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. 1, 1.p

2015.gada 29.janvārī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.1
Apē
Par Apes novada pašvaldības domes 29.01.2015. saistošo noteikumu Nr.1/2015
“Noteikumi par neapbūvētu Apes novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemesgabalu
nomas maksas noteikšanas kārtību” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu, un
Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 22.01.2015. sēdes lēmumu (protokols
Nr.1, 1.p.),
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 1/2015 „Noteikumi par neapbūvētu Apes novada
pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” un to
paskaidrojuma rakstu.
Pielikumā
Saistošie noteikumi Nr. 1/2015. „Noteikumi par neapbūvētu Apes novada pašvaldībai piederošo vai
piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību”, noraksts - uz 2 lpp. ar paskaidrojuma
rakstu uz 1 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

2015.gada 29.janvārī

sēdes protokols Nr. 1, 1.p
Apstiprināti
ar Apes novada domes
2015.gada 29.janvāra
lēmumu Nr.1 (prot.Nr.1, 1.p.)

APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 29.01.2015
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.1/2015
NOTEIKUMI PAR NEAPBŪVĒTU APES NOVADA PAŠVALDĪBAI PIEDEROŠO VAI
PIEKRĪTOŠO ZEMESGABALU NOMAS MAKSAS NOTEIKŠANAS KĀRTĪBU

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 21.pantu
un 43.panta trešo daļu,
Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735
"Par valsts vai pašvaldības zemes nomu" 18.punktu
I Vispārīgie noteikumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk –Noteikumi) nosaka neapbūvētu Apes novada pašvaldībai
(turpmāk tekstā –pašvaldība) piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību
visa novada teritorijā, nomas tiesību rašanās un izbeigšanās kārtību, nomas līgumu un to grozījumu
slēgšanas kārtību.
2. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuras vēlas nomāt
pašvaldībai piederošo un piekrītošo zemesgabalu vai tā daļu.
3. Nomas līgumiem, kas noslēgti pirms noteikumu spēkā stāšanās, noteikumu maksājumu
sadaļa piemērojama tikai pēc līguma grozījumu veikšanas.
4. Par zemesgabalu personisko palīgsaimniecību vajadzībām uzskatāms zemesgabals atbilstoši
likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 7.pantam. (Par personiskajām
palīgsaimniecībām uzskatāmas lauku saimniecības (ieskaitot arī sakņu dārzus un dienesta zemi),
kuras termiņlietošanā uz nomas līguma pamata piešķir pašvaldības vai arī citas juridiskās personas
no savas zemes Latvijas Republikas iedzīvotājiem, kas dzīvo valsts vai kooperatīvu dzīvokļos, kā arī
personiskajos dzīvokļos vai mājās, ja viņu pastāvīgajā lietošanā nav lauksaimniecībā izmantojamas
zemes vai tās ir nepietiekami un vismaz viena darba spējīgā ģimenes locekļa pamatdarbs ir ārpus
palīgsaimniecības.).
5. Par zemi sakņu (ģimenes dārziem pilsētas teritorijā uzskatāma zeme, kuru
pamatizmantošanas mērķis dabas pamatnes un rekreāciju teritoriju zemes vai cits, kuru pagaidu
izmantošanas mērķis ir sakņu dārzu ierīkošana.
6. Par lauksaimniecības zemi uzskatāma zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
7. Par zemi komercdarbībai uzskatāma zeme, kura tiek iznomāta tirdzniecības organizēšanai
vai reklāmas izvietošanai.

8. Par zemi sabiedrības vajadzībām uzskatāma zeme, kas tiek iznomāta sporta, kultūras,
izglītības pasākumu organizēšanai.
9. Par ražošanas objektu zemi uzskatāma zeme, kas tiek iznomāta atklātu ražošanas objektu
vai noliktavu vajadzībām.
10. Visas nomas maksas uzrādītas EUR bez pievienotās vērtības nodokļa. Izrakstot rēķinus par
zemes nomu, tiek piemērots pievienotās vērtības nodoklis atbilstoši spēkā esošai likmei.
II Neapbūvēta pašvaldībai piederoša vai piekrītoša zemesgabala bez apbūves tiesībām nomas
maksas noteikšanas kārtība
11. Neapbūvēta pašvaldībai piederoša vai piekrītoša zemesgabala bez apbūves tiesībām nomas
maksu nosaka procentos no iznomātās zemes platības vērtības gadā, ievērojot šādus nosacījumus:
11.1. Par zemi, kas tiek iznomāta personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, sakņu
dārziem pilsētas teritorija un lauksaimnieciskai ražošanai -1,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības gadā, bet ne mazāk kā EUR 7,00. Ja viena nomas līguma ietvaros tiek nomātas
vairākas zemes vienības, tad nosacījums „ne mazāk kā EUR 7,00” attiecināms uz visu
iznomāto zemes vienību vai to daļu kopējo nomas maksas apjomu.
11.2. Par zemi, kas tiek iznomāta personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, sakņu
dārziem pilsētas teritorija, personām, kuras atzītas par trūcīgām, daudzbērnu ģimenēm, 1. Un
2.grupas invalīdiem -1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā EUR
3,00, kas apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Ja viena nomas līguma ietvaros tiek
nomātas vairākas zemes vienības, tad nosacījums „ne mazāk kā EUR 3,00” attiecināms uz
visu iznomāto zemes vienību vai to daļu kopējo nomas maksas apjomu.
11.3. Par zemi, kas tiek iznomāta komercdarbībai - 20 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā EUR 40,00.
11.4. Par zemi, kas tiek iznomāta sabiedrības vajadzībām - nomas maksa tiek noteikta
1.5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā EUR 7,00.
11.5. Par zemi, kas tiek iznomāta ražošanas vajadzībām - 5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā EUR 20,00.
III. Neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtība, lēmuma par zemesgabala
iznomāšanu pieņemšanas kārtība un līguma noslēgšanas kārtība
12. Informāciju par iznomājamiem zemes gabaliem izliek redzamā vietā Apes novada domes,
Gaujienas, Trapenes un Virešu pagastu pārvalžu ēkās, izņemot gadījumus:
12.1. ja zemesgabals turpmāk tiek iznomāts nomnieka ģimenes loceklim (laulātie un viņu
bērni), nomniekam vai tā ģimenes loceklim piederošai zemnieku saimniecībai un par
to ir iesniegts abu personu iesniegums;
12.2. ja zemesgabals, kura platība nepārsniedz 0,1 ha, turpmāk tiek iznomāts nomniekam,
kuram iznomātā zeme robežojas ar šo zemesgabalu, un par nomas tiesību
pārņemšanu ir iesniegts abu personu iesniegums.
13. Lēmumu pamatojoties uz personas iesniegumu par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanu
pieņem Apes zemes komisija. Lēmumu pieņem tikai tādā gadījumā, ja personai nav
parādsaistību pret pašvaldību. Par parādsaistībām ir uzskatāmi nekustamā īpašuma nodokļa,
nomas maksas, komunālo maksājumu, kā arī cita veida parādi.
14. Ja uz konkrēto zemesgabalu ir saņemti vismaz divu personu iesniegumi, tad Zemes komisija
pieņem lēmumu par zemesgabala nomas tiesību izsoles rīkošanu.
15. Zemes nomas tiesību izsoli organizē, izsoles noteikumus izstrādā Pašvaldības Īpašumu
atsavināšanas komisija. Nomas tiesības piešķiramas personai, kura atzīta par izsoles
uzvarētāju.
16. Personai, kurai, pamatojoties uz lēmumu, ir piešķirtas zemes nomas tiesības, ir pienākums 1
(viena) mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt līgumu ar Apes novada domi.

Gadījumā, ja minētajā termiņā zemes nomas līgums netiek parakstīts, tad persona zaudē
nomas tiesības uz zemesgabalu un Zemes komisijai ir tiesības atcelt attiecīgo lēmumu un
pieņemt lēmumu par zemesgabala piešķiršanu nomā citai personai.
17. Zemes nomas līgumi par zemesgabala nomu tiek slēgti atbilstoši lēmumā norādītajam
termiņam uz laiku līdz 10 gadiem.
18. Ja persona esošā līguma darbības laikā ir savlaicīgi maksājusi nomas maksu un nekustamā
īpašuma nodokli, nav pārkāpusi nomas objekta apsaimniekošanas noteikumus, tad šai personai
ir tiesības pagarināt nomas līgumu uz nākošo nomas termiņu.
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 29.01.2015
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.1/2015
NOTEIKUMI PAR NEAPBŪVĒTU APES NOVADA PAŠVALDĪBAI PIEDEROŠO VAI
PIEKRĪTOŠO ZEMESGABALU NOMAS MAKSAS NOTEIKŠANAS KĀRTĪBU
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

Norādāmā informācija
Izvērtējot pašvaldības administratīvos izdevumus (rēķinu
sagatavošana un nosūtīšana, līgumu slēgšana), kas rodas
administrējot noslēgtos nomas līgumus, konstatēts ka, nelielu
zemes gabalu iznomāšanas gadījumos tie vairakkārt pārsniedz
ieņēmumus.
Saistošo noteikumu projekts izstrādāts saskaņā ar Latvijas
Republikas Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem
Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”
18.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldībai ir tiesības noteikt tai
piederošu vai piekrītošu nepabūvētu zemesgabalu ar vai bez
apbūves tiesībām zemes nomas maksu lielāku par 1,5%.
Noteikumos noteiktā zemes nomas maksa segs tās
administrēšanai nepieciešamos izdevumus.
Saistošo noteikumu projekts nosaka pašvaldības neapbūvētu
zemesgabalu nomas maksas apmēru, sabalansējot sabiedrības
vajadzības pēc zemes izmantošanas un pašvaldības pienākumu
racionāli un lietderīgi apsaimniekot tās nekustamo mantu.
Projekta būtība ir noteikt zemes nomas maksas aprēķina
kārtību un adekvāta zemes gabala nomas maksu gadā.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projekts paredz iekasēt zemes nomas
maksu, kuras apmērs tiks tuvināts nomas maksas
administrēšanai nepieciešamo līdzekļu apjomam, tādēļ
saistošo noteikumu izpildei tiek prognozēta pozitīva ietekme
uz pašvaldības budžeta ienākumu sadaļu.

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

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecas uz
personām, kuras nomā vai vēlas nomāt pašvaldībai piederošu
vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu bez apbūves tiesībām
Apes novada administratīvajā teritorijā. Saistošo noteikumu
tiesiskais regulējums nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un
iespējas nomāt pašvaldībai piekrītošos zemesgabalus, kā arī
rosinās nomniekus efektīgāk izmantot iznomāto zemi.

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām
6. Informācija par konsultācijām

Domes priekšsēdētāja

Nav attiecināms.
Konsultācijas notika ar Apes novada domes nekustamā
īpašuma un finanšu speciālistiem, Apes novada pašvaldības
deputātiem.
Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā
paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes sēdē un lēmuma
publicēšanas pašvaldības mājas lapā www.apesnovads.lv,
potenciālie nomnieki un iedzīvotāji aicināti izteikties. Pēc
saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, izvērtējot
lietderības apsvērumus, paredzēts tos iekļaut saistošajos
noteikumos.
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. 1, 2.p

2015.gada 29.janvārī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.2
Apē
Par pašvaldībai piekrītošas zemes īpašuma Trapenes pagasta „Ozolkalni 2”, īpašuma
kadastra Nr. 3684 002 0095, sagatavošanu atsavināšanai
Izskatot B. BERKULES, personas kods:xxxxxx-xxxxx, 05.01.2015.iesniegumu, kas saņemts
Apes novada domē 06.01.2015. un reģistrēts ar Nr. A/3-16/2, par Apes novada pašvaldībai piekrītošā
zemes īpašuma ”Ozolkalni 2”, Trapenes pagastā, Apes novadā atsavināšanu, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas trešo punktu, Apes novada domes Finanšu komitejas 22.01.2015. lēmumu (prot
Nr.1, 2.p.),
1. Sagatavot Apes novada pašvaldībai piekrītošu īpašumu „Ozolkalni 2”, Trapenes pagastā,
zemes īpašuma kadastra Nr. 36840020095, ar platību 11,7 ha nodošanai atsavināšanai.
2. Uzdot Teritorijas attīstības nodaļas vadītājam J.Ronimoisam reģistrēt zemesgrāmatā uz
Apes novada pašvaldības vārda īpašumu „Ozolkalni 2”, Trapenes pagastā.
3. Slēgt vienošanos ar atsavināšanas pieteicēju B.BERKULI par avansa maksājuma EUR
500,00 (pieci simti euro) iemaksu Apes novada domes kontā, kas izmantojama īpašuma
reģistrācijai zemesgrāmatā, zemes sertificēta vērtētāja pakalpojumu apmaksai un
publikāciju izdevumu segšanai. Par iemaksātā avansa apjomu tiks samazināta darījumā
maksājamā summa.
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

Personas dati aizsargāti saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta pirmo daļu, otrās
daļas ceturto punktu un 8.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
2015.gada 29.janvārī

sēdes protokols Nr. 1, 3.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.3
Apē
Par Apes novada pašvaldības domes 29.01.2015. saistošo noteikumu Nr.2/2015
„Par grozījumiem Apes novada domes 28.06.2013. saistošajos noteikumos Nr.9/2013
„Apes novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu, un
Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 22.01.2015. sēdes lēmumu (protokols
Nr.1, 3.p.),
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 2/2015 „Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes
2013.gada 28.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 9/2013 „Apes novada pašvaldības nolikums”” un to
paskaidrojuma rakstu.
Pielikumā
Saistošie noteikumi Nr. 2/2015. „Par grozījumiem Apes novada domes 28.06.2013. saistošajos
noteikumos Nr. 9/2013 „Apes novada pašvaldības nolikums”, noraksts - uz 1 lpp. ar paskaidrojuma
rakstu uz 1 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. 1, 3.p

2015.gada 29.janvārī

Apstiprināti
ar Apes novada domes
2015.gada 29.janvāra
lēmumu Nr.3 (prot.Nr.1, 3.p.)
APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 29.01.2015
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.2/2015
GROZĪJUMI APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 2013.GADA 28.JŪNIJA
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS
NR. 9/2013 „APES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”
Izdoti saskaņā ar „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu
Izdarīt Apes novada pašvaldības domes 2013.gada 28.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9/2013
„Apes novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:
1. Papildināt 10.punktu ar 10.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
„10.3. ekonomists”.
2. 18.punktā:
izteikt 18.16. apakšpunktu šādā redakcijā:
„18.16. nepieciešamības gadījumā rīkojas ar finanšu līdzekļiem summā līdz 4000,-EUR no
budžetā nesadalītajiem līdzekļiem, par to nākamajā sēdē informējot domi”;
izteikt 18.18.4. un 18.18.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
„18.18.4. par preču piegādi un pakalpojumu saņemšanu;
18.18.5. būvdarbu līgumus”.
3. 32.punktā:
papildināt ar 32.3.1 punktu šādā redakcijā:
„32.3.1 ir paraksta tiesīgā persona, tajā skaitā uz finanšu dokumentiem”;
Izteikt 32.17.1.un 32.17.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
„32.17.1. preču piegādes un pakalpojumu līgumus līdz 42000,- EUR (bez PVN);
32.17.2.būvdarbu līgumus – līdz 172000,- EUR (bez PVN)”;
papildināt ar 32.17.4.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
„32.17.4.1 darba līgumus ar pašvaldības administrācijas darbiniekiem un iestāžu vadītājiem”.
4. Izteikt 75.punktu šādā redakcijā:
„75. Pašvaldības domes priekšsēdētājs var pilnvarot privāttiesiskos līgumus, kas nepieciešami,
lai nodrošinātu pašvaldību administrācijas darbību, un kuru summa nepārsniedz 5000,-EUR

(bez PVN) pašvaldības vārdā slēgt citai pašvaldības administrācijas amatpersonai. Šī
saskaņošanas kārtība neattiecas uz iepirkumu pašvaldības vajadzībām”.
5. Svītrot 78.punktu.
6. Izteikt 84.punktu šādā redakcijā”:
„84.Iestādes vadītājs slēdz darba līgumus ar attiecīgās iestādes darbiniekiem un privāttiesiskos
līgumus- līdz 1000,- EUR, kas nepieciešami, lai nodrošinātu šīs iestādes darbību.”
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 29.01.2015
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.2/2015
GROZĪJUMI APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 2013.GADA 28.JŪNIJA
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS
NR. 9/2013 „APES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Saistošo noteikumu „Grozījumi Apes novada pašvaldības domes
2013.gada 28.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 9/2013 „Apes novada
pašvaldības nolikums”” projekts paredz precizēt amatpersonām
noteiktās pilnvaras un apjomu parakstīt pašvaldības dokumentus, kā
arī paredz precizēt administrācijas personāla sastāvu.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie
noteikumi
precizē
pašvaldības
priekšsēdētāja,
priekšsēdētāja vietnieka, izpilddirektora un pārējo iestāžu vadītāju,
ka arī pilnvaroto personu pilnvaras un apjomu parakstīt pašvaldības
līgumus, finanšu dokumentus un ar tiem saistītos dokumentus, kā arī
papildina administrācijas personāla sastāvu, iekļaujot tajā ekonomista
amatu.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Projekts šo jomu neskar.

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

Projekts šo jomu neskar.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Persona par administratīvajām procedūrām informāciju var saņemt
Apes novada domē, Stacijas ielā 2, Apē, Apes novadā, vai tās
iestādēs.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas, jo projekts paredz precizējumus
pašvaldības darba organizācijā, kas tieši neietekmē sabiedrību.

7. Cita informācija

Nav.
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sēdes protokols Nr. 1, 4.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.4
Apē
Par grozījumiem Apes novada domes 28.08.2014.lēmumā Nr.178
„Par nekustamo īpašumu nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā”
Ņemot vērā, ka ir veikta 28.08.2014.lēmumā Nr.178 „Par nekustamo īpašumu nodošanu bez
atlīdzības valsts īpašumā” minēto objektu tehnisko datu precizēšana, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas ievaddaļu, Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības
komitejas 22.01.2014. lēmumu (prot.Nr.1, 4.p.),
Izdarīt grozījumus Apes novada domes 28.08.2014.lēmumā Nr.178 „Par nekustamo īpašumu
nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā”, izsakot to jaunā redakcijā:
Par nekustamo īpašumu nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā
(„Ceļš A.c. V411-Kļaviņi-Sēnīte, kadastra Nr. 3690 009 0038, Virešu pagasts, Apes novads;
Ceļš Dundurpils-Vanagi” kadastra Nr.3690 008 0024, Virešu pagasts, Apes novads)
Pamatojoties uz AS „Latvijas Valsts meži” struktūrvienības LVM nekustamie īpašumi,
reģistrācijas Nr. 40003466281, juridiskā adrese „Mežsaimniecība”, Silva, Launkalnes pagasts,
Smiltenes novads, LV-4729, 25.11.2010. iesniegumu, ņemot vērā Apes novada domes 03.02.2011.
lēmumu Nr.33 „Par nekustamo īpašumu – pašvaldības autoceļu „V411-Kļaviņi – Sēnīte” un
„Dundurpils – Vanagi” nodošanu valstij bez atlīdzības” (ārkārtas sēdes protokols Nr.2, 8. p. ),
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta otro daļu,
atvasinātas publiskas personas nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības citas atvasinātas publiskas
personas vai valsts īpašumā. Atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija lēmumā par atvasinātas
publiskas personas nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības nosaka, kādas valsts pārvaldes
funkcijas, atvasinātas publiskas personas funkcijas vai deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai
nekustamais īpašums tiek nodots. Nostiprinot atvasinātas publiskas personas vai valsts īpašuma
tiesības uz nekustamo īpašumu, zemesgrāmatā izdarāma atzīme par atvasinātas publiskas personas
lēmumā noteiktajiem tiesību aprobežojumiem. Ja nodotais nekustamais īpašums vairs netiek izmantots
atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcijas lēmumā par atvasinātas publiskas personas nekustamā
īpašuma nodošanu bez atlīdzības norādītās valsts pārvaldes funkcijas, atvasinātas publiskas personas
funkcijas vai deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai, valsts vai atvasināta publiska persona šo
īpašumu bez atlīdzības nodod tai atvasinātai publiskai personai, kura šo nekustamo īpašumu nodevusi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka,
pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un
nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas
privāttiesiska rakstura darbības, un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var
lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par
nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, dome nolemj:

Nodot bezatlīdzības valsts īpašumā Zemkopības ministrijas personā, meža apsaimniekošanas un
aizsardzības funkciju nodrošināšanai šādus nekustamos īpašumus Apes novadā:
1.1. „Ceļš A.c.V411-Kļaviņi-Sēnīte”, īpašuma kadastra Nr. 3690 009 0038, kas sastāv no zemes
vienībām 4300m3 platībā ar kadastra apzīmējumu 36900080026 un 8,32ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 3690 009 0038, un uz tām reģistrēto būvi (būves kadastra apzīmējumi
36900080026001, 36900090038001 un 36900090038002), reģistrēts Alūksnes rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļā, Virešu pagasta zemesgrāmatu nodalījums Nr.100000536156, ar adresi
„Ceļš A.c.V411-Kļaviņi-Sēnīte”, Virešu pagasts, Apes novads, nosakot aizliegumu
Zemkopības ministrijai īpašumu atsavināt un apgrūtināt nekustamo īpašumu ar lietu tiesībām
un pienākumu Zemkopības ministrijai bez atlīdzības nodot īpašumu Apes novada pašvaldībai,
ja tas netiek izmantots valsts meža apsaimniekošanas un aizsardzības funkciju nodrošināšanai
un attiecīgi par to izdarīt atzīmi zemesgrāmatā;
1.2. „Ceļš Dundurpils-Vanagi”, īpašuma kadastra Nr.3690 008 0024, kas sastāv no vienas zemes
vienības 3,9ha platībā ar kadastra apzīmējumu 36900080024 un uz tās esošo būvi (būves
kadastra apzīmējums 36900080024001), reģistrēts Alūksnes rajona tiesas Zemesgrāmatu
nodaļā, Virešu pagasta zemesgrāmatu nodalījums Nr.100000536159, ar adresi „Ceļš
Dundurpils-Vanagi”, Virešu pagasts, Apes novads, nosakot aizliegumu Zemkopības
ministrijai īpašumu atsavināt un apgrūtināt nekustamo īpašumu ar lietu tiesībām un
pienākumu Zemkopības ministrijai bez atlīdzības nodot īpašumu Apes novada pašvaldībai, ja
tas netiek izmantots valsts meža apsaimniekošanas un aizsardzības funkciju nodrošināšanai
un attiecīgi par to izdarīt atzīmi zemesgrāmatā.”
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sēdes protokols Nr. 1, 5.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.5
Apē
Par grozījumiem Apes novada domes 26.09.2013. lēmumā Nr. 304 „Ūdenssaimniecības
sabiedrisko pakalpojumu tarifi Apes novada Gaujienas pagasta Gaujienas ciema teritorijā”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās
daļas 14. punkta c)apakšpunktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 20. pantu, Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas 12.05.2010. padomes lēmumu Nr.1/8 „Ūdenssaimniecības
pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības
komitejas 22.01.2015. lēmumu (prot.Nr.1, 5.1.p.),
1. Izdarīt grozījumus Apes novada domes 26.09.2013. lēmuma Nr. 304 „Ūdenssaimniecības
sabiedrisko pakalpojumu tarifi Apes novada Gaujienas pagasta Gaujienas ciema teritorijā”,
(turpmāk- Lēmums) :
1.1. izteikt Lēmumu šādā redakcijā:
Apstiprināt šādus ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas tarifus Apes novada Gaujienas
pagasta Gaujienas ciema teritorijā ar 01.03.2015.:
Nr.
P.k.
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.

2.2.

Pakalpojuma apraksts

Mērvienība

Jaunais tarifs
EURO
Bez PVN

Ūdens piegāde atbilstoši ūdens skaitītāja
rādījumam
Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana
atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam

1m3

0.52
(nemainās)
0,666

Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši
būvnormatīvam 150 l /diennaktī uz 1
iedzīvotāju
Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana
atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam

1m3

Uz 1
iedzīvotāju
mēnesī
Uz 1
iedzīvotāju
mēnesī

2.34

2.997

Pamatojums aprēķinam: Latvijas būvnormatīvs LBN 222-99
Lēmuma pielikumā: tarifa aprēķins uz 2 lapām.
Domes priekšsēdētāja
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Pielikums Nr. 1
Apes novada domes 29.01.2015. lēmumam Nr.5 (prot.nr.5, 1.p.)
(lēmuma 1.1. un 1.2. punkti)
Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķināšanu
Tarifs ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem aprēķināts pamatojoties uz Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 12.maija padomes lēmumu
Nr.1/8
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.
Tarifa aprēķins ūdensapgādē:
Tarifs ietver samaksu par viena kubikmetra ūdens ieguvi, ražošanu, novadīšanu ūdensvada tīklā
un padevi līdz pakalpojumu saņēmējam (16706 Eur). Prognozējamais ūdens patēriņš 2015.g. 31800 m3 ( vidējais patēriņš pēdējo triju gadu laikā)
Nepieciešamais finansējums atbilstoši tāmei mīnus PVN dalīts ar prognozējamo pacelto ūdens
daudzumu 2015.gadā.
Tātad: (16706 Eur – 50 Eur) : 31800 m3 = 0.52 Eur/ m3 bez PVN
Ar PVN 0.52 Eur/ m3 + PVN 21% = 0.63 Eur/ m3
Vienam iedzīvotājam 4,5 m3 / mēnesī x 0.52 Eur / m3 = 2.34 Eur/mēnesī bez PVN
Ar PVN 2.34 Eur/ mēnesī + PVN 21% = 2.83 Eur/mēnesī
Pašpatēriņš 22.5% ( t.sk zudumi 1,5%)
Tātad: 16706 Eur x 0.775 = 12947 Eur
No iedzīvotājiem iekasējamā summa77.5% = 12947 Eur.
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Pielikums Nr. 2
Apes novada domes 29.01.2015. lēmumam Nr.5 (prot.nr.5, 1.p.)
(lēmuma 1.2. un 2.2. p.)

Tarifa aprēķins notekūdeņiem
Tarifs ietver samaksu par viena kubikmetra notekūdeņu savākšanu, novadīšanu līdz notekūdeņu
attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu līdz iztekai Gaujas vecupē 14048 Eur.
Prognozējamais pieņemto notekūdeņu daudzums 21000 m3 tas ir 65% no prognozējamā paceltā ūdens
daudzuma 2015g. (31800 m3x 0,65 = 20988 m3. ~ 21000 m3.)
Nepieciešamais finansējums atbilstoši tāmei mīnus PVN dalīts ar prognozējamo pieņemto notekūdens
daudzumu.
Tātad: (14048Eur -50 Eur) : 21000 m3 = 0.666 Eur/ m3 bez PVN
Ar PVN 0.666 Eur/ m3 + PVN 21% = 0.81 Eur/ m3
Vienam iedzīvotājam 4,5 m3 x 0.666 Eur/ m3 = 2.997 Eur/mēnesī bez PVN
Ar PVN 2.997 Eur/ mēnesī + PVN 21% = 3.63Eur/mēnesī
Pašpatēriņš 22.5% ( t.sk zudumi 1,5%)
Tātad: 13998 Eur x 0.775 = 10848 Eur
No iedzīvotājiem iekasējamā summa77.5% - 10848 Eur
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sēdes protokols Nr. 1, 6.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.6
Apē
Par grozījumiem Apes novada domes lēmumā Nr. 302 „Par maksas pakalpojumu
apstiprināšanu Apes novada domes administrācijā un domes iestādēs un struktūrvienībās”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmo daļu, 21. panta pirmās daļas 14.punkta
g)apakšpunktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem”, 20. pantu, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijas padomes lēmumu Nr.1/7 „Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas
metodika”, ņemot vērā energoresursu cenas un minimālās algas pieaugumu, un Apes novada domes
Finanšu un tautsaimniecības komitejas 22.01.2015. lēmumu (prot.Nr.1, 5.2.p.),
1.
Izdarīt grozījumus Apes novada domes 26.09.2013. lēmuma Nr. 302 „Par maksas
pakalpojumu apstiprināšanu Apes novada domes administrācijā un domes iestādēs un
struktūrvienībās” pielikumā Nr. 2 „Apes novada Gaujienas pagasta pārvaldē un Gaujienas
pagasta teritorijā esošajās iestādēs sniegtie maksas pakalpojumi”, izsakot 2. pielikuma
8. punktu šādā redakcijā:

8.

8.1.

GAUJIENAS PAGASTA
KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA

Jaunā maksa
EUR bez PVN

EUR / 1 m3

2,73

EUR/mēnesī

5,46

EUR/1 m2

0,89

Siltā ūdens piegāde dzīv.
mājām „Tērces”, „Kraujas” :

8.1.1.

ar ūdens skaitītāju

8.1.2.

vienam iedzīvotājam

8.1.4.

Mērvienība

Apkure

2. Lēmums stājās spēkā ar 01.03.2015.Lēmuma pielikumā – Siltā ūdens tarifa aprēķins,
siltumapgādes tāme un apkures tarifa aprēķins uz 2 lapām.
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Pielikums Nr. 1
Apes novada domes 29.01.2015. lēmumam Nr.6 (prot.nr.6, 1.p.)

Par siltumapgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanu
Tarifs siltumapgādē aprēķināts pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes lēmumu Nr.1/7 „Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”,
Apkurei nepieciešamie izdevumi 2015.gadā 45003 Eur ( skat. Tāmi)
Apkures sezonā prognozēti ieņēmumi par silto ūdeni EUR 1400,Izdevumi mīnus ieņēmumi par silto ūdeni un PVN EUR 45003 – EUR 1400 - EUR 363= EUR
43240,
Apkurināmā platība 4039 m2.
EUR 43240: 4039 m2 = 10.71 EUR/ m2 gadā
10.71 EUR / m2 gadā : 12 mēn. = 0.89 EUR/ m2 mēnesī bez PVN
Ar PVN 0,89 EUR/ m2 + PVN 12% = 0.9968 EUR/ m2 =1.00 EUR/ m2
Domes priekšsēdētāja
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Pielikums Nr. 2
Apes novada domes 29.01.2015. lēmumam Nr.6 (prot.nr.6, 1.p.)
Apes novada domes 29.01.2015. sēdei

Tarifa aprēķins siltajam ūdenim

Apkures sezonas laikā sadedzinot vienu skaidu var sasildīt 3.24m3 ūdens (līdz 60
grādiem).skat pielikumu
Viena m3 skaidu cena 6.34 Eur + piegāde 0.83 Eur = 7.17 Eur
Kurināmā izmaksas viena m3 ūdens sasildīšanai 7.17 Eur : 3.24 m3 = 2.21 Eur/ m3
Viena m3 ūdens cena ----------------------------------------------------- = 0.52 Eur/ m3
Kopā viena m3 siltā ūdens cena ---------2.21 Eur/ m3 + 0.52 Eur/ m3 = 2.73 Eur/ m3
Ar PVN 2.73Eur/m3+PVN 21% = 3.30Eur/m3
Vienam iedzīvotājam mēnesī 2.0 m3 x 2.73 Eur/ m3 = 5.46 Eur/ mēnesī
Ar PVN 5.46Eur/mēnesī+PVN 21% = 6.61Eur/mēnesī.

Prognozētie ieņēmumi par silto ūdeni
2.73 Eur/ m3 x 450 m3 =1229 Eur + PVN 21% ~1400 Eur
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sēdes protokols Nr. 1, 7.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.7
Apē
Par līdzfinansējuma piešķiršanu SIA „Gulbenes AUTO-MOTO”
Saskaņā ar SIA „Gulbenes AUTO-MOTO” 10.11.2014. iesniegumu, kas saņemts Apes
novada domē 11.11.2014. un reģistrēts ar Nr. A/3-12.1/1162, par Latvijas un Igaunijas Čempionāta
autorallijā, ziemas rallijs „Sarma 2015.”, sarīkošanu Apes novada teritorijā 2015.gada 23.un 24.
janvārī,
Pamatojoties uz likuma par „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6. punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Sporta likuma 7.panta pirmās daļas 5.punktu, Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 22.01.2015. lēmumu (prot. Nr.1, 6. p.)
1 .Piešķirt SIA „Gulbenes AUTO-MOTO”, reģistrācijas Nr. 44603001248, līdzfinansējumu
EUR600,00 (seši simti euro) apmērā Latvijas un Igaunijas Čempionāta autorallija, ziemas rallijs
„Sarma 2015.” sarīkošanai, laikā no 2015.gada 23.janvāra līdz 24. janvārim.
2.Finansējuma avots - Apes novada domes budžets.
3.Apes novada domes izpilddirektoram V.DANDENAM nodrošināt līguma noslēgšanu ar SIA
„Gulbenes AUTO-MOTO” par līdzfinansējuma piešķiršanu.
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sēdes protokols Nr. 1, 8.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.8
Apē
Par Apes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku amatu kataloga un
mēnešalgas 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 22.01.2015. Finanšu un
tautsaimniecības komitejas lēmumu (prot.Nr.1, 7.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.Atzīt par spēkā neesošu:
8.1. Apes novada domes 28.01.2014. lēmumu Nr.4 (prot.Nr.2, 1.3.p.) “Par Apes novada
domes 24.02.2011. lēmuma Nr.37 (protokols Nr.4, 2. p.) „Par Apes novada pašvaldības iestāžu
amatpersonu un darbinieku darba samaksas noteikšanas kārtību”;
8.2.Apes novada domes 24.02.2011. lēmumu Nr.37 (protokols Nr.4.2.p.) „Par Apes novada
pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku darba samaksas noteikšanas kārtību”.
9. Lēmumu piemērot no 01.01.2015. līdz 31.01.2015.

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”.
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.
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sēdes protokols Nr. 1, 9.1.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.9
Apē

Par noteikumu Nr.1/2015 “Apes novada pašvaldības autoceļu fonda mērķdotācijas
2015.gadam pārvaldīšanas kārtība” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par autoceļiem” 12.panta astoto daļu un Ministru kabineta
11.03.2008. noteikumiem Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto
līdzekļu izlietošanas kārtība”, un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas
22.01.2015. sēdes lēmumu (prot.1, 15.p.),
Apstiprināt noteikumus Nr.1/2015 “Apes novada pašvaldības autoceļu fonda mērķdotācijas
2015.gadam pārvaldīšanas kārtība” (pielikumā) .
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Pielikums
Apes novada domes 29.01.2015.
Lēmumam Nr.9 (prot.Nr.9.1.p.)
APES NOVADA PAŠVALDĪBAS AUTOCEĻU FONDA MĒRĶDOTĀCIJAS 2015.GADAM
PĀRVALDĪŠANAS KĀRTĪBA

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
1.1. Kārtība izstrādāta saskaņā ar likuma „Par autoceļiem” 12.panta astoto daļu un Ministru
kabineta 11.03.2008. noteikumiem Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda
programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība”.
1.2. Kārtība nosaka mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) 2015.gadam sadales kārtību,
izlietojumu un pārskatu iesniegšanu.
1.3. Apes novada pašvaldības autoceļu fonda mērķdotācijas (turpmāk tekstā – Autoceļu fonds)
rīkotāja ir Apes novada dome.
1.4. Autoceļu fonda līdzekļus ieskaita Apes novada domes speciālā budžeta kontā, to uzskaite ir
nodrošināta atsevišķi no citiem pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumiem un izdevumiem.
1.5. Autoceļu fonda līdzekļus izlieto atbilstoši domes apstiprinātām vidējā termiņa programmām
trijiem gadiem.
2. AUTOCEĻU FONDA LĪDZEKĻU AVOTI
2.1. Autoceļu fonda līdzekļi veidojas no mērķdotācijas naudas līdzekļiem, kas saņemti no Latvijas
Republikas Satiksmes ministrijas atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008.gada
11.marta noteikumiem Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai
piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība”.
3. AUTOCEĻU FONDA SADALES KĀRTĪBA
3.1. Saņemto mērķdotāciju starp Apes novada Apes pilsētu, Apes pagastu un Gaujienas, Trapenes,
Virešu pagastu pārvaldēm sadala proporcionāli pašvaldības īpašumā esošo ceļu garumam
katrā teritorijā.
4. AUTOCEĻU FONDA IZLIETOJUMA KĀRTĪBA
4.1. Autoceļu fonda līdzekļus izlieto atbilstoši Apes novada domes apstiprinātajam 2015.gada
budžetam un vidējā termiņa programmām trijiem gadiem šādiem mērķiem:
4.1.1. ceļu un ielu būvprojektēšanai;
4.1.2. pašvaldību ceļu un ielu ikdienas un periodiskajai uzturēšanai, rekonstrukcijai un
būvniecībai, kā arī satiksmes drošības uzlabošanai;
4.1.3. pašvaldību ceļu un ielu programmu un projektu izstrādāšanai un vadībai;
4.1.4. gājēju un veloceliņu izbūvei un apgaismojuma ierīkošanai gar tiem;
4.1.5. pašvaldību ceļu un ielu pārvaldīšanai;
4.1.6. sabiedrības informēšanai par autoceļu nozares jautājumiem;
4.1.7. pašvaldību ceļu un ielu tīkla finansēšanai ņemto kredītu pamatsummas atmaksāšanai;
4.1.8. avārijas seku un dabas katastrofu izraisīto postījumu likvidācijai pašvaldību ceļu un ielu
tīklā;
4.1.9. pašvaldību ceļu un ielu uzturēšanas tehnikas (piemēram, traktortehnika ar ceļu
uzturēšanai piemērotu aprīkojumu, greideri, krūmgrieži un zāles pļaujmašīnas, sniega
pūtēji u.c.) iegādei un uzturēšanai.
4.1.10. ielu, ceļu un stāvlaukumu apgaismojuma nodrošināšanai;
4.1.11. stāvlaukumu izveidei;

4.1.12. Eiropas Savienības struktūrfondu autoceļu un ielu projektu īstenošanai
nepieciešamajam pašvaldību līdzfinansējumam.
4.2. Mērķdotācija nav izmantojama depozītu noguldījumu veidošanai.
4.3. Gaujienas, Trapenes un Virešu pagastos par ceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas darbu
plānošanu un administrēšanu saskaņā ar apstiprināto novada pašvaldības budžeta kārtējam
gadam atbild pagasta pārvaldes vadītājs.
4.4. Apes pilsētā un pagastā par ceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas darbu plānošanu un
administrēšanu saskaņā ar apstiprināto novada pašvaldības budžeta kārtējam gadam atbild
Apes pilsētas un pagasta īpašumu apsaimniekošanas un komunālās nodaļas vadītājs.
5. PĀRSKATU SNIEGŠANA PAR MĒRĶDOTĀCIJAS IZLIETOJUMU
5.1. Finanšu un grāmatvedības nodaļa nodrošina mērķdotācijas novada ceļiem un ielām ieņēmumu
un izdevumu uzskaiti un pārskatu sagatavošanu saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību”,
likumu „Par budžetu un finanšu vadību” un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
5.2. Finanšu un grāmatvedības nodaļa veic maksājumu uzskaiti, saskaņā ar valdības un
ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kā arī nodrošina pastāvīgu līdzekļu izlietojuma kontroli.
5.3. Finanšu un grāmatvedības nodaļa pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu sniedz Satiksmes
ministrijā četras reizes gadā šādos termiņos:
5.3.1. par pirmo ceturksni-līdz pārskata gada 20.aprīlim;
5.3.2. par pirmo pusgadu-līdz pārskata gada 20.jūlijam;
5.3.3. par deviņiem mēnešiem –līdz pārskata gada 20.oktobrim;
5.3.4. par gadu līdz pārskata gada sekojošā gada 20.janvārim.
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sēdes protokols Nr. 1, 9.2.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.10
Apē
Par Apes novada pašvaldības autoceļu fonda mērķdotācijas 2015.gadam sadalījumu un
izlietošanas vidējā termiņa programmas 2014. – 2016.gadam apstiprināšanu
Pamatojoties uz Ministru kabineta 11.03.2008. noteikumu Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts
autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 24.punktu, Apes novada domes
29.01.2015. noteikumiem Nr.1/2015 “Apes novada pašvaldības autoceļu fonda mērķdotācijas
2015.gadam pārvaldīšanas kārtība” un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas
22.01.2015. sēdes lēmumu (prot.1, 15.p.),
1. Apstiprināt Apes novada pašvaldības autoceļu fonda mērķdotācijas 2015.gada sadalījumu
Apes pilsētai un pagastam un izlietošanas vidējā termiņa programmu 2014. – 2016.gadam
(pielikums Nr.1 uz 1 lapas);
2. Apstiprināt Apes novada pašvaldības autoceļu fonda mērķdotācijas 2015.gada sadalījumu
Gaujienas pagastam un izlietošanas vidējā termiņa programmu 2014. – 2016.gadam
(pielikums Nr.2 uz 1 lapas);
3. Apstiprināt Apes novada pašvaldības autoceļu fonda mērķdotācijas 2015.gada sadalījumu
Trapenes pagastam un izlietošanas vidējā termiņa programmu 2014. – 2016.gadam
(pielikums Nr.3 uz 1 lapas);
4. Apstiprināt Apes novada pašvaldības autoceļu fonda mērķdotācijas 2015.gada sadalījumu
Virešu pagastam un izlietošanas vidējā termiņa programmu 2014. – 2016.gadam
(pielikums Nr.4 uz 1 lapas);
5. Noteikt, ka programma 2015. un 2016.gadam ir precizējama ik gadu atbilstoši faktiski
pieejamajam finansējumam kārtējā gadā.
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APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.11
Apē
Par līdzekļu iedalīšanu Apes novada Sociālā dienesta 2015.gada budžetā, pakalpojuma
„Drošības poga” nodrošināšanai
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 7.punktu un 21.panta pirmās daļas
ievaddaļu,
Apes novada dome NOLEMJ:
1. Daļēji segt pakalpojuma „Drošības poga” maksu, projekta (INNOCARE) dalībniekiemsociālā dienesta klientiem, kuri izmanto pakalpojumu „Aprūpe mājās” .
2. Paredzēt, pakalpojuma nodrošināšanai 50% apmērā, EUR 7.50 (septiņi euro 50 centi)
mēnesī 1 personai.
3. 2015.gada Sociālā dienesta budžetā iekļaut EUR 100 (viens simts euro) pakalpojuma
„Drošības poga” nodrošināšanai klientiem.
4. Atbildīgā persona par projekta ieviešanu Sociālā dienesta vadītāja Maija KĀRKLIŅA.
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sēdes protokols Nr. 1, 11.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.12
Apē
Par grozījumu Apes novada domes 18.12.2014. lēmumā Nr.243 „Par valsts pārvaldes uzdevuma
deleģēšanu Alūksnes novada pašvaldībai”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 10.panta pirmo daļu, 15.panta pirmās daļas
12.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, likuma „Par policiju” 19.panta pirmo daļu, Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo daļu, 41.panta pirmo daļu,
Izdarīt grozījumu Apes novada domes 18.12.2014. lēmumā Nr.243 „Par valsts pārvaldes
uzdevuma deleģēšanu Alūksnes novada pašvaldībai” (sēdes protokols Nr.18, 14.punkts): svītrot
2.punktu.
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sēdes protokols Nr. 1, 12.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.13
Apē
Par būvniecību Skolas ielā 6, Apes pilsētā
Izskatot D.JAMŠČIKOVA, personas kods xxxxxx-xxxxx, 19.01.2015. iesniegumu, kas
reģistrēts ar Nr. A/3-16/16, par būvniecību nekustamā īpašumā Skolas ielā 6, Apes pilsētā, dome
konstatēja:
D.JAMŠČIKOVA rīcībā ir skiču projekts, kas saskaņots Apes novada domē, un uz kura
izdarīta atzīme par būvatļaujas izsniegšanu 31.10.1997. Atbilstoši Latvijas Nacionālā arhīva
30.12.2014. izziņai Nr. 9-3/J-543 „Par īpašumu”, kurā sniegta informācija, ka Apes novada dome
1997.gada 16.oktobra sēdē (prot. Nr. 10) nolēmusi izsniegt tirdzniecības vietas atļauja D.
JAMŠČIKOVA IU „Juniors”. Ir zināms, ka tirdzniecība veikalā Skolas ielā 6, Apē tika uzsākta un
turpinājās vairākus gadus. Tomēr būve Skolas ielā 6, Apē nav ierakstīta zemesgrāmatā. Nav arī
saglabājušies būvniecības dokumenti tādā apjomā, kas būtu par pamatu būves tūlītējai ierakstīšanai
zemesgrāmatā.
Ņemot vērā iepriekšminēto, dome secina, ka D.JAMŠIKOVS būvniecības procesu uzsācis
saskaņojot to ar pašvaldību. Nezināmi iemeslu pēc nav atrodama būvatļauja. Nav arī dokumentu, kas
apliecinātu būves pieņemšanu ekspluatācijā.
Pārbaudot veiktās būvniecības atbilstība spēkā esošiem Apes novada pašvaldības domes
saistošiem noteikumu Nr. 7/2014 “Par Apes novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumiem un grafisko daļu“, apstiprināti ar Apes novada domes lēmumu
26.06.2014., Nr. 124 (prot. Nr. 10,1.p. ) „Par Apes novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam
apstiprināšanu un Apes novada pašvaldības domes 26.06.2014. saistošo noteikumu Nr. 7/2014 „Par
Apes novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumiem un grafisko daļu” apstiprināšanu”, Apes pilsētas grafisko daļu, zemes Skolas ielā 6, Apē
turpmākās izmantošanas mērķis ir publiskās apbūves teritorija, kurā atļauta komerciālu vai
nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu izvietošanu, paredzot atbilstošu infrastruktūru.
Ņemot vērā, ka tirdzniecības paviljona būvniecība Skolas ielā 6, Apē, nav pretrunā ar spēkā
esošo Apes novada teritorijas plānojumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 13.punktu un 14.punktu,
dome nolemj:
1. Atzīt, ka, tirdzniecības paviljona būvniecība Skolas ielā 6, Apē, Apes novadā, nav
pretrunā ar Apes novada teritorijas plānojumu.
2. Piekrist, ka tiek turpināta tirdzniecības paviljona Skolas ielā 6, Apē, Apes novadā
būvniecība ar nosacījumu, ka D.JAMŠČIKOVS līdz 2015.gada 31.decembrim atbilstoši
Alūksnes novada pašvaldības būvvaldes norādījumiem sakārto būvniecības
dokumentāciju.

Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā
13A, Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma
paziņošanas dienas.
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sēdes protokols Nr. 1, 13.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.14
Apē
Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam, zemes gabalam „Žubītes”, Apes
pagasts, Apes novads, LV-4337
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta ceturto daļu un izvērtējot Apes novada domes rīcībā
esošo informāciju un SIA „VCG ekspertu grupa” 22.01.2015. ziņojumu „Par nekustāmā īpašuma Apes
novadā, Apes pagastā „Žubītes” tirgus vērtības aprēķināšanu”, saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta piekto daļu, 8.panta otro, trešo, sesto un septīto daļu, 37.panta ceturto
daļu, 44.panta ceturto daļu, Pārejas noteikumu 12.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra
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, Apes
novada domes25.09.2014. lēmumu Nr. 181”Par pašvaldībai piekrītoša zemes īpašuma Apes pagasta
„Žubītēs”, īpašuma kadastra Nr.36250080069, sagatavošanu atsavināšanai” 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, Apes pagasta „Žubītes”, LV4337, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3625 008 0069, ar platību
1,02 ha platībā, nosakot nekustama īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu
cenu.
2. Apstiprināt nekustama īpašuma Apes novada, Apes pagasta „Žubītes”, LV-4337, kadastra
Nr. 3625 008 0069 pārdošanas brīvo cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu – EUR 1000,00
(viens tūkstotis euro 00 cents).
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 M.BRIŠKAI, personas kods:xxxxxx-xxxxx, pirkuma
samaksas termiņu noteikt līdz 2015.gada 30.maijam (ieskaitot).
6. Pirkuma maksa maksājama Apes novada pašvaldības AS SWEDBANK bankas kontā:
LV47HABA0551026374926, bankas kods: HABALV2X.
7. Veicot galīgo norēķinu, no pirkuma summas atrēķināt avansa maksājumu EUR 500,00
(pieci simti euro 00 centi) atbilstoši noslēgtai vienošanās ar personu, kurai ir apbūvēta
zemes gabala pirmpirkuma tiesības, par avansa maksājumu par pašvaldības īpašuma Apes
novada, Apes pagasta „Žubītes”, LV-4337, sagatavošanu atsavināšanai.
8. Pēc pirkuma summas pilnas samaksas, viena mēneša laikā sagatavot un noslēgt nekustamā
īpašuma Apes novada, Apes pagasta „Žubītes”, LV-4337, atsavināšanas līgumu.
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Personas dati aizsargāti saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta pirmo daļu, otrās daļas
ceturto punktu un 8.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
2015.gada 29.janvārī

sēdes protokols Nr. 1, 14.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.15
Apē
Par grozījumiem Apes novada domes 26.09.2013. lēmumā Nr.302 “Par maksas pakalpojumu
apstiprināšanu Apes novada domes administrācijā un domes iestādēs un struktūrvienībās”
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmo daļu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)
apakšpunktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 20.pantu, Ministru kabineta 03.05.2011.
noteikumiem Nr.333, un Apes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 07.01.2015.
sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 5.punkts) un Finanšu un tautsaimniecības komitejas 22.01.2015.
lēmumu (prot.Nr.1, 8.p.),

1. Papildināt Apes novada domes 26.09.2013. lēmuma Nr.302

“Par maksas pakalpojumu
apstiprināšanu Apes novada domes administrācijā un domes iestādēs un struktūrvienībās”
1.pielikumu ar sadaļu “Apes novada kultūrvēsturiskā mantojuma apvienība” šādā redakcijā:
Maksas pakalpojuma veids
Ieejas biļete Jāzepa Vītola memoriālajā
muzejā “Anniņas”
Ieejas biļete Trapenes novadpētniecības
mājā
Ieejas biļete Elīnas Zālītes memoriālajā
mājā
Ieejas biļete Virešu novadpētniecības istabā

Mērvienība
Gab.

Maksa EUR
1,50

Gab.

1,50

Gab.

1,00

Gab.

1,00

2. Izslēgt no lēmuma 1.pielikuma sadaļu “Alūksnes mūzikas skolas Apes filiāle”.
3. Lēmums stājas spēkā no parakstīšanas brīža.

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 29.janvārī

sēdes protokols Nr. 1, 15.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.16
Apē
Par Bērnu sociālās aprūpes centra „Gaujiena” diennakts sociālās aprūpes pakalpojuma
maksas noteikšanu bērniem
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 21. panta
pirmās daļas 14. punkta g) apakšpunktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta
4.punktu un Ministru kabineta 13.07.1999. noteikumiem Nr.250 ‘’Kārtība, kādā veicami pašvaldību
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”
13.punktu, un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 22.01.2015. lēmumu (prot.
Nr.1, 9.p.),
1. Noteikt Bērnu sociālās aprūpes centra „Gaujiena” viena iemītnieka mēneša sociālās aprūpes
pakalpojumu izmaksas 400,- EUR (četri simti euro).
2. Lēmumu piemērot ar 01.01.2015.

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
2015.gada 29.janvārī

sēdes protokols Nr. 1, 16.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.17
Apē
Par Bērnu sociālās aprūpes centra „Gaujiena” diennakts sociālās aprūpes pakalpojuma
maksas noteikšanu bērniem, kas ilgstoši uzturas ārstniecības iestādē

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 21. panta pirmās
daļas 14. punkta g) apakšpunktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta 4.punktu
un Ministru kabineta 13.07.1999. noteikumiem Nr.250 ‘’Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie
norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 13.punktu, un
Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 22.01.2015. lēmumu (prot. Nr.1, 10),
1. Noteikt Bērnu sociālās aprūpes centra „Gaujiena” viena iemītnieka mēneša sociālās
aprūpes pakalpojumu izmaksas EUR 358.29. eiro (trīs simti piecdesmit astoņi euro un 29
centi) apmērā.
2. Lēmumu piemērot ar 01.01.2015.

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
2015.gada 29.janvārī

sēdes protokols Nr. 1, 17.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.18
Apē
Par Bērnu sociālās aprūpes centra „Gaujiena” klientu naudas
summu personiskiem izdevumiem
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 21. panta pirmās
daļas 14.punkta g) apakšpunktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 29.panta otrās
daļas 2. un 3.punktu, Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumu Nr.1065 „Noteikumi par valsts sociālā
nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu
piešķiršanas un izmaksas kārtību” 2.1. apakšpunktu un
Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 22.01.2015. lēmumu (prot. Nr.1, 11.p.),
1. Apstiprināt naudas summu personiskiem izdevumiem 6,40 EUR (seši euro 40 centi) mēnesī
Bērnu sociālās aprūpes centra „Gaujiena” klientiem no 7 gadu vecuma, 10% apmērā no
valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta summas 2015.gadam.
2. Lēmumu piemērot ar 01.01.2015.

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 29.janvārī

sēdes protokols Nr. 1, 18.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.19
Apē
Par materiāla atbalsta par ēdināšanas pakalpojumiem sniegšanu Apes novada vispārējās
izglītības iestādēs izglītojamo ģimenēm
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 41.panta pirmās
daļas 2.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punktu, lai iespēju robežās atslogojot
izglītojamo no maksas par ēdināšanas pakalpojumiem, un Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 22.01.2015. sēdes lēmumu (prot. Nr.1, 12,p.), Apes novada dome nolemj:
1. Daļēji segt pusdienu ēdināšanas izdevumus Apes novada vispārējās izglītības iestādēs
izglītojamajiem no 5 (piecu) gadu vecuma laika periodā no 2015.gada 5.janvāra līdz
2015.gada 1.jūnijam piešķirot :
1.1. Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolai - EUR 1.00 (viens euro) katram izglītojamam dienā;
1.2.Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolai – EUR 0.30 katram izglītojamam dienā;
1.3.Trapenes pamatskolai – EUR 0.30 katram izglītojamam dienā;
1.4.Vidagas Sikšņu pamatskolai – EUR 0.30 katram izglītojamam dienā;
1.5.Gaujienas pirmsskolas izglītības iestādei “Taurenītis” un Apes pirmsskolas izglītības iestādei
’Vāverīte” – EUR 0.30 katram izglītojamam dienā.
2. Finansējuma avots – Apes novada budžets.
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 29.janvārī

sēdes protokols Nr. 1, 19.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.20
Apē
Par Sociālās aprūpes centra „Trapene” ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojuma maksas noteikšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu g) apakšpunktu,
Ministru kabineta 13.07.1999. noteikumu Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie
norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 13.punktu,
Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības
budžeta” 6.punktu, un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 22.01.2015. sēdes
lēmumu (prot.Nr.1, 13.p.) ,
1. Noteikt Sociālā aprūpes centra „Trapene” viena iemītnieka mēneša ilgstošas sociālās aprūpes
un sociālās reabilitācijas pakalpojumu izmaksas 450 EUR (četri simti piecdesmit euro);
2. Noteikt Alūksnes novada pašvaldībai savstarpējos norēķinus mēnesī par Sociālās aprūpes
centra „Trapene” pakalpojumiem, ja Sociālās aprūpes centra „Trapene” klients, kura deklarētā
dzīvesvieta pakalpojuma piešķiršanas brīdī ir Alūksnes novadā, no savas pensijas, piemaksas
pie pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta nesedz pilnu lēmuma 1.punktā noteikto
maksu:
2.1. par esošajiem klientiem 150 EUR (viens simts piecdesmit euro);
2.2. par no jauna ievietotiem klientiem līdz 450 EUR (četri simti piecdesmit euro).
3. Noteikt Apes novada teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem līdzmaksājumu, ja Sociālās
aprūpes centra „Trapene” klients, kura deklarētā dzīvesvieta pakalpojuma piešķiršanas brīdī ir
Apes novadā, un no klienta pensijas, piemaksas pie pensijas vai sociālā nodrošinājuma
pabalsta nesedz šī lēmuma 1.punktā noteiktās izmaksas:
3.1. par esošajiem klientiem līdz 150 EUR (viens simts piecdesmit euro);
3.2. esošajiem klientiem 106.50 EUR ( viens simts seši euro 50 centi)apmērā,
ievietoti aprūpes centrā līdz 31.12.2010.;

kuri

3.3. par no jauna ievietotiem klientiem, kas Apes novadā deklarēti vairāk kā gadu - līdz
180 EUR (viens simts astoņdesmit euro).
4. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 1. februārī.
5. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Apes novada domes 28.01.2014.
lēmumu Nr. 11 „Par Sociālās aprūpes centra „Trapene” diennakts sociālās aprūpes
pakalpojuma maksas noteikšanu”, sēdes protokols Nr.2, 8.p.

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
2015.gada 29.janvārī

sēdes protokols Nr. 1, 20.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.21
Apē
Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas tarifu apstiprināšanu
Apes novada Apes pilsētas un Apes pagasta teritorijās
Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas
14.punkta c) apakšpunktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 20.pantu, un Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas 12.05.2010. padomes lēmumu Nr.1/8 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu
aprēķināšanas metodika”,
1.Apstiprināt ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas tarifus Apes novada
pilsētas un Apes pagasta teritorijās ar 01.03.2015., saskaņā ar 1.pielikumu.

Apes

2. Ar Lēmuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu Apes novada domes 27.01.2011. lēmumu
Nr.25 (prot.1, 25.p.) “Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu Apes novada Apes
pilsētas un Apes pagasta teritorijās” un Apes novada domes 28.11.2013. Lēmumu Nr.372 (prot.20,
22.p.) “Par grozījumiem Apes novada domes 27.01.2011. lēmumā Nr. 25 (prot.Nr.1, 25. p.) „Par
ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu Apes novada Apes pilsētas un Apes pagasta
teritorijās””.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

1.Pielikums
Apes novada domes
29.01.2015. lēmumam Nr. 21
(prot.Nr.1 , 20.p.)
Ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu tarifi
Apes novada Apes pilsētas un Apes pagasta teritorijās
Apstiprināt šādus ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas tarifus Apes pilsētas un Apes
pagasta teritorijā, Apes novadā:
Npk. Pakalpojuma apraksts
Mērvienība Tarifs
EURO
2015.gadā
bez PVN
1.
1.1.
Ūdens piegāde atbilstoši ūdens skaitītāja
1 m3
0,50
rādījumam
1.2.
Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana
1 m3
0,66
atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam
2.
2.1.
Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši
EURO/uz
2.25
būvnormatīvam 150 l/diennaktī uz 1
iedzīvotāju
iedzīvotāju ( 150 l x 30 d= 4,5 m3/ mēn.)
mēnesī
4,5 m3 x 0,50EUR = 2,25EUR
2.2.
Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana
EURO/uz
2,97
atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam
iedzīvotāju
4,5 m3 x 0,6 EUR=2,97EUR//mēn.
3.
3.1.
Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši
EURO/uz
1.35
būvnormatīvam 90 l/diennaktī uz 1
iedzīvotāju
iedzīvotāju ( 90 l x 30 d= 2,7 m3/ mēn.)
mēnesī
2,7 m3 x 0,50EUR = 1,35EUR
3.2.
Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana
EURO/uz
1,78
atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam
iedzīvotāju
2,7 m3 x 0,66EUR = 1,78EUR/mēn
4.
4.1.
Pakalpojums pieejams, ja uzstādīts
1 m3
0,50
atsevišķs ūdens padeves skaitītājs un
veikts atbilstošs papildinājums
pakalpojuma piegādes līgumā
Pamatojums aprēķinam: Latvijas būvnormatīvs LBN 222-99
Lēmuma pielikumā: tarifa aprēķins uz 2 lapām.
Domes priekšsēdētāja
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2.Pielikums
Apes novada domes
29.01.2015. lēmumam Nr. 21
(prot.Nr.1 , 20.p.)

Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķināšanu
Tarifs ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem aprēķināts pamatojoties uz Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 12.maija padomes lēmumu Nr.1/8
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.
Tarifa aprēķins ūdensapgādē.
Tarifs ietver samaksu par viena kubikmetra ūdens ieguvi, ražošanu, novadīšanu ūdensvada tīklā
un padevi līdz pakalpojumu saņēmējam
Npk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Izdevumi
( EUR)
1536,00
362,00
1500,00
2052,00
65,00
20,00
70,00
1450,00
480,00
470,00
8005,00

Izlietojums
Atalgojums darbiniekam
VSAOI
Ūdensapgādes sistēmas remontdarbi
Elektroenerģija ūdenssūkņiem, ūdens atdzelžošanas iekārtām,
elektrosildītājiem ūdens sagatavošanas telpās.
Testēšanas pārskati ūdenim.
Biroja preces
DD ģeneratoriem elektrības pārtraukumos; benzīns, eļļas teritoriju apkopšanai
Detaļas iekārtu remontam (krāni, adapteri, pārejas, utt)
Dabas resursu nodoklis par ūdeni
Projekta % maksa – gadā
Kopā

Prognozējamais ūdens patēriņš 2015.gadā - 16000 m3

Nepieciešamais finansējums atbilstoši tāmei
2015.gadā

dalīts ar prognozējamo pacelto ūdens daudzumu

8005: 16000 m3 = 0.50EUR/ m3 bez PVN
Domes priekšsēdētāja
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3.Pielikums
Apes novada domes
29.01.2015. lēmumam Nr. 21
(prot.Nr.1 , 20.p.)
Tarifa aprēķins notekūdeņiem
Tarifs ietver samaksu par viena kubikmetra notekūdeņu savākšanu, novadīšanu līdz notekūdeņu
attīrīšanas iekārtai - Jašupes
Izdevumi no tāmes
Npk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Izdevumu pozīcija
Atalgojums
VSAOI
Par elektroenerģiju
Transporta pakalpojumi, remonti, sūkņu apkopes
Kanalizācijas sistēmas skalošanas pakalpojumi
Remonta materiāli kontrolakām
Degviela , apkārtnes sakošana, sniega tīrīšana
Dabas resursu maksājumi
NAI analīzes - testēšana
Projekta % maksa gada
Kopā

Summa ( EUR)
1707,00
403,00
4367,00
4500,00
2000,00
520,00
70,00
55,00
415,00
470,00
14507,00

Prognozējamais pieņemto notekūdeņu daudzums 2015.gadā 22100 m3
Nepieciešamais finansējums atbilstoši tāmei dalīts ar prognozējamo pieņemto notekūdens daudzumu.
14507: 22100 m3 = 0,656EUR/ m3 bez PVN
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
2015.gada 29.janvārī

sēdes protokols Nr. 1, 21.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.22
Apē
Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu tarifu apstiprināšanu
Apes novada TRAPENES pagasta Trapenes ciemā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās
daļas 14. punkta c)apakšpunktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 20. pantu, Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas 12.05.2010. padomes lēmumu Nr.1/8 „Ūdenssaimniecības
pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības
komitejas 22.01.2015. lēmumu (prot.Nr.1, 5.5.p.),
1. Apstiprināt šādus ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas tarifus Apes novada
Trapenes pagasta Trapenes ciema teritorijā ar 01.03.2015.:
Mērvienība

Npk.

Pakalpojuma apraksts

1.

Ūdens piegāde patērētājam un kanalizācijas notekūdeņu novadīšana,
ja ir uzstādīti ūdens skaitītāji
Ūdens piegāde atbilstoši ūdens skaitītāja
1 m3
rādījumam
Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana
1 m3
atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam
Ūdens piegāde patērētājam un kanalizācijas notekūdeņu novadīšana,
ja nav uzstādīti ūdens skaitītāji, bet dzīvoklī bez izlietnes virtuvē ir arī
vanna vai duša
Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši
EURO/uz
būvnormatīvam 150 l/diennaktī uz 1
iedzīvotāju
iedzīvotāju ( 150 l x 30 d= 4,5 m3/ mēn.)
mēnesī
4,5 m3 x 0,32 EUR = 1,44 EUR/mēn
Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana
EURO/uz
atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam
iedzīvotāju
4,5 m3 x 0,47 EUR=2,12 EUR/mēn.
Ūdens piegāde patērētājam un kanalizācijas notekūdeņu novadīšana,
ja nav uzstādīti ūdens skaitītāji, bet dzīvoklī ir tikai izlietne virtuvē,
nav ne vanna, ne duša

1.1.
1.2.
2.

2.1.

2.2.

3.

Tarifs EURO
2015.gadā
bez PVN

0,32
0,47

1,44

2,12

3.1.

3.2.

4.
4.1.

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši
EURO/uz
būvnormatīvam 90 l/diennaktī uz 1
iedzīvotāju
iedzīvotāju ( 90 l x 30 d= 2,7 m3/ mēn.)
mēnesī
2,7 m3 x 0,32 EUR = 0,86 EUR/mēn
Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana
EURO/uz
atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam
iedzīvotāju
2,7 m3 x 0,47 EUR = 1.27 EUR /mēn
Ūdens piegāde patērētājam saimnieciskām vai laistīšanas vajadzībām

0,86

Pakalpojums pieejams, ja uzstādīts
atsevišķs ūdens padeves skaitītājs un
veikts atbilstošs papildinājums
pakalpojuma piegādes līgumā
Ūdens patēriņa normas mēnesī uz
lauksaimniecības dzīvniekiem
Liellopi (vecumā virs 1 gada)
Liellopi (no 6 mēn. līdz gadam)
Teļi (vecumā līdz 6 mēn.)
Cūkas
Zirgi
Aitas
Kazas

0,32

1 m3

1,27

m3
1,95
0,9
0,3
0,45
1,8
0,3
0,3

0,62
0,29
0,10
0,14
0,58
0,10
0,10

Pamatojums aprēķinam : Latvijas būvnormatīvs LBN 222 – 99 Apstiprināts ar MK noteikumiem Nr.999,
12.12.2006. (grozījumi MK not. Nr. 1015, 09.12.2008.12.8 punkts)
Lēmuma pielikumā: tarifa aprēķins uz 2 lapām.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Pielikums Nr. 1
Apes novada domes 29.01.2015. lēmumam Nr.22. (prot.Nr.1,21.p.)
(lēmuma 1.1., 2.1, 3.1.,4 un 5 punkti)
Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķināšanu
Tarifs ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem aprēķināts pamatojoties uz Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 12.maija padomes
lēmumu Nr.1/8
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.
Tarifa aprēķins ūdensapgādē
Tarifs ietver samaksu par viena kubikmetra ūdens ieguvi, ražošanu, novadīšanu ūdensvada tīklā un
padevi līdz pakalpojumu saņēmējam
N.pk
1.
2.
3.
4.

Izdevumi
( EUR)
62,00
15,00
500,00
4237,00

5.
6.
7.

80,00
0,00
946,00

8.
9.
10.

80,00
300,00
507,00
6727,00

Izlietojums
Atalgojums darbiniekam
VSAOI
Ūdensapgādes sistēmas remontdarbi
Elektroenerģija ūdenssūkņiem, ūdens atdzelžošanas iekārtām,
elektrosildītājiem ūdens sagatavošanas telpās.
Testēšanas pārskati ūdenim.(SIA „Vitalitas”)
Biroja preces
Dezinfekcijas pakalpojumi (2 rezervuāru izmazgāš., analīzes pēc rezervuāru
dezinfekc.)
DD ģeneratoram elektrības pārtraukumos (5 litri stundā)
Dabas resursu nodoklis par ūdeni
Projekta % maksa – gadā
Kopā

Prognozējamais ūdens patēriņš 2015.gadā – 21 000 m3 (2014.gadā 20 800 m3 )
Nepieciešamais finansējums atbilstoši tāmei dalīts ar prognozējamo pacelto ūdens daudzumu
2015.gadā.
6727: 21000 m3 = 0,32 EUR/ m3 bez PVN
Domes priekšsēdētāja
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Pielikums Nr. 2
Apes novada domes 29.01.2015. lēmumam Nr.22. (prot.Nr.1,21.p.)
(lēmuma 1.2., 2.2, 3.2.punkti)
Tarifa aprēķins notekūdeņiem.
Tarifs ietver samaksu par viena kubikmetra notekūdeņu savākšanu, novadīšanu līdz notekūdeņu
attīrīšanas iekārtai Izdevumi no tāmes
N.pk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Izdevumu pozīcija
Atalgojums
VSAOI
Par elektroenerģiju
Transporta pakalpojumi, remonti, sūkņu apkopes
Remonta materiāli kontrolakām, sistēmas
uzturēšanai
Degviela apkārtnes sakopšanai
Dabas resursu maksājumi
NAI analīzes – testēšana ( Sia „Vitalitas” ieplūde
1x gadā, izplūde 4x gadā); iekārtas ikdienas
uzturēšanas remonti
Projekta % maksa gada
Kopā

Summa ( EUR)
5343,00
1260,00
1706,00
90,00
300,00
30,00
75,00
500,00

1000,00
10304,00

Prognozējamais pieņemto notekūdeņu daudzums 2015.gadā 22000 m3
Nepieciešamais finansējums atbilstoši tāmei dalīts ar prognozējamo pieņemto notekūdens daudzumu.
10304: 22000 m3 = 0,468 EUR/ m3 bez PVN

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
2015.gada 29.janvārī

sēdes protokols Nr. 1, 22.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.23
Apē
Par grozījumiem 2014.gada 27.marta Apes novada domes lēmumā Nr.49 „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, piekto daļu, 8.panta 2.,3.,6.,7. daļu, 37.panta 4.daļu un
44.panta 4.daļu, likuma pārejas noteikumu 12.punkta, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta 1.daļas 2.punktu un Ministru kabineta
2011.gada 1.februāra noteikumiem Nr.109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”, kā
arī 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”, kā arī atklātajām nepilnībām tajā, ņemot vērā 2014.gada 02.jūnija ziņojums „Par
nekustamā īpašuma Apes novadā, Trapenes pagastā, „Vēveri” aktualizēto tirgus vērtību, kurā ņemts
vērā arī meža zemes un koksnes resursu apgūšanas iespējas un finansiālā ietekme uz īpašuma tirgus
vērtību, kas ietverts 2014.gada 26.jūnija Apes novada domes lēmumā Nr.131, kā arī personas, kurai ir
apbūvēta zemes gabala pirmpirkuma tiesības 29.01.2015. iesniegumu, kas reģistrēts Apes novada
domē 29.01.2015. ar Nr.A/3-16/29, kurā lūdz pagarināt samaksas termiņu,
1. Izteikt 2014.gada 27.marta Apes novada domes lēmuma Nr.49 „Par nosacītās cenas
apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam, zemes gabalam „Vēveri”, Trapenes pagasts, Apes
novads, LV-4348, 5.punktu sekojoša redakcijā: Atsavināmā īpašuma, pircējam pirkuma
samaksas termiņu noteikt līdz 2015.gada 30.martam.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Apes novada domes 28.08.2014. lēmumu Nr. 169 „Par grozījumiem
2014.gada 27.marta Apes novada domes lēmumā Nr.49 „Par nosacītās cenas apstiprināšanu
atsavināmajam īpašumam, zemes gabalam „Vēveri”, Trapenes pagasts,
Apes novads, LV-4348”.
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