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
2015.gada 27.augustā

sēdes protokols Nr. 10, 1.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.143
Apē
Par Apes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. 12/2015
„Par grozījumiem Apes novada domes 26.02.2015. saistošajos noteikumos Nr. 3/2015
”Apes novada pašvaldības budžets 2015.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
2015.gadam”, Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 20.08.2015. lēmumu (prot.
Nr.10, 1. p),
Apstiprināt Apes novada pašvaldības domes 27.08.2015. saistošos noteikumus Nr. 12/2015
„Par grozījumiem Apes novada domes 26.02.2015. saistošajos noteikumos Nr. 3/2015
”Apes novada pašvaldības budžets 2015.gadam” .
Pielikumā :
1. Saistošie noteikumi Nr. 12/2015 „Par grozījumiem Apes novada domes 26.02.2015.
saistošajos noteikumos Nr. 3/2015 ”Apes novada pašvaldības budžets 2015.gadam”- uz 1
lpp. ar 1. pielikumu 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
2015.gada 27.augustā

sēdes protokols Nr. 10, 1.p
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.12/2015
apstiprināti ar Apes novada domes
27.08.2015. lēmumu Nr.143
(protokols Nr.10, 1.punkts)

“Par grozījumiem Apes novada domes 26.02.2015. saistošajos noteikumos Nr. 3/2015
”Apes novada pašvaldības budžets 2015.gadam”
Apē
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 2.punktu un
46.panta pirmo daļu,
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu
Izdarīt šādus grozījumus Apes novada domes 26.02.2015. saistošajos noteikumos Nr.3/2015 ”Apes
novada pašvaldības budžets 2015.gadam”:
1.Izteikt 1.punkta 1.1., 1.2. un 1.3. apakšpunktus šādā redakcijā :
1.1. kārtēja gada ieņēmumos
1.2.izdevumos atbilstoši valdības funkcijām un ekonomiskajām
kategorijām
1.3. aizdevumu atmaksājamās pamatsummas
1.4.Aizdevumi

4 104 911 EUR
4 595 488 EUR
113 342 EUR
258 631 EUR

Pielikumā- 1.Pielikums.

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
2015.gada 27.augustā

sēdes protokols Nr. 10, 2.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.144
Apē
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamā īpašuma „Morīši 2” Gaujienas pagastā, Apes novadā sadalīšanai
Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Metrum”, reģistrācijas nr. 40003388748,
14.07.2015. iesniegumu, kas saņemts Apes novada domē 21.07.2015. un reģistrēts ar Nr. A/312.3/1096 par nekustamā īpašuma „Morīši 2” Gaujiena pagastā, Apes novadā, īpašuma kadastra Nr.
3648 007 0027, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu,
pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu un 20.un 22.pantu, likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
14.panta otro daļu, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi8. un
29. 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” 16.1.
punktu, Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 20.08.2015. lēmumu (prot. Nr. 10, 2.p.),
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Morīši 2”, Gaujienas pagastā,
Apes novadā, sastāvā ietilpstošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 3648 00 0027 un 3648
007 0028 sadalīšanai.
2. Projektējamai zemes vienības daļai Nr. 1 ar platību 1,0 ha un projektējamai zemes vienības
daļai Nr. 3 ar platību 11,3 ha saglabāt esošo nosaukumu „Morīši 2”.
3. Projektējamo zemes vienības daļu Nr. 2 ar platību 3,0 ha un projektējamo zemes vienības
daļu Nr. 4 ar platību 10,4 ha apvienot vienā īpašuma un piešķirt jaunu nosaukumu „Morīšu Lauki”,
Gaujienas pag., Apes nov.
4. Projektējamām zemes vienības daļām Nr. 1 ar platību 1,0 ha, Nr. 2 ar platību 3,0 ha un Nr.
4 ar platību 10,4 ha noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, (NĪLM kods 0101).
5. Projektējamai zemes vienības daļai Nr. 3 ar platību 11,3 ha noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, (NĪLM kods
0201).
6. 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 priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Satur ierobežotas pieejamības informāciju
personu kodi, dzīvesvietas

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
2015.gada 27.augustā

sēdes protokols Nr. 10, 3.p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.145
Apē

Par grozījumiem Apes novada domes 29.11.2012. lēmumā Nr. 358 „Par zemes ierīcības projekta
īpašumam „Drīzuļi” Virešu pagasts, Apes novads, apstiprināšanu”
Izskatot A.LEGZDIŅA, personas kods xxxxxx-xxxxx, 10.08.2015. iesniegumu, kas saņemts
Apes novada domē 13.08.2015. un reģistrēts ar Nr. A/3-16/150 par grozījumiem īpašuma „Drīzuļi”
Virešu pagastā, Apes novadā, zemes ierīcības projektā,
pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu un 20.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, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
15.pantu, un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 20.08.2015. lēmumu (prot.
Nr. 10, 3.p.),
Grozīt Apes novada domes 29.11.2015. lēmumu Nr. 358 „Par zemes ierīcības projekta
īpašumam „Drīzuļi” Virešu pagasts, Apes novads, apstiprināšanu” , izsakot šī lēmuma
2.punktu šādā redakcijā:
1. Piešķirt šādām atdalāmajām zemes vienības daļām nosaukumus un noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi:
1.1. Zemes gabalam Nr. 1 ar platību 22,83 ha saglabāt nosaukumu „Drīzuļi” un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101;
1.2. Zemes gabalam Nr. 2 ar platību 4,51 ha piešķirt nosaukumu „Aizsili” un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101;
1.3. Zemes gabalam Nr. 3 ar platību 4,20 ha piešķirt nosaukumu „Maliņas” un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101;
1.4. Zemes gabalam Nr. 4 ar platību 1,75 ha piešķirt nosaukumu „Pusītes” un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101;
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
2015.gada 27.augustā

sēdes protokols Nr. 10, 4.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.146
Apē
Par Apes novada Pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas locekļa ievēlēšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kurā noteikts, ka tikai
dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, komisijas,
valdēs un darba grupās un Apes novada pašvaldības nolikuma (apst.28.06.2013. Lēm.Nr.227
(prot.Nr.11,1.p.) 14.4.punktu, Apes novada domes 26.06.2015. lēmumu Nr.109 (prot.Nr.8, 7.p.) “Par
Ivara Ķelpa atbrīvošanu no Apes novada domes Vides komisijas locekļa un Pašvaldības īpašumu
atsavināšanas komisijas locekļa pienākumu veikšanas” un Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 20.08.2015. lēmumu (prot. Nr.10, 4.p.),
1. Ievēlēt Apes novada Pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijā:
1.1. Arvi MARKUSU – komisijas loceklis.

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
2015.gada 27.augustā

sēdes protokols Nr. 10, 5.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.147
Apē
Par Apes novada domes Vides komisijas locekļa ievēlēšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kurā noteikts, ka tikai
dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, komisijas,
valdēs un darba grupās un Apes novada pašvaldības nolikuma (apst.28.06.2013. Lēm.Nr.227
(prot.Nr.11,1.p.) 14.6.punktu, Apes novada domes 26.06.2015. lēmumu Nr.109 (prot.Nr.8, 7.p.) “Par
Ivara Ķelpa atbrīvošanu no Apes novada domes Vides komisijas locekļa un Pašvaldības īpašumu
atsavināšanas komisijas locekļa pienākumu veikšanas” un Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 20.08.2015. lēmumu (prot. Nr.10, 4.p.),
1. Ievēlēt Apes novada domes Vides komisijā:
1.1. Ilonu KAKTIŅU– komisijas locekle.

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
2015.gada 27.augustā

sēdes protokols Nr. 10, 6.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.148
Apē
Par grozījumiem domes 26.06.2015. lēmumā Nr. 121 (prot.Nr.8, 19.p.)
“Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Apes novada domes administrācijā un domes
iestādēs un struktūrvienībās “
Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmo daļu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)
apakšpunktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 20.pantu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.185
“Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.2.aktivitāti
"Publisko interneta pieejas punktu attīstība" un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības
komitejas 20.08.2015. lēmumu (prot.Nr.10, 6.p.) ,
1.Izdarīt šādus grozījumus domes 26.06.2015. lēmumā Nr. 121 (prot.Nr.8, 19.p.) “Par maksas
pakalpojumu apstiprināšanu Apes novada domes administrācijā un domes iestādēs
un
struktūrvienībās “:
1.1.izteikt jaunā redakcijā 3.pielikuma “Apes novada Trapenes pagasta pārvaldē un Trapenes
pagasta teritorijā esošajās iestādēs sniegtie maksas pakalpojumi” 3.3.punktu ar apakšpunktiem un
3.4. punktu ar apakšpunktiem (pielikumā).
2. Lēmums stājas spēkā ar 28.08.2015.

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
2015.gada 27.augustā

sēdes protokols Nr. 10, 7.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.149
Apē
Par tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “ZAAO”
2015.gada 1.janvārī stājās spēkā Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likums (turpmāk – Likums). Saskaņā ar minētā Likuma pārejas noteikumu 11.punktu
Publiskas personas augstākā lēmējinstitūcija saskaņā ar šā likuma 7.pantu līdz 2016.gada 1.janvārim
pieņem lēmumu par tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībās. Likuma 7.panta pirmajā daļā noteikts, ka
publiskai personai ir pienākums ne retāk kā reizi piecos gados pārvērtēt katru tās tiešo līdzdalību
kapitālsabiedrībā un atbilstību šā likuma 4.panta nosacījumiem. Šo prasību nepiemēro, ja likumā ir
noteikts, ka attiecīgās kapitālsabiedrības kapitāla daļas vai akcijas nav atsavināmas. Minētā panta
otrajā daļā noteikts, ka lēmumu par publiskas personas līdzdalības saglabāšanu kapitālsabiedrībās
pieņem attiecīgās publiskās personas augstākā lēmējinstitūcija. Lēmumā ietver:
1) vērtējumu attiecībā uz atbilstību šā likuma 4.panta nosacījumiem;
2) vispārējo stratēģisko mērķi.
Saskaņā ar Likuma 4.panta pirmo daļu publiska persona drīkst iegūt līdzdalību
kapitālsabiedrībā Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos.
Ņemot vērā minēto, Apes novada pašvaldības domei (turpmāk – Dome) ir jāpieņem lēmums,
kurā tai jāizvērtē Apes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) līdzdalības SIA “ZAAO” atbilstība
Likuma 4.panta nosacījumiem, proti, vai SIA “ZAAO” komercdarbības veikšana atbilst kādai no
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā noteiktajām pazīmēm, kā arī jānosaka SIA
“ZAAO” vispārējais stratēģiskais mērķis.
I. Par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības
likuma 4.panta nosacījumiem
Publiskās personas, tostarp pašvaldības, parasti darbojas publisko tiesību jomā, un tikai
izņēmuma gadījumos tās var darboties privāto tiesību jomā. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 87.panta pirmo daļu publiska persona privāto tiesību jomā darbojas šādos gadījumos:
1) veicot darījumus, kas nepieciešami tās darbības nodrošināšanai;
2) sniedzot pakalpojumus;
3) veicot komercdarbību.
Gadījumi, kuros publiskās personas ir tiesīgas nodarboties ar komercdarbību, ir noteikti Valsts
pārvaldes iekārta likuma 88.panta pirmajā daļā, proti:
1) ja tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā;
2) nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols, tādējādi nodrošinot sabiedrībai attiecīgā
pakalpojuma pieejamību;
3) stratēģiski svarīgā nozarē;
4) jaunā nozarē;
5) nozarē, kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi;
6) nozarē, kurā atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt augstāku kvalitātes
standartu.

Saskaņā ar minētā panta otro daļu komercdarbības veikšanai publiska persona (publiskas
personas) saskaņā ar likumu dibina kapitālsabiedrību.
Dome izvērtējot SIA “ZAAO” komercdarbības atbilstību Valsts pārvaldes iekārtas likuma
88.panta pirmajai daļai un secināja, ka atkritumu apsaimniekošana saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 88.panta pirmās daļas 3.punktu ir Pašvaldībai stratēģiski svarīga nozare. Dome konstatē arī
citas Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajai daļai atbilstošas SIA “ZAAO”
komercdarbības pazīmes:
- pašvaldības, kas ir SIA “ZAAO” kapitāla daļu īpašnieces, veikušas būtiskus ieguldījumus
kapitālsabiedrības infrastruktūrā (11,50 milj. latu jeb 16,36 milj. eiro), uzņemoties arī
ilgtermiņa saistības, par kurām ir sniegti valsts galvojumi. Papildus minētajam uz šī
lēmuma pieņemšanas brīdi SIA “ZAAO”, lai nodrošinātu likuma “Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanu,
atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūrā ir investējis 15.4 milj. EUR, kur puse ir
investēta poligona Daibe attīstībā, un 11% dalītās atkritumu vākšanas infrastruktūras
attīstībā. Līdz ar to SIA “ZAAO” komercdarbība atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma
88.panta pirmās daļas 5.punktam.
- Pašvaldības dalība SIA “ZAAO” ir nepieciešama, lai nodrošinātu sabiedrības interešu
īstenošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā ne tikai Pašvaldības, bet arī pārējo
pašvaldību, kuras ir SIA “ZAAO” kapitāla daļu īpašnieces, teritorijās. Šajā gadījumā
konstatējama SIA “ZAAO” komercdarbības atbilstība Valsts pārvaldes iekārtas likuma
88.panta pirmās daļas 1.punktam.
Ņemot vērā minēto, secināms, ka Pašvaldības līdzdalība SIA “ZAAO” atbilst Likuma 4.panta
nosacījumiem un līdz ar to tai ir saglabājama tieša līdzdalība SIA “ZAAO”.
II. Vispārējais stratēģiskais mērķis
SIA “ZAAO” ir Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionu pašvaldību dibināta
kapitālsabiedrība. Kapitālsabiedrības īpašnieku sastāvu sākotnēji veidoja pavisam 81 pilsētu domes un
pagastu padome. Katram dibinātājam piederēja neliels skaits SIA “ZAAO” kapitāla daļu, kas tika
noteikta pēc iedzīvotāju skaita pašvaldības teritorijā. Kapitāla daļu turētāju skaits mainījās pēc
2009.gada administratīvi teritoriālās reformas, pagastiem un pilsētām apvienojoties novados. Lielākā
kapitāla daļu turētāja ir Valmieras pilsētas pašvaldība, kurai pieder 43.65% kapitāldaļu. Šobrīd SIA
“ZAAO” īpašnieces ir 28 pašvaldības, tai skaita Apes novada pašvaldība, kurai pieder 0,01%
kapitāldaļu.
Saskaņā ar SIA “ZAAO” 1998.gada 23.oktobra dibināšanas līgumu kapitālsabiedrības
dibināšanas mērķis bija, līgumslēdzējas pusēm apvienojot daļu savu materiālo līdzekļu un resursu,
izveidot finansiāli dzīvotspējīgu ilgtermiņa risinājumu atkritumu apsaimniekošanas problēmām
Ziemeļvidzemes reģionā un nodarboties ar saimniecisko atkritumu apsaimniekošanu atbilstoši
ekoloģiskajām prasībām. Dibināšanas līgumā jaundibināmajai kapitālsabiedrībai tika noteikts
uzdevums aizsargāt vidi, apsaimniekojot ienākošos atkritumus, reģenerējot materiālus, kompostējot,
šķirojot, apstrādājot atkritumus un izvietojot tos izgāztuvēs tādā veidā, kas atbilst atkārtotas
pārstrādāšanas principiem. Kā svarīgs aspekts Dibināšanas līgumā tika noteikts aktīvi piedalīties vides
tīrību pastāvīgi uzturošas sabiedrības veidošanā un nodrošināšanā, lai tiktu uztverta kapitālsabiedrības
vadošā loma vides jautājumu risināšanā.
Vairāk nekā 16 gadus pēc SIA “ZAAO” dibināšanas konstatējams, ka Dibināšanas līgumā
izvirzītie kapitālsabiedrības mērķi un uzdevumi tiek īstenoti.
SIA “ZAAO” darbības virziens ir atkritumu savākšana, šķirošana, uzglabāšana, apstrāde,
pārkraušana, pārvadāšana, sagatavošana apglabāšanai un apglabāšana, sabiedrības izglītošana.
Darbības veids pēc NACE klasifikatora Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus) (38.11,
versija 2.0).
Kapitālsabiedrības vīzija – būt Latvijā atzītam paraugam atkritumu apsaimniekošanas jomā,
ko atzīst partneri un sabiedrība.
Kapitālsabiedrības vērtības ir profesionāli darbinieki, kvalitatīvi pakalpojumi, izglītoti klienti
un labāko pieejamo tehnoloģiju izmantošana.
Kapitālsabiedrības pamatuzdevums ir īstenot atkritumu apsaimniekošanu reģionā, tā primārais
uzdevums nav peļņas gūšana, bet gan šīs sabiedrībai nozīmīgās aktivitātes īstenošana. 2014. gadā

kapitālsabiedrība veica būtiskas izmaiņas darbībā, un turpmāk savu darbību koncentrēs tikai uz savu
īpašnieku pašvaldību administratīvajām teritorijām.
2004. gada 1. decembrī darbību sāka cieto sadzīves atkritumu poligons “Daibe”, Stalbes
pagastā, Pārgaujas novadā (turpmāk – poligons Daibe), kurš no 2005. gada 1. janvāra ir vienīgā legālā
Ziemeļvidzemes atkritumu reģiona sadzīves atkritumu apstrādes un noglabāšanas vieta, kas attīstās par
reģionālu daudzfunkcionālu atkritumu apsaimniekošanas centru.
SIA “ZAAO” bija pirmā atkritumu apsaimniekošanas kapitālsabiedrība Latvijā, kuras darbībā
2002. gadā tika izveidota, ieviesta un tiek uzturēta integrētā vadības sistēma, kas atbilst
starptautiskajiem standartiem LVS EN ISO 9001 (kvalitātes) un LVS EN ISO 14001 (vides
pārvaldības).
SIA “ZAAO” koncentrē savu darbību Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā,
taču tā īpašnieces ir arī Pierīgas un Malienas atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldības.
Iepriekšējo gadu izaugsme apliecina, ka kapitālsabiedrība atkritumu nozarē izvirza un sasniedz arvien
jaunus mērķus, par kuriem liek runāt arī citiem nozares komersantiem.
Visas savas darbības laikā, SIA “ZAAO” ir plānveidīgi pilnveidojusi un uzlabojusi atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojumu infrastruktūru un faktiski ir izpildījusi priekšnosacījumus, lai
ilgtermiņā varētu veikt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus. Ir nodrošināta ne tikai atkritumu
apglabāšanas bāze līdz 2035. gadam, bet arī panākta visu sadzīves atkritumu otrreizējā apstrāde šī
brīža prasību izpildei. Vērtējot no nozares pozīcijām, abi šie būtiskie sasniegumi ir saistīti ar lieliem
kapitālieguldījumiem, kas ietekmējušas kapitālsabiedrības finanšu rezultātus, tādēļ tie ietekmēs
kapitālsabiedrības attīstības iespējas nākotnē.
SIA “ZAAO” sniegtos atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus regulē pašvaldības, jo
tiesības nodarboties ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanu kapitālsabiedrība ir ieguvusi noslēdzot
līgumus ar pašvaldībām, pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.panta pirmās daļas
prasībām. 2013. gada nogalē tika panāktas vienošanās ar virkni pašvaldību par sadarbību atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanai turpmākajiem pieciem gadiem. Noslēgtie sadarbības līgumi
nodrošinās kapitālsabiedrības stabilu attīstību arī nākotnē.
Līdz ar to var uzskatīt, ka SIA „ZAAO” Apes novada pašvaldības teritorijā ir ieviesusi
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, kuras darbība atbilst spēkā esošo normatīvo prasībām.
Tajā pašā laikā jāņem vērā, ka turpmākajā periodā ir nepieciešama šīs sistēmas darbības attīstība, lai
nodrošinātu to prasību izpildi, kuras valstij kopumā un pašvaldībām būs saistošas nākotnē, piemēram,
apglabājamo bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzuma samazinājums, atkārtotai izmantošanai
sagatavoto atkritumu daudzuma palielinājums, u.c.
SIA “ZAAO” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2015.-2020. 4.nodaļā “Kapitālsabiedrības
vispārējie stratēģiskie mērķi” norādīts, ka par kapitālsabiedrības galveno stratēģisko mērķi būtu
uzskatāma atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma nodrošināšana apkalpoto pašvaldību
(kapitālsabiedrības īpašnieču) teritorijā tādā veidā, lai:
1) tiktu ievērotas:
normatīvo aktu prasības, tajā skaitā Eiropas Savienības noteiktie mērķi attiecībā uz
atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbības efektivitāti;
valsts, reģionālā un vietējā līmeņa plānošanas dokumentu noteikumi;
kapitālsabiedrības kvalitātes vadības sistēmas normas;
klientu maksātspējas robežas.
2) pakalpojums atbilstu SIA “ZAAO” izvirzītajiem pakalpojuma kvalitātes kritērijiem;
3) SIA “ZAAO” darbotos rentabli, izmantojot ilgtspējīgus risinājumus un labākās pieejamās
tehnoloģiskās metodes;
4) sniegtie pakalpojumi būtu elastīgi, t.i., lai maksimāli tiktu nodrošināta individuāla pieeja
atbilstoši klienta vajadzībām, nesadārdzinot izmaksas;
5) pakalpojuma sniegšana būtu saistīta ar klientu vides apziņas veidošanu, kas veicinātu
kapitālsabiedrības apgrozījuma pieaugumu;
6) sadarbībā ar pašvaldību tiktu rasts labākais risinājums pakalpojuma nodrošināšanai
konkrētajā pašvaldībā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
1.punktu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta pirmo daļu,
88.panta pirmo un otro daļu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
4.panta pirmo daļu, 7.panta pirmo un otro daļu, pārejas noteikumu 11.punktu, un Apes novada domes
20.08.2015. Finanšu un tautsaimniecības komitejas lēmumu (prot.Nr.10, 7.p), dome nolemj
1) atzīt Apes novada pašvaldības līdzdalību SIA “ZAAO” par atbilstošu Publiskas personas
kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta nosacījumiem;
2) noteikt, ka SIA “ZAAO” vispārējais stratēģiskais mērķis ir sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas sistēmas uzturēšana un attīstība tādā veidā, kas nodrošina normatīvo
aktu prasību, tajā skaitā Eiropas Savienības noteikto mērķu attiecībā uz atkritumu
apsaimniekošanas sistēmas darbības efektivitāti, ievērošanu.

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
2015.gada 27.augustā

sēdes protokols Nr. 10, 8.1.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.150
Apē
Par jauna amata – Apes novada domes Administratīvās lietvedības inspektors - izveidi
Pamatojoties uz Apes novada domes 23.07.2015. lēmumu Nr.136 (sēdes protokols Nr.9, 6.p.)
“Par valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanu Smiltenes novada pašvaldībai”, Apes novada domes
26.02.2015. lēmumu Nr.25 (sēdes protokols Nr.2, 1.2.p.) “Par Apes novada pašvaldības budžeta
2015.gadam pievienoto dokumentu: Apes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku
amatu katalogu, mēnešalgu sarakstu un Koplīguma 2015.gadam apstiprināšanu” 1.pielikumu “Apes
novada pašvaldības iestāžu amatu katalogs” un 2.pielikumu “Apes novada domes, administrācijas un
iestāžu darbinieku amatu un mēnešalgu saraksts”, “Apes novada pašvaldības amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikums” (apstiprināts ar Apes novada pašvaldības domes 25.10.2012.sēdes
lēmumu Nr.289 (prot.Nr.16, 9., 10.p.), Apes novada domes lēmumā Nr.289 (prot.Nr.16, 9.p., 10.p.)
“Apes novada pašvaldības darbinieku novērtēšanas sistēmas nolikums”, Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, Ministru kabineta 2010.gada 30. novembra
noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”,
1. Veikt grozījumus Apes novada domes 26.02.2015. lēmuma Nr.25 (sēdes protokols Nr.2, 1.2.p.)
“Par Apes novada pašvaldības budžeta 2015.gadam pievienoto dokumentu: Apes novada
pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku amatu katalogu, mēnešalgu sarakstu un Koplīguma
2015.gadam apstiprināšanu” 1.pielikumā “Apes novada pašvaldības iestāžu amatu katalogs”
papildinot ar jaunu apakšsaimi un amatu šādā redakcijā:

Saime
(apakšsaime),
līmenis

Amata
nosaukums

Līmeņa
raksturojums

Amata paraugapraksts

Vienādo amatu
skaits

Mēneš-algu
grupa
atbilstoši
līmenim

Mēnešalgu
diapazons

26.3. Kontrole un uzraudzība. Privātpersonu kontrole
II B

Administratīvās
lietvedības
inspektors

Pieņem
sarežģītus
nestandarta
lēmumus (arī
lēmumus par
administratīvā
soda uzlikšanu)

Kontrolē, lai fiziskās un juridiskās
personas ievērotu normatīvos aktus, kas
regulē darbību noteiktā nozarē
Interpretē normatīvo aktu piemērošanu,
klasificē normatīvo aktu pārkāpumu un
nosaka atbilstošo sodu
Pārtrauc to fizisko un juridisko personu
darbību, kas pārkāpj normatīvajos aktos
noteiktās prasības
Ierosina anulēt nelikumīgi iegūtas atļaujas,
licences vai citus dokumentus
Likumos un normatīvajos aktos noteiktajā

1

10

383-999

kārtībā var glabāt, nēsāt un pielietot
šaujamieročus un speciālos līdzekļus
Sniedz atzinumus un/vai izsniedz
dokumentus (piemēram, atļaujas, izziņas),
kas apliecina normatīvo aktu ievērošanu
noteiktā jomā
Konstatē neatbilstību starp esošo situāciju
un normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām, saskaņā ar noteiktajām
procedūrām sastāda administratīvo aktu
un/vai norāda, kādas darbības veicamas, lai
novērstu neatbilstību
Sniedz konsultācijas fiziskām un juridiskām
personām atbilstoši kompetencei
Var veikt jaunāko speciālistu
darbaudzināšanu
Izskata administratīvo pārkāpumu lietas,
sastāda administratīvo pārkāpumu
protokolus un noformē ar pārkāpumiem
saistīto dokumentāciju
Interpretē normatīvo aktu piemērošanu,
klasificē normatīvo aktu pārkāpumu un
nosaka atbilstošo sodu
Veic iepriekšējo līmeņu speciālistu
darbaudzināšanu un konsultēšanu
Pieņem lēmumus pārbaudes lietās, kur
nepieciešama liela pieredze un dziļa
attiecīgās jomas izpratne.

2. Veikt grozījumus Apes novada domes 26.02.2015. lēmuma Nr.25 (sēdes protokols Nr.2, 1.2.p.)
“Par Apes novada pašvaldības budžeta 2015.gadam pievienoto dokumentu: Apes novada
pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku amatu katalogu, mēnešalgu sarakstu un Koplīguma
2015.gadam apstiprināšanu” 2.pielikumā “Apes novada domes, administrācijas un iestāžu
darbinieku amatu un mēnešalgu saraksts” papildinot ar jaunu amatu un mēnešalgu šādā redakcijā:

Amats

Mēnešalga
normālajam
darba laikam
EURO

Mēnešalga
nepilnajam darba
laikam EURO

Mēnešalga kopā
EURO

Piezīmes

2.1. Apes novada domes administrācija
Administratīvās
lietvedības
inspektors

703

703

Mēnešalgas intervāls
no 383 līdz 999

3. Veikt grozījumus Apes novada domes 25.10.2012. sēdes lēmumā Nr.289 (prot.Nr.16, 9., 10.p.)
“Apes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” papildinot 1.pielikumu
un Apes novada domes lēmumā Nr.289 (prot.Nr.16, 9.p., 10.p.) “Apes novada pašvaldības
darbinieku novērtēšanas sistēmas nolikuma” 5.pielikumu ar amatu “Administratīvās lietvedības
inspektors”.
4. Lēmums stājas spēkā ar 01.09.2015.
Pielikumā:
Administratīvās lietvedības inspektora amata apraksts uz 2 lapām.

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
2015.gada 27.augustā

sēdes protokols Nr. 10, 8.2.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.151
Apē
Par Apes novada domes Administratīvās lietvedības inspektora amatu
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, 15.panta pirmās daļas 12.punktu,
21.panta pirmās daļas 23.punktu, kas nosaka, ka tikai pašvaldība lemj par kārtību, kādā izpildāmas
likumā „Par pašvaldībām” minētās funkcijas, tai skaitā piedaloties sabiedriskās kārtības
nodrošināšanā, apkarojot žūpību un netiklību un nosakot par to izpildi atbildīgās amatpersonas un
kārtību kā sniedzami pārskati par šo funkciju izpildi, kā arī Administratīvo pārkāpumu kodeksa
205.panta pirmās daļas 3.punktu, kur teikts, ka Institūcijas (amatpersonas), kas pilnvarotas izskatīt
administratīvo pārkāpumu lietas ir pašvaldību amatpersonas, kas pašvaldību domju izdotajos
saistošajos noteikumos pilnvarotas uzlikt sodus par šo noteikumu pārkāpšanu un 211.2 panta pirmo
daļu, kur noteikts, ka kontroli pār pašvaldības domes izdoto saistošo noteikumu ievērošanu realizē
attiecīgās domes pilnvarotas institūcijas (amatpersonas), 247.panta otro daļu, kur administratīvo
protokolu ir tiesīgas sastādīt arī attiecīgi pilnvarotas pašvaldību amatpersonas, ņemot vērā Apes
novada domes 27.08.2015. lēmumu Nr.150 “Par jauna amata – Apes novada domes Administratīvās
lietvedības inspektors – izveidi” un Apes novada domes 23.07.2015. lēmumu Nr.136 (prot.Nr.9, 6.p.)
“Par valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanu Smiltenes novada pašvaldībai”,
Dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Zigurdu SAFRANOVIČU
inspektora amatā.

Apes novada domes Administratīvās lietvedības

2. Pilnvarot Apes novada domes amatpersonu Administratīvās lietvedības inspektoru Zigurdu
SAFRANOVIČU
pildīt Apes novada domes Administratīvās lietvedības inspektora
pienākumus, amata aprakstā noteiktajā kompetencē un apjomā un noteikt, ka amatpersonai ir
tiesības:
2.1. pastāvīgi un sadarbībā ar struktūrvienību vai iestādi, kam Apes novada dome deleģējusi
Sabiedriskās kārtības funkcijas nodrošināšanu Apes novada administratīvajā teritorijā, veikt
uzraudzības un kontroles funkcijas par Apes novada domes normatīvo aktu, saistošo
noteikumu ievērošanu;
2.2. veikt lietvedību administratīvo pārkāpumu lietās, sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu
par norādītajā termiņā nenovērstajiem pārkāpumiem;
2.3. izskatot lietas par pašvaldības domes izdoto saistošo noteikumu pārkāpšanu, pārkāpuma
izdarīšanas vietā bez protokola sastādīšanas (izsniedzot noteikta parauga kvīti) uzlikt naudas
sodu līdz trīsdesmit euro, ja pārkāpējs to neapstrīd.

2.4. amata aprakstā noteiktā uzdevuma veikšanai realizēt citas darbības, pieņemt lēmumus un
citus administratīvos aktus, ko pieļauj Latvijas Republikas likumi vai citi normatīvie akti.
3. Apes novada domes juristam Guntāram BĒRZIŅAM sagatavot un iesniegt domei
apstiprināšanai atbilstošus labojumus Apes novada domes saistošajos noteikumos, kas nosaka
lēmuma minētās amatpersonas pilnvarojumu.
4. Lēmums stājas spēkā 01.09.2015.

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
2015.gada 27.augustā

sēdes protokols Nr. 10, 9.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.152
Apē
Par ēdināšanas pakalpojuma maksas apstiprināšanu Apes novada izglītības iestādēs
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmo daļu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta
g) apakšpunktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 20.pantu, Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 20.08.2015. lēmumu (prot.Nr.10, 9.p.),
Apstiprināt ēdināšanas pakalpojuma maksas Apes novada izglītības iestādēs (Pielikumā).

Lēmums stājas spēkā ar 01.09.2015.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

1.pielikums
Apes novada domes 27.08.2015.
Lēmumam Nr.152 (prot.Nr.10, 9.p.)
Ēdināšanas pakalpojuma maksas Apes novada izglītības iestādēs

Vidagas Sikšņu pamatskola
Ēdināšanas pakalpojums 1-2gadi
Maksa
Mērvienība EUR
Brokastis
1ēdienreize
0.30
Pusdienas
1ēdienreize
0.55
Launags
1ēdienreize
0.25
Ēdināšanas pakalpojums 3-6 gadi
Maksa
Mērvienība EUR
Brokastis
1ēdienreize
0.35
Pusdienas
1ēdienreize
0.60
Launags
1ēdienreize
0.30
Ēdināšanas pakalpojums
Maksa
Mērvienība EUR
Pusdienas 5.-9. klase
1ēdienreize
0.85
Pusdienas
pieaugušajiem
1ēdienreize
1.50

Pirmskolas izglītības iestāde Vāverīte
Ēdināšanas pakalpojums 1-2 gadi
Maksa
Mērvienība EUR
Brokastis
1ēdienreize
0.35
Pusdienas
1ēdienreize
0.60
Launags
1ēdienreize
0.35
Ēdināšanas pakalpojums 3-6 gadi
Maksa
Mērvienība EUR
Brokastis
1ēdienreize
0.40
Pusdienas
1ēdienreize
0.65
Launags
1ēdienreize
0.35

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola
Ēdināšanas pakalpojums
Maksa
Mērvienība EUR
Pusdienas 5-12 klase
1ēdienreize
1.00
Pusdienas
pieaugušajiem
1ēdienreize
1.50
Gaujienas Internātskola
Ēdināšanas pakalpojums 4-6 gadi
Mērvienība Maksa EUR
Brokastis
1ēdienreize
Pusdienas
1ēdienreize
Launags
1ēdienreize
Ēdināšanas pakalpojums
Mērvienība Maksa EUR
Pusdienas
1ēdienreize
pieaugušajiem

Trapenes pamatskola
Ēdināšanas pakalpojums 3-6gadi
Mērvienība
Brokastis
1ēdienreize
Pusdienas
1ēdienreize
Launags
1ēdienreize
Ēdināšanas pakalpojums
Mērvienība Maksa EUR
Pusdienas 5-9
klasei
1ēdienreize
Launags 1-4
klasei
1ēdienreize
Pusdienas
Pieaugušajiem 1ēdienreize

Domes priekšsēdētāja

0.20
0.60
0.40

1.50

0.15
0.45
0.45

0.60
0.45
1.50
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APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.153
Apē
Par materiāla atbalsta par ēdināšanas pakalpojumiem sniegšanu Apes novada vispārējās
izglītības iestādēs izglītojamo ģimenēm

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 41.panta pirmās
daļas 2.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punktu, lai iespēju robežās atslogojot
izglītojamo no maksas par ēdināšanas pakalpojumiem, Apes novada domes
Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 20.08.2015. lēmumu (prot. Nr.10, 10.p.),
1. 2015.gada septembrī apmaksāt pusdienu ēdināšanas izdevumus visiem Apes novada
vispārējās izglītības iestādēs izglītojamajiem sākot no 5 (piecu) gadu vecuma.
2. Finansējuma avots – Apes novada budžets.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pielikumā - finansējuma tāme

Domes priekšsēdētāja
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APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.154
Apē
Par materiālo palīdzību skolas gaitas uzsākot Apes novada vispārējās izglītības iestādēs
izglītojamo ģimenēm
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Apes novada domes noteikumu “Par godalgām, naudas balvām un materiālo
palīdzību Apes novadā”, kas apstiprināti ar Apes novada domes lēmumu Nr.350 (prot.Nr.20, 2.p.),
2.3.1. punktu, Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 20.08.2015. lēmumu
(prot. Nr.10, 10.p.),
1. Piešķirt vienreizēju materiālo palīdzību visiem bērniem, kuri uzsāk mācības Apes novada
vispārizglītojošo skolu 1. klasē - EUR 25,00 (divdesmit pieci eiro 00 centi) apmērā.
2. Finansējuma avots – Apes novada budžets.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Pielikumā: Izglītojamo saraksts vispārizglītojošajās skolās.

Domes priekšsēdētāja
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APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.155
Apē
Par Apes novada domes 2015.gada 28.maija lēmuma Nr. 84 „Par nekustamā īpašuma
„Grūbītes”, īpašuma kadastra Nr. 3625 007 0098, „Grūbītes”, Apes pagasts, Apes novads, LV4337, atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu
Ņemot vērā, ka Apes novada domes 2015.gada 28.maija lēmumam Nr. 84 “Par nekustamā
īpašuma „Grūbītes”, īpašuma kadastra Nr. 3625 007 0098, „Grūbītes”, Apes pagasts, Apes novads,
LV-4337, atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr. 6, 2.p). pielikuma
„Izsoles noteikumi” 5.1. punktā noteiktā termiņā neviena persona nebija izpildījusi izsoles
priekšnoteikumus – līdz 2015.gada 13.jūlija plkst. 12.00 nebija iesniegusi pieteikumu dalībai izsolē un
samaksājusi izsoles nodrošinājumu,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 3.punktu, un Apes novada domes
Finanšu un tautsaimniecības komitejas 20.08.2015. lēmumu (prot. Nr.10, 11.p.) ,
1. Atzīt par nenotikušu nekustamā īpašuma „Grūbītes”, īpašuma kadastra Nr. 3625 007
0098, „Grūbītes”, Apes pagasts, Apes novads, LV-4337, atkārtotu izsoli.
2. Atcelt Apes novada domes 2015.gada 28.maija lēmumu Nr. 84 „Par nekustamā
īpašuma „Grūbītes”, īpašuma kadastra Nr. 3625 007 0098, „Grūbītes”, Apes pagasts,
Apes novads, LV-4337, atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu”.

Domes priekšsēdētāja
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APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.156
Apē
Par Apes novada domes 2015.gada 28.maija lēmuma Nr. 83 „Par nekustamā īpašuma
„Ģērmaņi”, īpašuma kadastra Nr. 3625 006 0093, „Ģērmaņi”, Apes pagasts, Apes novads,
LV-4337, atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu
Ņemot vērā, ka Apes novada domes 2015.gada 28.maija lēmumam Nr. 83 „Par nekustamā
īpašuma „Ģērmaņi”, īpašuma kadastra Nr. 3625 006 0093, „Ģērmaņi”, Apes pagasts, Apes novads,
LV-4337, atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu”, (sēdes protokols Nr. 6, 1.p). pielikuma
„Izsoles noteikumi” 5.1. punktā noteiktā termiņā neviena persona nebija izpildījusi izsoles
priekšnoteikumus – līdz 2015.gada 13.jūlija plkst. 12.00 nebija iesniegusi pieteikumu dalībai izsolē un
samaksājusi izsoles nodrošinājumu,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 3.punktu, un Apes novada domes
Finanšu un tautsaimniecības komitejas 20.08.2015. lēmumu (prot. Nr.10, 11.p.) ,
1. Atzīt par nenotikušu nekustamā īpašuma „Ģērmaņi”, īpašuma kadastra Nr. 3625 006
0093, adrese „Ģērmaņi”, Apes pagasts, Apes novads, LV-4337, atkārtotu izsoli.
2. Atcelt Apes novada domes 2015.gada 28.maija lēmumu Nr. 83 „Par nekustamā
īpašuma „Ģērmaņi”, īpašuma kadastra Nr. 3625 006 0093, „Ģērmaņi”, Apes pagasts,
Apes novads, LV-4337, atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu””.

Domes priekšsēdētāja
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APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.157
Apē
Par Apes novada domes 2015.gada 26.jūnija lēmuma Nr.114 „Par nekustamā īpašuma „Blīgzne
2”, īpašuma kadastra Nr. 36840040013, „Blīgzne 2” Trapenes pagasts, Apes novads, LV-4348
izsoles noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu
Ņemot vērā, ka Apes novada domes 2015.gada 26.jūnija lēmuma Nr.114 „Par nekustamā
īpašuma „Blīgzne 2”, īpašuma kadastra Nr. 36840040013, „Blīgzne 2” Trapenes pagasts, Apes
novads, LV-4348 izsoles noteikumu apstiprināšanu”, (sēdes protokols Nr.8, 12.p). pielikuma „Izsoles
noteikumi” 5.1. punktā noteiktā termiņā neviena persona nebija izpildījusi izsoles priekšnoteikumus –
līdz 2015.gada 11.jūlija plkst. 12.00 nebija iesniegusi pieteikumu dalībai izsolē un samaksājusi izsoles
nodrošinājumu,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 3.punktu, un Apes novada domes
Finanšu un tautsaimniecības komitejas 20.08.2015. lēmumu (prot. Nr.10, 11.p.) ,
1. Atzīt par nenotikušu nekustamā īpašuma „Blīgzne 2”, īpašuma kadastra
Nr. 36840040013, „Blīgzne 2” Trapenes pagasts, Apes novads, LV-4348, izsoli.
2. Atcelt Apes novada domes 2015.gada 26.jūnija lēmumu Nr.114 „Par nekustamā
īpašuma „Blīgzne 2”, īpašuma kadastra Nr. 36840040013, „Blīgzne 2” Trapenes
pagasts, Apes novads, LV-4348 izsoles noteikumu apstiprināšanu”.

Domes priekšsēdētāja
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APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.158
Apē
Par Apes novada domes 2015.gada 26.jūnija lēmuma Nr.116 „Par nekustamā īpašuma
„Ezermalas”, īpašuma kadastra Nr. 36900010129, „Ezermalas” Virešu pagasts, Apes novads,
LV-4355 izsoles noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu
Ņemot vērā, ka Apes novada domes 2015.gada 26.jūnija lēmuma Nr.116 „Par nekustamā
īpašuma „Ezermalas”, īpašuma kadastra Nr. 36900010129, „Ezermalas” Virešu pagasts, Apes novads,
LV-4355 izsoles noteikumu apstiprināšanu (sēdes protokols Nr.8, 14.p). pielikuma „Izsoles
noteikumi” 5.1. punktā noteiktā termiņā neviena persona nebija izpildījusi izsoles priekšnoteikumus –
līdz 2015.gada 11.jūlija plkst. 12.00 nebija iesniegusi pieteikumu dalībai izsolē un samaksājusi izsoles
nodrošinājumu,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 3.punktu, un Apes novada domes
Finanšu un tautsaimniecības komitejas 20.08.2015. lēmumu (prot. Nr.10, 11.p.) ,
1. Atzīt par nenotikušu nekustamā īpašuma „Ezermalas”, īpašuma kadastra Nr.
36900010129, „Ezermalas” Virešu pagasts, Apes novads, LV-4355 izsoli.
2. Atcelt Apes novada domes 2015.gada 26.jūnija lēmumu Nr.116 „Par nekustamā
īpašuma „Ezermalas”, īpašuma kadastra Nr. 36900010129, „Ezermalas” Virešu
pagasts, Apes novads, LV-4355 izsoles noteikumu apstiprināšanu”.

Domes priekšsēdētāja
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APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.159
Apē

Par grozījumiem Apes domes 26.02.2015. lēmumā Nr25 (prot.Nr.2,1.2.p.)
“Apes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku amatu kataloga, mēnešalgu
saraksta un Koplīguma 2015.gadam apstiprināšanu”
4.pielikumnā “Apes novada domes, administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un mēnešalgu
saraksts Gaujienas teritorijā’’
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13. Punktu, “Valsts un pašvaldību
institūcijas amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu’’, Ministru kabineta 30.11.2010.
noteikumiem Nr. 1075 “Valsts un pašvaldības institūciju amatu katalogs”, Ministru kabineta
22.12.2009. noteikumiem „Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonu un darbinieku
darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību”,
Izdarīt grozījumus Apes domes 26.02.2015. lēmumā Nr257 (prot.Nr.2,1.2.p)‘’Apes novada
domes, administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un mēnešalgu saraksts Gaujienas teritorijā’’
4. Pielikumā, 4.8.punktā:
4.8. Gaujienas internātpamatskola
Mēnešalga
nepilnam darba
laikam EURO

Māsa
Māsa
Ārsta palīgs

Mēnešalga
normālam darba
laikam EURO
404
404
468

Auklis

375

Amats

Mēnešalga
kopā EURO

Piezīmes

202
234

404
202
234

1 likme
0.5 likmes

280.5

280.5

Auklis
375
280.5
Auklis
375
280.5
Auklis
375
Auklis
375
Auklis
375
Auklis
375
375
Finansējums: Gaujienas internātpamatskolas budžets.
Lēmums stājas spēkā 01.09.2015.
Domes priekšsēdētāja

0.5 likmes pamatojums
Veselības inspekcijas
kontroles Akts
Nr.00152615, no
24.03.2015
Palielinām slodzi, jo
nepieciešams pirmsskolai
atsevišķs nakts auklis bija
2,25 likmes, nepieciešams
3,0 likmes

280.5
280.5
375
375
375
375
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sēdes protokols Nr. 10, 17.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.160
Apē
Par Gaujienas internātpamatskolas sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14. punkta g) apakšpunktu, un
Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 20.08.2015. lēmumu (prot. Nr.10, 14.p.),
Apstiprināt Gaujienas speciālās internātpamatskolas sniegto maksas pakalpojumu
izcenojumus (Pielikumā) .
Lēmums stājas spēkā ar 01.09.2015.

Domes priekšsēdētāja
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Pielikums
Apes novada domes 27.08.2015. lēmumam Nr. 160 (prot.Nr.10, 17.p.)
Gaujienas internātpamatskolas

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.2.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
4
5
6
7

Ēdināšanas pakalpojumi-Bērnu
sociālās aprūpes centra "Gaujiena"
klientiem
Brokastis
Pusdienas
Launags
Vakariņas
Ēdināšanas pakalpojumipieaugušajiem
Brokastis
Pusdienas
Launags
Vakariņas
Komunālo maksājumu tarifi
Telpu īre dzīvojamā māja "Rīti"
Aukstais ūdens
Kanalizācija
Karstais ūdens
Apkure
Telpu īre dzīvojamā māja "Pelakas"
Telpu īre dzīvoklis "Internātskola"

Aukstais ūdens
Kanalizācija
Apkure
Telpu noma zobārsniecības
pakalpojumu sniegšanai
Mācību telpas, zāles, multimēdiju
izmantošana
Internāta telpu izmantošana ar
gultas veļu un dušu
Internāta telpu izmantošana bez
gultas veļas ar dušu

Telpu īre Bērnu sociālās aprūpes
centrs "Gaujiena"
9 Veļas mazgāšana

8

maksas pakalpojumu cenrādis
spēkā ar 01.09.2015.

Mērvienības

Cena bez
PVN
(EUR)

1 ēdienreize
1 ēdienreize
1 ēdienreize
1 ēdienreize

0.92
1.23
0.85
0.82

1 ēdienreize
1 ēdienreize
1 ēdienreize
1 ēdienreize

0.92
1.31
0.86
0.83

1m2
1m3
1m3
1m3
1m2
1m2
1m2
1m3
1m3
1m2

0.12
0.65
0.83
2.20
0.90
0.02
0.05
0.65
0.83
0.90

m2/mēnesī

0.39

1 stunda

3.50

1 diennakts

2.85

1 diennakts

2.03

1m2
1kg

0.14
2.25

10 Dušas izmantošana
11

Ēdināšanas pakalpojumi Gaujienas v-sk.
pirmsskolas grupai)

Domes priekšsēdētāja

1persona

1.14

1 ēdienreize

0.28
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APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.161
Apē
Par vienreizēja maksas pakalpojuma - ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.pantu, 21.panta 1.daļas 14.punkta
g) apakšpunktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 20.pantu, saskaņā ar Gaujienas
internātpamatskolas direktores Vitas Andersones 17.08.2015. iesniegumu un Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 20.08.2015. lēmumu (prot. Nr. 10, 15.p.),
Apstiprināt vienreizēju maksas pakalpojumu - vienas dienas ēdināšanas (brokastu) izmaksas
tūristiem, Gaujienas internātpamatskolā, 16.08.2015., vienai personai EUR 1.00 (viens euro 00
centi).
Pielikumā-ēdienkarte tāme.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Satur ierobežotas pieejamības informāciju
personu kodi, dzīvesvietas

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
2015.gada 27.augustā

sēdes protokols Nr. 10, 19.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.162
Apē
Par pašvaldībai piekrītošas zemes īpašuma „Pakalni”, Virešu pagastā īpašuma kadastra Nr.
3690 005 0031, sagatavošanu atsavināšanai
Izskatot I.LAUDIŅA, personas kods xxxxxx-xxxxx, pilnvarotas personas G.GRAUDIŅA,
personas kods xxxxxx-xxxxx, 06.05.2015.iesniegumu, kas reģistrēts 19.08.2015. ar Nr. A/3-16/154,
par Apes novada pašvaldībai piekrītošā zemes īpašuma ”Pakalni”, Virešu pagastā, Apes novadā
atsavināšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas trešo punktu, Apes novada domes
Finanšu komitejas 20.08.2015. lēmumu (prot.Nr.10, 16.p.),
1. Sagatavot Apes novada pašvaldībai piekrītošu zemes īpašumu „Pakalni”, Virešu pagastā,
zemes īpašuma kadastra Nr. 36900050031, ar platību 2,7 ha, nodošanai atsavināšanai.
2. Uzdot Teritorijas attīstības nodaļas vadītājam J.Ronimoisam reģistrēt zemesgrāmatā uz
Apes novada pašvaldības vārda īpašumu „Pakalni”, Virešu pagastā.
3. Slēgt vienošanos ar atsavināšanas pieteicēju G.GRAUDIŅU par avansa maksājuma EUR
500,00 (pieci simti euro) iemaksu Apes novada domes kontā, 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 noteikumus un iesniegt to
novada domei apstiprināšanai.
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
2015.gada 27.augustā

sēdes protokols Nr. 10, 20.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.163
Apē
Par aizņēmumu notekūdeņu bioloģisko attīrīšanas iekārtu izbūvei Apes novada Vidagas
Sikšņu pamatskolā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļās
3.punktu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par valsts
budžetu 2015.gadam” 14.panta trešo daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 24.pantu, Ministru
kabineta 25.03.2008. noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”
2. un 6.punktu un saskaņā ar iepirkuma “Bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve Sikšņu
pamatskolā un bērnudārzā” (identifikācijas Nr. Apes ND 2015/12) rezultātiem,

1. Ņemt aizņēmumu EUR40 000,00 (četrdesmit tūkstoši euro 00 centi), notekūdeņu bioloģisko
attīrīšanas iekārtu izbūvei Apes novada Vidagas Sikšņu pamatskolā.

2. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju Apes
novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteiktajiem aizņēmuma
procentiem 2015.gadā, lai izbūvētu notekūdeņu bioloģisko attīrīšanas iekārtas Apes novada
Vidagas Sikšņu pamatskolā ar kopējām izmaksām EUR 40 000,00 (četrdesmit tūkstoši euro 00
centi) uz 20 gadiem ar pamatsummas apmaksu no 2018.gada janvāra līdz 2037.gada decembrim
(ieskaitot).

3. Aizņēmumu garantēt ar Apes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.
4. Atbildīgais par projekta realizāciju Māris CEĻMILLERS, Apes novada Virešu pagasta pārvaldes
vadītājs.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

