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. 4, 1.p

2015.gada 23.aprīlī
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.63
Apē

Par grozījumiem Apes novada domes 26.02.2015. lēmumā Nr.26 (prot.Nr.2, 1.3.p.)
„Par 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 Sociālo
jautājumu komitejas 09.04.2015. sēdes lēmumu un Finanšu un tautsaimniecības komitejas
16.04.2015. lēmumu (prot.Nr.5, 1.p.) ,
Izdarīt grozījumus Apes novada domes 26.02.2015. lēmumā Nr.26 (prot.Nr.2, 1.3.p.) “Par saziņas
līdzekļu izmaksu limitu un degvielas patēriņa normu un limitu noteikšanu transportlīdzekļiem un
tehnikai Apes novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās”:
1. Papildināt lēmuma 2.pielikumu “Stacionāro telefonu izmaksas”:

Abonenta Nr.
Telefons 64321375
Telefons 64321376
Telefons 64321377

Struktūrvienība, iestāde
SAC “Trapene”
SAC “Trapene”

Sarunu
izmaksu limits
mēnesim euro
24

Sarunu
izmaksu limits
gadam euro
288

1

12

15

180

SAC “Trapene”

2. Papildināt lēmuma 3.pielikumu “Degvielas normas un limiti” :
Nr.p.k.

17

18

Autotransporta, tehnikas
vienība
Mikroautobuss VW
KOMBI JC 1269
SAC Trapene
Mikroautobuss VW
TRANSPORTER FS 698
SAC Trapene

Domes priekšsēdētājas vietnieks

Degvielas
veids

Norma uz
100 km/l

Limits litri 2015.
gadā

Limits
litri
mēnesī

DD

10

5000

417

DD

10

500

Piezīmes

Jānis LIBERTS

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 23.aprīlī

sēdes protokols Nr. 4, 2.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.64
Apē
Par Apes novada domes nolikuma apstiprināšanu ”Par medību tiesību nomas piešķiršanas
kārtību Apes novada pašvaldības īpašumos”

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu un Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 16.04.2015. lēmumu (prot. Nr. 5, 2.p.) ,
Apstiprināt nolikumu “”Par medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību Apes novada pašvaldības
īpašumos”.
Pielikumā uz 4 lpp.

Domes priekšsēdētājas vietnieks

Jānis LIBERTS

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
Apē

Pielikums Apes novada domes
23.04.2015. lēmumam Nr.64
(prot.Nr.4, 2.p.)
NOLIKUMS
Par medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību Apes novada pašvaldības īpašumos
1. Nolikumā paredzēta kārtība, kādā fiziskām un juridiskām personām tiek piešķirtas medību tiesības
Apes novada domes (turpmāk – Pašvaldība) īpašumā vai lietojumā esošo zemes gabalu apmedījamās
platībās.
2. Pašvaldības medību tiesības tiek piešķirtas ar atbilstošu novada domes lēmumu. Lēmuma
pieņemšanu var ierosināt novada domes administrācija, fiziskas vai juridiskas personas, iesniedzot
atbilstošu iesniegumu. Nomas tiesības stājas spēkā pēc medību tiesību nomas līguma noslēgšanas
(turpmāk tekstā – Līgums).
3. Maksimālais Līguma darbības termiņš nedrīkst pārsniegt 10 gadus.
4. Minimālā Pašvaldības medību tiesību nomas maksa gadā ir EUR 0,25/ha, kas apliekama ar
pievienotās vērtības nodokli. Pašvaldības medību tiesību nomas maksa maksājama avansa veidā par
turpmāko gadu mēneša laikā no Līguma noslēgšanas dienas atbilstoši izrakstītam rēķinam. Par
nākamiem gadiem maksājumi veicami līdz tekošā gada 1.jūnijam atbilstoši izrakstītam rēķinam.
5. Medību tiesības piešķir izsoles kārtībā, ievērojot šādas prioritātes secību:
5.1. Mednieku kolektīvam, kura medību iecirknis, kas reģistrēts Valsts meža dienesta meža kontroles
teritorijas datu bāzē, neatrodas tālāk par 100 metriem no pašvaldības apmedījamās platības;
5.2. Mednieku kolektīvam, kurā vairāk kā 50% biedru par savu dzīves vietu ir deklarējuši Apes novada
administratīvo teritoriju, un kuram ir Valsts meža dienesta meža kontroles teritorijas datu bāzē
reģistrēts medību iecirknis Apes novada administratīvajā teritorijā;
5.3.Mednieku kolektīvam un personai, kuram (ai) ir Valsts meža dienesta meža kontroles teritorijas
datu bāzē reģistrēts medību iecirknis Apes novada administratīvajā teritorijā;
5.4. Mednieku kolektīvam, kura juridiskā adrese ir reģistrēta Apes novada administratīvajā teritorijā;
5.5. Apes novada administratīvajā teritorijā dzīvojošai personai.
6. Pašvaldības medību tiesību nomas pretendentam (turpmāk tekstā – Pretendents), kas ir juridiska
persona, jāiesniedz sekojoši dokumenti:

6.1.Pieteikums, kurā jānorāda medību kolektīva nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese,
bankas rekvizīti;
6.2 Medību kolektīva pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu, dokumentu, kas apliecina viņa
pārstāvības tiesības;
6.3. Medību kolektīva biedru saraksts, kurā attiecīgi par biedru norāda šī nolikuma 5.1., 5.2. vai
6.1.,6.2.punktā minēto informāciju;
6.4. Medību kolektīva statūti.
7. Pretendentam, kas ir fiziska persona, jāiesniedz sekojoši dokumenti:
7.1. Pieteikumu, kurā norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi;
7.2. Ja personu pārstāv pilnvarotā persona, tad jānorāda pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas
kods, dokuments, kas apliecina pilnvarojumu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
8. Medību tiesību nomas piešķiršanas izsoli organizē Pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisija
(turpmāk – Komisija), pieņemot lēmumu.
9. Pamatojoties uz izsoles rezultātiem, Apes novada domes izpilddirektors slēdz Līgumu (Pielikums
Nr.1) par medību tiesībām.
10. Apes novada domes administrācija 15 dienu laikā rakstveidā informē Pašvaldības iznomāto zemes
gabalu nomniekus par noslēgto nomas līgumu.
11. Pretendentu pieteikšanās kārtība:
11.1. Katru gadu ne vēlāk kā līdz 1.aprīlim attiecīgajā Pašvaldības pagasta pārvaldē pie informācijas
stenda un Pašvaldības mājas lapā tiek norādīta informācija par Pašvaldības medību platībām, uz kurām
kārtējā gadā beidzas medību tiesību nomas līgumi;
11.2. Attiecīgajā Pašvaldības pagasta pārvaldē no 1.aprīļa līdz 15.aprīlim Pretendents iesniedz
iesniegumu, norādot medību platību, uz kuras medību tiesību nomu vēlas pretendēt, pievienojot 6. vai
7.punktā minētos dokumentus;
12. Medību nomas tiesību piešķiršanas kārtība:
12.1. Medību nomas tiesības visos gadījumos piešķiramas tikai tiem Pretendentiem ( fiziskas personas
vai juridisku personu dalībnieki), kuras , kas ir nokārtojušas finansiālās saistības pret Pašvaldību
(nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi, nomas maksājumi, komunālo un citu pakalpojumu
maksājumi), un Nolikuma 11.2.apakšpunktā noteiktajā termiņā ir iesnieguši visus Nolikuma 6. vai
7.punktā minētos dokumentus.
12.2. Ja iepriekš minētajā termiņā ir pieteicies tikai viens Pretendents, tad ar to tiek noslēgts Līgums par
minimālo nomas maksu;
12.3. Ja augstākminētajā termiņā ir pieteikušies vairāki Pretendenti, Līgumu slēdz ar to personu, kurai
saskaņā ar Nolikuma 5.punktu ir pirmtiesība;
12.4. Ja minētajā termiņā ir pieteikušies vairāki Pretendenti ar Nolikuma 5.punktā minētām
līdzvērtīgām tiesībām, tad ir rīkojama izsole, pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta 2.punktu un 6.1 pantu.

13. Medību nomas tiesību izsoles kārtība:
13.1. Informācija par izsoli ne vēlāk kā 5 darba dienas pirms izsoles tiek publicēta Pašvaldības mājas
lapā un izvietota attiecīgās Pašvaldības pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā, kā arī rakstiski tiek
paziņota visiem Pretendentiem, kuri pieteikušies Nolikuma 6. vai 7.punktā paredzētajā kārtībā uz vienu
un to pašu Pašvaldības medību tiesību platību.
13.2 Pretendenti, iesniedzot pieteikumu, parakstās izsoles noteikumos, ka ir iepazinušies ar izsoles
norises kārtību.
13.3. Pašvaldības medību tiesību nomas izsoles dalības maksa ir EUR 10,00, kas samaksājama līdz
izsoles sākumam.
13.4. Līdz Pašvaldības medību tiesību nomas izsoles sākumam Komisija izvērtē Pretendentu atbilstību
Nolikuma prasībām.
13.4. Pretendenti, kuri atbilst Nolikumā uzskaitītajām prasībām, tiek reģistrēti kā Pašvaldības medību
tiesību nomas izsoles pretendenti.
13.5. Pašvaldības medību tiesību nomas izsoles pretendenti piedalās atklātā, mutiskā izsolē. Izsoles
sākuma cena ir šī Nolikuma 4.punktā noteiktā nomas maksa. Pašvaldības medību tiesību noma tiek
piešķirta personai, kura nosolījusi visaugstāko nomas maksu par 1 ha/ gadā.
14. Pretendentiem ir sekojošas tiesības un pienākumi:
14.1.Tiesības pirms Pašvaldības medību tiesību nomas izsoles iepazīties ar Pašvaldības izsolāmo
medību platību karšu materiāliem;
14.2. Iesniedzot Nolikuma 6. un 7.punktā minētos dokumentus un piedaloties Pašvaldības medību
tiesību nomas izsolē, ir pienākums ievērot Nolikuma prasības.
15. Pašvaldības vārdā Līgumu slēdz domes izpilddirektors. Līgumu var slēgt tikai tad, kad ir samaksāta
izsolē nosolītā summa par vienu gadu avansā.
16. Pašvaldības medību tiesību nomas ieguvējs septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu paziņošanas
paraksta Līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu Līgumu. Ja iepriekš minētajā termiņā Pašvaldības
medību tiesību nomas ieguvējs Līgumu neparaksta un neiesniedz attiecīgu atteikumu, tad uzskatāms, ka
Pašvaldības medību tiesību nomas ieguvējs no Līguma slēgšanas ir atteicies.
17. Ja Pašvaldības medību tiesību nomas ieguvējs, kurš nosolījis augstāko nomas maksu, atsakās slēgt
Līgumu, izsoļu Komisija secīgi rakstveidā piedāvā Līgumu slēgt tam pretendentam, kurš nosolījis
nākamo augstāko nomas maksu.
18. Pretendents, kurš nosolījis nākamo augstāko nomas maksu, atbildi uz Nolikuma 21.punktā noteikto
rakstveida piedāvājumu sniedz divu nedēļu laikā pēc paziņošanas. Ja pretendents piekrīt parakstīt
Līgumu par paša nosolīto augstāko nomas makus, tad septiņu darba dienu laikā pēc atbildes sniegšanas
ir jānoslēdz Līgums. Komisija ne vēlāk kā divu darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas publicē
attiecīgu informāciju Pašvaldības mājas lapā.
19. Pašvaldība 15 dienu laikā rakstveidā informē Pašvaldības iznomāto zemes gabalu nomniekus par
noslēgto medību tiesību nomas līgumu.

20. Līdz Nolikuma spēkā stāšanās dienai noslēgtie Līgumi ir spēkā līdz to termiņa beigām ar
nosacījumu, ja tie tiek grozīti, ietverot tajos punktu par minimālo nomas maksu saskaņā ar Nolikuma
4.punktu.
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sēdes protokols Nr. 4, 3.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.65
Apē
Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības
lietošanā biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts”
Izskatot biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” lūgumu nodot lietošanā brīvas neapdzīvojamās
telpas Apes novada pašvaldībā,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
5.panta otrās daļas 4.1punktu, trešo, trešo prim, piekto un sesto daļu, ņemot vērā, ka biedrībai „Latvijas
Sarkanais Krusts” piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, Apes novada domes Finanšu un
Tautsaimniecības komitejas 2015.gada 16.aprīļa lēmumu (sēdes protokols Nr.5, 3.p.) un to, ka
biedrība neapdzīvojamās telpas izmantos biedrības aktivitāšu īstenošanai (sabiedrības, it īpaši trūcīgo
un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšana), dome nolemj:
1.

Nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai „Latvijas Sarkanais
Krusts” (reģistrācijas Nr.40008002279, juridiskā adrese: Šarlotes iela 1D, Rīga, LV-1001),
turpmāk – Biedrība, šādu Apes novada domei piederošo nekustamo īpašumu daļas (turpmāk –
Īpašumi):
1.1. nekustamā īpašuma (kadastra numurs 36840030263) “Pagastnams”, Trapenes pag., Apes
nov., daļu – neapdzīvojamās telpas 18,6 m2 platībā, ar kadastra apzīmējumu 3684 003 0263
001;
1.2.nekustamā īpašuma (kadastra numurs 36480050174) “Mežniecība 1”, Gaujiena,
Gaujienas pagasts, daļu - neapdzīvojamo telpu 7,9 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 3648
005 0174 001;
1.3.nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu Stacijas ielā 8- 4, Apē, īpašuma kadastra
Nr. 36059000115, kas sastāv no nedzīvojamām telpām 70,6 m2 kopplatībā, ar kadastra
apzīmējumu 36050030612001008;
1.4.nekustamā īpašuma (kadastra numurs 36900040140) „Cīrulīši”, Vidaga, Virešu pagasts
daļu – neapdzīvojamās telpas 14.0 m2 platībā, ar kadastra apzīmējumu 36900040140002 .

2.

Īpašumus nodot bezatlīdzības lietošanā uz 3 (trīs) gadiem, bet ne ilgāk kā uz laiku, kamēr
Biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

3.

4.
5.

6.

7.

Īpašumu bezatlīdzības lietošanas mērķis – biedrības darbība un tās aktivitāšu īstenošana
(sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības
celšana).
Nododamie Īpašumi ir apmierinošā tehniskā stāvoklī.
Biedrība ir tiesīga izmantot bezatlīdzības lietošanā nodotos Īpašumus tikai šī lēmuma 3.punktā
paredzētajam mērķim, lietot Īpašumus tādējādi, lai nepasliktinātu to stāvokli, kā arī nodrošināt
Īpašumu uzturēšanu un segt ar to uzturēšanu saistītos izdevumus.
Biedrībai ir pienākums nekavējoties ar aktu atgriezt bezatlīdzības lietošanā nodotos Īpašumus
Apes novada domei, ja:
6.1. tiek izbeigts līgums par Īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā pirms lēmuma 2.punktā
norādītā termiņa;
6.2. iestājies lēmuma 2.punktā noteiktais termiņš;
6.3. Īpašumi tiek izmantoti pretēji nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķim;
6.4. Biedrībai ir anulēts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.
Pilnvarot Apes novada domes izpilddirektoru Viesturu Dandenu parakstīt līgumu par Īpašumu
nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
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APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.66
Apē
Par sadarbības līguma apstiprināšanu ar Krievijas Republikas Pečoru rajona
pašvaldību, Igaunijas Republikas Seto pašvaldību un Apes novada domi
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4., 5., 10. punktu,
21.panta pirmās daļas 23.punktu, Apes novada pašvaldības domes 28.06.2013. saistošo noteikumu
Nr.9/2013 „Apes novada pašvaldības nolikums” 87.punktu un 01.04.2015. noslēgto Sadarbības
līgumu ar Krievijas Republikas Pečoru rajona pašvaldību, Igaunijas Republikas Seto pašvaldību un
Apes novada domi, reģistrēts Apes novada domē 07.04.2015. ar Nr.4.2-15/S,
1.Apstiprināt 01.04.2015 noslēgto Sadarbības līgumu ar Krievijas Republikas Pečoru rajona
pašvaldību, Igaunijas Republikas Seto pašvaldību un Apes novada domi par kopēja biznesa un
sadarbības centra padomes dibināšanu.
Pielikumā:
1. Līgums-kopija uz 1 lpp.
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sēdes protokols Nr. 4, 5.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.67
Apē
Par Latviešu vēlētāju biedrības 20.03.2015. priekšlikuma izskatīšanu
Izskatot Latviešu vēlētāju biedrības 20.03.2015. priekšlikumus likumprojektam par Saeimas
deputātu atsaukšanas kārtību, kas saņemts Apes novada domē 23.03.2015. un reģistrēts ar Nr.A/312.1/466, domes ieskatā vēstulē norādītie likumprojekta varianti radītu nevienlīdzīgu attieksmi,
atsaucot Saeimas deputātus, tāpēc biedrības priekšlikumi būtu noraidāmi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas ievaddaļu,
Noraidīt Latviešu vēlētāju biedrības priekšlikumus likumprojektam par Saeimas deputātu
atsaukšanas kārtību.

Domes priekšsēdētājas vietnieks
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Satur ierobežotas
pieejamības informāciju
personu kodi, dzīvesvietas
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sēdes protokols Nr. 4, 6.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.68
Apē
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu Zvārtavas ezerā
Ņemot vērā Vitālija VILCIŅA, xxxxxxxxxxxxxx, 31.03.2015. iesniegumu, reģistrēts Apes
novada domē 01.04.2015. ar Nr. A/3-16/63,
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” 7.1.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 16.04.2015. lēmumu (prot.Nr.5,
6.p.),
1. Iznomāt Vitālijam VILCIŅAM, personas kods xxxxxx-xxxxx, rūpnieciskās zvejas tiesības
Zvārtavas ezerā ar zvejas tīklu garumu 75 metri uz vienu gadu, noslēdzot zvejas nomas
līgumu ar Apes novada domi.
2. Noteikt nomas maksu par zvejas tiesībām Zvārtavas ezerā, izejot no aprēķina – zivju tīkls, par
katriem 5 m (iekšējos ūdeņos) 2,85EUR apmērā gadā; kopā par 75 metriem – 42,75EUR 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 priekšsēdētājas vietnieks
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sēdes protokols Nr. 4, 7.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.69
Apē
Par līdzekļu izdalīšanu no rezerves fonda Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas ziemeļu fasādes
atjaunošanas darbu tehniskā projekta izstrādei
Lai nodrošinātu bērnu drošību Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolā, rūpētos par pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu tehnisko stāvokli, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
otrās daļas 3. un 6.punktu, 15.panta 1.daļas 4.punktu, un domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas
16.04.2015. lēmumu (prot.Nr.5, 7.p.)
Izdalīt no Apes novada domes 2015.gada budžeta rezerves EUR 4726,26 (četri tūkstoši
septiņi simti divdesmit seši euro 26 centi) Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas ēkas ziemeļu fasādes
atjaunošanas tehniskā projekta (ietverot apsekošanu, tehnisko būvprojektu, tāmes un saskaņošanu)
izstrādei.

Domes priekšsēdētājas vietnieks
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sēdes protokols Nr. 4, 8.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.70
Apē
Par dalības maksas apstiprināšanu no personas Apes novada Upju festivālā Gaujienā
„Gauja 2015”
Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas
14.punkta g) apakšpunktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 20.pantu un pamatojoties uz Gaujienas
pagasta Info centra vadītājas Sanitas Sproģes 14.04.2015. iesniegumu, domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 16.04.2015. sēdes lēmumu (prot.Nr.5, 8.p.),
Apstiprināt dalības maksu 3,00 euro vienai personai (izdevumu tāme pielikumā).

Domes priekšsēdētājas vietnieks

Jānis LIBERTS

Pielikums Apes novada domes
23.04.2015. lēmumam Nr.70
(prot.Nr.4, 8.p.)
Tāme dalības maksai 1personai
1.

Ēdināšana 1,00 euro: t.sk.
Zupa – 0,75 euro ( 0,5 l)
Maize – 0,15 euro (0,60 gr)
Tēja – 0,10 euro ( 200 gr)

2.

Transporta pakalpojumi 2,00 euro:
Maršruts: Gaujiena – Zvārtava – Gaujiena, attālums 18 km
Automašīnas Seat patēriņš 2 l degvielas - 2,00 euro
Kopā 3,00 euro

Domes priekšsēdētājas vietnieks
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sēdes protokols Nr. 4, 9.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.71
Apē
Par Pierobežas pavasara gadatirgus organizēšanu Apes pilsētā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, saskaņā ar Apes
novada domes 24.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.21/2013 „Par pašvaldības nodevām Apes
novadā”, Ministru kabineta 15.12.1998. noteikumiem Nr.456 “Noteikumi par autoceļu valsts
aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi” un
Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 16.04.2015. lēmumu (prot.Nr.5, 9.p.) ,
Sarīkot Apes novada domes pasākumu – Pierobežas pavasara gadatirgu (turpmāk tekstā „Tirgus”)
Apes pilsētā, š. g. 10.maijā,
1. Tirgus norises vietu noteikt Apes pilsētas estrādi un Avotu ielu.
2. Tirgus darba laiks no plkst. 9:00 – 13:00.
3. No plkst. 7:00 – 14:00 slēgt Avotu ielu un norobežot Tirgus teritoriju ar norādošām ceļa
zīmēm virzienā no Stacijas ielas un Pasta ielas. Atbildīgais: Apes administrācijas komunālās
nodaļas vadītāja Edīte MEISTERE.
4. Noteikt, ka atbildīgais par tirgus teritorijas sakārtošanu pirms un pēc pasākuma norises un
sabiedrisko tualešu pieejamību ir Apes novada domes administrācijas komunālās nodaļas
vadītāja Edīte MEISTERE.
5. Noteikt, ka atbildīgais par elektrības staciju pieejamību un darbības kārtību estrādes teritorijā
ir Apes novada domes Apes pilsētas un pagasta īpašumu apsaimniekošanas un komunālās
nodaļas saimnieks Guntis ZVEJNIEKS.
6. Noteikt, ka Tirgū atļauts piedalīties ikvienam interesentam, par to uzņemoties atbildību un
ievērojot Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktās prasības, Apes novada domes
saistošajos noteikumos noteikto un pasākuma organizēšanas noteikto kārtību.

7. Noteikt Apes PII „Vāverīte” saimniecības vadītāju Mareku GRANDAVU un tūrisma darba
organizatori Astru BINDI par atbildīgajām personām par darbu koordināciju un normatīvajos

aktos noteikto Tirgus norises saskaņošanu ar uzraugošajām institūcijām, reklāmu izvietošanu
un tirdzniecības vietu ierādīšanu tirgus dalībniekiem.
8. Noteikt, ka atbildīgais par kultūras programmu Tirgus pasākuma laikā ir Apes tautas nama
vadītāja Ilva SĀRE.
9. Noteikt atbildīgo par nodevu iekasēšanu Finanšu un grāmatvedības nodaļas kasieri Santu
PILSKALNI.
10. Noteikt atbildīgo par transporta plūsmas organizēšanu Tirgus teritorijā š.g. 10.maijā, Apes
pilsētas un pagasta īpašumu apsaimniekošanas un komunālās nodaļas saimnieku Gunti
ZVEJNIEKU.
11. Domes izpilddirektoram Viesturam DANDENAM
noslēgt līgumu ar Valsts policijas
Vidzemes reģiona pārvaldes Alūksnes iecirkni par kārtības nodrošināšanu Tirgus pasākuma
laikā.

Domes priekšsēdētājas vietnieks
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sēdes protokols Nr. 4, 10.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.72
Apē
Par Pavasara gadatirgus organizēšanu Gaujienas pagastā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, saskaņā ar Apes
novada domes 24.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.21/2013 „Par pašvaldības nodevām Apes
novadā” un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 16.04.2015. lēmumu (prot.
Nr.5, 10.p.),
Sarīkot Apes novada domes pasākumu – Pavasara gadatirgu (turpmāk tekstā „Tirgus”) Gaujienas
pagastā, š. g. 09.maijā,
1. Tirgus norises vietu noteikt Gaujienas muižas teritorijā.
2. Tirgus darba laiks no plkst. 8:00 – 13:00.
3. Noteikt, ka atbildīgais par tirgus teritorijas sakārtošanu pirms un pēc pasākuma norises un
sabiedrisko tualešu pieejamību ir Gaujienas komunālās nodaļas saimnieks Dominiks
GRIZĀNS.
4. Noteikt, ka atbildīgais par elektrības staciju pieejamību un darbības kārtību Tirgus teritorijā ir
Gaujienas komunālās nodaļas saimnieks Dominiks GRIZĀNS.
5. Noteikt, ka Tirgū atļauts piedalīties ikvienam interesentam, par to uzņemoties atbildību un
ievērojot Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktās prasības, Apes novada domes
saistošajos noteikumos noteikto un pasākuma organizēšanas noteikto kārtību.
6. Noteikt Gaujienas tautas nama vadītāju Laimu POŠEVU un tūrisma darba organizatori Sanitu
SPROĢI par atbildīgajām personām par darbu koordināciju un normatīvajos aktos noteikto
Tirgus norises saskaņošanu ar uzraugošajām institūcijām, reklāmu izvietošanu un tirdzniecības
vietu ierādīšanu tirgus dalībniekiem.
7. Noteikt atbildīgo par nodevu iekasēšanu Gaujienas tautas nama vadītāju Laimu POŠEVU.

8. Noteikt atbildīgo par kārtības nodrošināšanu un transporta plūsmas organizēšanu Tirgus
teritorijā š.g. 9. maijā Gaujienas komunālās nodaļas saimnieku Dominiku GRIZĀNU,
piesaistot LR Zemessardzes pārstāvi.

Domes priekšsēdētājas vietnieks

Jānis LIBERTS

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 23.aprīlī

sēdes protokols Nr. 4, 11.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.73
Apē
Par grozījumiem Apes novada domes 23.02.2012. lēmumā Nr.58 (prot.Nr.4, 20.p.)
“Par izdevumu tāmes grāmatai „Trapenes pamatskolas atmiņu mozaika” apstiprināšanu un
grāmatas pārdošanas cenas noteikšanu”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu,
1.Izdarīt grozījumus Apes novada domes 23.02.2012. lēmumā Nr.58 (prot.Nr.4, 20.p.) “Par
izdevumu tāmes grāmatai „Trapenes pamatskolas atmiņu mozaika” apstiprināšanu un grāmatas
pārdošanas cenas noteikšanu”, turpmāk “Lēmums”:
1.1.Izteikt Lēmuma 2.punktu jaunā redakcijā:
“2. Noteikt grāmatas „Trapenes pamatskolas atmiņu mozaika” pārdošanas cenu EUR 4.98
(četri euro un 98 centi) bez PVN.”
Tāme pielikumā.
1.2. Izteikt Lēmuma 3.punktu šādā redakcijā:
“3.Atbildīgais par grāmatu pārdošanas un norakstīšanas dokumentācijas sakārtošanu Inese
LIPSTOKA.”

Domes priekšsēdētājas vietnieks

Jānis LIBERTS

Pielikums Apes novada domes
23.04.2015. lēmumam Nr.73
(prot.Nr.4, 11.p.)
Tāme grāmatai „Trapenes pamatskolas atmiņu mozaīka”

N.p.k.
1.
2.
3.
4.
Kopā

Izdevumi
Fotogrāfiju un citu materiālu atjaunošana,
rediģēšana, retušēšana
Kancelejas preces, printēšana grāmatas
pirmreizējā materiāla sagatavošanai
Ceļa izdevumi, sagatavošanas procesā (degviela)
Grāmatas drukāšana
500 eks.
1 grāmatas cena

Domes priekšsēdētājas vietnieks

Summa EUR
411.21
142.29
303.03
1623.50
2490.03
4.98
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sēdes protokols Nr. 4, 12.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.74
Apē
Par zemes gabala daļas patapināšanu Iekšlietu ministrijai
Izskatot Iekšlietu ministrijas 16.04.2015. iesniegumu par zemes gabala izdalīšanu Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Apes posteņa ēkas būvniecībai, kas saņemts 17.04.2015. un
reģistrēts ar Nr. A/3-12.3/617, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 21.panta 1.daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta otro
daļu,
1. Nodot bez atlīdzības valsts īpašumā Iekšlietu ministrijas personā zemesgabalu ar aptuveno
platību 4000 kv.m no Apes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma „Druvas”,
īpašuma kadastra Nr. 36250030046, Apes pagastā Apes novadā ietilpstošas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 36250030078. Valsts īpašumā nododamās zemes gabala
platību precizēt pēc tam, kad par Iekšlietu ministrijas līdzekļiem būs izstrādāts zemes
ierīcības projekts zemes vienības sadalei un izgatavoti jauni zemes robežu plāni.
2. Iekšlietu ministrijai nododamais zemes gabals ar aptuveno platību 4000 kv.m izmantojams
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona Alūksnes brigādes Apes
posteņa jaunās depo ēkas būvniecībai.
3. Lai nekavētu būvniecības procesa uzsākšanu, slēgt patapinājuma līgumu ar Iekšlietu
ministriju par zemesgabala 4000 kv.m ar aptuveno platību no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 36250030078 nodošanu bez atlīdzības Iekšlietu ministrijai ar tiesībām veikt
būvniecības procesu.

Domes priekšsēdētājas vietnieks
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APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.75
Apē
Par saistošo noteikumu Nr.6/2015
„Par pašvaldības atbalstu sporta sasniegumu veicināšanai”
izdošanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6/2015

„Par pašvaldības atbalstu sporta sasniegumu

veicināšanai” un to paskaidrojuma rakstu.

Domes priekšsēdētājas vietnieks
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sēdes protokols Nr. 4, 13.p

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.6/2015
apstiprināti ar Apes novada domes
23.04.2015. lēmumu Nr.75
(protokols Nr.4, 13.punkts)
Vēl nav stājušies spēkā
Par pašvaldības atbalstu sporta sasniegumu veicināšanai
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Apes novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) sniedz
finansiālu atbalstu sporta sasniegumu veicināšanai (turpmāk – atbalsts).
2. Noteikumu izdošanas mērķis ir radīt vienotus kritērijus atbalsta piešķiršanai, veicinot
daudzveidīgu sporta veidu attīstību, sekmējot sporta meistarības izaugsmi Apes novadā un
popularizējot veselīgu dzīves veidu iedzīvotāju vidū.
3. Tiesības saņemt atbalstu ir šādām pretendentu kategorijām (turpmāk – pretendents):
3.1. individuālajiem sportistiem, kuri savu dzīvesvietu deklarējuši Apes novadā;
3.2. sportistu komandām, kurās vismaz divas trešdaļas no dalībnieku skaita ir personas, kuras
savu dzīvesvietu deklarējušas Apes novadā;
3.3. juridiskām personām, kas izveidojušas sporta spēļu komandu, kurā vismaz divas trešdaļas
dalībnieku savu dzīvesvietu ir deklarējuši Apes novadā un kuras sekmē sporta
meistarības un sporta kā veselīga dzīvesveida attīstību Apes novadā.
4. Šie noteikumi neattiecas:
4.1. uz finansējuma piešķiršanu individuālajiem sportistiem vai sporta spēļu komandām, kurus
uz sacensībām pārstāvēt novadu deleģē pašvaldība;
4.2. pašvaldības iestāžu aktivitātēm, t.sk. sagatavošanās sacensībām u.c., kas notiek mācību
programmas ietvaros un tiek finansētas no pašvaldības līdzekļiem.
5. Pašvaldības atbalsts ir katra budžeta gadā Apes novada domes saistošajos noteikumos
apstiprinātā pašvaldības budžetā paredzētie līdzekļi pretendentu aktivitāšu finansējumam.
I. Atbalsta veidi
6. Atbalsts ir finansējuma piešķiršana transporta, uzturēšanās izdevumu un dalības maksas
segšanai.
III. Atbalsta piešķiršanas nosacījumi un apmērs

7. Tiesības saņemt atbalstu ir personai, kura:
7.1. piedalīsies Latvijas reģionālajās sacensībās, Latvijas čempionātā vai meistarsacīkstēs,
kuras risinās valsts mērogā;
7.2. ir iekļauta Latvijas izlasē, lai startētu Eiropas un Pasaules mēroga sporta sacensībās;
7.3. iepriekšējā sezonā ir kļuvusi par Latvijas čempionu vai ierindojusies pirmajās sešās vietās
Latvijas čempionātā;
7.4. Starptautiska mēroga sacensībās (Olimpiāde, Olimpiskās spēles, Eiropas vai Pasaules
čempionāts, Pasaules kausu kopvērtējums un tml.) ir ierindojusies pirmajās astoņās
vietās;
7.5. iepriekšējā
sezonā
ir
ierindojusies
pirmajās
sešās
vietās
Latvijas
kausa kopvērtējumā;
7.6. aizvadīs sagatavošanās treniņus (treniņnometni), lai piedalītos sporta sacensībās atbilstoši
šo noteikumu 7.2. apakšpunktiem.
8. Šo noteikumu 3.1. apakšpunktā noteiktajam pretendentam kalendārā gadā tiek piešķirts
atbalsts - līdz 300 EUR ( trīs simti euro).
9. Šo noteikumu 3.2. apakšpunktā noteiktajam pretendentam kalendārā gadā tiek piešķirts
atbalsts - līdz 400 EUR ( četri simti euro).
10. Šo noteikumu 3.3. apakšpunktā noteiktajam pretendentam kalendārā gadā tiek piešķirts
atbalsts -līdz 400EUR (četri simti euro).
IV. Pieteikumu iesniegšanas kārtība un iesniedzamie dokumenti
11. Atbalsta saņemšanai pretendents iesniedz pats personīgi vai nosūtot pa pastu Apes novada
pašvaldībai Stacijas iela 2, Apē, Apes novadā, paraksttiesīgas (pilnvarotas) personas parakstītu
pieteikumu, kurā norāda:
11.1. fiziska persona: vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, bankas
rekvizītus. Ja atbalsts tiek lūgts komandu sporta veidā, šo informāciju norāda par visiem
komandas dalībniekiem. Pieteikumu paraksta visi komandas dalībnieki, kuri lūdz
atbalstu;
juridiska persona: tās nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un bankas
rekvizītus, informāciju par sportistiem: vārdu uzvārdu, personas kodu, deklarētās
dzīvesvietas adresi;
11.2. sporta sacensību nosaukumu/treniņnometni, mērogu, norises vietu, laiku, komandas
nosaukumu, finansējuma mērķi;
11.3. citu informāciju, ko pretendents uzskata par būtisku.
12. Pieteikumam pievieno sporta aktivitāšu ieņēmumu un izdevumu tāmi (norādot visus
līdzfinansējuma avotus), dokumentus, kas apliecina sporta sasniegumus sporta sacensībās
iepriekšējā kalendārajā gadā (piemēram, sporta sacensību rezultātu protokolu kopijas, diplomi
u.c.), kā arī citus dokumentus, ko pretendents uzskata par būtisku (piemēram, sacensību
nolikums, sacensību dalībnieku saraksts u.c.).
13. Pretendents atbild par sniegto ziņu patiesumu.
14. Pretendenta pieteikumu pēc tā iesniegšanas līdz atbalsta piešķiršanai nav atļauts grozīt,
izņemot kļūdu novēršanu un pieprasītās informācijas papildināšanu.
V. Pieteikumu izskatīšana, lēmuma pieņemšana un pārsūdzēšana
15. Pieteikumu un tam pievienotos dokumentus atbalsta piešķiršanai viena mēneša laikā izskata
pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta komiteja.
16. Pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta komitejai ir pienākums:
16.1. pārbaudīt pieteikuma atbilstību administratīvajiem kritērijiem – vai ir iesniegti visi
prasītie dokumenti ar tiesībām pieprasīt papildu informāciju;
16.2. sagatavot lēmuma projektu par atbalsta piešķiršanu, daļēju piešķiršanu vai pamatotu
atteikumu, ja atbalsts netiek piešķirts;
16.3. nevirzīt pieteikumu izskatīšanai Apes novada domes sēdē un sniegt rakstisku atbildi
pretendentam, ja:

16.3.1. norādītajā termiņā nav iesniegtas visas pieprasītās ziņas un dokumenti;
16.3.2. pieteikumā norādītās ziņas ir nepatiesas;
16.3.3. pretendents nav iesniedzis atskaiti par iepriekš piešķirtā atbalsta izlietojumu vai
būtiski pārkāpis atbalsta saņemšanas līgumu.
17. Pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta komiteja, izskatot pretendenta pieteikumu
pamatotību un atbalstāmo sporta veidu prioritātes, ņem vērā šādus kritērijus:
17.1. pretendenta sportiskos sasniegumus iepriekšējā sezonā (izcīnītās vietas Olimpiskajās
spēlēs, Pasaules čempionātos, Pasaules kausa izcīņās, Eiropas čempionātos, Olimpiādēs,
Starptautisko federāciju kausa izcīņās, Latvijas reģionālajās sacensībās, Latvijas
čempionātā vai meistarsacīkstēs, kuras risinās valsts mērogā un šāda līmeņa līdzīgās
sacensībās);
17.2. konkurences līmeni (piemēram, sacensību dalībnieku skaits);
17.3. sacensību (treniņnometnes) mērogu;
17.4. piedalīšanos Apes novada pašvaldības organizētajos sporta pasākumos;
17.5. papildu kritēriju komandai – komandas dalībnieku, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Apes
novadā, īpatsvaru.
18. Apes novada dome, izskatot pieteikumus, pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu pilnā
apmērā vai daļā, vai nepiešķiršanu, to pamatojot.
19. Pašvaldība nodrošina lēmumu par atbalsta piešķiršanu atklātumu, kā arī vienlīdzīgu un
taisnīgu attieksmi pieteikumu izskatīšanas procesā.
20. Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
VI. Piešķirtā atbalsta izsniegšanas kārtība un izpildes nosacījumi
21. Pašvaldība slēdz līgumu ar pretendentu par atbalstu sporta sasniegumu veicināšanai, kurā
paredz:
21.1. termiņu finansējuma pārskaitīšanai pretendenta norēķinu kontā;
21.2. pretendenta pienākumus;
21.3. atbalsta izmantošanas nosacījumus;
21.4. atskaišu iesniegšanas kārtību un pārbaužu veikšanu;
21.5. atbildību un pretendenta pienākumu atmaksāt saņemto finansējumu, ja tas izmantots
pašvaldības neatbalstītiem mērķiem vai neievērojot noteikto kārtību;
21.6. citus līdzējiem svarīgus noteikumus.
22. Pretendents zaudē tiesības atbalsta saņemšanai, ja tas Apes novada domes norādītajā termiņā
nenoslēdz līgumu.
23. Pašvaldībai ir tiesības pārbaudīt atbalsta izlietošanu, kā arī prasīt, lai pretendents atlīdzina
visus zaudējumus, kas pašvaldībai radušies tā prettiesiskas rīcības dēļ.
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Apes novada domes saistošo noteikumu Nr.6/2015 projekta „Par pašvaldības atbalstu sporta
sasniegumu veicināšanai” paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
Norādāmā informācija
sadaļas
1. Projekta
Atbalstot Apes novada sportistus, komandas un juridiskas personas
nepieciešamības
individuālu vai kolektīvu sasniegumu veicināšanai sportā, izpildot
pamatojums
pašvaldības autonomo funkciju - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu
un sportu, izstrādāts saistošo noteikumu projekts „Par pašvaldības atbalstu
sporta sasniegumu veicināšanai”.
2. Īss projekta satura
Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešā daļa noteic, ka dome var pieņemt
izklāsts
saistošos noteikumus, nodrošinot pašvaldības autonomo funkciju izpildi.
Saistošo noteikumu mērķis ir veicināt un atbalstīt Apes novada
iedzīvotāju individuālos un kolektīvos sasniegumus sportā.
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Apes novada sportistiem un
sporta komandām piešķir atbalstu sporta sasniegumu veicināšanai.
Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums labvēlīgi ietekmēs
mērķgrupas, jo to ieviešanai novada administratīvajā teritorijā vienlaikus
tiek plānota labvēlīga ietekme gan uz iedzīvotāju veselīga dzīvesveida, gan
sporta attīstības veicināšanu.
3. Informācija par plānoto Saistošie noteikumi paredz piešķirt finanšu līdzekļus no pašvaldības
projekta ietekmi uz
budžeta, kas saistīti ar atbalstu Apes novada sportistiem un komandām
pašvaldības budžetu
sasniegumu veicināšanai sportā.
Nav iespējams izvērtēt saistošo noteikumu finansiālo ietekmi uz
pašvaldības budžetu, jo precīzi nav iespējams iepriekš prognozēt personu
skaitu, kuras pretendēs uz finansējumu. Šim mērķim plānotais pašvaldības
finansējums 2015.gada budžetā ir 500,00 EUR.
Saistošo noteikumu izpilde tiks nodrošināta esošo institūciju ietvaros.
4. Informācija par plānoto Nav ietekmes.
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
Administratīvās procedūras nodrošinās Apes novada pašvaldības
administratīvajām
izpilddirektors. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu pilnā apmērā vai daļā, kā
procedūrām
arī par atteikumu pieņems Apes novada dome.
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas
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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
sēdes protokols Nr. 4, 14.p

2015.gada 23.aprīlī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.76
Apē
Par pirmsskolas izglītības iestāžu darba režīmu vasaras mēnešos
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās
daļas 27. punktu, pirmsskolas izglītības iestādes „Vāverīte” nolikuma 16.punktu, pirmsskolas
izglītības iestādes „Taurenītis“ nolikuma 21.punktu, ņemot vērā Apes pirmsskolas izglītības iestādes
“Vāverīte” vadītājas I.Apines 2015. gada 25. marta iesniegumu, kurā informēts par nelietderīgu
iestādes darbību vasaras periodā sakarā ar krasi samazināto pieprasījumu pirmsskolas iestādes
apmeklējumam; pirmsskolas izglītības iestādes “Taurenītis” vadītājas M.Lazdiņas 01.04.2015.
iesniegumu, Izglītības, kultūras un sporta komitejas 07.04.2015. lēmumu (prot.Nr.3,1.p.) un Finanšu
un tautsaimniecības komitejas 16.04.2015. lēmumu (prot. Nr.5, 14.p.),
1. Saskaņot Apes pirmsskolas izglītības iestādes „Vāverīte” slēgšanu audzēkņu apmeklējumam
vasaras periodā no 01.07.2015.līdz 31.07.2015. ieskaitot;
2. Slēgt pirmsskolas izglītības iestādi „Taurenītis“ bērnu apmeklējumam vasaras periodā no
29.06.2015. līdz 16.08.2015. ieskaitot;
3. Uzdot pirmsskolas izglītības iestādes „Vāverīte” vadītājai Ilutai Apinei, pirmsskolas izglītības
iestādes „Taurenītis“ vadītājai Mārai Lazdiņai:
3.1. saskaņot darbinieku atvaļinājumu grafikus atbilstoši šā lēmuma nosacījumiem;
3.2. informēt bērnu vecākus par pirmsskolas izglītības iestādes slēgšanu augstāk minētajā periodā.
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2015.gada 23.aprīlī

sēdes protokols Nr. 4, 15.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.77
Apē
Par grozījumiem Apes novada domes 2013.gada 26.septembra 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 2011.gada 3.maija
noteikumiem Nr.333, Apes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2015.gada 7.aprīļa
sēdes lēmumu (prot.Nr.3, 6.punkts) un Finanšu un tautsaimniecības komitejas 16.04.2015. lēmumu
(prot.Nr.5, 15.p.),

1. Izdarīt grozījumu Apes novada domes 2013.gada 26.septembra lēmuma Nr.302 “Par maksas
pakalpojumu apstiprināšanu Apes novada domes administrācijā un domes iestādēs un
struktūrvienībās” 1.pielikumā - papildināt sadaļu “Apes novada kultūrvēsturiskā mantojuma
apvienība” ar teikumu sekojošā redakcijā:
“Otrdienās (izņemot svētku dienas) visos Apes novada kultūrvēsturiskā mantojuma apvienības
objektos ieeja bez maksas”.

2. Lēmums stājas spēkā no parakstīšanas brīža.
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sēdes protokols Nr. 4, 16.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.78
Apē
Par Alūksnes invalīdu biedrības iesnieguma izskatīšanu par finansiāla atbalsta sniegšanu
Izskatot Alūksnes invalīdu biedrības, reģ. Nr. 40008093244, juridiskā adrese Dārza ielā 11,
Alūksne, Alūksnes novads, 22.12.2014. iesniegumu, kas saņemts Apes novada domē 29.12.2014. un
reģistrēts ar Nr. A/3-12.1/1344, par finansiālu atbalstu Alūksnes invalīdu biedrībai darbības
nodrošināšanai,
Saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu un 21.panta pirmās
daļas 27.punktu un Apes novada domes sociālo jautājumu komitejas 09.04.2015. lēmumu
(prot.Nr.2.4.2.p.), Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas 16.04.2015. lēmumu (prot.Nr.5,
16.p.) ,
1. Piešķirt finansējumu Alūksnes invalīdu biedrībai EUR 150,- (viens simts piecdesmit eiro).
2. Finansējuma avots - Apes novada domes 2015.gada budžets.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Apes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļa.
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sēdes protokols Nr. 4, 17.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.79
Apē
Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Apes novada domes administrācijā, iestādēs un
struktūrvienībās
Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta g) apakšpunktu,
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 20. pantu, domes sociālo jautājumu komitejas 09.04.2015.
lēmumu (prot.Nr.2, 3.p.),
Apstiprināt Apes novada Sociālās aprūpes centra „Trapene” sniegtos maksas pakalpojumus:
Nr.p.k.
1.
2.
3.

Pakalpojuma veids
Ēdināšanas pakalpojumi
Pusdienas pieaugušajiem 1 ēdiens
Pārtikas atkritumu realizācija
Veļas mazgāšanas pakalpojums

Mērvienība
1 personai

Maksa EUR
0,60

1 kg
1 kg

0.14
0.43

1. Pakalpojuma maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras saņem attiecīgos
pakalpojumus pēc vienošanās.
2. Maksa par saņemamo pakalpojumu iemaksājama pirms tā izmantošanas pakalpojuma
sniedzējam, par tā samaksu tiek izsniegts grāmatvedības norēķina dokuments.
3. Iekasētās naudas summas tiek ieskaitītas pašvaldības budžetā.
4. Pakalpojuma maksā nav iekļauts PVN.
5. Atbildīgais Sociālās aprūpes centra „Trapene” direktore Dina Jāņekalne
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sēdes protokols Nr. 4, 18.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.80
Apē
Par dalību Apes novada pensionāru biedrībā „Iesim kopā!”
Pamatojoties uz Apes novada biedrības “Iesim kopā!” 08.04.2015.iesniegumu, kas saņemts
novada domē 08.04.2015. un reģistrēts ar Nr. A/3-12.1/561, ar uzaicinājumu Apes novada domei
iestāties biedrībā, saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 12.pantu,14.panta 1.p.un 25.pantu un Apes
novada domes Sociālo jautājumu komitejas 16.04.2015. lēmumu (prot. Nr. 2, 4.1.p) un Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 16.04.2015. sēdes lēmumu (prot.Nr.5, 18.p.),
1. Iestāties Apes novada pensionāru biedrībā “Iesim kopā” .
2. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi Apes novada domes Sociālā dienesta vadītāju Maiju
KĀRKLIŅU.
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APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.81
Apē
Par finansējuma piešķiršanu Apes novada izglītības iestāžu koriem
Izskatot Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas skolotājas Sandras Oto un Gaujienas Mūzikas un
mākslas skolas direktores Ilzes Dāves iesniegumu, kas saņemts Apes novada domē 14.04.2015 un
reģistrēts ar Nr. A/3-12.3/603 par finansējuma piešķiršanu braucienam uz Strenčiem šā gada 30.aprīlī,
lai nodrošinātu Apes novada izglītības iestāžu koru sagatavošanos skolēnu dziesmu un deju svētku
koru skatei,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 4. un 5.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu,
1. Piešķirt finansējumu EUR210,00 (divi simti desmit euro un 00 centi) apmērā transporta
izdevumu apmaksai braucienam uz Strenčiem 2015.gada 30.aprīlī.
2. Finansējumu piešķirt no Apes novada domes budžeta.
3. Uzdot domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai nodrošināt finansējuma izmaksu.
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