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. 13, 1.p

2014.gada 28.augustā

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.166
Apē
Par Apes novada pašvaldības domes 28.08.2014. saistošo noteikumu Nr.10/2014
„Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes 28.01.2014. saistošajos noteikumos Nr.
1/2014 „Apes novada pašvaldības budžets 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 21.08.2014. lēmumu
prot. Nr.11, 1.p.,
1. Apstiprināt Apes novada pašvaldības domes 28.08.2014. saistošos noteikumus Nr.10/2014
„Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes 28.01.2014. saistošajos noteikumos Nr.
1/2014. „Apes novada pašvaldības budžets 2014.gadam””.
2. Saistošie noteikumi Nr. 10/2014 „Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes
28.01.2014. saistošajos noteikumos Nr. 1/2014. „Apes novada pašvaldības budžets
2014.gadam”” trīs darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtāmi Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Saistošie noteikumi Nr. 10/2014 „Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes
28.01.2014. saistošajos noteikumos Nr. 1/2014 „Apes novada pašvaldības budžets
2014.gadam”” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
Pielikumā:
Saistošie noteikumi Nr. 10/2014 „Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes 28.01.2014.
saistošajos noteikumos Nr. 1/2014. „Apes novada pašvaldības budžets 2014.gadam””- uz 1 lapas
ar 1 pielikumu uz 1 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

2014.gada 28.augustā

sēdes protokols Nr. 13, 1.p
Apstiprināti
ar Apes novada domes
28.08.2014. lēmumu Nr.166 (prot.Nr.13, 1.p.)

APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 28.08.2014.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.10/2014
„GROZĪJUMI APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES
28.01.2014. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr. 1/2014 “APES NOVADA PAŠVALDĪBAS
BUDŽETS 2014. GADAM””

1.

Palielināt Apes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu daļu par EUR 34523 un
finansēšanas daļu par EUR 47 603 saskaņā ar 1. pielikumu.

2.

Palielināt Apes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus par EUR 82126 saskaņā ar 1.
pielikumu.

3.

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

Domes priekšsēdētājas vietnieks

Jānis LIBERTS

Pielikums Nr.1
Apes novada domes
28.08.2014. Saistošajiem noteikumiem Nr.10/14.
apst.ar Lēm. Nr.166 (prot.Nr.13, 1.p.)

Apes novada pašvaldības domes 28.08.2014. Saistošie noteikumi Nr. 10 / 2014. "Grozījumi
Apes novada domes 28.01.2014. saistošajos noteikumos Nr.1/2014. “Apes novada domes
2014.gada pamatbudžets”
Rādītāji

Klasifikācijas kods

18.6.2.8
19.2.1.0
21.3.9.9

KOPĀ IEŅĒMUMI (palielināt)
t.sk.
Mērķdotācija s sociālās nodrošināšanas pasākumiem
Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem
SAŅEMTIE MAKSĀJUMI
KOPĀ IZDEVUMI (palielināt)
IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUKCIONĀLAJĀM
KATEGORIJĀM

Gada
plāns
PALIELINĀT
34 523
1 612
32411
500
82 126

01.000

Vispārējie valdības dienesti

-5283

04.000

Ekonomiskā darbība

-42513

06.000

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

47603

08.000

Atpūta, kultūra, sports, reliģija

09.000

Izglītība

80 007

10.000

Sociālā aizsardzība
t.sk.
IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJAI
KLASIFIKĀCIJAI

2 112

82126

1100

Atalgojums

-1327

1200

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

6873

2200

Pakalpojumi

8859

2300

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

-12962

5200

Pamatlīdzekļi

80583

Pārējie pabalsti
Aizdevums proj. Dzirnavu ielas rekonstrukcijai

100
47603

6400
F4032228

Domes priekšsēdētājas vietnieks
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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
sēdes protokols Nr. 13, 2.p

2014.gada 28.augustā

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.167
Apē
Par Apes novada pašvaldības Medību koordinācijas pastāvīgās komisijas izveidi un domes
priekšsēdētājas Astrīdas Harju 30.07.2014. rīkojuma Nr. A/3-07/91 apstiprināšanu
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 2.jūlija rīkojumu Nr.322 „Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu” par Āfrikas cūku mēra apkarošanas profilaktiskajiem pasākumiem, kas
realizējami nekavējoties, un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļās 2.,3.,18.punktiem,
21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un
locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, komisijas, valdēs un darba grupās un saskaņā ar Apes
novada domes 2013.gada 28.jūnija saistošo noteikumu Nr.9/2013 „Apes novada pašvaldības
nolikums” 15.punktu, Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 21.08.2014.
lēmumu prot.Nr.11, 2.p.,
1. Apstiprināt pastāvīgu Apes novada pašvaldības Medību koordinācijas komisiju šādā
sastāvā:
1.1.Komisijas priekšsēdētājs:
1.Andris RUBINS – Apes novada pašvaldības pārstāvis, Valsts meža dienesta
pārstāvis, medību biedrības “Pelēči for” pārstāvis; kontakttālrunis: 29481597;
1.2.Komisijas locekļi:
Medību teritorijas nosaukums
Nr.p.k.
Vārds, uzvārds
Kontakttālrunis
1.2.1.
Gvido SEMJONOVS
Apes un Apes pagasta
29158386
apsaimniekoto medību teritoriju
pārstāvis;
medību biedrības “Apes
mednieku biedrība” pārstāvis
1.2.2.
Andris KLĒTNIEKSGaujienas pagasta apsaimniekoto
26588833
medību teritoriju pārstāvis;
medību biedrību “Pelēči”;
“Kalnezers”
1.2.3.
Juris PUĻĻA
Trapenes pagasta apsaimniekoto
22487535
medību teritoriju pārstāvis
1.2.4.
Andrejs PRINDULIS
Virešu pagasta apsaimniekoto
29425295
medību teritoriju pārstāvis;
medību biedrības “Seski”
pārstāvis
1.2.5.
Sandris CIPRUSS
Lauku konsultāciju biroja
25434858
konsultants

2.Apstiprināt Apes novada domes priekšsēdētājas Astrīdas HARJU 30.07.2014. rīkojumu Nr.A/307/91 „Par Apes novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas izveidi” (rīkojums noraksts
pielikumā uz 1 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
sēdes protokols Nr. 13, 3.p

2014.gada 28.augustā

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.168
Apē
Par Apes novada domes priekšsēdētājas Astrīdas Harju 04.08.2014. rīkojuma
Nr. A/3-07/96 „Par Apes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas pienākumu izpildi” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 9.punktu un Apes novada
Bāriņtiesas nolikuma 2.punktu, kurā noteikts, ka Bāriņtiesa ir Apes novada domes izveidota
aizbildnības un aizgādnības iestāde un 3.punktu, kur teikts, ka Bāriņtiesas darbu regulē Apes novada
domes lēmumi un rīkojumi. Ņemot vērā izveidojušos situāciju - Bāriņtiesas priekšsēdētājas Daces
Silaunieces darbnespēju, no 04.08.2014., kas liedza izpildīt Apes novada Bāriņtiesas nolikuma 25.5.
punkta prasības, kas nosaka, ka pēc bāriņtiesas priekšsēdētāja rīkojuma kāds bāriņtiesas loceklis veic
bāriņtiesas priekšsēdētāja pienākumus priekšsēdētāja prombūtnes laikā, kas nebija iespējams un Apes
novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 21.08.2014. lēmumu prot.Nr.11, 3.p.,
1. Apstiprināt Apes novada domes priekšsēdētājas Astrīdas HARJU 04.08.2014. rīkojumu Nr.
A/3-07/96 „Par Apes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas pienākumu izpildi” (rīkojums
noraksts pielikumā uz 1 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
sēdes protokols Nr. 13, 4.p

2014.gada 28.augustā

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.169
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 2014.gada 04.augusta iesniegumu, kas reģistrēts Apes
novada domē 2014.gada 04.augustā ar Nr.A/3-16/209, kurā pamatojoties uz maksājamās summas
pieaugumu divas reizes lūdz pagarināt samaksas termiņu un Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 21.08.2014. lēmumu prot.Nr.11, 4.p.,
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”:
1.1. Atsavināmā īpašuma, pircējam pirkuma samaksas termiņu noteikt līdz 2014.gada
30.decembrim (ieskaitot).

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
sēdes protokols Nr. 13, 5.p

2014.gada 28.augustā

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.170
Apē
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu Apes novada Gaujienas pagasta Zvārtavas ezerā
līguma pārtraukšanu
Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu, 11.08.2009. noteikumiem Nr. 918
„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas
kārtību” likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, un 2014.gada 24.aprīļa Apes
novada domes lēmumu Nr.83 (prot.7, 9.p.), 2014.gada 28.aprīlī noslēgtā Rūpnieciskās zvejas tiesību
nomas līguma Nr.104/14 7.1. punkta nosacījumiem, kas paredz līguma darbības izbeigšanu pēc
abpusējas vienošanās, kā arī xxxxxx 24.07.2014. iesniegumu, kas reģistrēts Apes novada domē
28.07.2014. ar Nr. A/3-16/205 un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas
21.08.2014. lēmumu prot. Nr.11, 5.p.,
1. Pārtraukt xxxxxxxxxxx., personas kods xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīves vieta „xxxxx”,
Gaujienas pagasts, Apes novads, LV-4339, rūpnieciskās zvejas tiesības Apes novada
Gaujienas pagasta Zvārtavas ezerā 75 m zvejas tīklu vai vienu murdu ar sētu līdz 30 m
(virsējos ūdeņos), noslēdzot atbilstošu vienošanos par zvejas nomas līguma pārtraukšanu ar
Apes novada domi.
2. Uzdot Apes novada domes izpilddirektoram Viesturam DANDENAM noslēgt vienošanos par
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma pārtraukšanu.
3. Divu nedēļu laikā pēc attiecīgo grozījumu izdarīšanas vai ūdenstilpes nomas līguma
izbeigšanās informēt par to Lauku atbalsta dienestu.
4. Lēmums stājas spēkā domes sēdes protokola parakstīšanas dienā.
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

Jānis LIBERTS

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
sēdes protokols Nr. 13, 6.p

2014.gada 28.augustā

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.171
Apē
Par finansējumu bojātā dūmvada pārmūrēšanai ēkā „Līzespasts”
Pamatojoties uz Nellijas Mikas 2014.gada 29.maija iesniegumu, kas saņemts Apes novada domē
2014.gada 02.jūnijā un reģistrēts ar Nr.A/3-16/164, Skursteņslaucītāja amata meistara Raita Zariņa
(prakses sertifikāta Nr.15-1/7-5/11) 2014.gada 28.jūlija aktu Nr.14068 „Par dūmvadu un ventilācijas
kanālu tehnisko stāvokli” ēkā „Līzespasts” Trapenes pagasts, Apes novads, LV-4348, būves kadastra
apzīmējums Nr.3684 002 0158 001 (valsts aizsardzības Nr. 2811),
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Apes novada
domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 21.08.2014. sēdes lēmumu prot. Nr.11, 6.p.,
1. Piešķirt Apes novada Trapenes pagasta pārvaldei Pašvaldību teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana (struktūrvienības kods 362110) nepieciešamo finansējumu EUR 1670,00
(viens tūkstotis seši simti septiņdesmit EUR) dūmvadu montāžai saskaņā ar pievienoto tāmi.
2. Finansējuma avots Apes novada domes budžeta rezerves līdzekļi.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Trapenes pagasta pārvaldes vadītāja Irisa Popoviča.

Domes priekšsēdētājas vietnieks
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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. 13, 7.p

2014.gada 28.augustā
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.172
Apē

Par grozījumu veikšanu Apes novada domes 28.01.2014. lēmumā Nr.4 (sēdes protokola Nr.2,
1.3p.) “Par Apes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku darba samaksas
noteikšanas kārtību”
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, Latvijas
Republikas 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 samaksas un tās noteikšanas
kārtību, Apes novada domes Komunālās saimniecības nodaļas vadītājas Edītes Meisteres 29.07.2014.
iesniegumu, iereģistrēts 29.07.2014. ar Nr.A/3-12.3/827, Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 21.08.2014. sēdes lēmumu prot. Nr.11, 9.p.,
1.Veikt grozījumus Apes novada domes 28.01.2014. lēmuma Nr. 4 (prot. Nr. 2, 1.3. p.) „Par Apes
novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku darba samaksas noteikšanas kārtību”:
1.1. 1.pielikumā „Apes novada pašvaldības iestāžu Amatu katalogs” 13. punktā „Fiziskais un
kvalificētais darbs”
Papildināt ar amatu „Apes Komunālās nodaļas sētnieks” šādā redakcijā:
Saime
(apakšsaime)
līmenis

Amata
nosaukums

Apes
komunālās
nodaļas
sētnieks

IA

Līmeņa
raksturojums

Veic vienkāršus
standarta darbus

Amata
paraugapraksts

Uzkopj un uztur kārtībā iestādes
pārziņā esošo teritoriju
Veic vienkāršus labošanas un remonta
darbus
Veic vienkāršus standarta darbus
(piemēram, materiālu sagatavošana
apstrādei, darba instrumentu apkope,
materiālu iekraušana un izkraušana)

Vienādo
amatu
skaits

Mēnešalgu
grupa
atbilstoši
līmenim

4

1

Mēnešalgu
diapazons

1.2.
2. Pielikumā „Apes novada domes, administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un darba algu
saraksts Apē” 2.1.5. punktā “Apes komunālā nodaļa” pievienot amatu: „Sētnieks”
Amata nosaukums
Sētnieks

Mēnešalga normālajam
darba laikam
320

Mēnešalga nepilnajam
darba laikam

Mēnešalga kopā Euro
320

1. Finansējuma avots Apes novada domes budžets.
2. Lēmums stājas spēkā ar šā gada 1.septembri.
Domes priekšsēdētājas vietnieks

Jānis LIBERTS
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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. 13, 8.p

2014.gada 28.augustā

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.173
Apē
Par grozījumiem 2014.gada 27.marta Apes novada domes lēmumā Nr.48 „Par nosacītās cenas
apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam, zemes gabalam „Krasti”, Vidaga, Virešu pagasts,
Apes novads, LV-4355”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, „Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma” 5.panta ceturto daļu un izvērtējot Apes novada domes rīcība esošo
informāciju un SIA „VCG ekspertu grupa” 2014.gada 17.marta ziņojumu „Par nekustamā īpašuma
Apes novadā, Virešu pagastā, Vidagā „Krasti” tirgus vērtības aprēķināšanu”, saskaņā ar Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta 5.daļas, 8.panta 2.,3.,6.,7. daļas, 37.panta 4.daļas un
44.panta 4.daļas un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Parejas noteikumu 12.punkta,
Ministru kabineta 2011.gada 1.februara noteikumiem Nr.109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta”; likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanu” 3.panta 1.daļas 2.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu kā arī
personas, kurai ir apbūvēta zemes gabala pirmpirkuma tiesības 2014.gada 19.augusta iesniegumu, kas
reģistrēts Apes novada domē 2014.gada 19.augustā ar Nr. A/3-16/220, kurā lūdz pagarināt samaksas
termiņu un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 21.08.2014. lēmumu
prot.Nr.11, 10.p.,
2. Izteikt 2014.gada 27.marta Apes novada domes lēmuma Nr.48 „Par nosacītās cenas
apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam, zemes gabalam „Krasti”, Vidaga, Virešu
pagasts, Apes novads, LV-4355” , 5.punktu sekojoša redakcijā”:
2.1. Atsavināmā īpašuma, pircējam pirkuma samaksas termiņu noteikt līdz 2014.gada
30.decembrim (ieskaitot).

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
sēdes protokols Nr. 13, 9.p

2014.gada 28.augustā

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.174
Apē
Par kārtību, kādā tiek sadalītas mērķdotācijas Apes novada izglītības iestādēm bērnu no piecu
gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai
un vispārējās pamatizglītības, speciālās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr. 1616 “Kārtība, kādā
aprēķina un sadala valsts bužeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no
piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmskolas izglītības pedagogu darba samaksai un
pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai
11. punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Finanšu un tautsaimniecības
komitejas 21.08.2014. sēdes lēmumu prot. Nr. 11, 11.p.,
1. Apstiprināt „Kārtību, kādā tiek sadalītas mērķdotācijas Apes novada izglītības iestādēm bērnu
no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba
samaksai un vispārējās pamatizglītības, speciālās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”.
2. Atzīt par spēku zaudējušiem Apes novada domes 26.09.2013. sēdes lēmumu Nr. 300 „Kārtība,
kādā tiek sadalītas mērķdotācijas Apes novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu
vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās
pamatizglītības, speciālās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai”.
3. Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.septembri.
Kārtība pielikumā uz 3 (trīs) lapām.
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
sēdes protokols Nr. 13, 10.p

2014.gada 28.augustā

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.175
Apē
Par materiāla atbalsta sniegšanu izglītojamajiem no
Apes novada daudzbērnu ģimenēm
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta
23.,27.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Izglītības likuma 12.panta 2.1 punktu, 17.panta trešās
daļas 16., 21.punktu iespēju robežās atslogojot daudzbērnu ģimeņu izglītojamos no maksas par
izglītības ieguvi pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs (mūzikas, mākslas un sporta
izglītības programmās), Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 21.08.2014.
lēmumu prot. Nr.11, 12.p.,
1. Atbrīvot no maksas par izglītības ieguvi izglītojamos no Apes novada daudzbērnu ģimenēm, kuru
bērni apmeklē Apes novadā esošās profesionālās ievirzes izglītības iestādes 2014./2015. mācību
gadā.
2. Finansējuma avots – Apes novada budžets.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pielikumā: Izglītojamo saraksts un finansējuma tāme

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
sēdes protokols Nr. 13, 11.p

2014.gada 28.augustā

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.176
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, Apes novada domes
Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 21.08.2014. lēmumu prot. Nr.11, 13.p.,
1. 2014.gada septembrī apmaksāt pusdienu ēdināšanas izdevumus visiem Apes novada
vispārējās izglītības iestādēs izglītojamajiem sākot no 5 (piecu) gadu vecuma.
2. Atcelt Apes novada domes 2014.gada 28.janvāra lēmumu Nr.12 (sēdes protokols Nr. 2, 9.p)
“Par materiāla atbalsta sniegšanu Apes novada vispārējās izglītības iestādēs izglītojamo ģimenēm
2014.gadā”.
3. Finansējuma avots – Apes novada budžets.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pielikumā - finansējuma tāme

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
sēdes protokols Nr. 13, 12.p

2014.gada 28.augustā

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.177
Apē
Par materiālo palīdzību skolas gaitas uzsākot
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Apes novada domes noteikumu “Par godalgām, naudas balvām un materiālo
palīdzību Apes novadā”, kas apstiprināti ar Apes novada domes lēmumu Nr.350 (prot.Nr.20, 2.p.),
2.3.1. punktu, Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 21.08.2014. lēmumu prot.
Nr.11, 14.p.,
1. Piešķirt vienreizēju materiālo palīdzību visiem bērniem, kuri uzsāk mācības Apes novada
vispārizglītojošo skolu 1. klasē - EUR 25,00 (divdesmit pieci eiro 00 centi) apmērā.
2. Finansējuma avots – Apes novada budžets.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pielikumā: Izglītojamo saraksts pa vispārizglītojošajām skolām.

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
sēdes protokols Nr. 13, 13.p

2014.gada 28.augustā

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.178
Apē
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, 25.11.201. iesniegumu un 2011.gada 3.februāra Apes novada domes
lēmumu Nr.33 (ārkārtas sēdes
protokols Nr.2, 8. p. ) „Par nekustamo īpašumu – pašvaldības
autoceļu „V411-Kļaviņi – Sēnīte” un „Dundurpils – Vanagi” nodošanu valstij bez atlīdzības” un
ņemot vērā, ka 2011.gada 01.jūlijā Apes novada dome saņēma AS „Latvijas Valsts meži” vēstuli
Nr.1-1.2/04tm/150/11/701, par pašvaldības autoceļu „V411-Kļaviņi-Sēnīte” un „Dundurpils -Vanagi”
nodošanu valstij bez atlīdzības, kā rezultātā 2011.gada 18.oktobrī Apes novada dome noslēdza
vienošanos Nr.5.8-2.1_008s_150-11_16 par Ceļu „Dundurpils-Vanagi” un Nr.5.8-2.1_008t_15011_17 (Apes novada domes līgums Nr108-11/S) par ceļu „A.c. V411-Kļaviņi-Sēnīte” ar akciju
sabiedrību „Latvijas Valsts meži” par to, ka pašvaldība pilnvaro akciju sabiedrību ”Latvijas Valsts
meži” ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda zemes vienības uz kurām atrodas ceļi:
1. „V411-Kļaviņi-Sēnīte” Virešu pagasts, Apes novads;
2. „Dundurpils-Vanagi” , Virešu pagasts, Apes novads,
darbus veicot par saviem līdzekļiem un sedzot visus izdevumus, kas saistīti ar īpašuma tiesību
pārreģistrāciju Zemesgrāmatā uz valsts vārda ZM personā pozitīva MK rīkojuma pieņemšanas
gadījumā. Darbs paveikts un nekustamie īpašumi:
1. „V411-Kļaviņi-Sēnīte”, kadastra Nr. 3690 009 0038, sastāv no zemes vienībām 4300m2
platībā ar kadastra apzīmējumu 36900080026 un 8,32ha platībā ar kadastra apzīmējumu 3690
009 0038, reģistrēts Alūksnes rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Virešu pagasta
zemesgrāmatu nodalījums Nr.100000536156, ar adresi „Ceļš A.c.V411-Kļaviņi-Sēnīte”,
Virešu pagasts, Apes novads;
2. „Dundurpils-Vanagi”, kadastra Nr.3690 008 0024, sastāv no zemes vienības 3,9ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 3690 008 0024, reģistrēts Alūksnes rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā,
Virešu pagasta zemesgrāmatu nodalījums Nr.100000536159, ar adresi „Ceļš DundurpilsVanagi”, Virešu pagasts, Apes novads,
ir ierakstīti zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda.
Pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma’ 42.panta otro daļu, kas
nosaka, ka 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.
Likuma par pašvaldībām, 14.panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, 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 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,
Nodot bezatlīdzības valsts īpašumā meža apsaimniekošanas un aizsardzības funkciju
nodrošināšanai šādus nekustamos īpašumus Apes novadā:
1.1. „Ceļu A.c.V411-Kļaviņi-Sēnīte”, kadastra Nr. 3690 009 0038, kas sastāv no zemes vienībām
4300m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 36900080026 un 8,32ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 3690 009 0038, reģistrēts Alūksnes rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Virešu
pagasta zemesgrāmatu nodalījums Nr.100000536156, ar adresi „Ceļš A.c.V411-KļaviņiSēnīte”, 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. „Ceļu Dundurpils-Vanagi”, kadastra Nr.3690 008 0024, sastāv no zemes vienības 3,9ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 3690 008 0024, 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.
2. Lēmums stājas spēkā likumā noteiktajā kārtībā.
3. Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesas Valmieras tiesu namā,
Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēj adreses
mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.

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
sēdes protokols Nr. 13, 14.p

2014.gada 28.augustā
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.179
Apē

Par telpu nomas līguma slēgšanu Trapenes pagasta „Zālājos”
Pamatojoties uz SIA „Trapenes aptieka”, reģistrācijas Nr.40003238411, juridiskā adrese
„Zalāji”, Trapene, Trapenes pagasts, Apes novads, LV-4348, valdes priekšsēdētājas Dzintras
Petrikalnes 2014.gada 2.jūlija iesniegumu, kas 2014.gada 4.jūlijā saņemts Apes novada domē un
reģistrēts ar Nr. A/3-16/185 ar lūgumu pagarināt nomas līgumu, un izvērtējot Apes novada domes
rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:
1.
Līgums ar SIA „Trapenes aptieku” slēgts kopš 1999.gada 28.decembra ar Trapenes pagasta
padomi un divreiz pagarināts ar mērķi, lai nodrošinātu veselības aprūpes un medikamentu un
medicīnas un higiēnas preču iegādes iespējamību Trapenes un Trapenes pagasta iedzīvotājiem;
2.
Līdz šim ar Nomnieku izveidojusies laba sadarbība Līgumā minēto saistību izpildē, Nomnieks
veic regulārus nomas maksas maksājumus un nav pārkāpis Līguma noteikumus, kā arī šai sakarā nav
saņemtas nekādas pretenzijas. Citas personas līdz šim nav izteikušas vēlēšanos nomāt Telpu ar šo
mērķi.
3.
Ministru Kabineta noteikumus Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”
3.punktā teikts, ka noteikumu 2., 3. un 4.nodaļas normas nepiemēro, ja valsts, pašvaldību un citu
atvasinātu publisko personu manta (turpmāk – nomas objekts) tiek iznomāta sociālās aizsardzības,
kultūras, izglītības, zinātnes, sporta vai veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai saskaņā ar Ministru
kabineta, pašvaldību domes vai citas atvasinātas publiskas personas apstiprinātu maksas pakalpojumu
cenrādi, kas šajā gadījumā ir saistīts ar veselības aprūpes funkciju veikšanu.
4.
Apes novada domes 26.09.2013.lēmumā Nr.302 (prot. Nr.16, 7.1.p.) „Apes novada Trapenes
pagasta pārvaldē un Trapenes pagasta teritorijā esošajās iestādēs sniegtie maksas pakalpojumi”
3.pielikumā 1.6.punkta noteikta maksa par aptiekas darbības nodrošināšanu mājā „Zālāji”- noma - par
to EUR 0,28 par m2.
5. Lai nodrošinātu Apes novada pašvaldības nekustamā īpašuma racionālu un lietderīgu
apsaimniekošanu, uzskatām, ka līgums jāpārslēdz un sadarbība jāturpina.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.
punktu, 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 14. punktu, 77.panta trešo daļu,
08.06.2010. Ministru Kabineta noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”
3.punktu un Apes novada domes 26.09.2013.lēmumā Nr.302 (prot. Nr.16, 7.1.p.) „Apes novada
Trapenes pagasta pārvaldē un Trapenes pagasta teritorijā esošajās iestādēs sniegtie maksas
pakalpojumi” 3.pielikumu,
1.
Pagarināt 28.12.1999. starp Trapenes pagasta padomi un SIA „Trapenes aptieka” noslēgto
Nekustamā īpašuma nomas līgumu, pārslēdzot jaunu nedzīvojamo Telpu nomas līgumu ar Apes
novada domi, par telpu nomu „Zalājos”, Trapene, Trapenes pagasts, Apes novads, LV-4348 60 m2
platībā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

2.
Noteikt Telpas nomas maksu EUR 0,28 par m2 neieskaitot pievienotās vērtības nodokli,
mēnesī. Papildus noteiktajai nomas maksai Nomnieks veic maksājumus par komunālajiem
pakalpojumiem, kā arī maksā nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
3. Noteikt Telpu nomas līguma termiņu – 2017.gada 1.septembris.
4. Uzdot izpilddirektoram noslēgt Telpu nomas līgumu.
5. Lēmums stājas spēkā likumā noteiktajā kārtībā.
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