LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr. LV 90000035872, Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2014.gada 11.aprīlī

ārkārtas sēdes protokols Nr. 6, 1.p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.71
Apē

Par pirmskolas izglītības iestādes „Vāverīte” projekta izstrādi

Pamatojoties uz Apes novada domes pirmskolas izglītības iestādes „Vāverīte” vadītājas
2014.gada 24.janvāra iesniegumu Nr.1-6/2, kas saņemts un reģistrēts Apes novada domē 2014.gada
24.janvārī ar Nr. A/3-12.3/112 un konstatēto situāciju, kas pamatots ar 2013.gada 19.decembra IK
Āres Pilda tehniskās apsekošanas atzinumu, kurā secināts, ka jāveic ēkas karkasa un pamatu
pastiprināšanas, energoefektivitātes paaugstināšanas, jumta, ventilācijas un elektroinstalācijas
uzlabošanas projektu izstrāde un to realizācija un kā arī Veselības inspekcijas kontroles 2014.gada
22.janvāra akta Nr.00035114 atzinumiem, ka telpu platība atsevišķās grupās ir par mazu normatīvajos
aktos noteiktajām prasībām, kā arī vairākkārtējiem Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
atzinumiem par būves un telpu atbilstību normatīvo aktu prasībām,
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas
4.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu,
1. Piešķirt finansējumu pirmskolas izglītības iestādes „Vāverīte” ēkas rekonstrukcijas
tehniskā projekta izstrādei EUR3950.00 (trīs tūkstoši deviņi simti piecdesmit eiro) plus
PVN EUR829.50 (astoņi simti divdesmit deviņi eiro 50 centi), kopā EUR4779.50
( četri tūkstoši septiņi simti septiņdesmit deviņi eiro 50 centi) apmērā.
2. Finansējuma avots – Apes novada domes 2014.gada budžeta rezerves fonda līdzekļi.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Apes novada domes pirmskolas izglītības iestādes
„Vāverīte” vadītāja Iluta Apine.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU
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ārkārtas sēdes protokols Nr. 6, 2.p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.72
Apē
Par līdzekļu piešķiršanu automašīnas iegādei

Lai nodrošinātu likuma „Par pašvaldībām” 25.pantā noteikto funkciju un Apes novada
pašvaldības 2013.gada 28. jūnija saistošo noteikumu Nr.9/2013 „Apes novada pašvaldības nolikums”
18. punktā noteikto pienākumu izpildi, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 19. un 27.punktu,
1. Piešķirt finansējumu līdz 18 000,00 EUR, bez PVN, jaunas vieglās automašīnas iegādei.
2. Izsludināt iepirkuma procedūru par jaunas vieglās automašīnas iegādi novada pašvaldības
vajadzībām.
3. Līdzekļus līdz 18 000,00 EUR , bez PVN, apmērā izdalīt no Apes novada domes budžeta.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU
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ārkārtas sēdes protokols Nr. 6, 3.p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.73
Apē

Par Apes novada domes priekšsēdētāja, vietnieka, deputātu, komisiju locekļu, sekretāru un
komiteju sekretāru atlīdzību
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12.punktu un 13.punktu,
63.panta otro un trešo daļu , „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma” 4.panta otro daļu un 5.pantu, Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotiem datiem par
aizpagājušā gada mēneša vidējo darba samaksu valstī:
1. Piemērot Apes novada domes priekšsēdētājam mēnešalgas atalgojumam koeficentu 1,94.
2. Piemērot Apes novada domes priekšsēdētāja vietniekam mēnešalgas atalgojumam koeficientu
1.55 .
3. Piemērot Apes novada domes deputātiem par deputāta pienākumu pildīšanu, darbu domes un
komiteju sēdēs mēnešalgas atalgojumam koeficientu 0.32.
4. Deputātu darba laika uzskaiti, ņemot vērā domes un pastāvīgo komiteju sēžu apmeklējumus, veic
domes norīkots darbinieks – kancelejas vadītāja.
5. Kancelejas vadītāja katra mēneša pirmajā datumā apkopo informāciju par domes deputātu visu
nostrādāto laiku domes un komiteju sēdēs un iesniedz to domes grāmatvedībā atlīdzības
aprēķināšanai.
6. Noteikt atlīdzību par darbu: domes komisiju locekļiem, domes komisiju sekretāriem, domes
pastāvīgo komiteju sekretāriem, atbilstoši nostrādāto un uzskaitīto stundu skaitam, pamatojoties
uz domes komiteju un komisiju sēžu protokoliem, lēmumiem vai aktiem, 50 % apmērā no
domes priekšsēdētāja stundas likmes.
7. Finansējumu lēmuma izpildei nodrošināt no pašvaldības budžeta līdzekļiem, ar 01.04.2014.
8. Ar šā lēmuma spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušu Apes novada domes 03.07.2013.
lēmumu „Par Apes novada domes priekšsēdētāja, vietnieku un deputātu atlīdzību” (prot. Nr. 12,
2.p).

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU
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ārkārtas sēdes protokols Nr. 6, 4.p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.74
Apē

Par līdzfinansējumu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, 4.ass
– LEADER pieejas īstenošanai 413. Pasākumā „Lauku ekonomikas un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
Pamatojoties uz biedrības „Pagasta attīstības grupa „Vireši”” 2014.gada 19.marta iesniegumu
un likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 5.punktu un 15.pantu un Ministru kabineta
noteikumiem Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai
pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā
„Lauku ekonomikas un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”,
un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 20.03.2014. lēmumu (prot.Nr.6, 13.p.),

1. Piešķirt biedrībai „Pagasta attīstības grupa „Vireši”” projekta „Sporta laukuma papildus
labiekārtošana” realizācijai nepieciešamo finansējumu līdz 2445.00 EUR (divi tūkstoši četri
simti četrdesmit pieci eiro un 00 centi) no projekta kopējām izmaksām.
2. Finansējuma avots Apes novada domes budžeta līdzekļi.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

