LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
sēdes protokols Nr. 6, 1.p

2015.gada 28.maijā
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.83
Apē

Par nekustamā īpašuma „Ģērmaņi”, īpašuma kadastra Nr. 3625 006 0093,
„Ģērmaņi”, Apes pagasts, Apes novads, LV-4337 atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta piekto daļu 8.panta trešo, sesto un septīto daļu, 10.panta
pirmo daļu, 32.panta pirmās daļas 1.punktu, 47.pantu, Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem
Nr.109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”, likuma „Par valsts un pašvaldību
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta pirmās daļas 2.punktu, un Apes novada
domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 21.05.2015. lēmumu (prot. Nr. 7, 1.p.) ,
1. Apstiprināt atsavināmā nekustamā īpašuma „Ģērmaņi”, īpašuma kadastra Nr. 3625
006 0093, adrese - „Ģērmaņi”, Apes pagasts, Apes novads, LV-4337, turpmāk
Objekts, pazeminātu nosacīto cenu jeb izsoles sākumcenu EUR 25 000,00 (divdesmit
pieci tūkstoši euro 00 centi) bez PVN.
2. Apstiprināt atsavināmā Objekta izsoles noteikumus.
3. Noteikt, ka maksājums par nosolīto Objektu 100 % apmērā tiek veikts EUR (euro).
4. Noteikt, ka norēķināšanās par izsolē Objektu veicama viena mēneša laikā no izsoles
noteikumu 6.1. punktā noteiktās izziņas saņemšanas brīža
5. Pirkuma maksa maksājama Apes novada pašvaldības AS SWEDBANK bankas kontā:
LV47HABA0551026374926, bankas kods: HABALV2X.
6. Par Objekta izsoli publicēt sludinājumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, Apes novada
laikrakstā „Apes novada ziņas”, ievietot informāciju Apes novada interneta mājas lapā
www.apesnovads.lv , kā arī izvietot informācijas plāksni par izsoli labi redzamā vietā
pie izsolāmā Objekta.
7. Uzdot Apes novada domes Īpašumu atsavināšanas komisijai rīkot atsavināmā Objekta
izsoli pamatojoties uz šim lēmumam pievienotajiem izsoles noteikumiem.
8. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo Objektu pēc atsavināšanas izdevumu
atskaitīšanas ieskaitīt Apes novada domes budžetā.
9. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Apes novada domes 26.03.2015. lēmums
Nr. 47 „Par nekustamā īpašuma „Ģērmaņi”, īpašuma kadastra Nr. 3625 006 0093,
„Ģērmaņi”, Apes pagasts, Apes novads, LV-4337 izsoles noteikumu apstiprināšanu”
Pielikumā: atsavināmā nekustamā īpašuma „Ģērmaņi”, īpašuma kadastra Nr. 3625 006 0093, adrese „Ģērmaņi”, Apes pagasts, Apes novads, LV-4337, izsoles noteikumi.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

1.Pielikums
Apes novada domes 28.05.2015.
Lēmuma Nr. 83 (prot.Nr.6, 1.p.)
Nekustamā īpašuma „Ģērmaņi”, īpašuma kadastra Nr. 3625 006 0093,
adrese - „Ģērmaņi”, Apes pagasts, Apes novads, LV-4337
IZSOLES NOTEIKUMI
1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Izsoles (turpmāk tekstā - izsoles) noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējama un rīkojama Apes
novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Ģērmaņi”, īpašuma kadastra Nr. 3625 006 0093, adrese „Ģērmaņi”, Apes pagasts, Apes novads, LV-4337, izsole atbilstoši Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumam un Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr.109 “Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta”.
1.2. Izsoli organizē Apes novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisija (turpmāk – komisija),
pamatojoties uz Apes novada domes 28.05.2015. lēmumu Nr.83 (prot.Nr.6, 1.p.) „Par nekustamā
īpašuma „Ģērmaņi”, īpašuma kadastra Nr. 3625 006 0093, „Ģērmaņi”, Apes pagasts, Apes novads,
LV-4337, atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu ”
2. Nekustamā īpašuma raksturojums
2.1.
Nekustamā īpašuma adrese:
„Ģērmaņi”, Apes pagasts, Apes novads,
LV-4337
2.2.
Nekustamā īpašuma sastāvs:
- Zemes gabals 1,11 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 3625 006 0093;
- Dzīvojamā (administratīvā) ēka, platība 278
m2, kadastra apz. 3625 006 0093 001;
- Palīgēka (kūts), platība 262,6 m2,
kadastra apz. 3625 006 0093 002.
2.3.
Nekustamā īpašuma tiesību
Apes pagasta zemesgrāmatu nodalījums Nr.
nostiprināšana zemesgrāmatā
100000130963, lēmuma datums: 17.06.2009.,
žurnāls Nr.300002692407,
2.4.
Ziņas par personām, kuras nomā vai
Spēkā esoši īres līgumi – ir 1 personai. Ja
lieto nekustamo īpašumu.
pircējs pieprasa telpas atbrīvot, tad Pašvaldība
garantē to veikt 6 (sešu) mēnešu laikā no
pirkuma līguma noslēgšanas.
2.5.
Iesniegti prasījumi attiecībā uz
Nav.
atsavināmo nekustamo īpašumu
2.6.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena
EUR 25 000,00 (divdesmit pieci tūkstoši euro,
00 centi) bez PVN
2.7.
Pirmpirkuma tiesības
Nav
2.8.
Lietu tiesības, kas apgrūtina
Nav
nekustamo īpašumu
3. Izsoles veids, maksājumi un samaksas kārtība
3.1.
3.2.
3.3.

Izsoles veids
Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas
Izsoles sākumcena

3.4.
3.5.

Izsoles solis
Izsoles nodrošinājuma apmērs 10 %

3.6.

Izsoles reģistrācijas maksa

3.7.

Samaksas termiņi

Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
100% euro
EUR 25 000,00 (divdesmit pieci tūkstoši euro,
00 centi) bez PVN
EUR 100,00 (viens simts euro, 00 centi)
EUR 2500,00 (divi tūkstoši pieci simtieuro, 00
centi)
EUR 20,00 (divdesmit euro)
Nodrošinājums un reģistrācijas maksa
veicama līdz 13.07.2015.
(plkst. 12.00,
apliecinošs dokuments), dalībniekam, kurš
nosolījis augstāko cenu, viena mēneša laikā

3.8.

pēc šo noteikumu 6.1.punktā minētās izziņas
saņemšanas, jāveic atlikušie maksājumi par
Objekta pirkšanu.
Maksājumi jāieskaita
Apes novada pašvaldība
reģ. Nr. 90000035872,
AS
SWEDBANK
bankas
kontā:
LV47HABA0551026374926,
bankas kods: HABALV2X.
norādot attiecīgo iemaksas mērķi

Samaksas kārtība

4.

Izsoles priekšnoteikumi

4.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura
saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem var iegūt nekustamo īpašumu
un ir izpildījusi šajos noteikumos noteiktos priekšnoteikumus līdz 13.07.2015 plkst. 12.00.
4.2. Izsoles dalībnieki pirms izsoles, līdz 13.07.2015., iesniedz nodrošinājumu EUR 2500,00 (divi
tūkstoši pieci simti euro 00 centi) apmērā un samaksā reģistrācijas maksu EUR 20,00 (divdesmit
euro,00) apmērā. Nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāma par iesniegtu, ja attiecīgā
naudas summa ir ieskaitīta šo noteikumu 3.8.punktā norādītajā bankas kontā.
4.3. Juridiskā persona, arī personālsabiedrība, reģistrējoties iesniedz komisijai apliecinātu spēkā esošu
statūtu (līguma) norakstu vai izrakstu par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences
apjomu, attiecīgās institūcijas lēmumu par nekustamā īpašuma iegādi un attiecīgā valsts reģistra
iestādes izziņu par attiecīgo juridisko personu (izziņa ir derīga, ja tā izsniegta ne agrāk par sešām
nedēļām no izsoles dienas), dokumentu par to, ka tā ir samaksājusi likumā paredzētos nodokļus,
nodevas un valsts obligātos sociālās apdrošināšanas maksājumus, kā arī nav parādā Apes novada
pašvaldībai.
4.4. Ārvalstīs izsniegti dokumenti tiek pieņemti, ja tie noformēti atbilstoši Latvijai saistošu
starptautisko līgumu noteikumiem.
4.5. Fiziskā persona reģistrējoties uzrāda personu apliecinošu dokumentu.
4.6. Ja persona ir izpildījusi šos priekšnoteikumus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas
lapā un tai izsniedz reģistrācijas apliecību.
4.7. Izsoles dalībnieku reģistrācija un izsoles noteikumu saņemšana notiek katru darba dienu Apes
novada pašvaldībā – pie sekretāres no pulksten 9.00 līdz 11.00 un no pulksten 14.00 līdz 16.00,
Stacijas ielā 2, Apē, līdz 13.07.2015. plkst. 12.00.
4.8. Ar atsavināmo īpašumu var iepazīties Apes novada pašvaldībā, iepriekš sazinoties pa tālruni
26521637 vai pa e-pastu jurijs.ronimoiss@ape.lv.
5. Izsoles process
5.1. Izsolē var piedalīties, ja izsoles pretendents ir reģistrējies līdz 13.07.2015. plkst. 12.00 un ir
izpildīti izsoles priekšnoteikumi.
5.2. Izsole notiek 14.07.2015. plkst. 15.00, Stacijas ielā 2, Apē, pašvaldības ēkas sēžu zālē 1.stāvā.
5.3. Izsoli vada izsoles vadītājs, kas apstiprināts ar Apes novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas
komisijas lēmumu.
5.4. Izsoles dalībnieks vai tā pilnvarota persona izsoles telpā uzrāda reģistrācijas apliecību un personu
apliecinošu dokumentu, pēc kā paraksta izsoles noteikumus. Dalībniekam izsniedz dalībnieka
numuru, kas atbilst izsoles dalībnieku sarakstā uzrādītajam kārtas numuram.
5.5. Ja izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona izsoles telpā nevar uzrādīt reģistrācijas apliecību
vai personu apliecinošu dokumentu, tiek uzskatīts, ka izsoles dalībnieks uz izsoli nav ieradies.
5.6. Pirms izsoles sākuma izsoles vadītājs pārliecinās par sarakstā iekļauto personu ierašanos. Ja
izsoles vadītājs konstatē, ka kāds no izsoles dalībniekiem nav ieradies, tad tiek uzskatīts, ka šis
izsoles dalībnieks nepiedalās izsolē un tam neatmaksā drošības naudu.
5.7. Izsoles vadītājs atklāj izsoli, raksturo izsolāmo nekustamā īpašumu, paziņo izsoles sākuma cenu
un izsoles soli, par kādu var pārsolīt.
5.8. Solītāji solīšanas procesā paceļ savu dalībnieka numuru. Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles
solim.

5.9. Izsoles vadītājs atkārto solītāja dalībnieka numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no solītājiem
augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo piedāvāto augstāko cenu un
fiksē to ar āmura piesitienu. Šis āmura piesitiens noslēdz izsolāmā nekustamā īpašuma
pārdošanu.
5.10. Katrs solītājs apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu. Ja to
neizdara, viņu svītro no izsoles dalībnieku saraksta un neatmaksā nodrošinājumu.
5.11. Gadījumā, ja uz izsoli pieteicies tikai viens pretendents, viņam tiek piedāvāts pirkt nekustamā
īpašumu par EUR 25 100,00 (divdesmit pieci tūkstoši viens simts euro 00 centi) bez PVN, kas ir
izsoles sākumcena plus viens solis.
6.Norēķini par nosolīto Objektu, maksāšanas līdzekļi un kārtība
6.1. Izsoles dalībnieks, kas atzīts par Objekta nosolītāju, personīgi vai ar pilnvarotas personas
starpniecību 7 dienu laikā saņem izziņu norēķinam par izsolē iegūto Objektu.
6.2. Maksājumus par nosolīto Objektu 100% (procentu) apmērā pircējs veic EUR (euro).
6.3. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, jāveic atlikušie maksājumi par Objekta
pirkšanu viena mēneša laikā pēc šo noteikumu 6.1.punktā minētās izziņas saņemšanas,
6.4. Visi norēķini tiek veikti ar pārskaitījumu Pašvaldības kontā.
6.5. Dome ar izsoles dalībnieku, kurš nosolījis Objektu un veicis visus maksājumus par Objekta
pirkšanu, pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas noslēdz Objekta pirkuma līgumu.
6.6. Ja Objektu nosolījušais izsoles dalībnieks 6.3.punktā noteiktajā termiņā nav norēķinājies par
Objektu šajos noteikumos minētajā kārtībā, viņš zaudē tiesības uz nosolīto Objektu. Drošības nauda
attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāta.
6.7. Ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu, par to informē izsoles dalībnieku, kurš
nosolījis nākamo augstāko cenu, un šim izsoles dalībniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no
paziņojuma saņemšanas dienas paziņot izsoles rīkotājam par Objekta pirkšanu par paša nosolīto
augstāko cenu. Vienlaicīgi ar paziņojuma iesniegšanu par Objekta pirkšanu jāveic pilns norēķins par
Objektu.
6.8. Izsoles rīkotājs apstiprina izsoles protokolu izsoles dienā.
6.9. Apes novada domes priekšsēdētājs apstiprina izsoles rezultātus pēc tam, kad ir veikti šajos
noteikumos paredzētie maksājumi.
6.10.Izsoles rīkotāja lēmums ir apstrīdams Apes novada domē, Stacijas ielā 2, Apē līdz 29.07.2015.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Izsoles nolikuma 1.pielikums
Apes novada dome
Stacijas ielā 2, Ape, Apes novads.

PIETEIKUMS DALĪBAI IZSOLĒ - REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA

Izsoles dalībnieka vārds, uzvārds, juridiskas personas pilns nosaukums
_______________________________________________________________________________
dzīves vieta vai juridiskā adrese, tālruņa numurs
_______________________________________________________________________________
piesaku (ām) savu dalību Apes novada domes rīkotā nekustamā īpašuma „Ģērmaņi”, īpašuma kadastra
Nr. 36250060093, izsolē, un apliecinām, ka,
1. esmu (am) iepazinušies ar izsoles noteikumiem;
2. nav nodokļu parādu maksājumu valstij;
3. nav nodokļu parādu un citu maksājumu parādu Apes novada domei;
4. ir veikti izsoles reģistrācijas maksas un izsoles nodrošinājuma maksas maksājumi.

Pieteikumam pievienotie dokumenti:
1 _____________________________________________________________________________
2 ______________________________________________________________________________
3 ______________________________________________________________________________
4 ______________________________________________________________________________

Pieteicēja paraksts ____________________________________________

Pieteikums reģistrēts Apes novada domē:
Datums__________________ reģistrācijas Nr. _____________________
Reģistratora paraksts ___________________________________________

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
sēdes protokols Nr. 6, 2.p

2015.gada 28.maijā

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.84
Apē
Par nekustamā īpašuma „Grūbītes”, īpašuma kadastra Nr. 3625 007 0098,
„Grūbītes”, Apes pagasts, Apes novads, LV-4337, atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta piekto daļu 8.panta trešo, sesto un septīto
daļu, 10.panta pirmo daļu, 32.panta pirmās daļas 1.punktu, 47.pantu, Ministru kabineta 01.02.2011.
noteikumiem Nr.109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”, likuma „Par valsts un
pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta pirmās daļas 2.punktu, un
Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 21.05.2015. lēmumu (prot. Nr. 7, 1.p.) ,
1. Apstiprināt atsavināmā nekustamā īpašuma „Grūbītes”, īpašuma kadastra Nr. 3625
007 0098, adrese - „Grūbītes”, Apes pagasts, Apes novads, LV-4337, turpmāk
Objekts, nosacīto cenu jeb izsoles sākumcenu EUR 12 000,00 (divpadsmit tūkstoši
euro 00 centi) bez PVN.
2. Apstiprināt atsavināmā Objekta izsoles noteikumus.
3. Noteikt, ka maksājums par nosolīto Objektu 100 % apmērā tiek veikts EUR (euro).
4. Noteikt, ka norēķināšanās par izsolē Objektu veicama viena mēneša laikā no izsoles
noteikumu 6.1. punktā noteiktās izziņas saņemšanas brīža
5. Pirkuma maksa maksājama Apes novada pašvaldības AS SWEDBANK bankas kontā:
LV47HABA0551026374926, bankas kods: HABALV2X.
6. Par Objekta izsoli publicēt sludinājumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, Apes novada
laikrakstā „Apes novada ziņas”, ievietot informāciju Apes novada interneta mājas lapā
www.apesnovads.lv , kā arī izvietot informācijas plāksni par izsoli labi redzamā vietā
pie izsolāmā Objekta.
7. Uzdot Apes novada domes Īpašumu atsavināšanas komisijai rīkot atsavināmā Objekta
izsoli pamatojoties uz šim lēmumam pievienotajiem izsoles noteikumiem.
8. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo Objektu pēc atsavināšanas izdevumu
atskaitīšanas ieskaitīt Apes novada domes budžetā.
Pielikumā: atsavināmā nekustamā īpašuma „Grūbītes”, īpašuma kadastra Nr. 3625 007 0098, adrese „Grūbītes”, Apes pagasts, Apes novads, LV-4337, izsoles noteikumi.
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

1.Pielikums
Apes novada domes 28.05.2015.
Lēmuma Nr. 84 (prot.Nr.6, 2.p.)
Nekustamā īpašuma „Grūbītes”, īpašuma kadastra Nr. 3625 007 0098,
adrese - „Grūbītes”, Apes pagasts, Apes novads, LV-4337
IZSOLES NOTEIKUMI
1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Izsoles (turpmāk tekstā - izsoles) noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējama un rīkojama Apes
novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Grūbītes”, īpašuma kadastra Nr. 3625 007 0098, adrese „Grūbītes”, Apes pagasts, Apes novads, LV-4337, izsole atbilstoši Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumam un Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr.109 “Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta”.
1.2. Izsoli organizē Apes novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisija (turpmāk – komisija),
pamatojoties uz Apes novada domes 28.05.2015. lēmumu Nr.84 (prot. Nr.6, 2.p.) „Par nekustamā
īpašuma „Grūbītes”, īpašuma kadastra Nr. 3625 007 0098, „Grūbītes”, Apes pagasts, Apes novads,
LV-4337, atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu ”.
2. Nekustamā īpašuma raksturojums
2.1.
Nekustamā īpašuma adrese:
„Grūbītes”, Apes pagasts, Apes novads,
LV-4337
2.2.
Nekustamā īpašuma sastāvs:
- Zemes gabals 2,8 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 3625 007 0098;
- Dzīvojamā (administratīvā) ēka, platība 486
m2, kadastra apz. 3625 007 0098 001;
- Dzīvojamā ēka, platība 147 m2, kadastra
apz. 3625 007 0098 002;
- Palīgēka (klēts), platība 94 m2,
apz. 3625 007 0098 003.

kadastra

- Palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 3625 007
0098 004 un 3625 007 0098 005 – pilnībā
nolietojušās.
- Meža audze – 166,67 m3, bērzs.
2.3.

Nekustamā īpašuma tiesību
nostiprināšana zemesgrāmatā

2.4.

Ziņas par personām, kuras nomā vai
lieto nekustamo īpašumu.
Iesniegti prasījumi attiecībā uz
atsavināmo nekustamo īpašumu
Nekustamā īpašuma nosacītā cena

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

3.1.
3.2.
3.3.

Apes pagasta zemesgrāmatu nodalījums Nr.
260, lēmuma datums: 22.03.2000., žurnāls Nr.
712
nav
Nav.
EUR 12 000 (divpadsmit tūkstoši euro 00
centi) bez PVN
Nav
Nav

Pirmpirkuma tiesības
Lietu tiesības, kas apgrūtina
nekustamo īpašumu
3.Izsoles veids, maksājumi un samaksas kārtība
Izsoles veids
Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas
Izsoles sākumcena

Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
100% euro
EUR 12 000 (divpadsmit tūkstoši euro 00
centi) bez PVN.

3.4.
3.5.

Izsoles solis
Izsoles nodrošinājuma apmērs 10 %

3.6.
3.7.

Izsoles reģistrācijas maksa
Samaksas termiņi

3.8.

Samaksas kārtība

EUR 100,00 (viens simts euro 00 centi)
EUR 1200,00 (viens tūkstotis divi simti 00
centi)
EUR 20,00 (divdesmit euro)
Nodrošinājums un reģistrācijas maksa
veicama līdz 13.07.2015.
(plkst. 12.00,
apliecinošs dokuments), dalībniekam, kurš
nosolījis augstāko cenu, viena mēneša laikā
pēc šo noteikumu 6.1.punktā minētās izziņas
saņemšanas, jāveic atlikušie maksājumi par
Objekta pirkšanu.
Maksājumi jāieskaita
Apes novada pašvaldība
reģ. Nr. 90000035872,
AS
SWEDBANK
bankas
kontā:
LV47HABA0551026374926,
bankas kods: HABALV2X.
norādot attiecīgo iemaksas mērķi

4. Izsoles priekšnoteikumi
4.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura
saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem var iegūt nekustamo īpašumu un
ir izpildījusi šajos noteikumos noteiktos priekšnoteikumus līdz 13.07.2015, plkst. 12.00.
4.2. Izsoles dalībnieki pirms izsoles, līdz 13.07.2015., iesniedz nodrošinājumu EUR 1200,00 (viens
tūkstotis divi simti euro 00 centi) bez PVN apmērā un samaksā reģistrācijas maksu EUR 20,00
(divdesmit euro,00 centi) apmērā. Nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāma par iesniegtu,
ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta šo noteikumu 3.8.punktā norādītajā bankas kontā.
4.3. Juridiskā persona, arī personālsabiedrība, reģistrējoties iesniedz komisijai apliecinātu spēkā esošu
statūtu (līguma) norakstu vai izrakstu par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu,
attiecīgās institūcijas lēmumu par nekustamā īpašuma iegādi un attiecīgā valsts reģistra iestādes izziņu
par attiecīgo juridisko personu (izziņa ir derīga, ja tā izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām no izsoles
dienas), dokumentu par to, ka tā ir samaksājusi likumā paredzētos nodokļus, nodevas un valsts
obligātos sociālās apdrošināšanas maksājumus, kā arī nav parādā Apes novada pašvaldībai.
4.4. Ārvalstīs izsniegti dokumenti tiek pieņemti, ja tie noformēti atbilstoši Latvijai saistošu
starptautisko līgumu noteikumiem.
4.5. Fiziskā persona reģistrējoties uzrāda personu apliecinošu dokumentu.
4.6. Ja persona ir izpildījusi šos priekšnoteikumus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas
lapā un tai izsniedz reģistrācijas apliecību.
4.7. Izsoles dalībnieku reģistrācija un izsoles noteikumu saņemšana notiek katru darba dienu Apes
novada pašvaldībā – pie sekretāres no pulksten 9.00 līdz 11.00 un no pulksten 14.00 līdz 16.00,
Stacijas ielā 2, Apē, līdz 13.07.2015. pulksten 12.00.
4.8. Ar atsavināmo īpašumu var iepazīties Apes novada pašvaldībā, iepriekš sazinoties pa tālruni
26521637 vai pa e-pastu jurijs.ronimoiss@ape.lv.
5. Izsoles process
5.1. Izsolē var piedalīties, ja izsoles pretendents ir reģistrējies līdz 13.07.2015. plkst. 12.00 un ir
izpildīti izsoles priekšnoteikumi.
5.2. Izsole notiek 14.07.2015. plkst. 15.30, Stacijas ielā 2, Apē, pašvaldības ēkas sēžu zālē 1.stāvā.

5.3. Izsoli vada izsoles vadītājs, kas apstiprināts ar Apes novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas
komisijas lēmumu.
5.4. Izsoles dalībnieks vai tā pilnvarota persona izsoles telpā uzrāda reģistrācijas apliecību un personu
apliecinošu dokumentu, pēc kā paraksta izsoles noteikumus. Dalībniekam izsniedz dalībnieka numuru,
kas atbilst izsoles dalībnieku sarakstā uzrādītajam kārtas numuram.
5.5. Ja izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona izsoles telpā nevar uzrādīt reģistrācijas apliecību
vai personu apliecinošu dokumentu, tiek uzskatīts, ka izsoles dalībnieks uz izsoli nav ieradies.
5.6. Pirms izsoles sākuma izsoles vadītājs pārliecinās par sarakstā iekļauto personu ierašanos. Ja
izsoles vadītājs konstatē, ka kāds no izsoles dalībniekiem nav ieradies, tad tiek uzskatīts, ka šis izsoles
dalībnieks nepiedalās izsolē un tam neatmaksā drošības naudu.
5.7. Izsoles vadītājs atklāj izsoli, raksturo izsolāmo nekustamā īpašumu, paziņo izsoles sākuma cenu
un izsoles soli, par kādu var pārsolīt.
5.8. Solītāji solīšanas procesā paceļ savu dalībnieka numuru. Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles
solim.
5.9. Izsoles vadītājs atkārto solītāja dalībnieka numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no solītājiem
augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo piedāvāto augstāko cenu un fiksē to
ar āmura piesitienu. Šis āmura piesitiens noslēdz izsolāmā nekustamā īpašuma pārdošanu.
5.10. Katrs solītājs apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu. Ja to
neizdara, viņu svītro no izsoles dalībnieku saraksta un neatmaksā nodrošinājumu.
5.11. Gadījumā, ja uz izsoli pieteicies tikai viens pretendents, viņam tiek piedāvāts pirkt nekustamā
īpašumu par EUR 12 100,00 (divpadsmit tūkstoši viens simts euro, 00 centi) bez PVN, kas ir izsoles
sākumcena plus viens solis.
6.Norēķini par nosolīto Objektu, maksāšanas līdzekļi un kārtība
6.1. Izsoles dalībnieks, kas atzīts par Objekta nosolītāju, personīgi vai ar pilnvarotas personas
starpniecību 7 dienu laikā saņem izziņu norēķinam par izsolē iegūto Objektu.
6.2. Maksājumus par nosolīto Objektu 100% (procentu) apmērā pircējs veic EUR (euro).
6.3. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, jāveic atlikušie maksājumi par Objekta
pirkšanu viena mēneša laikā pēc šo noteikumu 6.1.punktā minētās izziņas saņemšanas,
6.4. Visi norēķini tiek veikti ar pārskaitījumu Pašvaldības kontā.
6.5. Dome ar izsoles dalībnieku, kurš nosolījis Objektu un veicis visus maksājumus par Objekta
pirkšanu, pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas noslēdz Objekta pirkuma līgumu.
6.6. Ja Objektu nosolījušais izsoles dalībnieks 6.3.punktā noteiktajā termiņā nav norēķinājies par
Objektu šajos noteikumos minētajā kārtībā, viņš zaudē tiesības uz nosolīto Objektu. Drošības nauda
attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāta.
6.7. Ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu, par to informē izsoles dalībnieku, kurš
nosolījis nākamo augstāko cenu, un šim izsoles dalībniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no
paziņojuma saņemšanas dienas paziņot izsoles rīkotājam par Objekta pirkšanu par paša nosolīto
augstāko cenu. Vienlaicīgi ar paziņojuma iesniegšanu par Objekta pirkšanu jāveic pilns norēķins par
Objektu.
6.8. Izsoles rīkotājs apstiprina izsoles protokolu izsoles dienā.
6.9.Apes novada domes priekšsēdētājs apstiprina izsoles rezultātus pēc tam, kad ir veikti šajos
noteikumos paredzētie maksājumi.
6.10.Izsoles rīkotāja lēmums ir apstrīdams Apes novada domē, Stacijas ielā 2, Apē līdz 29.07.2015.
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Izsoles nolikuma 1.pielikums
Apes novada dome
Stacijas ielā 2, Ape, Apes novads.

PIETEIKUMS DALĪBAI IZSOLĒ - REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA

Izsoles dalībnieka vārds, uzvārds, juridiskas personas pilns nosaukums
_______________________________________________________________________________
dzīves vieta vai juridiskā adrese, tālruņa numurs
_______________________________________________________________________________
piesaku (ām) savu dalību Apes novada domes rīkotā nekustamā īpašuma „Grūbītes”, īpašuma kadastra
Nr. 36250070098, izsolē, un apliecinām, ka,
1. esmu (am) iepazinušies ar izsoles noteikumiem;
2. nav nodokļu parādu maksājumu valstij;
3. nav nodokļu parādu un citu maksājumu parādu Apes novada domei;
4. ir veikti izsoles reģistrācijas maksas un izsoles nodrošinājuma maksas maksājumi.

Pieteikumam pievienotie dokumenti:
1 _____________________________________________________________________________
2 ______________________________________________________________________________
3 ______________________________________________________________________________
4 ______________________________________________________________________________

Pieteicēja paraksts ____________________________________________

Pieteikums reģistrēts Apes novada domē:
Datums__________________ reģistrācijas Nr. _____________________
Reģistratora paraksts ___________________________________________

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
sēdes protokols Nr. 6, 3.p

2015.gada 28.maijā

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.85
Apē
Par Apes novada domes 26.03.2015.lēmuma Nr. 48 „Par nekustamā īpašuma „Karjeri”,
īpašuma kadastra Nr. 3625 004 0064, „Karjeri” Apes pagasts, Apes novads, LV-4337 izsoles
noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu.
Ņemot vērā, ka Apes novada domes 26.03.2015. lēmuma Nr. 48 „Par nekustamā īpašuma
„Karjeri”, īpašuma kadastra Nr. 3625 004 0064, „Karjeri” Apes pagasts, Apes novads, LV-4337
izsoles noteikumu apstiprināšanu” pielikuma „Izsoles noteikumi” 5.1. punktā noteiktā termiņā neviena
persona nebija izpildījusi izsoles priekšnoteikumus – līdz 2015.gada 14.maija plkst. 14-00 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 21.05.2015. lēmumu (prot. Nr. 7, 1.p.) ,
1. Atzīt par nenotikušu nekustamā īpašuma „Karjeri” īpašuma kadastra Nr. 3625 004
0064, adrese - „Karjeri” Apes pagasts, Apes novads, LV-4337, izsoli.
2. Atcelt Apes novada domes 26.03.2015. lēmumu Nr. 48 „Par nekustamā īpašuma
„Karjeri”, īpašuma kadastra Nr. 3625 004 0064, „Karjeri” Apes pagasts, Apes novads,
LV-4337 izsoles noteikumu apstiprināšanu”.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

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

sēdes protokols Nr. 6, 4.p

2015.gada 28.maijā

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.86
Apē
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu „Blomi” un „Anskas”
Gaujienas pagastā, Apes novadā savstarpējo robežu pārkārtošanai
Izskatot
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Latvijas mērnieks”, reģistrācijas
Nr. 40003783960, 14.05.2015. iesniegumu Nr. 17VA-03.3/17, kas saņemts Apes novada domē
15.05.2015. un reģistrēts ar Nr. A/3-12.3/744, par nekustamo īpašumu „Blomi” un „Anskas”
Gaujiena pagastā, Apes novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 3648 004 0041 un
36480040069 savstarpējo robežu pārkārtošanas 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, Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības
komitejas 21.05.2015. lēmumu (prot. Nr.7 , 2.p.),
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamo īpašumu „Blomi” un „Anskas” Gaujiena
pagastā, Apes novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 3648 004 0041 un 36480040069
savstarpējo robežu pārkārtošanai.
2. Pēc robežu pārkārtošanas un platību izmaiņām zemes vienībām saglabāt esošos nekustamo
īpašumu lietošanas mērķus un adresācijas datus.
3. 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
sēdes protokols Nr. 6, 5.p

2015.gada 28.maijā

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.87
Apē

Par meža ieaudzēšanu īpašuma „Dzedonas 1” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu
36250040022, Apes pagastā
Izskatot J.MIRKA, personas kods xxxxxx-xxxxx, 08.05.2015. iesniegumu, kas reģistrēts
08.05.2015. ar Nr. A/3-16/96, par meža ieaudzēšanu īpašuma „Dzedonas 1” zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 36250040022, Apes pagastā,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru
kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr. 308 „Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža
noteikumi” 3.1. punktu, Apes novada pašvaldības domes saistošo noteikumi Nr. 7/2014 “Par Apes
novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un
grafisko daļu“, apstiprināti ar Apes novada domes lēmumu 26.06.2014., Nr. 124 (prot. Nr. 10,1.p. )
„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”
noteikto lauksaimniecisko zemju papildizmantošanas iespējām, Apes novada domes Finanšu komitejas
21.05.2015. lēmumu (prot. Nr.7, 3.p.)
1. Atzīt, ka meža ieaudzēšana 1,4 platībā īpašuma „Dzedonas 1” zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 36250040022, Apes pagastā, atbilst Apes novada teritorijas plānojuma
nosacījumiem.
2. Atļaut J.MIRKAM, personas kods xxxxxx-xxxxx, ieaudzēt mežu 1,4 ha platībā īpašuma
„Dzedonas 1” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 36250040022, Apes pagastā
atbilstoši pievienotai skicei.
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

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
sēdes protokols Nr. 6, 6.p

2015.gada 28.maijā

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.88
Apē

Par pašvaldībai piekrītošas zemes īpašuma „Kalnsētas”, Gaujienas pagastā īpašuma
kadastra Nr. 3648 007 0062, sagatavošanu atsavināšanai
Izskatot B.JERMAKOVA, personas kods xxxxxx-xxxxx, pilnvarotas personas
G.JĀŅKALNA, personas kods xxxxxx-xxxxx, 05.05.2015.iesniegumu, kas reģistrēts 06.05.2015. ar
Nr. A/3-16/91, par Apes novada pašvaldībai piekrītošā zemes īpašuma ”Kalnsētas”, Gaujienas
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 21.05.2015. lēmumu (prot.Nr.7, 4.p.),
1. Sagatavot Apes novada pašvaldībai piekrītošu zemes īpašumu „Kalnsētas”, Gaujienas pagastā,
zemes īpašuma kadastra Nr. 36480070062, ar platību 0,4165 ha nodošanai atsavināšanai.
2. Uzdot Teritorijas attīstības nodaļas vadītājam J.Ronimoisam reģistrēt zemesgrāmatā uz Apes
novada pašvaldības vārda īpašumu „Kalnsētas”, Gaujienas pagastā.
3. Slēgt vienošanos ar atsavināšanas pieteicēju G.JĀŅKALNU par avansa maksājuma EUR
200,00 (divi 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

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
sēdes protokols Nr. 6, 7.p

2015.gada 28.maijā

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.89
Apē

Par pašvaldībai piekrītošas zemes īpašuma „Avotkalni”, Virešu pagastā īpašuma
kadastra Nr. 3690 005 0032, sagatavošanu atsavināšanai
Izskatot A.OGLIŅA, personas kods xxxxxx-xxxxx, pilnvarotas personas G.GRAUDIŅA,
personas kods xxxxxx-xxxxx, 06.05.2015.iesniegumu, kas reģistrēts 06.05.2015. ar Nr. A/3-16/93, par
Apes novada pašvaldībai piekrītošā zemes īpašuma ”Avotkalni”, 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 3.punktu, Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 21.05.2015. lēmumu (prot. Nr.7, 5.p.),
1. Sagatavot Apes novada pašvaldībai piekrītošu zemes īpašumu „Avotkalni”, Virešu
pagastā, zemes īpašuma kadastra Nr. 36900050032, ar platību 0,2922 ha nodošanai
atsavināšanai.
2. Uzdot Teritorijas attīstības nodaļas vadītājam J.Ronimoisam reģistrēt zemesgrāmatā uz
Apes novada pašvaldības vārda īpašumu „Avotkalni”, 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

Satur ierobežotas
pieejamības informāciju

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
sēdes protokols Nr. 6, 8.p

2015.gada 28.maijā

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.90
Apē
Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

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

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
sēdes protokols Nr. 6, 9.p

2015.gada 28.maijā

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.91
Apē
Par papildus finansējumu Apes novada bērnu svētkiem
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, un saskaņā ar Apes novada kultūras darba organizatores Ilvas Sāres
05.05.2015.iesniegumu, un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 21.05.2015.
lēmumu (prot.Nr.7, 7.p.),
1. Piešķirt papildus finansējumu Apes novada bērnu svētku organizēšanai EUR190,00 (viens
simts deviņdesmit euro) apmērā.
2. Finansējuma avots – Apes novada domes budžets- kultūras pasākumiem plānotie budžeta
līdzekļi.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
sēdes protokols Nr. 6, 10.p

2015.gada 28.maijā

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.92
Apē
Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Nedzirdīgo Savienības Smiltenes reģionālai biedrībai
Saskaņā ar Latvijas Nedzirdīgo Savienības Smiltenes reģionālās biedrības 27.04.2015.
iesniegumu Nr.1-26.4/59, kas saņemts Apes novada domē
28.04.2015. un reģistrēts ar
Nr. A/3-12.1/669, par finansiālu atbalstu 2015.gadā biedrības biedru sociālajai rehabilitācijai,
materiālo, sadzīves un kultūras vajadzību nodrošināšanai Apes novada 2 (diviem) biedriem,
Pamatojoties uz likuma par „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7. punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 21.05.2015.
lēmumu (prot. Nr.7, 9. p.)
1. Piešķirt
Latvijas Nedzirdīgo Savienības Smiltenes reģionālai biedrībai, reģistrācijas
Nr. 400080000615, finansējumu EUR60,00 (sešdesmit euro) apmērā, biedrības biedru sociālās
rehabilitācijas, materiālo, sadzīves un kultūras vajadzību nodrošināšanas izdevumu daļējai segšanai
par Apes novada 2 (diviem) biedriem 2015.gadā.
2. Finansējuma avots - Apes novada domes budžetsbudžeta līdzekļi.

Domes priekšsēdētāja

sociālās palīdzības pasākumiem plānotie

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
sēdes protokols Nr. 6, 11.p

2015.gada 28.maijā

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.93
Apē
Par piedalīšanos un finansējumu nodarbinātības pasākumam „ Nodarbinātības pasākumi
vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās
izglītības iestādēs”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 21.05.2015. lēmumu (prot.Nr.7, 11.p.),
Piedalīties nodarbinātības pasākumā „ Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras
iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”:
1. Nodrošināt 6 (sešas) darba vietas.
2. Paredzēt finansējumu EUR 1640.46 (viens tūkstotis seši simti četrdesmit eiro un 46 centi)
darba devēja ikmēneša finansējumam darba algai un nodokļu nomaksai, no pašvaldības
iestāžu budžeta līdzekļiem, kuras piedalās pasākumā.
Pielikumā: 1.Skolēnu saraksts – uz 1 lpp.
2.Pārskats “Skolēnu darbs vasarā Apes novada pašvaldībā 2015.gadā” – uz 1 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
sēdes protokols Nr. 6, 12.p

2015.gada 28.maijā

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.94
Apē
Par Apes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas amatpersonu paraksta tiesībām

Sakarā ar amatpersonu nomaiņu domes Finanšu un grāmatvedības nodaļā, saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Apes novada pašvaldības nolikuma” (apst.
28.06.2013.) 9.2. apakšpunktu un 11.punktu, Apes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas
nolikumu, Apes novada domes 02.03.2015. rīkojumu Nr.A/4-01/35 “Par Marutas Javas pieņemšanu
darbā” un 27.04.2015. rīkojumu Nr.A/4-01/60 “Par grozījumiem darba līgumā ar Selgu Kauliņu “,
un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 21.05.2015. lēmumu (prot.Nr.7, 12.p.),

1.Apstiprināt paraksta tiesības šādām Apes novada domes amatpersonām:
1.1.Marutai JAVAI- Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājai, galvenajai grāmatvedei;
1.2.Selgai KAULIŅAI - Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas, galvenās grāmatvedes
vietniecei.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
sēdes protokols Nr. 6, 13.p

2015.gada 28.maijā

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.95
Apē
Par Apes novada domes 26.03.2015. saistošo noteikumu Nr. 5/2015
„Par sabiedrisko kārtību Apes novadā” precizēšanu
Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 23.04.2015. atzinumu
Nr.18-6/3426 „Par saistošajiem noteikumiem”, reģistrēts Apes novada domē 24.04.2015. ar Nr.A/312.1/643, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 45.panta
ceturto daļu,
1. Precizēt Apes novada domes 2015.gada 26.marta saistošos noteikumus Nr. 5/2015 „Par
sabiedrisko kārtību Apes novadā”, saskaņā ar pielikumā pievienoto redakciju.
2. Precizētos saistošos noteikumus trīs darba dienu laikā no to parakstīšanas nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

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 28.maijā

sēdes protokols Nr. 6, 13.p
Saistošie noteikumi Nr. 5/2015
„Par sabiedrisko kārtību Apes novadā”
Apstiprināti ar
Apes novada domes
26.03.2015. lēmumu Nr.45
(sēdes protokols Nr.3, 4.p.)
Precizēti
ar Apes novada domes
28.05.2015. lēmumu Nr.95
(sēdēs protokols Nr.6, 13.p.)
Izdoti saskaņā ar
likuma ”Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 4. punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1.Apes novada sabiedriskās kārtības noteikumu mērķis un uzdevumi
Saistošie noteikumi „Par sabiedrisko kārtību Apes novadā” (turpmāk – Noteikumi) nosaka
sabiedrisko kārtību, kāda jāievēro Apes novadā, administratīvo atbildību par šo Noteikumu
neievērošanu. Noteikumu uzdevums ir nodrošināt Apes novadā sabiedrisko kārtību, uzturēt sanitāro
tīrību, aizsargāt personu tiesības un likumīgās intereses publiskās vietās, veicināt iedzīvotāju (īpaši
nepilngadīgo personu) veselīgu, attīstieties motivējošu dzīvesveidu. Noteikumu mērķis ir veicināt
sabiedriskās kārtības ievērošanu un atturēt personas no pārkāpumu izdarīšanas.

2.Noteikumos lietotie termini
Noteikumu pārkāpums – prettiesiska, vainojama (ar nodomu vai aiz neuzmanības izdarīta) darbība
vai bezdarbība, par ko šajos Noteikumos paredzēta atbildība un kas vērsta uz sabiedriskās kārtības un
miera traucēšanu vai necieņu pret sabiedrību
Noteikumu pārkāpējs – fiziska vai juridiska persona, kura izdarījusi pārkāpumu, par ko šajos
Noteikumos paredzēta atbildība
Publiska vieta – šo Noteikumu izpratnē jebkura vieta, kas neatkarīgi no tās faktiskās izmantošanas vai
īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un kura par maksu vai
bez maksas ir pieejama ikvienai fiziskajai personai, kura nav attiecīgās vietas īpašnieks, tiesiskais

valdītājs, turētājs, algots darbinieks vai cita persona, kuras atrašanās attiecīgajā vietā ir saistīta ar darba
pienākumu izpildi, pasākuma organizēšanu vai darbību saskaņā ar uzņēmuma līgumu
Trokšņošana – ar personas balsi vai rīcību radīts troksnis, kā arī trokšņa pieļaušana, ko rada personas
valdījumā esošs trokšņa avots neatkarīgi no tā atrašanās vietas
Zaļā zona – novada teritorijā esošie apstādījumi, zāliene, meži un ūdenskrātuves
Sīkie atkritumi - izsmēķi, sērkociņi, pārtikas un dzērienu tara (iepakojums), pārtikas pārpalikumi
(saulespuķu sēklas, to mizas, banānu mizas, u.tml.,) polietilēna un celofāna maisiņi, un tamlīdzīgi
priekšmeti.
Zaļie atkritumi - koku, krūmu lapas, zari, citi materiāli, kam ir dabiska izcelsme
Ubagošana – žēlastības dāvanu (naudas) lūgšana publiskā vietā, aktīvā vai pasīvā veidā demonstrējot
galēju nabadzību vai citādā veidā mēģinot iežēlināt garāmgājējus

3. Sodu veidi par Noteikumu neievērošanu
Par šo Noteikumu pārkāpšanu, personai, kura izdarījusi administratīvo pārkāpumu, var piemērot
šādus administratīvos sodus:
1) brīdinājums;
2) naudas sods fiziskām personām līdz 300 euro;
3) naudas sods juridiskām personām līdz 1000 euro.
4. Amatpersonas, kas pilnvarotas sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus
Amatpersonas, kas pilnvarotas sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus par šo Noteikumu
pārkāpumiem ir:
1) pašvaldības policijas amatpersonas;
2) Apes novada domes priekšsēdētājs, viņa vietnieki, izpilddirektors un pagastu pārvalžu
vadītāji;
3) Apes novada domes izveidoto pašvaldības komisiju amatpersonas;
4) Apes novada bāriņtiesas priekšsēdētājs;
5) citas amatpersonas, kuras attiecīgi pilnvarojusi Apes novada dome.
5. Administratīvās lietas izskatīšana un administratīvā soda uzlikšanas kārtība
Administratīvā pārkāpuma lietas izskata un lēmumu par soda piemērošanu pieņem:
1) pašvaldības policijas priekšnieks;
2) Apes novada domes priekšsēdētājs, viņa vietnieki un izpilddirektors;
3) Apes novada domes Administratīvā komisija.
Par Noteikumu pārkāpumu, ja to izdarījis nepilngadīgais, kuram nav pastāvīga ienākuma avota,
naudas sods tiek piedzīts no viņa vecākiem, aizbildņiem vai personām, kuras viņus aizstāj.
Izskatot lietas par šo Noteikumu pārkāpšanu, pārkāpuma izdarīšanas vietā bez protokola
sastādīšanas (izsniedzot noteikta parauga kvīti) var uzlikt naudas sodu līdz trīsdesmit euro, ja
pārkāpējs to neapstrīd.
Naudas sods, ko uzliek Apes novada domes priekšsēdētājs, viņa vietnieki un izpilddirektors nedrīkst
pārsniegt simt četrdesmit euro.

Naudas sodi ieskaitāmi Apes novada domes budžeta kontā.
6. Kontrole pār Noteikumu ievērošanu
Kontroli pār šo Noteikumu ievērošanu ir tiesīgi veikt:
1) pašvaldības policijas amatpersonas;
2) Apes novada domes deputāti;
3) Apes novada domes priekšsēdētājs, viņa vietnieki, izpilddirektors un pagastu pārvalžu
vadītāji;
4) Apes novada domes izveidoto pašvaldības komisiju amatpersonas.
7. Lēmumu par administratīvo sodu uzlikšanu apstrīdēšana un pārsūdzēšanas kārtība
Pašvaldības policijas priekšnieka, Apes novada domes priekšsēdētāja, viņa vietnieku un
izpilddirektora lēmumus, Apes novada domes Administratīvās komisijas lēmumus 10 darba dienu
laikā no pilna lēmuma paziņošanas dienas var pārsūdzēt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
23.nodaļā paredzētajā kārtībā augstākā iestādē vai tiesā.

II. Administratīvie pārkāpumi
8.Naktsmiera traucēšana, trokšņošana
Par remontdarbu veikšanu, dažādu mehānismu darbināšanu, klaigāšanu, dziedāšanu, pirotehnisko
līdzekļu lietošanu (izņemot Jaungada sagaidīšanu), skaļu muzicēšanu vai mūzikas atskaņošanu un
tamlīdzīgām darbībām, kas traucē iedzīvotāju naktsmieru laikā no plkst. 23:00 līdz 6:00, ja darbības
nav saskaņotas Apes novada pašvaldībā –
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecdesmit euro.
Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda
piemērošanas, –
uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divi simti euro.
9.Transporta līdzekļu apkopes un ekspluatācijas pārkāpumi
Par transportlīdzekļu profilaktisko apkopi (eļļas vai citu dzinēja šķidrumu maiņa, motora mazgāšana
un tml.) vai mazgāšanu publiskās vietās, kur tas nav atļauts –
fiziskām personām uzliek naudas sodu līdz septiņdesmit euro, juridiskām personām naudas sodu no
divdesmit līdz simts euro.
Par ilgstošu transporta līdzekļu darbināšanu (ilgāk par 5 minūtēm) pie dzīvojamām mājām vai arī
citās sabiedriskajās vietās, kas traucē iedzīvotāju mieru –
uzliek naudas sodu līdz trīsdesmit euro.
Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda
piemērošanas, –

fiziskām personām uzliek naudas sodu no trīsdesmit pieciem līdz simt četrdesmit euro, juridiskām
personām naudas sodu no simts līdz trīs simti euro.

10.Publisko vietu piegružošana
Par ielu un citu publisko vietu, kā arī daudzdzīvokļu ēku koplietošanas telpu piegružošanu ar
sīkajiem atkritumiem –
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divdesmit euro.
Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda
piemērošanas –
uzliek naudas sodu līdz septiņdesmit euro.
11.Atrašanās sabiedriskās vietās ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu
Par atrašanos publiskajās vietās, t.sk. daudzdzīvokļu ēku koplietošanas telpās un sabiedriskajā
transportā, ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu vai glāzi, izņemot vietas un pasākumus, kur
alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība un kurās alkoholiskie dzērieni tiek pārdoti
lietošanai uz vietas, uzliek naudas sodu no desmit līdz trīsdesmit euro.
Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda
piemērošanas, –
uzliek naudas sodu no divdesmit līdz simts euro.
12.Nepilngadīgo personu smēķēšana
Par nepilngadīgo personu smēķēšanu publiskās vietāsnepilngadīgā vecākiem, aizbildņiem vai personām, kas viņus aizstāj, uzliek naudas sodu no desmit
līdz trīsdesmit euro.
13. Nepilngadīgo personu atrašanās publiskās izklaides vietās un pasākumos bez vecāku,
aizbildņu vai viņu pilnvarotas pilngadīgas personas klātbūtnes
Par nepilngadīgo personu atrašanos publiskās izklaides vietās (kafejnīcās, restorānos, bāros, klubos,
diskotēkās u.tml.) bez vecāku, aizbildņu vai viņu pilnvarotas personas klātbūtnes no plkst.22.00 līdz
plkst.7.00 –
komersantam, pasākuma organizatoram vai atbildīgai personai uzliek naudas sodu no četrdesmit
līdz trīs simti euro.
Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda
piemērošanas, –
uzliek naudas sodu no divi simti līdz pieci simti euro.
14. Sēdēšana sabiedriskās vietās uz atpūtas solu atzveltnēm
Par sēdēšanu sabiedriskās vietās uz atpūtas solu atzveltnēm vai stāvēšanu uz tiem –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divdesmit euro.
15. Peldēšanās, mazgāšanās un dzīvnieku peldināšana publiskos dīķos, strūklakās un citās
ūdenstilpnēs
Par peldēšanos, mazgāšanos, dzīvnieku peldināšanu vai veļas mazgāšanu publiskos dīķos,
strūklakās un citās ūdenstilpnēs, kur tas aizliegts, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no desmit līdz trīsdesmit euro.
16. Ubagošana, zīlēšana publiskās vietās
Par ubagošanu, zīlēšanu vai uzmākšanos apkārtējiem ar zīlēšanu un buršanu publiskās vietās,
izņemot vietās pie dievnamiem, kurās ubagot ir atļāvusi attiecīgās reliģiskās organizācijas vadība, Izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecdesmit euro.
Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda
piemērošanas, –
uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simts četrdesmit euro.
17. Lielgabarīta priekšmetu ilgstoša turēšana vietās, kas traucē kustības drošību vai ielu un
pagalmu uzkopšanu
Par lielgabarīta kravu, priekšmetu ilgstošu turēšanu vietās, kas traucē ielu, ceļu, ēku un pagalmu
uzkopšanu, kā arī kustības drošību, uzliek naudas sodu fiziskām personām no desmit līdz piecdesmit euro, juridiskām personām no
piecdesmit līdz divi simti piecdesmit euro.
Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda
piemērošanas, –
uzliek naudas sodu fiziskām personām no piecdesmit līdz simts četrdesmit euro, juridiskām
personām no divi simti līdz pieci simti euro.
18. Dzīvojamo un sabiedrisko ēku, žogu, spēļu atrakciju, apstādījumu bojāšana vai iznīcināšana
Par dzīvojamo, sabiedrisko ēku, būvju, žogu, parku soliņu, atkritumu urnu, ielu apgaismojuma,
bērnu rotaļlaukumu spēļu atrakciju bojāšanu (t.sk. ar dažādiem uzrakstiem un zīmējumiem) vai
iznīcināšanu, kā arī apstādījumu bojāšanu, –
uzliek naudas sodu no trīsdesmit pieciem līdz simt četrdesmit euro.
Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda
piemērošanas, –
uzliek naudas sodu no simts piecdesmit līdz trīs simti euro.
19. Informācijas nesēju zīmju bojāšana vai iznīcināšana
Par informācijas nesēju (norādījuma zīmju, tūrisma informācijas, stendu, afišu u.c.) bojāšanu vai
iznīcināšanu uzliek naudas sodu no trīsdesmit pieciem līdz simt četrdesmit euro.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda
piemērošanas, –
uzliek naudas sodu no simts piecdesmit līdz trīs simti euro.
20. Pieminekļu, piemiņas vietu vai to arhitektūras formu bojāšana
Par pieminekļu, piemiņas vietu vai to arhitektūras formu formu bojāšanu vai iznīcināšanu –
uzliek naudas sodu no trīsdesmit pieciem līdz simt četrdesmit euro.
Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda
piemērošanas, –
uzliek naudas sodu no simts piecdesmit līdz trīs simti euro.
21. Reklāmas materiālu izvietošana tam neparedzētās publiskās vietās bez pašvaldības vai
īpašnieka piekrišanas
Par reklāmas materiālu (plakātu, sludinājumu, paziņojumu u.tml.) izvietošanu publiskās vietās, kur
šādas reklāmas izvietošana nav paredzēta, bez saskaņošanas ar pašvaldību vai attiecīgās vietas
īpašnieku, uzliek naudas sodu fiziskām personām no trīsdesmit pieciem līdz simt četrdesmit euro, juridiskām
personām no piecdesmit līdz divi simti euro.
Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda
piemērošanas, –
uzliek naudas sodu fiziskām personām no simts piecdesmit līdz trīs simti euro, juridiskām personām
no divi simti līdz pieci simti euro.
22. Reklāmas materiālu nenovākšana
Par īslaicīgas reklāmas un reklāmnesēju, sludinājumu, paziņojumu (arī par komunālās saimniecības
avārijas darbiem), izkārtņu, afišu nenovākšanu tūlīt pēc pasākuma vai notikuma beigām –
uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz divdesmit euro, juridiskām personām līdz simts euro.
Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda
piemērošanas, –
uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz piecdesmit euro, juridiskām personām līdz divi simti
euro.
23. Netiklu darbību demonstrēšana un spļaušana
Par netiklu žestu vai darbību demonstrēšanu un netiklas informācijas izvietošanu publiskās vietās,
kā arī spļaušanu publiskās vietās –
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecdesmit euro.
Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda
piemērošanas, –
uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divi simti euro.

24. Ceļu, ielu, laukumu un citu teritoriju nesakārtošana darbu veikšanas atļaujā noteiktajā
termiņā
Par ceļu, ielu, laukumu un citu teritoriju nesakārtošana darbu veikšanas atļaujā noteiktajā termiņā –
uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz piecdesmit euro, juridiskām personām līdz pieci simti
euro.
25. Īpašuma adreses numura zīmju vai māju nosaukumu plāksnīšu neuzstādīšana vai
neuzturēšana kārtībā
Par īpašuma adreses numura zīmju vai māju nosaukumu plāksnīšu neuzstādīšana vai neuzturēšana
kārtībā izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecdesmit euro.
26. Ūdensvadu un kanalizācijas tīklu un ierīču, caurteku un novadgrāvju piesārņošana,
netīrīšanu vai bojāšana.
Par ūdensvadu un kanalizācijas tīklu un ierīču, novadgrāvju piesārņošanu, netīrīšanu vai bojāšanu –
uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz piecdesmit euro, juridiskām personām līdz divi simti
euro.
Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda
piemērošanas, –
uzliek naudas sodu fiziskām personām
tūkstotim euro.

līdz simt piecdesmit euro, juridiskām personām līdz

27. Dzīvnieku ekskrementu savākšanas nenodrošināšana
Par lauksaimniecības dzīvnieku ekskrementu savākšanas nenodrošināšanu no ielām, ceļiem, gājēju
ietvēm, zālieniem un citām publiskām vietām –
uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz trīsdesmit euro, juridiskām personām (dzīvnieku
īpašniekam, turētājam) līdz simts piecdesmit euro.
Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda
piemērošanas, –
uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz simts
īpašniekam, turētājam) līdz pieci simti euro.

euro, juridiskām personām (dzīvnieku

III. Noslēguma jautājumi
28. Šie Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Apes novada informatīvajā
izdevumā „Apes Novada Ziņas”.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Paskaidrojuma raksts
Apes novada domes 26.03.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.5/2015
„Par sabiedrisko kārtību Apes novadā”
Pašreizējās situācijas
raksturojums
Saistošo noteikumu projekta
nepieciešamības raksturojums,
dokumenta būtība

Īss saistošo noteikumu
projekta satura izklāsts

Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
administratīvajām procedūrām
Normatīvie akti, saskaņā ar
kuriem saistošo noteikumu
projekts sagatavots
Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām saistībā ar
saistošo noteikumu projektu

Domes priekšsēdētāja

Pašlaik nav spēkā esošu normatīvo aktu (pašvaldības saistošo
noteikumu), kas noteiktu un reglamentētu sabiedrisko kārtību Apes
novada pašvaldībā.
Spēkā esošo LR likumdošanas normu precizēšana un izmaiņas
pašvaldības administratīvajā struktūrā.
Paredzēta administratīvā atbildība par sabiedriskās kārtības normu
neievērošanu gadījumos, kad tas nav paredzēts LR likumdošanā.
Noteikumu uzdevums ir nodrošināt Apes novadā sabiedrisko kārtību,
uzturēt sanitāro tīrību, aizsargāt personu tiesības, likumīgās intereses,
veicināt iedzīvotāju (īpaši nepilngadīgo personu) veselīgu
dzīvesveidu, kā arī atturēt personas personas izdarīt iespējamos
likumpārkāpumus
Saistošie noteikumi nosaka administratīvo atbildību par naktsmiera
traucēšanu, zaļo zonu piegružošanu, atrašanos publiskās vietās ar
atvērtu alkoholiskās dzēriena iepakojumu, reklāmas izvietošanu tam
neparedzētās vietās, kā arī reglamentē citas sabiedriskās kārtības
normas gadījumos, kas nav paredzēti LR likumdošanā.
Nav
Radīt drošu, sakoptu vidi uzņēmējdarbības attīstībai

Nav
Likums „Par pašvaldībām” 15., 21., 43 pants; Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodekss 5. pants, 16.nodaļa, 23.nodaļa
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots
www.apesnovads.lv sadaļā „saistošo noteikumu projekti”, pieejams
Apes novada pašvaldībā

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
sēdes protokols Nr. 6, 15.p

2015.gada 28.maijā

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.96
Apē
Par Apes novada pašvaldības domes 28.05.2015. saistošo noteikumu Nr. 7/2015
„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”,
Apstiprināt Apes novada pašvaldības domes 28.05.2015. saistošos noteikumus Nr. 7/2015
„Par grozījumiem Apes novada domes 26.02.2015. saistošajos noteikumos Nr. 3/2015
”Apes novada pašvaldības budžets 2015.gadam” .
Pielikumā :
1. Saistošie noteikumi Nr. 7/2015 „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
Apē
sēdes protokols Nr. 6, 15.p

2015.gada 28.maijā
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr7/2015

apstiprināti ar Apes novada domes
28.05.2015. lēmumu Nr.96
(protokols Nr.6, 15.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

3

785 236 EUR
4 017 182 EUR
113 342 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
sēdes protokols Nr. 6, 16.p

2015.gada 28.maijā

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.97
Apē
Par saistošo noteikumu Nr.8/2015
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Apes novadā” izdošanu
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto un piekto
daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”25.2panta pirmo un piekto daļu, Ministru
kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu
Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu
līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 15.punktu, Ministru kabineta
2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu,
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.8/2015 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Apes novadā”
un to paskaidrojuma rakstu.

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 28.maijā

sēdes protokols Nr. 6, 16.p
Apstiprināti ar
Apes novada domes
28.05.2015. lēmumu Nr.97
(sēdes protokols Nr.6, 16.p.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.8/2015
“PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTIEM APES NOVADĀ”
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 35.panta ceturto un piekto daļu ,
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā”25.2panta pirmo un piekto daļu,
Ministru kabineta 2010.gada 30.marta
noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes
vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu” 19.4.apakšpunktu,
Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550
„Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams
pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa
nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību”
15.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra
noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu

I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka:
1.1.
kritērijus ģimenes (personas) īpašumam, kas saskaņā ar Ministru kabineta 30.03.2010.
noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu
par trūcīgu” 19.4.apakšpunktu nav uzskatāms par nekustamo un kustamo īpašumu,
novērtējot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Apes
novadā;
1.2.
sociālās palīdzības pabalstu (turpmāk tekstā – pabalsts) veidus un apmērus,
pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību personām (ģimenēm), kuras ir tiesīgas
saņemt šos pabalstus, kā arī lēmumu par pabalstiem apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas
kārtību;
2. Noteikumos lietotie termini:
2.1.
ārkārtas situācija – stihiska nelaime vai iepriekš neparedzami, no personas darbības
neatkarīgi apstākļi (piemēram, ugunsgrēks, plūdi), kuru rezultātā ģimene (persona)
nespēj apmierināt pamatvajadzības;

krīze – emocionālā, psihiskā līdzsvara zaudēšana, veselībai vai dzīvībai apdraudoša
situācija, cilvēka stāvoklis, ko izraisījis ārējs notikums, kurus indivīds uztver sev kā
būtisku zaudējumu;
2.3.
ģimene – sastāv no laulātajiem, citām personām vai personu grupām, kuras
saista radniecība vai citas personiskas attiecības, kurām ir kopēji izdevumi par
uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī un tā uzturēšanu veic kopīgi;
2.4.
trūcīga ģimene (persona) – ģimene (persona), kurai Ministru kabineta noteiktajā
kārtībā piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss;
2.5.
maznodrošināta ģimene (persona) - ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo
triju mēnešu laikā nepārsniedz
50% no attiecīgā gada 1. janvārī spēkā esošās
minimālās darba algas apmēra valstī un tā atbilst citiem normatīvajos aktos par
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu un pašvaldības
saistošajos noteikumos noteiktajiem kritērijiem;
2.6.
pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (turpmāk arī – GMI) pabalsts, ko piešķir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kura atzīta par trūcīgu
atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu, lai sniegtu materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām
ģimenēm (personām) un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas sociālās
situācijas uzlabošanā;
2.7.
pamatvajadzības – ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā
izglītība.
3. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt pašvaldības sociālās palīdzības sistēmu, kas nodrošinātu
finansiālu atbalstu trūcīgām, maznodrošinātām un mazaizsargātām personām (ģimenēm), lai
apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu viņu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.
4. Ienākumu un materiālā stāvokļa deklarēšana:
4.1. lai tiktu novērtēti ienākumi un materiālais stāvoklis, pieprasītājs normatīvajos
aktos noteiktā kārtībā aizpilda iesniegumu un iztikas līdzekļu deklarāciju
(turpmāk tekstā – deklarācija), kā arī iesniedz Apes novada Sociālajā dienestā
(turpmāk tekstā – Sociālais dienests) dokumentus, kas apliecina deklarācijā
sniegtās ziņas, ja nepieciešamā informācija nav pašvaldības vai valsts datu
reģistros;
4.2. deklarācijā pieprasītājs norāda ienākumus atbilstoši Ministru kabineta
2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 13.punktam.
2.2.

I Kritēriji īpašumam, kas nav uzskatāms par īpašumu, novērtējot ģimenes (personas)
atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam
5. Novērtējot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, par īpašumu papildus Ministru
kabineta noteikumos noteiktajam netiek uzskatīti šādi nekustamie īpašumi:
5.1. zeme, kas pieder kādai no mājsaimniecībā esošām personām un nepārsniedz
5
hektāru platību;
5.2. mežs, kas pieder kādai no mājsaimniecībā esošām personām un nepārsniedz 1 hektāru
pieauguša meža platības;
5.3. viens neapdzīvojams dzīvoklis nepabeigtā jaunbūvē, dzīvoklim piesaistītā zeme;
5.4. viens automobilis, traktors, motocikls, motorollers / mopēds, kas ir ģimenes (personas)
īpašumā ilgāk par 12 mēnešiem, kā arī viens velosipēds katram ģimenes loceklim.
II Noteiktie pabalstu veidi

6. Pašvaldībā ir noteikti šādi pabalstu veidi:
6.1.
6.1.2.

6.1.4.
6.1.5.

likumos noteiktie sociālie pabalstu veidi:
6.1.1.
pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai;
dzīvokļa pabalsts;
6.1.3.
pabalsti bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri
sasnieguši pilngadību;
pabalsts audžuģimenēm;
pašvaldības noteiktais sociālais pabalsts – vienreizējs pabalsts ārkārtas
situācijā.

6.2. ja ir apmierināts pamatots pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā
minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta, pašvaldība, izvērtējot
ģimenes (personas) ienākumus, no pamatbudžeta ir tiesīga izmaksāt arī citus pabalstus
ģimenes (personas) pamatvajadzību nodrošināšanai:
6.2.1. vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā;
6.2.2. pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai.
Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai
7. Apes novada pašvaldībā garantētais minimālā ienākuma līmenis personai ir atbilstošs Ministru
kabineta noteiktajam.
8. Trūcīgas personas (ģimenes) statusu piešķir saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.
9. Garantētā minimālā ienākumu līmeņa pabalstu personai (ģimenei) piešķir saskaņā ar Ministru
kabineta noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.
10. Garantētā minimālā ienākuma pabalsta izmaksa par kārtējo mēnesi noteikta: divreiz nākamajā
mēnesī: 7. datumā un 22. datumā (veicot izmaksas datuma korekcijas atbilstoši svētku dienām un
brīvdienām), novērtējot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, kā arī
noslēgto vienošanos par līdzdarbību sociālās situācijas uzlabošanā un pienākumu veikšanu darba
un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos, Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma noteiktajā kārtībā.
11. Vienojoties ar pabalsta pieprasītāju, pabalstu var izmaksāt naudā vai apmaksāt pakalpojumus
(preces), kas nepieciešami personas vai tās ģimenes locekļu pamatvajadzību apmierināšanai.
Dzīvokļa pabalsts

12. Dzīvokļa pabalsts (pabalsts dzīvojamās telpas īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas
saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu segšanai, kā arī kurināmā iegādei) ģimenei (personai), kura
deklarējusi savu pamata dzīvesvietu Apes novada administratīvajā teritorijā un dzīvo atbilstoši
deklarētajai adresei. Pabalsts tiek piešķirts vienu reizi gadā:
12.1. personām (ģimenēm), kurām noteikta atbilstība trūcīgās personas (ģimenes) statusam
saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;
12.2. atsevišķi dzīvojošiem vientuļajiem pensionāriem, nestrādājošām personām ar 1. un
2.grupas invaliditāti, kurām nav apgādnieku un kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz 45%
no valsts noteiktās minimālās mēnešalgas,
12.3. vienreizējā pabalsta apmērs gadā ir:
12.3.1. trūcīgajām ģimenēm (personām) īres, komunālo maksājumu nomaksai iesniedzot
izdevumu apliecinošus dokumentus - līdz 86,00 euro;
12.3.2. trūcīgām ģimenēm (personām), kurināmā iegādei, kuras kurināmo var iegūt no sava
īpašuma – 30,00 euro;
12.3.3. trūcīgām ģimenēm (personām), kurināmā iegādei, kuras kurināmo nevar iegūt no sava
īpašuma – 86,00 euro gadā.
13. Ģimenei izmaksā vienu no dzīvokļa pabalstiem.
14. Sociālā dzīvokļa, pašvaldības īres maksas atlaide nav uzskatāma par dzīvokļa pabalstu.
Pabalsti bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušajiem bērniem,
kuri sasnieguši pilngadību
15. Pabalstus piešķir Bērnu tiesību aizsardzības likuma 12.panta trešās un ceturtās daļas, likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 panta pirmās un piektās daļas, Ministru kabineta
2005.gada 15.novembra noteikumos Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez
vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes
aprūpes beigšanās” noteiktajā kārtībā.
16. Pēc pilngadības sasniegšanas bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam, par kura
ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Apes novada bāriņtiesa, ir tiesības saņemt visus
normatīvajos aktos noteiktos pabalstus, tajā skaitā:
16.1. vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai, kurš ir divu sociālā nodrošinājuma
pabalstu apmērā;
16.2. vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei, kura apmērs ir
250,00 euro;

16.3. pabalstu ikmēneša izdevumiem, kurš ir valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā, ja
sekmīgi tiek turpinātas mācības vispārējās vidējās, profesionālās izglītības iestādē,
augstskolā vai koledžā;
16.4. dzīvokļa pabalstu, līdz dzīvojamās telpas piešķiršanai.
17. Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, bērns bārenis vai bērns, kurš palicis bez vecāku gādības un ir
sasniedzis pilngadību, iesniedz Apes novada Sociālajā dienestā iesniegumu par pabalsta
piešķiršanu, īpašumu apliecinošos dokumentus vai dzīvokļa (dzīvojamās telpas) īres līgumu un
pievieno ar dzīvokļa lietošanu saistīto maksājumu dokumentu (rēķini, kvītis, maksājumu
uzdevumi u.c.) kopijas, uzrādot oriģinālus.
18. Dzīvokļa pabalsta apmēru aprēķina, ņemot vērā dzīvokļa pabalsta aprēķināšanas normatīvos
izdevumus, bet nepārsniedzot faktiskos izdevumus atbilstoši 19.punktā noteiktajā kārtībā
iesniegtajiem ar dzīvokļa lietošanu saistītajiem maksājuma dokumentiem.
19. Aprēķinot piešķirtā dzīvokļa pabalstu, tiek noteikti sekojoši normatīvie izdevumi:
19.1. par dzīvojamo telpu uzturēšanu, tajā skaitā īri (ietverot obligāti veicamās
pārvaldīšanas darbības);
19.2. īrētai dzīvojamai telpai dzīvoklī /mājā nosakot platību ne lielāku kā 20m2;
19.3. īrētai dzīvojamai telpai dzīvoklī/mājā personai ar I vai II grupas invaliditāti –
ne lielāku kā 36 m2;
19.3.1. dzīvoklim nosakot platību ne lielāku kā 36 m2 ;
20. Pabalstu pārskaita personas bankas kontā vai pēc personas lūguma iesniegumā – pakalpojumu
sniedzējam.
Pabalsts audžuģimenēm

21. Pabalstu piešķir Bāriņtiesu likuma 25.panta trešajā daļā un Ministru kabineta 2006.gada
19.decembra noteikumos Nr.1036 “Audžuģimenes noteikumi” noteiktajā kārtībā.

22. Ja Apes novada bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē un Apes
novada Sociālais dienests noslēdzis līgumu ar audžuģimeni par bērna ievietošanu audžuģimenē,
Sociālais dienests audžuģimenei izmaksā:
22.1. pabalstu bērna uzturam mēnesī 45% no valstī noteiktās minimālās darba algas;
22.2. vienreizēju pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei līdz 215,00 euro. Minētā pabalsta
vietā pašvaldība var izsniegt apģērbu, apavus un citas bērnam nepieciešamās lietas;
22.3. dažādu neatliekamu jautājumu risināšanai, gada laikā nepārsniedzot 145,00 euro.
23. Ja bērns ievietots audžuģimenē uz laiku, kas ir īsāks par vienu mēnesi, Sociālais dienests piešķir
pabalstu bērna uzturam proporcionāli dienu skaitam, par pamatu ņemot šo saistošo noteikumu
22.1.punktā noteiktā pabalsta apmēru bērna uzturam vienam audžuģimenē ievietotam bērnam
mēnesī.
24. Pabalsta izmaksu pārtrauc, kad izbeidzas līgumā noteiktais termiņš, kā arī tad, ja bērna
uzturēšanās audžuģimenē tiek izbeigta pirms termiņa.
25. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu, pamatojoties uz noslēgto līgumu ar audžuģimeni, ne vēlāk kā
mēneša laikā pieņem Sociālais dienests.
26. Audžuģimene divas reizes gadā (līdz 1.janvārim un līdz 1.jūlijam) iesniedz Sociālajā dienestā
pārskatu par piešķirto pabalstu bērna uzturam, apģērbam un mīkstā inventāra iegādei izlietojumu.
Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā personas nāves gadījumā
27. Personas nāves gadījumā, kurai nav apgādnieku (Civillikuma noteiktā kārtībā), vai apgādnieki
atzīti par trūcīgiem pabalstu ārkārtas situācijā, piešķir personai, kura uzņēmusies apbedīšanu.
Pabalsta apmērs personas nāves gadījumā ir līdz četriem valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta
apmēriem, bet ne vairāk par faktiskajiem izdevumiem mirušās personas apbedīšanai. Pabalsta
apmēru samazina par valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātā valsts apbedīšanas
pabalsta apmēru, ja par mirušo personu ir bijušas tiesības saņemt minēto valsts pabalstu.
28. Sociālais dienests pabalstu ārkārtas situācijā personas nāves gadījumā piešķir, ja nav tiesību uz
valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu vai tas ir mazāks par četriem valsts sociālā nodrošinājuma
pabalstiem.

29. Personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, pabalstu ārkārtas situācijā personas nāves gadījumā piešķir
bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas.
30. Lai šo pabalstu saņemtu, pabalsta pieprasītājs iesniedz Sociālajā dienestā:
30.1. miršanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu),
30.2. izziņu no valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un/vai citas institūcijas par to, vai par
mirušo personu ir izmaksāts valsts apbedīšanas pabalsts, kā arī par izmaksāto summu,
30.3. apbedīšanas pakalpojumu izdevumu apliecinošu dokumentu oriģinālus.
31 .Ja mirusi persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta Apes novada administratīvajā teritorijā un kurai
nav apgādnieku vai personas, kas uzņemtos apbedīšanu, sociālais dienests vai tās deleģēta
institūcija slēdz līgumu ar fizisku (juridisku) personu par šī pakalpojuma organizēšanu un sedz ar
apbedīšanu saistītos izdevumus.
Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā
32. Sociālajam dienestam ir tiesības piešķirt vienreizēju pabalstu krīzes situācijā bez ienākumu un
materiālā stāvokļa izvērtēšanas:
32.1.Pabalsts krīzes situācijā, ja ģimenei (personai) nav apmierinātas pamatvajadzības (veicot
apsekošanu), saņemta informācija no policijas, izglītības iestādes vai bāriņtiesas, ka bērna
dzīvībai vai veselībai draud briesmas, vai citos neparedzētos gadījumos- pabalsta apmērs līdz
75,00 euro.
32.2.Vienreizējs pabalsts atsevišķu dzīves situāciju risināšanai (personas apliecinošu
dokumentu kārtošanai, atjaunošanai u.c.) piešķir individuāli izvērtējot situāciju- pabalsta
apmērs līdz 75,00 euro.
Pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai
33. Tiesības saņemt pabalstu ir trūcīgām ģimenēm, kurās ir bērni un jaunieši
vecumā līdz 24 gadiem, kuri nepārtraukti iegūst izglītību:
33.1. bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai Apes novada mācību iestādēs un pirmskolas mācību
iestādēs, un iestādēs, kurās iegūst profesionālo izglītību pabalstu piešķir uz laiku līdz 3
mēnešiem, pārskaitot izdevumus pakalpojumu sniedzējiem vai izmaksājot naudā.
33.2. pabalstu bērna uzturam piešķir gadījumā, ja viņa vecāki veic līdzdarbības pienākumus.
III Pabalstu piešķiršanas kārtība
34. Pabalsta
pieprasītājs
vēršas Sociālajā dienestā, iesniegumā norādot vēlamo sociālās
palīdzības pabalstu veidus.
35. Vēršoties novada Sociālajā dienestā, persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu,
invaliditāti apliecinošu dokumentu vai pensionāra apliecību, ja persona ir ar invaliditāti vai
pensionārs, kā arī iesniedz papildus dokumentus atbilstoši pieprasītā pabalstu veidiem.
36. Sociālais dienests novērtē pabalsta pieprasītāja ienākumus un materiālo stāvokli, pamatojoties
uz iztikas līdzekļu deklarāciju, kā arī deklarācijā norādīto ziņu un citu ziņu apliecinošiem
dokumentiem, nepieciešamības gadījumā, uz pabalsta pieprasītāja dzīves apstākļu apsekošanas
aktiem un 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas novērtē personas vajadzības pēc
pabalsta un mēneša laikā pieņem lēmumu atbilstoši Administratīvā procesa likuma
nosacījumiem.
37. Izdevumus apliecinošie dokumenti iesniedzami ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no izdevumu
rašanās brīža.
38. Lai saņemtu sociālo palīdzību, ģimenēm (personām) pēc Sociālā dienesta pieprasījuma ir
jāveic līdzdarbības pienākumi darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un
apgūšanas pasākumos ( nepārsniedzot divpadsmit stundas nedēļā, sadalot tās pa vairākām
nedēļas dienām), kas rada labumu sabiedrībai un neaizvieto pašvaldības funkciju veicējus.
Pasākumus īsteno pašvaldībā, biedrībās vai nodibinājumos bez nolūka gūt peļņu. Pašvaldības
Sociālais dienests slēdz trīspusēju līgumu ar darbspējīgo klientu, pašvaldības pārstāvi, līgumā
paredzot pasākumu vietu, laiku, pušu tiesības, pienākumus un atbildību.
39. Sociālais dienests pēc lēmuma pieņemšanas informē personu par pieņemto lēmumu un
atteikuma gadījumā rakstveidā norāda atteikuma iemeslus, kā arī lēmuma pārsūdzēšanas
termiņus un kārtību.

IV Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
40. Sociālā dienesta lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Apes
novada domē, iesniegumu iesniedzot Apes novada domē Stacijas ielā 2, Apē, Apes novadā, LV
4337.
41. Apes novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā
noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
VI Noslēguma jautājums
42.Atzīt par spēku zaudējušus Apes novada domes 2009.gada 27.augusta saistošos Ar šo
noteikumu stāšanos spēkā, spēku zaudē 27.08.2009.saistošie noteikumi Nr. 2 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Apes novadā”.
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Paskaidrojuma raksts
Apes novada domes 28.05.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.8/2015
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Apes novadā”
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts.

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētāja

Informācija
Noteikumi izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 35.panta ceturto un piekto daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā”25.2panta pirmo un piekto daļu, Ministru kabineta
2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4.apakšpunktu,Ministru kabineta
2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams,
izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un
slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 15.punktu, Ministru kabineta 2006.gada
19.decembra noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu, lai
nodrošinātu pabalstu pieejamību, skaidrus piešķiršanas noteikumus visām,
likuma kritērijiem atbilstošām, Apes novada iedzīvotāju grupām dažādās
dzīves situācijās. Nepieciešams precizēt pabalstu apmēru eiro valūtā.
Noteikumi nosaka kritērijus ģimenes (personas) īpašumam, kas saskaņā ar
Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4.apakšpunktu nav
uzskatāms par nekustamo un kustamo īpašumu, novērtējot ģimenes (personas)
atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Apes novadā, kā arī sociālās
palīdzības pabalstu (turpmāk tekstā – pabalsts) veidus un apmērus,
pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību personām (ģimenēm), kuras ir
tiesīgas saņemt šos pabalstus, kā arī lēmumu par pabalstiem apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtību
Projekta realizācija neietekmē pašvaldības budžetu. Līdzekļu patēriņš paliek
apstiprinātā sociālā budžeta ietvaros.
Saistošie noteikumi šo jomu neskar.

Visas personas, kuras skar šo noteikumu piemērošana, var griezties Apes
novada Sociālajā dienestā, Tirgus ielā 5, Apē, Apes novadā, vai Apes novada
domē, Stacijas ielā 2, Apē, Apes novadā.
Konsultācijas notikušas darba procesā izskatot un piešķirot sociālos pabalstus
dažādiem Apes novada iedzīvotājiem.

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
sēdes protokols Nr. 6, 17.p

2015.gada 28.maijā

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.98
Apē
Par finansiālu atbalstu fotoalbuma „Vidzeme” veidošanai
Izskatot „Labdarības un finansējuma atbalsta fonda” valdes priekšsēdētāja Jāņa Stankeviča
priekšlikumu par finansējuma piešķiršanu, kas izlietojams albuma „Vidzeme” izveidošanai, aero foto
darbiem, albuma „Vidzeme” dizaina sagatavošanai, albuma „Vidzeme” izdošanai, iekļaujot arī Apes
novada foto, tādējādi veicinot reģionālās izglītības, kultūras un tūrisma attīstību, saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
1. Piešķirt finansējumu EUR1500.00 (viens tūkstotis pieci simti eiro 00 centi) „Labdarības un
finansējuma atbalsta fondam”, kas izlietojams albuma „Vidzeme” izveidošanai, aero foto
darbiem, albuma „Vidzeme” dizaina sagatavošanai, albuma „Vidzeme” izdošanai.
2. Finansējumu piešķirt šādā kārtībā;
2.1. EUR750,00 (setiņi simti piecdesmit eiro 00 centi) - 2015.gadā;
2.2. EUR750,00 (setiņi simti piecdesmit eiro 00 centi) - 2016.gadā
3. Finansējuma avots – Apes novada domes 2015.gada un 2016.gada budžets - Dabas resursu
līdzekļi.
4. Apes novada domei slēgt līgumu par finansējuma piešķiršanu ar „Labdarības un finansējuma
atbalsta fondu”.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Apes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļa.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
sēdes protokols Nr. 6, 18.1.p

2015.gada 28.maijā

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.99
Apē
Par finansiāla atbalsta sniegšanu Apes tautas nama VPDK „Metenis” dalībai VIII vidējās
paaudzes dejotāju svētkos „Dievs man deva maizes zemi”
Izskatot Apes tautas nama VPDK „Metenis” vadītājas Edītes Dauškanes 27.05.2015.
iesniegumu un pievienoto izmaksu tāmi , kas saņemti Apes novada domē 27.05.2015. un reģistrēti ar
Nr. A/3-21.1/800, par finansiāla atbalsta sniegšanu dalībai VIII vidējās paaudzes dejotāju svētkos
„Dievs man deva maizes zemi”, kas notiek Zemgales olimpiskajā centrā Jelgavā 2015.gada 6.7.jūnijā,
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas
27.punktu,
1. Sniegt finansiālu atbalstu Apes tautas nama Vidējās paaudzes deju kopai (VPDK) „Metenis”
dalībai VIII vidējās paaudzes dejotāju svētkos „Dievs man deva maizes zemi”, kas notiek
Zemgales olimpiskajā centrā Jelgavā 2015.gada 6.-7.jūnijā, EUR 189 (viens simts astoņdesmit
deviņu euro) no Apes novada domes budžeta rezerves fonda.
2. Uzdot domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai nodrošināt finansējuma izmaksu, saskaņā ar
iesniegtajiem norēķinu dokumentiem.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

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

sēdes protokols Nr. 6, 18.2.p

2015.gada 28.maijā

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.100
Apē
Par finansiāla atbalsta sniegšanu Virešu saieta nama VPDK „Virši” dalībai VIII vidējās
paaudzes dejotāju svētkos „Dievs man deva maizes zemi”
Izskatot Virešu sieta nama VPDK „Virši” vadītājas Svetlanas Spalviņas 25.05.2015.
iesniegumu un pievienoto izmaksu tāmi , kas saņemti Apes novada domē 25.05.2015. un reģistrēti ar
Nr. A/3-21.1/802, par finansiāla atbalsta sniegšanu dalībai VIII vidējās paaudzes dejotāju svētkos
„Dievs man deva maizes zemi”, kas notiek Zemgales olimpiskajā centrā Jelgavā 2015.gada
6.-7.jūnijā,
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas
27.punktu,
1. Sniegt finansiālu atbalstu Virešu sieta nama Vidējās paaudzes deju kopai (VPDK) „Virši”
dalībai VIII vidējās paaudzes dejotāju svētkos „Dievs man deva maizes zemi”, kas notiek
Zemgales olimpiskajā centrā Jelgavā 2015.gada 6.-7.jūnijā, EUR 136,00 (viens simts
trīsdesmit seši euro) no Apes novada domes budžeta rezerves fonda.
2. Uzdot domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai nodrošināt finansējuma izmaksu, saskaņā ar
iesniegtajiem norēķinu dokumentiem.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

