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. 14, 1.p

2014.gada 25.septembrī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.180
Apē
Par Apes novada pašvaldības domes 25.09.2014. saistošo noteikumu Nr.11/2014
„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 budţetiem” 16.,17.,30. pantu, likuma „Par valsts budţetu
2014.gadam” un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 22.09.2014. lēmumu
prot. Nr.12, 1.p.,
1. Apstiprināt Apes novada pašvaldības domes 25.09.2014. saistošos noteikumus Nr.11/2014
„Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes 28.01.2014. saistošajos noteikumos Nr.
1/2014 „Apes novada pašvaldības budţets 2014.gadam””.
2. Saistošie noteikumi Nr. 11/2014 „Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes
28.01.2014. saistošajos noteikumos Nr. 1/2014. „Apes novada pašvaldības budţets
2014.gadam”” trīs darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtāmi Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Saistošie noteikumi Nr. 11/2014 „Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes
28.01.2014. saistošajos noteikumos Nr. 1/2014. „Apes novada pašvaldības budţets
2014.gadam”” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
Pielikumā :
Saistošie noteikumi Nr. 11/2014 „Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes
28.01.2014. saistošajos noteikumos Nr. 1/2014 „Apes novada pašvaldības budţets
2014.gadam”” - uz 1 lapas
Saistošie noteikumu Nr. 11/2014 Pielikums Nr.1 uz 2 lpp.

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
Apstiprināti
ar Apes novada domes
25.09.2014 lēmumu Nr. 180 (prot. Nr.14, 1.p.)
APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 25.09.2014
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.11/2014
„GROZĪJUMI APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES
28.01.2014. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr. 1/2014 “ APES NOVADA PAŠVALDĪBAS
BUDŢETS 2014. GADAM””

1.

Palielināt Apes novada pašvaldības pamatbudţeta ieľēmumu daļu par EUR 670 387,
samazināt finansēšanas daļu par EUR 10305 un palielināt naudas atlikumu perioda beigās
EUR 7941 saskaľā ar 1. pielikumu.

2.

Palielināt Apes novada pašvaldības pamatbudţeta izdevumus
ar 1. pielikumu.

3.

Uzdot pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājai nodrošināt attiecīgo izmaiľu
iestrādi budţeta un grāmatvedības dokumentācijā.

Domes priekšsēdētāja

par EUR 652 141 saskaľā

Astrīda HARJU

1.pielikums
Apes novada domes 25.09.2014.
saistošiem noteikumiem Nr.11/2014
(apst.ar Lēm.180, prot. Nr.14, 1.p.)
Apes novada pašvaldības domes 25.09.2014. Saistošie noteikumi
Nr.11/ 2014. "Grozījumi Apes
novada domes 28.01.2014. saistošajos noteikumos Nr.1/2014. APES NOVADA DOMES 2014. GADA
PAMATBUDŢETS"
Klasifikācijas kods

10.1.4.0
10.3.0.0
13.1.0.0
17.2.0.0
18.6.2.0
18.6.3.0
18.6.9.0
19.2.1.0
21.3.5.0
21.3.8.0
21.3.9.0
21.4.2.0
21.4.9.0

01.000
04.000
06.000
08.000
09.000
10.000

1100
1200
2100
2200
2300
2500
4200
5100
5200

Rādītāji
KOPĀ IEŅĒMUMI (palielināt)
t.sk.
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldība
Soda sankcijas par vispārējiem nodokļu maksāšanas pārkāpumiem
Ieľēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas
Pašvaldības saľemtie transferti no valsts budţeta atsav.projektiem
Mērķdotācija s sociālās nodrošināšanas pasākumiem
Valsts budţeta transferti iestāţu uzturēšanas izdevumiem
Pārējie valsts budţeta iestāţu uzturēšanas izdevumu transferti
Ieľēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai
Maksa par izglītības pakalpojumiem
ieľēmumi par telpu un īri
Ieľēmumi par pārējiem budţeta iestāţu maksas pakalpojumiem
Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieľēmumi
Citi ieľēmumi par maksas pakalpojumiem
SAŅEMTIE MAKSĀJUMI
KOPĀ IZDEVUMI (palielināt)
IZDEVUMI ATBILSTOŠI
FUKCIONĀLAJĀM
KATEGORIJĀM
Vispārējie valdības dienesti
Ekonomiskā darbība
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Atpūta, kultūra, sports, reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība
t.sk.
IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJAI
KLASIFIKĀCIJAI
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas
Komandējumi un dienesta braucieni
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un
inventārs
Budţeta iestāţu nodokļu maksājumi
Budţeta maksājumi iekšzemes kredītiestādēm
Nemateriālie ieguldījumi
Pamatlīdzekļi

Gada
plāns
PALIELINĀT
980 043
-3 400
4 790
842
5 125
522 080
11 126
47 714
19124
6485
3830
11114
43711
-2154

652141
5876
100062
4228
6834
538 905
-3 764

652141
425795
127204
6099
56850
15900
-180
-710
4832
23655

6200 Sociālie pabalsti naudā
Kapitālo izdevumu transferti starp vienas pašvaldības daţādiem budţeta
9200 veidiem
F4031222
Aizdevums proj.D.Ozoliľa vsk kompleksi risinājumi
Naudas atlikums perioda beigās
Domes priekšsēdētāja

-7549
245
-10305
7941

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
sēdes protokols Nr. 14, 2.p

2014.gada 25.septembrī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.181
Apē
Par pašvaldībai piekrītošas zemes īpašuma Apes pagasta „Ţubītēs”, īpašuma kadastra
Nr. 3625 008 0069, sagatavošanu atsavināšanai
Izskatot M.BRIŠKAS, personas kods xxxxxx-xxxxx, pilnvarotas personas G. RONES,
personas kods xxxxxx-xxxxx, 17.09.2014.iesniegumu, kas reģistrēts 17.09.2014. ar Nr. A/3-16/235,
par Apes novada pašvaldībai piekrītošā zemes īpašuma ”Ţubītēs”, Apes pagastā, Apes novadā
atsavināšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas trešo punktu, Apes novada domes
Finanšu un tautsaimniecības komitejas 22.09.2014. lēmumu prot. Nr.12, 2.p.,
1. Piekrist, ka Apes novada pašvaldībai piekrītošs īpašums „Ţubītes”, Apes pagastā, zemes
kadastra Nr. 36250080069, 1,0 ha platībā tiek nodots atsavināšanai.
2. Uzdot Teritorijas attīstības nodaļas vadītājam J.Ronimoisam reģistrēt zemesgrāmatā uz
Apes novada pašvaldības vārda īpašumu „Ţubītes”, Apes pagastā.
3. Slēgt vienošanos ar atsavināšanas pieteicēju G.RONI par avansa maksājuma EUR 500,00
(pieci simti euro) iemaksu Apes novada domes kasē, kas izmantojama īpašuma
reģistrācijai zemesgrāmatā, zemes sertificēta vērtētāja pakalpojumu apmaksai un
publikāciju izdevumu segšanai. Par iemaksātā avansa apjomu tiks samazināta darījumā
maksājamā summa.
4. Uzdot Pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai pēc īpašuma reģistrācijas
zemesgrāmatā viena mēneša laikā sagatavot atsavināšanas nolikumu un iesniegt to novada
domei apstiprināšanai.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloţa ielā
13A, Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma
paziľošanas 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,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
sēdes protokols Nr. 14, 3.p

2014.gada 25.septembrī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.182
Apē
Par nekustamā īpašuma „Pilskalni” nedzīvojamās ēkas daļas, Gaujienas pagastā, Apes novadā,
nodošanu iznomāšanai
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas10.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punktu, 41.panta pirmās daļas 4.punktu un 77.panta ceturto daļu, likuma „Par valsts un
pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu un 6.1pantu, Ministru
kabineta 08.06.2010. noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas
kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” un Apes
novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 22.09.2014. lēmumu prot. Nr.12, 3.p.,
1. Nodot iznomāšanai daļu no nedzīvojamās ēkas „Pilskalni”, kas atrodas Gaujienas
pagastā, Apes novadā, LV-4339, kadastra apzīmējums 3648 005 0197 001.
2. Noteikt izsoles veidu - rakstiska izsole;
3. Noteikt publicējamo informāciju par nomas objektu un nosacīto nomas maksu, un
pieteikumu iesniegšanas termiľu - pielikums Nr.1;
4. Apstiprināt pieteikumu veidlapu dalībai izsolē – pielikums Nr.2;
5. Apstiprināt nomas līguma projektu – pielikums Nr.3.
Pielikumā : pielikumi - Nr.1 - noteikumi, Nr.2 - pieteikuma forma, Nr. 3 - nomas līguma projekts,
Nr.4- Telpu nomas maksas noteikšana frizētavas telpām Gaujienas pagasta „Pilskalnos”.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloţa ielā
13A, Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma
paziľošanas dienas.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Pielikums Nr.1
Apes novada domes
25.09.2014. lēmumam Nr. 182 (prot. Nr.14, 3.p.)
Noteikumi par telpu nomas tiesībām uz nekustāmā īpašuma „Pilskalni” nedzīvojamās ēkas daļu,
„Pilskalni”, Gaujienā, Gaujienas pagastā, Apes novadā, LV-4339
NOMAS OBJEKTA ADRESE
KADASTRA APZĪMĒJUMS
IZNOMĀJAMO TELPU
PLATĪBA
IZMANTOŠANAS VEIDS
IZSOLES NOSACĪTĀ NOMAS
MAKSA

IZNOMĀŠANAS
MAKSIMĀLAIS TERMIĽŠ
IZSOLES VEIDS,
REĢISTRĒŠANAS KĀRTĪBA,
ATVĒRŠANAS DATUMS,
LAIKS UN VIETA

TERMIĽŠ PIETEIKUMU
IESNIEGŠANA
NOMAS TIESĪBU
PIEŠĶIRŠANAS ĪPAŠIE
NOSACĪJUMI
IZNOMĀTĀJS
NOMAS LĪGUMA PROJEKTS

OBJEKTA APSKATE
(vieta, laiks)

Domes priekšsēdētāja

Īpašums „Pilskalni” Gaujiena, Gaujienas pagastā, Apes novadā, LV4339
3648 005 0197 001
Nedzīvojamās ēkas daļa – frizētavas telpas ar kopējo platību 21.0
(divdesmit viens) m2 , kas sastāv no 1 telpas 21 m2 platībā
Friziera pakalpojumu sniegšana
Saskaľā ar 08.06.2010. MK noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par
valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” un
Apes novada domes 2013.gada 26. septembra lēmumu Nr.302 ( prot
Nr.16, 7.p.) noteikta īres un apsaimniekošanas maksa par telpām
0,30 EUR/m2 par vienu kvadrātmetru iznomājamās platības (bez
PVN) mēnesī.
5 (pieci ) gadi
Rakstiska izsole (pirmā rakstiskā izsole). Izsoles pretendents
pieteikumu (paraugs pielikumā) iesniedz slēgtā aploksnē. Uz
aploksnes norāda, ka pieteikums tiek iesniegts rakstiskai izsolei, kā
arī nomas objektu, nekustamajam īpašumam arī adresi, kadastra
numuru/apzīmējumu un nomas tiesību pretendentu. Pieteikumus
iznomātājs reģistrē katru darba dienu Apes novada domē, pie
sekretāres. Pieteikuma atvēršana notiks 2014.gada 13. oktobrī
plkst.12:30 Apes novada domes zālē Stacijas ielā 2, Apē, Apes
novadā, LV-4337
5 (piecas) darbdienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas, līdz
2014. gada 13 oktobrim, plkst.11:00 pie sekretāres, Apes novada
domā, Stacijas ielā 2, Apē, Apes novadā, LV-4337
Nav pienākums veikt kapitālieguldījumus
Nav atļauts nodot apakšnomā
Apes novada dome, Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337.
Ar nomas līguma projektu var iepazīties uz vietas Apes novada
domē, Stacijas ielā 2, Apē, Apes novadā, LV-4337; Gaujienas
pagasta pārvaldē, „Nolejas”, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes
novads, LV-4339 (nekustamo īpašumu pārvaldnieks R. Kalniľš
mob. 27841091), kā arī Apes pašvaldības mājaslapā internetā
www.apesnovads.lv
Objektu var apskatīt darbdienās no plkst. 09.00-13.00,
kontaktpersona: R. Kalniľš tel.: 27841091

Astrīda HARJU

Pielikums Nr.2
Apes novada domes
25.09.2014. lēmumam Nr. 182 (prot. Nr.14, 3.p.)
PIETEIKUMS dalībai izsolē
Kandidāts:
vārds, uzvārds/ nosaukums______________________________________________,
personas kods /vienotais reģ.Nr.__________________________________________,
deklarētā dzīvesvietas adrese/ juridiskā adrese_______________________________,
pasta adrese
____________________________________________________,
bankas rekvizīti ____________________________________________________
____________________________________________________,
persona, kura ir
tiesīga pārstāvēt
Pretendentu vai
pilnvarotā persona
_______________________________________.
Ar šī pieteikuma iesniegšanu ________________________________/Kandidāta nosaukums/ piesaka
savu kandidatūru daļas no nedzīvojamās ēkas „Pilskalni”, kas atrodas Gaujienā, Gaujienas
pagastā, Apes novadā, LV-4339, kadastra apzīmējums 3648-005-0197-001, kopējā platībā 21 m2,
iznomāšanai.
Apliecinām, ka:
1. Mums ir skaidras un saprotamas mūsu tiesības un pienākumi, kas ir noteikti izsoles
normatīvajos aktos;
2. Apliecinām, ka __________________/Kandidāta nosaukums/ nav nodokļu parādu, nav
iesaistīts tiesvedībā un nav pasludināta maksātnespēja.
3. Esam iepazinušies ar Apes novada domes 25.09.2014. lēmumu Nr.182 (prot.Nr.14, 3.p.), tai
skaitā visu tā pielikumu, saturu, atzīstam to par pareizu, saprotamu un atbilstošu;
4. Mums ir skaidras un saprotamas lēmumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai,
līguma priekšmets, līguma noteikumi un iznomātāja izvirzītās prasības nomnieka darbībai,
līdz ar ko atzīstam, ka iznomāšanas komisija ir nodrošinājusi mums iespēju bez
neattaisnojama riska iesniegt savu piedāvājumu izsolei;
5. Piekrītam pildīt pievienotajā nomas līguma projektā noteiktos pienākumus;
6. Visas izsoles piedāvājumā sniegtās ziľas par Kandidātu un tā piedāvājumiem ir patiesas;
7. Neesam ieinteresēti citu Kandidātu šai izsolei iesniegtajos piedāvājumos.
8. Pielikumā reģistrācijas apliecības kopija un LR UR lēmums par __________amatpersonām.
Par izsolītā nekustama īpašuma nomu piedāvājam šādu nomas maksu:
_____(______________________)EUR /m2 bez PVN mēnesī.

__________________________
(amats, atšifrējums)

paraksts

Pielikums Nr.3
Apes novada domes
25.09.2014. lēmumam Nr. 182 (prot. Nr.14, 3.p.)
PROJEKTS
TELPU NOMAS LĪGUMS
Nr.
Apē
2014.gada _________
Apes novada dome, reģistrācijas apliecības Nr.90000035872, Stacijas iela 2, Ape, Apes novads,LV4337, izpilddirektora Viestura Dandena personā, turpmāk tekstā - IZNOMĀTĀJS, no vienas puses
un
___________________,reģistrācijas Nr/ personas kods _______________________ juridiskā
adrese______________________personā, turpmāk tekstā saukts NOMNIEKS, no otras puses, (līdzēji
turpmāk saukti, atsevišķi - Puse, kopā - Puses), noslēdza šādu līgumu, tālāk tekstā - Līgums:
1.Līguma priekšmets
1.1.
IZNOMĀTĀJS nodod NOMNIEKAM atlīdzības lietošanā (iznomā) un NOMNIEKS saskaľā
ar Līguma noteikumiem pieľem lietošanā telpu (tālāk tekstā - TELPA) Apes novada Gaujienas
pagasta „Pilskalni” (tālāk tekstā - ĒKA) ar kopējo platību 20,0 kv.m. (divdesmit viens kv.m.).
1.2.
TELPA tiek nodotas nomas lietošanā ar visiem to piederumiem – ūdensapgāde, kanalizācija,
elektroenerģijas pieslēgums..
1.3.

IZNOMĀTĀJS telpas NOMNIEKAM nodod (mērķim) friziera pakalpojumu sniegšanai.
2.Līguma termiņš

2.1.
Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz punktā 2.2 noteiktajai dienai vai
līguma neizpildes gadījumā līgums zaudē spēku ar izpildes termiľa notecējumu.
2.2.
IZNOMĀTĀJS nodod nomas lietošanā TELPU saskaľā ar Līguma noteikumiem līdz 201_.
gada ____________.
2.3.
TELPAS tiek nodotas tādā stāvoklī, kādas tās ir Līguma parakstīšanas brīdī. NOMNIEKS ir
iepazinies ar TELPU pašreizējo tehnisko stāvokli, šis stāvoklis NOMNIEKAM ir zināms un
NOMNIEKS nav izteicis par to nekādus iebildumus, kas attiektos uz Līgumā noteiktajām Pušu
attiecībām.
3.Nomas un citu maksājumu apmērs un kārtība
3.1.
Nomas maksa par iznomātajām TELPĀM ir __________________ EUR Nomas maksā
neietilpst pievienotās vērtības nodoklis (PVN) kuru NOMNIEKS maksās papildus, valsts noteiktā
apmērā reizē ar nomas maksu.
3.2.
Nomas maksu NOMNIEKS maksās vienu reizi ceturksnī līdz nākošā mēneša 25. datumam:
21 m2 x EUR ___ = EUR ______ (______________ mēnesī) vai EUR ____ ceturksnī. Par katru
nokavēto dienu NOMNIEKS maksās līgumsodu 0,5% apmērā no nesamaksātās summas.
3.3.
Neatkarīgi no nomas maksas, NOMNIEKS maksās IZNOMĀTĀJAM par komunālajiem
pakalpojumiem - elektroenerģiju pēc kontrolskaitītāja rādījuma un citiem ekspluatācijas izdevumiem,
ja tādi rodas, pēc noteiktā kārtībā esošām normām un tarifiem.

3.4.
Ja rodas ēkas vai tās apkārtnes piegruţošana, NOMNIEKA specifiskas darbības rezultātā
(celtniecības, remonta darbi u.c.) attīrīšanas darbi NOMNIEKAM jāveic pašam un par saviem
līdzekļiem.
3.5.
Visus IZNOMĀTĀJAM pienākošos maksājumus NOMNIEKS pārskaitīs IZNOMĀTĀJAM
uz viľa kontu bankā vai iemaksājot pašvaldības kasē, kas tiks norādīts NOMNIEKAM iesniegtajā
rēķinā.
3.6.
Ja Līguma termiľa laikā tiek paaugstināti komunālo pakalpojumu vai citu maksājumu tarifi,
IZNOMĀTĀJAM ir tiesības mainīt 3.1.punktā minēto Nomas maksu, par to mēneša laikā rakstiski
brīdinot NOMNIEKU.
3.7.
Līgumā noteiktos maksājumus NOMNIEKS veiks, pamatojoties uz Līguma noteikumiem un
IZNOMĀTĀJA iesniegto rēķinu. Visus IZNOMĀTĀJAM pienākošos maksājumus NOMNIEKS
pārskaitīs IZNOMĀTĀJAM uz viľa kontu bankā, kas tiks norādīts NOMNIEKAM iesniegtajā rēķinā.
4.NOMNIEKA atbildības apjoms
4.1.
NOMNIEKAM ir tiesības TELPAS izmantot frizētavas vajadzībām. Visa šī līguma darbības
laikā TELPAS atradīsies NOMNIEKA pilnā saimnieciskajā pārziľā.
4.2.
NOMNIEKAM ir tiesības uz ēkas fasādes uzstādīt izkārtni ar NOMNIEKA nosaukumu,
saskaľojot to ar atbilstošām valsts un pašvaldību institūcijām un IZNOMĀTĀJU.
4.3.

Papildus citiem līgumā noteiktajiem - NOMNIEKS uzľemas šādus pienākumus:

4.3.1. Saudzīgi attiekties pret ĒKU, kurā atrodas TELPAS un tām pieguļošo teritoriju. Darboties
TELPĀS netraucējot ĒKĀ atrodošo citu personu intereses;
4.3.2. Uzturēt TELPAS un apkārtējo teritoriju kārtībā, bez kavēkļiem ļaut IZNOMĀTĀJA
pārstāvjiem iekļūt visās TELPĀS saimnieciski tehniskai pārbaudei, kā arī, ja tas ir nepieciešams
ĒKAS uzturēšanas interesēs;
4.3.3. Nodrošināt TELPU remontu uz sava rēķina, ieskaitot logu, durvju, krāšľu, kas atrodas
TELPU iekšpusē krāsošanu, iekšējās elektroapgādes remontu vai nomaiľu, kas saistīti ar TELPU
uzturēšanu labā stāvoklī visā šī līguma darbības laikā;
4.3.4.

Nenodot TELPAS apakšnomā bez IZNOMĀTĀJA rakstiskas piekrišanas;

4.4.
NOMNIEKS nedrīkst izdarīt TELPU rekonstrukciju vai pārbūvi bez iepriekšējas saskaľošanas
ar IZNOMĀTĀJU un attiecīgām valsts iestādēm.
4.5.
Līgumam beidzoties, NOMNIEKS ir tiesīgs paľemt no TELPĀM viľa ievietotās mēbeles,
ierīces un jebkādas būviekārtas, kas ir atdalāmas, nepasliktinot TELPU stāvokli salīdzinājumā ar to
stāvokli, kāds pastāvēja Līguma noslēgšanas brīdī.
4.6.
Lietojot TELPAS NOMNIEKAM ir jāievēro Latvijas Republikas likumi, valdības un
pašvaldību lēmumi attiecībā uz telpu lietošanu, kā arī apdrošināšanas firmu, ugunsdrošības,
energoapgādes, nama pārvaldnieka un citu kompetento dienestu prasības.
5.IZNOMĀTĀJA atbildības apjoms
5.1.

IZNOMĀTĀJS apľemas izpildīt šādas saistības:

5.1.1. Bez NOMNIEKA iepriekšējas rakstiskas piekrišanas nepārdot, neiznomāt, neatsavināt, neieķīlāt
vai kā citādi apgrūtināt, ieskaitot, jebkādus nākotnes vai cerību līgumus, TELPAS vai jebkuru to daļu
par labu citai fiziskai vai juridiskai personai.
5.2.

IZNOMĀTĀJAM ir tiesības:

5.2.1. pārbaudīt TELPU stāvokli un ekspluatācijas pareizību, par šādas pārbaudes laiku iepriekš
savlaicīgi paziľojot NOMNIEKAM.
5.2.2. izbeigt Līgumu pirms noteiktā termiľa, ja NOMNIEKS apzināti pasliktina TELPU stāvokli, kā
arī ja atkārtoti nav nomaksājis Nomas maksu ilgāk par trīs mēnešiem.
5.2.3. izbeigt Līgumu pirms noteiktā termiľa, ja ĒKĀ tiks veikts remonts, par to rakstiski informējot
NOMNIEKU ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms darbu uzsākšanas.
6.Līguma grozīšana un izbeigšana
6.1.
Visi Līguma grozījumi un papildinājumi veicami Pusēm vienojoties rakstiskā formā un ir
spēkā, ja to parakstījušas abas Puses.
6.2.
IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs izbeigt Līgumu šādos gadījumos:
6.2.1. Ja NOMNIEKS TELPAS izmanto citiem mērķiem nekā tas ir paredzēts šajā līgumā;
6.2.2. Ja NOMNIEKS TELPAS tīšām bojā;
6.2.3. NOMNIEKS bez IZNOMĀTĀJA un citu kompetentu iestāţu atļaujas pārbūvē TELPAS;
6.2.4. NOMNIEKS TELPAS bez IZNOMĀTĀJA rakstiskas piekrišanas nodod apakšnomā;
6.2.5. NOMNIEKS nav veicis pilnīgu nomas un komunālo pakalpojumu apmaksu ilgāk kā trīs
mēnešus;
6.2.6. NOMNIEKS likumā paredzētā kārtībā izsludināts par maksātnespējīgu.
6.3.
Līgumam izbeidzoties, NOMNIEKAM jānodod TELPAS IZNOMĀTĀJAM ar Pieľemšanasnodošanas aktu mēneša laikā. Pēc Līguma darbības izbeigšanās NOMNIEKS ir tiesīgs paľemt TELPU
pielikumus un uzlabojumus, kas ir iegādāti par viľa līdzekļiem un kas ir atdalāmi, nepasliktinot
TELPU stāvokli.
6.4.
Visi kapitāla rakstura ĒKAS un tās komunikāciju uzlabojumi, kurus NOMNIEKS ierīkojis,
pievienojis vai piestiprinājis ĒKAI paliek IZNOMĀTĀJA īpašumā bez atlīdzības.
7.Īpašie noteikumi
7.1.
Par ĒKAS pagalma un tai pieguļošās teritorijas izmantošanu NOMNIEKS ar IZNOMĀTĀJU
vienojas atsevišķi.
7.4.
Ja strīdus gadījumā Puses nespēj vienoties, strīda izskatīšana notiek tiesā saskaľā ar Latvijas
Republikas likumiem.
8.Garantijas
8.1.
Puses garantē, ka tās ir tiesīgas noslēgt Līgumu, ka nepastāv, kā arī turpmāk, kamēr vien būs
spēkā Līgums, tās nenoslēgs nekādus darījumus, kas ir pretrunā ar šo Līgumu vai jebkādā veidā var
kavēt Līguma izpildi vai aizskart otras Puses tiesības.
8.2.
IZNOMĀTĀJAM ir tiesības un pamats rīkoties ar TELPĀM, ko paredz Līgums, pamatojoties
uz to, ka IZNOMĀTĀJAM pieder īpašumtiesības uz TELPĀM un tādējādi viľš ir tiesīgs noslēgt
Līgumu un iznomāt TELPAS NOMNIEKAM.
8.3.
Ne visas TELPAS, ne to daļu IZNOMĀTĀJS nav atsavinājis, iznomājis, ieķīlājis vai kā citādi
apgrūtinājis par labu kādai citai fiziskai vai juridiskai personai.
8.4.
Līguma parakstīšana un šeit noteiktā darījuma izpilde ir Pusēm saistoša un Pušu tiesības
noslēgt Līgumu nav ierobeţotas ar :
8.4.1. jebkuru likumu, statūtu, priekšrakstu, tiesas vai administratīvo lēmumu;
8.4.2. jebkādu uzľēmējsabiedrības statūtu normu, noteikumu vai iekšēju lēmumu;

8.4.3. jebkādu hipotēku, kredīta aktu, obligāciju, nomas līgumu, uzľēmējsabiedrības dalībnieka
(akcionāra) līgumu, notu, licencēm vai atļauju;
8.4.4. jebkādu tiesas, valsts institūciju, administratīvu institūciju vai arbitra lēmumu, spriedumu,
rīkojumu, aizliegumu vai pavēli, kas varētu aizkavēt vai iespaidot, vai arī kuru dēļ varētu rasties
saistību neizpilde Iznomātājam noformējot, izveidojot un izpildot Līgumu.
8.5.
IZNOMĀTĀJS apľemas aizsargāt NOMNIEKU no jebkurām trešās personas prasībām
attiecībā uz TELPĀM un zaudējumiem no šādām prasībām, ja tās radīsies pēc Līguma noslēgšanas un
ja šīs prasības cēlonis būs IZNOMĀTĀJA darbība vai bezdarbība.
8.6.
Līgumu parakstījušās personas piekrīt, ka neviena no Pusēm nav veikusi nekāda veida
piespiešanu, kā arī sarunās par Līgumu nav izvirzījusi nepieľemamas prasības.

9.Atbildība
9.1.
Puses ir atbildīgas par pilnīgas un savlaicīgas ar Līguma izpildi saistītās informācijas
sniegšanu otrai Pusei.
9.2.
Jebkādas Līguma saistību neizpildes gadījumā puse ir atbildīga par otrai pusei radušos
zaudējumu atlīdzināšanu, kā arī par līgumsoda nomaksāšanu atbilstoši Līguma noteikumiem.
9.3.
Zaudējumu segšana un līgumsoda samaksa neatbrīvo Pusi no Līguma izpildes pienākuma.
9.4.
Puses netiks uzskatītas par atbildīgām par savu saistību neizpildi, gadījumā, ja to noteiks no
viľiem neatkarīgi apstākļi - attiecīgu valsts, pašvaldību vai tiesu institūciju darbība vai pieľemti
lēmumi (spriedumi), kā arī dabas katastrofas, masu nekārtības un tml.
9.5.
IZNOMĀTĀJS nav atbildīgs par jebkādu zaudējumu atlīdzību NOMNIEKAM, ja
NOMNIEKS tīši vai aiz nevērības, vai nolaidības ir pieļāvis zaudējumu rašanos savā valdījumā
esošām lietām vai ĒKAI un tās tehniskajām komunikācijām.
9.6.
NOMNIEKS ir atbildīgs par zaudējumu rašanos IZNOMĀTĀJAM, kurus radījusi ar
NOMNIEKA darbību saistītās trešās personas rīcība.
10.Nobeiguma noteikumi
10.1.
gaitā.

Puses vienojas par obligātu pirmstiesas strīdu izskatīšanu, ja tādi būs radušies Līguma izpildes

10.2. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi, un darbojas līdz līgumsaistību pilnīgai izpildei,
bet tajā sniegtās garantijas nav pakļautas jebkādam termiľam un ir saistošas Pusēm un viľu
mantiniekiem.
10.3. Līgums sastādīts uz 5 (piecām) lapaspusēm divos eksemplāros – pa vienam katrai Pusei.
11. Pušu paraksti un rekvizīti
Iznomātājs

Nomnieks

Apes novada dome
Reģ.Nr.90000038572
Stacijas iela 2, Ape
Apes novads, LV-4337
Iznomātāja vārdā:

Nomnieka vārdā:

_______________________
/V. Dandens/

____________________
/______________/

Pielikums Nr.4
Apes novada domes
25.09.2014. lēmumam Nr. 182 (prot. Nr.14, 3.p.)

Telpu nomas maksas noteikšana frizētavas telpām Gaujienas pagasta „Pilskalnos”:
N.p.k.
1
1
2
3
4

5

Rādītājs

Gada izmaksas
EUR
2.
3.
Administratīvie izdevumi
60
Apkalpojošā personāla izdevumi 1200
(algas)
Amortizācijas atskaitījumi
1490,40
Telpu uzturēšanas izdevumi (tai 464
skaitā ugunsdrošība, signalizācija,
deratizācija)
Malka
336
Kopā

3674,40

Summa mēnesī
EUR
4.
5
100
124,20
54

28
306,20

Aprēķinot nomas maksu tika ľemts vērā, ka:
2.Telpas tīra pats nomnieks.
3.Telpā krāsns netiek regulāri kurināta.
4.Krāsns 1/3,kas ir šajā telpā , nespēj nodrošināt vajadzīgo siltumu ziemas mēnešos, tāpēc tiek slēgts
elektriskais sildītājs. Par elektrību pēc kontrolskaitītāja rādījumiem maksā nomnieks.
Iegūtā summa EUR 3674,40 : 1017,4 m2 (Nekustamā īpašuma kopējā platība)
= izcenojums par 1 m2 3,61 EUR gadā : 12 = 0,30 EUR mēnesī
Izcenojums par 1 m2 x iznomājamā platība = nomas maksa mēnesī
21 m2 x0,30 EUR = 6.30 EUR

Sagatavoja:
nekustamo īpašumu pārvaldnieks
18.09.2014.

Domes priekšsēdētāja

Raivis Kalniľš

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 25.septembrī

sēdes protokols Nr. 14, 4.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.183
Apē
Par Apes novada bāriņtiesas locekļa atbrīvošanu
Pamatojoties uz Apes novada bāriľtiesas locekļa Elīnas Kronbergas 2014.gada 10.septembra
iesniegumu, kas reģistrēta Apes novada domē 2014.gada 11.septembrī ar Nr.P-255 un Bāriľtiesu
likuma 12.panta pirmās daļas 1.punkta, kas paredz bāriľtiesas locekļa atbrīvošana pēc bāriľtiesas
locekļa vēlēšanās un saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punkta
nosacījumiem, kā arī Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 22.09.2014. lēmumu
prot. Nr.12, 4.p.,
1. Atbrīvot no Apes novada bāriľtiesas locekļa amata Elīnu KRONBERGU pēc pašas vēlēšanās.
2. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.oktobri.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesas Valmieras tiesu namā,
Voldemāra Baloţa ielā 13A, Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses
mēneša laikā no lēmuma paziľošanas dienas.

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 25.septembrī

sēdes protokols Nr. 14, 5.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.184
Apē

Par Apes novada pašvaldības noteikumu “Noteikumi par pašvaldības budţeta izstrādāšanas,
apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtību Apes novada pašvaldībā” apstiprināšanu
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, ceturto daļu,
73.panta pirmās daļas 4.punktu, Likuma par budţetu un finanšu vadību 6., 41.pantu, likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta atrās daļas 2.punktu,15.panta pirmās daļas 2.,23.punktu un likumu „Par
pašvaldību budţetiem”, un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 22.09.2014.
lēmumu prot. Nr.12, 5.p.,dome nolemj:
1. Apstiprināt Apes novada pašvaldības noteikumus “Noteikumi par pašvaldības budţeta
izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtību Apes novada pašvaldībā”
(pielikumā).
2. Lēmums stājas spēkā likumā noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Apstiprināti
ar Apes novada domes 25.09.2014.
lēmumu Nr.184 (prot.Nr.14, 5.p.)
NOTEIKUMI
par pašvaldības budţeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtību
Apes novada pašvaldībā
Izdoti saskaľā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72.panta pirmās daļas 2.punktu, 73.panta pirmās
daļas 6.punktu, Likuma par budţetu un finanšu
vadību 41.pantu, likuma „Par pašvaldībām”
14.pantu un likumu „Par pašvaldību budţetiem”

1. Vispārīgie jautājumi
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

1.11.
1.12.

„Noteikumi par pašvaldības budţeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles
kārtību” nosaka Apes novada pašvaldības (turpmāk tekstā - Pašvaldība) budţeta un tā
grozījumu izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles nosacījumus, ievērojot likumu
„Par budţetu un finanšu vadību”, likumu „Par pašvaldību budţetiem” un citus, saistošos,
Latvijas Republikā spēkā esošos, normatīvos aktus.
Noteikumi attiecas uz visām Apes novada pašvaldības Nolikumā minētajām iestādēm un
struktūrvienībām (turpmāk tekstā – Pašvaldības Institūcijas).
Šo noteikumu mērķis ir formulēt skaidrus nosacījumus visām darbībām, kas tiek realizētas
Pašvaldības budţeta izstrādāšanas un izpildes un kontroles gaitā.
Budţets ir līdzeklis likumā „Par pašvaldībām” noteikto funkciju īstenošanai ar finansiālām
metodēm. Budţets ir Pašvaldības finansiālās darbības un vadības pamats.
Budţeta mērķis ir noteikt un pamatot, kādi finanšu līdzekļi ir nepieciešami Pašvaldībai likumā
noteikto funkciju un pienākumu izpildei tā, lai izdevumus segtu atbilstoši ieľēmumi.
Finanšu vadību šo noteikumu izpratnē nodrošina Pašvaldība, normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā izveidojot atbildīgu administrāciju, nosakot tās organizācijas struktūru un kompetenci.
Budţets tiek sastādīts saimnieciskajam gadam, kas sākas katra gada 1.janvārī un beidzas
31.decembrī.
Budţets sastāv no pamatbudţeta un speciālā budţeta, ko veido likumā „Par budţetu un finanšu
vadību” noteiktajā kārtībā.
Budţetā ir ieľēmumu, izdevumu un finansēšanas daļa, ko izstrādā atbilstoši Ministru kabineta
noteiktajai budţeta ieľēmumu, izdevumu un finansēšanas klasifikācijai.
Pašvaldības budţets ir jāizstrādā un jāiesniedz apstiprināšanai Apes novada domei (turpmāk
tekstā - Dome) ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc gadskārtējā valsts budţeta likuma
izsludināšanas.
Budţeta izstrādāšanas, izlietošanas un kontroles process ir atklāts. Budţeta projektam,
budţetam un saimnieciskā gada pārskatam par budţeta izpildi, ir jābūt publiski pieejamiem.
Gadskārtējo budţetu un tā grozījumus apstiprina kā Domes saistošos noteikumus.
2. Budţeta projekta sagatavošana

Budţeta projekta izstrādāšanu organizē un realizē Apes novada domes Finanšu un
grāmatvedības nodaļa (turpmāk -Nodaļa).
2.2. Pamatbudţeta sastādīšanā tiek iesaistītas Apes novada pašvaldības Nolikumā minētās iestādes
un struktūrvienības.

2.1.

2.3.

Pamatbudţeta sastādīšanas gaita:
2.3.1. pašvaldības institūcijas apzina to uzturēšanai un noteikto uzdevumu izpildei
nepieciešamos finanšu resursus, ievērojot šajos noteikumos noteikto kārtību par
Pašvaldības budţeta iestāţu (struktūrvienību, programmu) ieľēmumu un izdevumu
tāmju izstrādāšanu un apstiprināšanu, pamatojoties uz tāmju parauga veidlapās
ietvertajām kontrolsummām, pa konkrētām budţeta sadaļām, noteiktajos termiľos

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.
2.8.

sagatavo detalizētus tāmju projektus un iesniedz tos Finanšu un grāmatvedības nodaļā,
pievienojot paskaidrojumus, pamatotus aprēķinus un citu saistošu, skaidrojošu
informāciju;
2.3.2. ekonomists, pieaicinot budţeta (tāmes) izpildītājus, izpilddirektoru un finanšu un
grāmatvedības nodaļas vadītāju, kopīgi izvērtē un analizē visu pieprasīto finanšu
līdzekļu apjomu un pamatojumu, atbilstoši, nepieciešamībai nodrošināt pašvaldības
institūciju darbību un tālāko attīstību, kas izriet no pašvaldības noteiktajām
prioritātēm, pa konkrētām budţeta sadaļām;
2.3.3. finanšu un grāmatvedības nodaļa koriģē finanšu pieprasījumus (tāmju projektus un
kopsavilkumu) atbilstoši Pašvaldības prioritātēm, ievērojot plānoto budţeta ieľēmumu
apjomu;
2.3.4. ja finanšu pieprasījums neatbilst 2.5.1.punktā noteiktajām prasībām, Ekonomistam ir
tiesības nesaskaľot pieprasījumu (tāmi) projektu un pieprasīt budţeta izpildītājam
noteiktā termiľā veikt tā koriģēšanu;
2.3.5. ekonomists pārbauda un apkopo Pašvaldības finanšu pieprasījumus un noteiktajā
termiľā iesniedz Domes Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejai atzinumu
par finanšu pieprasījumu iekļaušanu Pašvaldības budţeta projektā tā tālākai
izskatīšanai.
Speciālā budţeta sastādīšanas gaita:
2.4.1. speciālā budţeta (tāmes) izpildītājs iesniedz Finanšu un grāmatvedības nodaļā plānoto
ieľēmumu un izdevumu projektu, atbilstoši speciālā budţeta sadaļām un izlietošanas
mērķiem, pievienojot tam paskaidrojumus, pamatotus aprēķinus, projektus un citu
saistošu, skaidrojošu informāciju;
2.4.2. ekonomists, pieaicinot tāmes izpildītāju, izpilddirektoru, finanšu un grāmatvedības
nodaļas vadītāju, kopīgi analizē un izvērtē finanšu līdzekļu plānoto izlietojumu pa
konkrētām speciālā budţeta sadaļām, sagatavo atzinumu par iekļaušanu budţeta
projektā un iesniedz to izskatīšanai Domes Finanšu un tautsaimniecības jautājumu
komitejā.
Budţeta sastādīšanas pamatnosacījumi:
2.5.1. plānojot budţetu jāpielieto pamatoti aprēķini, spēkā esošie pakalpojumu tarifi, nolīgtās
pakalpojumu maksas un apstiprinātas normas. Algu aprēķinos jāpielieto apstiprināti
amata vienību saraksti, kā arī amatalgas un samaksas reglamentējošos normatīvajos
aktos noteiktie nosacījumi;
2.5.2. pašvaldības institūciju iesniegtajiem budţeta projekta aprēķiniem, prognozēm un
paskaidrojumiem jābūt pamatotiem, samērīgiem, precīziem un kvalitatīviem;
2.5.3. plānojot budţetu, normatīvajos aktos noteiktajā apmērā, veidojams gada budţeta
rezerves fonds.
Gadskārtējā budţeta projekts ietver:
2.6.1. skaitlisku informāciju par budţeta ieľēmumiem atbilstoši Pašvaldības noteiktajiem
ieľēmumu avotiem un Ministru kabineta noteiktajai budţeta ieľēmumu klasifikācijai;
2.6.2. datus par iepriekšējā saimnieciskā gada budţeta līdzekļu atlikumu un par budţeta
deficīta finansēšanu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai budţeta finansēšanas
klasifikācijai;
2.6.3. katrai izdevumu kategorijai iedalīto līdzekļu apmēru atbilstoši Ministru kabineta
noteiktajai budţeta izdevumu klasifikācijai;
2.6.4. informāciju par visām Pašvaldības saistībām un sniegtajiem galvojumiem, ietverot arī
parāda saistības atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai parāda uzskaites klasifikācijai;
2.6.5. informāciju par speciālajiem budţetiem;
2.6.6. informāciju par investīciju programmu;
2.6.7. ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļus un Eiropas Savienības politiku instrumentus;
2.6.8. pašvaldības pastāvīgo funkciju īstenošanai būtiskāko budţeta programmu mērķus,
darbības rezultātus un to rezultatīvos rādītājus;
2.6.9. citu informāciju, kuru atzīst par nepieciešamu.
Budţeta projektam pievienojams paskaidrojuma raksts, kas ir tā neatľemama sastāvdaļa.
Vienas nedēļas laikā pēc budţeta apstiprināšanas Domes sēdē, budţeta izpildītāji iesniedz
Ekonomistam precizētās ieľēmumu un izdevumu tāmes.

3.

Budţeta grozījumu sagatavošana un apstiprināšana

3.1. Grozījumi budţetā tiek veikti, ja:
3.1.1. ikgadējā valsts budţetā vai likumdošanā veikto izmaiľu rezultātā palielinās vai
samazinās Pašvaldības budţeta apjoms;
3.1.2. notikusi Pašvaldības budţeta ieľēmumu daļas pārpilde vai neizpilde un ir
nepieciešams pārskatīt iepriekš pieľemtos lēmumus vai mainīt realizējamo pasākumu
prioritātes, palielinot vai samazinot tam paredzēto finansējuma apjomu;
3.1.3. paredzētas novirzes no institūciju (nodaļu, programmu) tāmēm, ieľēmumu un
izdevumu prognozēm.
3.2. Budţeta un tāmju grozījumi nedrīkst būt par iemeslu pašvaldībai noteikto funkciju izpildes
pārtraukšanai. Par grozījumu atbilstību minētajiem nosacījumiem atbild budţeta izpildītājs.
3.3. Ja tāmes iekšējie grozījumi nepalielina vai nesamazina pašvaldības budţetā apstiprinātās
programmu kopsummas līdz 25%, budţeta grozījumi netiek veikti.
3.4. Budţeta grozījumus (vai tāmes iekšējos grozījumus) var ierosināt budţeta izpildītāji, Domes
vadība un deputāti.
3.5. Tāmes iekšējo grozījumu projektu, pievienojot tam paskaidrojošos dokumentus ar grozījumu
iemeslu skaidrojumu (apstākļu izmaiľas, kļūdas sākotnējā plānošanā, papildus programmu
ieviešana) vai mutiski saskaľojot, budţeta izpildītājs iesniedz Ekonomistam, kurš dod atzinumu
par grozījumu pamatotību un gadījumos, kad izmaiľas tiek veiktas starp ekonomiskās
klasifikācijas kodiem pēc izmaksu mērķa (to norāda klasifikatora pirmie divi cipari ieľēmumu
kodiem (izľemot transfertus), bet viens cipars izdevumu kodiem), iesniedz to akceptēšanai
Domes Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejā.
3.6. Budţeta un tāmju grozījumu projektu, kas maina apstiprinātā budţeta vai tāmes kopsummu, kā
arī pieprasījumus par papildus finansējumu izpildītājs, pievienojot tam paskaidrojošos
dokumentus ar grozījumu iemeslu skaidrojumu (apstākļu izmaiľas, kļūdas sākotnējā plānošanā,
papildus programmu ieviešana), iesniedz Ekonomistam, kurš dod atzinumu par grozījumu
pamatotību un gadījumos, kad izmaiľas tiek veiktas starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem
pēc izmaksu mērķa (to norāda klasifikatora pirmais cipars), iesniedz to akceptēšanai Domes
Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejā.
3.7. Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komiteja viena mēneša laikā pēc pašvaldības budţeta
apstiprināšanas Domes sēdē apstiprina Pašvaldības institūciju ieľēmumu–izdevumu tāmes
apstiprinātā budţeta ietvaros, saskaľā ar spēkā esošajiem Ministru kabineta noteikumiem par
budţeta ieľēmumu, izdevumu un finansēšanas klasifikāciju atbilstoši izdevumu funkcionālajām
kategorijām.
3.8. Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komiteja lemj par grozījumiem Pašvaldības gada
budţetā ieľēmumu un izdevumu klasifikācijas kodu griezumā pēc ieľēmumu un izmaksu
mērķa, ko norāda klasifikatora pirmie divi cipari.
3.9. Izmaiľas, kas tiek veiktas ieľēmumu un izdevumu detalizētā klasifikācijā, ir tiesīgs apstiprināt
domes izpilddirektors, nemainot Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas apstiprinātās
kopsummas pēc ieľēmumu un izmaksu mērķa, ko norāda klasifikatora pirmie divi cipari.
4. Budţeta izpilde un izpildes kontrole
4.1.

4.2.

4.3.

Ekonomists, atbilstoši savai kompetencei, organizē un atbild par budţeta (pamatbudţeta un
speciālā budţeta) izpildes uzraudzību saskaľā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Ekonomists informē Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāju, Domes izpilddirektoru,
Domes vadību un Domi par finanšu disciplīnas un budţeta izpildes organizācijas gaitu, ne retāk,
kā reizi mēnesī, kā arī nekavējoties ziľo par budţeta izpildītāju pārkāpumiem.
Budţeta izpildītāji ir atbildīgi par šajos noteikumos noteikto prasību ievērošanu Pašvaldības
budţeta projekta sastādīšanas gaitā un atbilstoši savai kompetencei nodrošina budţeta izpildi un
kontroli, kā arī budţeta līdzekļu efektīvu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem
mērķiem, nepārsniedzot apstiprināto apropriāciju.
Budţeta izpildītāji nodrošina to pakļautībā un pārraudzībā esošo institūciju pasākumu
finansēšanas plānu un programmu ieľēmumu un izdevumu tāmju, nepieciešamo grozījumu
izstrādāšanu saskaľā ar šo nolikumu un tāmju veidlapām, kā arī to iesniegšanu Ekonomistam,
apstiprināšanai Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejā, pēc saistošo noteikumu par
Pašvaldības budţetu pieľemšanas.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.
4.9.

Budţeta izpildītājiem gada laikā atļauts realizēt izdevumus tādā apmērā, kādā tiem ir paredzēti
līdzekļi no dotācijas no vispārējiem ieľēmumiem, īpašiem mērķiem iezīmētiem ieľēmumiem,
kā arī no ieľēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieľēmumiem,
nepārsniedzot budţetā paredzēto apropriāciju.
Pašvaldības budţeta ieľēmumu daļas neizpildes gadījumā Ekonomists rosina Finanšu un
grāmatvedības nodaļas vadītājai, domes izpilddirektoram proporcionāli samazināt
struktūrvienībām atvērto finansējumu. Projektus par struktūrvienībām atvērtā finansējuma
samazināšanu izskata Domes Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komiteja un apstiprina
Dome.
Domes Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komiteja ir tiesīga lemt par līdzekļu piešķiršanu
neparedzētiem gadījumiem gada budţeta rezerves fonda ietvaros, nepārsniedzot rezervēto
līdzekļu apjomu.
Investīciju programmas projektu asignējumi ir pieļaujami atbilstoši kārtējā gada saistošajos
noteikumos par Pašvaldības budţetu apstiprinātajām summām. Uzsāktie, bet nepabeigtie
investīciju projekti tiek turpināti finansēt nākamajā saimnieciskajā gadā līdz objektu
pabeigšanai, veicot samaksu attiecīgajam objektam nolīgtajā apjomā.
Budţeta izpilde tiek atspoguļota pārskatos atbilstoši Ministru kabineta noteikumos noteiktajam
par obligāti iesniedzamajiem pašvaldību pārskatiem.
Ja saistošie noteikumi par Pašvaldības budţetu nav stājušies spēkā līdz saimnieciskā gada
sākumam:
4.9.1. izdevumi budţeta izpildītāju programmu nodrošināšanai mēnesī nedrīkst pārsniegt
vienu divpadsmito daļu no iepriekšējā gada apropriācijas;
4.9.2. izdevumi izpildāmo funkciju vai programmu apjomu finansēšanai salīdzinājumā ar
iepriekšējo saimniecisko gadu netiek samazināti;
4.9.3. uzsākto investīciju projektu finansēšana tiek turpināta, veicot samaksu attiecīgajam
objektam nolīgtajā apjomā;
4.9.4. tiek saglabāta un nodrošināta ārvalstu finanšu palīdzības, Eiropas Savienības politiku
instrumentu un Pašvaldības budţeta līdzfinansējuma līdzekļu asignēšana no ārvalstu
finanšu palīdzības finansētiem jauniem pasākumiem (projektiem).
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sēdes protokols Nr. 14, 6.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.185
Apē
Par noteikumu “Noteikumi par prezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību Apes
novada pašvaldībā” apstiprināšanu

Pamatojoties uz likumu „Par grāmatvedību”, likumu „Par budţetu un finanšu vadību”, likumu
„Par uzľēmuma ienākuma nodokli”, 2003.gada 21.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 585
„Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, likuma "Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli" 8.panta otro daļu 1998.gada 31.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.112 „Noteikumi par
ienākumiem, par kuriem jāmaksā algas nodoklis”, likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
3.punktu, 21.panta pirmās daļas 19., 23., 27.punktu un Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 22.09.2014. lēmumu prot. Nr.12, 6.p.,
1. Apstiprināt Apes novada pašvaldības noteikumus “Noteikumi par prezentācijas izdevumu
uzskaites un norakstīšanas kārtību Apes novada pašvaldībā”.
2. Lēmums stājas spēkā likumā noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Apstiprināti
ar Apes novada domes 25.09.2014.
lēmumu Nr.185 (prot.Nr.14, 6.p.)
NOTEIKUMI
PAR REPREZENTĀCIJAS IZDEVUMU UZSKAITES UN NORAKSTĪŠANAS KĀRTĪBU
APES NOVADA PAŠVADĪBĀ
Izstrādāti pamatojoties uz
likumu „Par grāmatvedību”,
likumu „Par budţetu un finanšu vadību”,
likumu „Par uzľēmuma ienākuma nodokli”,
2003.gada 21.oktobra Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 585 „Noteikumi par
grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”,
1998.gada 31.marta Ministru kabineta
noteikumiem Nr.112 „Noteikumi par ienākumiem,
par kuriem jāmaksā algas nodoklis”

1.

2.
3.
4.

5.

Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Apes novada pašvaldībā un tās pakļautībā esošās iestādes,
struktūrvienības (turpmāk tekstā – budţeta iestādes), plāno līdzekļus reprezentācijas izdevumiem,
veic to uzskaiti, izmantošanu un norakstīšanu.
Noteikumu mērķis ir ieviest vienotu kārtību, lai sekmētu racionālu un lietderīgu pašvaldības
budţeta līdzekļu izlietojumu.
Gadījumos, ja spēkā esošajos normatīvajos aktos stājas spēkā grozījumi, kas nosaka atšķirīgu
kārtību kā šajos noteikumos noteiktais, piemērojamas saistošās, jaunākās normas.
Reprezentācijas izdevumi ir:
4.1. budţeta iestāţu izdevumi to tēla, prestiţa un atpazīšanas veidošanai un uzturēšanai atbilstoši
sabiedrībā pieľemtajiem standartiem un ētikas normām.;
4.2. budţeta iestāţu izdevumi konferenču, semināru, sanāksmju, projektu prezentāciju, publicitātes
pasākumu, iestāţu jubileju un plaša mēroga lietišķu tikšanos organizēšanai un maltīšu
rīkošanai;
4.3. budţeta iestāţu izdevumi, kas saistīti ar viesu - delegāciju un atsevišķu personu uzľemšanu un
amatpersonu vizītēm, ieskaitot arī visus uzľemšanas, izmitināšanas, viesnīcu pakalpojumus,
transporta pakalpojumus, ja viesi tiek uzaicināti par budţeta iestāţu līdzekļiem;
4.4. izdevumi daţādu lietu un priekšmetu, kas satur Apes novada logo vai citu Apes novadam un
tā teritorijā esošo teritoriālo vienību - Apes pilsētas un Apes pagasta, Trapenes, Gaujienas,
Virešu pagastiem raksturīgu informāciju (pildspalvas, kalendāri, T-krekli, krūzes u.c.), kā arī
atspirdzinošu dzērienu (bezalkoholisku) un uzkodu iegādei, kas paredzēti pašvaldības
viesiem, partneriem vai klientiem u.tml.
4.5. budţeta iestāţu izdevumi grāmatu, suvenīru, ziedu, telpu un galda noformēšanas priekšmetu
un dizaina elementu iegādei, ar reprezentāciju saistītu priekšmetu izgatavošanai, telpu nomai,
kafijas pauţu, brokastu, pusdienu un vakariľu rīkošanai u.c. izdevumiem
Par reprezentācijas izdevumiem nav uzskatāmi:
5.1. budţeta iestāţu izdevumi iestādes izkārtnes, telpu izvietojuma un darba laika informatīvās
plāksnes izgatavošanai un uzstādīšanai, savas apkārtējās teritorijas apkopšanai, uzskatāmi par
saistītiem ar budţeta iestāţu saimniecisko darbību;
5.2. budţeta iestāţu mājas lapu veidošana un uzturēšana;
5.3. budţeta iestāţu telpu noformēšana un dekorēšana;
5.4. dzeramā ūdens iegāde;
5.5. izdevumi pilsētas svētku, novada svētku, pagasta un daţādu iedzīvotāju interešu grupu, kā
tieša sadzīviska pasākuma rīkošanai (t. sk. maltīšu, dzērienu arī alkoholisko);
5.6. budţeta iestāţu izdevumi, kuru rezultātā, pamatojoties uz likuma „Par uzľēmumu ienākuma
nodokli” tiešu labumu gūst darbinieki vai pašvaldības vadītāji ja:
5.6.1. attiecīgos izdevumus ir iespējams personificēt un tos apliek ar iedzīvotāju ienākumu
nodokli;

5.6.2. attiecīgos izdevumus nevar personificēt, izdevumi uzskatāmi par izdevumiem, kuri
nav saistīti ar uzľēmuma saimniecisko darbību.
6. Lai norakstītu reprezentācijas izdevumus:
6.1. budţeta iestādes reprezentācijas tāmi sagatavo katram atsevišķam notikumam vai pasākumam
(ja izdevumi ir saistīti ar pieľemšanu, brokastu, pusdienu un vakariľu rīkošanu) vai
pasākumu grupai;
6.2. reprezentācijas izdevumu tāmi paraksta iestādes vadītājs un izpilddirektors. Ja izdevumi
pārsniedz plānotos finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājs;
6.3. reprezentācijas izdevumu finanšu uzskaiti veic katram atsevišķam notikumam pasākumam vai
pasākuma grupai atbilstoši apstiprinātajām tāmēm to attiecinot uz reprezentācijas
izdevumiem nolikuma noteiktajā kārtībā, aktam pievienojot attaisnojošos dokumenti, kas
pamato izdevumus, kas noformēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (preču pavadzīmes,
čeki, kvītis u.c.). Aktā norādot rekvizītus:
6.3.1. pasākuma rīkošanas datums;
6.3.2. pasākuma rīkošanas vieta;
6.3.3. pasākuma rīkošanas mērķis;
6.3.4. atbildīgā persona;
6.3.5. dalībnieku saraksts;
6.3.6. materiālu un preču (no attaisnojuma dokumentiem) izlietojums.
7. Reprezentācijas izdevumi tiek uzskaitīti izdevumos atbilstoši ekonomiskajām kategorijām kodā
2239 – pārējie iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības veicamo funkciju nodrošināšanu
saistītie pakalpojumi, kodā 2390 – materiāli.
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APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.186
Apē
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamā īpašuma „Sarmas” Virešu pagastā, Apes novadā sadalīšanai
Izskatot Sabiedrības ar ierobeţotu atbildību „Alūksnes projekti”, 19.09.2014. iesniegumu,
kas saľemts Apes novada domē 19.09.2014. un reģistrēts ar Nr. A/3-12.3/990 par nekustamā
īpašuma „Sarmas” Virešu pagastā, Apes novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3690 002
0001 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 maiľas kārtība” 16.punktu, Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas
22.09.2014. lēmumu prot. Nr.12, 7.p.,
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Sarmas”, Virešu pagastā, Apes
novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3690 002 0001 sadalīšanai.
2. Projektējamai zemes vienības daļai Nr. 1 ar platību 3,9 ha platībā saglabāt esošo
nosaukumu „Sarmas” un esošo adresi „Sarmas”, Virešu pagasts, Apes novads, LV-4355.
3. Projektējamai zemes vienības daļai Nr. 2 ar platību 14,5 ha piešķirt jaunu nosaukumu
„Atvases 2”, Virešu pag.; Apes nov.
4. Projektējamai zemes vienības daļai Nr. 1 ar platību 3,9 ha noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, (NĪLM kods
0101).
5. Projektējamai zemes vienības daļai Nr. 2 ar platību 14.5 ha noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, (NĪLM kods
0101).
6. Zemes ierīcības projekts realizējams 4 (četru) gadu laikā.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloţa ielā
13A, Valmierā, LV 4201vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma
paziľošanas dienas.
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 25.septembrī

sēdes protokols Nr. 14, 8.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.187
Apē
Par Alūksnes invalīdu biedrības iesnieguma izskatīšanu par finansiāla atbalsta sniegšanu
Izskatot Alūksnes invalīdu biedrības 17.09.2014. iesniegumu Nr.2-2-3-56, kas saľemts Apes
novada domē 19.09.2014. un reģistrēts ar Nr. A/3-12.1/989 par finansiālu atbalstu transporta un
viesnīcas izdevumu segšanai Alūksnes invalīdu biedrības teātru pulciľa dalībai teātra festivālā
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Polijā – Goldapā, 2014.gada oktobrī,
saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5., 7.punktu un 21.panta pirmās
daļas 27.punktu un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 22.09.2014. lēmumu
(prot.Nr.12, 8.p.)
1. Piešķirt finansējumu Alūksnes invalīdu biedrībai EUR 100 (viens simts euro) transporta un
viesnīcas izdevumu segšanai dalībai teātra festivālā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Polijā –
Goldapā, 2014.gada oktobrī.
2. Finansējuma avots - Apes novada domes 2014.gada budţets.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Apes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļa.

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 25.septembrī

sēdes protokols Nr. 14, 9.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.188
Apē
Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu Apes novada domes
priekšsēdētājai Astrīdai HARJU
Pamatojoties uz Apes novada domes priekšsēdētājas Astrīdas HARJU 2014.gada
22.septembra iesniegumu par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu un saskaľā ar „Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma” 41.panta (1) daļu, Darba likuma
149.panta pirmo daļu, Apes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma
36.punktu un likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu, un Apes novada domes
Finanšu un tautsaimniecības komitejas 22.09.2014. lēmumu (prot.Nr.12, 9.p.),
1.
Piešķirt Apes novada domes priekšsēdētājai Astrīdai HARJU ikgadējā apmaksātā
atvaļinājuma 2. (otro) daļu, par laika periodu no 18.06.2013. līdz 17.06.2014.,
2 (divas) kalendārās nedēļas un 5 (piecas) papildatvaļinājuma darba dienas no 20.10.2014.
līdz 07.11.2014. (ieskaitot).
2.
Uzdot Apes novada domes priekšsēdētāja vietniekam Jānim LIBERTAM veikt domes
priekšsēdētāja pienākumus domes priekšsēdētājas Astrīdas HARJU atvaļinājuma laikā no 20.10.2014.
līdz 07.11.2014. (ieskaitot).

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 25.septembrī

sēdes protokols Nr. 14, 10.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.189
Apē
Par pārdošanas cenas suvenīram – konfektēm „Skrīveru gotiņa” fasējumam maisiņā ar Apes
novada logo apstiprināšanu
Pamatojoties Apes tautas nama vadītājas pienākumu izpildītājas Diānas Jakovļevas 2014.gada
22.septembra iesniegumu, ka saľemts Apes novada domē 2014.gada 22.septembrī un reģistrēts ar
Nr.3-12.1/995, un saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta g)apakšpunktu, 27.punktu
un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 22.09.2014. lēmumu (prot.Nr.12,
10.p.),
1. Noteikt suvenīram – konfektēm „Skrīveru gotiľa” fasējumam maisiľā ar Apes novada logo
pārdošanas cenu EUR 1.24 (viens eiro divdesmit četri centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.
Pielikumā: Tāme

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Pielikums
Apes novada domes 25.09.2014.
Lēmumam Nr.189 (prot. Nr.14, 10.p.)
Tāme suvenīriem ar Apes novada logo - konfektēm „Skrīveru gotiņa” fasējumam maisiņā

N.p.k.
1.
2.
3.
Kopā

Izdevumi
Konfekšu papīru izgatavošana ar Apes novada
logo 1 iepakojums
Konfektes „Skrīveru gotiľa” 1 iepakojums
Maisiľi konfekšu fasēšanai 1 iepakojums
Izmaksas 1 iepakojumam
Iepakojums 150 gr. bez PVN
Iepakojums 150 gr. ar PVN

Domes priekšsēdētāja

Summa
0.20
0.94
0.10
1.24
1.24
1.50

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 25.septembrī

sēdes protokols Nr. 14, 11.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.190
Apē
Par papildus finansējumu Alūksnes mūzikas skolas Apes mācību punkta darbības
nodrošināšanai
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”15.panta 4.punktu, izskatot Alūksnes mūzikas
skolas informāciju par minimālā mācību plāna izpildes nodrošinājuma iespējām Apes mācību punktā,
saskaľā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 17.09.2014.lēmumu un Apes novada domes Finanšu
un tautsaimniecības komitejas 22.09.2014. lēmumu (prot.Nr.12, 11.p.) ,
1. Piešķirt papildus finansējumu Alūksnes mūzikas skolas Apes mācību punkta pedagogu
darba algām, kvalitātes piemaksām un VSAOI profesionālās ievirzes izglītības
programmas audzēkľu minimālā mācību plāna izpildes nodrošināšanai laika periodam no
2014.gada septembra līdz 2014.gada decembrim EUR 566 (pieci simti sešdesmit seši
euro).
2. Finansējuma avots – Apes novada pašvaldības budţets.

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
sēdes protokols Nr. 14, 12.1.p

2014.gada 25.septembrī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.191
Apē
Par grozījumiem Apes novada domes 26.09.2013. lēmumā Nr. 302 (prot.Nr.16, 7.1.p.)
„Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Apes novada domes administrācijā un domes
iestādēs un struktūrvienībās” 1.pielikumā
Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmo daļu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta
g) apakšpunktu, likuma „Par pašvaldību budţetiem” 20.pantu, Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 22.09.2014. lēmumu (prot.Nr.12, 12.p.)
Izdarīt grozījumus Apes novada domes 26.09.2013. lēmuma Nr. 302 (prot.Nr.16, 7.1.p.) „Par maksas
pakalpojumu apstiprināšanu Apes novada domes administrācijā un domes iestādēs
un
struktūrvienībās” 1.pielikumā „ Apes novada domē (administrācijā ) un tās iestādēs/struktūrvienībās
sniegtie maksas pakalpojumi” sadaļā Ēdināšanas pakalpojumi.
Pielikumā: 1.Pielikuma grozījumi – papildinājumi (uz 1 lpp.)
Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

1.pielikums
Apes novada domes 25.09.2014.
Lēmumam Nr.191 (prot.Nr.14, 12.1.p.)
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "VĀVERĪTE”
Ēdināšanas pakalpojumi
Mērvienība

Brokastis
Pusdienas
Launags

1 pers.
1 pers.
1 pers.

Maksa
EUR
No
01.09.2014.
0.35
0.60
0.35

DĀVJA OZOLIŅA APES VIDUSSKOLA
Ēdināšanas pakalpojumi
Mērvienība
Pusdienas 3.-4.kl. skolēniem
Pusdienas 5.-12.kl. skolēniem
Pusdienas pieaugušajiem

1 pers.
1 pers.
1 pers.

Maksa
EUR
No
01.09.2014.
0.70
0.80
1.10

TRAPENES PAMATSKOLA
Ēdināšanas pakalpojumi
Mērvienība

Pusdienas pirmskolas grupa
Pusdienas 4-9.kl. skolēniem
Pusdienas pieaugušajiem

1 pers.
1 pers.
1 pers.

Maksa
EUR
No
01.09.2014.
0.57
0.57
0.71

VIDAGAS SIKŠŅU PAMATSKOLA
Ēdināšanas pakalpojumi
Mērvienība

Pusdienas pirmskolas grupa
Pusdienas 4.kl. skolēniem
Pusdienas 5-9.kl. skolēniem
Pusdienas pieaugušajiem
Brokastis pirmskolas grupa
Brokastis 1-2 kl. skolēniem
Launags pirmskolas grupa
Launags 1-2. kl. skolēniem

1 pers.
1 pers.
1 pers.
1 pers.
1 pers.
1 pers.
1 pers.
1 pers.

Maksa
EUR
No
01.09.2014.
0.51
0.57
0.68
0.82
0.34
0.29
0.21
0.18

PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "TAURENĪTIS"
Ēdināšanas pakalpojumi
Mērvienība

Brokastis
Pusdienas
Launags
Pieaugušie

Domes priekšsēdētāja

1 pers.
1 pers.
1 pers.
1 pers.

Maksa
EUR
No
01.09.2014.
0.11
0.63
0.43
1.01

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
sēdes protokols Nr. 14, 12.2.p

2014.gada 25.septembrī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.192
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 robeţās atslogojot
izglītojamo no maksas par ēdināšanas pakalpojumiem, Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 22.09.2014. lēmumu (prot.Nr.12, 12.2.p.),
3. Daļēji segt pusdienu ēdināšanas izdevumus Apes novada vispārējās izglītības iestādēs
izglītojamajiem no 5 (piecu) gadu vecuma laika periodā no 2014.gada 1.oktobra līdz 2014.gada
19.decembrim piešķirot :
3.1. Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskola - EUR 1.00 (viens eiro) katram izglītojamam dienā;
3.2. Dāvja Ozoliľa Apes vidusskola – EUR 0.30 katram izglītojamam dienā;
3.3. Trapenes pamatskola – EUR 0.30 katram izglītojamam dienā;
3.4. Vidagas Sikšľu pamatskola – EUR – 0.30 katram izglītojamam dienā;
3.5. PII “Taurenītis”- EUR 0.30 katram izglītojamam dienā;
3.6. PII ”Vāverīte”- EUR 0.30 katram izglītojamam dienā.
4. Finansējuma avots – Apes novada budţets.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieľemšanas brīdi.

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 25.septembrī

sēdes protokols Nr. 14, 13.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.193
Apē

Par pirmsskolas pedagogu darba samaksu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, Izglītības likuma 17.pantu,
Ministru kabineta 28.07.2009. noteikumu Nr. 836 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 40.punktu
un 1.pielikuma 4.tabulu un izskatot pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” vadītājas I.Apines
iesniegumu, saskaľā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 17.09.2014. lēmumu un Apes novada
domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 22.09.2014. lēmumu (prot.Nr.12, 13.p.),
1. Piešķirt papildus finansējumu pedagoģiskā procesa nodrošināšanai PII “Vāverīte” – EUR
877;
2. Piešķirt papildus finansējumu PII “Taurenītis” :
2.1. pirmsskolas programmas nodrošināšanai – EUR 512;
2.2. darba samaksas nodrošināšanai mazbērnu un vidējās grupas pedagogiem sakarā ar
minimālās algas paaugstinājumu un apmaksājamo stundu skaita palielinājumu –
EUR 1247;
2.3. iestādes vadītājas algas likmes nodrošinājumam – EUR 420;
3. Piešķirt papildus finansējumu Trapenes pamatskolai darba samaksas nodrošināšanai
sakarā ar minimālās algas paaugstinājumu un apmaksājamo stundu skaita palielinājumu EUR 464;
4. Piešķirt papildus finansējumu Vidagas Sikšľu pamatskolai darba samaksas
nodrošināšanai sakarā ar minimālās algas paaugstinājumu un apmaksājamo stundu skaita
palielinājumu - EUR 467.
Finansējuma avots – Apes novada pašvaldības budţets.

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 25.septembrī

sēdes protokols Nr. 14, 14.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.194
Apē
Par papildus finansējumu Apes novada vispārējās izglītības iestādēm
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”15.panta 4.punktu, Dāvja Ozoliľa Apes vidusskolas
direktores Dinas Meisteres 05.09.2014. vēstuli Nr.1-12/29, Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas
direktores Ievas Zariľas 09.09.2014. vēstuli, Trapenes pamatskolas direktora Aivara Maltavnieka
08.09.2014.vēstuli un Vidagas Sikšľu pamatskolas direktores Unas Reķes 05.09.2014.vēstuli Nr.40/112, Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas priekšlikumu, un saskaľā ar Izglītības,
kultūras un sporta komitejas 17.09.2014.lēmumu, un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības
komitejas 22.09.2014. lēmumu (prot.Nr.12, 14.p.),
1. Piešķirt papildus finansējumu vispārējās izglītības iestādēm pamata un vidējās izglītības
programmu realizācijas nodrošināšanai:
1.1. Dāvja Ozoliľa Apes vidusskolai – EUR 506,- (pieci simti seši euro);
1.2. Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolai – EUR 1844 (viens tūkstotis astoľi simti četrdesmit
četri euro);
1.3. Trapenes pamatskolai – EUR 104 (viens simts četri euro);
1.4. Vidagas Sikšľu pamatskolai – EUR 3854 (trīs tūkstoši astoľi simti piecdesmit četri euro).
2. Piešķirt papildus finansējumu vispārējās izglītības iestādēm interešu izglītības programmu
realizācijai sakarā ar gatavošanos skolēnu dziesmu un deju svētkiem EUR 1130 (viens
tūkstotis viens simts trīsdesmit euro).
3. Finansējuma avots – Apes novada pašvaldības budţets.

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 25.septembrī

sēdes protokols Nr. 14, 15.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.195
Apē
Par nolikuma „Nolikums par Apes novada domes apbalvojumiem“ grozījumu apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru Kabineta 2010.gada
5.oktobra noteikumu Nr.928 “Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi”
2.punktu, Apes novada domes 22.03.2012. lēmumu Nr.65 (prot.Nr.5, 8.p.) “Par nolikuma par Apes
novada domes apbalvojumiem apstiprināšanu” un tā pielikumu “Nolikums par Apes novada domes
apbalvojumiem”, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 17.09.2014. sēdes lēmumu, Apes
novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 22.09.2014. lēmumu (prot.Nr.12, 15.p.),
1. Izdarīt Apes novada domes 22.03.2012. lēmuma Nr.65 (prot.Nr.5, 8.p.) “Par nolikuma par Apes
novada domes apbalvojumiem apstiprināšanu” pielikumā “Nolikums par Apes novada domes
apbalvojumiem” šādus grozījumus:
1.1. Aizstāt vārdus “Kultūras un sporta jautājumu komiteja” ar vārdiem “Izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komiteja”;
1.2. Izteikt 5.3. punkta pirmo daļu šādā redakcijā:
“5.3. Ierosinājumu par apbalvošanu domei iesniedz vismaz mēnesi iepriekš pirms plānotā
pasākuma “Apes novada Gada cilvēks””.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieľemšanas brīdi.

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 25.septembrī

sēdes protokols Nr. 14, 16.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.196
Apē
Par Rudens gadatirgus organizēšanu Apes pilsētā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, saskaľā ar Apes
novada domes 24.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.21/2013 „Par pašvaldības nodevām Apes
novadā”, Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 22.09.2014. lēmumu (prot.Nr.12,
16.p.),
Sarīkot Apes novada pašvaldības pasākumu– Rudens gadatirgus (turpmāk tekstā „Tirgus”) š.g.
28.septembrī.
Tirgus norises vietu noteikt Avotu ielu, Apē.
1. Tirgus darba laiks no plkst. 9:00 – 14:00.
2. No plkst. 7:00 – 14:00 slēgt Avotu ielu un norobeţot Tirgus teritoriju ar norādošām ceļa
zīmēm. Atbildīgais: Apes komunālās nodaļas vadītāja Edīte MEISTERE.
3. 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.
4. Noteikt, ka Tirgū atļauts piedalīties ikvienam interesentam, par to uzľemoties atbildību un
ievērojot Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktās prasības, Apes novada domes
saistošajos noteikumos noteikto un pasākuma organizēšanas noteikto kārtību.
5. Noteikt tūrisma darba organizatori Astru BINDI par atbildīgo personu par darbu koordināciju
un normatīvajos aktos noteikto Tirgus norises saskaľošanu ar uzraugošajām institūcijām,
reklāmu izvietošanu un tirdzniecības vietu ierādīšanu tirgus dalībniekiem.
6. Noteikt, ka atbildīgais par kultūras programmu Tirgus pasākuma laikā ir Apes tautas nama
vadītājas p.i. Diāna JAKOVĻEVA.
7. Noteikt atbildīgo par nodevu iekasēšanu Finanšu un grāmatvedības nodaļas kasieri Kaiju
DĀMI.
8. Uzdot Apes novada domes kārtībniekam Gvido SEMJONOVAM nodrošināt kārtību Tirgus
teritorijā š.g. 28.septembrī.
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 25.septembrī

sēdes protokols Nr. 14, 17.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.197
Apē
Par Apes novada izglītības iestāţu vadītāju mēneša darba algas likmju noteikšanu
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumu Nr. 836 “Pedagogu darba
samaksas noteikumi” 7.punktu, 1.pielikuma 3.tabulu “Izglītības iestāţu vadītāju, viľu vietnieku un
struktūrvienību vadītāju zemākās mēneša darba algas likmes” un saskaľā ar Izglītības, kultūras un
sporta komitejas 17.09.2014.lēmumu un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas
22.09.2014. lēmumu (prot.Nr.12, 17.p.) ,
1. Noteikt Apes novada pašvaldības izglītības iestāţu vadītājiem šādas mēneša darba algas
likmes laika periodam no 2014.gada 1.septembra līdz 2015.gada 31.augustam:
1.1. Dāvja Ozoliľa Apes vidusskolas direktorei Dinai MEISTEREI – 737,17 euro; finansējuma
avots – valsts budţeta mērķdotācija pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu
vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un
pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāţu pedagogu
darba samaksai;
1.2. Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas direktorei Ievai ZARIĽAi – 721,05 euro;
finansējuma avots – Apes novada pašvaldības budţets;
1.3. Trapenes pamatskolas direktoram Aivaram MALTAVNIEKAM – 721,05 euro; finansējuma
avots – Apes novada pašvaldības budţets;
1.4. Vidagas Sikšľu pamatskolas direktorei Unai REĶEI - 721,05 euro; finansējuma avots –
Apes novada pašvaldības budţets;
1.5. Gaujienas internātpamatskolas direktorei Vitai ANDERSONEI – 784,08 euro, nosakot
piemaksu 20% apmērā par darbu specifiskos apstākļos; finansējuma avots – valsts
budţeta mērķdotācija pašvaldību speciālo izglītības iestāţu pedagogu darba samaksai;
1.6. Apes pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” vadītājai – metodiķei Ilutai APINEI –
721,05 euro; finansējuma avots – Apes novada pašvaldības budţets;
1.7. Gaujienas pirmsskolas izglītības iestādes “Taurenītis” vadītājai Mārai LAZDIĽAI –
721,05 euro; finansējuma avots – Apes novada pašvaldības budţets;
1.8. Gaujienas mūzikas un mākslas skolas direktorei Ilzei DĀVEI - 721,05 euro; finansējuma
avots – Apes novada pašvaldības budţets.
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
sēdes protokols Nr. 14, 18.p

2014.gada 25.septembrī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.198
Apē
Par pedagogu apbalvošanu
Saskaľā ar Apes novada domes 22.03.2012. lēmumu Nr.65 „Par nolikuma par Apes novada
domes apbalvojumiem apstiprināšanu” (prot.Nr.5,8.p.), pamatojoties uz Apes novada pašvaldības
izglītības iestāţu iesniegumiem un Apes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas
17.09.2014.lēmumu,
1. Apbalvot ar Apes novada domes Atzinības rakstu un naudas balvu EUR 30 (trīsdesmit euro):
1.1. Dāvja Ozoliľa Apes vidusskolas skolotāju Guntu LIEPIĽU par panākumiem skolēnu
sagatavošanā vizuālās mākslas olimpiādēm;
1.2. Dāvja Ozoliľa Apes vidusskolas skolotāju Gitu LONSKU par skolēnu veiksmīgu
sagatavošanu olimpiādēm un ieguldījumu mūţizglītības veicināšanā novadā;
1.3. Dāvja Ozoliľa Apes vidusskolas skolotāju Tamāru ORLOVU par eksakto zinātľu
popularizēšanu un panākumiem skolēnu sagatavošanā bioloģijas olimpiādei;
1.4. Dāvja Ozoliľa Apes vidusskolas skolotāju Gundu PURAKALNI par veiksmīgu klases
audzināšanas darbu un skolēnu iesaistīšanu ārpusstundu aktivitātēs;
1.5. Dāvja Ozoliľa Apes vidusskolas skolotāju Aivu ZAĶI par ieguldīto darbu un atzīstamiem
rezultātiem darbā ar skolēniem ar īpašām vajadzībām;
1.6. Gaujienas internātpamatskolas skolotāju Lindu BARKOVSKU – par ieguldīto darbu
izglītojamo audzināšanā un klases kolektīva iesaistīšanu daţādos ārpusskolas konkursos;
1.7. Gaujienas internātpamatskolas skolotāju Guntu BRIEDI par veiksmīgu skolēnu
sagatavošanu tautas deju skatei;
1.8. Gaujienas internātpamatskolas skolotāju Modri BERĶI par ilggadīgu darbu dzīves
prasmju veidošanā izglītojamajiem;
1.9. Gaujienas internātpamatskolas skolotāju Ligiju KRECELI par skolēnu un skolotāju
izglītošanu darbam ar informācijas tehnoloģijām un ieguldījumu skolas bibliotēkas
pilnveidošanā;
1.10. Gaujienas internātpamatskolas skolotāju Mirdzu HARKINU par ieguldīto darbu
dzīves iemaľu un prasmju veidošanā izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām;
1.11. Gaujienas internātpamatskolas skolotāju Ilutu ŠURKINU par ilggadīgu darbu,
sirsnību pirmsskolas vecuma bērnu audzināšanā un ieguldījumu metodiskā darba
pilnveidē;
1.12. Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas skolotāju Ingu BAUMANI par ieguldījumu
skolas estētiskās vides veidošanā un skolēnu estētiskajā audzināšanā;
1.13. Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas skolotāju Vizbulīti JAUKULI par ieguldījumu
skolas estētiskās vides veidošanā un skolēnu estētiskajā audzināšanā;
1.14. Pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” skolotāja palīgu Lindu FEDOTOVU par
apzinīgu un radošu pieeju darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem;

1.15. Pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” skolotāju Bangu SMARODU par ilggadīgu
darbu ar pirmsskolas vecuma bērniem;
1.16. Pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” logopēdi Lienīti ZVEJNIECI par
mērķtiecīgu pedagoģisko darbu ar bērniem ;
1.17. Trapenes pamatskolas direktoru Aivaru MALTAVNIEKU par ieguldījumu un
sasniegumiem savas skolas pastāvēšanā un labiekārtošanā;
1.18. Vidagas Sikšľu pamatskolas skolotāju Jogitu KAZAKU par nozīmīgu ieguldījumu
audzināšanas un vides izglītības darbā.
2. Apbalvot ar naudas balvām EUR 40 (četrdesmit euro) apmērā:
2.1. Dāvja Ozoliľa Apes vidusskolas skolotāju Aldu LIEPIĽU;
2.2. Dāvja Ozoliľa Apes vidusskolas direktori Dinu MEISTERI;
2.3. Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas skolotāju Lūciju KAPAČU;
2.4. Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas skolotāju Janīnu VIŠĶERI;
2.5. Gaujienas internātpamatskolas skolotāju Rūtu KLIESMETI;
2.6. Gaujienas internātpamatskolas skolotāju Agiju LŪSI.
3. Apbalvojumus pasniedz domes priekšsēdētāja Astrīda HARJU 2014.gada 2.oktobrī .

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 25.septembrī

sēdes protokols Nr. 14, 19.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.199
Apē
Par ciema statusa atcelšanu Līzespasta ciemam Trapenes pagastā Apes novadā
Ľemot vērā, ka spēkā ir stājies Apes novada teritorijas plānojums 2014. - 2025. gadiem, ar kuru ir
grozītas Apes novada ciemu robeţas un statuss, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 4.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta pirmo daļu,
Atcelt ciema statusu Līzespasta ciemam.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloţa ielā
13A, Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma
paziľošanas dienas.
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 25.septembrī

sēdes protokols Nr. 14, 20.p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.200
Apē

Par adrešu sakārtošanu atbilstoši Apes novada teritorija plānojumam
2014. -2025. gadiem grafiskai daļai
Ľemot vērā, ka spēkā ir stājies Apes novada teritorijas plānojums 2014. 2025. gadiem, ar kuru ir
grozītas Apes novada ciemu robeţas un statusi, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma 15.pantu, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2., 6.,
8. un 29. punktu, dome nolemj:
1. Mainīt šādas adreses:
N.p.
k

Esošā adrese

t.gr.

Adreses
kods

Mainītā
adrese

"Dzintari", Gaujiena,
Gaujienas pag., Apes nov.,
LV-4339
"Silmaļi", Gaujiena,
Gaujienas pag., Apes nov.,
LV-4339

103899307

"Kalnadzintari", Gaujienas pag.,
Apes nov., LV-4339

103901605

"Silmaļi", Gaujienas pag.,
Apes nov., LV-4339

3

"Vītoliľi", Gaujiena,
Gaujienas pag., Apes nov.,
LV-4339

103902141

„Vītoli", Gaujienas pag.,
Apes nov., LV-4339

4

"Birzkalni", Trapene,
Trapenes pag., Apes nov.,
LV-4348
"Cielaviľas", Trapene,
Trapenes pag., Apes nov.,
LV-4348
"Graši", Trapene, Trapenes
pag., Apes nov., LV-4348
"Graši 2", Trapene, Trapenes
pag., Apes nov., LV-4348
"Gruntes", Trapene, Trapenes
pag., Apes nov., LV-4348
"Kristiľi", Trapene, Trapenes
pag., Apes nov., LV-4348
"Ozoliľi", Trapene, Trapenes
pag., Apes nov., LV-4348
"Rūķi 2", Trapene, Trapenes
pag., Apes nov., LV-4348

103706698

„Birzkalni", Trapenes pag.,
Apes nov., LV-4348

103706712

"Cielaviľas", Trapenes pag., Apes
nov., LV-4348

103706866

"Graši", Trapenes pag.,
Apes nov., LV-4348
"Graši 2", Trapenes pag., Apes
nov., LV-4348
"Gruntes", Trapenes pag., Apes
nov., LV-4348
"Kristiľi", Trapenes pag., Apes
nov., LV-4348
"Jaunozoliľi", Trapenes pag.,
Apes nov., LV-4348
"Rūķi 2", Trapenes pag., Apes
nov., LV-4348

1
2

5

6
7
8
9
10
11

103706874
103706882
1, 2,
3

103707031
103707193
103707304

12

"Vilciľi", Trapene, Trapenes
pag., Apes nov., LV-4348

13

"Vilniľi", Trapene, Trapenes
pag., Apes nov., LV-4348
"Vizbuļi", Trapene, Trapenes
pag., Apes nov., LV-4348
"Ausekļi", Līzespasts,
Trapenes pag., Apes nov.,
LV-4348
"Bērzāji", Līzespasts,
Trapenes pag., Apes nov.,
LV-4348
"Bērziľi", Līzespasts,
Trapenes pag., Apes nov.,
LV-4348
"Ceļmalas", Līzespasts,
Trapenes pag., Apes nov.,
LV-4348
"Dravnieki", Līzespasts,
Trapenes pag., Apes nov.,
LV-4348
"Druviľas", Līzespasts,
Trapenes pag., Apes nov.,
LV-4348
"Dzintari", Līzespasts,
Trapenes pag., Apes nov.,
LV-4348
"Indrāni", Līzespasts,
Trapenes pag., Apes nov.,
LV-4348
"Jaundravnieki 1",
Līzespasts, Trapenes pag.,
Apes nov., LV-4348
"Jaunkrasti", Līzespasts,
Trapenes pag., Apes nov.,
LV-4348
"Jaunlīzēni", Līzespasts,
Trapenes pag., Apes nov.,
LV-4348
"Jaunvārkales", Līzespasts,
Trapenes pag., Apes nov.,
LV-4348
"Kociľi", Līzespasts,
Trapenes pag., Apes nov.,
LV-4348
"Ķikuti", Līzespasts,
Trapenes pag., Apes nov.,
LV-4348
"Lazdiľas", Līzespasts,
Trapenes pag., Apes nov.,
LV-4348
"Lejiľas", Līzespasts,
Trapenes pag., Apes nov.,
LV-4348
"Līdumnieki", Līzespasts,
Trapenes pag., Apes nov.,

14
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1,2,
3, 4

105377133

"Vilciľi", Trapenes pag., Apes
nov., LV-4348

103707595

"Vilniľi", Trapenes pag., Apes
nov., LV-4348
"Vizbuļi", Trapenes pag., Apes
nov., LV-4348
"Ausekļi", Trapenes pag., Apes
nov., LV-4348

103707601
103707667

103707675

"Bērzāji", Trapenes pag., Apes
nov., LV-4348

103707683

"Bērziľi", Trapenes pag., Apes
nov., LV-4348

103707691

"Ceļmalas", Trapenes pag., Apes
nov., LV-4348

103707714

"Dravnieki", Trapenes pag., Apes
nov., LV-4348

103707722

"Druviľas", Trapenes pag., Apes
nov., LV-4348

103707730

"Dzintari", Trapenes pag., Apes
nov., LV-4348

103707747

"Indrāni", Trapenes pag., Apes
nov., LV-4348

103708234

"Jaundravnieki 1", Trapenes pag.,
Apes nov., LV-4348

103707755

"Jaunkrasti", Trapenes pag., Apes
nov., LV-4348

105696921

"Jaunlīzēni", Trapenes pag., Apes
nov., LV-4348

103707763

"Jaunvārkales", Trapenes pag.,
Apes nov., LV-4348

103707771

"Kociľi", Trapenes pag., Apes
nov., LV-4348

103707788

"Ķikuti", Trapenes pag., Apes
nov., LV-4348

103707796

"Lazdiľas", Trapenes pag., Apes
nov., LV-4348

103707802

"Lejiľas", Trapenes pag., Apes
nov., LV-4348

103707810

"Līdumnieki", Trapenes pag.,
Apes nov., LV-4348

32
33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47
48
49
50

51

LV-4348
"Līze", Līzespasts, Trapenes
pag., Apes nov., LV-4348
"Līzespasts", Līzespasts,
Trapenes pag., Apes nov.,
LV-4348
"Līzespasts 1", Līzespasts,
Trapenes pag., Apes nov.,
LV-4348
"Līzespasts 2", Līzespasts,
Trapenes pag., Apes nov.,
LV-4348
"Mārtiľi", Līzespasts,
Trapenes pag., Apes nov.,
LV-4348
"Mauriľi", Līzespasts,
Trapenes pag., Apes nov.,
LV-4348
"Mednieki", Līzespasts,
Trapenes pag., Apes nov.,
LV-4348
"Podnieki", Līzespasts,
Trapenes pag., Apes nov.,
LV-4348
"Priedulāji", Līzespasts,
Trapenes pag., Apes nov.,
LV-4348
"Silvas", Līzespasts,
Trapenes pag., Apes nov.,
LV-4348
"Vecvārkales", Līzespasts,
Trapenes pag., Apes nov.,
LV-4348
"Vidiľi", Līzespasts,
Trapenes pag., Apes nov.,
LV-4348
"Viesturi", Līzespasts,
Trapenes pag., Apes nov.,
LV-4348
"Virsaiši", Līzespasts,
Trapenes pag., Apes nov.,
LV-4348
"Zemzari", Līzespasts,
Trapenes pag., Apes nov.,
LV-4348
"Graudiľi", Vidaga, Virešu
pag., Apes nov., LV-4355
"Imantas", Vidaga, Virešu
pag., Apes nov., LV-4355
"Jaunsilgaļi", Vidaga, Virešu
pag., Apes nov., LV-4355
"Kalnasilgaļi", Vidaga,
Virešu pag., Apes nov., LV4355
"Ķegumi", Vidaga, Virešu
pag., Apes nov., LV-4355

1,2,3, 103707827
4
1,2,3, 106076572
4,5,6,
7
1,2,3 106237071

"Līze", Trapenes pag., Apes nov.,
LV-4348
"Līzespasts", Trapenes pag., Apes
nov., LV-4348

1,2,3, 103707835
4,5,.6
7,8
103707851

"Līzespasts 2", Trapenes pag.,
Apes nov., LV-4348

"Līzespasts 1", Trapenes pag.,
Apes nov., LV-4348

"Mārtiľi", Trapenes pag., Apes
nov., LV-4348

103707843

"Mauriľi", Trapenes pag., Apes
nov., LV-4348

103707868

"Mednieki", Trapenes pag., Apes
nov., LV-4348

103707876

"Podnieki", Trapenes pag., Apes
nov., LV-4348

103707884

"Priedulāji", Trapenes pag., Apes
nov., LV-4348

103707892

"Silvas", Trapenes pag., Apes
nov., LV-4348

103707907

"Vecvārkales", Trapenes pag.,
Apes nov., LV-4348

103707915

"Vidiľi", Trapenes pag., Apes
nov., LV-4348

103707923

"Viesturi", Trapenes pag., Apes
nov., LV-4348

103707931

"Virsaiši", Trapenes pag., Apes
nov., LV-4348

103707948

"Zemzari", Trapenes pag., Apes
nov., LV-4348

103370074

"Graudiľi", Virešu pag., Apes
nov., LV-4355
"Imantas", Virešu pag., Apes nov.,
LV-4355
"Jaunsilgaļi", Virešu pag., Apes
nov., LV-4355
"Kalnasilgaļi", Virešu pag., Apes
nov., LV-4355

104628404
103374764
103370242

103370765

"Ķegumi", Virešu pag., Apes nov.,
LV-4355

"Nomalnieki", Vidaga,
Virešu pag., Apes nov., LV4355
"Roţkalni", Vidaga, Virešu
pag., Apes nov., LV-4355
"Sērmūkši", Vidaga, Virešu
pag., Apes nov., LV-4355
"Silgaļi", Vidaga, Virešu
pag., Apes nov., LV-4355
"Vecsilgaļi", Vidaga, Virešu
pag., Apes nov., LV-4355
"Silājs", Virešu pag., Apes
nov., LV-4355

105753125

"Nomalnieki", Virešu pag., Apes
nov., LV-4355

103373906

"Roţkalni", Virešu pag., Apes
nov., LV-4355
"Sērmūkši", Virešu pag., Apes
nov., LV-4355
"Silgaļi", Virešu pag., Apes nov.,
LV-4355
"Vecsilgaļi", Virešu pag., Apes
nov., LV-4355
Silājs", Vidaga, Virešu pag., Apes
nov., LV-4355

58

"Gobas", Vireši, Virešu pag.,
Apes nov., LV-4355

104628486

"Gobas", Virešu pag., Apes nov.,
LV-4355

59

"Gobas 2", Vireši, Virešu
pag., Apes nov., LV-4355
"Jauntilderi", Vireši, Virešu
pag., Apes nov., LV-4355
"Lejasţagatas", Vireši,
Virešu pag., Apes nov., LV4355
"Mietiľi", Vireši, Virešu
pag., Apes nov., LV-4355
"Pavasari", Vireši, Virešu
pag., Apes nov., LV-4355
"Rūķi", Vireši, Virešu pag.,
Apes nov., LV-4355
"Smēdīte", Vireši, Virešu
pag., Apes nov., LV-4355

105693563

"Gobas 2", Virešu pag., Apes
nov., LV-4355
"Jauntilderi", Virešu pag., Apes
nov., LV-4355
"Lejasţagatas", Virešu pag., Apes
nov., LV-4355

52

53
54
55
56
57

60
61

62
63
64
65

103370757
105693940
103374924
105693965

103370531
103369996

1,2,3

103375508
103370685
103370660
103369143

"Mietiľi", Virešu pag., Apes nov.,
LV-4355
"Pavasari", Virešu pag., Apes
nov., LV-4355
"Rūķi", Virešu pag., Apes nov.,
LV-4355
"Smēdīte", Virešu pag., Apes nov.,
LV-4355

2. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3684 003 0184 adresi - "Kristiľi", Trapenes
pag., Apes nov., LV-4348.
N.p.
k

3. Mainīt nosaukumus īpašumiem:
Esošais nosaukums

Mainītais nosaukums

"Dzintari", Gaujiena,
Gaujienas pag., Apes nov.

"Kalnadzintari", Gaujienas pag.,
Apes nov.,

2

"Silmaļi", Gaujiena,
Gaujienas pag., Apes nov.

"Silmaļi", Gaujienas pag.,
Apes nov.

3

"Vītoliľi", Gaujiena,
Gaujienas pag., Apes nov.

„Vītoli", Gaujienas pag.,
Apes nov.

4

"Ozoliľi", Trapene, Trapenes
pag., Apes nov.

"Jaunozoliľi", Trapenes pag.,
Apes nov.

1

Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloţa ielā
13A, Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma
paziľošanas dienas.

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 25.septembrī

sēdes protokols Nr. 14, 21.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.201
Apē
Par nekustāmā īpašuma „Druvas” Apes pagastā, Apes novadā, daļas nodošanu iznomāšanai
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punktu, 41.panta pirmās daļas 4.punktu un 77.panta ceturto daļu, likuma „Par valsts un
pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu un 6.1pantu un saskaľā ar
Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”
un Sabiedrības ar ierobeţotu atbildību LV&KV 16.07.2010. vērtējumu Nr. 262-4578 „Par
iespējamajām nomas maksām „Druvas” Apes pagastā, Apes novada ēkām”,
1. Nodod iznomāšanai daļu no nekustamā īpašuma „Druvas”, Apes pagastā, Apes
novadā, kadastra Nr. 3625 003 0046 - zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu
36250030078 daļu 0,03 ha platībā un uz zemesgabala esošās ēkas - dienesta
viesnīcas, kadastra apzīmējums 3625 003 0046 009 daļu- telpu Nr.4 pirmā stāvā ar
platību 135,5 m2;
2. Noteikt izsoles veidu rakstiska izsole;
3. Noteikt publicējamo informāciju par nomas objektu un nosacīto nomas maksu, un
pieteikumu iesniegšanas termiľu - pielikums Nr.1;
4. Apstiprināt pieteikumu veidlapu dalībai izsolē – pielikums Nr.2;
5. Apstiprināt nomas līguma projektu – pielikums Nr.3.
Pielikumā : pielikumi - Nr.1 - noteikumi, Nr.2 - pieteikuma forma, Nr. 3 - nomas līguma projekts.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloţa ielā
13A, Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma
paziľošanas dienas.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Pielikums Nr.1
Apes novada domes
25.09.2014. lēmumam Nr.201 (prot. Nr.14, 21.p.)
Noteikumi par telpu nomas tiesībām uz daļu nekustamā īpašuma „Druvas” Apes pagastā, Apes
novadā, LV-4337
NOMAS OBJEKTA ADRESE
Īpašums „Druvas” Apes pagastā, Apes novadā, LV-4337
KADASTRA APZĪMĒJUMS
3625 003 0046 009
IZNOMĀJAMO TELPU
Ēkas - dienesta viesnīcas, kadastra apzīmējums 3625 003 0046 009
PLATĪBA
daļa- telpa Nr.4, pirmā stāvā ar platību 135,5 m2; (viens simts
trīsdesmit pieci un 5 desmitdaļas kv.m.) platībā
IZMANTOŠANAS VEIDS
IZSOLES NOSACĪTĀ NOMAS
MAKSA

Raţošanas, noliktavas, administrācijas vajadzībām
Saskaľā ar Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumiem Nr.515
„Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību,
nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” un 2010.gada 16.jūlija SIA LV&KV vērtējumu
Nr. 262-4578 „Par iespējamajām nomas maksām „Druvas” Apes
pagastā, Apes novada ēkām” noteikta nosacītā nomas maksa par
telpām ne mazāka kā 0,10 EUR/m2 par vienu kvadrātmetru
iznomājamās platības (bez PVN) mēnesī
PIESAISTĪTĀ ZEMES GABALA Maksa par piesaistītā zemes gabala (ar kadastra apzīmējumu
NOMAS MAKSA
36250030078 ,0,03 ha platībā) daļas lietošanu sastāda - 1,5 %
apjomā no zemes kadastrālās vērtības (bez PVN) mēnesī.
IZNOMĀŠANAS
12 (divpadsmit ) gadi
MAKSIMĀLAIS TERMIĽŠ
IZSOLES VEIDS,
Rakstiska izsole (pirmā rakstiskā izsole). Izsoles pretendents
REĢISTRĒŠANAS KĀRTĪBA,
pieteikumu (paraugs pielikumā) iesniedz slēgtā aploksnē. Uz
ATVĒRŠANAS DATUMS,
aploksnes norāda, ka pieteikums tiek iesniegts rakstiskai izsolei, kā
LAIKS UN VIETA
arī nomas objektu, nekustamajam īpašumam arī adresi, kadastra
numuru/apzīmējumu un nomas tiesību pretendentu. Pieteikumus
iznomātājs reģistrē katru darba dienu Apes novada domē, pie
sekretāres. Pieteikuma atvēršana notiks 2014.gada 13.oktobrī
plkst.12.00, Apes novada domes zālē Stacijas ielā 2, Apē, Apes
novadā, LV-4337
TERMIĽŠ PIETEIKUMU
no sludinājuma publicēšanas dienas, līdz 2014.gada 13.oktobrim
IESNIEGŠANA
plkst.11.00, pie sekretāres, Apes novada domē, Stacijas ielā 2, Apē,
Apes novadā, LV-4337
NOMAS TIESĪBU
Nav pienākums veikt kapitālieguldījumus
PIEŠĶIRŠANAS ĪPAŠIE
Nav atļauts nodot apakšnomā
NOSACĪJUMI
IZNOMĀTĀJS
Apes novada dome, Stacijas ielā 2, Apē, Apes novadā, LV-4337
NOMAS LĪGUMA PROJEKTS
Ar nomas līguma projektu var iepazīties uz vietas Apes novada
domē, Stacijas ielā 2, Apē, Apes novadā, LV-4337
un Apes
pašvaldības mājaslapā internetā www.apesnovads.lv
OBJEKTA APSKATE
Objektu var apskatīt darbdienās no plkst. 09.00-13.00,
(vieta, laiks)
kontaktpersona: J.Ronimoiss tel.: 26521637
Domes priekšsēdētāja
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Pielikums Nr.2
Apes novada domes
25.09.2014. lēmumam Nr.201 (prot. Nr.14, 21.p.)
PIETEIKUMS dalībai izsolē
Kandidāts:
vārds, uzvārds/ nosaukums_____________________________________________________,
personas kods /vienotais reģ.Nr._________________________________________________,
deklarētā dzīvesvietas adrese/ juridiskā adrese______________________________________,
pasta adrese
_______________________________________________________,
bankas rekvizīti ______________________________________________________________
_______________________________________________________,
persona, kura ir
tiesīga pārstāvēt
Pretendentu vai
pilnvarotā persona
_______________________________________________________.
Ar šī pieteikuma iesniegšanu _____________________________/Kandidāta nosaukums/ piesaka savu
dalību daļas no nekustamā īpašuma „Druvas” Apes pagastā, Apes novadā, kadastra Nr. 3625 003
0046, nomas tiesību rakstiskā izsolē, kur nomas objekts:
Daļa no nekustamā īpašuma „Druvas”, Apes pagastā, Apes novadā, kadastra Nr. 3625 003 0046 zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 36250030078 daļa 0,03 ha platībā un uz zemesgabala esošās
ēkas - dienesta viesnīcas, kadastra apzīmējums 3625 003 0046 009 daļu- telpa Nr.4 pirmā stāvā ar
platību 135,5 m2;
Apliecinām, ka:
1. Mums ir skaidras un saprotamas mūsu tiesības un pienākumi, kas ir noteikti izsoles
normatīvajos aktos;
2. Apliecinām, ka __________________/Kandidāta nosaukums/ nav nodokļu parādu, parādu
pašvaldībai par nolīgto saistību izpildi, nav iesaistīts tiesvedībā un nav pasludināta
maksātnespēja.
3. Esam iepazinušies ar Apes novada domes 25.09.2014. lēmumu Nr.201 (prot. Nr.14, 21.p.),
tai skaitā visu tā pielikumu, saturu, atzīstam to par pareizu, saprotamu un atbilstošu;
4. Mums ir skaidras un saprotamas lēmumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai,
līguma priekšmets, līguma noteikumi un iznomātāja izvirzītās prasības nomnieka darbībai,
līdz ar ko atzīstam, ka iznomāšanas komisija ir nodrošinājusi mums iespēju bez
neattaisnojama riska iesniegt savu piedāvājumu izsolei;
5. Piekrītam pildīt pievienotajā nomas līguma projektā noteiktos pienākumus;
6. Visas izsoles piedāvājumā sniegtās ziľas par Kandidātu un tā piedāvājumiem ir patiesas;
7. Neesam ieinteresēti citu Kandidātu šai izsolei iesniegtajos piedāvājumos.
8. Pielikumā reģistrācijas apliecības kopija un LR UR lēmums par __________amatpersonām.
Par izsolītā nekustama īpašuma nomu piedāvājam šādu nomas maksu:
_____(______________________)EUR/m2 bez PVN mēnesī.
(amats, paraksts, atšifrējums)

paraksts

