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 26.jūnijā

sēdes protokols Nr. 10, 1.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.124
Apē
Par Apes novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam apstiprināšanu un Apes novada
pašvaldības domes 26.06.2014. saistošo noteikumu Nr. 7/2014
„Par Apes novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumiem un grafisko daļu” apstiprināšanu
Izvērtējot Apes novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam pilnveidotās redakcijas
publiskās apspriešanas rezultātus un plānojumu izstrādes projekta vadītājas D.Straubes sagatavoto
ziņojumu, kurā ietverts pārskats par institūciju atzinumiem un saņemtajiem priekšlikumiem un
iebildumiem, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 14.panta otrās daļas 1. punktu, 21.panta
pirmās daļas 3. un 16.punktu, Teritorijas plānošanas likuma 6.panta sesto daļu, 7.panta sestās daļas
otro punktu, Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumi Nr.711 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem" 5., 65., 94. un 95. punktu, un Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 19.06.2014. lēmumu (prot.Nr.9, 1.p.) dome nolemj:
1. Apstiprināt Apes novada teritorijas plānojumu 2014.-2025.gadam un pieņemt saistošos
noteikumus Nr.7/2014 „Par Apes novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumiem un grafisko daļu‖.
2. Noteikt, ka saistošie noteikumi Nr.7/2014 „Par Apes novada teritorijas plānojuma 2014.2025.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un grafisko daļu‖ stājas spēkā
nākamajā dienā pēc tam, kad lēmums par pašvaldības saistošo noteikumu izdošanu publicēts
laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
3. Ar saistošo noteikumu Nr.7/2014 „Par Apes novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un grafisko daļu‖ spēkā stāšanos zaudē
spēku Apes novada domes 24.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 5 ―Par Apes novada teritorijas
plānojumu‖.
4. Apstiprinātā Apes novada teritorijas plānojumu 2014.-2025.gadam eksemplāru divu nedēļu
laikā iesniegt:
4.1. Papīra un digitālā formātā Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijai;
4.2. Digitālā formātā Valsts zemes dienestam un Vidzemes plānošanas reģionam.
5. Nodrošināt izstrādātā plānošanas dokumenta pieejamību pašvaldībā un pašvaldības interneta
vietnē
http://www.apesnovads.lv/apes-novads/pasvaldiba/normativie-akti-un-attistibasplanosana/teritorijas-planojumi.
Domes priekšsēdētājas vietnieks
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Apstiprināti
ar Apes novada domes
26.06.2014 lēmumu Nr. 124 (prot.Nr.10, 1.p.)

APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 26.06.2014. SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.7/2014
„PAR APES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2014.-2025.GADAM TERITORIJAS IZMANTOŠANAS
UN APBŪVES NOTEIKUMIEM UN GRAFISKO DAĻU”

Izdoti pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1. punktu, 21.panta
pirmās daļas 3. un 16.punktu, Teritorijas plānošanas likuma 6.panta sesto daļu, 7.panta sestās
daļas otro punktu, Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumi Nr.711 "Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 5., 65., 94. un 95. Punktiem
Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā Noteikumi) nosaka, ka visām fiziskajām un juridiskajām
personām, kuru īpašumā, lietošanā vai apsaimniekošanā Apes novadā ir nekustamais īpašums (ēkas un
būves vai to daļas, zemes gabali vai to daļas), tas izmantojams tikai saskaņā ar šo Noteikumu
pielikumā esošajiem dokumentiem elektroniskā veidā:
1. Teritorijas plānojuma II daļu ―Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi‖ – 36.lpp.
2. Teritorijas plānojuma III daļu – „Grafiskā daļa‖ (kartes) - funkcionālais zonējums, novada pilsētas,
novada pagastu un ciemu robežas:
2.1. Apes pilsētas teritorijas funkcionālā zonējuma karte, M 1:5000
2.2. Apes pagasta teritorijas funkcionālā zonējuma karte, M 1:15 000
2.3. Gaujienas pagasta teritorijas funkcionālā zonējuma karte, M 1:15 000
2.4.Trapenes pagasta teritorijas funkcionālā zonējuma karte, M 1:15 000
2.5.Virešu pagasta teritorijas funkcionālā zonējuma karte, M 1:15 000
2.6. Apes novada ciemu teritorijas funkcionālā zonējuma karte, M 1:5000.
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sēdes protokols Nr. 10, 2.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.125
Apē
Par Vides pārskata Apes novada teritorijas plānojumam 2014.-2025.gadam apstiprināšanu

Izvērtējot Apes novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam pilnveidotās redakcijas un
Vides pārskata pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas rezultātus, plānojumu izstrādes projekta
vadītājas D.Straubes sagatavoto ziņojumu, kurā ietverts pārskats par institūciju atzinumiem un
saņemtajiem priekšlikumiem un iebildumiem,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 14.panta otrās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās
daļas 3.punktu, Ministru kabineta 13.10.2012. noteikumu Nr.1178 „Attīstības plānošanas dokumentu
izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi‖ 34.punktu un Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 19.06.2014. lēmumu (prot.Nr.9, 2.p.) dome nolemj:
1. Apstiprināt Vides pārskatu Apes novada teritorijas plānojumam 2014.-2025.gadam.
2. Paziņojumu par Vides pārskata Apes novada teritorijas plānojumam 2014.-2025. gadam
apstiprināšanu publicēt pašvaldības mājas lapā – http://www.apesnovads.lv/apesnovads/pasvaldiba/normativie-akti-un-attistibas-planosana/teritorijas-planojumi/ ,
laikrakstā „Malienas Ziņas‖ un Apes novada informatīvajā izdevumā „Apes Novada Ziņas‖.

Domes priekšsēdētājas vietnieks
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APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.126
Apē
Par Apes novada domes 2013.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 69.panta pirmās
daļas 7.punktu un 72.pantu, "Likuma par budžeta un finanšu vadību" 14.panta trešo daļu, Ministru
kabineta 05.05.2010. noteikumiem Nr.413 "Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem", Apes
novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 19.06.2014. lēmumu (prot.Nr.9, 3.p.)
1. Apstiprināt Apes noada domes 2013.gada publisko pārskatu.
2. Mēneša laikā publicēt Apes novada domes 2013.gada publisko pārskatu Apes novada
mājas lapā internetā www.apesnovads.lv .
3. Iesniegt Apes novada domes 2013.gada publisko pārskatu Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai publicēšanai mājas lapā internetā.
Pielikumā Apes novada domes 2013.gada publiskais pārskats uz 36 lapām.

Domes priekšsēdētājas vietnieks
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sēdes protokols Nr. 10, 4.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.127
Apē
Par Apes novada pašvaldības domes 29.05.2014. saistošo noteikumu Nr.6/2014
„Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” projekta precizētas redakcijas apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 21.panta pirmās
daļas 16.punktu, 43.panta trešo daļu, 43.1 .pantu 45.pantu, izveidojušus reālo situāciju Apes novadā,
kas papildina tiesisku pamatu, lai pilnvērtīgāk risinātu ar dzīvokļiem saistītos jautājumus Apes novada
iedzīvotājiem un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 19.06.2014. lēmumu
(prot.Nr.9, 4.p.),
1. Apstiprināt Apes novada pašvaldības domes 29.05.2014. saistošo noteikumu Nr.6/2014
„Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā‖ projekta precizētu redakciju.
2. Saistošo noteikumu projekta precizēta redakcija triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas
elektroniskā veidā ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu
nosūtāmi Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi par
pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likuma noteiktajā termiņā atzinums nav
saņemts, publicēt saistošos noteikumus Apes novada informatīvajā izdevumā ―Apes novada ziņas‖.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publikācijas.
5. Pēc saistošo noteikumu
www.apesnovads.lv.

spēkā

stāšanās

publicēt

tos

pašvaldības

mājas

lapā

Pielikumā :
1. Saistošie noteikumi Nr.6/2014 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”, ar 1.pielikumu - uz
5 lpp.
2. Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem. Nr.6/2014 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu
risināšanā- uz 1 lpp.
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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
2014.gada 26.jūnijā

sēdes protokols Nr. 10, 4.p
Apstiprināti
ar Apes novada domes
29.05.2014 lēmumu Nr. 105 (prot.Nr.9, 6.p.)
Precizēta projekta redakcija
Apes novada domes 26.06.2014.
lēmums Nr.127 (prot.Nr.10, 4.p.)

APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 29.05.2014
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.6/2014
„PAR PALĪDZĪBU DZĪVOKĻA JAUTĀJUMU RISINĀŠANĀ”
Izdoti saskaņā ar likuma ―Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā‖ 6.panta otro daļu, 14.panta pirmās daļas 1.p. ―c‖ un
6.p, septīto daļu,15.pantu, 17.panta pirmo daļu, 24.pantu

I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka personas, kuras ir tiesīgas saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļu
jautājumu risināšanā, kārtību, kādā personas reģistrējamas pašvaldības palīdzības reģistrā, un
kārtību, kādā pašvaldība sniedz minēto palīdzību.
2. Šie noteikumi attiecināmi uz personām, kuras savu dzīvesvietu deklarējušas Apes novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā, izņemot šo noteikumu 9.2. un 9.3.punktā minētās personas.
3. Apes novada pašvaldība sniedz šāda veida palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā:
3.1. pašvaldībai piederošās vai nomātās dzīvojamās telpas izīrēšana;
3.2. nodrošināšana ar pagaidu dzīvojamo telpu;
3.3. palīdzības sniegšana īrētās dzīvojamās telpas apmaiņai pret citu īrējamu dzīvojamo telpu;
4. Iesniegtos dokumentus reģistrācijas secībā Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā izskata
un lēmumu par personas atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību un iekļaušanu dzīvojamo telpu
izīrēšanas reģistrā, par atteikumu personu reģistrēt dzīvojamo telpu izīrēšanas reģistrā, par personas
izslēgšanu no dzīvojamo telpu izīrēšanas reģistra, pārreģistrācijas veikšanu, par šajos noteikumos
minētās palīdzības piešķiršanu pieņem Apes novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisija
(turpmāk tekstā – Komisija).
5. Komisijas pieņemto lēmumu var apstrīdēt Apes novada domē.
6. Komisija veido šādus palīdzības reģistrus:
7.1. pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanai prioritāri;
7.2. pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanai vispārējā kārtībā;
7.3. īrētās dzīvojamās telpas apmaiņai pret citu īrējamu dzīvojamo telpu.
7. Šo noteikumu 3.4.punktā un 3.5.punktā minēto palīdzību sniedz Apes novada pašvaldības Sociālais
dienests.

II Pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšana, reģistrācijas, piedāvāšanas un izīrēšanas
kārtība
8. Personas, kuras ir tiesīgas saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot dzīvojamo telpu
prioritāri :
8.1. personas, kurām saskaņā ar likumu "Par dzīvojamo telpu īri" 28.2 panta pirmajā daļā, 28.3 panta
pirmajā daļā un 28.4 panta otrajā daļā paredzētajos gadījumos sniedzama palīdzība gadījumos,
ja tās tiek izliktas no īrētās dzīvojamās telpas un ja tās ir :
8.1.1. maznodrošinātas personas, kuras sasniegušas pensijas vecumu vai personas ar
invaliditāti,
8.1.2. maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens
nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona, maznodrošināta pensijas vecumu
sasniegusi persona vai maznodrošināta persona, kura ir invalīds,
8.1.3. vientuļi pensionāri, kuru pensija nepārsniedz valstī noteikto minimālo algu.
8.2. politiski represētās personas, kuras tiek izliktas no dzīvojamās telpas likuma "Par dzīvojamo
telpu īri" 28.2 panta pirmajā daļā, 28.3 panta pirmajā daļā vai 28.4 panta otrajā daļā paredzētajā
gadījumā, ja to lietošanā nav citas dzīvojamās telpas;
8.3. personas, kuras tiek izliktas no tām piederoša dzīvokļa, ja uz dzīvokļa īpašumu ir vērsta
piedziņa sakarā ar maksājumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas
lietošanu, mājas uzturēšanu, ekspluatāciju un remonta izdevumiem un ja tās ir:
8.3.1. maznodrošinātas personas, kuras sasniegušas pensijas vecumu vai personas ar
invaliditāti,
8.3.2. maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens
nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona, maznodrošināta pensijas vecumu
sasniegusi persona vai maznodrošināta persona, persona ar invaliditāti,
8.3.3. politiski represētās personas, ja to lietošanā nav citas dzīvojamās telpas;
8.4. bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti bērnu aprūpes un
audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, — pēc tam, kad beigusies viņu
uzturēšanās bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, vai arī tad,
kad viņi beiguši mācības izglītības iestādē, ja viņiem nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā
iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā;
8.5. repatrianti, kuri izceļojuši no Latvijas laikā līdz 1990.gada 4.maijam un kuriem nav iespējams
likumā noteiktajā kārtībā iemitināties pirms izceļošanas no Latvijas aizņemtajā dzīvojamā
telpā, vai repatrianti, kuri dzimuši ārvalstīs vai izceļojuši no Latvijas pēc 1990.gada 4.maija un
izceļošanas brīdī bijuši nepilngadīgi;
8.6. maznodrošinātas politiski represētās personas;
8.7. maznodrošinātas personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, ja tās
pirms notiesāšanas dzīvoja attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā un tām nav
iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā. Šis
noteikums neattiecas uz tām personām, kuras devušas piekrišanu privatizēt to īrēto valsts vai
pašvaldības dzīvokli citai personai un noslēgušas ar šo personu vienošanos par dzīvojamās
telpas lietošanas tiesību izbeigšanu vai ar kuru piekrišanu dzīvoklis ir pārdots vai citādi
atsavināts un darījuma rezultātā persona zaudējusi lietošanas tiesības uz attiecīgo dzīvokli;
8.8. maznodrošinātai personai, kuras īrētā vai īpašumā esoša dzīvojamā telpa ir avārijas stāvoklī;
8.9. personas, kuras dzīvo denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā un lietojušas
dzīvokli līdz īpašuma tiesību atjaunošanai;
9. Personas, kuras ir tiesīgas saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot dzīvojamo telpu
vispārējā kārtībā:
9.1. maznodrošinātām vai trūcīgām personām (ģimenēm), kuras audzina trīs vai vairāk
nepilngadīgus bērnus un īrē (lieto) vienistabas dzīvokli, vienu istabu vai tādu dzīvojamo telpu,
kuras dzīvojamā platība ir mazāka par 6 m2 uz vienu cilvēku;
9.2. maznodrošinātām vai trūcīgām ģimenēm, kuras ir noslēgušas laulību pēdējā gada laikā un
ģimene īrē (lieto) vienistabas dzīvokli, vienu istabu vai tādu dzīvojamo telpu, kuras dzīvojamā
platība ir mazāka par 6 m2 uz vienu cilvēku,
9.3. darbiniekiem, kas nodrošina pašvaldības funkciju izpildi;

9.4. novada administratīvajā teritorijā deklarētās personas, kuru īpašumā vai valdījumā nav
dzīvojamās platības.
10. Persona, kura vēlas īrēt dzīvokli, iesniedz Apes novada attiecīgajā pagasta pārvaldē rakstisku,
motivētu iesniegumu, kas adresēts Apes novada pašvaldībai, kuru paraksta visi pilngadīgie
ģimenes locekļi un dokumentus, kas apliecina, ka šī persona ir tiesīga saņemt palīdzību.
Iesniegumā persona ar savu parakstu apliecina, to:
10.1. ka tās īpašumā (arī kopīpašumā) vai lietošanā nav cita dzīvojamā platība;
10.2. ka tā pēdējo piecu gadu laikā nav devusi piekrišanu privatizēt tās īrēto valsts vai
pašvaldības dzīvokli citai personai un noslēgusi ar šo personu vienošanos par dzīvojamās
telpas lietošanas tiesību izbeigšanu vai nav devusi piekrišanu atsavināt dzīvokli un
darījuma rezultātā zaudējusi lietošanas tiesības uz attiecīgo dzīvokli.
11. Persona iesniedz rakstisku iesniegumu, pievienojot vai uzrādot šādus dokumentus:
11.1. personas, kuras tiek izliktas no dzīvokļa, pamatojoties uz tiesas spriedumu - arī spēkā
stājušos tiesas spriedumu par izlikšanu no dzīvokļa kopiju, uzrādot oriģinālu;
11.2. politiski represētās personas - politiski represētās personas apliecības kopiju, uzrādot
oriģinālu;
11.3. repatrianti – repatrianta izziņu, uzrādot oriģinālu un arhīva izziņu par repatrianta, viņa
vecāku vai vecvecāku pēdējo pastāvīgo pierakstu pirms izceļošanas no Latvijas;
11.4. personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas – atbrīvojuma izziņas
kopiju, uzrādot oriģinālu;
12. Lēmumu par bērna bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna ievietošanu valsts audzināšanas
iestādē vai nodošanu aizbildnībā, par aizbildnības tiesību izbeigšanos vai aprobežošanu komisijas
atbildīgais darbinieks pieprasa bāriņtiesai.
13. Izziņu par personas atbilstību maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusam komisija pieprasa
Sociālajam dienestam.
14. Pēc personas iesnieguma saņemšanas Komisija 10 dienu laikā apseko personu dzīvesvietā, par ko
sastāda apsekošanas aktu (1.pielikums).
15. Pašvaldības funkciju realizēšanai darbā uzaicinātajam speciālistam jāiesniedz darba devēja
pamatots lūgums par dzīvojamās telpas nepieciešamību.
16. Pašvaldības neizīrēto dzīvokļu uzskaiti veic Komisija, uzskaitot tos atsevišķā reģistrā.
17. Personu palīdzības reģistru kārto Komisija un reizi gadā uz 1.martu aktualizē reģistrā iekļauto
personu kārtas numurus, pamatojoties uz dokumentiem, kas apliecina personas tiesības īrēt
dzīvokli.
18. Ikvienu neizīrētu pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu vispirms piedāvā īrēt personām, kurām
palīdzība dzīvojamās telpas izīrēšanā sniedzama neatliekami, ja tādas ir. Ja šādu personu nav vai
tās visas rakstveidā atteikušās īrēt attiecīgo dzīvojamo telpu, to piedāvā īrēt personām, kuras
reģistrētas palīdzības sniegšanas reģistrā to personu grupā, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas
prioritāri. Ja šādas personas nav reģistrētas vai tās visas rakstveidā atteikušās īrēt attiecīgo
dzīvojamo telpu, to piedāvā īrēt personām, kuras reģistrētas palīdzības sniegšanas reģistrā to
personu grupā, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas vispārējā kārtībā.
19. Pamatojoties uz Komisijas pieņemto lēmumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu, īres līgumu
sagatavo un pašvaldības vārdā slēdz pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekotājs (turpmākapsaimniekotājs)..
20. Dzīvojamā telpa tiek nodota īrniekam ar dzīvojamās telpas nodošanas-pieņemšanas aktu, kuru
paraksta izīrētāja pārstāvis un īrnieks.

III Palīdzība īrētās dzīvojamās telpas apmaiľā
pret citu īrējamu dzīvojamo telpu
21. Palīdzības saņemšanai īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu reģistrē
personas, kuras vēlas Apes novada pašvaldībai īpašumā, valdījumā, vai nomā esošo dzīvojamo
telpu, kuru persona īrē, apmainīt pret citu īrējamu (neizīrētu vai izīrētu ar īrnieka piekrišanu) Apes
novada pašvaldībai īpašumā, valdījumā, vai nomā esošu dzīvojamo telpu.
22. Personas var apmainīt īrēto dzīvojamo telpu:

22.1. pret lielāku dzīvojamo telpu;
22.2. pret mazāku dzīvojamo telpu;
22.3. pret dzīvojamo telpu ar labāku labiekārtojuma līmeni;
22.4. pret daļēji labiekārtotu dzīvojamo telpu;
22.5. pret labāka tehniskā stāvokļa dzīvojamo telpu, ja īrējamās dzīvojamās telpas stāvoklis
ietekmē veselību.
23. Ja īrētās dzīvojamās telpas apmaiņas pamatojums ir dzīvokļa tehniskais stāvoklis un tas ietekmē
veselību, apmaiņa var tikt veikta, ja dzīvojamo telpu tehnisko stāvokli nav iespējams uzlabot,
neremontējot pārējās dzīvojamās telpas.
24. Personai nav tiesību īrēto dzīvojamo telpu apmainīt pret citu dzīvojamo telpu, ja tā ir parādā par
dzīvojamās telpas īri vai komunālajiem pakalpojumiem un nav noslēgusi atsevišķu vienošanos par
parāda dzēšanu vai nepilda vienošanās nosacījumus.
25. Persona, kura vēlas apmainīt dzīvojamo telpu, ja tam piekrīt visi pilngadīgie ģimenes locekļi,
uzrādot personas apliecinošu dokumentu, iesniedz Apes novada attiecīgajai pagasta pārvaldei
rakstveida iesniegumu, kuram pievieno šādus dokumentus:
25.1. ārsta izziņu par veselības stāvokli, ja apmaiņas iemesls ir īrējamās dzīvojamās telpas
stāvokļa ietekme uz veselību.
26. Komisija izskata iesniegumu un pieņem lēmumu par personas reģistrāciju vai atteikumu reģistrēt
personu dzīvojamo telpu apmaiņas reģistrā.
27. Dzīvojamo telpu apmaiņu personai piedāvā, nosūtot rakstveida paziņojumu. Paziņojumā norāda
piedāvātās dzīvojamās telpas adresi un dienu, kad persona var iepazīties ar piedāvāto dzīvojamo
telpu.
28. Atbildi uz apmaiņas piedāvājumu persona sniedz ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc dienas,
kurā personai bija iespējams iepazīties ar piedāvāto dzīvojamo telpu. Ja persona no piedāvājuma
rakstiski atteikusies vai nav sniegusi pašvaldībai atbildi, šī persona reģistrā pārreģistrējama ar
pēdējo kārtas numuru.
IV Noslēguma jautājumi
29. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Apes novada
ziņas‖ un izliekami Apes novada pašvaldības administratīvajā ēkā un pagastu pārvalžu ēkās.
30. Personas, kuras līdz saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai tika reģistrētās Apes novada pagastu
pārvalžu dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā, tiek pārreģistrētas Apes
novada vienotā dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā, ņemot vērā personas
statusu un iesnieguma par palīdzības sniegšanu iesniegšanas datumu.
31. Ja pēc personas reģistrēšanas palīdzības reģistrā zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu šīs
personas atzīšanai par tiesīgu saņemt palīdzību un reģistrēšanai attiecīgās palīdzības saņemšanai,
personas pienākums ir nekavējoties par to paziņot pašvaldībai.
32. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanos brīdi tiek atzīti par spēku zaudējušiem Apes novadu
veidojošo bijušo pagastu, pilsētas pašvaldību saistošie noteikumi par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā.
Domes priekšsēdētājas vietnieks

Jānis LIBERTS

Pielikums Nr.1
Apes novada domes 29.05.2014.
saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2014

APSEKOŠANAS AKTS
_______________ pagasta Apes novadā
20__.gada _____._______________
Komisija šādā sastāvā:
komisijas priekšsēdētājs: ______________________________
komisijas locekļi: ___________________________________

sakarā ar __________________________________________________
apsekoja
un konstatēja, ka ____________________________________________________
___________________________________________________________________
Komisijas priekšlikumi: _______________________________________________

Komisijas locekļu paraksti:

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Apes novada pašvaldības domes 29.05.2014. saistošiem noteikumiem Nr.6/2014
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Apes novadā‖
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija
1.1.Apes novadā nav izstrādāti saistošie noteikumi par kārtību, kādā sniedzama
palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā Apes novada pašvaldībā dzīvojošajiem
iedzīvotājiem.
1.2. Ar Apes novada domes 22.08.2013. lēmumu Nr. 274 ir ievēlēta Apes
novada domes Dzīvokļu komisija un apstiprināts komisijas nolikums.
1. Projekta nepieciešamības
1.3. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums –
pamatojums
pašvaldība un fiziskās personas, kuras vēlas izmantot Apes novada pašvaldībai
piederošās
dzīvojamās
telpas.
Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums ļaus sakārtot jautājumus, kas saistīti
ar uzņemšanu dzīvokļu rindā un pašvaldībai piederošo dzīvokļu piešķiršanu un
maiņu.
Saistošo noteikumu izdošanas mērķis - noteikt Apes novadā kārtību, kādā
2.Īss projekta satura izklāsts
iedzīvotāji tiek uzņemti dzīvokļu rindā, dzīvokļu piešķiršanas kārtība, to maiņa.
Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālā ietekme uz pašvaldības budžetu
saistīta ar izdevumiem, kas nepieciešami dzīvokļu uzturēšanai un
3. Informācija par plānoto projekta
apsaimniekošanai. Nav nepieciešamības veidot jaunas institūcijas, darba vietas,
ietekmi uz pašvaldības budţetu
paplašināt esošo institūciju kompetenci, lai nodrošinātu saistošo noteikumu
izpildi.
4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzľēmējdarbības vidi Nav.
pašvaldības teritorijā
Saistošie noteikumi nemaina līdzšinējo kārtību dzīvokļu jautājumu risināšanā.
Personai iesniegums un pievienotie dokumenti jānogādā Apes novada domē.
Iesniegums ar pievienotajiem dokumentiem tiek nosūtīts Dzīvokļu komisijai,
Informācija par administratīvajām kura veic (vai pamatoti atsaka) reģistrēšanu palīdzības reģistrā. Personām
Likumā un saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā piedāvā īrēt dzīvojamās
procedūrām
telpas. Ja persona izteikusi piekrišanu konkrētu dzīvojamo telpu īrei, Dzīvokļu
jautājumu komisija pieņem lēmumu par dzīvokļa piešķiršanu un slēdz
pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekotājs.
Informācijas par konsultācijām ar Informācija ievietota www.apesnovads.lv, pašvaldības informatīvajā izdevumā
,,Apes novada ziņas‖.
privātpersonām

Domes priekšsēdētājas vietnieks
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sēdes protokols Nr. 10, 5.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.128
Apē
Par Apes novada pašvaldības domes 26.06.2014. saistošo noteikumu Nr.8/2014
„Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes 28.01.2014. saistošajos noteikumos
Nr. 1/2014 „Apes novada pašvaldības budţets 2014.gadam”” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 14 pantu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46.
panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem‖ 16.,17.,30. pantu, likuma „Par valsts budžetu
2014.gadam‖ un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 19.06.2014. lēmumu
(prot. Nr.9, 5.p.),
1. Apstiprināt Apes novada pašvaldības domes 26.06.2014. saistošos noteikumus Nr.8/2014 „Par
grozījumiem Apes novada pašvaldības domes 28.01.2014. saistošajos noteikumos Nr. 1/2014.
„Apes novada pašvaldības budžets 2014.gadam‖‖.
2. Saistošie noteikumi Nr. 8/2014 „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. 8/2014 „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. 8/2014 „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
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sēdes protokols Nr. 10, 5.p
Apstiprināti
ar Apes novada domes
26.06.2014 lēmumu Nr. 128 (prot.Nr.10, 5.p.)

APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 26.06.2014
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.8/2014
„GROZĪJUMI APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES
28.01.2014. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR. 1/2014 “ APES NOVADA PAŠVALDĪBAS
BUDŢETS 2014. GADAM””

1.

Palielināt Apes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus par EUR 1480 un finansēšanas
daļu par EUR 124747 saskaņā ar 1. pielikumu.

2.

Palielināt Apes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus par EUR 126227 saskaņā ar
1. pielikumu.

3.

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

Domes priekšsēdētājas vietnieks
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Pielikums Nr. 1
Apes novada domes
26.06.2014. Saistošajiem
noteikumiem Nr.8/2014,
apst. ar Lēm., Nr. 128,
(prot.Nr.10, 5.p.)
Apes novada pašvaldības domes 26.06.2014. Saistošie noteikumi Nr. 8 / 2014. "Grozījumi Apes
novada domes 28.01.2014. saistošajos noteikumos Nr.1/2014.„APES NOVADA DOMES
2014. GADA PAMATBUDŢETS"
Rādītāji

Klasifikācijas kods
KOPĀ IEĽĒMUMI (palielināt)
t.sk.

21.4.9.9

03.000
06.000
09.000
10.000

1100
1200
2100
2200
2300
5100
5200

F4032228

SAĽEMTIE MAKSĀJUMI
Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi
KOPĀ IZDEVUMI (palielināt)
IZDEVUMI ATBILSTOŠI
FUKCIONĀLAJĀM
KATEGORIJĀM
Sabiedriskā kārtība un drošība
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
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
Nemateriālie ieguldījumi
Pamatlīdzekļi
Aizdevums proj.Dzirnavu ielas rekonstrukcijai; Apes
vidusskolai

Domes priekšsēdētājas vietnieks

Gada
plāns
PALIELINĀT
1 480

1480
126 227

-28302
52 709
73 518
28 302

126227
5193
2392
3962
-14032
2742
1223
124747

124747
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sēdes protokols Nr. 10, 6.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.129
Apē
Par grozījumiem Apes novada domes 29.05.2014. lēmumā Nr.113 (prot.Nr.9, 14.p.)
„Par telefona sarunu izmaksu limitu noteikšanu Apes novada pašvaldības iestādēs un
struktūrvienībās”
Lai racionāli plānotu un izmantotu pašvaldības finanšu resursus, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām‖ 14.panta otrās daļas 3.un 6.punktu, un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības
komitejas 19.06.2014. lēmumu (prot.Nr.9, 6. p.),
1. Izdarīt grozījumus Apes novada domes 29.05.2014. lēmumā Nr.113 (prot.Nr.9, 14.p.) „Par
telefona sarunu izmaksu limitu noteikšanu Apes novada pašvaldības iestādēs un
struktūrvienībās‖.
1.1. Papildināt 1.pielikumu „Par stacionāro tālruņu izmaksu limitu noteikšanu Apes novada
pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās‖.
Pielikumā papildinājums- uz 1 lpp.

Domes priekšsēdētājas vietnieks
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Pielikums
Apes novada domes 26.06.2014.
lēmumam Nr.129 (prot.Nr.10, 6.p.)
Apes novada Sociālās aprūpes centrs „Trapene” Tālruľu limiti 2014. gadam

Nr.p.k.

Tālruľu
numuri

Limits
Mēnesī
EUR

1.

64321375

24,00

2.

64321376

1,00

3.

64321377

15,00

Gaujienas internātpamatskolas tālruľu sarunu mēneša un gada izmaksu limiti
Tālruľa
numurs
64381038
64381039
64381154
64321026
64321027
64321028
64320109
25436663

Pieslēguma
veids
Lattelekom
Lattelekom
Lattelekom
Lattelekom
Lattelekom
Lattelekom
Lattelekom
LMT

Domes priekšsēdētājas vietnieks

Tālruľa
lietotājs
Galv.grāmatvede
Lietvede
Direktore
Šefpavāre
Medmāsas
Skolotāji
Soc.pedagogs
Direktores vietn.

Limits
EUR/mēn.
11.00
11.00
25.00
15.00
20.00
40.00
20.00
15.00

Limits
EUR/gadā
132.00
132.00
300.00
180.00
240.00
480.00
240.00
180.00
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sēdes protokols Nr. 10, 7.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.130
Apē
Par grozījumiem Apes novada domes 29.05.2014. lēmumā Nr.114 (prot.Nr.9, 15.p.)
„Par degvielas patēriľa normu un limitu noteikšanu transportlīdzekļiem un tehnikai Apes
novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās”
Lai racionāli plānotu un izmantotu pašvaldības finanšu resursus, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām‖ 14.panta otrās daļas 3.un 6.punktu, 15.pantu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu un Apes
novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 19.06.2014. lēmumu (prot.Nr.9, 6.2.),
1. Izdarīt grozījumus Apes novada domes 29.05.2014. lēmumā Nr.114 (prot.Nr.9, 15.p.) „Par
degvielas patēriņa normu un limitu noteikšanu transportlīdzekļiem un tehnikai Apes novada
pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās‖:
1.1. Papildināt pielikumu „Par degvielas patēriņa normu
un limitu noteikšanu
transportlīdzekļiem un tehnikai Apes novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās‖.
Pielikumā papildinājums- uz 1 lpp.

Domes priekšsēdētājas vietnieks
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Pielikums
Apes novada domes 26.06.2014.
lēmumam Nr.130 (prot.Nr.10, 7.p.)
SAC „Trapene”
Degvielas patēriľa normas un limiti 2014. gadam
Nr.p.k.

1.
2.

3.
4.

5.

6.

Autotransporta,
tehnikas vienība
Auto
Mikroautobuss
VW KOMBI
Mikroautobuss
VW
TRANSPORTER
Dārza tehnika
Malkas zāģis H
Motorzāģis
Zāles pļāvējs
G Southland 6zsp
B7S/1C
Elektroenerģijas
Ģenerators
TECHNIC 4,2
l/st
Krūmgriezim H
Trimmeris H143R

Domes priekšsēdētājas vietnieks

Degvielas
veids

Norma uz
100 km/l

Limits litri
mēnesī

Ziema Vasara Ziema
10
430
470

Limits
litri
gadā
6120
5400

DD

Vasara
9

DD

9

375

Ai 95 E
Ai 95 E

1darba
st/l
0,5l/1m3
140m3
0,85

Ai 95 E

4,2l/st

105

Ai 95 E

1.00

40

10

50

70

720

70
160
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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 26.jūnijā

sēdes protokols Nr. 10, 8.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.131
Apē
Par grozījumiem lēmumā 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 un Apes novada domes finanšu un tautsaimniecības komitejas 19.06.2014. lēmumu
(prot.Nr.9, 7.p.)dome nolemj:
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, 2.punktu sekojoša redakcijā‖:
1.1. Apstiprināt nekustama īpašuma Apes novada, Trapenes pagasta „Vēveri‖, LV-4348,
kadastra Nr. 3684 001 0019 pārdošanas brīvo cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu –
EUR12000,00 (divpadsmit tūkstoši eiro 00 cents)/LVL8433,65 (astoņi tūkstoši četri simti
trīsdesmit trīs lati 65 santīmi).

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 26.jūnijā

sēdes protokols Nr. 10, 9.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.132
Apē
Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam, zemes gabalam „Dārznieki”,
Apes pagasts, Apes novads, LV-4337
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 un likuma pārejas noteikumu 12.punkta nosacījumiem, likuma „Par valsts un
pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu‖ 3.panta 1.daļas 2.punktu , Ministru
kabineta 2011.gada 1.februara noteikumiem Nr.109 ‖Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas
manta‖ un izvērtējot Apes novada domes rīcība esošo informāciju un SIA „VCG ekspertu grupa‖
2014.gada 05.jūnija ziņojumu „Par nekustāmā īpašuma Apes novadā, Apes pagastā „Dārznieki‖ tirgus
vērtības aprēķināšanu‖, un Apes novada domes finanšu un tautsaimniecības komitejas 19.06.2014.
lēmumu (prot.Nr.9, 8.p.),
1. Nodot atsavināšanai apbūvētās zemes vienības Apes novada, Apes pagasta „Dārznieki‖,
LV-4337, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra Nr. 3625 005 0050 - 25,4ha
(divdesmit pieci un 4/10 hektāri) platībā ar mežaudžu krāju 849 m3 (astoņi simti
četrdesmit deviņi kubikmetri) nosakot nekustama īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana
par brīvu cenu.
2. Apstiprināt nekustama īpašuma Apes novada, Apes pagasta „Dārznieki‖, LV-4337,
kadastra Nr. 3625 005 0050 pārdošanas brīvo cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu –
EUR31 200,00 (trīsdesmit viens tūkstotis divi simti eiro 00 centi) /LVL21927,49
(divdesmit viens tūkstotis deviņi simti divdesmit septiņi lati 49 santīmi).
3. Noteikt, ka maksāšanas līdzekļi ir 100% eiro.
4. Pēc nosacītās cenas apstiprināšanas personai, kurai ir apbūvēta zemes gabala pirmpirkuma
tiesības nosūtīt atsavināšanas paziņojumu.
5. Atsavināmā īpašuma, pircējam pirkuma samaksas termiņu noteikt līdz 2014.gada
30.septembrim (ieskaitot).
6. Pirkuma maksa maksājama Apes novada pašvaldības AS SWEDBANK bankas kontā:
LV47HABA0551026374926, bankas kods: HABALV2X.
7. Veicot galīgo norēķinu, no pirkuma summas tiek atrēķināts avansa maksājums
EUR284,57 (divi simti astoņdesmit četri eiro 57 centi)/ LVL200,00 (divi simti lati) pēc
noslēgtās vienošanās ar personu, kurai ir apbūvēta zemes gabala pirmpirkuma tiesības,
par avansa maksājumu par pašvaldības īpašuma Apes novada, Apes pagasta „Dārznieki‖,
LV-4337, sagatavošanu atsavināšanai.
8. Pēc pirkuma summas pilnas samaksas, viena mēneša laikā sagatavot un noslēgt nekustāmā
īpašuma Apes novada, Apes pagasta „Dārznieki‖, LV-4337, pirkuma līgumu.
Domes priekšsēdētājas vietnieks
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sēdes protokols Nr. 10, 10.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.133
Apē
Par Apes novada Dāvja Ozoliľa Apes vidusskolas direktora Jāľa Loča atbrīvošanu no
ieľemamajiem amatiem
Pamatojoties uz Apes novada Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas direktora Jāņa Loča
2014.gada 2.jūnija iesniegumu „Par atbrīvošanu no skolas direktora, skolotāja amata un iepirkumu
komisijas vadītāja amata‖, kas reģistrēts Apes novada domē 2014. gada 2.jūnijā ar Nr. P-105, likuma
„Par pašvaldībām‖ 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 9., 24.punktu, Darba likuma
100.panta pirmo daļu, 114.pantu, un Apes novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas 2014.gada 10.jūnija lēmumu (prot. Nr.5) un Finanšu un tautsaimniecības komitejas
2014.gada 19.jūnija lēmumu (prot. Nr.9, 9.p.),
1. Atbrīvot Jāni LOČU no Apes novada Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas direktora amata ar
2014.gada 30.jūniju (pēdējā darba diena).
2. Atbrīvot Jāni LOČU no Apes novada domes Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja amata ar
2014.gada 30.jūniju.
3. Lēmums stājas spēkā likumā noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājas vietnieks
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sēdes protokols Nr. 10, 11.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.134
Apē
Apes novada domes priekšsēdētājas Astrīdas Harju 11.06.2014. rīkojuma Nr.A/4-0157-1
„Par naudas balvas izmaksu Jānim Ločam” apstiprināšanu
un 06.06.2014. rīkojuma Nr.A/3-07/72 „Par finansējuma piešķiršanu dāvinājumam
teritorijas apsaimniekošanai SIA ”Vidzemes slimnīca” apstiprināšanu
Saskaņā ar Apes novada domes 28.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2014. „Apes
novada pašvaldības budžets 2014.gadam‖, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 3.panta 4.daļas 5.punktu un Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 19.06.2014. lēmumu (prot.Nr.9, 9.p.),
1.Apstiprināt Apes novada domes priekšsēdētājas Astrīdas HARJU 11.06.2014. rīkojumu
Nr.A/4-01/57-1 „Par naudas balvas izmaksu Jānim Ločam‖ ( noraksts pielikumā uz 1 lpp.).
2.Apstiprināt Apes novada domes priekšsēdētājas Astrīdas HARJU 06.06.2014. rīkojumu
Nr.A/3-07/72 „Par finansējuma piešķiršanu dāvinājumam teritorijas apsaimniekošanai
SIA ‖Vidzemes slimnīca‖ ( noraksts pielikumā uz 1 lpp.).
Domes priekšsēdētājas vietnieks
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sēdes protokols Nr. 10, 12.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.135
Apē
Par Dāvja Ozoliľa Apes vidusskolas direktora iecelšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta 9.punktu,
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, izskatot Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas pedagogu
priekšlikumu (17.06.2014. pedagoģiskās padomes sēdes protokols Nr. 7), saskaņā ar Apes novada
domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 10.06.2014. lēmumu (prot.Nr.5) un Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 19.06.2014. lēmumu (prot.Nr.9, 9.p.),
1. Iecelt par Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas direktori Dinu MEISTERI, personas kods xxxxxxxxxxx, deklarētā dzīvesvieta xxxxxxxxxxxx.
2. Uzdot Dinai MEISTEREI pildīt Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas direktora pienākumus no
2014.gada 1.jūlija, slēdzot darba līgumu.
3. Noteikt, ka Dina MEISTERE tiek apstiprināta par Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas direktori
pēc saskaņojuma saņemšanas no Izglītības un zinātnes ministrijas.
4. Uzdot Jānim LOČAM nodot un Dinai MEISTEREI pieņemt Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas
dokumentāciju un materiālās vērtības 2014.gada 30.jūnijā.
5. Noteikt Dinai MEISTEREI atlīdzību par Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas direktora
pienākumu pildīšanu EUR715,70 (septiņi simti piecpadsmit eiro 70 centi) apmērā.

Domes priekšsēdētājas vietnieks
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sēdes protokols Nr. 10, 13.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.136
Apē
Par noteikumu „Dokumentu aprites kārtība Apes novada domē” apstiprināšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām‖ 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības
komitejas 19.06.2014. lēmumu (prot.Nr.9, 10.p.),
1. Apstiprināt noteikumus „Dokumentu aprites kārtība Apes novada domē‖.
Noteikumi pielikumā uz 13 lpp.
2. Ar lēmuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu Apes novada domes 25.10.2012.
lēmumu Nr.290 (prot.Nr.16, 11.p.) „Par noteikumu „Dokumentu aprites kārtība Apes novada
domē‖ apstiprināšanu.

Domes priekšsēdētājas vietnieks
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sēdes protokols Nr. 10, 14.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.137
Apē

Par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu Apes novadā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 14.panta otrās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās
daļas 10.punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām‖ 18.panta pirmās daļas 11.punktu un likuma
„Par nekustamā īpašuma nodokli‖ 9.panta otro un trešo daļu, likumu „Nodokļu atbalsta pasākuma
likums‖ 4.panta otro daļu, Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumiem Nr.600 „Nodokļu
atbalsta pasākuma īstenošanas kārtība‖ un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas
19.06.2014. lēmumu (prot.Nr.9, 11.p.),
1. Pilnvarot Apes novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības nodaļas nekustāmā īpašuma
administratori Rutu RUDZĪTI pildīt Apes novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa
administratora pienākumus, lai veiktu visas nepieciešamās darbības nekustamā īpašuma
nodokļa savlaicīgā iekasēšanā.
2. Noteikt, ka šī lēmuma 1. punktā nosauktajai amatpersonai ir tiesības Apes novada pašvaldības
nodokļa administrācijas vārdā:
2.1. piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, soda
naudas un citus valsts noteiktos maksājumus likuma „Par nodokļiem un nodevām‖ 26.pantā
paredzētajā kārtībā;
2.2. pieņemt lēmumus par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā;
2.3. iesniegt dokumentus tiesu izpildītājam nekustamā īpašuma nodokļa parāda piespiedu
piedziņai.
3. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā nosauktajai amatpersonai ir tiesības Apes novada pašvaldības
nodokļa administrācijas vārdā pieņemt lēmumu par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu.
4. Apes novada domes personāla speciālistei Ilzei ĒRMANEI veikt atbilstošus labojumus
amatpersonas amata aprakstā.
5. Lēmums stājas spēkā likumā noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētājas vietnieks
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sēdes protokols Nr. 10, 15.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.138
Apē
Par grozījumu veikšanu Apes novada domes 28.01.2014. lēmuma Nr.4 (sēdes protokola Nr.2,
1.3p.) “Par Apes novada pašvaldības iestāţu amatpersonu un darbinieku darba samaksas
noteikšanas kārtību” 2.pielikumā „Apes novada domes, administrācijas un iestāţu darbinieku
amatu un darba algu saraksts Apē”
Pamatojoties uz Ilutas Apines 16.06.2014. iesniegumu Nr. 1-6/9 un saskaņā ar Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumiem Nr.733 „Amatu un profesiju
iedalījums atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei‖ 1.pielikumu,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 un Apes
novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēdes 19.06.2014. lēmumu (prot. Nr.9, 15.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‖
2.pielikumā „Apes novada domes, administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un darba algu saraksts
Apē‖,
izslēdzot no saraksta amatu “Skolotāja palīgs – veļas mazgātājs”:
Amata nosaukums
Mēnešalga normālajam Mēnešalga nepilnajam
Mēnešalga kopā
darba laikam
darba laikam
Skolotāja palīgs –veļas 355.72 euro
177.86 euro
177.86 euro
mazgātājs
320.00 euro
160,00 euro
160,00 euro
izveidojot jaunu amatu: “apkopējs – veļas mazgātājs”
Amata nosaukums
Mēnešalga normālajam Mēnešalga nepilnajam
darba laikam
darba laikam
apkopējs – veļas
320 euro
mazgātājs

Mēnešalga kopā
320 euro

1. Finansējuma avots Apes pirmsskolas izglītības iestādes „Vāverīte‖ budžets.
2. Atbildīgais Iluta Apine, Apes pirmsskolas izglītības iestādes ―Vāverīte‖ vadītāja.
3. Lēmums stājas spēkā ar 01.09.2014.
Domes priekšsēdētājas vietnieks
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sēdes protokols Nr. 10, 16.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.139
Apē
Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu Apes novada domes priekšsēdētājas
vietniekam Jānim LIBERTAM
Pamatojoties uz Apes novada domes priekšsēdētājas vietnieka Jāņa LIBERTA 2014.gada
18.jūnija iesniegumu par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu, „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 (apstiprināts ar
Apes novada pašvaldības domes 25.10.2012. sēdes lēmumu Nr. 289 (prot. Nr. 16, 9.p., 10.p.)
36.punkts, un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 19.06.2014. lēmumu
(prot.Nr.9, 16.p.)
Piešķirt Apes novada domes priekšsēdētājas vietniekam Jānim LIBERTAM ikgadējo apmaksāto
atvaļinājumu, par laika periodu no 28.06.2013. līdz 27.06.2014.,
4 (četras) kalendārās nedēļas no 07.07.2014. līdz 03.08.2014. (ieskaitot) un 3 (trīs)
papildatvaļinājuma darba dienas no 04.08.2014. līdz 06.08.2014 (ieskaitot).

Domes priekšsēdētājas vietnieks
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sēdes protokols Nr. 10, 17.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.140
Apē
Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu Apes novada bāriľtiesas priekšsēdētājai
Dacei SILAUNIECEI
Pamatojoties uz Apes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas Daces SILAUNIECES 2014.gada
19.jūnija iesniegumu par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu, „Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma‖ 41.panta (1) punktu, 42.panta (1) punktu,
Darba likuma 149.panta pirmo daļu, 151.panta 1.daļas 1.punktu; 2.punktu, Latvijas Valsts iestāžu,
pašvaldību, uzņēmumu un finansu darbinieku arodbiedrības Apes novada domes pirmorganizācijas un
Latvijas pašvaldību darbinieku arodbiedrības Apes novada domes arodbiedrības pirmorganizācijas
koplīguma 2013.gadam (turpmāk – Koplīgums) 6.3.6.punktu un 6.14.punktu,
1. Piešķirt Apes novada bāriņtiesas priekšsēdētājai Dacei SILAUNIECEI ikgadējo apmaksāto
atvaļinājumu, par laika periodu no 01.10.2013. līdz 30.09.2014.,
1.1. pirmo daļu, divas kalendāra nedēļas, no 21.07.2014. līdz 03.08.2014. (ieskaitot);
1.2. otro daļu, divas kalendāra nedēļas un 3 (trīs) papildatvaļinājuma darba dienas, no 11.08.2014.
līdz 27.08.2014. (ieskaitot).
2. Izmaksāt Dacei SILAUNIECEI pabalstu 15% apmērā no mēnešalgas. (saskaņā ar Koplīgumu
2013. gadam 6.14.punktu) :
3. Atvaļinājuma laikā Apes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja pienākumus uzdot veikt bāriņtiesas
locekļiem Līvijai KARRO un Lindai BARKOVSKAI.

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 26.jūnijā

sēdes protokols Nr. 10, 18.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.141
Apē
Par piedalīšanos Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas izsludinātajā
projektu konkursā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 15.pantu, 14.panta otrās daļas 1.,2.,3..punktu,
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 27.punktu, un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības
komitejas 19.06.2014. lēmumu (prot.Nr.9, 17.p.),

1. Piedalīties Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas izsludinātājā projektu
konkursā, iesniedzot projekta pieteikumu ―Study visit between Latvia and Nordic countries
promoting experience exchange on the best practices in municipalities administration work‖
(Pieredzes apmaiņas vizītes starp Latviju un Ziemeļvalstīm, veicinot apmaiņu ar labās prakses
piemēriem pašvaldību administratīvā darba nodrošināšanā), un nodrošināt līdzfinansējumu
pašvaldības budžetā 35% jeb 2 961.53 EUR (divi tūkstoši deviņi simti sešdesmit viens eiro un
53 centi) apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām 8 461.53 EUR (astoņi
tūkstoši četri simti sešdesmit viens eiro un 53 centi). Programmas finansējums 65% jeb
5500.00 EUR (pieci tūkstoši pieci simti eiro un 00 centi).
2. Finansējuma avots Apes novada domes budžeta līdzekļi.
3. Atbildīgais Daiga BOJĀRE, Apes novada domes projektu vadītāja.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

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 26.jūnijā

sēdes protokols Nr. 10, 19.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.142
Apē
Par piedalīšanos Nordplus Jauniešu izglītības programmas projektā Nr. NPJR-2014/10302
“Enterpreneurs generation” (“Uzľēmēju paaudze”)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 10.punktu,
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 27.punktu, „Jaunatnes likuma‖ 5.panta pirmo daļu, Apes novada
domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 19.06.2014. lēmumu (prot.Nr.9, 18.p.) ,
1. Piedalīties Nordplus Jauniešu izglītības programmas projektā Nr. NPJR-2014/10302
―Enterpreneurs generation‖ (―Uzņēmēju paaudze‖). Kopējais projekta finansējums sastāda
22 960 EUR (divdesmit divi tūkstoši deviņi simti sešdesmit eiro un 00 centi), kas ir 100%
Nordplus programmas atbalsts. Nodrošināt priekšfinansējumu pašvaldības budžetā 20 % jeb
4592 EUR (četri tūkstoši pieci simti deviņdesmit divi eiro un 00 centi) apmērā no kopējās
projekta finansējuma summas.
2. Finansējuma avots Apes novada domes budžeta līdzekļi.
3. Atbildīgais Liene ĀBOLKALNE, Apes novada domes Teritorijas attīstības nodaļas vadītāja
vietniece.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

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 26.jūnijā

sēdes protokols Nr. 10, 20.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.143
Apē
Par piedalīšanos darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma
3.2.2.2.aktivitātes "Publisko interneta pieejas punktu attīstība" izsludinātajā projektu konkursā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 10.punktu,
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 27.punktu, „Informācijas atklātības likuma‖ 10.panta otro daļu un
Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 19.06.2014. lēmumu (prot.Nr.9, 19.p.)
1. Piedalīties darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma
3.2.2.2.aktivitātes "Publisko interneta pieejas punktu attīstība" izsludinātajā projektu
konkursā un nodrošināt līdzfinansējumu pašvaldības budžetā nepārsniedzot 12% jeb 3444
EUR (trīs tūkstoši četri simti četrdesmit četri eiro un 00 centi) apmērā no projekta
kopējām attiecināmajām izmaksām. Kopējais projekta finansējums nepārsniedz 28 700
EUR (divdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti eiro un 00 centi), no tā valsts budžeta dotācija
nepārsniedz 3% jeb 861 EUR (astoņi simti sešdesmit viens eiro un 00 centi), programmas
finansējums nepārsniedz 85% jeb 24 395 EUR (divdesmit četri tūkstoši trīs simti
deviņdesmit pieci eiro un 00 centi).
2. Finansējuma avots Apes novada domes budžeta līdzekļi.
3. Atbildīgais Liene ĀBOLKALNE, Apes novada domes Teritorijas attīstības
vadītāja vietniece.

nodaļas

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

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 26.jūnijā

sēdes protokols Nr. 10, 21.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.144
Apē
Par līdzfinansējumu biedrības „Apes Jauniešu klubs „Sliedes”” projektam „Brīvdabas
sporta un atpūtas pietura Apē"
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 5.punktu,
6.punktu, 10.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 27.punktu, „Jaunatnes likuma‖ 5.panta pirmo
daļu un
Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 19.06.2014. lēmumu
(prot.Nr.9, 20.p.),
1. Atbalstīt biedrības „Apes Jauniešu klubs „Sliedes‖‖ projekta iesniegumu „Brīvdabas
sporta un atpūtas pietura Apē‖, kas iesniegts Borisa un Ināras Teterevu fonda projektu
konkursā.
2. Garantēt biedrības „Apes Jauniešu klubs „Sliedes‖‖ projekta iesniegumam „Brīvdabas
sporta un atpūtas pietura Apē‖ līdzfinansējumu līdz 300.00 EUR (trīs simti eiro un 00
centi) apmērā no Apes novada domes budžeta.
3. Garantēt biedrības „Apes Jauniešu klubs „Sliedes‖‖ projekta iesniegumam „Brīvdabas
sporta un atpūtas pietura Apē‖ priekšfinansējumu no Apes novada domes budžeta 20 %
jeb 1297.92 EUR (viens tūkstotis divi simti deviņdesmit septiņi eiro un 92 centi) apmērā
no fondam pieprasītās granta summas, kas nepārsniedz 6489.62 EUR (seši tūkstoši astoņi
simti astoņdesmit deviņi eiro un 62 centi). Projekta kopējās attiecināmās izmaksas
nepārsniedz 7949.62 EUR (septiņi tūkstoši deviņi simti četrdesmit deviņi eiro un
sešdesmit divi centi).
4. Finansējuma avots Apes novada domes budžeta līdzekļi.
5. Atbildīgais Liene ĀBOLKALNE, Apes novada domes Teritorijas attīstības nodaļas
vadītāja vietniece.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

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 26.jūnijā

sēdes protokols Nr. 10, 22.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.145
Apē
Par priekšfinansējumu biedrības „Apes Jauniešu klubs „Sliedes”” ES programmas
„Erasmus+” projektam „Youth online reputation – think what you do on internet!”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas
2.punktu, 27.punktu, „Jaunatnes likuma‖ 5.panta pirmo daļu, Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 19.06.2014. lēmumu (prot.Nr.9, 21.p.),
1. Atbalstīt biedrības „Apes Jauniešu klubs „Sliedes‖‖ projekta iesniegumu „Youth online
reputation – think what you do on internet!‖ (Jauniešu tiešsaistes reputācija – domā ko tu
dari internetā!), kas iesniegts ES programmas „Erasmus+‖ Jauniešu mobilitātes projektu
„Jauniešu apmaiņas‖ projektu konkursā. Kopējais projekta finansējums sastāda 9090 EUR
(deviņi tūkstoši deviņdesmit eiro un 00 centi), kas ir 100% Erasmus + programmas
finansējums.
2. Garantēt biedrības „Apes Jauniešu klubs „Sliedes‖‖ projekta iesniegumam „Youth online
reputation – think what you do on internet!‖ priekšfinansējumu 35 % apmērā no kopējā
projekta finansējuma, kas sastāda 3181.50 EUR (trīs tūkstoši viens simts astoņdesmit
viens eiro un 50 centi).
3. Finansējuma avots Apes novada domes budžeta līdzekļi.
4. Atbildīgais Liene ĀBOLKALNE, Apes novada domes Teritorijas attīstības nodaļas
vadītāja vietniece.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

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 26.jūnijā

sēdes protokols Nr. 10, 23.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.146
Apē
Par līdzfinansējumu biedrības „Apes Jauniešu klubs „Sliedes”” valsts budţeta
apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijā „Atbildīgs dzīvesveids” iesniegtajam
projekta pieteikumam
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 6.punktu, 10.punktu,
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 27.punktu, „Jaunatnes likuma‖ 5.panta pirmo daļu, Apes novada
domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 19.06.2014. lēmumu (prot.Nr.9, 22.p.),
1. Atbalstīt biedrības „Apes Jauniešu klubs „Sliedes‖‖ projekta iesnieguma iesniegšanu
valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti‖ vadlīnijas „Atbildīgs
dzīvesveids‖ aktivitātē „Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanas pasākumu
organizēšana‖ izsludinātajā konkursā.
2. Garantēt biedrības „Apes Jauniešu klubs „Sliedes‖‖
projekta iesniegumam
līdzfinansējumu 30% jeb nepārsniedzot 900.00 EUR (deviņi simti eiro un 00 centi)
apmērā no Apes novada domes budžeta. Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas
nepārsniedz 3000 EUR (trīs tūkstoši eiro un 00 centi).
3. Finansējuma avots Apes novada domes budžeta līdzekļi.
4. Atbildīgais Liene ĀBOLKALNE, Apes novada domes Teritorijas attīstības nodaļas
vadītāja vietniece.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

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 26.jūnijā

sēdes protokols Nr. 10, 24.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.147
Apē
Par līdzfinansējumu Latvijas vides aizsardzības fonda projekta „AKTĪVS DZĪVESVEIDS”
aktivitātes „Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanas pasākumu organizēšana”
Pamatojoties uz biedrības „Pagasta attīstības grupa „Vireši‖‖ 2014.gada 18.jūnija iesniegumu
un likuma ‖Par pašvaldībām‖ 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 5.punktu, 6.punktu,, 21.panta pirmās
daļas 2.punktu, 27.punktu, „Jaunatnes likuma‖ 5.panta pirmo daļu un Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 19.06.2014. lēmumu (prot.Nr.9, 25.p.),
1. Piešķirt biedrībai „Pagasta attīstības grupa „Vireši‖‖ Latvijas vides aizsardzības fonda
projekta „AKTĪVS DZĪVESVEIDS‖ aktivitātes „Videi draudzīga dzīvesveida
popularizēšanas pasākumu organizēšana‖ projekta „Dabas daudzveidība Vidagas upītes
krastos‖ realizācijai nepieciešamo līdzfinansējumu 450.00 EUR (četri simti piecdesmit
euro un 00 centi), projekta kopējās izmaksas 3450.00 EUR (trīs tūkstoši četri simti
piecdesmit un 00 centi).
2. Finansējuma avots Apes novada domes budžeta līdzekļi.

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 26.jūnijā

sēdes protokols Nr. 10, 25.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.148
Apē
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamā īpašuma „Dzeľi 1” Apes pagastā, Apes novadā sadalīšanai
Izskatot
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Metrija‖, 16.06.2014. iesniegumu,
kas saņemts Apes novada domē 16.06.2014. un reģistrēts ar Nr. A/3-12.3/698 par nekustamā
īpašuma „Dzeņi 1‖ Apes pagastā, Apes novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3625 003
0060 zemes ierīcības projekta apstiprināšanu,
pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu un 20.un 22.pantu, likuma „Par
pašvaldībām‖ 15.panta 13.punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi‖ 9.8. un 30. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība‖ 16.punktu un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības
komitejas 19.06.2014. lēmumu (prot.Nr.9, 23.p.),
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Dzeņi 1‖, Apes pagastā, Apes
novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3625 003 0060 sadalīšanai.
2. Projektējamai zemes vienības daļai Nr. 1 ar platību 19,0 saglabāt esošo nosaukumu „Dzeņi
1‖ un esošo adresi „Dzeņi 1‖, Apes pagasts, Apes novads, LV-4337.
3. Projektējamai zemes vienības daļai Nr. 2 ar platību 11,0 ha jaunu nosaukumu nepiešķirt, jo
jaunveidojamo zemes vienību paredzēts iekļaut īpašuma „Dzidrumi‖, īpašuma kadastra Nr. 3625 003
0035, sastāvā.
4. Projektējamai zemes vienības daļām Nr. 1 ar platību 19,0 ha un Nr. 2 ar platību 11,0 ha
saglabāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, (NĪLM kods 0101).
5. Zemes ierīcības projekts realizējams 4 (četru) gadu laikā.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā
13A, Valmierā, LV 4201vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma
paziņošanas dienas.

Domes priekšsēdētājas vietnieks

Jānis LIBERTS

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
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2014.gada 26.jūnijā

sēdes protokols Nr. 10, 26.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.149
Apē
Par Gaujienas pirmsskolas izglītības iestādes „Taurenītis” darba organizāciju 2014.gada
vasaras periodā
Pamatojoties uz PII „Taurenītis‖ vadītājas 26.05.2014. iesniegumu, kas saņemts un reģistrēts
Apes novada domē ar Nr. A/3-12.1/624, likuma „Par pašvaldībām‖ 15.panta pirmās daļas 4.punktu,
Apes pirmskolas izglītības iestādes „Taurenītis‖ nolikuma 12. un 16.punktu, PII „Taurenītis‖ padomes
20.05.2014. sēdes lēmumu Nr.3 un Apes novada izglītības, kultūras un sporta komitejas 10.06.2014.
lēmumu (prot.Nr.5.,2.p.), un Finanšu un tautsaimniecības komitejas 19.06.2014. lēmumu (prot.Nr.9,
12.p.) ,
1. Slēgt Apes novada Gaujienas pirmskolas izglītības iestādi „Taurenītis― bērnu apmeklējumam,
no 2014.gada 30.jūnija līdz 2014.gada 15.augustam ieskaitot.
2. Uzdot PII „Taurenītis― vadītājai Mārai LAZDIŅAI nodrošināt lēmuma izpildi un vecāku
informēšānu.

Domes priekšsēdētājas vietnieks
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sēdes protokols Nr. 10, 27.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.150
Apē
Par atbalsta piešķiršanu Alsviķu arodskolas audzēkľiem
Izskatot Alūksnes novada Alsviķu arodskolas iesniegumu, kas saņemts Apes novada domē
02.06.2014. un reģistrēts ar Nr. A/3-12.1/646, par finansiāla atbalsta sniegšanu skolas audzēkņiem
Apes novada iedzīvotājiem Mārim Vizuliņam un Bruno Šteinbergam, ņemot vērā, ka iepriekš minētie
audzēkņi piedalījušies konkursa finālā ―11. Latvijas stādu parāde‖ un ieguvuši augstāko novērtējumu
un balvu ―Dāvanu kartes ceļojumam uz Stokholmu‖ (apmaksātas prāmja biļetes), pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu un
Jaunatnes likuma 8.panta pirmo daļu, Apes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas
10.06.2014. lēmumu (prot.Nr.5.,2.p.) un Finanšu un tautsaimniecības komitejas 19.06.2014. lēmumu
(prot.Nr.9, 13.p.),
1. Piešķirt finansiālu atbalstu Mārim VIZULIŅAM un Bruno ŠTEINBERGAM EUR40,00
(četrdesmit eiro 00 centi) apmērā katram, kopā EUR80,00 (astoņdesmit eiro 00 centi).
2. Finansējumu piešķirt no Apes novada domes budžeta rezerves līdzekļiem.
3. Uzdot domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai nodrošināt finansējuma izmaksu.

Domes priekšsēdētājas vietnieks

Jānis LIBERTS
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sēdes protokols Nr. 10, 28.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.151
Apē
Par papildus finansējuma piešķiršanu Apes novada pašvaldības domes kancelejai
Saskaņā ar likuma ‗Par pašvaldībām‖ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 8.punktu,
15.pantu, 21.panta pirmās daļas 2., 27.punktu, 26.panta trešo daļu, Informācijas atklātības likuma
2.panta pirmo un trešo daļu, kā arī nepieciešamību pēc labām un kvalitatīvām pasākumu un ikdienas
notikumu fotogrāfijām, kas atspoguļojamas Apes novada domes mājas lapā www.apesnovads.lv, kā
arī nepieciešamību veidot notikumu foto arhīvu., un pamatojoties uz Apes novada domes Izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas 10.06.2014. lēmumu (prot.Nr.5.,5.p.) un Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 19.06.2014. lēmumu (prot.Nr.9, 14.p.),
1. Piešķirt papildus finansējumu Apes novada domes kancelejai fotoaparāta iegādei EUR1000.00
(viens tūkstotis eiro un 00 centi).
2. Finansējuma avots Apes novada domes budžeta rezerves līdzekļi.
3. Uzdot Finanšu un grāmatvedības nodaļai nodrošināt finansējuma pārskaitījumu.

Domes priekšsēdētājas vietnieks

Jānis LIBERTS

