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. 5, 1.p

2014.gada 27.martā

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.45
Apē
Par Apes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam apstiprināšanu
Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas
3.punktu, „Teritorijas attīstības plānošanas likuma” 22.panta 3.punktu un Ministru kabineta
16.10.2012. noteikumu Nr.711 70.2., 140.1., 140.2.punktu, kā arī Vidzemes plānošanas reģiona
25.03.2014. atzinumu Nr. 2.2-2/153 „Atzinums par Apes novada attīstības programmas 2014. – 2020.
gadam gala redakciju” un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 20.03.2014.
lēmumu (prot.Nr.6, 1.1.p.),
1. Apstiprināt Apes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam galīgo redakciju.
2. Lēmumu par Apes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam apstiprināšanu ievietot
Apes novada domes mājas lapā www.apesnovads.lv, publicēt laikrakstā „Malienas Ziņas” un
Apes novada informatīvajā izdevumā „Apes Novada Ziņas”.
3. Apstiprināto Apes novada attīstības programmu 2014.-2020.gadam divu nedēļu laikā
elektroniski nosūtīt Vidzemes plānošanas reģionam.
4. Apstiprināto Apes novada attīstības programmu 2014.-2020.gadam divu nedēļu laikā
elektroniski un papīra formātā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

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. 5, 2.p

2014.gada 27.martā
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.46
Apē

Par Apes novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam pilnveidotās redakcijas publiskās
apspriešanas uzsākšanu
Apes novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas izstrāde uzsākta saskaņā ar Apes
novada domes 27.02.2014. lēmumu Nr. 38 (sēdes protokols Nr.4,19.p.) „Par Apes novada teritorijas
plānojuma 2014.-2025.gadam pilnveidotās redakcijas izstrādi”.
Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” (16.10.2012.), 88.punkts nosaka, ka novada dome pieņem lēmumu par teritorijas
plānojuma pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu, ievietojot to TAPIS un pašvaldības tīmekļa
vietnē un izziņojot citos sabiedrībai pieejamos veidos, kā arī norādot termiņu, kas nav īsāks par trim
nedēļām, kurā sabiedrība var izteikt viedokli par teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju. 89.punkts
nosaka, ka par teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju pašvaldība pieprasa atzinumus no darba
uzdevumā minētajām institūcijām. 96.punkts nosaka, ka šo noteikumu 88. punktā minētais termiņš
sākas ne agrāk kā piecas dienas pēc attiecīgā paziņojuma publicēšanas pašvaldības tīmekļa vietnē.
Ministru kabineta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”
(25.08.2009.) 10.punkts nosaka, ka publiskā apspriešana ir ar ārējo normatīvo aktu vai institūcijas
noteikts laikposms, kurā sabiedrības pārstāvji sniedz savus iebildumus un priekšlikumus vai piedalās
citās institūcijas organizētās sabiedrības līdzdalības aktivitātēs (piemēram, sabiedriskajās apspriedēs
un sabiedriskās domas aptaujās), kā arī nosaka, ka institūcija, organizējot publisko apspriešanu,
nodrošina apspriežamo dokumentu publisku pieejamību mājaslapā sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”
visu publiskās apspriešanas laiku. Ja nepieciešams, informāciju var izplatīt citos sabiedrībai pieejamos
veidos (ar grozījumiem MK noteikumi Nr. 237, 30.04.2013.) 13. punkts nosaka, ka atbildīgā
amatpersona sagatavo un publicē institūcijas mājaslapā sadaļā "Sabiedrības līdzdalība" paziņojumu
par līdzdalības procesu ne vēlāk kā 14 dienas pirms attīstības plānošanas dokumenta projekta
iesniegšanas lēmējinstitūcijā lēmuma pieņemšanai, ja normatīvajos aktos nav noteikts cits termiņš,
atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā iestādes ievieto informāciju internetā, kā arī,
izvērtējot nepieciešamību, izplata to citos sabiedrībai pieejamos veidos, lai iespējami labāk sasniegtu
mērķauditoriju ( ar grozījumiem MK noteikumi Nr.. 237, 30.04.2013.).
Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Ministru kabineta
16.10.2012. noteikumiem Nr.711 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem", Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība
attīstības plānošanas procesā”, Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības
līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”, Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumiem Nr. 237,
kā arī Apes novada pašvaldības 2103.gada 28.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.9/2013 „Apes
novada pašvaldības nolikums” VII nodaļu, Apes novada domes 27.02.2014. lēmumu Nr. 38 (sēdes
protokols Nr.4,19.p.) „Par Apes novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam pilnveidotās
redakcijas izstrādi” un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 20.03.2014.
lēmumu (prot.Nr.6, 1.2.p.),

1. Nodot Apes novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam pilnveidoto redakciju publiskai
apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
2. Publiskās apspriešanas laiku noteikt no 07.04.2014-30.04.2014.
3. Paziņojumu par Apes novada teritorijas plānojuma publiskās apspriešanas uzsākšanu publicēt
pašvaldības mājas lapā www.apesnovads.lv
sadaļā „sabiedrības līdzdalība”, laikrakstā
„Malienas Ziņas” un Apes novada informatīvajā izdevumā „Apes Novada Ziņas”.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
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sēdes protokols Nr. 5, 3.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.47
Apē
Par nekustāmā īpašuma „Druvas” Apes pagastā, Apes novadā, daļas nodošanu iznomāšanai
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punktu, 41.panta pirmās daļas 4.punktu un 77.panta ceturto daļu, likuma „Par valsts un
pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu un 6.1pantu un saskaņā ar
Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”,
Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr. 735 „Par publiskas personas zemes nomu” 7.2.punktu un
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību LV&KV 16.07.2010. vērtējumu Nr. 262-4578 „Par iespējamajām
nomas maksām „Druvas” Apes pagastā, Apes novada ēkām”, un Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 20.03.2014. lēmumu (prot. Nr.6, 2.p.),
1.1. Nodod iznomāšanai daļu no nekustamā īpašuma „Druvas”, Apes pagastā, Apes novadā,
kadastra Nr. 3625 003 0046:
1.1.1. – daļu no būves - autoklases, kadastra apzīmējums 3625 003 0047 001, telpas - Nr.1; 3;
4; 5; 6; 7 un 8 ar platību 134,3 m2 (viens simts trīsdesmit četri un 3/10 kvm.);
1.1.2. - daļu 0,14 ha (četrpadsmit simtdaļas hektāra) platībā no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 3625 003 0047.
1. Noteikt izsoles veidu rakstiska izsole;
2. Noteikt publicējamo informāciju par nomas objektu un nosacīto nomas maksu, un pieteikumu
iesniegšanas termiņu - pielikums Nr.1;
3. Apstiprināt pieteikumu veidlapu dalībai izsolē – pielikums Nr.2;
4. Apstiprināt nomas līguma projektu – pielikums Nr.3.
Pielikumā : pielikumi - Nr.1 - noteikumi, Nr.2 - pieteikuma forma, Nr. 3 - nomas līguma projekts.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā
13A, Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma
paziņošanas dienas.

Domes priekšsēdētāja
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Pielikums Nr.1
Apes novada domes
27.03.2014. lēmumam Nr.47 (prot. Nr.5, 3.p.)
Noteikumi par telpu nomas tiesībām uz daļu nekustamā īpašuma „Druvas” Apes pagastā, Apes
novadā, LV-4337
NOMAS OBJEKTA ADRESE
Īpašums „Druvas” Apes pagastā, Apes novadā, LV-4337
KADASTRA APZĪMĒJUMS
3625 003 0047 001
IZNOMĀJAMO TELPU
būve – daļu no autoklases, kadastra apzīmējums 3625
PLATĪBA
003 0047 001; 134.3 m2(viens simts sešdesmit pieci un trīs
desmitdaļas kvm.) platībā.
IZMANTOŠANAS VEIDS
Ražošanas, noliktavas, administrācijas vajadzībām
IZSOLES NOSACĪTĀ NOMAS
Saskaņā ar Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumiem Nr.515
MAKSA
„Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību,
nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” un 2010.gada 16.jūlija SIA LV&KV vērtējumu
Nr. 262-4578 „Par iespējamajām nomas maksām „Druvas” Apes
pagastā, Apes novada ēkām” noteikta nosacītā nomas maksa par
telpām ne mazāka kā 0,02 Ls/m2 par vienu kvadrātmetru
iznomājamās platības (bez PVN) mēnesī
PIESAISTĪTĀ ZEMES GABALA Maksa par piesaistītā zemes gabala (zemesgabalu ar uz tā esošo
NOMAS MAKSA
asfalta laukumu ar kadastra apzīmējumu 36250030047 daļu 0,14ha
platībā)
daļas lietošanu sastāda - 1,5 % apjomā no zemes
kadastrālās vērtības (bez PVN).
IZNOMĀŠANAS
12 (divpadsmit ) gadi
MAKSIMĀLAIS TERMIŅŠ
IZSOLES VEIDS,
Rakstiska izsole (pirmā rakstiskā izsole). Izsoles pretendents
REĢISTRĒŠANAS KĀRTĪBA,
pieteikumu (paraugs pielikumā) iesniedz slēgtā aploksnē. Uz
ATVĒRŠANAS DATUMS,
aploksnes norāda, ka pieteikums tiek iesniegts rakstiskai izsolei, kā
LAIKS UN VIETA
arī nomas objektu, nekustamajam īpašumam arī adresi, kadastra
numuru/apzīmējumu un nomas tiesību pretendentu. Pieteikumus
iznomātājs reģistrē katru darba dienu Apes novada domē, pie
sekretāres. Pieteikuma atvēršana notiks 2014.gada 11.aprīlī
plkst.10.00, Apes novada domes zālē Stacijas ielā 2, Apē, Apes
novadā, LV-4337
TERMIŅŠ PIETEIKUMU
5 (piecas) darbdienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas, līdz
IESNIEGŠANA
2014.gada 11.aprīlī plkst.9.30,, pie sekretāres, Apes novada domē,
Stacijas ielā 2, Apē, Apes novadā, LV-4337
NOMAS TIESĪBU
Nav pienākums veikt kapitālieguldījumus
PIEŠĶIRŠANAS ĪPAŠIE
Nav atļauts nodot apakšnomā
NOSACĪJUMI
IZNOMĀTĀJS
Apes novada dome, Stacijas ielā 2, Apē, Apes novadā, LV-4337
NOMAS LĪGUMA PROJEKTS
Ar nomas līguma projektu var iepazīties uz vietas Apes novada
domē, Stacijas ielā 2, Apē, Apes novadā, LV-4337
un Apes
pašvaldības mājaslapā internetā www.apesnovads.lv
OBJEKTA APSKATE
Objektu var apskatīt darbdienās no plkst. 09.00-13.00,
(vieta, laiks)
kontaktpersona: J.Ronimoiss tel.: 26521637

Domes priekšsēdētāja
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Pielikums Nr.2
Apes novada domes
27.03.2014. lēmumam Nr.47 (prot. Nr.5, 3.p.)
PIETEIKUMS dalībai izsolē
Kandidāts:
vārds, uzvārds/ nosaukums______________________________________________,
personas kods /vienotais reģ.Nr.__________________________________________,
deklarētā dzīvesvietas adrese/ juridiskā adrese_______________________________,
pasta adrese
____________________________________________________,
bankas rekvizīti ____________________________________________________
____________________________________________________,
persona, kura ir
tiesīga pārstāvēt
Pretendentu vai
pilnvarotā persona
_______________________________________.
Ar šī pieteikuma iesniegšanu _____________________________/Kandidāta nosaukums/ piesaka savu
dalību daļas no nekustamā īpašuma „Druvas” Apes pagastā, Apes novadā, kadastra Nr. 3625 003
0046, nomas tiesību rakstiskā izsolē, kur nomas objekts:
1.1.1. daļa no nekustamā īpašuma „Druvas”, Apes pagastā, Apes novadā, kadastra Nr. 3625
003 0046- – daļu no būves - autoklases, kadastra apzīmējums 3625 003 0047 001,
telpas - Nr.1; 3; 4; 5; 6; 7 un 8 ar platību 134,3 m2 (viens simts trīsdesmit četri un 3/10
kvm.);
1.1.2. - daļa 0,14 ha (četrpadsmit simtdaļas hektāra) platībā no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 3625 003 0047.
noma.
Apliecinām, ka:
1. Mums ir skaidras un saprotamas mūsu tiesības un pienākumi, kas ir noteikti izsoles
normatīvajos aktos;
2. Apliecinām, ka __________________/Kandidāta nosaukums/ nav nodokļu parādu, nav
iesaistīts tiesvedībā un nav pasludināta maksātnespēja.
3. Esam iepazinušies ar Apes novada domes 27.03.2014. lēmumu Nr.__ p.__, tai skaitā visu tā
pielikumu, saturu, atzīstam to par pareizu, saprotamu un atbilstošu;
4. Mums ir skaidras un saprotamas lēmumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai,
līguma priekšmets, līguma noteikumi un iznomātāja izvirzītās prasības nomnieka darbībai,
līdz ar ko atzīstam, ka iznomāšanas komisija ir nodrošinājusi mums iespēju bez
neattaisnojama riska iesniegt savu piedāvājumu izsolei;
5. Pretendentam un vai pretendenta īpašumā (pilnībā vai daļēji) esošajiem, vai ar to saistītajiem
uzņēmumiem nav parādsaistību vai kavētu maksājumu Apes novada domei.
6. Piekrītam pildīt pievienotajā nomas līguma projektā noteiktos pienākumus;
7. Visas izsoles piedāvājumā sniegtās ziņas par Kandidātu un tā piedāvājumiem ir patiesas;
8. Neesam ieinteresēti citu Kandidātu šai izsolei iesniegtajos piedāvājumos.
9. Pielikumā reģistrācijas apliecības kopija un LR UR lēmums par __________amatpersonām.
Par izsolītā nekustama īpašuma nomu piedāvājam šādu nomas maksu:
_____(______________________)EUR/m2 bez PVN mēnesī.
__________________________
(amats, paraksta atšifrējums)

___________________
paraksts

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. 5, 4.p

2014.gada 27.martā

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.48
Apē
Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam, zemes gabalam „Krasti”,
Vidaga, Virešu pagasts, Apes novads, LV-4355
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, „Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma” 5.panta ceturto daļu un izvērtējot Apes novada domes rīcība esošo
informāciju un SIA „VCG ekspertu grupa” 2014.gada 17.marta ziņojumu „Par nekustamā īpašuma
Apes novadā, Virešu pagastā, Vidagā „Krasti” tirgus vērtības aprēķināšanu”, saskaņā ar Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta 5.daļas, 8.panta 2.,3.,6.,7. daļas, 37.panta 4.daļas un
44.panta 4.daļas un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Parejas noteikumu 12.punkta,
Ministru kabineta 2011.gada 1.februara noteikumiem Nr.109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta”; likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanu” 3.panta 1.daļas 2.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu un
Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 20.03.2014. lēmumu (prot.Nr.6, 3.1.p.),
1. Nodot atsavināšanai apbūvēto zemes vienību „Krasti”, Vidaga, Virešu pagasts, Apes novads,
LV-4355, kas sastāv no zemes vienībām ar kadastrs apzīmējumu 3690 004 0216 - 1,09ha
platībā nosakot nekustama īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
2. Apstiprināt nekustama īpašuma „Krasti”, Vidaga, Virešu pagasts, Apes novads, LV-4355,
kadastra Nr. 3690 004 0216 pārdošanas brīvo cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu –
EUR1850,00 (viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit eiro 00 cents)/LVL1300,19 ( viens
tūkstotis trīs simti lati 19 santīmi)
3. Noteikt, ka maksāšanas līdzekļi ir 100% euro.
4. Pēc nosacītās cenas apstiprināšanas personai, kurai ir apbūvēta zemes gabala pirmpirkuma
tiesības nosūtīt atsavināšanas paziņojumu.
5. Atsavināmā īpašuma, pircējam pirkuma samaksas termiņu noteikt līdz 2014.gada 30.jūnijam
(ieskaitot).
6. Pirkuma maksa maksājama Apes novada pašvaldības AS SWEDBANK bankas kontā:
LV47HABA0551026374926, bankas kods: HABALV2X.
7. Veicot galīgo norēķinu, no pirkuma summas tiek atrēķināts avansa maksājums EUR711,44
(septiņi simti vienpadsmit eiro 44 centi)/LVL500,00 (pieci simti lati) pēc noslēgtās
vienošanās ar personu, kurai ir apbūvēta zemes gabala pirmpirkuma tiesības, par avansa
maksājumu par pašvaldības īpašuma „Krasti”, Vidaga, Virešu pagasts, Apes novads, LV4355, sagatavošanu atsavināšanai.
8. Pēc pirkuma summas pilnas samaksas, viena mēneša laikā sagatavot un noslēgt nekustāmā
īpašuma „Krasti”, Vidaga, Virešu pagasts, Apes novads, LV-4355, pirkuma līgumu.
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LĒMUMU izsūtīt:
- Finansu un grāmatvedības nodaļai 1.eks.
- Virešu pagasta pārvaldei 1.eks.
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APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.49
Apē

Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam, zemes gabalam „Vēveri”,
Trapenes pagasts, Apes novads, LV-4348
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, „Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma” 5.panta ceturto daļu un izvērtējot Apes novada domes rīcība esošo
informāciju un SIA „VCG ekspertu grupa” 2014.gada 14.marta ziņojumu „Par nekustāmā īpašuma
Apes novadā, Trapenes pagastā „Vēveri” tirgus vērtības aprēķināšanu”, saskaņā ar Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 5.panta 5.daļas, 8.panta 2.,3.,6.,7. daļas, 37.panta 4.daļas un 44.panta
4.daļas un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Parejas noteikumu 12.punkta, Ministru
kabineta 2011.gada 1.februara noteikumiem Nr.109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas
manta”; likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”
3.panta 1.daļas 2.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu un Apes novada
domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 20.03.2014. lēmumu (prot.Nr.6, 3.2. p.),
1. Nodot atsavināšanai apbūvētās zemes vienības Apes novada, Trapenes pagasta „Vēveri”,
LV-4348, kas sastāv no zemes vienībām ar kadastrs apzīmējumu 3684 001 0034 0,86ha platībā un 3684 001 0044 - 5,48ha platībā kadastra Nr.3684 001 0019 nosakot
nekustama īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
2. Apstiprināt nekustama īpašuma Apes novada, Trapenes pagasta „Vēveri”, LV-4348,
kadastra Nr. 3684 001 0019 pārdošanas brīvo cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu –
EUR6100,00 (seši tūkstoši viens simts eiro 00 cents)/LVL4287,10 (četri tūkstoši divi
simti astoņdesmit septiņi lati 10 santīmi)
3. Noteikt, ka maksāšanas līdzekļi ir 100% euro.
4. Pēc nosacītās cenas apstiprināšanas personai, kurai ir apbūvēta zemes gabala pirmpirkuma
tiesības nosūtīt atsavināšanas paziņojumu.
5. Atsavināmā īpašuma, pircējam pirkuma samaksas termiņu noteikt līdz 2014.gada
30.jūnijam (ieskaitot).
6. Pirkuma maksa maksājama Apes novada pašvaldības AS SWEDBANK bankas kontā:
LV47HABA0551026374926, bankas kods: HABALV2X.
7. Veicot galīgo norēķinu, no pirkuma summas tiek atrēķināts avansa maksājums
EUR426,86 (četri simti divdesmit seši eiro 86 centi)/ LVL300,00 (trīs simti lati) pēc
noslēgtās vienošanās ar personu, kurai ir apbūvēta zemes gabala pirmpirkuma tiesības,
par avansa maksājumu par pašvaldības īpašuma Apes novada, Trapenes pagasta „Vēveri”,
LV-4348, sagatavošanu atsavināšanai.
8. Pēc pirkuma summas pilnas samaksas, viena mēneša laikā sagatavot un noslēgt nekustāmā
īpašuma Apes novada, Trapenes pagasta „Vēveri”, LV-4348, pirkuma līgumu.
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LĒMUMU izsūtīt:
- Finansu un grāmatvedības nodaļai 1.eks.
- Trapenes pagasta pārvaldei 1.eks.

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. 5, 6.p

2014.gada 27.martā

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.50
Apē
Par dzīvokļa īpašuma, kadastra numurs 3605 900 0062, Robeţu iela 6-2, Ape, Apes novads, LV4337 izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta piekto daļu 8.panta trešo, sesto un septīto daļu, 10.panta
pirmo daļu, 36.panta trešo daļu, 47.pantu, Ministru kabineta 2011.gada 1.februara noteikumiem
Nr.109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”, likuma „Par valsts un pašvaldību
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta pirmās daļas 2.punktu, un Apes novada
domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 20.03.2014. lēmumu (prot.Nr.6, 3.3..p.) ,
1. Apstiprināt atsavināmā dzīvokļa īpašuma, Nr. 2 - 31,9 kvm platībā un 319/12597
kopīpašuma domājamās daļas no daudzīvokļu mājas un zemes ar kadastra numuru
3605 900 0062, kas atrodas Robežu iela 6-2, Ape, Apes novads, LV-4337, turpmāk
Objekts, nosacīto cenu jeb izsoles sākumcenu EUR1500 (viens tūkstotis pieci simti
eiro 00 centi)/ LVL1054,21(viens tūkstotis piecdesmit četri lati 21 santīms) apmērā.
2. Apstiprināt atsavināmā Objekta izsoles noteikumus.
3. Maksāšanas līdzekļi – eiro.
4. Izpirkšanas termiņi: 20 % no nosolītās cenas, neskaitot nodrošinājuma maksu, veic
2 (divu) nedēļu laikā kopš izsoles dienas, slēdzot pirkuma līgumu uz nomaksu,
ietverot pirkuma līgumā „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 36.panta
trešās daļas nosacījumus. Galīgo norēķinu veic 1 (viena) gada laikā kopš izsoles
dienas līdz 12.05.2015. Iespējams norēķinus veikt arī pirms termiņa un pilnā apmērā.
5. Pirkuma maksa maksājama Apes novada pašvaldības AS SWEDBANK bankas kontā:
LV47HABA0551026374926, bankas kods: HABALV2X.
6. Izsoles komisijai pārdot atsavināmo Objektu pamatojoties uz šim lēmumam
pievienotajiem izsoles noteikumiem.
7. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo Objektu pēc atsavināšanas izdevumu
atskaitīšanas ieskaitīt Apes novada domes budžetā.
Pielikumā: Atsavināmā dzīvokļa īpašuma, kadastra numurs 3605 900 0062, Robežu iela 6-2, Ape,
Apes novads, LV-4337 izsoles noteikumi.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LĒMUMU izsūtīt:
- Finansu un grāmatvedības nodaļai 1.eks.
- Novada administrācijai 1.eks.

1.Pielikums
Apes novada domes 27.03.2014.
Lēmuma Nr. 50 (prot.Nr.5, 6.p.)
Dzīvokļa īpašuma, kadastra numurs 3605 900 0062,
Robeţu iela 6-2, Ape, Apes novads, LV-4337
IZSOLES NOTEIKUMI
1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Izsoles (turpmāk tekstā - izsoles) noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējama un rīkojama Apes
novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma, Nr. 2 - 31,9 kvm platībā un 319/12597 kopīpašuma domājamās
daļas no daudzīvokļu mājas un zemes ar kadastra numurs 3605 900 0062 , kas atrodas Robežu iela
6-2, Ape, Apes novads, LV-4337 izsole atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam
un Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas
manta”.
1.2. Izsoli organizē Apes novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisija (turpmāk – komisija),
pamatojoties uz Apes novada domes 27.03.2014. lēmumu ” Par dzīvokļa īpašuma, kadastra
numurs 3605 900 0062, Robeţu iela 6-2, Ape, Apes novads, LV-4337 izsoles noteikumu
apstiprināšanu”.
2. Dzīvokļa īpašuma raksturojums
2.1.
Dzīvokļa īpašuma adrese:
Robežu iela 6-2, Ape, Apes novads, LV-4337
2.2.
Dzīvokļa īpašuma sastāvs:
Vienas istabas dzīvoklis, dzīvokļa īpašums,
Nr. 2 - 31,9 kvm dzīvokļa platībā kopējā
platībā un 319/12597 kopīpašuma domājamās
daļas no daudzīvokļu mājas un zemes ar
kadastra numurs 3605 900 0062, kas sastāv no
vienas istabas – 14,0 kvm, virtuves – 8,0 kvm,
koridora – 4,2 kvm, vannas istabas, tualetes –
3,4 kvm un palīgtelpām – 2,3kvm.
(pieliekamā, sienas skapja un lodžijas – 3,2
kvm)
2.3.
Dzīvokļa īpašuma tiesību
Lēmuma datums: 03.02.2014., žurnāls
nostiprināšana zemesgrāmatā
Nr.300003580974, nodalījums Nr.116-2
2.4.
Ziņas par personām, kuras nomā vai
Spēkā esoši īres līgumi – nav
lieto dzīvokļa īpašumu.
2.5.
Iesniegti prasījumi attiecībā uz
Nav.
atsavināmo dzīvokļa īpašumu
2.6.
Dzīvokļa īpašuma nosacītā cena
EUR1500 (viens tūkstotis pieci simti eiro)
2.7.
Pirmpirkuma tiesības
Nav
2.8.
Lietu tiesības, kas apgrūtina dzīvokļa
Nav
īpašumu
3. Izsoles veids, maksājumi un samaksas kārtība
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

Izsoles veids
Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas
Izsoles sākumcena
Izsoles solis
Izsoles nodrošinājuma apmērs
Izsoles reģistrācijas maksa
Samaksas termiņi

Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
100% latos
EUR1500 (viens tūkstotis pieci simti eiro)
EUR50,00 (piecdesmit eiro)
EUR150,00 (viens simts piecdesmit eiro)
EUR10,00 (desmit eiro)
Nodrošinājums un reģistrācijas maksa līdz
12.05.2014.
(plkst.
10.00,
apliecinošs
dokuments), 20 % no nosolītās cenas,
neskaitot nodrošinājuma maksu, veic 2 (divu)
nedēļu laikā kopš izsoles dienas, atlikušo
summu: slēdzot dzīvokļa īpašuma pirkuma

līgumu uz nomaksu, iekļaujot tajā „Publiskās
personas mantas atsavināšanas likuma”
39.panta trešās daļas nosacījumus. Galīgo
norēķinu veic 1 (viena) gada laikā kopš
izsoles dienas (līdz 12.05.2015.). Iespējams
norēķinus veikt arī pirms termiņa un pilnā
apmērā.
3.8.

Samaksas kārtība

Maksājumi jāieskaita
Apes novada pašvaldība
reģ. Nr. 90000035872,
AS
SWEDBANK
bankas
LV47HABA0551026374926,
bankas kods: HABALV2X.
norādot attiecīgo iemaksas mērķi

kontā:

4. Izsoles priekšnoteikumi
4.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura
saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem var iegūt dzīvokļa īpašumu un ir
izpildījusi šajos noteikumos noteiktos priekšnoteikumus līdz 12.05.2014.
4.2. Izsoles dalībnieki pirms izsoles, līdz 12.05.2014., iesniedz nodrošinājumu EUR150,00 (viens
simts piecdesmit eiro) apmērā un samaksā reģistrācijas maksu EUR10,00 (desmit eiro) apmērā.
Nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāma par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta
šo noteikumu 3.8.punktā norādītajā bankas kontā.
4.3. Juridiskā persona, arī personālsabiedrība, reģistrējoties iesniedz komisijai apliecinātu spēkā esošu
statūtu (līguma) norakstu vai izrakstu par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu,
attiecīgās institūcijas lēmumu par dzīvokļa īpašuma iegādi un attiecīgā valsts reģistra iestādes izziņu
par attiecīgo juridisko personu (izziņa ir derīga, ja tā izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām no izsoles
dienas), dokumentu par to, ka tā ir samaksājusi likumā paredzētos nodokļus, nodevas un valsts
obligātos sociālās apdrošināšanas maksājumus, kā arī nav parādā Apes novada pašvaldībai.
4.4. Fiziskā persona reģistrējoties uzrāda personu apliecinošu dokumentu.
4.5. Ja persona ir izpildījusi šos priekšnoteikumus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas
lapā un tai izsniedz reģistrācijas apliecību.
4.6. Izsoles dalībnieku reģistrācija un izsoles noteikumu saņemšana notiek katru darba dienu Apes
novada pašvaldībā – pie sekretāres no pulksten 9.00 līdz 11.00 un no pulksten 14.00 līdz 16.00,
Stacijas ielā 2, Apē, līdz 12.05.2014. pulksten 10.00.
4.7. Ar atsavināmo dzīvokļa īpašumu var iepazīties Apes novada pašvaldībā, iepriekš sazinoties pa
tālruni 22029383 vai pa e-pastu jurijs.ronimoiss@ape.lv.
5. Izsoles process
5.1. Izsolē var piedalīties, ja izsoles pretendents ir reģistrējies līdz 12.05.2014. un ir izpildīti izsoles
priekšnoteikumi.
5.2. Izsole notiek 12.05.2014. pulksten 12.00, Stacijas ielā 2, Apē, pašvaldības ēkas sēžu zālē 1.stāvā.
5.3. Izsoli vada izsoles vadītājs, kas apstiprināts ar Apes novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas
komisijas lēmumu.
5.4. Izsoles dalībnieks vai tā pilnvarota persona izsoles telpā uzrāda reģistrācijas apliecību un personu
apliecinošu dokumentu, pēc kā paraksta izsoles noteikumus. Dalībniekam izsniedz dalībnieka numuru,
kas atbilst izsoles dalībnieku sarakstā uzrādītajam kārtas numuram.
5.5. Ja izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona izsoles telpā nevar uzrādīt reģistrācijas apliecību
vai personu apliecinošu dokumentu, tiek uzskatīts, ka izsoles dalībnieks uz izsoli nav ieradies.
5.6. Pirms izsoles sākuma izsoles vadītājs pārliecinās par sarakstā iekļauto personu ierašanos. Ja
izsoles vadītājs konstatē, ka kāds no izsoles dalībniekiem nav ieradies, tad tiek uzskatīts, ka šis izsoles
dalībnieks nepiedalās izsolē un tam neatmaksā drošības naudu.
5.7. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta solītāja vārdu un uzvārdu un tā pēdējo nosolīto cenu.

5.8. Izsoles vadītājs atklāj izsoli, raksturo izsolāmo dzīvokļa īpašumu, paziņo izsoles sākuma cenu
EUR1500,00 (viens tūkstotis pieci simti lati) un izsoles soli EUR50,00 (piecdesmit eiro), par kādu var
pārsolīt.
5.9. Solītāji solīšanas procesā paceļ savu dalībnieka numuru. Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles
solim.
5.10. Izsoles vadītājs atkārto solītāja dalībnieka numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no solītājiem
augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo piedāvāto augstāko cenu un fiksē to
ar āmura piesitienu. Šis āmura piesitiens noslēdz izsolāmā dzīvokļa īpašuma pārdošanu.
5.11. Katrs solītājs apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu. Ja to
neizdara, viņu svītro no izsoles dalībnieku saraksta un neatmaksā nodrošinājumu.
5.12. Norēķini: 20 % no nosolītās cenas, neskaitot nodrošinājuma maksu, veic 2 (divu) nedēļu laikā
kopš izsoles dienas, atlikušos summu: slēdzot dzīvokļa īpašuma pirkuma līgumu uz nomaksu,
iekļaujot tajā „Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma” 39.panta trešās daļas nosacījumus,
kuros noteikts, ka par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās
pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem - nokavējuma
procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu. Šos
nosacījumus iekļauj pirkuma līgumā Galīgo norēķinu veic 1 (viena) gada laikā kopš izsoles dienas
(līdz 12.05.2015. ieskaitot). Iespējams norēķinus veikt arī pirms termiņa un pilnā apmērā.
5.13. Ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu, nākamajam solītajam pircējam ir
tiesības divu nedēļu laikā no samaksas termiņa notecēšanas dienas paziņot izsoles rīkotājam par
dzīvokļa īpašuma pirkšanu par paša nosolīto nākamo augstāko cenu. Nokavējot noteikto samaksas vai
pirkuma līguma parakstīšanas termiņu, nosolītājs zaudē iemaksāto nodrošinājumu, pārējiem
reģistrētajiem izsoles dalībniekiem nodrošinājums tiek atmaksāts. Reģistrētajiem izsoles dalībniekiem
izsoles reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.
5.14. Gadījumā, ja uz izsoli pieteicies tikai viens pretendents, viņam tiek piedāvāts pirkt dzīvokļa
īpašumu par EUR1550,00 (viens tūkstotis pieci simti piecdesmit eiro), kas ir izsoles sākumcena plus
viens solis.
5.15. Izsoles rīkotājs apstiprina izsoles protokolu izsoles dienā.
5.16. Apes novada dome apstiprina izsoles rezultātus pēc šo noteikumu 3.7. un 5.12. punktā paredzēto
maksājumu nokārtošanas, līdz 29.05.2014.
5.17. Dzīvokļa īpašuma objekta nosolītājs septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas, t.i.
līdz 03.06.2014. paraksta pirkuma līgumu.
5.18. Izsoles rīkotāja lēmums ir apstrīdams Apes novada domē, Stacijas ielā 2, Apē līdz 29.05.2014.

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. 5, 7.p

2014.gada 27.martā

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.51
Apē
Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 36840030366
Lai sakārtotu Apes novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību tiesisko statusu, ņemot vērā,
ka zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 36840030366 nav nodrošināta piekļuve koplietošanas
ceļam un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, kā arī „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11 punkta b)
apakšpunktu un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 20.03.2014. lēmumu
(prot.Nr.6, 3.4.p.),
1. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 36840030366 ir zemes starpgabals.
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

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. 5, 8.p

2014.gada 27.martā
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.52
Apē

Par pašvaldībai piekrītoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3684 003 0366
Trapenes pagastā sagatavošanu atsavināšanai
Izskatot T.JEGOROVAS, personas kods xxxxxx-xxxxx, pilnvarotas personas J.JEGOROVA,
personas kods xxxxxx-xxxxx, 11.03.2014.iesniegumu, kas reģistrēts Apes novada domē 11.03.2014.
ar Nr. A/3-16/84, par Apes novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
3684 003 0366 Trapenes pagastā, Apes novadā, atsavināšanu,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas trešo punktu, Apes novada domes
Finanšu komitejas 20.03.2014. lēmumu (prot.Nr.6, 3.4.1.p.),
1. Piekrist, ka Apes novada pašvaldībai piekrītošs zemes starpgabals ar kadastra apzīmējumu
3684 003 0366 Trapenes pagastā tiek sagatavots atsavināšanai.
2. Uzdot Teritorijas attīstības nodaļas vadītājam J.Ronimoisam reģistrēt zemesgrāmatā uz
Apes novada pašvaldības zemes starpgabalu ar kadastra apzīmējumu 3684 003 0366
Trapenes pagastā.
3. Slēgt vienošanos ar atsavināšanas pieteicēju J.JEGOROVU par avansa maksājuma
EUR500,00 (pieci simti eiro) iemaksu Apes novada domes kasē, kas izmantojama
īpašuma reģistrācijas zemesgrāmatā, zemes sertificēta vērtētāja pakalpojumu apmaksai un
publikāciju izdevumu segšanai. Par iemaksātā avansa apjomu tiks samazināta darījumā
maksājamā summa. Gadījumā, ja izsoles gaitā zemes starpgabala pirkšanas tiesības iegūs
cita persona, tad iemaksātais avanss tiks atmaksāts piecu darba dienu laikā pēc darījuma
līguma noslēgšanas.
4. Uzdot Pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai pēc īpašuma reģistrācijas
zemesgrāmatā viena mēneša laikā sagatavot atsavināšanas nolikumu un iesniegt to novada
domei apstiprināšanai.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā
13A, Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma
paziņošanas dienas.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

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

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
sēdes protokols Nr. 5, 10.p

2014.gada 27.martā

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.53
Apē
Par grozījumiem Apes novada domes 28.03.2013. lēmuma Nr.79 (prot. Nr.4, 1.p.) „ Par
degvielas patēriņa normu un limitu noteikšanu transportlīdzekļiem un tehnikai Apes novada
pašvaldības 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 20.03.2014. lēmumu ( prot.Nr.6, 6.p.),
1. Izdarīt grozījumus Apes novada domes 28.03.2013. lēmumā Nr.79 (prot. Nr.4, 1.p.) „ Par
degvielas patēriņa normu un limitu noteikšanu transportlīdzekļiem un tehnikai Apes novada
pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās”:
1.1. papildināt ar 6.pielikumu – Gaujienas internātpamatskolā.
1.2. Papildināt 2.punktu „Noteikt atbildīgās amatpersonas par degvielas patēriņa normu un
limitu ievērošanu Apes novada teritoriālajās vienībās:”
ar redakciju „…..Gaujienas
Internātpamatskolā- direktore”.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Pielikums
Apes novada domes 27.03.2014.
Lēmuma Nr. 53 (prot.Nr.5, 10.p.)

Nr.p.k.

Degvielas patēriņa normas transportlīdzekļiem un tehnikai Gaujienas internātpamatskolā
2014.gads
Autotransporta, tehnikas
Degvielas
Limits litri
Limits litri
Norma uz 100 km/l
vienība
veids
mēnesī
gadā

Automašīnas

Vasara

Ziema Vasara Ziema

1

Vieglā automašīna VW
Sharan

Dīzeļdegviela

7,0

8,0

170

180

2000

2

Autobuss Mecedes Benz
Sprinter

Dīzeļdegviela

13,0

13,0

210

210

2200

Patapinājuma līgumi NAN
Dārza un
meţa
apkopes
tehnika
3
4
5
6
7
8
9
10

1 darba
stunda/l

Limits
mēnesī

Krūmgriezis H-343 FR
Malkas zāģis H-359

Benzīns
Benzīns

0,9L/h
0,85L/m³

25
25

100
100

Sniega pūtējs ar pašgaitu
KCST 1129AES(D)

Benzīns

1,4L/h

30

120

Zāliena pļāvējs RIDER
PARK SENATOR
Burāns
Ģenerators Einhell STE2500
Ģenerators SDMOSHI 5000
Mauriņa pļāvējs MTD

Benzīns

3L/h

75

450

Benzīns
Benzīns

23L/h

23
16

50
80

44
15

260
50

Domes priekšsēdētāja

Benzīns
Benzīns

1,3L/h
4,4L/h
1,5L/h

Astrīda HARJU

Piezīmes

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. 5, 11.p

2014.gada 27.martā
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.54
Apē

Par grozījumiem Apes novada domes 24.02.2011. lēmumā Nr.37 ( prot. Nr.4., 2.p.)
„Par Apes novada pašvaldības iestāţu amatpersonu un darbinieku darba samaksas noteikšanas
kārtību”
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu,
Ministru kabineta 2010.gada 30. novembra noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju
amatu katalogs”, Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr. 66 „Noteikumi par valsts
un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”,
01.07.2013. noslēgto līgumu Nr.108/13 starp Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu un Apes
novada domi,
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” saimē „13. Fiziskais un
kvalificētais darbs” papildināt ar amatu „Komunālās nodaļas apkopējs” (Neatliekamās
medicīniskās palīdzības Apes posteņa telpās) uz noteiktu laiku, šādā redakcijā:
Saime
(apakšsaime)
līmenis

IA

1.1.

Amata
nosaukums

Komunālās
nodaļas
apkopējs
(Neatliekamās
medicīniskās
palīdzības Apes
posteņa telpās)
uz noteiktu
laiku

Līmeņa
raksturojums

Veic vienkāršus
standarta darbus

Amata
paraugapraksts

uzkopšanas darbi - dzīvokļa
uzkopšana, kurināšana, kopīpašuma
domājamās daļas – koplietošanas
kāpņu telpas, pagalma, un
Neatliekamās medicīniskās
palīdzības auto stāvvietas
uzkopšanas darbi)

Vienādo
amatu
skaits

1

Mēnešalgu
grupa
atbilstoši
līmenim
1

Mēnešalgu
diapazons
EUR
320326

2. pielikumā „Apes novada domes, administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un darba algu
saraksts Apē” 2.1.5. punktā „Komunālā nodaļa” papildināt ar amatu „Apkopējs (Neatliekamās
medicīniskās palīdzības Apes posteņa telpās)”,

Amata nosaukums
Apkopējs
(Neatliekamās
medicīniskās palīdzības Apes
posteņa telpās) uz noteiktu
laiku

Mēnešalga normālajam
darba laikam Euro
320

Mēnešalga nepilnajam
darba laikam Euro
85,37

Mēnešalga kopā Euro
85,37

2. Finansējuma avots – 01.07.2013. līguma Nr.108/13 starp Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienestu un Apes novada domi 3.2.2.punkts, Apes novada domes Komunālās nodaļas budžets.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
sēdes protokols Nr. 5, 12.p

2014.gada 27.martā
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.55
Apē

Par Apes novada pašvaldības domes 27.03.2014. saistošo noteikumu Nr.4/2014
„Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes 28.01.2014. saistošajos noteikumos
Nr. 1/2014 „Apes novada pašvaldības budţets 2014.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 2014.gadam” un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 20.03.2014.
lēmumu (prot. Nr.6, 8.p.),
1. Apstiprināt Apes novada pašvaldības domes 27.03.2014. saistošos noteikumus Nr.4/2014 „Par
grozījumiem Apes novada pašvaldības domes 28.01.2014. saistošajos noteikumos Nr. 1/2014
„Apes novada pašvaldības budžets 2014.gadam””.
2. Saistošie noteikumi Nr. 4/2014 „Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes
28.01.2014. saistošajos noteikumos Nr. 1/2014. „Apes novada pašvaldības
budžets
2014.gadam”” trīs darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtāmi Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Saistošie noteikumi Nr. 4/2014 „Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes
28.01.2014. saistošajos noteikumos Nr. 1/2014. „Apes novada pašvaldības
budžets
2014.gadam”” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
Pielikumā :
Saistošie noteikumi Nr. 4/2014 „Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes
28.01.2014. saistošajos noteikumos Nr. 1/2014. „Apes novada pašvaldības budžets
2014.gadam””- uz 1 lapas ar 1 pielikumu uz 1 lpp..
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

2014.gada 27.martā

sēdes protokols Nr. 5, 12.p

Apstiprināti
ar Apes novada domes
27.03.2014 lēmumu Nr. 55 (prot.Nr.5, 12.p.)
APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 27.03.2014
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.4/2014
„GROZĪJUMI APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES
28.01.2014. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr. 1/2014 “ APES NOVADA PAŠVALDĪBAS
BUDŢETS 2014. GADAM””

1.

Palielināt Apes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus par EUR 118 513 saskaņā ar
1. pielikumu.

2.

Palielināt Apes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus par EUR 118 513 saskaņā ar
1. pielikumu.

3.

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

Domes priekšsēdētāja
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Pielikums Nr. 1
Apes novada domes
27.03.2014.
saistošajiem
noteikumiem Nr.1/2014
Apes novada pašvaldības domes 27.03.2014. Saistošie noteikumi Nr.4 /2014 "Grozījumi Apes
novada domes 28.01.2014. saistošajos noteikumos Nr.1/2014.
APES NOVADA DOMES
2014. GADA PAMATBUDŢETS"
Rādītāji

Klasifikācijas kods

KOPĀ IEŅĒMUMI (palielināt)
t.sk.

18.6.3.0
21.4.9.9

04.000
06.000

2200
5200
6200
9200
F4032228

SAŅEMTIE MAKSĀJUMI
Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un
budžeta nefinansēto iestāžu saņemtie transferti no valsts
budžeta
Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi
KOPĀ IZDEVUMI (palielināt)
IZDEVUMI ATBILSTOŠI
FUKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM
Ekonomiskā darbība
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
t.sk.
IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJAI
KLASIFIKĀCIJAI
Pakalpojumi
Pamatlīdzekļi
Pensijas un sociālie pabalsti naudā
Pašvaldību kapitālo izdevumu transferti (izņemot atmaksas) uz
valsts budžetu
Aizdevums proj.Dzirnavu ielas rekonstrukcijai

Domes priekšsēdētāja

Gada
plāns
PALIELINĀT
118 513

88712
29801
118 513

13670
104 843

118513
13670
63833
1423
2689
36898

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. 5, 13.p

2014.gada 27.martā

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.56
Apē
Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmeţošanu īpašumā „Trapani”
Apes pagastā, Apes novadā
Izskatot D.TRAPANA, personas kods xxxxxx-xxxxx, 13.03.2014. iesniegumu par
lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošanu īpašumā „Trapani” Apes pagastā, kas saņemts un
reģistrēts 13.03.2014. ar Nr. A/3-16/85, 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, ņemot vērā faktu, ka apmežošanai pieprasītā zeme ir jau daļēji
apmežojusies, augsnes ir smilšainas un nerentablas lauksaimniecībai, 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 „Trapani”
Apes pagastā, īpašuma kadastra Nr. 3625 006 0072, apmežojot 20,7 ha no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 3625 006 0073 un 1,2 ha no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3625 008 0050.
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

Astrīda HARJU

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

LATVIJAS REPUBLIKA

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

sēdes protokols Nr. 4, 14.p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.57
Apē

Par piedalīšanos un līdzfinansējumu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai, 4.ass – LEADER pieejas īstenošanai 413. Pasākumā „Lauku ekonomikas un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās
daļas 4.un 5. punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu Ministru kabineta noteikumiem Nr.764
„Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Konkurētspējas
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, un Apes novada domes
Finanšu un tautsaimniecības komitejas 20.03.2014. lēmumu (prot.Nr.6, 12.p.),

1. Piedalīties LEADER projektu pieņemšanas VI kārtā Lauku attīstības programmas 2007.-

2.
3.

4.
5.

2013.gadam 413.pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 4.aktivitātē „Kultūras mantojuma
saglabāšana un pilnveidošana”, iesniedzot projekta pieteikumu „Virešu pagasta
novadpētniecības istabas aprīkojuma iegāde”.
Apstiprināt projekta realizācijas kopējas izmaksas 2388,00 EUR (divi tūkstoši trīs simti
astoņdesmit euro un 00 centi).
Apstiprināt projekta finansēšanas kārtību:
3.1. attiecināmās izmaksas 1973,55 EUR (viens tūkstotis deviņi simti septiņdesmit trīs euro
un 55 centi), no kurām 90% vai 1776,20 EUR (viens tūkstotis septiņi simti septiņdesmit
seši euro un 20 centi) Lauku attīstības programmas (ELFLA) finansējums, 10% vai
197,35 EUR (viens simts deviņdesmit septiņi euro un 35 centi) pašvaldības
līdzfinansējums.
3.2. neattiecināmās izmaksas (pievienotās vērtības nodokļa maksājumi) 414,45 EUR (četri
simti četrpadsmit euro un 45 centi).
Piešķirt projekta „Virešu pagasta novadpētniecības istabas aprīkojuma iegāde” realizācijai
nepieciešamo līdzfinansējumu 197,35 EUR un līdzekļus pievienotās vērtības nodokļa
maksājumiem 414,45 EUR, kopā 611.80 EUR (seši simti vienpadsmit euro un 80 centi).
Noteikt atbildīgās personas par projekta realizāciju:
5.1. Projektu vadītāju Daigu Bojāri – par savlaicīgu projekta pieteikuma sagatavošanu,
iesniegšanu, projekta dokumentācijas vešanu;
5.2. Virešu pagasta pārvaldes vadītāju Māri Ceļmilleru un Virešu pagasta vēstures liecību
fondu glabātāju Sandru Apškrūmu – atbildīgie par projekta tehniskiem datiem un reālu
aprīkojuma iegādi.

Domes priekšsēdētāja
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APES NOVADA DOME
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sēdes protokols Nr. 5, 16.p

2014.gada 27.martā

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.58
Apē
Par piedalīšanos Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 413.pasākumam „Lauku
ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā” vietējās attīstības stratēģijā 4.ass – LEADER pieejas īstenošanai 1.RĪCĪBA „Brīvā
laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem
iedzīvotājiem”
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās
daļas 4.un 5. punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu Ministru kabineta noteikumiem Nr.764
„Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Konkurētspējas
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, un Apes novada domes
Finanšu un tautsaimniecības komitejas 20.03.2014. lēmumu (prot.Nr.6, 14.p.),
1. Piedalīties LEADER projektu pieņemšanas VI kārtā Lauku attīstības programmas 2007.2013.gadam 4.ass – LEADER pieejas īstenošanai 1.RĪCĪBA „Brīvā laika pavadīšanai paredzētās
infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem” iesniedzot projekta
pieteikumu "Inventāra un aprīkojuma iegāde Gaujienas tautas namam".
2. Apstiprināt projekta realizācijas kopējas izmaksas 3630,00 EUR (trīs tūkstoši seši simti trīsdesmit
euro un 00 centi).
3. Apstiprināt projekta finansēšanas kārtību:
3.1. attiecināmās izmaksas 3000,00 EUR (trīs tūkstoši euro un 00 centi), no kurām 90% vai
2700,00 EUR (divi tūkstoši septiņi simti euro un 00 centi) Lauku attīstības programmas
(ELFLA) finansējums, 10% vai 300,00 EUR (trīsi simti euro un 00 centi) pašvaldības
līdzfinansējums.
3.2. neattiecināmās izmaksas (pievienotās vērtības nodokļa maksājumi) 630,00 EUR (seši simti
trīsdesmit euro un 00 centi).
4. Piešķirt projekta "Inventāra un aprīkojuma iegāde Gaujienas tautas namam" realizācijai
nepieciešamo līdzfinansējumu 300,00 EUR (trīs simti euro un 00 centi) un līdzekļus pievienotās
vērtības nodokļa maksājumiem 630,00 EUR, kopā 930,00 EUR (deviņi simti EUR un 00 centi).
5. Noteikt atbildīgās personas par projekta realizāciju:
5.1. Projektu vadītāju Daigu Bojāri – par savlaicīgu projekta pieteikuma sagatavošanu,
iesniegšanu, projekta dokumentācijas vešanu;
5.2. Gaujienas tautas nama vadītāja vadītāju Laimu Poševu – atbildīgo par projekta tehniskiem
datiem un reālu aprīkojuma iegādi.
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. 5, 17.p

2014.gada 27.martā
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.59
Apē

Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu Apes novada Trapenes pagasta Luksta ezerā un Virešu
pagasta Kalna Buţezerā
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 ūdeņos” 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 E. Drīļa,
deklarētā dzīves vieta xxxxxxxx, 03.03.2014. iesniegumu, kas saņemts Apes novada domē
03.03.2014. un reģistrēts ar Nr. A/3-16/67, G.Zariņa, deklarētā dzīves vieta xxxxxxxx 03.03.2014.
iesniegumu, kas saņemts Apes novada domē 03.03.2014. un reģistrēts ar Nr. A/3-16/68,
M.Ceļmillera, deklarētā dzīves vieta xxxxxxxxxx, 20.03.2014. iesniegumu, kas saņemts Apes novada
domē 20.03.2014. un reģistrēts ar Nr. A/3-16/97 un Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 20.03.2014. lēmumu (prot.Nr.6, 15.p.),
1. Iznomāt E. Drīlim, 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.
2. Iznomāt G.Zariņam, 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.
3. Iznomāt M.Ceļmilleram, xxxxxx, rūpnieciskās zvejas tiesības Apes novada Virešu pagasta
Kalna Bužezerā 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. Noteikt nomas maksu par zvejas tiesībām izejot no aprēķina - zivju tīkls, par katriem 5 m
(iekšējos ūdeņos) EUR2,85 apmērā.
5. Uzdot Apes novada domes izpilddirektoram Viesturam DANDENAM noslēgt rūpnieciskās
zvejas tiesību nomas līgumu.
6. Lēmums stājas spēkā domes sēdes protokola 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
paziņošanas dienas.
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

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

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
sēdes protokols Nr. 5, 18.p

2014.gada 27.martā

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.60
Apē
Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu Apes novada domes priekšsēdētājai Astrīdai
HARJU
Pamatojoties uz Apes novada domes priekšsēdētājas Astrīdas HARJU 2014.gada 25.marta
iesniegumu par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu, „Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma” 41.panta (1) daļu, Darba likuma 149.panta pirmo daļu,
likumu „Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”, Ministru kabineta 25.06.2013. rīkojumu Nr.278
„Par darba dienu pārcelšanu 2014.gadā”,
1. Piešķirt Apes novada domes priekšsēdētājai Astrīdai HARJU ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma
1. (pirmo) daļu, par laika periodu no 18.06.2013. līdz 17.06.2014.,
2 (divas) kalendārās nedēļas no 22.04.2014. līdz 08.05.2014. (ieskaitot).
2. Uzdot Apes novada domes priekšsēdētāja vietniekam Jānim LIBERTAM veikt domes
priekšsēdētāja pienākumus domes priekšsēdētājas Astrīdas HARJU atvaļinājuma laikā no
22.04.2014. līdz 08.05.2014. (ieskaitot).

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. 5, 19.p

2014.gada 27.martā

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.61
Apē
Par bērnu sociālā aprūpes centra „‟Gaujiena‟‟ bērnu uzturēšanās maksas noteikšanu
viesģimenēs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 21. panta pirmās
daļas 27. punktu un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 20.03.2013. lēmumu
(prot.Nr.6m 16.p.),
1. Apstiprināt uzturēšanās maksu viesģimenēs 2014.gadam:
N.p.k.
1.

Pakalpojuma nosaukums
Uzturēšanās maksa viesģimenē

Mērvienība
1 personai
diennaktī

Cena,
Pēc kursa
LVL 1EUR=0,702804
1,50
0,702804

Cena,
EUR
2,13

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Bērnu sociālās aprūpes centra „Gaujiena” direktore Vita
Andersone.
3. Lēmums ir spēkā ar 01.04.2014.
4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu Apes novada domes
28.07.2011. lēmumu Nr.206 (prot.13, 13.p.) „Par bērnu sociālā aprūpes centra
„‟Gaujiena‟‟ bērnu uzturēšanās maksas noteikšanu viesģimenēs”.

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. 5, 20.p

2014.gada 27.martā

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.62
Apē

Par ikmēneša finanšu līdzekļu noteikšanu personiskajām vajadzībām bērniem, kuri ievietoti
Bērnu sociālās aprūpes centrā „Gaujiena”
Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7. punktu, 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 857 „Noteikumi par sociālajām garantijām
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc
ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 3. punktu un Ministru kabineta noteikumiem Nr.1605 „Noteikumi
par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un
pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību” 2.1.punktu, Apes novada pašvaldības nolikuma 8.18.
punktu, un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 20.03.2013. lēmumu
(prot.Nr.6, 17.p.),
Noteikt ikmēneša finanšu līdzekļus personiskajām vajadzībām bērniem, kuri ievietoti Bērnu
sociālās aprūpes centrā „Gaujiena” 15% apmērā no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta
summas:

1.

N.p.k.
1.

Pakalpojuma nosaukums
Kabatas naudas BSAC
„Gaujiena” klientiem no 7 gadu
vecuma

Mērvie
nība
1
personai
mēnesī

Cena,
Pēc kursa
LVL 1EUR=0,702804
4,50
0,702804

Cena,
EUR
6,40

2.

Bērnu ikmēneša finanšu līdzekļus personiskajām vajadzībām segt pašvaldībām, kuru bāriņtiesa
pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi veicot pašvaldību savstarpējos norēķinus.

3.

Atzīt par spēku zaudējušu Apes novada domes 25.02.2010.lēmumu Nr.46 „‟Par ikmēneša
finanšu līdzekļu noteikšanu personiskajām vajadzībām bērniem, kuri ievietoti bērnu sociālajā
aprūpes centrā „‟Gaujiena‟‟‟‟.

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. 5, 21.p

2014.gada 27.martā

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.63
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” 6.pielikumā „‟Apes novada Gaujienas internātpamatskolā sniegtie maksas
pakalpojumi”
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmo daļu, 21panta pirmās daļas 14. punkta
g) apakšpunktu, likuma „‟Par pašvaldību budžetiem‟‟ 20 pantu un Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 20.03.2013. lēmumu (prot.Nr.6, 4.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”
6.pielikumā „‟Apes novada Gaujienas internātpamatskolā sniegtie maksas
pakalpojumi” , izteikt 6.pielikumu jaunā redakcijā.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Grozījumi ar domes 27.03.2014.
lēmumu Nr.63 (prot.Nr5, 21.p.)
6.pielikums
Apes novada domes 26.09.2013. lēmumam Nr.302
Apes novada Gaujienas internātpamatskolā sniegtie maksas pakalpojumi
N.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

1.

Telpu noma zobārstniecības
kabinetam
Mācību telpas, zāles izmantošana
Multimediju (projektors,
kodoskops, dators) izmantošana
Internāta telpu izmatošana:

2.
3.

Mērvie
Cena,
Pēc kursa
nība
LVL 1EUR=0,702804
M2/mēnesī 0,30
0,702804

Cena,
EUR
0,43

1 stunda
1 stunda

2,00
1,50

0,702804
0,702804

2,85
2,13

izmantojot skolas gulta sveļu un
dušu,

1
diennakts

2,00

0,702804

2,85

izmantojot skolas gulta sveļu,

1
diennakts

1,50

0,702804

2,13

1
diennakts

1,00

0,702804

1,42

Ēdināšanas pakalpojumi
pieaugušajiem un BSAC
„Gaujiena” klientiem
Brokastis

1 personai

0,45

0,702804

0,64

5.3.

Pusdienas
Pusdienas pieaugušajiem
Launags

1 personai
1 personai
1 personai

0,70
0,80
0,40

0,702804
0,702804
0,702804

1,00
1,14
0,57

5.4.

Vakariņas

1 personai

0,45

0,702804

0,64

0,07

0,702804

0,10

1,50

0,702804

2,13

4.
4.1.

4.2.

4.3.

5.

5.1.
5.2.

6.

bez skolas gultas veļas

Komunālo maksājumi tarifi

6.1.

Dzīvojamā māja „Rīti” īre

6.2.

Karstais ūdens

1m2
mēnesī
1m3

6.3.

Aukstais ūdens

1m3

0,53

0,702804

0,75

6.4.

Kanalizācija

1m3

0,50

0,702804

0,71

6.5.

Apkure

1m2

0,61

0,702804

0,87

6.6.

Dzīvojamā māja „Pelakas” īre

1m2

0,01

0,70284

0,015

6.7.

Dzīvoklis „Internātskola” īre

1m2

0,02

0,702804

0,03

6.8.

Aukstais ūdens

1m3

0,53

0,702804

0,75

6.9.

Kanalizācija

1m3

0,50

0,702804

0,71

6.10.

Apkure

1m2

0,61

0,702804

0,87

6.11.

BSAC „Gaujiena” telpu īre

1m2

0,14

0,702804

0,20

Veļas mazgāšana
Ūdens saimnieciskā izmantošana

1kg
1 l

1,00
0,005

7.
8.

1,42
0,007

1. Apstiprināt vienreizējus maksas pakalpojumus:
1.1. LSO (Latvijas Speciālās Olimpiādes) basketbola sacensību dalībnieku ēdināšana 3.50
EUR
1.2. LSO meiteņu futbola nometnes ēdināšana
Brokastis-0.64 EUR
Pusdienas – 1.65 EUR
Launags – 0.57 EUR
Vakariņas - 0.64 EUR
1.3. Vidzemes novada speciālo skolu Daiļrunāšanas konkursa dalībnieku ēdināšana -5 EUR
1.4. Vidzemes novada speciālo skolu Daiļrunāšanas konkursa dalības maksa skolām – 7 EUR
1.5. Sporta nometnes dalībnieku ēdināšana 4.00 EUR
1.6. Nometnes „‟Vītolēni‟‟ dalībnieku ēdināšana 3.56 EUR
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. 5, 22.p

2014.gada 27.martā

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.64
Apē
Par Sociālās aprūpes centra „Gaujiena” diennakts sociālās aprūpes pakalpojuma maksas
noteikšanu bērniem, kuri ilgstoši atrodas kādā ārstniecības iestādē
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 21.panta pirmās
daļās 14.punkta g) apakšpunktu un Ministru kabineta 13.07.1999. noteikumiem Nr.250 „Kārtība,
kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem”, un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas
20.03.2014. lēmumu (prot.Nr.6, 4.1.p.),
1. Noteikt sociālā aprūpes centra „Gaujiena” viena iemītnieka mēneša sociālās aprūpes
pakalpojumu izmaksas EUR 292,- (divi simti deviņdesmit divi eiro).
2. Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.aprīlī

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. 5, 23.p

2014.gada 27.martā

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.65
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”
1.pielikuma „Apes novada pašvaldības iestāţu Amatu katalogs”
21.p. „Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi” un 2. pielikuma 2.6. p.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās
daļas 13.punktu, „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu,
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 30. novembra noteikumiem Nr.1075 “Valsts un
pašvaldību institūciju amatu katalogs”, Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumi 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 20.03.2014.
lēmumu (prot.Nr.6, 18.p.),
1.Veikt grozījumus Apes novada domes 24.02.2011. lēmumā Nr. 37 (prot. Nr. 4, 2. p.) „Par Apes
novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku samaksas noteikšanas kārtību”:
1.1. 1.pielikumā „Apes novada pašvaldības iestāžu Amatu katalogs” 21.punktam„Juridiskā analīze,
izpildes kontrole un pakalpojumi” pievienot amatu „Bāriņtiesas priekšsēdētāja palīgs- juridiskos
jautājumos”
21. Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi
III
B

Bāriņtiesas
priekšsēdētāja
palīgsjuridiskos
jautājumos

Veic bāriņtiesas
priekšsēdētāja
palīgajuridiskos
jautājumos
pienākumus

Sniedz juridiskos pakalpojumus
bāriņtiesas darbības jomā;
Izvērtē bāriņtiesas sagatavoto
dokumentu kvalitāti no juridiskā viedokļa
un to atbilstību tiesību aktos noteiktajiem
uzdevumiem un lēmumiem;
Izskata, sagatavo juridiskos dokumentus;
Sagatavo priekšlikumus grozījumiem
normatīvajos aktos;
Pārstāv bāriņtiesu tiesas procesos;
Sagatavo dokumentu projektus un
administratīvo lietu izskatīšanai
bāriņtiesas sēdē;
Noformē lēmumu projektus;
Piedalās dzīves apstākļu pārbaudēs un
veic ģimeņu riska novērtējumu;
Sadarbojas ar citām bāriņtiesām,
ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijām, veselības
aprūpes un izglītības iestādēm,
sociālajiem dienestiem un policijas
iestādēm

1

10

344-960

2. Veikt grozījumus Apes novada domes 24.02.2011. lēmumā Nr.37 (prot.Nr.4,2.p.) „Apes novada
domes, administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un darba algu saraksts Apē”
2. pielikuma 2.6. punktu pievienot amatu „Bāriņtiesas priekšsēdētāja palīgs-juridiskos jautājumos”
šādā redakcijā:
Amata nosaukums
Mēnešalga
Mēnešalga nepilnajam Mēnešalga kopā
normālajam darba
darba laikam
laikam
2.6. Bāriņtiesas
Bāriņtiesas priekšsēdētāja
680
340
340
palīgs-juridiskos jautājumos
3.Finansējuma avots – Apes novada domes budžets.
4. Lēmums stājas spēkā ar 01.04.2014.

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. 5, 24.p

2014.gada 27.martā

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.66
Apē
Par līdzfinansējumu biedrības „Apes Jauniešu klubs „Sliedes”” un Apes novada Sociālā
dienesta projektam „Atbalsta pasākumi sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām Apes
novadā"
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 21.panta pirmās daļas
27.punktu un A/S “Latvijas valsts meži“ izsludināto ziedojumu konkursu, un Apes novada domes
Finanšu un tautsaimniecības komitejas 20.03.2014. lēmumu (prot.Nr.6, 19.p.),

1. Atbalstīt biedrības „Apes Jauniešu klubs „Sliedes” projekta iesniegumu „Atbalsta pasākumi
sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām Apes novadā”, kas iesniegts A/S “Latvijas valsts
meži“ 2013. gada ziedojumu konkursam.
2. Garantēt līdzfinansējumu biedrības Apes Jauniešu klubs „Sliedes” projekta iesniegumam
„Atbalsta pasākumi sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām Apes novadā” 50.00 EUR
(piecdesmit eiro un 00 centi) apmērā.

3. Finansējuma avots Apes novada domes budžeta līdzekļi.
4. Atbildīgais Liene Ābolkalne, Apes novada domes Teritorijas attīstības nodaļas vadītāja
vietniece, projektu vadītāja

5. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
sēdes protokols Nr. 5, 25.p

2014.gada 27.martā

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.67
Apē
Par finansējuma piešķiršanu motokrosa blakusvāģu ekipāţai
Pamatojoties uz likumu par „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, G.Kaktiņa un G.Harju 25.02.2014. iesniegumu, kas saņemts Apes novada
domē 25.02.2014. un reģistrēts ar Nr. A/3-16/64 un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības
komitejas 21.03.2014.. lēmumu (prot. Nr.6, 21.p.),
1. Piešķirt motokrosa blakusvāģu ekipāžai G.Kaktiņam un G.Harju finansējumu EUR 350 (trīs simti
piecdesmit eiro), dalībai Latvijas kausa, Latvijas čempionāta un Pasaules čempionāta Latvijā
posma sacensībās.
2. Finansējuma avots - Apes novada domes budžets.
3. Finanšu un grāmatvedības nodaļai nodrošināt līdzekļu pārskaitījumu.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

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

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
sēdes protokols Nr. 5, 26.p

2014.gada 27.martā

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.68
Apē
Par dalību projektā un finansiālu atbalstu grāmatas „Latvijas novadu dārgumi”
izdošanā
Izskatot akciju sabiedrības, izdevniecības „Lauku Avīze” direktores Evijas Veides
17.03.2014. vēstuli, kas saņemta Apes novada domē 17.03.2014. reģistrēta ar Nr. A/3-12.1/296, par
dalību projektā, rekomendējot sava novada kultūras un vēstures relikviju un iesūtot likteņstāstu, kā
arī par finansiāla atbalsta sniegšanu grāmatas „Latvijas novadu dārgumi” izdošanai,
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.,5.punktu un 21.panta pirmās
daļas 27.punktu un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 20.03.2014. lēmumu
(prot.Nr.6, 22.p.) ,
1. Piedalīties akciju sabiedrības, izdevniecības „Lauku Avīze” realizētajā projektā
grāmatas „Latvijas novadu dārgumi” izdošanā.
2. Uzdot Apes novada muzeju apvienības vadītājai Inetai Riepniecei ieteikt Apes novada
kultūras un vēstures relikviju un iesūtīt likteņstāstu vai aprakstu izdevniecībai „Lauku
Avīze”.
3. Piešķirt finansējumu dalībai akciju sabiedrības, izdevniecības „Lauku Avīze”
realizētajā projektā- grāmatas „Latvijas novadu dārgumi” izdošanai, EUR150,00 (viens
simts piecdesmit eiro).
4. Finansējuma avots – Apes novada domes 2014.gada budžeta rezerves līdzekļi.
5. Atbildīgais par finansējuma pārskaitījumu Apes novada domes Finanšu un
grāmatvedības nodaļas vadītāja Ilze Lipstoka.

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. 5, 27.p

2014.gada 27.martā

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.69
Apē
Par finansiālu atbalstu grāmatas „Sibīrijas bērni” tulkošanai un dokumentālās filmas
„Kur palika tēvi?” veidošanai
Izskatot Fonda „Sibīrijas bērni” dibinātājas, valdes locekles, režisores Dzintras Gekas-Vaskas
06.03.2014. vēstuli, kas saņemta Apes novada domē 06.03.2014. reģistrēta ar Nr. A/3-12.1/252, par
finansiāla atbalsta sniegšanu grāmatas „Sibīrijas bērni‟ tulkošanai un izdošanai krievu valodā, un
dokumentālās filmas „Kur palika tēvi?” veidošanai,
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4., 5.punktu un 21.panta pirmās
daļas 27.punktu un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 20.03.2014.lēmumu
(prot.Nr.6, 23.p.) ,
1. Piešķirt finansējumu fondam „Sibīrijas bērni” EUR200.00 (Divi simti eiro) grāmatas
„Sibīrijas bērni‟ tulkošanai un izdošanai krievu valodā, un dokumentālās filmas „Kur
palika tēvi?” veidošanai.
2. Finansējuma avots – Apes novada domes 2014.gada budžeta rezerves līdzekļi.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Apes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļa.

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. 5, 28.p

2014.gada 27.martā

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.70
Apē
Par atbalstu Trapenes pamatskolas realizētam projektam „Acis darba izbijās, rokas darba
nebijās...”
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 5.punktu un 15.pantu ,
1. Piedalīties Rietumu Bankas labdarības fonda projekta konkursā „Sprīdis labākai dzīvei 2014”,
iesniedzot projekta pieteikumu „Acis darba izbijās, rokas darba nebijās...”.
2. Piešķirt projekta „Acis darba izbijās, rokas darba nebijās...” realizācijai līdzfinansējumu
335,00 EUR (trīsi simti trīsdesmit pieci eiro).
3. Finansējumu nodrošināt no Apes novada domes 2014.gada budžeta.
4. Noteikt Inesi Lipstoku par atbildīgo personu par projekta realizāciju.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

