LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
Ārkārtas sēdes protokols Nr.11, 1. p

2017.gada 26.jūnijā
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 95
Apē

Par nekustamā īpašuma “Ceļš A.c.V371-Avotkalnu mežu masīvs”
bezatlīdzības nodošanu valsts īpašumā
Pamatojoties uz AS „Latvijas valsts meži” struktūrvienības AS „Latvijas valsts meži”
Nekustāmo īpašumu pārvaldes, reģistrācijas Nr. 40003466281, juridiskā adrese „Mežsaimniecība”,
Silva, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729, 25.05.2017. iesniegumu
Nr. 4.12_04qq_260_17_565, kas reģistrēts Apes novada domē ar Nr. A/3-12.3/770 un Apes novada domes
26.02.2015. lēmumu Nr.31 ”Par nekustamo īpašumu – pašvaldības autoceļu „Ceļš A.c.V371Avotkalnu mežu masīvs”, „ceļš A.c.V411-Čiekuri-Gargrīdas-Druvkalni” un „ceļš A.c.V411-Bišusili”
nodošanu valstij bez atlīdzības” (sēdes protokols Nr. 2, 6.p.), kā arī ņemot vērā ka 2015. gada
3.septembrī tika noslēgta Vienošanās Nr.211/15 (turpmāk – Vienošanās) starp akciju sabiedrību
„Latvijas valsts meži” un Apes novada domi, ka pašvaldība pilnvaro akciju sabiedrību ”Latvijas valsts
meži” veikt nepieciešamās darbības, lai nekustamo īpašumu “Ceļš A.c.V371-Avotkalnu mežu
masīvs” ierakstītu Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, darbus veicot par saviem līdzekļiem un
pozitīva Ministru kabineta rīkojuma pieņemšanas gadījumā sedzot arī visus izdevumus, kas saistīti ar
īpašuma tiesību pārreģistrāciju Zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā. Darbs
paveikts un vienošanās nosacījumi izpildīti, nekustamais īpašums “Ceļš A.c.V371-Avotkalnu mežu
masīvs”, kadastra numurs 36900050070 - zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 36900050070 5.5 ha platībā un inženierbūve ar kadastra apzīmējumu 36900050070001 reģistrēta Alūksnes rajona
tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Virešu pagasta zemesgrāmata, nodalījums Nr.100000565950 uz Apes
novada pašvaldība vārda.
Pamatojoties uz iepriekšminēto, un ņemto vērā to, ka
Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 42.panta 2.daļā noteikts, ka „Atvasinātas publiskas personas (pašvaldības)
nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības citas atvasinātas publiskas personas vai valsts īpašumā”,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta 1.daļas noteikumiem, kas nosaka, ka
atļauju atsavināt atvasinātas publiskas personas nekustamo īpašumu dod attiecīgā atvasinātās publiskās
personas lēmējinstitūcija – pašvaldība, un minētā panta 5.daļu, kas nosaka, ka „Lēmumā par
nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids un, ja nepieciešams, nekustamā
īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumi …”,
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām, 14.panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, pildot
savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un
nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas
privāttiesiska rakstura darbības un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai Dome var
lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par
nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, un Apes novada domes
Finanšu un
tautsaimniecības komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Sociālo jautājumu
komitejas apvienotās sēdes 26.06.2017. lēmumu (prot.Nr.7, 1.p.),
1. Nodot bezatlīdzības īpašumā Latvijas valstij Zemkopības ministrijas personā meža
apsaimniekošanas un aizsardzības funkciju nodrošināšanai nekustamo īpašumu:

1.1. “Ceļš A.c.V371-Avotkalnu mežu masīvs”, kadastra numurs 36900050070, Virešu pagasts,
Apes novads, nosakot aizliegumu Zemkopības ministrijai īpašumu atsavināt un apgrūtināt
nekustamo īpašumu ar lietu tiesībām, un pienākumu Zemkopības ministrijai bez atlīdzības
nodot īpašumu Apes novada pašvaldībai, ja tas netiek izmantots valsts meža
apsaimniekošanas un aizsardzības funkciju nodrošināšanai, un attiecīgi par to izdarīt atzīmi
zemesgrāmatā.
2. Pozitīva Ministru kabineta rīkojuma pieņemšanas gadījumā akciju sabiedrībai „Latvijas valsts
meži” segt visus izdevumus, kas saistīti ar īpašuma tiesību pārreģistrāciju Zemesgrāmatā uz valsts
vārda Zemkopības ministrijas personā.
3. Lēmums stājas spēkā likumā noteiktajā kārtībā.
4. Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesas Valmieras tiesu namā,
Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēa adreses
mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.

Domes priekšsēdētājas vietnieks

Jānis LIBERTS

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
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Ārkārtas sēdes protokols Nr.11, 2.1.p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 96
Apē

Par aizņēmumu būvprojektu izstrādei pašvaldības grants ceļu pārbūves darbiem
Atbilstoši Ministru kabineta 18.08.2015. noteikumu Nr.475 „ Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos"
atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” 1.pielikumu, Apes novada pašvaldībai ir noteikts
līdzekļu apjoms, lai atbalstītu investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku
teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību. Atbalsta attiecināmās izmaksās
iekļaujami arī tehniskās dokumentācijas sagatavošanas izdevumi.
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 2017.gadam” 14.panta pirmo 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 “Projektēšanas darbi un autoruzraudzības darbi Apes novada
pašvaldības grants ceļu pārbūvei” Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” ietvaros (Identifikācijas Nr. Apes ND 2016/ 24 ELFLA) rezultātiem, un
Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas un Sociālo jautājumu komitejas apvienotās sēdes 26.06.2017. lēmumu (prot.Nr.7, 2.1.p.),
1. Ņemt aizņēmumu EUR 28326.00 (divdesmit astoņi tūkstoši trīs simti divdesmit
seši eiro un 00 centi) tehniskās dokumentācijas sagatavošanas izdevumu daļējai
segšanai, saskaņā ar iepirkuma “Projektēšanas darbi un autoruzraudzības darbi Apes
novada pašvaldības grants ceļu pārbūvei” Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas
(LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros
rezultātiem un noslēgtiem līgumiem (Identifikācijas Nr. Apes ND 2016/ 24 ELFLA).
2. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju
Apes novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu EUR 28326.00 (divdesmit astoņi tūkstoši
trīs simti divdesmit seši eiro un 00 centi) Valsts kasē, ar Valsts kases noteiktajiem
aizņēmuma procentiem 2017.gadā, uz 15 (piecpadsmit) gadiem ar pamatsummas
apmaksu no 2020.gada janvāra līdz 2034.gada decembrim, lai segtu daļējus tehniskās
dokumentācijas
sagatavošanas
izdevumus
Eiropas
Savienības
Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas
(LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.
3. Aizņēmumu garantēt ar Apes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
4. Atbildīgais par projekta realizāciju Teritorijas attīstības nodaļas vadītājs Jurijs
Ronimoiss.
Domes priekšsēdētājas vietnieks

Jānis LIBERTS

LATVIJAS REPUBLIKA
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Ārkārtas sēdes protokols Nr.11, 2.2.p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 97
Apē

Par aizņēmumu būvprojekta izstrādei investīciju projektam “Apes novada, Skolas ielas 4
ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”
Atbilstoši Ministru kabineta 08.03.2016. noteikumu Nr.152 „Darbības programmas "Izaugsme
un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības
programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu
pašvaldību ēkās" īstenošanas noteikumiem”, Ministru kabineta 22.11.2016. rīkojuma Nr.704 “Par
projektu ideju konceptu finansējuma apjomu un sasniedzamajiem iznākuma rādītājiem 4.2.2.
specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt
energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" otrās
projektu iesniegumu atlases kārtas "Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu
izmantošana ārpus nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībām" ietvaros, pielikuma 59.ierakstu,
Apes novada pašvaldībai ir noteikts līdzekļu apjoms, lai atbalstītu investīcijas energoefektivitātes
paaugstināšanai pašvaldības kultūras iestādei - Apes tautas namam un bibliotēkai - Skolas ielā 4, Apē,
Apes novadā.
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 2017.gadam” 14.panta pirmo 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 “Būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības darbu investīciju
projektam “Apes novada, Skolas ielas 4 ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” (Identifikācijas Nr.
Apes ND 2017/7) rezultātiem, un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas,
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Sociālo jautājumu komitejas apvienotās sēdes
26.06.2017. lēmumu (prot.Nr.7, 2.2.p.),
1. Ņemt aizņēmumu EUR 13431,00 (trīspadsmit tūkstoši četri simti trīsdesmit viens
eiro un 00 centi) tehniskās dokumentācijas sagatavošanas izdevumu segšanai,
saskaņā ar iepirkuma “Iepirkums “Būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības darbi
investīciju projektam “Apes novada, Skolas ielas 4 ēkas energoefektivitātes
paaugstināšana” Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā
atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt
energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu
pašvaldību ēkās” ietvaros rezultātiem un noslēgtiem līgumiem (Identifikācijas Nr.
Apes ND 2017/7 ERAF).
2. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju
Apes novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu EUR 13431,00 (trīspadsmit tūkstoši
četri simti trīsdesmit viens eiro un 00 centi) Valsts kasē ar Valsts kases noteiktajiem
aizņēmuma procentiem 2017.gadā, uz 15 gadiem ar pamatsummas apmaksu no
2020.gada janvāra līdz 2034.gada decembrim, lai segtu tehniskās dokumentācijas

sagatavošanas izdevumus investīciju projektam “Apes novada, Skolas ielas 4 ēkas
energoefektivitātes paaugstināšana” Darbības programmas "Izaugsme un
nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām
attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo
energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” ietvaros rezultātiem un noslēgtiem
līgumiem (Identifikācijas Nr. Apes ND 2017/7 ERAF).
3. Aizņēmumu garantēt ar Apes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
4. Atbildīgais par projekta realizāciju Teritorijas attīstības nodaļas vadītājs Jurijs
Ronimoiss.

Domes priekšsēdētājas vietnieks
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Ārkārtas sēdes protokols Nr.11, 2.3.p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 98
Apē

Par aizņēmumu būvprojekta izstrādei investīciju projektiem “Uzņēmējdarbības attīstībai
nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Gaujienas un Virešu pagastos” un
“Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Apes
pagastā”
Atbilstoši Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumiem Nr.593 „Darbības programmas
"Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu
reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās
noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām"
īstenošanas noteikumi”, Ministru kabineta 01.06.2016. rīkojuma Nr. 314 “Par projektu ideju konceptu
finansējuma apjomu un sasniedzamajiem iznākuma rādītājiem 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa
"Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai
atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un
balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi
uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes
attīstības centru pašvaldības" ietvaros” pielikuma 3. un 4.ierakstu Apes novada pašvaldībai ir noteikts
līdzekļu apjoms, lai atbalstītu investīciju projektus “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās
infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Gaujienas un Virešu pagastos” un “Uzņēmējdarbības
attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Apes pagastā”.
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 2017.gadam” 14.panta pirmo 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 iepirkumiem “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ceļa “Lipski –
Jaunlāči - Eglītes” posma pārbūvei” (Identifikācijas Nr. Apes ND 2017/3) un “Uzņēmējdarbības
attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Gaujienas un Virešu pagastā”
(Identifikācijas Nr. Apes ND 2017/6) rezultātiem, un Apes novada domes
Finanšu un
tautsaimniecības komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Sociālo jautājumu
komitejas apvienotās sēdes 26.06.2017. lēmumu (prot.Nr.7, 2.3.p.),
1. Ņemt aizņēmumu EUR 9769,00 (deviņi tūkstoši septiņi simti sešdesmit deviņi
eiro un 00 centi) tehniskās dokumentācijas sagatavošanas izdevumu segšanai, saskaņā
ar iepirkumu “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ceļa “Lipski – Jaunlāči Eglītes” posma pārbūvei” (Identifikācijas Nr. Apes ND 2017/3 ERAF) un
“Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada
Gaujienas un Virešu pagastā” (Identifikācijas Nr. Apes ND 2017/6 ERAF) rezultātiem
„Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa
"Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības
attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju

ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" ietvaros
rezultātiem un noslēgtiem līgumiem.
2. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju
Apes novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu EUR 9769,00 (deviņi tūkstoši septiņi
simti sešdesmit deviņi eiro un 00 centi) Valsts kasē ar Valsts kases noteiktajiem
aizņēmuma procentiem 2017.gadā, uz 15 gadiem ar pamatsummas apmaksu no
2020.gada janvāra līdz 2034.gada decembrim, lai segtu tehniskās dokumentācijas
sagatavošanas izdevumus investīciju projektam “Uzņēmējdarbības attīstībai
nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Gaujienas un Virešu
pagastos” un
“Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras
nodrošināšana Apes novada Apes pagastā”.
3. Aizņēmumu garantēt ar Apes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
4. Atbildīgais par projekta realizāciju Teritorijas attīstības nodaļas vadītājs Jurijs
Ronimoiss.

Domes priekšsēdētājas vietnieks

Jānis LIBERTS

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
Ārkārtas sēdes protokols Nr.11, 4.p

2017.gada 26.jūnijā
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 100
Apē

Par Gaujienas internātpamatskolas vienreizējo sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu
apstiprināšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkts, 21.panta pirmās daļas
14. punkta g) apakšpunktu, un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas,
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Sociālo jautājumu komitejas apvienotās sēdes
26.06.2017. lēmumu (prot.Nr.7, 4.p.),
1. Apstiprināt Gaujienas internātpamatskolas vienreizējus maksas pakalpojumus:
1.1. Sportistu nometnes ‘’Zelta florete’’ ēdināšana – EUR4.50 (četri eiro 50 centi)
vienai personai diena (06.07.2017.-16.07.2017.);
1.2. ‘’Vītolēnu’’ nometnes ēdināšana - EUR3.50 (trīs eiro 50 centi)
vienai personai diena (21.07.2017-29.07.2017.);
1.3. Vasaras nometnes ēdināšana - EUR3.50 (trīs eiro 50 centi)
vienai personai diena (31.07.2017-05.08.2017.);
1.4. ‘’Skriesim kopā’’ nometnes ēdināšana - EUR3.50 (trīs eiro 50 centi)
vienai personai diena (07.08.2017-11.08.2017.);
1.5. Sporta zāles, āra laukumu/ stadiona izmantošana Sportistu nometnei ‘’Zelta florete’’ –
EUR750.00 (septiņi simti piecdesmit eiro 00 centi) visas nometnes laikā (06.07.2017.16.07.2017.);
1.6. Internāta telpu izmantošana ar gultas veļu un dušu sportistu nometnei ‘’Zelta florete’’ –
EUR2.85 (divi eiro 85 centi) dienā (06.07.2017.-16.07.2017.).
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Ārkārtas sēdes protokols Nr.11, 5.p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 101
Apē

Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu Luksta ezerā
Pamatojoties uz E. PURIŅA 16.05.2017. iesniegumu par rūpnieciskās zvejas nomu Luksta
ezerā (ar tīklu garumu 30 metri vai murdu), reģistrēts Apes novada domē 18.05.2017. ar Nr.A/316/122 un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, 27.punktu,
Zvejniecības likuma 5.panta 4. daļu, 11.panta 4.1 daļu, Ministru kabineta 23.12.2014. noteikumu
Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”
3.punktu, Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 69., 70. un 87.punktu,
un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas, Izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas un Sociālo jautājumu komitejas apvienotās sēdes
26.06.2017. lēmumu
(prot.Nr.7, 5.p.),
1. Iznomāt E. PURIŅAM, personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvesvieta xxxxxxx, rūpnieciskās
zvejas tiesības Luksta ezerā ar zvejas tīklu garumu 30 metri vai vienu murdu uz kalendāro
gadu, līdz 2017.gada 31.decembrim, noslēdzot zvejas nomas līgumu ar Apes novada domi.
2. Noteikt nomas maksu par zvejas tiesībām izejot no aprēķina – zivju tīkls, par katriem 5 m
(iekšējos ūdeņos) EUR2,85 (divi eiro 85 centi) apmērā gadā, kopā par 30 metriem –
EUR 17,10 (septiņpadsmit eiro 10 centi) gadā.
3. Uzdot Apes novada domes izpilddirektoram Viesturam DANDENAM noslēgt rūpnieciskās
zvejas tiesību nomas līgumu un informēt par to atbildīgās institūcijas.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13A,
Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma
paziņošanas dienas.
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Ārkārtas sēdes protokols Nr.11, 6.p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 102
Apē
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu Sētas ezerā

Pamatojoties uz L. PATMALNIECES 14.05.2017. iesniegumu par rūpnieciskās zvejas nomu
Sētas ezerā (ar tīklu garumu 30 metri vai murdu), reģistrēts Apes novada domē 18.05.2017. ar Nr.A/316/123 un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, 27.punktu,
Zvejniecības likuma 5.panta 4.daļu, 11.panta 4.1 daļu, Ministru kabineta 23.12.2014. noteikumu
Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”
3.punktu, Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 69., 70. un 87.punktu,
un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas, Izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas un Sociālo jautājumu komitejas apvienotās sēdes
26.06.2017. lēmumu
(prot.Nr.7, 6.p.),
1. Iznomāt I.PATMALNIECEI, personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvesvieta xxxxxxxx,
rūpnieciskās zvejas tiesības Sētas ezerā ar zvejas tīklu garumu 30 metri vai vienu murdu
uz kalendāro gadu, līdz 2017.gada 31.decembrim, noslēdzot zvejas nomas līgumu ar
Apes novada domi.
2. Noteikt nomas maksu par zvejas tiesībām izejot no aprēķina – zivju tīkls, par katriem 5 m
(iekšējos ūdeņos) EUR2,85 (divi eiro 85 centi) apmērā gadā, kopā par 30 metriem –
EUR17,10 (septiņpadsmit eiro 10 centi) gadā.
3. Uzdot Apes novada domes izpilddirektoram Viesturam DANDENAM
noslēgt
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu un informēt par to atbildīgās institūcijas.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13A,
Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma
paziņošanas dienas.
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Ārkārtas sēdes protokols Nr.11, 7.p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 103
Apē

Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu
Apes novada bāriņtiesas priekšsēdētājai Dacei SILAUNIECEI
Pamatojoties uz Apes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas Daces SILAUNIECES 16.06.2017.
iesniegumu par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu, „Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma” 41.panta pirmo daļu, Darba likuma 69.panta 4.daļu,
149.panta pirmo, otro daļu, Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbinieku
arodbiedrības Apes novada domes pirmorganizācijas un Latvijas pašvaldību darbinieku arodbiedrības
Apes novada domes pirmorganizācijas koplīguma 2017.gadam (turpmāk – Koplīgums) 6.5.6.,
6.17.punktu un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas, Izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas un Sociālo jautājumu komitejas apvienotās sēdes 26.06.2017. lēmumu
(prot.Nr.7, 7.p.),
1. Piešķirt Apes novada bāriņtiesas priekšsēdētājai Dacei SILAUNIECEI ikgadējo apmaksāto
atvaļinājumu, par laika periodu no 01.10.2016. līdz 30.09.2017.,
4 (četras) kalendāra nedēļas un 3 (trīs) papildatvaļinājuma darba dienas no 17.07.2017.
līdz 16.08.2017. (ieskaitot).
2. ……………………..
3. …………………….
4. Atvaļinājuma laikā Apes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas pienākumus uzdot veikt
bāriņtiesas locekļiem Līvijai KARRO un Lindai BARKOVSKAI.
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Ārkārtas sēdes protokols Nr.11, 8.p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 104
Apē

Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu
Apes novada domes priekšsēdētājas vietniekam Jānim LIBERTAM
Pamatojoties uz Apes novada domes priekšsēdētājas vietnieka Jāņa LIBERTA 22.06.2017.
iesniegumu, kas saņemts Apes novada domē 22.06.2017. un reģistrēts ar Nr.P-145, par ikgadējā
apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
42.panta pirmo daļu, Darba likuma 69.panta 4.daļu, Apes novada pašvaldības amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikuma 37.punktu un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības
komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Sociālo jautājumu komitejas
apvienotās sēdes 26.06.2017. lēmumu (prot.Nr.7, 8.p.),
1. Piešķirt Apes novada domes priekšsēdētājas vietniekam Jānim LIBERTAM, ikgadējā apmaksātā
atvaļinājuma otro daļu, par laika periodu no 28.06.2016. līdz 27.06.2017., 3 (trīs) kalendāra
nedēļas un 3 (trīs) papildatvaļinājuma darba dienas, no 06.07.2017. līdz 31.07.2017.
(ieskaitot).
2. ……………………...
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Ārkārtas sēdes protokols Nr.11, 9.p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 105
Apē

Par finansiālu atbalstu Renāram Karro dalībai Latvijas Jaunatnes olimpiādē
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Ārkārtas sēdes protokols Nr.11, 10.p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 106
Apē

Par Apes novada domes Kultūras (kultūras, bibliotēku, tūrisma, muzeju, sporta) nodaļas
vadītāja apstiprināšanu amatā

