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. 2, 1.1.p

2015.gada 26.februārī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.24
Apē
Par Apes novada pašvaldības domes 26.02.2015. saistošo noteikumu Nr. 3/2015
„Apes novada pašvaldības budžets 2015.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
2015.gadam” un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 19.02.2015. lēmumu
(prot.Nr.3, 1.1.p.) ,
1. Apstiprināt Apes novada pašvaldības domes 26.02.2015.
Nr. 3/2015 „Apes novada pašvaldības budžets 2015.gadam”.

saistošos

noteikumus

Pielikumā :
1. Saistošie noteikumi Nr. 3/2015 „Apes novada pašvaldības budžets 2015.gadam”uz 2 lpp. ar 5 pielikumiem uz 9 lpp.
2. Apes novada domes priekšsēdētājas A. Harju ziņojums par Apes novada pašvaldības
ekonomisko un sociālo situāciju, pašvaldības attīstības uzdevumiem tuvākajiem gadiem- uz
7 lpp.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
sēdes protokols Nr. 2, 1.1.p

2015.gada 26.februārī

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.3/2015
APSTIPRINĀTI
ar Apes novada domes
26.02.2015. lēmumu Nr.24
(protokols Nr.2, 1.1.punkts)
Par Apes novada pašvaldības domes budžetu 2015.gadam
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 2.punktu un
46.panta pirmo daļu,
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu

Pamatbudžets
1.Apstiprināt Apes novada pašvaldības domes pamatbudžetu 2015.gadam:
1.1. kārtēja gada ieņēmumos
3 770 424 EUR
1.2. izdevumos atbilstoši valdības funkcijām un ekonomiskajām 4 015 293 EUR
kategorijām
1.3. aizdevumu atmaksājamās pamatsummas
100 419 EUR
2. Novirzīt plānoto izdevumu segšanai naudas līdzekļu
atlikumu uz 2015.gada sākumu
3. Apstiprināt līdzekļu atlikumu uz 2015.gada beigām

345 288 EUR

0 EUR

4. Apstiprināt Apes novada pašvaldības domes pamatbudžeta 2015.gada ieņēmumus atbilstoši
ieņēmumu veidiem, izdevumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskām kategorijām saskaņā ar
1.pielikumu.
Speciālais budžets (bez ziedojumiem un dāvinājumiem)
5. Apstiprināt Apes novada pašvaldības domes speciālo budžetu (bez ziedojumiem un
dāvinājumiem) 2015.gadam:
5.1. kārtēja gada ieņēmumos
154 877 EUR
5.2. izdevumos atbilstoši valdības funkcijām un ekonomiskajām 235 660 EUR
kategorijām

6. Novirzīt plānoto izdevumu segšanai naudas līdzekļu
atlikumu uz 2015.gada sākumu
7. Apstiprināt līdzekļu atlikumu uz 2015.gada beigām

80 783 EUR

0 EUR

8. Apstiprināt Apes novada pašvaldības domes speciālā budžeta 2015.gada ieņēmumus atbilstoši
ieņēmumu veidiem, izdevumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskām kategorijām saskaņā ar
2.pielikumu.

Ziedojumi un dāvinājumi
9. Novirzīt ziedojumu un dāvinājumu 2014. gada budžeta atlikumu izdevumu segšanai atbilstoši
ziedojumu mērķiem.
9 762 EUR

Pašvaldības aizņēmumi un sniegtie galvojumi
13. Apstiprināt Apes novada pašvaldības domes aizņēmumu un galvojumu saistības
13.1. aizņēmumu pamatsummas uz 2015. gada sākumu saskaņā 1 790 570 EUR
ar 3.pielikumu,
13.2. galvojumu pamatsummas uz 2015.gada sākumu
saskaņā ar 4.pielikumu.

164 344 EUR

Vispārīgā daļa
14. Pamatbudžeta, speciālā budžeta un ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumu un
izdevumu daļas precizējamas budžeta izpildes gaitā.
15. 2015. gadā tiek turpināta uzsākto projektu finansēšana saskaņā ar līgumu nosacījumiem budžetā
paredzētajā apjomā - 5.pielikums .
16. Noteikt, ka finansēšana starp Apes novada pašvaldības domes Finanšu un grāmatvedības nodaļu
un Apes novada Sociālās aprūpes centra “Trapene”, Gaujienas internātpamatskolas un Bērnu Sociālās
aprūpes centra “Gaujiena” grāmatvedībām tiek nodrošināta ar transfertu starpniecību:
16.1. Apes novada pašvaldības domes Finanšu un grāmatvedības nodaļa finansēšanas izdevumus
iestādēm uzrāda ekonomiskās klasifikācijas kodā 7230 „Pašvaldību uzturēšanas izdevumu
transferti padotības iestādēm”;
16.2. iestāžu grāmatvedības finansēšanas ieņēmumus uzrāda klasifikācijas kodā 19.3.0.0
“Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no augstākas iestādes .”
16.3. sastādot mēneša pārskatus par budžeta izpildi, 15.1. un 15.2. punktos minētie finansēšanas
ieņēmumi un izdevumi tiek konsolidēti.
17. lai nodrošinātu attiecīgo pašvaldības funkciju izpildi , iestāžu un struktūrvienību vadītājiem
piešķirto līdzekļu ietvaros, jānodrošina efektīvs un racionāls pašvaldības budžeta līdzekļu
izlietojumu atbilstoši tāmēs plānotajam.
18. Iestāžu un struktūrvienību vadītāji ir atbildīgi par attiecīgas iestādes budžeta izpildi.
19. Iestāžu un struktūrvienību vadītājiem nepieciešamības gadījumos, ir tiesības pieprasīt veikt
iekšējos budžeta pārkārtojumus pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem attiecīgās iestādes vai
struktūrvienības apstiprinātā budžeta ietvaros, iesniedzot pieprasījumu par budžeta pārkārtošanu Apes
novada pašvaldības domei.
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
2015.gada 26.februārī

sēdes protokols Nr. 2, 1.2.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.25
Apē
Par Apes novada pašvaldības budžeta 2015.gadam pievienoto dokumentu:
Apes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku amatu kataloga, mēnešalgu
saraksta un Koplīguma 2015.gadam apstiprināšanu
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 likuma 7.panta
pirmo daļu, 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", Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta noteikumiem Nr.665 "Noteikumi par minimālo
mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi", Apes novada domes 19.02.2015. Finanšu un
tautsaimniecības komitejas lēmumu (prot.Nr.3, 1.3.p.),
1. Apstiprināt Apes novada pašvaldības iestāžu amatu katalogu (lēmuma 1. pielikums);
2. Apstiprināt Apes novada domes, administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un
mēnešalgas sarakstu Apē (lēmuma 2.pielikums);
3. Apstiprināt Apes novada domes, administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un
mēnešalgas sarakstu Virešu teritorijā (lēmuma 3.pielikums);
4. Apstiprināt Apes novada domes, administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un
mēnešalgas sarakstu Gaujienas teritorijā (lēmuma 4.pielikums);
5. Apstiprināt Apes novada domes, administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un
mēnešalgas sarakstu Trapenes teritorijā (lēmuma 5.pielikums);
6. Apstiprināt kārtību, kādā tiek noteikts amatierkolektīvu vadītāju atalgojums Apes novada
tautas, kultūras un saieta namos (lēmuma 6.pielikums);
7. Apstiprināt Apes novada amatierkolektīvu vadītāju amatu un darba algu sarakstu (lēmuma
7.pielikums).
8. Lēmuma 1., 2., 3., 4.,5., 6., un 7.punkts ir spēkā ar 01.02.2015.
9. Apstiprināt Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbinieku
arodbiedrības Apes novada domes pirmorganizācijas un Latvijas pašvaldību darbinieku arodbiedrības
Apes novada domes pirmorganizācijas koplīgumu 2015.gadam (lēmuma 8.pielikums).

Lēmumam pievienots:
1.pielikums “Apes novada pašvaldības iestāžu amatu katalogs”
2.pielikums „Apes novada domes, administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un mēnešalgu saraksts
Apē”;
3.pielikums „Apes novada domes, administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un mēnešalgu saraksts
Virešu teritorijā”;
4.pielikums „Apes novada domes, administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un mēnešalgu saraksts
Gaujienas teritorijā”;
5.pielikums „Apes novada domes, administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un mēnešalgu saraksts
Trapenes teritorijā”;
6.pielikums “Kārtība, kādā tiek noteikts amatierkolektīvu vadītāju atalgojums Apes novada tautas,
kultūras un saieta namos”;
7.pielikums „Apes novada amatierkolektīvu vadītāju amatu un darba algu saraksts”.
8.pielikums “Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbinieku arodbiedrības Apes
novada domes pirmorganizācijas un Latvijas pašvaldību darbinieku arodbiedrības Apes novada
domes pirmorganizācijas koplīgums 2015.gadam”.

Lēmuma izrakstus izsniegt:
Apes novada domes izpilddirektoram – visu lēmumu ar visiem pielikumiem 1 eks.
Apes novada pašvaldības visām iestādēm – katrai iestādei atbilstošs izraksts 1 eks.
Finanšu un grāmatvedības nodaļas algu grāmatvedei – visu lēmumu ar visiem pielikumiem 1 eks.
Ekonomistei – visu lēmumu ar visiem pielikumiem 1 eks.
Personāla speciālistei - visu lēmumu ar visiem pielikumiem 1 eks.
Apes novada domes arodbiedrībām – Koplīguma 1 eks.

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
2015.gada 26.februārī

sēdes protokols Nr. 2, 1.3.p.

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.26
Apē
Par Apes novada pašvaldības budžeta 2015.gadam pievienoto dokumentu:
saziņas līdzekļu izmaksu limitu un degvielas patēriņa normu un limitu noteikšanu
transportlīdzekļiem un tehnikai Apes novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās
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, un Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 19.02.2015. lēmumu (prot.Nr.3, 1.2.p.) ,
1.Apstiprināt Saziņas līdzekļu izmaksu limitus 2015.gadam Apes novada pašvaldības iestādēs un
struktūrvienībās:
1.1. Mobilo telefonu izmaksas (lēmuma 1. pielikums);
1.2. Stacionāro telefonu izmaksas (lēmuma 2.pielikums).
2.Degvielas limitus 2015.gadam Apes novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās.
2.1. Degvielas normas un limiti (lēmuma 3.pielikums);
2.2. Degvielas normas un limiti pārējai tehnikai (lēmuma 4.pielikums).
Lēmuma pievienots:
1.Pielikums-. Mobilo telefonu izmaksas
2.Pielikums- Stacionāro telefonu izmaksas
3.Pielikums- Degvielas normas un limiti transportlīdzekļiem;
4.Pielikums- Degvielas normas un limiti pārējai tehnikai.
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

2015.gada 26.februārī

sēdes protokols Nr. 2, 2.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.27
Apē
Par Apes novada domes amatiem, kuros esošajiem darbiniekiem atļauts izmantot personīgo
transportlīdzekli un maksimālo patērējamās degvielas normu mēnesī apstiprināšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas
19.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 4.punktu, Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 29.panta pirmo un otro daļu, Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.2.pantu, Ministru kabineta
21.06.2010. noteikumu Nr.565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku sociālajām garantijām” XI. daļu, Apes novada domes 2014.gada 24.aprīļa Noteikumu par
transportlīdzekļu izmantošanu Apes novada pašvaldībā 41.punktu un Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 19.02.2015. lēmumu (prot. Nr.3, 2.p.):
1. Noteikt amatus, kuros esošajiem darbiniekiem atļauts izmantot personīgo transportlīdzekli un
maksimālo patērējamās degvielas normu gadā:
1.1. Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas direktors - 300,00 litri;
1.2. Vidagas Sikšņu pamatskolas direktors – 300,00 litri;
1.3. Trapenes pamatskolas direktors – 300,00 litri;
1.4. PII „Vāverīte” vadītājs – 125,00 litri;
1.5. Virešu feldšera punkta vadītājs – 275,00 litri;
1.6. Apes novada Bāriņtiesas priekšsēdētājs – 770,00 litri;
1.7. Teritorijas attīstības nodaļas vadītājs – 100,00 litri.
2. Finansējumu lēmuma izpildei paredzēt no attiecīgās iestādes, struktūrvienības budžeta.
3. Noteikt, ka atbildīgs par lēmuma izpildi ir izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā 2015.gada 1.martā.
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
2015.gada 26.februārī

sēdes protokols Nr. 2, 3.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.28
Apē
Par grozījumiem Apes novada pašvaldības administrācijas nolikumā
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta otro daļu, 28.pantu, likuma „Par
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības
komitejas 19.02.2015. lēmumu (prot.Nr.3, 3.p.),
1.Izdarīt grozījumus Apes novada pašvaldības administrācijas nolikumā (apstiprināts ar Apes novada
domes25.07.2013. lēmumu Nr.257 (prot.Nr.13, 14.p.)):
1.1.Svītrot 7.punktu.
1.2. Izteikt 10.punktu šādā redakcijā:
“10. Izpilddirektors pilda likumā “Par pašvaldībām”, Apes novada pašvaldības nolikumā un
citos normatīvajos aktos, kā arī Darba līgumā noteiktos pienākumus”.

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

2015.gada 26.februārī

sēdes protokols Nr. 2, 4.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.29
Apē
Par nekustamā īpašuma „Karjeri” Apes pagastā, Apes novadā,
sagatavošanu nodošanai iznomāšanai zemes dzīļu izmantošanai
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, 41.panta pirmās
daļas 4.punktu un 77.panta ceturto daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta 2.punktu un 6.1pantu, Ministru kabineta 06.09.2011. noteikumu
Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju
izsniegšanas kārtība” 40.punktu, 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr. 735 „Par publiskas
personas zemes nomu” 22.2 punktu, ņemot vērā SIA „IMBERTEH” sagatavoto pārskatu par smiltsgrants
un smilts atradnes ”Karjeri” ģeoloģisko izpēti, Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 19.02.2015. lēmumu (prot. Nr.3, 4.p.),
1. Akceptēt nekustamā īpašuma „Karjeri”, Apes pagastā, Apes novadā, kadastra Nr. 3625
004 0064, nodošanu iznomāšanai ar mērķi zemes dzīļu izmantošanai.
2. Uzdot Teritorijas attīstības nodaļas vadītājam J.Ronimoisam sagatavot nepieciešamos
dokumentus lēmuma pieņemšanai par nekustamā īpašuma „Karjeri”, Apes pagastā, Apes
novadā, kadastra Nr. 3625 004 0064, nodošanu iznomāšanai ar mērķi zemes dzīļu
izmantošanai.

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. 2, 5.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.30
Apē
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamā īpašuma „Pļavnieki” Trapenes pagastā, Apes novadā sadalīšanai
Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vidzemes mērnieks”, reģistrācijas nr.
44103030828, 13.02.2015. iesniegumu, kas saņemts Apes novada domē 16.02.2015. un reģistrēts ar
Nr. A/3-12.3/246 par nekustamā īpašuma „Pļavnieki” Trapenes pagastā, Apes novadā, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 3684 002 0002 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, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu
un 15.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi” 2., 6., 8. un 29. punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi” 9.8. un 30. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 16.punktu, Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 19.02.2015. lēmumu
(prot.Nr.3, 7.p.),
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Pļavnieki”, Trapenes pagastā,
Apes novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3684 002 0002 sadalīšanai.
2. Projektējamai zemes vienības daļai Nr. 1 ar platību 0,8 ha platībā un projektējamai zemes
vienības daļai Nr. 3 ar platību 5,0 ha platībā saglabāt esošo nosaukumu „Pļavnieki”.
3. Projektējamai zemes vienības daļai Nr. 1 ar platību 0,8 ha platībā un uz tās esošām ēkām
saglabāt esošo adresi „Pļavnieki”, Trapenes pagasts, Apes novads, LV-4348.
4. Projektējamai zemes vienības daļai Nr. 2 ar platību 11,7 ha platībā piešķirt jaunu
nosaukumu „Pļaviņas”, Trapenes pag.; Apes nov.
5. Projektējamai zemes vienības daļai Nr. 1 ar platību 0,8 ha noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, (NĪLM kods
0101).
6. Projektējamai zemes vienības daļai Nr. 2 ar platību 11,7 ha noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, (NĪLM kods
0101).
7. Projektējamai zemes vienības daļai Nr. 3 ar platību 5,0 ha noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, (NĪLM kods
0201).
8. 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
paziņošanas dienas.
Domes priekšsēdētāja
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sēdes protokols Nr. 2, 6.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.31
Apē
Par nekustamo īpašumu – pašvaldības autoceļu „ceļš A.c.V371-Avotkalnu mežu masīvs”,
„ceļš A.c.V411-Čiekuri-Gargrīdas-Druvkalni” un „ceļš A.c.V411-Bišusili” nodošanu valstij bez
atlīdzības
Izskatot AS „Latvijas valsts meži” struktūrvienības LVM nekustamie īpašumi, reģistrācijas
Nr. 40003466281, juridiskā adrese Bauskas iela 58a, Rīga, LV-1004, 10.01.2015. iesniegumu par
pašvaldības ceļu „ceļš A.c.V371-Avotkalnu mežu masīvs”, „ceļš A.c.V411-Čiekuri-GargrīdasDruvkalni” un „ceļš A.c.V411-Bišusili” Virešu pagastā, Apes novadā nodošanu īpašumā bez atlīdzības
Latvijas Valstij Zemkopības ministrijas personā,
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 5.panta 1.daļu un 42.panta 2.daļu, domes Finanšu un tautsaimniecības
komitejas 19.02.2015. lēmumu (prot. Nr.3, 10.p.) ,
1. Reģistrēt zemesgrāmatā uz Apes novada pašvaldības vārda nekustamos īpašumus Virešu
pagastā „ceļš A.c.V371-Avotkalnu mežu masīvs”, kadastra Nr. 3690 005 0070;
2. Slēgt vienošanos ar AS „Latvijas valsts meži” par īpašumu „ceļš A.c.V371-Avotkalnu
mežu masīvs”, kadastra Nr. 3690 005 0070, reģistrāciju zemesgrāmatā uz Apes novada
domes vārda.
3. Pilnvarot AS „Latvijas valsts meži” struktūrvienības „LVM nekustamie īpašumi” vadītājas
Austrumvidzemes mežniecībā Santas BRIEDES personā veikt visas nepieciešamās
darbības, lai īpašumu „ceļš A.c.V371-Avotkalnu mežu masīvs”, kadastra Nr. 3690 005
0070, reģistrētu zemesgrāmatā uz Apes novada pašvaldības vārda.
4. Lēmumu par pašvaldības īpašumu „ceļš A.c.V371-Avotkalnu mežu masīvs”, kadastra Nr.
3690 005 0070 nodošanu Latvijas Valstij Zemkopības ministrijas personā pieņemt pēc šo
īpašumu reģistrācijas zemesgrāmatā.
5. Lūgumu par īpašumus „ceļš A.c.V411-Čiekuri-Gargrīdas-Druvkalni”, kadastra Nr. 3690
004 0282, un „ceļš A.c.V411-Bišusili” kadastra nr. 3690 004 0279, nodošanu Latvijas
Valstij Zemkopības ministrijas personā noraidīt.
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sēdes protokols Nr. 2, 8.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.32
Apē
Par grozījumiem Apes novada domes noteikumos „Kārtība, kādā tiek noteikta
un veikta maksa par ēdināšanas pakalpojuma saņemšanu Apes pirmsskola izglītības iestādē
„Vāverīte””
Ņemot vērā Apes pirmsskolas izglītības iestādes „Vāverīte” vadītājas I.APINES
10.02.2015. iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un
Finanšu un tautsaimniecības komitejas 19.02.2015. lēmumu (prot.Nr.3, 12.p.),
Izdarīt grozījumus Apes novada domes 29.09.2011. noteikumos Kārtība, kādā tiek noteikta un
veikta maksa par ēdināšanas pakalpojuma saņemšanu Apes pirmsskolas izglītības iestādē „Vāverīte”,
apstiprināti ar Apes novada domes 29.09.2011. lēmumu Nr.264 (sēdes protokols Nr.15, 29.punkts)
1. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:
„5. Maksājums tiek veikts vecākiem pieņemamā veidā, norādot bērna vārdu un uzvārdu, summu un
laika periodu, par kuru tiek maksāts:
5.1. veicot maksājumu Apes novada domes kasē,
5.2. veicot pārskaitījumu uz Apes novada domes kontu:
AS SWEDBANK
Konta Nr.: LV28HABA 0551 0258 3352 3
SWIFT kods: HABALV22 “.
2. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:
„6. Aprēķinu par ēdināšanas pakalpojuma izmantošanu veic Apes novada domes grāmatvedis pēc D.
Ozoliņa Apes vidusskolas virtuves vadītāja iesniegtajām uzskaites tabulām. Vecākiem tiek izsniegts
rēķins ar konkrētajā mēnesī uzskaitītām ēdienreizēm un apmaksājamo summu. Informāciju veikto
pārmaksu vai nesamaksāto summu iespējams iegūt pie Apes novada grāmatveža – kasiera vai pa tālr.
27808422 Apes novada domes grāmatvedībā”.
3. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:
„7. Slimības gadījumā bērnu atteikt no ēdināšanas drīkst slimības dienā līdz plkst.7.30. un pēc
slimošanas pieteikt ēdināšanai drīkst dienu pirms došanās uz pirmsskolas izglītības iestādi līdz

plkst.15.30, nosūtot īsziņu D. Ozoliņa Apes vidusskolas virtuves vadītājai pa tālr.26473313, kurā ir
norādīts bērna vārds, uzvārds un konkrēts datums, no kura atsaka ēdināšanas pakalpojumu, vai ar kuru
datumu piesaka ēdināšanas pakalpojumu.”
4. Svītrot 8.punktu.
5. Papildināt ar 11. Punktu šādā redakcijā:
„11. Ja 2 mēnešu laikā netiek veikta samaksa par ēdināšanas pakalpojumu saņemšanu, vadītājam ir
tiesības atskaitīt audzēkni no iestādes (izņemot obligātajā izglītībā iesaistītos audzēkņus. Ar šo
audzēkņu vecākiem tiek veiktas pārrunas par iespējamo izglītošanas procesa nodrošinājuma
variantu)”.

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

2015.gada 26.februārī

sēdes protokols Nr. 2, 9.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.33
Apē
Par grozījumiem Apes novada domes 22.08.2013. lēmumā Nr.272
„Apes novada domes Zemes komisijas ievēlēšanu un nolikuma apstiprināšanu”
Izdarīt grozījumus Apes novada domes 22.08.2013.lēmumā Nr.272 „Apes novada domes Zemes
komisijas ievēlēšanu un nolikuma apstiprināšanu”:
1. Izteikt 1.5. punktu šādā redakcijā „1.5. Irisa POPOVIČA – Trapenes pagasta pārvaldes vadītāja”.
2. Izteikt 1.7. punktu šādā redakcijā „1.7. Māris CEĻMILLERS – Virešu pagasta pārvaldes
vadītājs”.
3. Apes novada domes Zemes komisijas nolikumā:
3.1. papildināt ar 17.10. un 17.11. punktu:
„17.11. par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu;
17.12. par zemes piekritības un piederības noteikšanu”.
3.2. papildināt ar 17.1 punktu šādā redakcijā: „17.1 Komisija veic ar lauksaimniecības zemi veikto
darījumu tiesiskuma uzraudzību, tajā skaitā izskata personu iesniegumus un pieņem lēmumus
par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā vai lēmumus par atteikumu
lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā”.
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sēdes protokols Nr. 2, 10.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.34
Apē
Par grozījumiem Apes novada domes 22.08.2013.lēmumā Nr.273
„Par pašvaldības administratīviem aktiem, kuru pieņemšana tiek deleģēta Apes novada zemes
komisijai”
Papildināt lēmuma pirmo punktu ar 1.15.apakšpunktu: „veic ar lauksaimniecības zemi veikto
darījumu tiesiskuma uzraudzību, tajā skaitā izskata personu iesniegumus un pieņem lēmumus par
piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā vai lēmumus par atteikumu lauksaimniecības
zemes iegūšanai īpašumā.
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sēdes protokols Nr. 2, 11.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.35
Apē
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu Luksta ezerā
Ņemot vērā G.DRĪĻA, dzīvesvieta xxxx, 22.01.2015. iesniegumu, reģistrēts Apes novada
domē 22.01.2015. ar Nr. A/3-16/21,
E.DRĪĻA, xxxx 22.01.2015. iesniegumu, reģistrēts Apes novada domē 22.01.2015. ar Nr.
A/3-16/22,
G.ZARIŅA, xxxx, Apes novadā, 22.01.2015. iesniegumu, reģistrēts Apes novada domē
22.01.2015. ar Nr. A/3-16/23,
Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, 11.panta piekto daļu, Ministru
kabineta 23.12.2014. noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to
izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.2.punktu, Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu
Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 13.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un
Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 1902.2015. lēmumu (prot. Nr.3,
14.p.),
1. Iznomāt G. DRĪLIM, personas kods xxxxxx-xxxxx, rūpnieciskās zvejas tiesības Luksta ezerā
ar zvejas tīklu garumu 25 metri vai vienu murdu uz vienu gadu, noslēdzot zvejas nomas
līgumu ar Apes novada domi.
2. Iznomāt E. DRĪLIM, personas kods xxxxxx-xxxxx, rūpnieciskās zvejas tiesības Luksta ezerā
ar zvejas tīklu garumu 25 metri vai vienu murdu uz vienu gadu, noslēdzot zvejas nomas
līgumu ar Apes novada domi.
1. Iznomāt G.ZARIŅAM, personas kods xxxxxx-xxxxx, rūpnieciskās zvejas tiesības Luksta
ezerā ar zvejas tīklu garumu 25 metri vai vienu murdu uz vienu gadu, noslēdzot zvejas nomas
līgumu ar Apes novada domi.
2. Noteikt nomas maksu par zvejas tiesībām Luksta ezerā, izejot no aprēķina – zivju tīkls, par
katriem 5 m (iekšējos ūdeņos) 2,85EUR apmērā gadā; kopā par 25 metriem – 14,25EUR gadā.
3. Apes novada domes izpilddirektoram Viesturam DANDENAM noslēgt rūpnieciskās zvejas
tiesību nomas līgumus.
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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sēdes protokols Nr. 2, 12.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.36
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 19.02.2015. lēmumu (prot. Nr.3, 15.p.),

2.
3.
4.
5.

1. Nodod iznomāšanai daļu no nekustamā īpašuma „Druvas”, Apes pagastā, Apes novadā,
kadastra Nr. 3625 003 0046:
1.1. būvi – bijušo ugunsdzēšanas sūknētavu, kadastra apzīmējums 3625 003 0046 013, telpas
ar platību 41,4 m2 (četrdesmit viens un 4/10 kvm.);
1.2. - daļu 0,05 ha (piecas simtdaļas hektāra) platībā no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 3625 003 0047.
Noteikt izsoles veidu rakstiska izsole;
Noteikt publicējamo informāciju par nomas objektu un nosacīto nomas maksu, un pieteikumu
iesniegšanas termiņu - pielikums Nr.1;
Apstiprināt pieteikumu veidlapu dalībai izsolē – pielikums Nr.2;
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.
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Pielikums Nr.1
Apes novada domes
26.02.2015. lēmumam Nr.36 (prot. Nr.3,12.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 0046 013
IZNOMĀJAMO TELPU
bijušo ugunsdzēšanas sūknētavu, kadastra apzīmējums 3625
PLATĪBA
003 0046 013, telpas ar platību 41,4 m2 (četrdesmit viens un 4/10
kvm.);
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 0,03 EUR/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 0,05
ha 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 2015.gada 11.martā
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
2015.gada 11.marta 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
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Pielikums Nr.2
Apes novada domes
26.02.2015. lēmumam Nr.36 (prot. Nr.3,12.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. būve – bijušo ugunsdzēšanas sūknētavu, kadastra apzīmējums 3625 003 0046 013, telpas
ar platību 41,4 m2 (četrdesmit vins un 4/10 kvm.);
1.2. - daļu 0,05 ha (piecas 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 26.02.2015. 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
2015.gada 26.februārī

sēdes protokols Nr. 2, 14.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.37
Apē
Par izdevumu noteikšanu uz vienu audzēkni pašvaldību savstarpējiem norēķiniem Apes
novada pirmskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēm
no 2015.gada 1.janvāra
Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta
pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu, Ministru kabineta 13.07.1999. noteikumiem Nr. 250
“Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” un atbilstoši Apes novada pašvaldības izglītības iestāžu
2014.gada pēc naudas plūsmas uzskaitītajiem izdevumiem,
Apstiprināt izdevumu tāmi pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības pakalpojumiem
Apes novada izglītības iestādēs no 2015.gada 1.janvāra saskaņā ar pielikumu.

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
2015.gada 26.februārī

sēdes protokols Nr. 2, 15.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.38
Apē
Par pašvaldības īpašumu sagatavošanu atsavināšanai
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, 41.panta pirmās daļas 4.punktu un 77.panta ceturto daļu, ņemot vērā, ka konkrētie
īpašumi nav vajadzīgi pašvaldības funkciju nodrošināšanai, lai nodrošinātu finanšu līdzekļus
pašvaldības izglītības un kultūras iestāžu būvju tehniskā stāvokļa uzlabošanai
3.

Sagatavot atsavināšanai šādus pašvaldības īpašumus:
1.1.
„Grūbītes” Apes pagastā, īpašuma kadastra Nr. 36250080098;
1.2.
„Ģērmaņi” Apes pagastā, īpašuma kadastra Nr. 36250060093;
1.3.
„Lūšakrogs” Apes pagastā, īpašuma kadastra Nr. 36250060091;
1.4.
„Brūži 4” Trapenes pagastā, īpašuma kadastra Nr. 36840080015;
1.5.
„Blīgzne 2” Trapenes pagastā, īpašuma kadastra Nr. 36840040013;
1.6.
„Ezermala” Virešu pagastā, īpašuma kadastra Nr. 36900010129.

2. Uzdot Teritorijas attīstības nodaļai un Pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijai organizēt
iepriekšminēto īpašumu uzmērīšu, ierakstīšanu zemesgrāmatā, novērtēšanu.

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
2015.gada 26.februārī

sēdes protokols Nr. 2, 16.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.39
Apē
Par Apes novada domes izpilddirektora V.Dandena 24.02.2015. rīkojuma Nr. A/3-07/30
„Par ierobežojumiem satiksmei par Apes novada pašvaldības autoceļiem” apstiprināšanu
Saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu; 21.panta pirmās daļas
27.punktu ,
Apstiprināt Apes novada domes izpilddirektora Viestura DANDENA 24.02.2015, rīkojumu
Nr. A/3- 07/30 „Par ierobežojumiem satiksmei par Apes novada pašvaldības autoceļiem”.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

NORAKSTS

LATVIJAS REPUBLIKA
APES NOVADA DOME
Reģ. Nr.90000035872 Stacijas iela 2, Ape, Apes novads , LV-4337,
tālrunis/ fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
RĪKOJUMS
Apē
24.02.2015.

Nr. A/3-07/30

Par ierobežojumiem satiksmei par Apes novada pašvaldības autoceļiem
Ņemot vērā klimatiskos apstākļus, lai novērstu bojājumus Apes novada pašvaldības
autoceļiem, pamatojoties uz Ministru kabineta 1998. gada 15.decembra noteikumu Nr. 456
„Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes
aizliegumi un ierobežojumi”, 2.1. un 4.2. punktiem:
1. Nosaku ierobežojumus satiksmei pa Apes novada pašvaldības autoceļiem no 25.02.2015. līdz
turpmākajam rīkojumam, transportlīdzekļiem, kuru kopējā faktiskā masa pārsniedz
attiecīgajam ceļam noteikto atbilstoši pielikumiem:
1.1. Pielikums Nr.1. - Apes pagasta teritorijas autoceļi, kuriem noteikti satiksmes
ierobežojumi;
1.2. Pielikums Nr.2 - Trapenes pagasta teritorijas autoceļi, kuriem noteikti satiksmes
ierobežojumi;
1.3. Pielikums Nr.3 - Virešu pagasta teritorijas autoceļi, kuriem noteikti satiksmes
ierobežojumi;
1.4. PielikumsNr.4 – Gaujienas pagasta teritorijas autoceļi, kuriem noteikti satiksmes
ierobežojumi.
2. Aprīkot pielikumā minētos pašvaldības autoceļus ar ierobežojumam atbilstošām ceļa zīmēm.
3. Publicēt informāciju par satiksmes ierobežojumiem novada izdevumā „Apes novada Ziņas” un
Apes novada interneta mājas lapā www.apesnovads.lv.
4. Lēmuma izpildi uzdodu veikt Apes novada teritoriālo vienību ceļu apsaimniekotājiem.

Apes novada domes izpilddirektors
(zīmogs)

NORAKSTS PAREIZS
Apes novada domes kancelejas vadītāja
Apē 24.02.2015.
Indriksone 643 07217
iveta.indriksone@ape.lv

(personiskais paraksts)

I.Indriksone

Viesturs DANDENS

NORAKSTS
1.Pielikums
Apes pagasta teritorijas autoceļi, kuriem noteikti satiksmes ierobežojumi
Satiksme ierobežota
transportlīdzekļiem un to
sastāvam, kuru kopējā faktiskā
masa pārsniedz zīmē norādīto 7 tonnas
Satiksme ierobežota posmā S

Autoceļa nosaukums
Ape –Kalpaki – Silmaļi - Melnupes

0,00

12,90

Sapnīši - Graudi

0,00

3,100

Lipski – Jaunlāči - Eglītes

0,00

11,440

Jaši – Baloži -Vārpas

0,00

3,300

Ape – Priedītes - Priedulēni

0,00

1,83

Ape – Skripji – Dārziņi - Peļļi

0,00

10,30

Ķekši – Ķipari – Žagatas - Purveiti
Grūbe - Silamiķītes

0,00
0,00

6,00
2,80

Grūbe - Jaunazuši

0,00

3,30

Vīksnas – Korintes - Grietiņas

0,00

2,90

Apes novada domes izpilddirektors
(zīmogs)

NORAKSTS PAREIZS
Apes novada domes kancelejas vadītāja
Apē 24.02.2015.

(personiskais paraksts)

I.Indriksone

Viesturs DANDENS

NORAKSTS

2. Pielikums
Trapenes pagasta teritorijas autoceļi, kuriem noteikti satiksmes ierobežojumi

Satiksme ierobežota posmā
transporta līdzekļiem,
kuru masa pārsniedz 3,5 tonnas
Autoceļa nosaukums
No km
Līdz km
Trapene - Lejastrapene
0,00
4,653
Trapene - Nigasti
0,00
1,880
Kristiņi - Stādzeni
0,00
1,440
Indriķi-Ķēniņkalni
0,70
1,490

Apes novada domes izpilddirektors
(zīmogs)

NORAKSTS PAREIZS
Apes novada domes kancelejas vadītāja
Apē 24.02.2015.

(personiskais paraksts)

I.Indriksone

Viesturs DANDENS

NORAKSTS
3.Pielikums

Virešu pagasta teritorijas autoceļi, kuriem noteikti satiksmes ierobežojumi

Satiksme ierobežota posmā
No km
Līdz km
Autoceļa nosaukums
V411-Čiekuri-Gargrīdas- Druvkalni
0,00
10,8
A2-Augstkalni
0,00
0,88
V411-Bišusili
0,00
6,32
V411-Līves - Kalnvidi
0,00
4,30
V368-Staldes
0,00
1,10
A2-Vecaidievi
0,00
1,99

Apes novada domes izpilddirektors
(zīmogs)

NORAKSTS PAREIZS
Apes novada domes kancelejas vadītāja
Apē 24.02.2015.

Ierobežojuma veids
2,5 t
10 t
10 t
10 t
10 t
10 t

(personiskais paraksts)

I.Indriksone

Viesturs DANDENS

NORAKSTS
4.Pielikums

Gaujienas pagasta teritorijas autoceļi, kuriem noteikti satiksmes ierobežojumi

Satiksme ierobežota posmā
Līdz km
Autoceļa nosaukums No km
Tuntes - Līvakas
0,00
4.00
Dambīši - Lesiņi
0,00
2.22
Zvārtava - Sili
0,00
3.85
Zvārtava - Imantas
0,00
2.15
Grāvi – Kūdras purvs
0,00
2.21
Rudzīši-Līdumkalni
0,00
2.55

Apes novada domes izpilddirektors
(zīmogs)

NORAKSTS PAREIZS
Apes novada domes kancelejas vadītāja
Apē 24.02.2014.

Ierobežojuma veids
7t
2.5t
2.5t
2.5t
2.5t
2.5t

(personiskais paraksts)

I.Indriksone

Viesturs DANDENS

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
2015.gada 26.februārī

sēdes protokols Nr. 2, 17.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.40
Apē
Par 2007.gada 20.augusta Aizdevuma līguma Nr. A2/1/07/408,
trančes Nr. P-274/2007 grozījumiem
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 22.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par
pašvaldību budžetiem” 22.pantu, pirmo daļu, ņemot vērā 2007.gada 20.augusta Aizdevuma līguma
Nr.P-274/2007
Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles pārraudzības padomei atļaut veikt
grozījumus 2007.gada 20.augusta Aizdevuma līgumā Nr. A2/1/07/408, trančes Nr. P-274/2007 ar
Valsts kasi, pārceļot pamatsummas maksājumus EUR 32247,92 ( trīsdesmit divi tūkstoši divi simti
četrdesmit septiņi tūkstoši euro un 92 centi) no 2015.gada uz turpmākiem gadiem atbilstoši
pievienotam aizdevumu atmaksas grafikam.

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
2015.gada 26.februārī

sēdes protokols Nr. 2, 18.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.41
Apē
Par Apes novada domes Iepirkumu komisijas locekļa ievēlēšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta otro daļu,, 61.pantu, Apes novada
pašvaldības nolikuma (apst.28.06.2013. Lēm.Nr.227 (prot.Nr.11,1.p.) 14.3.punktu un 16. punktu, Apes
novada domes 22.08.2013. lēmuma Nr.268 (prot.Nr.15, 5. p.) “Apes novada domes Iepirkumu
komisijas locekļu ievēlēšanu un nolikuma apstiprināšanu” 1.punktu, Apes novada domes Iepirkumu
komisijas nolikuma (apstiprināts ar Apes novada domes 22.08.2013. lēmumu Nr.268 (protokols Nr.
15, 5.p.) 3.2. punktu,

Dome nolemj:
1. Ievēlēt Apes novada domes Iepirkumu komisijas sastāvā Arvi MARKUSU – Apes novada
bāriņtiesas priekšsēdētāja palīgu – juridiskos jautājumos.
2. Lēmums stājas spēkā ar 03.03.2015.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

