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. 11, 1.p

2014.gada 24.jūlijā

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.152
Apē
Par Apes novada pašvaldības domes 24.07.2014. saistošo noteikumu Nr.9/2014
„Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes 28.01.2014. saistošajos noteikumos
Nr. 1/2014 „Apes novada pašvaldības budţets 2014.gadam”” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 14 pantu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46. panta
pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem‖ 16.,17.,30. pantu, likuma „Par valsts budžetu
2014.gadam‖ un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 17.07.2014. lēmumu
prot. Nr.10, 1.p.,
1. Pieņemt iesniegto Apes novada pašvaldības domes 24.07.2014. saistošo noteikumu Nr.9/2014
„Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes 28.01.2014. saistošajos noteikumos
Nr. 1/2014. „Apes novada pašvaldības budžets 2014.gadam‖‖ projektu. (pielikumā)
2. Saistošos noteikumus pēc parakstīšanas triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie ir brīvi pieejami
Apes novada pašvaldības domes ēkā un pagastu pārvaldēs un tie publicējami pašvaldības
mājaslapā www.apesnovads.lv internetā.

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
2014.gada 24.jūlijā

sēdes protokols Nr. 11, 1.p
Apstiprināti
ar Apes novada domes
24.07.2014 lēmumu Nr. 152 (prot.Nr.11 , 1.p.)

APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 24.07.2014
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.9/2014
„PAR GROZĪJUMIEM APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES
28.01.2014. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr. 1/2014 “ APES NOVADA PAŠVALDĪBAS
BUDŢETS 2014. GADAM””

1.

Palielināt Apes novada pašvaldības pamatbudžeta finansēšanas daļu par EUR 94677 saskaņā
ar 1. pielikumu.

2.

Palielināt Apes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus par EUR 94677 saskaņā
ar 1. pielikumu.

3.

Uzdot pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājai nodrošināt attiecīgo izmaiņu
iestrādi budžeta un grāmatvedības dokumentācijā.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Pielikums Nr. 1
Apes novada domes
24.07.2014. lēmumam Nr.152
(prot.nr.11, 1.p.)

Apes novada pašvaldības domes 24.07.2014. saistošie noteikumi Nr. 9/2014 "par grozījumiem
Apes novada domes 28.01.2014. saistošajos noteikumos Nr.1/2014.
APES NOVADA DOMES 2014. GADA PAMATBUDŢETS"
Klasifikāci
jas kods

Rādītāji
KOPĀ IEŅĒMUMI (palielināt)
t.sk.

SAŅEMTIE MAKSĀJUMI
KOPĀ IZDEVUMI (palielināt)
IZDEVUMI ATBILSTOŠI
FUKCIONĀLAJĀM
KATEGORIJĀM
06.000
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
09.000
Izglītība
t.sk.
IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJAI
KLASIFIKĀCIJAI
2200 Pakalpojumi
5200 Pamatlīdzekļi

F4032228

Aizdevums proj.Dzirnavu ielas rekonstrukcijai; Apes
vidusskolai
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Gada
plāns
PALIELINĀT
0

94 677

37 172
57 504

94677
-21115
115792

94677
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

2014.gada 24.jūlijā

sēdes protokols Nr. 11, 2.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.153
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” 6.pielikumā „Gaujienas internātpamatskola”
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām‖ 15.panta pirmo daļu, 21panta pirmās daļas 14. punkta
g) apakšpunktu, likuma ‗‘Par pašvaldību budžetiem‘‘ 20 pantu un Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 17.07.2014. lēmumu (prot. Nr. 10, 2.p.),
1.Izdarīt grozījumus Apes novada domes 26.09.2013.lēmumā Nr.302 „Par maksas pakalpojumu
apstiprināšanu Apes novada domes administrācijā un domes iestādēs
un struktūrvienībās‖
6.pielikumā „Gaujienas internātpamatskola”:
1.1.Izteikt 6.pielikuma „Gaujienas internātpamatskola‖ 5.punktu ar apakšpunktiem šādā
redakcijā:
Mērvienība

Cena,
EUR

5.1.

Ēdināšanas pakalpojumi pieaugušajiem un BSAC
„Gaujiena” klientiem
Brokastis

1 personai

0,70

5.2.

Pusdienas

1 personai

1,20

5.3.

Launags

1 personai

0,65

5.4.

Vakariņas

1 personai

0,70

N.p.k.
5.

Pakalpojuma nosaukums

2. Lēmums spēkā ar 15.07.2014.
Domes priekšsēdētāja
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APES NOVADA DOME
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sēdes protokols Nr. 11, 3.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.154
Apē
Par grozījumiem Apes novada domes 29.05.2014. lēmumā Nr.114
„Par degvielas patēriņa normu un limitu noteikšanu transportlīdzekļiem un tehnikai Apes
novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās”
Lai racionāli plānotu un izmantotu pašvaldības finanšu resursus, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām‖ 14.panta otrās daļas 3.un 6.punktu, 15.pantu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu un Apes
novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 17.07.2014. lēmumu (prot.Nr.10, 3.p.),
1. Izdarīt grozījumus Apes novada domes 29.05.2014. lēmuma Nr.114 „Par degvielas patēriņa normu
un limitu noteikšanu transportlīdzekļiem un tehnikai Apes novada pašvaldības iestādēs un
struktūrvienībās‖ 1.pielikumā (pielikumā – uz 1 lpp.).

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Apes novada domes
Grozījumi 24.07.2014.

Lēmums Nr.154
(prot.11.,3.p.)

1.Pielikums
Apes novada domes 29.05.2014.
Lēmumam Nr.114 (prot.Nr.9, 15.p.)
Degvielas patēriņa normas transportlīdzekļiem un tehnikai
Nr.p.k.

Autotransporta,
tehnikas vienība

Degvielas
veids

Automašīnas
54

Automašīna VW
Passat ar valsts
Nr.JP 4377 (2013)

Domes priekšsēdētāja

E95

Norma uz 100
km/l
Vasara Ziema
7,5

8

Apes novada esošajās iestādēs un struktūrvienībās
Limits litri mēnesī
Vasara

Ziema

240

270

Limits litri gadā

Astrīda HARJU

2910

Piezīmes

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
2014.gada 24.jūlijā

sēdes protokols Nr. 11, 4.p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.155
Apē

„Par Apes novada pašvaldības domes transporta līdzekļu nodošanu lietošanā”
Ievērojot „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma‖
5.2 pantu un šā panta piektajā daļā noteikto, ka pašvaldībai ir jāizdod normatīvais akts par
autotransporta izmantošanas kārtību, norādot minētās rīcības pamatojumu, balstoties uz likuma „Par
pašvaldībām‖ 21.panta pirmās daļas 19., 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Apes novada
domes 2014.gada 24.aprīļa lēmuma Nr.89 „Par Apes novada domes „Noteikumu par transportlīdzekļu
izmantošanu Apes novada pašvaldībā‖ 9. un 10.punkta nosacījumiem un Apes novada domes Finanšu
un tautsaimniecības komitejas 17.07.2014. lēmumu (prot.Nr.10, 4.p.),
1. NODOT lietošanā darba pienākumu veikšanai uz amata pienākumu pildīšanas laiku,
nosakot pilnu materiālo atbildību par lietošanā nodoto transportlīdzekli un tiesības, un
pienākumus, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā, šādām amatpersonām un
darbiniekiem:
1.1. Apes novada domes priekšsēdētājai Astrīdai HARJU - vieglo automašīnu VW
PASSAT, valsts reģistrācijas numurs JP 4377;
1.2. Apes novada domes priekšsēdētājas vietniekam Jānim LIBERTAM - vieglo
automašīnu TOYOTA CORROLA, valsts reģistrācijas numurs HP 8879;
1.3. Apes novada domes Trapenes pagasta pārvaldes saimniecības daļas vadītājam
Antim MALTENIEKAM - vieglo automašīnu CHEVROLET LACETTI, valsts
reģistrācijas numurs GA 611;
1.4. Apes novada domes izpilddirektoram Viesturam DANDENAM- vieglo
automašīnu VW CADDY LIFE, valsts reģistrācijas numurs JK 5403.
2. NOTEIKT stāvvietas adresi vieglajām automašīnām transportlīdzekļa novietošanai
ārpus noteiktā darba laika vai darba pienākumu izpildes laika:
2.1. VW PASSAT, valsts reģistrācijas numurs JP 4377- Rūpniecības iela 20, Ape,
Apes novads. LV 4337;
2.2. TOYOTA CORROLA, valsts numurs HP 8879- „Līvas ‖, Trapene, Trapenes
pagasts, Apes novads, LV-4348;
2.3. CHEVROLET LACETTI, valsts reģistrācijas numurs GA 611 - „Vilkurijas‖,
Trapene, Trapenes pagasts, Apes novads, LV-4348;
2.4. VW CADDY LIFE, valsts reģistrācijas numurs JK 5403- „Darbnīcas‖, Gaujiena,
Gaujienas pagasts, Apes novads, LV-4339.
3. Ar šā lēmumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Apes novada domes
29.05.2014. lēmumu Nr. 109 „Par Apes novada pašvaldības domes transporta līdzekļu
nodošanu lietošanā‖.
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
2014.gada 24.jūlijā

sēdes protokols Nr. 11, 5.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.156
Apē
Par Apes novada domes priekšsēdētājas Astrīdas Harju 08.07.2014. rīkojuma Nr. A/3-07/83
„Par finansējuma piešķiršanu senlietu muzeja „Fazāni” īpašniekam un vadītājam Zigurdam
Safranovičam” apstiprināšanu
Saskaņā ar Apes novada domes 28.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2014. „Apes
novada pašvaldības budžets 2014.gadam‖ un sakarā ar Senlietu muzeja „Fazāni‖, juridiskā adrese:
„Fazāni‖, Trapenes pagasts, Apes novads, LV-4348, 5 gadu jubileju un ieguldījumu Apes novada
vēstures liecību saglabāšanā un popularizēšanā, un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības
komitejas 17.07.2014. lēmumu (prot.Nr.10, 5.p.),
Apstiprināt Apes novada domes priekšsēdētājas Astrīdas HARJU 08.07.2014. rīkojumu
Nr. A/3-07/83 „Par finansējuma piešķiršanu senlietu muzeja „Fazāni‖ īpašniekam un
vadītājam Zigurdam Safranovičam‖ ( rīkojums noraksts pielikumā uz 1 lpp.).
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU
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sēdes protokols Nr. 11, 6.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.157
Apē
Par Apes novada domes priekšsēdētājas Astrīdas Harju 14.07.2014. rīkojuma Nr. A/3-07/85
„Par finansējuma piešķiršanu Virešu pagasta pārvaldei” apstiprināšanu
Saskaņā ar Apes novada domes 28.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2014. „Apes
novada pašvaldības budžets 2014.gadam‖ un sakarā ar Virešu pagasta 790 gadu jubileju, un Apes
novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 17.07.2014. lēmumu (prot.Nr.10, 6.p.),
Apstiprināt Apes novada domes priekšsēdētājas Astrīdas HARJU 14.07.2014. rīkojumu
Nr. A/3-07/85 „Par finansējuma piešķiršanu Virešu pagasta pārvaldei‖ ( rīkojums noraksts
pielikumā uz 1 lpp.).

Domes priekšsēdētāja
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LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
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sēdes protokols Nr. 11, 7.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.158
Apē
Par finansējuma piešķiršanu Apes tautas nama kolektīvu dalībai
Eiropas tautas kultūras un mākslas festivālā „Eiropiāde 2014”
Izskatot Apes Tautas nama vadītājas pienākumu izpildītājas Līgas Vabulnieces 17.06.2014.
iesniegumu, kas saņemts Apes novada domē 17.06.2014. un reģistrēts ar Nr. A/3-12.1./702 par
papildus finansējuma piešķiršanu ārzemju komandējumiem, lai nodrošinātu Apes Tautas nama deju
kolektīva „Metenis‖ vadītājas Edītes Dauškanes un Apes Tautas nama kora „Ape‖ diriģentes Sandras
Oto dalību ar kolektīviem Eiropas tautas kultūras un mākslas festivālā „Eiropiāde 2014‖, kas notiks
Polijā, Kielcē, no 21.07.2014. līdz 29.07.2014. ,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 4. un 5.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 17.07.2014.
lēmumu (prot. Nr.10,7.p.),
1. Piešķirt finansējumu EUR464.00 (četri simti sešdesmit četri eiro un 00 centi) apmērā, lai
nodrošinātu Apes Tautas nama deju kolektīva „Metenis‖ vadītājas Edītes Dauškanes un Apes
Tautas nama kora „Ape‖ diriģentes Sandras Oto dalību ar kolektīviem Eiropas tautas kultūras
un mākslas festivālā „Eiropiāde 2014‖, kas notiks Polijā, Kielcē, no 21.07.2014. līdz
29.07.2014. .
2. Finansējumu piešķirt no Apes novada domes budžeta.
3. Uzdot domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai nodrošināt finansējuma izmaksu.

Domes priekšsēdētāja
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sēdes protokols Nr. 11, 8.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.159
Apē
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamā īpašuma „Liepulejas” Apes pagastā, Apes novadā sadalīšanai
Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Metrum‖, 09.07.2014. iesniegumu Nr. 187/a/432014, kas saņemts Apes novada domē 14.07.2014. un reģistrēts ar Nr. A/3-12.3/775 par nekustamā
īpašuma „Liepulejas‖ Apes pagastā, Apes novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3625 003
0049 zemes ierīcības projekta apstiprināšanu,
pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu un 20.un 22.pantu, likuma „Par
pašvaldībām‖ 15.panta 13.punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi‖ 9.8. un 30. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība‖ 16.punktu, Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas
17.07.2014. lēmumu (prot.10,8.p.) ,
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Liepulejas‖, Apes pagastā, Apes
novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3625 003 0049 sadalīšanai.
2. Projektējamai zemes vienības daļai Nr. 1 ar platību 0,8 ha platībā saglabāt esošo
nosaukumu „Liepulejas‖ un esošo adresi „Liepulejas‖, Apes pagasts, Apes novads, LV-4337.
3. Projektējamai zemes vienības daļai Nr. 2 ar platību 0,8 ha piešķirt jaunu nosaukumu „Katlu
māja‖ un adresi „Katlu māja‖, Apes pag.; Apes nov., Lv4337.
4. Projektējamai zemes vienības daļai Nr. 1 ar platību 0,8 ha noteikt nekustamā īpašuma
galveno lietošanas mērķi 0,4 ha platībā – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir individuālo
dzīvojamo māju apbūve (kods 0601), papildmērķi 0,4 ha platībā - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, (NĪLM kods 0101).
5. Projektējamai zemes vienības daļai Nr. 2 ar platību 0,8 ha noteikt nekustamā īpašuma
galveno lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir rūpnieciskās ražošanas
uzņēmumu apbūve, (NĪLM kods 1001).
6. Zemes ierīcības projekts realizējams 4 (četru) gadu laikā.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā
13A, Valmierā, LV 4201vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma
paziņošanas dienas.
Domes priekšsēdētāja
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sēdes protokols Nr. 11, 9.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.160
Apē
Par valsts autoceļa ceļa zemes nodalījuma joslas daļas Virešu pagastā pieņemšanu bezatlīdzības
lietošanā
Pie pašvaldības īpašuma „Mākonīši‖, kurā atrodas Virešu saieta nams, Virešu pagastā, ir
izbūvēts stāvlaukums, kurā iespējams novietot apmēram 12 automašīnas. Tas ir pietiekoši ikdienas
darbam, bet nepietiekoši kultūras pasākumu laikā. Tuvumā nav citu pašvaldībai piedarošu brīvu
zemju, uz kurām varētu izbūvēt šādu stāvlaukumu. Lai nodrošinātu iedzīvotājiem pieejamību kultūras
iestādei, ir iespējams izbūvēt automašīnu stāvlaukumu pie Virešu saieta nama valsts vietējās nozīmes
ceļa V-371 „Vireši – Dūre - Lejasciems‖ nodalījuma joslā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 15.panta pirmās daļas 5.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, , Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 17.07.2014.
lēmumu (prot.10, 9.p.).
1. Lūgt Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi‖, nodot Apes novada domei
bezatlīdzības lietošanā uz 20 (divdesmit) gadiem 0,0152 ha (vairāk vai mazāk) zemes valsts vietējās
nozīmes ceļa V-371 „Vireši – Dūre - Lejasciems‖ nodalījuma joslā, zemes vienības kadastra
apzīmējums – 3690 002 0206, lai varētu izbūvēt automašīnu stāvvietu pie pašvaldības īpašuma
„Mākonīši‖ (Virešu saieta nams), zemes vienības kadastra apzīmējums 3690 002 0157 (pielikumā
zemes skice).
2. Pilnvarot domes priekšsēdētāju Astrīda HARJU parakstīt līgumu par valsts autoceļa ceļa
zemes nodalījuma joslas nodošanu pašvaldībai bezatlīdzības lietošanā.

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
2014.gada 24.jūlijā

sēdes protokols Nr. 11, 10.p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.161
Apē

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda nokavējuma naudas dzēšanu
Pamatojoties uz G. Gorbāna 2014.gada 14.maija iesniegumu, kas saņemts Apes novada
domē 2014.gada 19.maijā un reģistrēts ar Nr. A/3-16/153, izvērtējot situāciju par nekustāmo
īpašumus „Lejaskrampji‖ kadastra Nr. 36840060010 Trapenes pagasts, Apes novads, LV-4348 un
„Vimbas‖, kadastra Nr.36840030170, Trapenes pagasts, Apes novads, LV-4348, kas atsavināti
2008.gada 1.ceturksnī un domei nezināmu iemeslu dēļ nekustāmā īpašuma nodoklis nomaksāts tikai
par 1.ceturksniun, ka iesniedzējs piekritis nomaksāt nekustāmā īpašuma nodokļa parādu par
2008.gada atlikušajiem trīs ceturkšņiem, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām‖ 20.
panta 1.daļas 3.punktu, kurā noteikts, ka Apes novada Dome (turpmāk tekstā – Pašvaldība) veic Apes
novada pašvaldībai piekrītošo nodokļu administrēšanu normatīvos aktos noteiktās kompetences
ietvaros. Likuma „Par nodokļiem un nodevām‖ 25.pantas 1.daļas 5.punktā ir noteikts, ka valsts
budžetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī nokavējuma naudas un soda naudas dzēš
Valsts ieņēmumu dienests, ja nodokļu maksātājam – šī likuma 26.panta 6.1 daļā paredzētajā gadījumā,
ja triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu. Savukārt šī panta trešajā daļā ir noteikts, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā
nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šī
panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgā pašvaldība. Likuma „Par nodokļiem un
nodevām‖ 25.panta ceturtajā daļā ir noteikts, ka VID un attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē
savā mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, pamatojoties uz Administratīvā
procesa likuma 360.panta ceturto daļu, kura paredz, ka administratīvais akts nav izpildāms, ja kopš tā
spēkā stāšanās pagājuši vairāk nekā trīs gadi un Apes novada domes 2014.gada17.jūlija Finanšu un
tautsaimniecības komitejas lēmumu (prot. 10, 10.p.), dome nolemj:
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa nokavējuma naudu EUR237,42 (divi simti trīsdesmit septiņi
eiro 42 centi) apmērā G.Gorbānam personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxxx par īpašumiem;
1.1. „xxxxxxx LV-4348 EUR 153,90 (viens simts piecdesmit trīs eiro 90 centi) apmērā;
1.2. xxxxxxxx, EUR 83,52 (astoņdesmit trīs eiro 52 centi) apmērā.
2. Publicēt Apes novada Domes mājas lapā internetā informāciju par nokavējuma naudas parādu
dzēšanu.
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.
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sēdes protokols Nr. 11, 11.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.162
Apē

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu
Pamatojoties uz B.Voicehovičas 2014.gada 16.jūnija iesniegumu, kas saņemts Apes novada
domē 2014.gada 18.jūnijā un reģistrēts ar Nr. A/3-16/179, izvērtējot situāciju par nekustāmo īpašumu
„Repji‖ kadastra Nr. 36840040007 Trapenes pagasts, Apes novads, LV-4348, un kuru lietošanas
tiesības piederēja I.E. Enītim, kas miris 2005.gada17.janvārī, kura vienīga mantiniece ir iepriekš
minētā B.Voicehoviča, kas mantojumu pieņēmusi ar inventāra tiesībām un I.E. Enīša lietošanā bijušo
zemes vienību „Repji‖ nav mantojusi. Ņemot vērā, ka ar Apes novada domes2014.gada 10.jūlija
zemes komisijas lēmumu Nr. ZK-74, kas izbeidz lietošanas tiesības uz iepriekš minēto zemes vienību
un nosaka, ka tas ir pašvaldībai piekritīgs un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām‖ 20.
panta 1.daļas 3.punktu, kurā noteikts, ka Apes novada Dome (turpmāk tekstā – Pašvaldība) veic Apes
novada pašvaldībai piekrītošo nodokļu administrēšanu normatīvos aktos noteiktās kompetences
ietvaros. Likuma „Par nodokļiem un nodevām‖ 25.pantas 1.daļas 3.punktā ir noteikts, ka valsts
budžetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī nokavējuma naudas un soda naudas dzēš
Valsts ieņēmumu dienests, fiziskajai personai — nodokļu maksātājam — viņa nāves gadījumā, ja nav
iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma
nauda. Savukārt šī panta trešajā daļā ir noteikts, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā
īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šī panta pirmajā
daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgā pašvaldība. Likuma „Par nodokļiem un nodevām‖ 25.panta
ceturtajā daļā ir noteikts, ka VID un attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājas lapā
internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma
360.panta ceturto daļu, kura paredz, ka administratīvais akts nav izpildāms, ja kopš tā spēkā stāšanās
pagājuši vairāk nekā trīs gadi, un 2014.gada 17.jūlija Finanšu un tautsaimniecības komitejas lēmumu
(prot.Nr.10, 10.p.), dome nolemj
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 148,92 (viens simts četrdesmit astoņi eiro un
92 centi) nokavējuma naudu EUR82,13 (astoņdesmit divi eiro 13 centi), kopā EUR231,05
(divi simti trīsdesmit viens eiro 05 centi) apmērā xxxxxx par īpašumu; „xxxxxx
2. Publicēt Apes novada Domes mājas lapā internetā informāciju par nodokļa un nokavējuma
naudas parādu dzēšanu.
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,
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sēdes protokols Nr. 11, 12.p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.163
Apē

Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmeţošanu īpašumos „Vītumi 4” un
„Ţagatas 4” Apes pagastā, Apes novadā
Izskatot SIA „Myrtillus‖, reģistrācijas Nr. 41203020212, iesniegumu par lauksaimniecībā
izmantojamās zemes apmežošanu īpašumos „Vītumi 4‖ un „Žagatas 4‖ Apes pagastā, kas saņemts un
reģistrēts 23.07.2014.ar Nr. A/3-16/201, dome konstatē, ka apmežošanai paredzētā lauksaimniecības
zeme nav meliorēta, atrodas Veclaicenes ainavu apvidus teritorijā, atbilstoši spēkā esošai teritorijas
plānojuma redakcijai pieļaujama šīs zemes apmežošana.
Izvērtējot reālo situāciju, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 14.panta otrās
daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas 10.un 13. punktu, 2010.gada 16.martaMinistru kabineta
noteikumu Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas
noteikumi‖ 7.sadaļu, Apes novada pašvaldības domes saistošo noteikumi 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‖, Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumu 93.punktu, dome nolemj:
1.
Atļaut meža ieaudzēšanu 14,4 ha platībā lauksaimniecībā izmantojamās zemēs nekustamā
īpašumā „Vītumi 4‖ Apes pagastā, īpašuma kadastra Nr. 3625001 0190.
2.
Atļaut meža ieaudzēšanu 17,8 ha platībā lauksaimniecībā izmantojamās zemēs nekustamā
īpašumā „Žagatas 4‖ Apes pagastā, īpašuma kadastra Nr. 3625 004 0052.
3.
Pirms meža ieaudzēšanas darbu uzsākšanas saņemt rakstisku saskaņojumu no Dabas
aizsardzības pārvaldes par plānotās darbības atbilstību dabas aizsardzības normatīvo aktu prasībām.
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

