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APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 172
Apē

Par pašvaldības galvojumu studiju un studējošā kredītam Latvijas Lauksaimniecības
universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes 5.kursa studentei S. Jakobštantei
Izskatot Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes 5.kursa
studentes S.Jakobštantes, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 2013.gada 17.februāra iesniegumu,
kas reģistrēts Apes novada domē 19.02.2013. A/3-16/40 par lūgumu pašvaldības galvojumam
studiju un studējošā kredīta saņemšanai pēdējiem 3 studiju semestriem, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
Ņemot vērā, ka S.Jakobštante plānojusi savu turpmāko darbību veterinārmedicīnā saistīt ar Apes
novadu, veidojot privātpraksi, klīniku, un pieņemšanas punktus pagastu centros, kā arī iespēju
robežās veidojot dzīvnieku patversmi, kā arī pamatojoties uz „Likums par budžeta un finanšu
vadību” 41.panta piekto daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 26.panta pirmo un ceturto daļu,
Ministru Kabineta 2008.gada 25.marta Noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem” 13.punktu
1. Piekrist dot galvojumu studiju un studējošā kredīta saņemšanai Latvijas Lauksaimniecības
universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes 5.kursa studentei S.Jakobštantei Ls 4809.00
(četri tūkstoši astoņi simti deviņi lati 00 sant.) apmērā.
2. Studiju kredīts ar Valsts vārdā sniegtu galvojumu SEB bankā Ls 3009.00 (trīs tūkstoši
deviņi lati 00 santīmi) studiju maksai par studiju programmas apguvi Latvijas
Lauksaimniecības universitātē Veterinārmedicīnas studiju programmā 040703.
3. Procentu likme ir mainīga, 6 (Sešu) mēnešu RIGIBOR +1 (Viens) % gadā.
4. Studējošā kredīta ar Valsts vārdā sniegtu galvojumu SEB bankā Ls 1800.00 (Viens
tūkstotis astoņi simti lati 00 santīmi).
5. Studējošā kredīts ir aizņēmēja sociālo vajadzību nodrošināšana studiju programmas
Izglītības iestādē apguves laikā.

6. Procentu likme ir mainīga, 6 (Sešu) mēnešu RIGIBOR + 1 (Viens) % gadā.
7. Uzdot Apes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājai I. Lipstokai
sagatavot un iesniegt dokumentus attiecīgajai kredītiestādei un Pašvaldību aizņēmumu un
galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.
8. Uzdot Apes novada domes priekšsēdētājai A. Harju noslēgt vienošanos ar studējošo par
galvojumu studiju un studējošā kredīta saņemšanai.
9. Ar šā lēmuma spēkā stāšanos uzskatīt Apes novada domes 2013.gada 28.februāra lēmumu
Nr.65, sēdes protokols Nr.3,37.p. par spēku zaudējušu.

Domes priekšsēdētājas vietnieks

Viesturs Dandens

Lēmuma publikācijā personas dati aizsargāti saskaņā ar likuma „Fizisko personu datu
aizsardzības likums” 6.pantu
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Par līdzfinansējumu projektam „Prieks palīdzēt”

Izskatot Latvijas Sarkanā Krusta (LSK) Alūksnes komitejas izpilddirektores Gintas
Priedītes 2013.gada 21. marta iesniegumu, kas reģistrēts Apes novada domē 16.04.2013. Nr. A/312.1/350 par līdzfinansējuma piešķiršanu LSK Alūksnes komitejas iesniegtajam projektam
Alūksnes un Apes novadu bērnu vasaras nometnei „Prieks palīdzēt” 10 % apmērā no projekta
kopējām izmaksām , pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 4. punktu, 21. panta 23.
punktu, jautājums izskatīts Apes novada domes Izglītības jautājumu komitejas 2013. gada 16. aprīļa
sēdē (prot. Nr. 1, 3.p.)

1. Atbalstīt LSK Alūksnes komitejas projekta iesniegumu „Prieks palīdzēt”, kas iesniegts
Borisa un Ināras Teterevu fondā.
2. Garantēt līdzfinansējumu pēc projekta apstiprināšanas LSK Alūksnes komitejas
iesniegtajam projektam „Prieks palīdzēt” līdz 500.00 LVL (pieci simti lati un 00
santīmi) apmērā no Apes novada domes budžeta.
3. Finansējuma avots Apes novada domes budžeta līdzekļi.

Domes priekšsēdētājas vietnieks

Viesturs Dandens
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Par adrešu datu sakārtošanu Gaujienas pagastā Apes novadā
Lai sakārtotu pašvaldības īpašumu adreses, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma 14. un 15. pantu, Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi” 2.punkta 9. apakšpunktu, 6. punktu un 29. punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta
27. punktu
1. Mainīt esošo adresi „Gaujienas ģimnāzija”, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads,
LV-4339, adresācijas klasifikatora kods 103899372, zemes vienības kadastra apzīmējums 3648
005 0201, savstarpēji funkcionāli saistīto būvju kadastra apzīmējums 3648 005 0201 005, 3648
005 0201 007, 3648 005 0201 006, uz jaunu adresi:
„Vidusskola”, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads, LV-4339 .
2. Ar šā lēmuma spēkā stāšanos uzskatīt Apes novada domes 2013.gada 25. aprīļa lēmumu Nr.162 ,
sēdes protokols Nr.5, 42.p., par spēku zaudējušu.

Domes priekšsēdētājas vietnieks

Viesturs Dandens

