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 18.decembrī

sēdes protokols Nr. 18, 1.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.230
Apē
Satur informāciju par personu privāto dzīvi,
kas nav izpaužama (personu kodi un dzīvesvietas)
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu Sētas ezerā
Izskatot 1 personas 01.12.2014. iesniegumu par rūpnieciskās zvejas nomu Sētas ezerā (ar
tīklu garumu 30 metri vai murdu), reģistrēts Apes novada domē 02.12.2014. ar Nr.A/3-16/305,
Izskatot 1 personas 01.12.2014. iesniegumu par rūpnieciskās zvejas nomu Sētas ezerā (ar
tīklu garumu 30 metri vai murdu), reģistrēts Apes novada domē 02.12.2014. ar Nr.A/3-16/304,
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu,
27.punktu, Zvejniecības likuma 11.panta 4.1 daļu, 5.panta 4.daļu, Ministru kabineta 30.11.2009.
noteikumu Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību
iekšējos ūdeņos” 3.punktu, Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 69., 70.
un 87.punktu, Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 15.12.2014. lēmumu
(prot.Nr15, 2.p.),
1. Iznomāt 1 personai, personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvesvieta xxxxxxx, rūpnieciskās
zvejas tiesības Sētas ezerā ar zvejas tīklu garumu 30 metri vai vienu murdu uz vienu gadu
no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim, noslēdzot zvejas nomas līgumu ar
Apes novada domi.
2. Iznomāt 1 personai, personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvesvieta xxxxxxx,, rūpnieciskās
zvejas tiesības Sētas ezerā ar zvejas tīklu garumu 30 metri vai vienu murdu uz vienu gadu
no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim, noslēdzot zvejas nomas līgumu ar
Apes novada domi.
3. Noteikt nomas maksu par zvejas tiesībām izejot no aprēķina – zivju tīkls, par katriem 5 m
(iekšējos ūdeņos) 2,85EUR apmērā gadā; kopā par 30 metriem – 17,10EUR gadā.
4. Uzdot Apes novada domes izpilddirektoram Viesturam DANDENAM noslēgt rūpnieciskās
zvejas tiesību nomas līgumu un informēt par to atbildīgās institūcijas.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13A,
Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma
paziņošanas dienas.
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Personas dati aizsargāti saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta pirmo daļu, otrās daļas
ceturto punktu un 8.pantu.

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2014.gada 18.decembrī

sēdes protokols Nr. 18, 2.p.

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.231
Apē
Satur informāciju par personu privāto dzīvi,
kas nav izpaužama (personu kodi un dzīvesvietas)
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu Garajā ezerā
Izskatot 1 personas 01.12.2014. iesniegumu par rūpnieciskās zvejas nomu Garajā ezerā (ar
tīklu garumu 30 metri vai murdu), reģistrēts Apes novada domē 02.12.2014. ar Nr.A/3-16/306,
Izskatot 1 personas 05.12.2014. iesniegumu par rūpnieciskās zvejas nomu Garajā ezerā (ar
tīklu garumu 30 metri vai murdu), reģistrēts Apes novada domē 15.12.2014. ar Nr.A/3-16/318.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu,
27.punktu, Zvejniecības likuma 11.panta 4.1 daļu, 5.panta 4.daļu, Ministru kabineta 30.11.2009.
noteikumu Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos
ūdeņos” 3.punktu, Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 69., 70. un 87.punktu,
Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 15.12.2014. lēmumu (prot.Nr15, 2.p.),
1. Iznomāt 1 personai, personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvesvieta xxxxxxx,, rūpnieciskās zvejas
tiesības Garajā ezerā ar zvejas tīklu garumu 30 metri vai vienu murdu uz vienu gadu no
2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim, noslēdzot zvejas nomas līgumu ar Apes
novada domi.
2. Iznomāt 1 personai, personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvesvieta xxxxxxx,, rūpnieciskās zvejas
tiesības Garajā ezerā ar zvejas tīklu garumu 30 metri vai vienu murdu uz vienu gadu no
2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim, noslēdzot zvejas nomas līgumu ar Apes
novada domi.
3. Noteikt nomas maksu par zvejas tiesībām izejot no aprēķina - zivju tīkls, par katriem 5 m
(iekšējos ūdeņos) 2,85EUR apmērā gadā; kopā par 30 metriem – 17,10EUR gadā.
4. Uzdot Apes novada domes izpilddirektoram Viesturam DANDENAM noslēgt rūpnieciskās
zvejas tiesību nomas līgumu un informēt par to atbildīgās institūcijas.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13A,
Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma
paziņošanas dienas.
Domes priekšsēdētāja
Astrīda HARJU
Personas dati aizsargāti saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta pirmo daļu, otrās daļas
ceturto punktu un 8.pantu.

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2014.gada 18.decembrī

sēdes protokols Nr. 18, 3.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.232
Apē
Par ierobežojumu satiksmei Apes novada pašvaldības autoceļu posmos
Latvijas un Igaunijas Čempionāta autorallijā, ziemas rallijs „Sarma 2015.”
norises laikā no 2015.gada 23.janvāra līdz 24. janvārim
Saskaņā ar SIA „Gulbenes AUTO-MOTO” 10.11.2014. iesniegumu, kas saņemts Apes novada domē
11.11.2014. un reģistrēts ar Nr.A/3-12.1/1162, par Latvijas un Igaunijas Čempionāta autorallijā,
ziemas rallijs „Sarma 2015.”, sarīkošanu Apes novada teritorijā 2015.gada 23.un 24. janvārī,
un
pamatojoties uz Ministru kabineta 15.12.1998. noteikumu Nr.456 „Noteikumi par
autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un
ierobežojumi” 2.5., 4.2., 5, punktiem un likuma Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 6.un
10.punktu, 21.panta pirmās daļās 27.punktu,
1.Noteikt ierobežojumu satiksmei pa Apes novada autoceļu posmiem: Ape – Kalpaki – Silmaļi Melnupes, Ķekši – Purakalni- Dārziņi – Žagatas – Ķipari – Ķekši, pilsētas teritorijā P19 - Skolas iela
– Stacijas iela – Avotu iela - Pasta iela – P39 virzienā uz Veclaicenes šoseju,
Latvijas un Igaunijas Čempionāta autorallijā, ziemas rallijs „Sarma 2015.” norises laikā no
2015.gada 23.janvāra līdz 24. janvārim.
2.Uzdot SIA „Gulbenes AUTO-MOTO” aprīkot augstāk minēto pašvaldības autoceļu ar atbilstošām
satiksmes ierobežojuma zīmēm.
3. Publicēt informāciju par satiksmes ierobežojumu, desmit dienas pirms aizlieguma vai ierobežojuma
stāšanās spēkā, laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", informatīvajā izdevumā “Malienas Ziņas” un Apes
novada mājas lapā www.apesnovads.lv.
4.Lēmuma izpildi uzdot veikt Apes novada domes
apsaimniekošanas un komunālās saimniecības nodaļai.

Apes pilsētas un pagasta īpašumu

Pielikumā: Transporta kustības shēma noteikto ierobežojumu laikā.

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 18.decembrī

sēdes protokols Nr. 18, 4.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.233
Apē
Par darījumu ar lauksaimniecības zemēm tiesisko uzraudzību

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par
zemes privatizāciju lauku apvidos” 301.panta pirmo un otro daļu, Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 15.12.2014. lēmumu ( prot. Nr. 15, 8.p.),
Uzdot Apes novada zemes komisijai veikt ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu
tiesiskuma uzraudzību, tajā skaitā izskatīt personu iesniegumus un pieņemt lēmumus par piekrišanu
lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā vai lēmumus par atteikumu lauksaimniecības zemes
iegūšanai īpašumā.

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 18.decembrī

sēdes protokols Nr. 18, 5.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.234
Apē
Par grozījumiem Apes novada domes 22.08.2013. lēmumā nr.272„Par Apes novada domes
Zemes komisijas ievēlēšanu un nolikuma apstiprināšanu”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu, Apes novada pašvaldības nolikuma
(apst.28.06.2013. Lēm.Nr.227 (prot.Nr.11,1.p.) 14.3.punktu un 16. punktu, un Apes novada domes
Finanšu un tautsaimniecības komitejas 15.12.2013. lēmumu ( prot. Nr. 15, 8.p.),
Izdarīt grozījumus Apes novada domes 22.08.2013 lēmumā nr.272 „Par Apes novada domes Zemes
komisijas ievēlēšanu un nolikuma apstiprināšanu”:
1. Izteikt lēmuma 1.7. punktu šādā redakcijā:
„1.7. Māris CEĻMILLERS- Virešu pagasta pārvaldes vadītājs”;
2. Papildināt lēmuma pielikumu „APES NOVADA ZEMES KOMISIJAS NOLIKUMS” ar
17.10.,17.11. un 17.12.punktu šādā redakcijā:
„17.10.par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu;
17.10. par zemes piekritības un piederības noteikšanu;
17.11. par ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskumu”.

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 18.decembrī

sēdes protokols Nr. 18, 6.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.235
Apē
Par grozījumiem APES NOVADA PAŠVALDĪBAS AMATPERSONU UN DARBINIEKU
ATLĪDZĪBAS NOLIKUMĀ
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 41.panta pirmās
daļas 2.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, Ministru
kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumiem Nr. 565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām”,
Dome nolemj:
Izdarīt APES NOVADA PAŠVALDĪBAS AMATPERSONU UN DARBINIEKU
ATLĪDZĪBAS NOLIKUMĀ (apstiprināts ar Apes novada pašvaldības domes 25.10.2012. sēdes
lēmumu Nr. 289 (prot. Nr. 16, 9.p., 10.p. ) šādus grozījumus:
1. Svītrot nolikuma 7.punktu.
2.

29.punktā:

aizstāt skaitli „30” ar skaitli „40”;
papildināt 4.teikumu aiz vārdiem „reizi gadā” ar vārdiem „ņemot vērā pašvaldības budžeta
iespējas”.
3. Aizstāt 29.1.punktā skaitli „50” ar skaitli „60”.
4. Nolikuma 35.punktu izteikt šādā redakcijā: “35. Apes novada dome paredz amatpersonai
(darbiniekam) pabalstu 15 procenti no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā
apmaksātajā atvaļinājumā.”.
5. Izteikt 36.punktu šādā redakcijā: “36.Domes priekšsēdētājam tiek piešķirts ikgadējais
apmaksātais atvaļinājums un papildatvaļinājums – desmit darba dienas par paaugstinātu darba
intensitāti. Domes priekšsēdētājam tiek izmaksāts pabalsts, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā,
15% apmērā no priekšsēdētāja mēnešalgas.”.
6. Izteikt 37.punktu šādā redakcijā: “37. Domes priekšsēdētāja vietniekam tiek piešķirts
ikgadējais apmaksātais atvaļinājums un papildatvaļinājums – trīs darba dienas par paaugstinātu darba
intensitāti. Domes priekšsēdētājam tiek izmaksāts pabalsts, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā,
15% apmērā no priekšsēdētāja vietnieka mēnešalgas.”.
7. svītrot 39.punktā vārdus “kārtībnieka amatu un”;

8. Svītrot Pārejas noteikumu 3.punktu.
9. lēmuma 1.pielikumā “Amatu sadalījums grupās” svītrot vārdus “Pašvaldības kārtībnieks”.

10. Izteikt Nolikuma 2.pielikumu jaunā redakcijā.
„Līmenis mēnešalgu skalā un tam atbilstošais mēnešalgas intervāls Euro”.
Mēnešalgu grupu mēnešalgu intervāli
Mēnešalgu
grupa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Līmenis mēnešalgu skalā
un tam atbilstošais mēnešalgas intervāls Euro
1.Euro

2.Euro

3.Euro

4.Euro

5.Euro

360-363
364-368
368-378
371-387
374-397
376-409
379-421
380-437
381-466
383-507
424-572
484-664
565-773
760-987
829-1098

360-363
369-373
379-388
388-403
398-420
410-442
422-463
438-517
467-563
508-629
573-723
665-844
774-981
988-1213
1099-1367

360-363
374-378
389-398
404-418
421-442
443-475
464-506
518-595
564-658
630-753
724-871
845-1024
982-1189
1214-1438
1368-1635

360-363
379-383
399-408
419-434
443-465
476-508
507-548
596-674
659-755
754-876
872-1019
1025-1204
1190-1396
1439-1664
1636-1904

360-363
384-388
409-418
435-450
466-488
509-541
549-590
675-752
756-851
877-999
1020-1167
1205-1384
1397-1604
1665-1890
1905-2173

11. Noteikt, ka šī lēmuma 7. un 9 punkts stājas spēkā 2015.gada 9.februārī.

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 18.decembrī

sēdes protokols Nr. 18, 7.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.236
Apē
Par grozījumiem APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DARBINIEKU NOVĒRTĒŠANAS
SISTĒMAS NOLIKUMĀ
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 41.panta pirmās
daļas 2.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4.panta
sesto daļu, 42.pantu,
Dome nolemj:
Izdarīt grozījumus APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DARBINIEKU NOVĒRTĒŠANAS
SISTĒMAS NOLIKUMĀ (apstiprināts ar Apes novada pašvaldības domes 25.10.2012. sēdes lēmumu
Nr. 289 (prot. Nr. 16, 9.p., 10.p. ):
1. Papildināt 6.1.apakšpunktu aiz vārdiem „divos gados” ar vārdiem „ņemot vērā pašvaldības
budžeta iespējas”.
2. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā: “7. Saskaņā ar Izpilddirektora rīkojumu par paredzamo darba
izpildes plānošanu un vērtēšanu pašvaldībā, tā notiek noteiktā gada laika posmā no
1.septembra līdz 30.novembrim.”.
3. Svītrot 14.punktā vārdu „ikgadējo”.
4. Aizstāt 33.punktā vārdu „ikgadējās” ar vārdiem „noteiktā perioda”.

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 18.decembrī

sēdes protokols Nr. 18, 8.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.237
Apē
Par pašvaldības autonomo funkciju deleģēšanu Alūksnes novada pašvaldībai
izglītības pārvaldes, profesionālās ievirzes interešu izglītības, būvniecības procesa tiesiskuma
uzraudzības un kultūras jomās
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 10.pantu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 14.punktu,
un ceturto daļu, Izglītības likuma 18.panta trešo daļu, Apes novada domes 28.06.2013. saistošajiem
noteikumiem Nr.9/2013 „Apes novada pašvaldības nolikums” 90.punktu un Apes novada domes
Finanšu un tautsaimniecības komitejas 15.12.2014. lēmumu (prot.Nr.15, 12.p.),
1. Deleģēt Alūksnes novada pašvaldībai nodrošināt Apes novada administratīvās teritorijas
būvniecības procesa tiesiskuma uzraudzību un veikt būvvaldes funkcijas Apes novada
administratīvajā teritorijā.
2. Deleģēt Alūksnes novada pašvaldībai nodrošināt izglītības pārvaldes funkciju veikšanu Apes
novada administratīvajā teritorijā.
3. Deleģēt Alūksnes novada pašvaldībai nodrošināt profesionālās ievirzes interešu izglītības
(mūzika un sports) funkciju veikšanu Apes novada administratīvajā teritorijā.
4. Deleģēt Alūksnes novada pašvaldībai nodrošināt reģiona galvenās bibliotēkas funkciju
veikšanu Apes novada administratīvajā teritorijā.
5. Finansējuma avots - Apes novada domes 2015.gada budžets.
6. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Apes novada domes izpilddirektors Viesturs DANDENS.

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 18.decembrī

sēdes protokols Nr. 18, 9.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.238
Apē
Par līdzfinansējumu Latvijas vides aizsardzības fonda projekta „Dabas un bioloģiskās
daudzveidības aizsardzība un saglabāšana” aktivitātes
„Zivju resursu aizsardzības pasākumi”
Pamatojoties uz biedrības „Pagasta attīstības grupa „Vireši”” 2014.gada 12.decembra
iesniegumu, reģistrēts Apes novada domē 15.12.2014. ar Nr.A/3-12.1./1295 un likuma ”Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 5.punktu un 15.panta pirmās daļas 3.punktu,

1. Piešķirt biedrībai „Pagasta attīstības grupa „Vireši””, reģistrācijas Nr.40008051857, projekta
„Vizlas un Tirziņas upju straujteču atjaunošana” realizācijai nepieciešamo līdzfinansējumu
līdz EUR 630,00 (seši simti trīsdesmit euro un 00 cents). Projekta kopējās izmaksas ir EUR
4200,00
2. Finansējuma avots Apes novada domes speciālais budžets- dabas resursu līdzekļi.
3. Apes novada domes izpilddirektoram V.DANDENAM noslēgt līgumu ar biedrību „Pagasta
attīstības grupa „Vireši” par projekta realizāciju.

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 18.decembrī

sēdes protokols Nr. 18, 10.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.239
Apē
Par līdzfinansējumu Latvijas vides aizsardzības fonda projekta „Vides izglītības
nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem„ biedrības „Pagasta attīstības grupa
„Vireši”” projektam „Vides izglītības nometne „Gribu un varu dzīvot zaļi””
Pamatojoties uz biedrības „Pagasta attīstības grupa „Vireši”” 2014.gada 12.decembra
iesniegumu, kas reģistrēts Apes novada domē 15.12.2014. ar Nr. A/3-12.1/1294, un likuma ”Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 5.punktu un 15.panta pirmās daļas 4.punktu,

1. Piešķirt biedrībai „Pagasta attīstības grupa „Vireši””, reģistrācijas Nr.40008051857, projekta
„Vides izglītības nometne „Gribu un varu dzīvot zaļi”” realizācijai nepieciešamo
līdzfinansējumu EUR 450,00 (četri simti piecdesmit euro un 00 cents).
2. Finansējuma avots Apes novada domes speciālais budžets- dabas resursu līdzekļi.
3. Apes novada domes izpilddirektoram V.DANDENAM noslēgt līgumu ar biedrību „Pagasta
attīstības grupa „Vireši” par projekta realizāciju.

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 18.decembrī

sēdes protokols Nr. 18, 11.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.240
Apē
Par grozījumu Apes novada domes 28.11.2013. lēmumā Nr. 366
„Par zemes ierīcības projekta
īpašumam „Darbnīcas”, Gaujienas pagastā, Apes novadā, apstiprināšanu”
Lai novērstu konstatēto neprecizitāti, ka lēmumā minētais īpašuma kadastra Nr. neatbilst
Zemesgrāmatu datiem,
Izdarīt grozījumu Apes novada domes 28.11.2013. lēmumā Nr. 366 „Par zemes ierīcības
projekta īpašumam „Darbnīcas”, Gaujienas pagastā, Apes novadā, apstiprināšanu”, izsakot 4.punktu
šādā redakcijā:
„4. Jaunveidojamo zemes vienību Nr.2 ar platību 0,07 ha pievienot nekustamam īpašumam
„Vidusskola” ar kadastra Nr. 3648 005 0201, kas atrodas Gaujienā, Gaujienas pagastā, Apes
novadā”.

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 18.decembrī

sēdes protokols Nr. 18, 12.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.241
Apē
Par zemes reformas pabeigšanu Apes novada Apes pilsētā
Saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu Latvijas Republikas pilsētās” 5. un
6.panta nosacījumiem, pašvaldībām līdz 2014.gada 30.novembrim jāsagatavo un jāiesniedz Valsts
zemes dienestā (turpmāk – VZD) paziņojums par zemes reformas pabeigšanu pilsētā un pārskats par
zemes reformu reglamentējošos normatīvos aktos noteikto darbu izpildi (turpmāk – Pārskats).
Pārskatā, kas saskaņots Valsts zemes dienesta Kadastra departamenta Kadastra pārraudzības
daļu 15.12.2014. ir iekļauti šādi pielikumi:
1. Pielikums Nr. 1 „Zemes vienības ar statusu „Zeme, par kuru pieņemti zemes komisijas
atzinumi par īpašuma tiesību atjaunošanu” – iekļautas 11 zemes vienības ar statusu
„Zeme, par kuru pieņemti zemes komisijas atzinumi par īpašuma tiesību atjaunošanu”.
2. Pielikums Nr. 2 „Zemes vienības, kurām kā lietotājs vai tiesiskais valdītājs reģistrēta
fiziska/juridiska persona” iekļauta1 zemes vienība ar statusu „Nekustamā īpašuma
tiesiskais valdījums”.
3. Pielikums Nr. 3” Zemes vienības, kurām kā lietotājs vai tiesiskais valdītājs reģistrēta
pašvaldība” sadaļā iekļautas 137 zemes vienības ar statusu „Pašvaldībai piekritīgā
zeme”.
4. Pielikums Nr. 4 „Zemes vienības, kurām kā tiesiskais valdītājs reģistrēta kāda no
ministrijām vai VAS „Privatizācijas aģentūra” – iekļautas 14 zemes vienības ar statusu
„Valsts zeme”.
5. Pielikums Nr.5 „Zemes vienības ar statusu „Publiskie ūdeņi”" – sadaļā nav ierakstu.
6. Pielikums Nr. 6 „Zemes vienības ar statusu „Zeme zemes reformas pabeigšanai”” –
sadaļā nav ierakstu.
7. Pielikums Nr. 7 „Zemes vienības ar statusu „Rezerves zemes fonds”” – iekļautas 6
zemes vienības ar statusu „Rezerves zemes fonds”.
8. Pielikums Nr. 8 „Zemes vienības ar daļēju reģistrāciju zemesgrāmatā – iekļauta 1 zemes
vienība”.
Atbilstoši Pārskata 8 pielikumos sniegtai informācijai, Apes novada, Apes pilsētas teritorijā
visām zemesgrāmatā neierakstītajām zemes vienībām ir noteikts to piekritības vai
piederības statuss.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas ievaddaļu, likuma „Par
zemes reformas pabeigšanu Latvijas Republikas pilsētās” 6.pantu,
1. Atzīt, ka zemes reformas process Apes novada, Apes pilsētas teritorijā ir pabeigts.

2.

Lūgt Valsts zemes dienestu sagatavot rīkojuma projektu par zemes reformas pabeigšanu Apes
pilsētā, Apes novadā iesniegšanai Ministru kabinetā.

Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā parakstīšanas.

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 18.decembrī

sēdes protokols Nr. 18, 13.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.242
Apē
Par amata vietas likvidēšanu
Neatliekamu organizatorisku un saimniecisku iemeslu dēļ, lai nodrošinātu lietderīgu Apes
novada pašvaldības budžeta izlietojumu,
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās
daļas 6.punktu,
1. Likvidēt pašvaldības kārtībnieka amata vietu Apes novada pašvaldības administrācijā
2015.gada 9.februārī.
2. Ar 2015.gada 9.februāri izdarīt grozījumus Apes novada domes 24.02.2011. lēmumā Nr.37
„Par Apes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku darba samaksas noteikšanas
kārtību”, sēdes protokols Nr.4, 2.p.): svītrot Apes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un
darbinieku darba samaksas noteikšanas kārtības 1.pielikuma „Apes novada pašvaldības iestāžu
amatu katalogs” sadaļu „28. Noziedzības novēršana un apkarošana”.
3. Lēmuma izpildi nodrošināt Apes novada domes izpilddirektoram V.DANDENAM, tajā skaitā:
3.1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā brīdināt darbinieku par darba tiesisko attiecību
izbeigšanu;
3.2. organizēt attiecīgu grozījumu sagatavošanu Apes novada domes lēmumos un saistošajos
noteikumos.

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 18.decembrī

sēdes protokols Nr. 18, 14.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.243
Apē
Par valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanu Alūksnes novada pašvaldībai
Ņemot vērā Apes novada domes 18.12.2014. lēmumu Nr. 242 „Par amata vietas likvidēšanu”,
sēdes protokols Nr.18, 13.p., lai efektīvi nodrošinātu sabiedrisko kārtību Apes novada teritorijā,
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 10.panta pirmo daļu, 15.panta pirmās daļas
12.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, likuma „Par policiju” 19.panta pirmo daļu, Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo daļu, 41.panta pirmo daļu,
1. Deleģēt Alūksnes novada pašvaldībai, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90000018622,
juridiskā adrese Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, no likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 12.punktā izrietošus pārvaldes uzdevumus sabiedriskās kārtības
nodrošināšanā (turpmāk – Uzdevumi) Apes novada teritorijā:
1.1. likumpārkāpumu profilakse;
1.2. par administratīvajiem pārkāpumiem aizturētu un arestētu personu apsargāšana un
konvojēšana;
1.3. kontrole pār to, kā tiek izpildīti Apes novada pašvaldības saistošie noteikumi, par kuru
pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība, kā arī naudas sodu uzlikšana par šo noteikumu
pārkāpšanu un to piedzīšana;
1.4. tūlītēju draudu novēršana, ja persona, kas atrodas mājoklī vai tā tuvumā, var nodarīt kaitējumu
aizsargājamās personas dzīvībai, brīvībai vai veselībai, līdz tiesa izskata jautājumu par
pagaidu aizsardzību pret vardarbību.
2. Noteikt Uzdevumu veikšanu no 2015.gada 9.februāra.
3. Piešķirt Alūksnes novada pašvaldībai Uzdevumu veikšanai no Apes novada domes 2015.gada
budžeta līdzekļiem saskaņā ar izdevumu tāmi pielikumā pie līguma, par katra nākamā gada
budžeta līdzekļu piešķiršanu lemjot atsevišķi un saskaņojot ar Alūksnes novada pašvaldību.
4. Noslēgt līgumu ar Alūksnes novada pašvaldību par Uzdevumu veikšanu.
5. Apes novada izpilddirektoram V.DANDENAM nodrošināt lēmuma izpildi.

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 18.decembrī

sēdes protokols Nr. 18, 15.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.244
Apē
Satur informāciju par personu
privāto dzīvi,
kas nav izpaužama (personu
kodi un dzīvesvietas)
Par zemes gabala (starpgabala) Avotu iela 8a, Ape, Apes novads, LV-4337 izsoles rezultātu
apstiprināšanu
Atbilstoši Apes novada domes 23.10.2014. lēmumam Nr.204 (prot.15, 3.p.) „Par zemes
gabala (starpgabala) Avotu iela 8a, Ape, Apes novads, LV-4337 pārdošanu izsolē un izsoles
noteikumu apstiprināšanu” nosacījumiem, 2014.gada 4.decembrī notika izsole.
Uz izsoli pieteikumu bija iesniedzis viens pretendents.
Saskaņā ar izsoles noteikumu 4.6. punktu, kurā noteikts, ja mēneša laikā kopš sludinājuma
publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” ir saņemts viens pieteikums no pirmpirkuma tiesīgās
personas, kura minēta Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas
1.punktā, izsoli nerīko un ar šo personu (personām) slēdz pirkuma līgumu par atsavināmā Objekta
pārdošanu par nosacīto cenu.
Pretendents līdz 2014.gada 17.decembrim veicis visas pirkuma summas EUR850,00 (astoņi
simti piecdesmit eiro) samaksu.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu,
apstiprinātā izsoles nolikuma 4.6. punktu, Apes novada domes Īpašumu atsavināšanas komisijas
04.12.2014. sēdes Nr.8 lēmumu:
1. Apstiprināt izsoles rezultātus par zemes gabala (starpgabala) Avotu iela 8a, Ape, Apes
novads, LV-4337, izsoli, pirkuma tiesības par EUR 850,00 (astoņi simti piecdesmit euro)
iegūst 1 persona, personas kods xxxxxx-xxxxx.
2. Pilnvarot domes priekšsēdētāju Astrīdu HARJU noslēgt īpašuma atsavināšanas līgumu.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Personas dati aizsargāti saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta pirmo daļu, otrās
daļas ceturto punktu un 8.pantu.

