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
ārkārtas sēdes protokols Nr. 12, 1.p

2014.gada 19.augustā

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.164
Apē
Par aizņēmumu projekta „Pirmsskolas izglītības iestādes ”Vāverīte” vienkāršotā
renovācija” (identifikācijas Nr. Apes ND 2014/13) īstenošanai
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļās 3.punktu,
15.panta pirmās daļas 4.punktu un 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par valsts budžetu
2014.gadam” 14.panta trešo daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 24.pantu, Ministru kabineta
25.03.2008. noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 2. un 6.punktu
un
saskaņā ar iepirkuma „Pirmsskolas izglītības iestādes ”Vāverīte” vienkāršoto
renovācija”(identifikācijas Nr. Apes ND 2014/13) rezultātiem un iepriekš pieņemtajiem 2014.gada
11.aprīļa lēmumu Nr.71 (ārkārtas sēdes protokols Nr. 6, 1.p) „Par pirmsskolas izglītības iestādes
„Vāverīte” projekta izstrādi”, 2014.gada 29.maija lēmumu Nr.120 (sēdes protokols Nr. 9, 21.p.) „Par
pirmsskolas izglītības iestādes „Vāverīte” piebūves projekta izstrādi”, dome nolemj:

1. Atbalstīt Pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” vienkāršotās renovācijas īstenošanu ar kopējām
izmaksām EUR129 220.00, (viens simts divdesmit deviņi tūkstoši divi simti divdesmit eiro 00 centi)
no kurām summa bez PVN sastāda izmaksas EUR104033.63, reversais PVN sastāda EUR21847.06,
autoruzraudzība EUR 1670.00, būvuzraudzība EUR 1670.00
2. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju Apes novada
pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteiktajiem aizņēmuma procentiem 2014.
gadā, lai realizētu projektu „Pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” vienkāršotā renovācija” ar
kopējām izmaksām EUR 129 220.00 (viens simts divdesmit deviņi tūkstoši divi simti divdesmit eiro
00 centi) uz 20 gadiem ar pamatsummas apmaksu no 2016.gada janvāra līdz 2035.gada decembrim
(ieskaitot).
3. Aizņēmumu garantēt ar Apes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.
4. Atbildīgais par projekta realizāciju Mareks Grandavs, Apes novada domes PII “ Vāverīte”
saimniecības daļas vadītājs.
Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks uz 2 lpp.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU
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Par amatnieku tirgus organizēšanu Apes pilsētas svētkos
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” ,
Sarīkot Apes novada pašvaldības pasākumu – Amatnieku tirgus (turpmāk tekstā „Tirgus”) Apes
pilsētas svētkos, š. g. 23.augustā:
1. Tirgus norises vietu noteikt Ganību ielu, Apē.
2. Tirgus darba laiks no plkst. 8:00 – 14:00.
3. No plkst. 7:00 – 14:00 slēgt Ganību ielu un norobežot Tirgus teritoriju ar norādošām ceļa
zīmēm. Atbildīgais: Apes 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 komunālās nodaļas vadītāja EDĪTE
MEISTERE.
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 tūrisma darba organizatori ASTRU BINDI par atbildīgo personu par darbu
koordināciju un normatīvajos aktos noteikto Tirgus norises saskaņošanu ar uzraugošajām
institūcijām, reklāmu izvietošanu un tirdzniecības vietu ierādīšanu tirgus dalībniekiem.
7. Noteikt, ka atbildīgais par kultūras programmu Tirgus pasākuma laikā ir Apes tautas nama
vadītājas p.i. DIĀNA JAKOVĻEVA.
8. Noteikt atbildīgo par nodevu iekasēšanu Finanšu un grāmatvedības nodaļas kasieri KAIJU
DĀMI.
9. Uzdot Apes novada domes kārtībniekam GVIDO SEMJONOVAM nodrošināt kārtību Tirgus
teritorijā š.g. 23.augustā.
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

