valsts budžetā speciāli paredzētiem mērķiem, īpašu
kultūrvēsturisku, tēlotājas mākslas un citu nacionāli nozīmīgu projektu un programmu
realizēšanai;
3.2.4. piešķirtā budžeta ietvaros slēgt civiltiesiskus darījumus, lai sekmētu struktūrvienību

3.2.5.
3.2.6.

3.2.7.
3.2.8.

darbības nodrošināšanu, krājuma saglabāšanu un papildināšanu;
atbilstoši kompetencei sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskām
organizācijām, fiziskām un juridiskām personām, kā arī starptautiskām institūcijām;
saľemt Apes novada pašvaldības budžeta līdzekļus Apvienībā ietilpstošo iestāžu un
struktūrvienību valdījumā esošo ēku, būvju, vides un infrastruktūras objektu uzturēšanai,
kā arī papildu finansu līdzekļus ziedojumu un dāvinājumu veidā;
saskaľojot ar pašvaldību, Apvienība ir tiesīga patstāvīgi sadarboties ar muzejiem citās
valstīs, iestāties starptautiskās organizācijās un piedalīties to darbā;
realizēt citas normatīvajos aktos paredzētās tiesības.

4. APVIENĪBAS PĀRVALDE UN STRUKTŪRA
4.1. Apvienības darbu vada vadītājs, kuru pieľem un atbrīvo no darba Apes novada Dome;
4.2. Apvienības vadītājs:
4.2.1. organizē un vada Apvienības darbu, nodrošinot tās mērķu un uzdevumu izpildi;
4.2.2. apkopo Apvienības struktūrvienību budžetu un darbības plānus, nodrošinot piešķirtā
finansējuma lietderīgu un apvienības mērķiem atbilstošu izmantošanu;
4.2.3. bez īpaša pilnvarojuma, pārstāv Apvienības intereses attiecībās ar citām fiziskām un
juridiskām personām, valsts un pašvaldību institūcijām un sabiedriskām u.c.
organizācijām;
4.2.4. atbild par darbinieku profesionālās izglītības pilnveidošanu;
4.2.5. veido Apvienības struktūrvienības, saskaľojot ar Apes novada Domi vai pēc Domes
iniciatīvas;
4.2.6. organizē struktūrvienību ēku, būvju, vides un infrastruktūras objektu uzturēšanu un
apsaimniekošanu;
4.2.7. veic citas normatīvajos aktos noteiktās darbības
4.3. Apvienībā ietilpst šādas struktūrvienības:
4.3.1. Jāzepa Vītola memoriālais muzejs „Anniľas”, adrese «Anniľas», Gaujiena, Gaujienas
pagasts, Apes novads, LV-4339, kur vāc, glabā, pēta un popularizē liecības par Jāzepa
Vītola personību un daiļradi un kura darbību nosaka muzeja nolikums;
4.3.2. Elīnas Zālītes memoriālā māja, adrese Dzirnavu iela 24, Ape, Apes novads, LV –
4337, kur vāc, glabā, pēta un popularizē liecības par dzejnieces Elīnas Zālītes
personību un daiļradi;
4.3.3. Apes novadpētniecības māja, adrese Pasta iela 9, Ape, Apes novads, LV-4337, kur
vāc, glabā, pēta un popularizē liecības par Apes pilsētas un pagasta vēsturi un
ievērojamiem cilvēkiem;
4.3.4. Trapenes novadpētniecības māja, adrese „Vairogi”, Trapene, Trapenes pagasts, Apes
novads, LV-4348, kur vāc, glabā, pēta un popularizē liecības par Trapenes pagasta
vēsturi un ievērojamiem cilvēkiem;
4.3.5. Virešu novadpētniecības istaba, adrese „Vecvireši”, Virešu pagasts, Apes novads, LV
– 4355, kur vāc, glabā, pēta un popularizē liecības par Virešu pagasta vēsturi un
ievērojamiem cilvēkiem.
4.4. Apvienības funkcijas īsteno darbinieki, kuru amatu sarakstu un skaitu nosaka Apes novada
dome. Darbinieku pienākumus nosaka amatu aprakstos, ko sagatavo Apvienības vadītājs un
saskaľo Apes novada Domes izpilddirektors.
4.5. Apvienībā darbojas krājuma komisija, kuras darbību nosaka Apes novada Domes
izpilddirektora apstiprināts Nolikums.
4.6. Apes novada domes izpilddirektors pēc Apvienības vadītāja ieteikuma, pieľem un atbrīvo
no darba Apvienības un Apvienībā ietilpstošo struktūrvienību darbiniekus.
4.7. Apes novada dome organizē un pilnvaro atbilstošas struktūras Apvienības grāmatvedības
uzskaites vešanai un lietvedības kārtošanai,, kā arī nodrošina citas normatīvajos aktos
noteiktās darbības.

5. APVIENĪBAS FINANSU LĪDZEKĻI
5.1. Apvienības darbību finansē no:
5.1.1. pašvaldības piešķirtā budžeta;
5.1.2. ieľēmumiem no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un biļešu realizācijas;
5.1.3. fizisko un juridisko personu ziedojumiem un dāvinājumiem;
5.1.4. dažādu projektu īstenošanai piešķirtajiem vai konkursu kārtībā iegūtajiem programmu
un fondu līdzekļiem.
5.2. Apvienības finanšu līdzekļi tiek paredzēti:
5.2.1. Apvienības darbības nodrošināšanai, personāla algošanai un nodokļu maksājumiem;
5.2.2. struktūrvienību krājuma saglabāšanai un fiziskajai drošībai, krājuma izpētei un
izmantošanai, sabiedrības izglītošanai un kultūrvēsturisko vērtību popularizēšanai,
veidojot ekspozīcijas un izstādes, kā arī izmantojot citus izglītošanas un
popularizēšanas veidus;
5.2.3. struktūrvienību ēku un būvju uzturēšanai un remontam;
5.2.4. struktūrvienību krājuma papildināšanai (priekšmetu iepirkšanai, ekspedīcijām,
konservācijai un restaurācijai);
5.2.5. starptautiskai sadarbībai.
5.3. Papildus iegūtie finanšu līdzekļi tiek ieskaitīti Apvienības budžetā un tos izmanto
Apvienības attīstībai.
5.4. Apvienības finanšu darbība un tās kontrole tiek veikta saskaľā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem, Apes novada Domes lēmumiem, rīkojumiem.
6. APVIENĪBAS DARBĪBAS UZRAUDZĪBA UN TIESISKUMA NODROŠINĀŠANA
6.1. Apes novada dome:
6.1.1. lemj par Apvienības darba izbeigšanu;
6.1.2. lemj par Apvienībā ietilpstošajām struktūrvienībām, to skaita palielināšanu vai izslēgšanu
no Apvienības;
6.1.3. lemj par Apvienības nolikuma grozījumiem un papildinājumiem;
6.1.4. kontrolē Apvienības darbību, budžetā piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu, rīcības
tiesiskumu, darbības efektivitāti;
6.2. Apvienības darbības tiesiskumu nodrošina Apvienības vadītājs, Apes novada Domes
amatpersonas un darbinieki atbilstoši savai kompetencei.
6.3. Apvienības vadītāja lēmumus vai faktisko rīcību var apstrīdēt Apes novada Dome
Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
7. APVIENĪBAS LIKVIDĀCIJA UN REORGANIZĀCIJA
7.1. Lēmumu par Apvienības likvidāciju vai reorganizāciju pieľem Apes novada Dome,
konsultējoties ar Muzeju padomi.
7.2. Reorganizācijas un likvidācijas gadījumos Apvienībai ir pienākums konsultēties ar Muzeju
padomi jautājumos par turpmāko rīcību ar Nacionālajā krājumā iekļautajiem muzeja
priekšmetiem.
8. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

8.1. Nolikums stājas spēkā ar pieľemšanas dienu.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda Harju

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr.LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2014.gada 27. februārī

sēdes protokols Nr. 4, 6.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.25
Apē
Par Jāzepa Vītola memoriālā muzeja „Anniľas” nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. punktu, Muzeju likumu,
Ministru kabineta 21.11.2006. noteikumiem Nr. 956 „Par Nacionālo muzeju krājumu”, Ministru
kabineta
13.10.2009. noteikumiem Nr. 1178 "Attīstības plānošanas izstrādes un ietekmes
izvērtēšanas noteikumi”, kā arī Apes novada kultūrvēsturiskā mantojuma apvienības izveidi un Apes
novada domes Apes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 17.02.2014 lēmumu prot.
Nr.2, 2.p. un Finanšu un tautsaimniecības komitejas 21.02.2014. lēmumu prot.Nr.5, 5.p.,
1. Apstiprināt Jāzepa Vītola memoriālā muzeja "Anniľas" nolikumu.
2. Uzdot Apes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai nodrošināt J.Vītola memoriālā
muzeja „Anniľas” finanšu un grāmatvedības uzskaiti.
3. Nolikums stājas spēkā ar pieľemšanas dienu.
4. Atzīt par spēku zaudējušu 2013.gada 28..martā apstiprināto Jāzepa Vītola memoriālā muzeja
„Anniľas” nolikumu.
Pielikumā: Muzeja nolikums uz 3 lapām.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

APSTIPRINĀTS
Ar Apes novada domes
27.02.2014. Lēmumu Nr.25 (prot.Nr.4, 6.p.)
JĀZEPA

VĪTOLA

MEMORIĀLĀ
NOLIKUMS

MUZEJA

„ANNIĽAS"

1. VISPĀRĪGĀ DAĻA

1.1. Jāzepa Vītola memoriālais muzejs "Anniľas", turpmāk tekstā „muzejs", ir sabiedrībai

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

pieejama pētnieciska un izglītojoša Apes novada pašvaldības iestāde, kas darbojas Apes
novada kultūrvēsturiskā mantojuma apvienības sastāvā.
Muzeja misija: Saglabāt un profesora Jāzepa Vītola kultūrvēsturisko mantojumu, iesaistot to
aktīvā un mūsdienīgā apritē.
Muzejs savā darbībā ievēro Satversmi, Muzeju likumu, Ministru kabineta 2006.gada
21.novembra noteikumus Nr.956 „Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu”, citus
saistošos normatīvos aktus, Apes novada domes lēmumus, rīkojumus un šo Nolikumu.
Muzeja pamatkrājums ir Nacionālā muzeju krājuma sastāvdaļa, kas atrodas valsts
aizsardzībā. Tā veidošana, uzskaite, papildināšana, saglabāšana un izmantošana tiek veikta
saskaľā ar Muzeju likumu un Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumiem
Nr.956 „Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu.
Muzeja adrese: «Anniľas», Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads, LV-4339

2. MUZEJA UZDEVUMI UN FUNKCIJAS

2.1. Īstenot muzeja misiju.
2.2. Realizēt misijai atbilstošu krājuma politiku – vākt, komplektēt, dokumentēt un saglabāt un
zinātniski apstrādāt muzeja profilam atbilstošas krājuma kolekcijas.

2.3. Veikt muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas pētniecības un sabiedrības izglītojošo
darbu.

2.4. Nodrošināt krājuma pieejamību sabiedrībai.
2.5. Veidot misijai atbilstošas, kvalitatīvas ekspozīcijas, izstādes un pasākumus muzeja
apmeklētājiem.

2.6. Pilnveidot muzeja materiāltehnisko bāzi kvalitatīvu un mūsdienīgu muzeja pakalpojumu
nodrošināšanai.

2.7. Izstrādāt un realizēt muzeja darbības un attīstības stratēģiju.
2.8. Nodrošināt darba aizsardzības, drošības tehnikas, ugunsdrošības un apsardzes noteikumu
ievērošanu.

2.9. Rūpēties par apkārtnes labiekārtošanu, veidojot vienotu ansambli un saglabājot
kultūrvēsturisko mantojumu.
3. MUZEJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS:

3.1. Muzeja pienākumi:
Nodrošināt muzeja krājuma saglabāšanu un pieejamību apmeklētājiem, pētniekiem
atbilstoši Ministru kabineta Noteikumiem par Nacionālo muzeju krājumu;
3.1.2. Veikt muzeja akreditāciju saskaľā ar Ministru kabineta izdotajiem Muzeju akreditācijas
noteikumiem;
3.1.3. Sniegt ikgadēju pārskatu un nepieciešamo informāciju par savu darbību pārraugošajām
institūcijām, Apes novada kultūrvēsturiskā mantojuma apvienībai un Apes novada
domei,
3.1.1.

3.2. Muzeja tiesības:
Sniegt maksas pakalpojumus, veikt izdevējdarbību un apstiprinātā budžeta ietvaros
izmantot iegūtos līdzekļus muzeja darbības attīstībai, kolekciju papildināšanai un
saglabāšanai, restaurācijai, darbinieku profesionālo zināšanu pilnveidošanai, viľu
materiālai stimulēšanai un pētnieciskā darba nodrošināšanai;
3.2.2. lūgt un saľemt Kultūras ministrijas metodisko atbalstu;
3.2.3. saskaľā ar Autortiesību likumu realizēt autortiesības uz muzeja pārvaldījumā esošo
Nacionālā krājuma daļu;
3.2.4. saľemt līdzekļus no valsts budžetā speciāli paredzētiem mērķiem, īpašu
kultūrvēsturisku, tēlotājas mākslas un citu nacionāli nozīmīgu projektu un programmu
realizēšanai;
3.2.5. Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izvest uz laiku muzeja kolekcijas vai atsevišķus
priekšmetus ārpus valsts robežām, ievērojot kultūras pieminekļu izvešanas kārtību un
saľemot Kultūras ministrijas atļauju; saľemt valsts garantētu apdrošināšanu
starptautisku izstāžu rīkošanai;
3.2.6. uz Apes novada domes pilnvarojuma pamata slēgt civiltiesiskus darījumus, lai
sekmētu muzeja darbības nodrošināšanu, krājuma saglabāšanu un papildināšanu,
ievērojot Ministru kabineta Noteikumus par Nacionālo muzeju krājumu;
3.2.7. atbilstoši kompetencei sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskām
organizācijām, fiziskām un juridiskām personām, kā arī starptautiskām institūcijām muzeja
darbības jautājumos;
3.2.8. saľemt Apes novada pašvaldības budžeta līdzekļus muzeja ēkas uzturēšanai, kā arī
papildu finansu līdzekļus ziedojumu un dāvinājumu veidā;
3.2.9. saskaľojot ar pašvaldību, muzejs ir tiesīgs patstāvīgi sadarboties ar muzejiem citās
valstīs, iestāties starptautiskās muzeju organizācijās un piedalīties to darbā.
3.2.1.

4. MUZEJA PĀRVALDE UN STRUKTŪRA

4.1. Muzeja darbu vada muzeja vadītājs:
izstrādā muzeja darbības stratēģiju, atbild par muzeja darbību kopumā;
izstrādā iekšējos noteikumus muzeja darbībai un tā valdījumā esošā Nacionālā
krājuma veidošanai, papildināšanai, uzskaitei, saglabāšanai un izmantošanai saskaľā ar
šo nolikumu un Ministru kabineta Noteikumiem par Nacionālo muzeju krājumu
4.1.3. sagatavo muzeja budžeta projektu un nodrošina piešķirtā finansējuma lietderīgu,
budžetam un muzeja mērķiem atbilstošu izmantošanu, kā arī muzeja mantas saglabāšanu;
4.1.4. pārstāv muzeja intereses valsts un pašvaldību institūcijās, sabiedriskās organizācijās,
4.1.5. atbild par darbinieku profesionālās izglītības pilnveidošanu;
4.1.6. sadarbībā ar Gaujienas pagasta pārvaldes komunālo nodaļu risina ar muzeja ēkas un
pieguļošās teritorijas apsaimniekošanu un uzturēšanu saistītos jautājumus;
4.2. Muzeja krājuma politiku realizē Apes novada kultūrvēsturiskā mantojuma apvienības krājuma
komisija, kas darbojas saskaľā ar krājuma komisijas nolikumu.
4.1.1.
4.1.2.

5. MUZEJA FINANSU LĪDZEKĻI

5.1. Muzeja darbību finansē no:
pašvaldības piešķirtā budžeta finansējuma;
ieľēmumiem no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un biļešu realizācijas;
fizisko un juridisko personu ziedojumiem un dāvinājumiem;
dažādu projektu īstenošanai piešķirtajiem vai konkursu kārtībā iegūtajiem programmu
un fondu līdzekļiem.
5.2. Muzeja finanšu līdzekļi tiek paredzēti:
5.2.1. muzeja darbības nodrošināšanai, personāla algošanai un nodokļu maksājumiem;
5.2.2. muzeja krājuma saglabāšanai un fiziskajai drošībai;
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.

muzeja krājuma izpētei un izmantošanai, sabiedrības izglītošanai un kultūrvēsturisko
vērtību popularizēšanai, veidojot ekspozīcijas un izstādes, kā arī izmantojot citus ar
muzeja darbu saistītus izglītošanas un popularizēšanas veidus;
5.2.4. muzeja ēkas uzturēšanai un remontam;
5.2.5. muzeja krājuma papildināšanai (priekšmetu iepirkšanai, ekspedīcijām);
5.2.6. muzeja priekšmetu konservācijai un restaurācijai;
5.2.7. starptautiskai sadarbībai.
5.3. Muzeja finanšu darbība un tās kontrole tiek veikta saskaľā ar normatīvajiem aktiem. Apes
novada kultūrvēsturiskā mantojuma apvienības vadītāja un Apes novada domes lēmumiem,
rīkojumiem.
5.2.3.

6. MUZEJA DARBĪBAS UZRAUDZĪBA

6.1. Apes novada dome:
lemj par muzeja nolikuma grozījumiem un papildinājumiem;
apstiprina muzeja darbības un attīstības stratēģiju;
kontrolē muzeja darbību, budžetā piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu, rīcības
tiesiskumu, darbības efektivitāti;
6.1.4. pieľem darbā, atbrīvo no darba muzeja vadītāju, informējot Muzeju padomi, un nosaka
amatalgu.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.

7. MUZEJA LIKVIDĀCIJA UN REORGANIZĀCIJA

7.1. Lēmumu par muzeja likvidāciju vai reorganizāciju pieľem Apes novada dome,
konsultējoties ar Muzeju padomi.

7.2. Reorganizācijas un likvidācijas gadījumos muzejam ir pienākums konsultēties ar Muzeju
padomi jautājumos par turpmāko rīcību ar Nacionālajā krājumā iekļautajiem muzeja
priekšmetiem.
8. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

8.1. Atzīt par spēku zaudējušu 2013.gada 28.martā apstiprināto Jāzepa Vītola memoriālais muzejs
"Anniľas" nolikumu.

8.2. Nolikums stājas spēkā ar pieľemšanas dienu.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda Harju

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr.LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2014.gada 27. februārī

sēdes protokols Nr. 4, 7.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.26
Apē
Par izdevumu noteikšanu uz vienu audzēkni pašvaldību savstarpējiem norēķiniem Apes novada
pirmskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēm no
2014.gada 1.janvāra
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu,
Ministru kabineta 13.07.1999. noteikumu Nr. 250 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie
norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 20.punktu un
saskaľā ar Apes novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 17.02.2014. lēmumu
(prot.Nr.2, 4.p.) un Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas 21.02.2014. lēmumu (prot.Nr.5,
7.p.) ,
Apstiprināt izdevumu tāmi pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības pakalpojumiem
Apes novada izglītības iestādēs no 2014.gada 1.janvāra saskaľā ar pielikumu.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr.LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2014.gada 27. februārī

sēdes protokols Nr. 4, 8.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.27
Apē
Par Pirmsskolas izglītības iestādes „Vāverīte”
darbu plānoto remontdarbu laikā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu,
Apes pirmskolas
izglītības iestādes „Vāverīte” nolikuma 12. un 16.punktu, PII „Vāverīte” vadītājas 12.02.2014.
iesniegumu nr. A/3-12.1/179 un domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 27.02.2014 lēmumu
(prot.Nr.5, 8.p.) ,
1. Slēgt Apes pirmskolas izglītības iestādi „Vāverīte“ bērnu apmeklējumam, sakarā ar iestādes
plānotajiem remontdarbiem, no š.g. 1.jūlija līdz š.g. 31.jūlijam;
2. Organizēt un nodrošināt no š.g. 1.augusta līdz 15.augustam Apes pirmskolas izglītības
iestādes „Vāverīte“ dežurgrupas darbu, plānoto remontdarbu laikā Dāvja Ozoliľa Apes
vidusskolā, pirmskolas izglītības iestādei ierādītajās telpās.
3. Uzdot PII „Vāverīte“ vadītājai Ilutai Apinei un Dāvja Ozoliľa vidusskolas direktoram Jānim
Ločam nodrošināt lēmuma izpildi.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr.LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2014.gada 27. februārī

sēdes protokols Nr. 4, 9.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.28
Apē
Par finansējuma piešķiršanu motokrosa blakusvāģu ekipāžai
Pamatojoties uz Jāľa Jegorova un Pētera Jegorova 2014.gada 20.janvāra iesniegumu, kas
saľemts un reģistrēts Apes novada domē 21.01.2014. ar Nr. A/3-16/35,
saskaľā ar likuma par „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5. punktu, 21.panta pirmās
daļas 2. un 27.punktu, Apes novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
17.02.2014. lēmumu (prot.Nr.2, 5.p.) un Finanšu un tautsaimniecības komitejas 21.02.2014. lēmumu
(prot. Nr.5, .9.p.) ,
1. Piešķirt motokrosa blakusvāģu ekipāžai Jānim un Pēterim Jegoroviem finansējumu
EUR350,00 (trīs simti piecdesmit eiro) apmērā, dalībai Latvijas kausa, Latvijas čempionāta
un Pasaules čempionāta Latvijā posma sacensībās.
2. Finansējuma avots - Apes novada budžets.
3. Finanšu un grāmatvedības nodaļai nodrošināt līdzekļu pārskaitījumu.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr.LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2014.gada 27. februārī

sēdes protokols Nr. 4, 10.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.29
Apē
Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „RAVELS”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 2., 23., 27.punktu un Apes novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
sēdes 17.02.2014. lēmumu (prot.Nr.2, 8.p.) un Apes novada Finanšu komitejas 21.02.2014. lēmumu
(prot.Nr.5, 10.p.),
1. Piešķirt biedrībai „RAVELS”, reģistrācijas Nr. 40008144339, finansējumu BMX trases
uzturēšanai, labiekārtošanai un sacensību rīkošanai EUR 2582.30 (divi tūkstoši pieci
simti astoľdesmit divi eiro 30 centi) apmērā no Apes novada budžeta līdzekļiem.
2. Apstiprināt sagatavoto sadarbības līgumu starp Apes novada domi un biedrību
„RAVELS”.
3. Finansējuma avots - Apes novada budžets.
4. Finanšu un grāmatvedības nodaļai nodrošināt līdzekļu pārskaitījumu.

Pielikumā: Sadarbības līguma projekts starp Apes novada domi un biedrību „Ravels”.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr.LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2014.gada 27. februārī

sēdes protokols Nr. 4, 11.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.30
Apē
Par Apes novada domes izpilddirektora V.Dandena 04.02.2014. rīkojuma Nr. A/3-07/13
„Par Sociālās aprūpes centra „Trapene” darbinieku darba algu izmaksu 2014.gada janvāra un
februāra mēnesī” apstiprināšanu
Saskaľā ar likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Apes novada un
Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 21.02.2014. lēmumu (prot.Nr.5, 11 p.) ,
1. Apstiprināt Apes novada domes izpilddirektora Viestura DANDENA 04.02.2014. rīkojumu
Nr. A/3-07/13 „Par Sociālās aprūpes centra „Trapene” darbinieku darba algu izmaksu
2014.gada janvāra un februāra mēnesī” .

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr.LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2014.gada 27. februārī

sēdes protokols Nr. 4, 12.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.31
Apē
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu Apes novada Trapenes pagasta Garajā, Sētas un Luksta
ezerā, un Gaujienas pagasta Zvārtavas ezerā
Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 11.panta 4.1 daļu, 5.panta 4.daļu un Ministru kabineta
30.11.2009. noteikumiem Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas
kārtību iekšējos ūdeľos” 3.1., 3.3. apakšpunktiem un Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumiem
Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību”, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un,
P.Kazaka, deklarētā dzīves vieta xxxxxxx, 05.12.2013. iesniegumu, kas saľemts Apes
novada domē 05.12.2013. un reģistrēts ar Nr. A/3-16/249,
E.Dimiľa, deklarētā dzīves vieta xxxxxxxx, 05.12.2013. iesniegumu, kas reģistrēts Apes
novada domē 05.12.2013. ar Nr. A/3-16/250,
D.Bukaldera, deklarētā dzīves vieta xxxxxxx, 04.12.2013.iesniegumu, kas reģistrēts Apes
novada domē 05.12.2013. ar Nr. A/3-16/247,
V.Vilciľa, deklarētā dzīves vieta xxxxxxx, 14.02.2014. iesniegumu, kas reģistrēts Apes
novada domē 2014.gada 17.februārī ar Nr.A/3-16/57,
A.Maltavnieka, deklarētā dzīves vieta xxxxxxx, 20.02.2014.gada iesniegumu, kas reģistrēta
Apes novada domē 2014.gada 20.februārī ar Nr. A/3-16/60,
G.Drīļa, deklarētā dzīves vieta xxxxxxxxx, 20.02.2014.gada iesniegumu, kas reģistrēta Apes
novada domē 2014.gada 20.februārī ar Nr. A/3-16/59,
D.Valtera, deklarētā dzīves vieta xxxxxxxx, 25.02.2014.gada iesniegumu, kas reģistrēta Apes
novada domē 2014.gada 27.februārī ar Nr. A/3-16/65,
un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 21.02.2014. lēmumu
(prot.Nr.5, 12.p.),
1. Iznomāt P.Kazakam, personas kods xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīves vieta xxxxxxx,
rūpnieciskās zvejas tiesības Apes novada Trapenes pagasta Garajā ezerā 30 m zvejas tīklu vai
vienu murdu uz vienu gadu līdz 2014.gada 31.decembrim, noslēdzot zvejas nomas līgumu ar
Apes novada domi.
2. Iznomāt A.Maltavniekam, personas kods xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīves vieta xxxxxxx,
rūpnieciskās zvejas tiesības Apes novada Trapenes pagasta Garajā ezerā 20 m zvejas tīklu uz
vienu gadu līdz 2014.gada 31.decembrim, noslēdzot zvejas nomas līgumu ar Apes novada
domi.
3. Iznomāt E. Dimiľam, personas kods personas kods xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīves vieta
xxxxxxx, rūpnieciskās zvejas tiesības Apes novada Trapenes pagasta Sētas ezerā 30 m zvejas
tīklu vai vienu murdu uz vienu gadu līdz 2014.gada 31.decembrim, noslēdzot zvejas nomas
līgumu ar Apes novada domi.
4. Iznomāt D.Bukalderam, personas kods personas kods xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīves vieta

5.

6.

7.

8.
9.
10.

xxxxxxx rūpnieciskās zvejas tiesības Apes novada Trapenes pagasta Sētas ezerā 30 m zvejas
tīklu vai vienu murdu uz vienu gadu līdz 2014.gada 31.decembrim, noslēdzot zvejas nomas
līgumu ar Apes novada domi.
Iznomāt D.Valteram, personas kods personas kods xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīves vieta
xxxxxxx, rūpnieciskās zvejas tiesības Apes novada Trapenes pagasta Sētas ezerā 15 m zvejas
tīklu uz vienu gadu līdz 2014.gada 31.decembrim, noslēdzot zvejas nomas līgumu ar Apes
novada domi.
Iznomāt V.Vilciľam, personas kods personas kods xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīves vieta
xxxxxxx, rūpnieciskās zvejas tiesības Apes novada Gaujienas pagasta Zvārtavas ezerā 50 m
zvejas tīklu vai vienu murdu ar sētu līdz 30 m (virsējos ūdeľos), uz vienu gadu līdz 2014.gada
31.decembrim, noslēdzot zvejas nomas līgumu ar Apes novada domi.
Iznomāt G.Drīlim, personas kods personas kods xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīves vieta
xxxxxxx, rūpnieciskās zvejas tiesības Apes novada Trapenes pagasta Luksta ezerā 25 m
zvejas tīklu vai vienu murdu uz vienu gadu līdz 2014.gada 31.decembrim, noslēdzot zvejas
nomas līgumu ar Apes novada domi.
Noteikt nomas maksu par zvejas tiesībām izejot no aprēķina - zivju tīkls, par katriem 5 m
(iekšējos ūdeľos) EUR2,85 apmērā.
Uzdot Apes novada domes izpilddirektoram Viesturam DANDENAM noslēgt rūpnieciskās
zvejas tiesību nomas līgumu.
Lēmums stājas spēkā domes sēdes lēmuma parakstīšanas dienā.

Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13A,
Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma
paziľošanas dienas.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

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

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr.LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2014.gada 27. februārī

sēdes protokols Nr. 4, 13.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.32
Apē
Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošanu īpašumā „Eglāji”
Apes pagastā, Apes novadā
Izskatot I.CEKULES, personas kods xxxxxx-xxxxx, 11.02.2014. iesniegumu par
lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošanu īpašumā „Eglāji” Apes pagastā, kas saľemts un
reģistrēts 12.02.2014. ar Nr. A/3-16/52, dome konstatē, ka apmežošanai paredzētā lauksaimniecības
zeme nav meliorēta, savukārt spēkā esošās Apes novada Apes pilsētas un pagasta teritorijas plānojuma
grafiskā daļā iesniegumā norādītās lauksaimniecības zemes nav paredzēts apmežot.
Izvērtēt reālo situāciju, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
1.punktu, 15.panta pirmās daļas 10.un 13. punktu,
Atļaut meža ieaudzēšana lauksaimniecībā izmantojamās zemēs nekustamā īpašumā „Eglāji”
Apes pagastā, īpašuma kadastra Nr. 3625 007 0077, pilnībā apmežojot zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 3625 007 0080.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā
13A, Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma
paziľošanas dienas.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

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

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr.LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2014.gada 27. februārī

sēdes protokols Nr. 4, 14.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.33
Apē
Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošanu īpašumā „Vīksnas”
Apes pagastā, Apes novadā
Izskatot B.FRANCKEVIČAS, personas kods xxxxxx-xxxxx, xxxxxxxx 13.02.2014.
iesniegumu par lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošanu īpašumā „Vīksnas”, Apes pagastā,
kas saľemts un reģistrēts 13.02.2014. ar Nr. A/3-16/53, dome konstatē, ka apmežošanai paredzētā
lauksaimniecības zeme nav meliorēta, savukārt spēkā esošās Apes novada Apes pilsētas un pagasta
teritorijas plānojuma grafiskā daļā iesniegumā norādītās lauksaimniecības zemes nav paredzēts
apmežot.
Izvērtēt reālo situāciju, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
1.punktu, 15.panta pirmās daļas 10.un 13. punktu,
Atļaut meža ieaudzēšana lauksaimniecībā izmantojamās zemēs nekustamā īpašumā „Vīksnas”
Apes pagastā, īpašuma kadastra Nr. 3625 006 0020, pilnībā apmežojot zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 3625 006 0020.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā
13A, Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma
paziľošanas dienas.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

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

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr.LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2014.gada 27. februārī

sēdes protokols Nr. 4, 15.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.34
Apē
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamā īpašuma „Dravnieki”, Trapenes pagastā, Apes novadā sadalīšanai
Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Metrum”, 14.02.2014. iesniegumu
Nr. 33/a/43-2014, kas saľemts Apes novada domē 14.02.2014. un reģistrēts ar Nr. A/3-12.3/180 par
nekustamā īpašuma „Dravnieki” Trapenes pagastā, Apes novadā, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 3684 002 0048 zemes ierīcības projekta apstiprināšanu,
pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu un 20.un 22.pantu, likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta 13.punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi” 9.8. un 30. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiľas kārtība” 16.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
15.pantu, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9.,
2.10. un 8.punktu, Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 21.02.2014. lēmumu
(prot.Nr.5, 15.p.),
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Dravnieki”, Trapenes pagastā,
Apes novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3684 002 0048 sadalīšanai.
2. Projektējamai zemes vienības daļai Nr. 1 ar platību 6,7 ha saglabāt esošo nosaukumu
„Dravnieki” un esošo adresi „Dravnieki”, Līzespasts, Trapenes pagasts, Apes novads, LV-4348.
3. Projektējamai zemes vienības daļai Nr. 2 ar platību 15.7 ha piešķirt jaunu nosaukumu
„Vecdravnieki”, Trapenes pagasts, Apes novads.
4. Projektējamai zemes vienības daļai Nr. 1 ar platību 6,7 ha saglabāt esošo nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, (NĪLM
kods 0101).
5. Projektējamai zemes vienības daļai Nr. 2 ar platību 15,7 ha noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, (NĪLM kods
0201).
6. Zemes ierīcības projekts realizējams 4 (četru) gadu laikā.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā
13A, Valmierā, LV 4201vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma
paziľošanas dienas.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr.LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2014.gada 27. februārī

sēdes protokols Nr. 4, 16.p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.35
Apē

Par paredzētās darbības akceptēšanu potenciālā dolomīta ieguves atradnē „Saulrīti”
Apes pagastā, Apes novadā
Izskatot SIA „Bonus 3”, reģistrācijas Nr. LV44103013993, 06.02.2014. iesniegumu par
paredzētās darbības akceptēšanu īpašumā „Saulrīti” Apes pagastā, kas saľemts un reģistrēts
06.02.2014. ar Nr. A/3-12.3/140, dome konstatē:
- lai izvērtētu iespējamās ietekmes vidi, tika izstrādāts ietekmes uz vidi novērtējums
paredzētai darbībai –potenciālai ietekmei, ko radītu dolomīta ieguve atradnē „Saulrīti” Apes pagastā,
Apes novadā.
- izstrādātais ietekmes uz vidi novērtējuma ziľojums tika nodots sabiedriskai apspriešanai,
apspriedes notika 15.06.2010. un 25.02.2011.
- ľemot vērā sabiedriskās apspriešanas sapulcēs izteiktos viedokļus, iedzīvotāju iesniegumus,
novada domes viedokli, tika izstrādāta ietekmes uz vidi novērtējuma papildinātā redakcija.
- Vides pārraudzības valsts birojs 2014.gada 15. janvārī ir izsniedzis Atzinumu Nr. 1 par
dolomīta ieguves derīgo izrakteľu atradnē „Saulrīti”, Apes novadā, ietekmes uz vidi novērtējuma
ziľojumu, kurā norādīts, ka dolomīta ieguve derīgo izrakteľu atradnē „Saulrīti” iespējama tikai ar
nosacījumu, ka tiek veikti pasākumi ietekmju mazināšanai uz apkārtējo vidi un iedzīvotāju īpašumiem.
Izvērtējot reālo situāciju, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
10.un 11. punktu, likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 22.panta otro daļu, 23.pantu, dome
nolemj:
1. Akceptēt plānoto darbību – potenciālo dolomīta ieguvi derīgo izrakteľu ieguvi atradnē
„Saulrīti” Apes pagastā, Apes novadā.
2. Noteikt obligātos pasākumus, kas veicami, lai novērstu vai mazinātu ietekmi uz apkārtējo
vidi, iedzīvotājiem un viľu īpašumiem atbilstoši šī lēmuma pielikuma Nr. 1.
2.
Veikt informēšanas pasākumus:
2.1. Triju dienu laikā pēc sēdes ievietot informāciju interneta vietnē
www.apesnovads.lv.;
2.2. piecu darbdienu laikā nosūta lēmumu publicēšanai vismaz vienā pašvaldības
izdotajā laikrakstā vai citā vietējā laikrakstā;
2.3. piecu darbdienu laikā nosūta lēmumu darbības ierosinātājam un Vides
pārraudzības valsts birojam;
2.4. Lūgt Vides pārraudzības valsts birojam par pieľemto lēmumu informēt
Igaunijas Republikas Vides ministriju.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā
13A, Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma
paziľošanas dienas.
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Pielikums
Apes novada domes 27.02.2014. lēmumam Nr. 35 (prot.Nr.4, 16.p.) )
„Par paredzētās darbības akceptēšanu
potenciālā dolomīta ieguves atradnē „Saulrīti”,
Apes pagastā, Apes novadā”
Obligātie pasākumi, kas veicami lai novērstu vai mazinātu ietekmi uz apkārtējo vidi
iedzīvotājiem un viľu īpašumiem
Darbi veicami tikai stingri ievērojot Ietekmes uz vidi novērtējumā noteiktos pasākumus,
ievērojot
Vides pārraudzības valsts biroja 2014.gada 15. janvāra „Atzinumā Nr. 1 Par dolomīta ieguves derīgo
izrakteľu atradnē „Saulrīti”, Apes novadā, ietekmes uz vidi novērtējuma ziľojumā” noteikto.
Saskaľā ar likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 20.panta (10)daļu darbu veikšanai tiek
noteikti nosacījumi, ar kādiem iespējama paredzētā darbība:
1. Konkrētie karjera un pievedceļa izveides un ekspluatācijas darbi plānojumi un realizējami
tā, lai nevienā no tuvumā esošo māju teritorijām netiktu pārsniegti normatīvajos aktos
noteiktie trokšľa robežlielumi, paredzot atbilstošus plānoto darbu veikšanas nosacījumus,
laiku un izvēloties atbilstošu darbu secību.
2. No noľemtā grunts slāľa pa karjera perimetru nepieciešams izveidot 4 m līdz 6 m augstu
zemes valni, kas kalpotu kā trokšľa ekrāns.
3. Nodrošināt paredzēto darbu veikšanas laiku un darba organizācijas iekļaušanu tehniskajā
projektā un to ievērošanu, veicot karjera izstrādi, derīgo izrakteľu apstrādi tehnoloģiskajā
laukumā un produkcijas izvešanu tikai diennakts periodā no plkst. 7:00 līdz 19:00.
4. Dolomīta ieguvi uzsākt pēc iespējas tālāk no apdzīvotām vietām "Jaunzemi",
"Jaunaugstkalni" un "Dārznieki", jo izstrādes laikā izveidojusies iedobe un zemes valnis
ap to kalpos par trokšľa ekrānu attiecībā pret apkārtējo teritoriju.
5. Dolomīta slāľkopas irdināšanai Ministru kabineta 2012.gada 3.janvāra noteikumu Nr.25
"Noteikumi par spridzināšanas darbu saskaľošanas un veikšanas kārtību" noteiktajā
kārtībā jāizstrādā un jāsaskaľo spridzināšanas darbu projekts, ievērojot visus
nepieciešamos drošības un piesardzības pasākumus, lai netiktu nodarīts kaitējums
īpašumiem piegulošajās zemēs un AS "Latvijas gāze" gāzesvadiem.
6. Drošības jautājumi uzskatāmi par prioritāriem, plānojot paredzēto darbību. « Dolomīta
slāľa uzirdināšana, pielietot spridzināšanas metodi, jāveic tikai dienas periodā, vienā un
tajā pašā laikā. Savlaicīgi jāsniedz informācija pašvaldībai un iedzīvotājiem par
plānotajiem spridzināšanas darbiem karjerā, kā arī atbilstoši darbu veikšanas specifikai
jānodrošina nepieciešamie drošības pasākumi.
7. Vienojoties ar mājsaimniecībām, nodrošināt spridzināšanas darbu potenciāli apdraudēto
(ne mazāk, kā 500 m attālumā no atradnes) ēku un būvju apsekošanu pirms spridzināšanas
darbu projekta izstrādes.
8. Saľemot iedzīvotāju sūdzības, darbības ierosinātājam, pieaicinot akreditētu laboratoriju, ir
jāveic faktisko trokšľu mērījumi, nosakot faktisko Ldiena un/vai Lvakars/ Lnakts-. Trokšľa
normatīvu pārsniegšanas gadījumā darbības ierosinātājam jānodrošina nepieciešamie
pasākumi trokšľa līmeľa samazināšanai, lai tiktu nodrošināta normatīvo aktu prasību
ievērošana, kā arī jāveic atkārtoti trokšľa mērījumi. Visi trokšľa mērījumu rezultāti
iesniedzami Valsts vides dienestā un pašvaldībā, bet trokšľa pārsnieguma gadījumā arī
pasākumu plāns, ar kuriem tiks nodrošināta robežlielumu ievērošana.
9. Karjerā atsūknēto ūdeľu novadīšana nedrīkst pasliktināt ūdens kvalitāti Bērzapurva grāvī
un Melnupē, līdz ar to nepieciešams nodrošināt novadāmo ūdeľu atbilstošu attīrīšanu,
nepārsniedzot normatīvajos aktos noteiktos robežlielumus suspendētām vielām un pH.

10. Jāparedz un jārealizē pasākumi, lai karjera izstrādes laikā nepieļautu naftas produktu un
citu piesārľojošo vielu nokļuvi pazemes/virszemes ūdeľos un Bērzapurva grāvī.
11. Nodrošināt ūdens kvalitātes monitoringu Bērzapurva grāvī un Melnupē, konkrētās
paraugu ľemšanas vietas un rādītājus saskaľojot ar Valsts vides dienestu, kā arī regulāri
jāinformē pašvaldība un Valsts vides dienests par monitoringa rezultātiem, lai atbilstoši
monitoringa rezultātiem nepieciešamības gadījumā lemtu par papildus veicamajiem
pasākumiem.
12. Ľemot vērā, ka zemes īpašums "Saulrīti" atrodas uz meliorētas zemes, karjera
projektēšanas stadijā nepieciešams izstrādāt meliorācijas sistēmu pārkārtošanas projektu
un saskaľot to normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
13. Darbības ierosinātājam, sazinoties ar Ziemeļaustrumu virsmežniecības Smiltenes biroju,
pirms darbības uzsākšanas jānodrošina bebra izveidoto dambju Bērzapurva grāvī
noārdīšana, kā arī jāpārliecinās, vai likvidēts dambis Igaunijas pusē. Darbības
ierosinātājam periodiski jāveic uzraudzība, lai dambji netiktu atjaunoti, tai skaitā ievērojot
Igaunijas Vides ministrijas un atbilstošo institūciju nosacījumus.
14. Jānodrošina savācējgrāvju un kontūrgrāvju attīrīšanu no apauguma, lai ūdeľu novadīšanai
izmantotu grāvjus visā šķērsgriezumā, un atsūknēto ūdeľu novadīšana nepasliktinātu
ūdens noteci no piegulošajām un lejpus karjera esošajām platībām.
15. Ľemot vērā, ka apkārtējās teritorijas ir meliorētas, jānodrošina ūdens līmeľu novērojumi
novadgrāvjos, kuros paredzēts novadīt karjera ūdeľus. Konkrētās līmeľu novērojumu
vietas un laiku jāsaskaľo ar Vidzemes reģiona meliorācijas nodaļu un pašvaldību, kā arī
regulāri tās jāinformē par monitoringa rezultātiem, lai atbilstoši monitoringa rezultātiem
nepieciešamības gadījumā lemtu par papildus veicamajiem pasākumiem.
16. Pirms darbu uzsākšanas sadarbībā ar īpašniekiem jāapseko visi plānotās dolomīta
izstrādes depresijas piltuves zonā esošie ūdens apgādes avoti, jānomēra un dokumentāli
jāfiksē aku dziļums un ūdens līmenis.
17. Jānodrošina pazemes ūdens horizontu monitorings, iekļaujot pazemes ūdeľu monitoringa
programmā pieļaujamos prognozētos pazemes ūdens līmeľus, un jāizstrādā preventīvo
pasākumu plāns rīcībām, kas veicamas, ja iepriekš neplānotu apstākļu dēļ tikta sasniegtas
vai pārsniegtas šīs vērtības karjera izstrādes laikā, ľemot vērā ūdens līmeľus konkrētajās
akās.
18. Pirms darbības uzsākšanas un karjera ekspluatācijas laikā jāveic regulāri mērījumi
attiecīgajos ietekmētajos ūdens apgādes avotos.
19. Savlaicīgi jāparedz un jānodrošina konkrēti pasākumi, lai nepasliktinātu objekta ietekmes
zonā esošo māju un objektu ūdens apgādi.
20. Jāizstrādā un jāsaskaľo ar pašvaldību preventīvo pasākumu plāns rīcībām, kas veicamas,
lai nodrošinātu iedzīvotāju ūdensapgādi, ja rastos traucējumi karjera izstrādes gaitā, un
jānodrošina ietekmi mazinošo pasākumu realizācija.
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sēdes protokols Nr. 4, 17.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.36
Apē
Par Apes novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam galīgās redakcijas projekta
apstiprināšanu
Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas
3.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 22.panta 1.daļu, Ministru kabineta 16.10.2012.
noteikumu Nr.711"Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem"
69.punktu,
1. Atzīt Apes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam izstrādāto redakciju ar
nebūtiskiem precizējumiem par galīgās redakcijas projektu.
2. Apstiprināt Apes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam galīgās redakcijas projektu
(Pielikumā).
3. Nodot Apes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam galīgās redakcijas projektu
atzinuma saľemšanai Vidzemes plānošanas reģionam.
4. Lēmumu publicēt pašvaldības mājas lapā www.apesnovads.lv, laikrakstā „Apes novada
ziľas”.
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APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.37
Apē
Par Vides pārskata (Apes novada Teritorijas plānojumam 2014.-2025.gadam un Attīstības
programmai 2014.-2020.gadam) galīgās redakcijas projekta apstiprināšanu un nodošanu
atzinumu saľemšanai
Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas
3.punktu, likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” , 23.5 panta 5 punktu, Ministru kabineta
23.03.2004. noteikumu Nr. Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais
novērtējums” V sadaļas 21.punktu,
1. Atzīt Vides pārskata (Apes novada Teritorijas plānojumam 2014.-2025.gadam un Attīstības
programmai 2014.-2020.gadam) izstrādāto redakciju ar precizējumiem par galīgās redakcijas
projektu.
2. Apstiprināt Vides pārskata (Apes novada Teritorijas plānojumam 2014.-2025.gadam un
Attīstības programmai 2014.-2020.gadam) izstrādāto galīgās redakcijas projektu.
3. Iesniegt Vides pārskata (Apes novada Teritorijas plānojumam 2014.-2025.gadam un
Attīstības programmai 2014.-2020.gadam) izstrādāto redakciju galīgās redakcijas projektu
atzinuma saľemšanai Vides pārraudzības valsts birojam.
4. Lēmumu publicēt pašvaldības mājas lapā www.apesnovads.lv, laikrakstā „Apes novada
ziľas”.
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sēdes protokols Nr. 4, 19.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.38
Apē
Par Apes novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam pilnveidotās redakcijas izstrādi
Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas
3.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 23.panta 1.daļu, Ministru kabineta 16.10.2012.
noteikumu Nr.711 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 87.2.
punktu,
1. Pilnveidot Apes novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam redakciju atbilstoši institūciju
atzinumiem un publiskās apspriešanas rezultātiem.
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sēdes protokols Nr. 4, 20.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.39
Apē
Par bieži sastopamo derīgo izrakteľu atļaujas atzīšanu par anulētu

Izskatot VAS „Latvijas valsts meži”, reģistrācijas Nr. 40003466281, 07.02.2014. vēstuli
Nr. 4.1-1.2_014k_150_14_150, par bieži sastopamo derīgo izrakteľu atļaujas anulēšanu, kas saľemta
un reģistrēta 07.02.2014. ar Nr. A/3-12.3/148,
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu
13.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 11.punktu, Ministru kabineta 06.09.2011.
noteikumu Nr. 696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteľu ieguves
atļauju izsniegšanas kārtība” 1.1., 34., 37., 38., 39., punktu,
1. Anulēt Gaujienas pagasta padomes 12.05.2006. izdoto Bieži satopamo derīgo izrakteľu
ieguves atļauju Nr. 2 par tiesībām VAS „Latvijas valsts meži”, reģistrācijas
Nr. 40003466281, iegūt derīgos izrakteľus smilts karjerā „Gaujienas MIM”, zemes
kadastra Nr. 36480030033.
2. Informāciju par šo lēmumu publicēt interneta vietnē www.apesnovds.lv un nosūtīt Valsts
vides dienesta Madonas reģionālai pārvaldei.
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APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.40
Apē
Par Apes novada domes izpilddirektora V.Dandena 19.02.2014. rīkojuma Nr. A/3-07/16
„Par ierobežojumiem satiksmei pa Apes novada autoceļiem” apstiprināšanu
Saskaľā ar likuma ”Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu; 21.panta pirmās daļas
27.punktu un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 21.02.2014. lēmumu
(prot.Nr.5, 22. p.) ,
1. Apstiprināt Apes novada domes izpilddirektora Viestura DANDENA 19.02.2014. rīkojumu
Nr. A/3- 07/16 „Par satiksmes ierobežojuma noteikšanu par Apes novada pašvaldības ceļiem”.

Domes priekšsēdētāja
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sēdes protokols Nr. 4, 22.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.41
Apē
Par grozījumiem domes 28.03.2013. lēmumā Nr.79 (prot.Nr.4, 1.p.) „Par degvielas patēriľa
normu noteikšanu transportlīdzekļiem un tehnikai Apes novada pašvaldības iestādēs un
struktūrvienībās” 3.pielikumā „Trapenes pagasta teritorijā esošajās iestādēs un
struktūrvienībās”
Lai racionāli plānotu un izmantotu pašvaldības finanšu resursus, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.un 6.punktu, un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības
komitejas 21.02.2014. lēmumu ( prot.Nr.5, 23.p.),
Izdarīt šādus grozījumus domes 28.03.2013. lēmuma Nr.79 (prot.Nr.4, 1.p.) „Par degvielas patēriľa
normu noteikšanu transportlīdzekļiem un tehnikai Apes novada pašvaldības iestādēs un
struktūrvienībās” 3.pielikumā „Trapenes pagasta teritorijā esošajās iestādēs un struktūrvienībās”
papildināt 3.pielikumu ar 5.un 6.punktu šādā redakcijā:
Nr.
p.k.

5.

6.

Autotransporta,
tehnikas
vienība
H Motorzāģis
550XP Autotune
(Husqvarna)
Portatīvais
ģenerators ar
ARI vadību

Degvielas
veids

Ai 95

1 darba stunda/l

vasara
1.0

ziema
1.0

Limits
litri mēnesī

Limits
litri gadā

vasara ziema
80.00

DD

5.0

5.0

210.00

2. Noteikt atbildīgo amatpersonu par degvielas patēriľa normu un limitu ievērošanu Trapenes pagasta
pārvaldē – Trapenes pagasta pārvaldes vadītājs.
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sēdes protokols Nr. 4, 23.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.42
Apē
Par grozījumiem Apes novada domes 24.02.2011. lēmumā Nr.37 ( prot. Nr.4., 2.p.)
„Par Apes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku darba samaksas noteikšanas
kārtību”
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”, Apes
novada Sociālā dienesta noteikumiem „Atbalsta pakalpojumi higiēnas nodrošināšanā”, izdoti saskaľā
ar LEADER realizēto projektu „Apes novada Sociālā dienesta alternatīvo pakalpojumu telpas
pilnveidošana”, Apes novada domes Sociālo jautājumu komitejas 12.02.2014. lēmumu (prot.Nr.2, 2.p.), Finanšu un tautsaimniecības komitejas 21.02.2014. lēmumu (prot. Nr.5, 24.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.

2. pielikumā „Apes novada domes, administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un darba algu
saraksts Apē” 2.4. punktā „Sociālais dienests” veikt izmaiľas amatā „Aprūpētājs Apē”:

Amata nosaukums
Aprūpētājs Apē

Mēnešalga
normālajam
laikam Euro
379.00

Mēnešalga pilnajam Mēnešalga kopā
darba darba laikam Euro
Euro
379.00

379.00

2. Finansējuma avots –Apes novada domes budžets.
3. Lēmums stājas spēkā ar 01.03.2014.
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APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.43
Apē
Par grozījumiem Apes novada domes 22.08.2013. lēmumā Nr.273
„Par pašvaldības administratīviem aktiem, kuru pieľemšana tiek deleģēta Apes novada
zemes komisijai”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23. un 27.punktu, Apes
novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 21.02.2014. lēmumu prot. Nr.5, 29.p. , veikt
šādus grozījumus Apes novada domes 22.08.2013. lēmumā Nr.273 „Par pašvaldības administratīviem
aktiem, kuru pieľemšana tiek deleģēta Apes novada zemes komisijai”:
1. Izteikt pamatojuma sadaļu šādā redakcijā: „Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
15.panta ceturto daļu, 21.panta pirmās daļas 23. un 27.punktu, 61.pantu, likuma „Par
zemes komisijām” 2.panta otrās daļas 3. un 11.punktu. 21 panta otrās daļas 2., 3. un
10.punktu, Apes novada pašvaldības nolikuma (apst.28.06.2013. Lēm.Nr.227
(prot.Nr.,1.p.) 14.3.punktu un 16. punktu, un Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 15.08.2013. lēmumu prot. Nr.12, 10.p.”.
2. Papildināt lēmuma 1. punktu ar šādiem apakšpunktiem:
”1.1.13. par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu;
1.1.14. par zemes piekritības un piederības noteikšanu”.
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APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.44
Apē
Par līdzfinansējumu Izglītības un zinātnes ministrijas projektu konkursa „Sporta inventāra
iegāde vispārējās izglītības iestādēs” projektam „Kustība = veselība”
Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 6. punktu, 21.panta
pirmās daļās 23. un 27. punktu un Izglītības un zinātnes ministrijas 20.02.2014. rīkojumu Nr. 95 „Par
projektu konkursu „Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs””,
1. Piedalīties Izglītības un zinātnes ministrijas projektu konkursā „Sporta inventāra iegāde
vispārējās izglītības iestādēs” ar projektu „Kustība = veselība”.
2. Piešķirt projekta „Kustība = veselība” realizācijai līdzfinansējumu 50 % apmērā, jeb EUR
5000,00 (pieci tūkstoši eiro 00 centi) no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām
EUR 10 000,00 (desmit tūkstoši eiro 00 centi).
3. Finansējuma avots - Apes novada domes budžeta līdzekļi.
4. Atbildīgais par projektu no Apes novada domes izglītības darba speciāliste Gunta Ļuļe.
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