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
2017.gada 24.februārī

Sēdes protokols Nr. 3, 1. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 20
Apē

Par saziņas līdzekļu izmaksu limitu un degvielas patēriņa normu un limitu noteikšanu
transportlīdzekļiem un tehnikai 2017.gadam Apes novada pašvaldības iestādēs un
struktūrvienībās
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, un Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 16.02.2017. lēmumu (prot.Nr.3, 1. p.) ,
1.Apstiprināt saziņas līdzekļu izmaksu limitus 2017.gadam Apes novada pašvaldības iestādēs un
struktūrvienībās:
1.1. Mobilo telefonu izmaksas (lēmuma 1. pielikums);
1.2. Stacionāro telefonu izmaksas (lēmuma 2.pielikums).
2.Degvielas normas un limitus transportlīdzekļiem un tehnikai Apes novada pašvaldības iestādēs un
struktūrvienībās 2017.gadam:
2.1. Degvielas normas un limiti transportlīdzekļiem un tehnikai (lēmuma 3.pielikums).
Lēmuma pievienots:
1.Pielikums-. Mobilo telefonu izmaksas
2.Pielikums- Stacionāro telefonu izmaksas
3.Pielikums- Degvielas normas un limiti transportlīdzekļiem un tehnikai.
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

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
2017.gada 24.februārī

Sēdes protokols Nr. 3, 2. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 21
Apē

Par valsts nekustamā īpašuma Skolas ielā 6, Apē nodošanu īpašumā bez atlīdzības
Apes novada pašvaldībai
Izvērtējusi situāciju, ka Apes pilsētas centrā ilgus gadus stāv valstij piederošs nekustamais
īpašums –zemes gabals Skolas ielā 6, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
36050051003 ar platību 9393 m2, konstatē:
- īpašums pieder Latvijas valstij Finanšu ministrijas personā, par ko 05.03.2009. izdarīts
ieraksts Alūksnes rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā Apes pilsētas zemesgrāmatu
nodalījumā Nr.100000454712;
- īpašums netiek uzturēts un apkopts;
- lai nodrošinātu sakoptu vidi pilsētas centrā, Apes novada pašvaldība līdz šim par saviem
līdzekļiem ir veikusi zemesgabala apkopšanu;
- šobrīd ir izveidojusies situācija, kad Apes pilsētas centrā trūkst publiskās ārtelpas, īpaši
atpūtas vietas ar dabīgu ūdens teci; kā piemēru var minēt – ka nepieciešama vieta Latvijas
Republikas simtgades ozola stādījumam;
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu . pantu, likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka pašvaldības autonomo funkciju - gādāt par
savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu , parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu;
21.panta pirmās daļas 17.punktu un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas
16.02.2017. lēmumu (prot.Nr.3, 2.p.) dome nolemj:
Lūgt Latvijas valstij piederošu nekustamo īpašumu Skolas ielā 6, Apē, Apes novadā, īpašuma
kadastra Nr. 36050051003 ar platību 9393 m2 nodot īpašumā bez atlīdzības Apes novada domei
pašvaldības autonomo funkciju - gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu, parku,
skvēru un zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu - veikšanai.
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

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
2017.gada 24.februārī

Sēdes protokols Nr. 3, 3. p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 22
Apē
Par nekustamā īpašuma „Karjeri”, īpašuma kadastra Nr. 3625 004 0064,
„Karjeri” Apes pagasts, Apes novads, LV-4337 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, 36.panta trešo daļu, 47.pantu, Ministru kabineta 2011.gada 1.februara 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 16.02.2017. lēmumu (prot.Nr.3, 3.1.p.) ,
1. Apstiprināt atsavināmā nekustamā īpašuma „Karjeri” īpašuma kadastra Nr. 3625 004
0064, adrese - „Karjeri” Apes pagasts, Apes novads, LV-4337, turpmāk Objekts,
nosacīto cenu jeb izsoles sākumcenu EUR 70 000,00 (septiņdesmit 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:
LV28 HABA 0551 0258 33523, bankas kods: HABALV2X.
6. Par Objekta izsoli publicēt sludinājumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, Apes novada
domes informatīvajā izdevumā „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 „Karjeri” īpašuma kadastra Nr. 3625 004 0064, adrese „Karjeri” Apes pagasts, Apes novads, LV-4337, izsoles noteikumi.
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

1.Pielikums
Apes novada domes 24.02.2017.
Lēmuma Nr.22 (prot.Nr.3, 3.p.)
Nekustamā īpašuma „Karjeri” īpašuma kadastra Nr. 3625 004 0064,
adrese - „Karjeri” 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 „Karjeri” īpašuma kadastra Nr. 3625 006 0093, adrese „Karjeri” 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 24.02.2017. lēmumu Nr.22 (prot.Nr.3, 3.p.) „Par nekustamā
īpašuma „Karjeri” īpašuma kadastra Nr. 3625 004 0064, „Karjeri” Apes pagasts, Apes novads, LV4337, izsoles noteikumu apstiprināšanu ”
2. Nekustamā īpašuma raksturojums
2.1.
Nekustamā īpašuma adrese:
„Karjeri” Apes pagasts, Apes novads,
LV-4337
2.2.
Nekustamā īpašuma sastāvs:
- Zemes gabals 5,35 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 3625 004 0064;
Zemesgabals izmantojams derīgo izrakteņu
ieguvei. Izpētīti un apstiprināti krājumi:
- Smilts krājumi 100 130 m3;
- Smilts –grants krājumi 49 830 m3;
- Meža audze 270 m3;
2.3.
Nekustamā īpašuma tiesību
Apes pagasta zemesgrāmatu nodalījums Nr.
nostiprināšana zemesgrāmatā
100000515848, lēmuma datums: 25.01.2013.,
žurnāls Nr.300003369864,
2.4.
Ziņas par personām, kuras nomā vai
nav
lieto nekustamo īpašumu.
2.5.
Iesniegti prasījumi attiecībā uz
Nav.
atsavināmo nekustamo īpašumu
2.6.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena
EUR 70 000,00 (septiņdesmit tūkstoši euro,
00 centi) bez PVN
2.7.
Pirmpirkuma tiesības
Nav
2.8.
Lietu tiesības, kas apgrūtina
1. 12030301 - aizsargjoslas teritorija gar
nekustamo īpašumu
valsts galveno autoceļu A2 – 1,93 ha;
2. 120402 - aizsargjoslas teritorija gar
elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju 0,16
ha;
3. 12050101- aizsargjoslas teritorija gar
elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām
un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20kV
– 0,21 ha;
4.
12050101- aizsargjoslas teritorija gar
elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām
un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20kV
– 0,30 ha;
5. 130606 - aizsargājamo ainavu apvidus
(Veclaicene)
teritorija,
nav
iedalīta
funkcionālās zonās – 5.35 ha;
6. 150301 - ceļa servitūta teritorija – 0,04
ha;
7. 150301 - ceļa servitūta teritorija – 0,02 ha

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.
3.7.

Izsoles reģistrācijas maksa
Samaksas termiņi

3.8.

Samaksas kārtība

Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
100% euro
EUR 70 000,00 (septiņdesmit tūkstoši euro, 00
centi) bez PVN
EUR 500 (pieci simti euro 00 centi)
EUR 7000,00 (septiņi tūkstoši euro, 00 centi)
bez PVN
EUR 20,00 (divdesmit euro)
Nodrošinājums un reģistrācijas maksa
veicama līdz 18.04.2017.
(plkst. 14.00,
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:
SWEDBANK, kods HABALV22
konts LV28 HABA 0551 0258 33523
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 18.04.2017.
4.2. Izsoles dalībnieki pirms izsoles, līdz 18.04.2017., iesniedz nodrošinājumu EUR 7000,00 (septiņi
tūkstoši euro 00 centi) apmērā bez PVN 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 18.04.2017. pulksten 14.00.
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 18.04.2017. plkst. 14.00 un ir
izpildīti izsoles priekšnoteikumi.
5.2. Izsole notiek 18.04.2017. pulksten 16.00, 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.
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.
6.7. Gadījumā, ja uz izsoli pieteicies tikai viens pretendents, viņam tiek piedāvāts pirkt nekustamā
īpašumu par EUR 70 500,00 (septiņdesmit tūkstoši pieci simti euro, 00 centi) bez PVN, kas ir izsoles
sākumcena plus viens solis.
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 25.04.2017.

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 „Karjeri” īpašuma kadastra
Nr. 36250040064, 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. Nr. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
Sēdes protokols Nr. 3, 4. p

2017.gada 24.februārī
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 23
Apē

Par nekustamā īpašuma “Oburi”, īpašuma kadastra Nr. 36250030123, Apes pagasts, Apes
novads, LV-4337 pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 41.panta pirmās
daļas 2.punktu un 77.panta ceturto daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta
pirmo daļu, 8.panta otro un sesto daļu, 10.panta pirmo daļu, 14.panta otro, trešo un ceturto daļu, ka arī
balstoties uz VCG ekspertu grupas 2017.gada 15.februāra ziņojumu ” Par nekustamā īpašuma “Oburi”
(kadastra Nr. 3625 003 0123), Apes pagastā, Apes novadā, tirgus vērtības aprēķināšanu”, sertificēta
augošas koksnes krājas un kvalitātes vērtētāja Aināra Kūkoja 06.02.2017. meža zemes un meža audzes
vērtējumu, izdevumiem par īpašuma iemērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā, kā arī atsavināšanas
izdevumus un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 16.02.2017. lēmumu (prot.
Nr.3, 3.2.p.),
1. Apstiprināt izsolē atsavināmā objekta – nekustamā īpašuma “Oburi”, kas sastāv no zemes
gabala ar kadastra apzīmējumu 36250030123 ar platību 5,26 ha, tajā skaitā meža audzes
1,68 ha platībā, kas atrodas “Oburi”, Apes pagastā, Apes novadā, LV-4337, nosacīto
cenu, jeb, sākumcenu 7000,00 EUR (septiņi tūkstoši eiro 00 centi).
2. Apstiprināt atsavināmā objekta – nekustamā īpašuma “Oburi”, kas sastāv no zemes
gabala ar kadastra apzīmējumu 36250030123 ar platību 5,26 ha, tajā skaitā meža audzes
1,68 ha platībā, kas atrodas “Oburi”, Apes pagastā, Apes novadā, LV-4337, izsoles
noteikumus (izsoles noteikumi pielikumā).

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Pielikums
Apes novada domes
24.02.2017. lēmumam Nr. 23
(prot.3,4.p.)
nekustamā īpašuma “Oburi”, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 36250030123 ar
platību 5,26 ha, tajā skaitā meža audzes 1,68 ha platībā, kas atrodas “Oburi”, Apes pagastā, Apes
novadā, LV-4337
IZSOLES NOTEIKUMI
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 17.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu un 77.panta ceturto daļu,
Publiskas personas
mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 8.panta
otro un sesto daļu, 10.panta pirmo daļu,
14.panta otro, trešo un ceturto daļu
1.Vispārīgie jautājumi
1.1. Šie noteikumi nosaka atsavināmā objekta – nekustamā īpašuma “Oburi”, kas sastāv no zemes
gabala ar kadastra apzīmējumu 36250030123 ar platību 5,26 ha, tajā skaitā meža audzes 1,68
ha platībā, kas atrodas “Oburi”, Apes pagastā, Apes novadā, LV-4337) pārdošanu mutiskā
izsolē (ar augšupejošu soli) saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

2.7.
2.8.
2.9.

2. Objekta raksturojums
Nekustamā īpašuma nosaukums
“Oburi
Nekustamā īpašuma adrese
“Oburi”, Apes pagastā, Apes novadā, LV-4337
Nekustamā īpašuma kadastra numurs 3625 003 0123
Nekustamā īpašuma sastāvs
Viens zemes gabals, platība 5,26 ha, tajā skaitā meža
zeme 1,68 ha, meža audze 522,0 m3
Zemes vienības kadastra apzīmējums
3625 003 0123
Nekustamā īpašuma tiesību
Apes pagasta zemesgrāmatas nodalījums
nostiprināšana zemesgrāmatā
Nr.100000437476, lēmuma datums 30.06.2008.,
žurnāla Nr.300002474595
Nekustamā īpašuma nosacītā cena
7000 EUR (septiņi tūkstoši 00 centi)
Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo
zemesgrāmatā
Lietu tiesības, kas apgrūtina
nekustamo īpašumu

Nav noteiktas
-

Ceļa servitūta teritorija
Madonas reģionālas vides pārvaldes
21.12.2016. Nr. 6.5.-12/1524 noteiktie
zemes apsaimniekošanas nosacījumi

3. Izsoles veids, maksājumi un samaksas kārtība
Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli

3.1.

Izsoles veids

3.2.

Izsoles rīkotājs

3.3.

Izsoles nosacītā cena, jeb, sākumcena

3.4.
3.5.

Izsoles solis
Izsoles nodrošinājuma apmērs

3.6.

Izsoles reģistrācijas maksa

Apes
novada
domes
Pašvaldības
atsavināšanas un izsoles komisija
7000 EUR (septiņi tūkstoši 00 centi)
100,00 EUR (viens simts eiro 00 centi)
10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma
sākumcenas 700,00 EUR
(septiņi simti eiro 00 centi)
20,00 EUR( divdesmit eiro 00 centi)

mantas

3.7.

Samaksas kārtība

Maksājumi jāieskaita
Apes novada pašvaldības kontā:
Reģ nr. 90000035872
AS SWEDBANKA,
kods: HABALV2X,
konts LV28 HABA 0551 0258 33523
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 18.04.2017. pulksten 15.30.
4.2. Izsoles dalībnieki pirms izsoles, līdz 18.04.2017. iesniedz nodrošinājumu EUR 700,00 (septiņi
simti EUR 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 3.7.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 lietvedes no pulksten 9.00 līdz 11.00 un no pulksten 14.00 līdz 16.00,
Stacijas ielā 2, Apē, līdz 18.04.2017. plkst. 14.00
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 18.04.2017. plkst. 14.00 un ir
izpildīti izsoles priekšnoteikumi.
5.2. Izsole notiek 18.042017. 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 7 100,00 (septiņi tūkstoši viens simts euro 00 centi) bez PVN 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 25.04.2017.

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 “Oburi”, kas sastāv no zemes
gabala ar kadastra apzīmējumu 36250030123 ar platību 5,26 ha, tajā skaitā meža audzes 1,68 ha
platībā, kas atrodas “Oburi”, Apes pagastā, Apes novadā, LV-4337 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. Nr. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
Sēdes protokols Nr. 3, 5. p

2017.gada 24.februārī
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 24
Apē

Par grozījumiem Apes novada domes 23.12.2009. lēmumā “PAR APES NOVADA
PAŠVALDĪBAI PIEKRĪTOŠĀM ZEMĒM”, (prot. Nr. 12, 2.§)
Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punkta
un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 16.02.2017. lēmumu (prot.Nr.3, 4.p.) ,
1. Veikt šādus grozījumus domes 23.12.2009. lēmumā “Par Apes novada pašvaldībai piekrītošām
zemēm”, (prot. Nr. 12, 2.§):
Pielikums Nr.1 – Gaujienas pagasta teritorijā:
1.1. Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.996 ”Kārtība, kādā nosaka
valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas
pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2.apakšpunktam un
11.punktam, pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 1. un 4.punktu, zemes reformas laikā Apes
novada pašvaldībai Gaujienas pagastā piekrīt apbūvēti zemes gabali:
Īpašuma kadastra
Zemes vienības kadastra
Kopplatība,
Īpašuma nosaukums
numurs
apzīmējums
(ha)
36480010145
Lejas Avoti
36480010145
0,2171
36480010175
Zvārtavas klēts
36480010175
0,1
36480050262
Pelakas
36480050262
0,2148
36480040080
Rudzīši 1
36480040092
7,35
36480050273
Jaunbirzes (atsavināts
36480050273
0,4
03.06.2015.)
1.2. Zemes reformas laikā pašvaldībai piekrīt šādas neapbūvētas lauku apvidus zemes vienības saskaņā
ar LR Ministru kabineta 2008.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.453 „Kārtība, kādā nosakāma valstij un
pašvaldībām piekrītošā lauku apvidus zeme, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai,
kā arī valstij un pašvaldībām piederošā un piekrītošā zeme” 3.1punktu un turpmāk nav izmantojama
zemes reformas pabeigšanai:
Īpašuma kadastra
numurs
3648001010124
3648001010124

Īpašuma nosaukums
Starpgabals (Dārzamājas
kūts)
Starpgabals (Zaķi)

Zemes vienības kadastra
apzīmējums
36480010107
36480010124

Kopplatība, (ha)
0,1
0,8

3648001010124
Starpgabals (Vētras)
36480050247
0,1
3648001010124
Starpgabals (Gaujasmala)
36480020269
2,7
3648001010124
Bez adreses
36480050270
0,05
1.3. Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.996 ”Kārtība, kādā nosaka
valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas
pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2.apakšpunktam un
11.punktam, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu un likuma
“Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
otrās daļas 2.punktu , Zemes reformas laikā Apes novada pašvaldībai Gaujienas pagastā piekrīt
zemes gabali jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības funkciju īstenošanai.
Īpašuma kadastra
Zemes vienības kadastra
Kopplatība,
Īpašuma nosaukums
numurs
apzīmējums
(ha)
36480010144
2,3
Rožlejas
36480010144
36480010152
0,9
Kungu kapi
36480010152
36480040080
Rudzīši 1
36480040080
6,12
36480040080
Rudzīši 1
36480040093
2,29
36480040142
Karjera
36480040142
1,0
0,05
36480050015
Pārslas
36480050015
3,7
36480050187
Priednieku tīrumi
36480050187
36480050195
Centra dārzs
36480050195
1,4509
36480050210
Gaujienas ganības
36480050210
26,8
36480050211
Priednieku dārzi
36480050211
1,7
36480050224
Kalveņu ganības
36480050224
7,1
36480050225
0,5
Senkapi
36480050225
0,2
36480050266
Jaunmurri
36480050266
0,06
36480050266
Jaunmurri
36480050113
36480050280
Rieksti
36480050280
0,2
1.4. Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.996 ”Kārtība, kādā nosaka
valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas
pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2.apakšpunktam un
11.punktam, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. punktu, likuma
“Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
trešās daļas 4.punktu un 3.panta ceturto daļu, zemes reformas laikā Apes novada pašvaldībai
pašvaldības funkciju īstenošanai piekrīt zemes gabali, uz kuriem par valsts vai pašvaldības budžeta
līdzekļiem ir izbūvētas ielas un kuri paredzēti ielu (ceļu) būvniecībai
Zemes vienības
Īpašuma kadastra
Kopplatība,
Īpašuma nosaukums
kadastra
numurs
(ha)
apzīmējums
1,8
36480010157
Ceļš Zvārtava -Imantas
36480010157
5,8
36480010160
Ceļš Zvārtava-Sili
36480010160
36480010184
36480020069

Ceļš Dambīši-Lesiņi
Ceļš Lejaskrogs-Jaunrāmnieki

36480010184
36480020069

36480020082
36480030031
36480030031

Ceļš Lejaskrogs-Caunes
ceļš Kalnakubjas-Veckonzi

36480020082
36480030031

36480030034

ceļš Kalnakubjas-Veckonzi
Ceļš Tuntes-Līvakas

36480030040
36480030034

36480030034

Ceļš Tuntes-Līvakas

36480030041

36480030034
36480040133
36480040133

Ceļš Tuntes-Līvakas
Ceļš Rudzīši-Smidzi

36480030251
36480040068

Ceļš Rudzīši-Smidzi
Ceļš Rudzīši-Līdumkalni

36480040133
36480040135

36480040135

2,2
0,9
0,4
0,8469
0,2
1,9
1,3
0,6367
1,1261
0,7
4,2983

36480040136
36480050107
36480050158
36480050215
36480050215

Ceļš Grāvi-Kūdraspurvs
Ceļš Saulieši-Kungu kapsēta

36480040136
36480050107

ceļš Lazdas-Priedaine 1
Ceļš Saulieši-Saliņas

36480050158
36480050257

2,3
0,7519
0,1401

Ceļš Saulieši-Saliņas

36480050215

1,7733
1,8929

36480050216

Ceļš Gaujiena-Mežvidi

36480050216

3,4760

36480050217

36480050217
36480050218

0,6

36480050218

Ceļš Priednieki-Senatnes
Ceļš Tiltalejas-Estrāde

36480050219
36480050220

Ceļš Ceriņi 2-Ceriņi10
Ceļš Veikals-bērnu dārzs

36480050219
36480050220

36480050221

Ceļš Autopietura-Tērces

36480050221

0,2
0,3

36480050222

Ceļš Autopietura -Saulieši

36480050222

0,5

36480050255

Ceļš Ģimnāzija -Anniņas

36480050255

0,2

36480070086

Ceļš Spaļi-Sarukalns

36480070086

1,0

36480070102

Ceļš Rogas-Garāsala

36480070102

2,4

0,2
0,2

Pielikums Nr. 4 – Apes pilsētas un lauku teritorijā:
4.1. likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. punktu, likuma “Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta trešās daļas 4.punktu un
3.panta ceturto daļu, zemes reformas laikā Apes novada pašvaldībai pašvaldības funkciju
īstenošanai piekrīt zemes gabali, uz kuriem par valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem ir
izbūvētas ielas un kuri paredzēti ielu (ceļu) būvniecībai:
Īpašuma
kadastra
numurs

Īpašuma nosaukums

36250080055

ceļš “Silmaļi-Mālsalas-Liepiņas-Medņukalni”

Domes priekšsēdētāja

Zemes
vienības
kadastra
apzīmējums
36250080055

Kopplatība,
(ha)
4.4

Astrīda HARJU
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Sēdes protokols Nr. 3, 6. p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 25
Apē
Par Apes novada domes 24.02.2017. saistošo noteikumu Nr.2/2017
“Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes 29.09.2011. saistošajos noteikumos
Nr. 11/2011 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Apes novadā”” apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta
trīspadsmito daļu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu un domes
Finanšu un tautsaimniecības pastāvīgas komitejas 16.02.2017. lēmumu (prot.Nr.3, 5.p) dome nolemj:
Apstiprināt saistošos noteikumus ar grozījumiem Nr.2/2017 “Par grozījumiem Apes novada
pašvaldības domes 29.09.2011. saistošajos noteikumos Nr.11/2011 “Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Apes novadā” un to paskaidrojuma rakstu.
Pielikumā: Saistošie noteikumi ar paskaidrojuma rakstu.

Domes priekšsēdētāja
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Apstiprināti
ar Apes novada domes
24.02.2017. lēmumu Nr.25
(prot.Nr.3, 6.p.)
Nav stājies spēkā
APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.2/2017
GROZĪJUMI APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 29.09.2011. SAISTOŠAJOS
NOTEIKUMOS NR.11/2011
PAR SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU APES NOVADĀ
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 1.punktu,
43.panta pirmās daļas 13.punktu,
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu
Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo daļu
Izdarīt Apes novada pašvaldības domes 2011.gada 29.septembra saistošajos noteikumos
Nr.11/2011 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Apes novadā” šādus grozījumus:
1. Mainīt Noteikumu 3.1.4., 3.4.1., 3.4.2., 3.4.3., 3.5.2., 5.5., 5.7., 5.10., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7.
punktā terminu “tvertne” pret “konteiners” attiecīgajā locījumā.
2. Papildināt Noteikumu 3.daļu „Atkritumu radītāja pienākumi” ar jaunu 3.9.punktu šādā
redakcijā:
„3.9. Nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, vai šo personu pilnvarots
apsaimniekotājs papildus šajos noteikumos norādītajiem vispārīgajiem atkritumu radītāju
pienākumiem slēdz līgumu par katrā nekustamajā īpašumā radīto sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotāju, nodrošinot regulāru atkritumu izvešanu,
ņemot vērā radīto atkritumu daudzumu (apjomu), bet ne retāk kā:
3.9.1. 4 (četras) reizes gadā – individuālās dzīvojamās mājās;
3.9.2. 2 (divas) reizes mēnesī – daudzdzīvokļu mājā;

3.9.3. 1(vienu) reizi mēnesī – daudzdzīvokļu mājās, ja ir iespēja kompostēt bioloģiski
noārdāmos atkritumus;
3.9.4. 1 (vienu) reizi mēnesī – juridiskām personām to saimnieciskās darbības veikšanas vietā.
3. Papildināt Noteikumu 3.daļu „Atkritumu radītāja pienākumi” ar jaunu 3.10.punktu šādā
redakcijā:
„3.10. Nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, vai šo personu pilnvarots
apsaimniekotājs nepieciešamības gadījumā, vienojoties ar atkritumu apsaimniekotāju, veic
izmaiņas šo noteikumu 3.9.punktā minētajā līgumā, nodrošinot atbilstošu atkritumu izvešanas
biežumu , lai nodrošinātu, ka atkritumi netiek novietoti ārpus atkritumu konteineriem.”
4. Papildināt Noteikumu 3.daļu „Atkritumu radītāja pienākumi” ar jaunu 3.11.punktu šādā
redakcijā:
„3.11. Nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, vai šo personu pilnvarots
apsaimniekotājs, ja nekustamā īpašuma lietošanai ir sezonāls vai periodisks raksturs,
vienojoties ar atkritumu apsaimniekotāju, un, nepieciešamības gadījumā saņemot pašvaldības
apliecinājumu, var grozīt 3.9.punktā paredzētā līguma noteikumus, paredzot atkritumu
izvešanas grafiku atbilstoši radītajam atkritumu daudzumam.”
5. Izteikt noteikumu 10.1.punktu šādā redakcijā:
“10.1. Par šo noteikumu neievērošanu vai pārkāpšanu vainīgās personas tiek sauktas pie
atbildības saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.”
Domes priekšsēdētāja
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Paskaidrojuma raksts
Apes novada domes 24.02.2017. saistošiem noteikumiem Nr.2/2017
“Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes 29.09.2011. saistošajos noteikumos
Nr. 11/2011 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Apes novadā” “

Sadaļa
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Informācija
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka
pašvaldības kompetenci izdot saistošos noteikumus par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā, cita starpā, tajos nosakot
arī minimālo sadzīves atkritumu savākšanas biežumu.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Ar papildinājumiem iepriekš izdotajos saistošajos noteikumos tiek precizēts
minimālais sadzīves atkritumu savākšanas biežums, motivējot atkritumu
radītājus atbildīgāk šķirot sadzīves atkritumus.

3. Informācija par plānoto Ar saistošajiem noteikumiem pašvaldībai netiek uzlikti no iepriekšējā
projekta ietekmi uz
regulējuma atšķirīgi jauni uzdevumi, līdz ar ko normatīvais regulējums
pašvaldības budžetu
nerada tiešu 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

Nav.

Saistošo noteikumu projekts izskatīts Apes novada domes 2017.gada
16.februāra Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēdē.
Veiktas diskusijas ar iesaistītajām amatpersonām.
Saistošo noteikumu projekts ir publicēts pašvaldības mājas lapā
www.apesenovads.lv.
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APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 26
Apē

Par grozījumiem Apes novada domes 22.12.2016. lēmumā Nr.207 (sēdes protokols Nr. 20, 7.p)
“Apes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku amatu kataloga, mēnešalgu
apstiprināšanu”
(Kultūras nodaļas vadītājs)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās
daļas 13.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 7.panta
pirmo daļu, Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075 "Valsts un pašvaldību
institūciju amatu katalogs", Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.66 "Noteikumi
par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas
kārtību", Apes novada domes 26.01.2017. lēmuma Nr.12 (sēdes prot.Nr.1, 11.p.) “Par Apes novada
domes Kultūras (kultūras, bibliotēku, tūrisma, muzeju, sporta) nodaļas nolikuma apstiprināšanu” 2.,
3.punktu, Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 24.02.2017. lēmumu (prot. Nr.3,
8.p.),
1.1. Veikt grozījumus Apes novada domes 22.12.2016. lēmumā Nr.207 (sēdes protokols Nr. 20, 7.p)
“Apes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku amatu kataloga, mēnešalgu
apstiprināšanu” 1.pielikumā “Apes novada pašvaldības iestāžu Amatu katalogs”, 33.punktā
“Radošie darbi”, pievienojot amatu “Kultūras nodaļas vadītājs” šādā redakcijā:
Saime
(apakšsaime),
līmenis

Amata
nosaukums

Līmeņa
raksturojums

Amata paraugapraksts

Vienādo amatu
skaits

Mēnešalgu
grupa
atbilstoši
līmenim

Mēnešalgu
diapazons

33. Radošie darbi

IV

1.2.

Kultūras
nodaļas
vadītājs

Vada un
nodrošina
kultūras
nodaļas
darbību
pašvaldībā

Nodrošina kultūras nodaļas darbības
vadīšanu, tā darbības plānošanu,
organizēšanu un koordinēšanu
Sagatavo un īsteno kultūras darbības
stratēģiju,
sagatavo
atbilstošos
normatīvos dokumentus
Izstrādā un īsteno projektus un
programmas kultūras darbībai, tai
skaitā par investīciju piesaisti
Plāno kultūras pakalpojumu attīstību,
koordinē to racionālo izmantošanu

1

10

420-970

2.pielikumā “Apes novada domes, administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un mēnešalgu
saraksts” izveidojot jaunu sadaļu: 2.9. “Apes novada Kultūras nodaļa” ar amatu: “Kultūras
nodaļas vadītājs” šādā redakcijā:

Amats

Mēnešalga
normālajam
darba laikam

Mēnešalga
nepilnajam darba
laikam

Mēnešalga kopā

Piezīmes

2.9. Apes novada kultūras nodaļa

Kultūras
nodaļas vadītājs
2. Veikt grozījumus Apes novada domes 25.10.2012. sēdes lēmumā Nr.289 (prot.Nr.16, 9., 10.p.)
“Apes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” papildinot 1.pielikumu
un Apes novada domes 25.10.2012. sēdes lēmumā Nr.289 (prot.Nr.16, 10.p.) “Apes novada
pašvaldības darbinieku novērtēšanas sistēmas nolikuma” 5.pielikumu ar amatu “Kultūras nodaļas
vadītājs”.
3. Izveidot Kultūras (kultūras, bibliotēku, tūrisma, muzeju, sporta) nodaļas vadītāja amata
pretendentu vērtēšanai komisiju 6 locekļu sastāvā: iekļaujot Izglītības, kultūras un sporta
komitejas deputātus: Jāni LIBERTU, Aivaru MALTAVNIEKU, Ilutu APINI, Dzintaru
RAIBEKAZU; Apes novada domes izpilddirektoru Viesturu DANDENU, personāla speciālisti
Ilzi ĒRMANI.

Lēmuma pielikumā:
Kultūras nodaļas vadītāja amata apraksta projekts uz 2 lpp;
Apes novada domes Kultūras (kultūras, bibliotēku, tūrisma, muzeju, sporta) nodaļas vadītāja pretendentu atlases
kārtība uz 2 lpp.

Domes priekšsēdētāja
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APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 27
Apē

Par papildus finansējuma piešķiršanu projekta „Gaujienas muižas parka nogāzes
labiekārtošana” realizācijai
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 3.,4.,5. un 10.punktu,
21.panta pirmās daļas 23.punktu, un ievērojot Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. –
2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)”
apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”,
stratēģiskais mērķis Nr.2 Kvalitatīvas dzīves vides veidošana, Rīcība 2.1. Vides sakārtošana, vadlīnijas
un noteikumi, Apes novada domes 2016.gada 17.maija lēmumu Nr.77 “Par dalību Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai
(sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” izsludinātajā projektu konkursā ar projekta
pieteikumu „Gaujienas muižas parka nogāzes labiekārtošana” (ārkārtas sēdes protokols Nr.8, 7.p.),
balstoties uz Apes novada domes projekta “Gaujienas muižas parka nogāzes labiekārtošana” Eiropas
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”
projekta Nr.16-07-AL12-A019.2201-000002 “Gaujienas muižas parka nogāzes labiekārtošana”
identifikācijas Nr. Apes ND 2017/4 ELFLA iepirkuma rezultātiem, ņemot vērā projekta realizācijas
nozīmīgumu Apes novada un Gaujienas kultūras dzīves, saglabājot J.Vītola piemiņu un pasākumu
norises vietas drošības nodrošināšanai, kā arī Finanšu un tautsaimniecības komitejas 16.02.2017.
lēmumu (prot. Nr.3, 9.p.), Apes novada dome nolemj:
1. Piešķirt papildus finansējumu projekta “Gaujienas muižas parka nogāzes labiekārtošana”
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla
attīstības iniciatīvas” projekta Nr.16-07-AL12-A019.2201-000002 realizācijai EUR6453.17
(seši tūkstoši četri simti piecdesmit trīs eiro 17 centi) apmērā.
2. Finansējuma avots – Apes novada pašvaldības budžets,
3. Atbildīgais par projekta realizāciju Apes novada domes teritorijas attīstības nodaļas vadītāja
vietniece Liene Ābolkalne.
Pielikumā : Informatīvais ziņojums par projekta Nr.16-07-AL12-A019.2201-000002 “Gaujienas muižas parka
nogāzes labiekārtošana” identifikācijas Nr. Apes ND 2017/4 ELFLA iepirkuma rezultātiem.

Domes priekšsēdētāja
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APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 28
Apē

Par zemes gabala, kadastra numurs 36050010349, Lauku iela 1, Apē, Apes novadā, LV-4337,
nomas līguma slēgšanu ar „Apes jauniešu klubu „Sliedes””

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2 un 6.punktu, 21.panta
pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, 27.punktu Apes novada domes 2010.gada 22. jūlijā lēmumu
Nr. 229 “Par līdzfinansējumu biedrības „Apes jauniešu kluba „Sliedes" projektam „Lai top BMX
trase Apē" (Protokols Nr. 11, 49. P.) un noslēgto līgumu ar „Apes jauniešu klubu „Sliedes”” par
zemes gabala, kadastra numurs 36050010349, „Vecais tirgus” Apē, Apes novadā, LV-4337,
izmantošanu projekta realizācijai un jauna bezatlīdzības nomas līguma pamatojoties uz “Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 5.panta prasībām noslēgšanu
analizējot esošo situāciju, varam secināt, ka bezatlīdzības lietošanā nododamais Apes Novada domes
īpašumā esošo zemes gabalu, kadastra nr. 3605001034, Lauka iela 1, Apē, Apes novadā, LV-4337,
9692 m2 kopplatībā, kadastrālā vērtība ir EUR3822,00 (trīs tūkstoši astoņi simti divdesmit divi eiro 00
centi), kas pieder Apes novada domei Apes pilsētas Zemesgrāmatu nodalījums Nr. 100000491667.
Laukuma teritorijā ir izvietota BMX trase, uzstādīti āra brīvdabas trenažieri, ierīkots skrejceļš un vēl
atrodas laukuma daļa, kura līdz šim nav pilnvērtīgi izmantota. Šobrīd, Apes Jauniešu klubs “Sliedes”,
kurai ar 25.04.2013 lēmumu Nr.8.14-6/L-11147, piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, ar
dažādu projektu atbalstu, ir labiekārtojuši laukumu, proti, izveidojuši BMX trasi, uzstādījuši āra
nojumi, galdu ar krēsliem, āra brīvdabas trenažierus, izveidojuši nelielu augļu dārzu. Palicis
neapsaimniekots brīvais un pilnvērtīgi neapdzīvotais “vecais” sporta laukums, kas atrodas ciešā
sasaistē ar BMX trasi un āra trenažieru laukumu, par kura funkcionalitāti ir vairākkārtīgi domāts un
meklēti risinājumi, kas būtu balstīti uz visu vecumu iedzīvotāju vēlmēm veidotu kompaktu sporta un
aktīvās atpūtas kompleksu. Biedrība veic arī teritorijas uzraudzību un daļēju apsaimniekošanu.
Laukums tiek veidots kā publiskās rekreācijas teritorija, kurā, pirmkārt, kompakti tiek plānoti un
ieguldīti resursi ilgtermiņa sporta, aktīvās atpūtas un sporta tūrisma daudzpusīgā izveidē, otrkārt, tiek
ieviesti inovatīvi tehnoloģiskie risinājumi teritorijas uzturēšanas jautājumos, treškārt, tiek veidota
trīspusēja sadarbība – pašvaldība, iedzīvotājs, nevalstiskais sektors, kas ir par pamatu visas teritorijas
dzīvotspējai un spēcīgs vietējais resurss. Laukums ir pieejams ikvienam iedzīvotājam. Nomas līgums
pēc projekta nosacījumiem tiek slēgts uz 10 gadiem. Laukums tiek nodots atpakaļ, gadījumā, ja
biedrība likvidējas vai pārstāj savu darbību Apes novadā, vai minētais īpašums netiek izmantots
lēmuma un projektos norādītajiem mērķiem Nomas līgumā atrunāti Nomnieka pienākumi, sākot ar
īpašuma apkopšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, uzturot to tīru un kārtīgu, kā arī pienākumi ,
lai īpašumu saglabātu un atbilstoši izmantotu nepazeminot un tikai palielinot īpašuma lietošanas
vērtību. Pamatojoties uz iepriekš minēto un Finanšu un tautsaimniecības komitejas 16.02.2017.
lēmumu (prot. Nr.3, 10.p.),

1. Slēgt līgumu ar „Apes jauniešu klubu „Sliedes”” par zemes gabala, kadastra numurs
36050010349, Lauku iela 1, Apē, Apes novadā, LV-4337, bezatlīdzības nomu.
2. Pēc līguma noslēgšanas reģistrēt nomas līgumu Zemesgrāmatās Alūksnes rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļā.
3. Atbildīgais par līguma noslēgšanu domes priekšsēdētāja Astrīda HARJU.
Pielikumā :
1. Izdruka no sabiedriskā labuma organizāciju reģistra.
2. Līguma projekts.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

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
Sēdes protokols Nr. 3, 10. p

2017.gada 24.februārī
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 29
Apē

Par telpu nomu Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā, Pasta iela 26 Apē, Apes novadā, LV-4337

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2., 4. un 6.punktu, 21.panta
pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, 27.punktu un noslēgto Dāvja Ozoliņa vidusskolas noslēgto
līgumu ar "Apes Attīstības Atbalsta klubu" par telpu Nr.17; Nr 18, Pasta iela 26 Apē, Apes novadā,
LV-4337 pamatojoties uz “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma” 5.panta prasībām un analizējot esošo situāciju, varam secināt, ka bezatlīdzības lietošanā
nododamās telpu Nr.17; Nr 18, Pasta iela 26 Apē, Apes novadā, LV-4337, kopējā platība 19.9 m2 ēka
kurā telpas atrodas pieder Apes novada domei Apes pilsētas Zemesgrāmatu nodalījums Nr.
100000007812. Telpas ir stipri nolietojušās un vizuāli nepievilcīgas. Tajā ir nepieciešams veikt
kosmētisko remontu un labiekārtot to atbilstoši telpu noteiktajai funkcijai, telpas līdz šim nav
pilnvērtīgi izmantotas. Šobrīd, Nomniekam - "Apes Attīstības Atbalsta klubs" ar 15.08.2014 lēmumu
Nr. 8.5-11L-20508, piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Jau kopš 2009.gada biedrība ir
noslēgusi patapinājuma līgumu par telpu izmantošanu, kurās šobrīd ir iekārtota tekstildarbnīca un tiek
piedāvāts apgūt jaunākās šūšanas tehnoloģijas un ir notikušas dažādu fondu atbalstītu projektu (ESTLAT programmas projekts “STILL ACTIVE”, Sorosa fonds-Latvia, AANF ,Borisa un Ināras Teterevu
fonds “Veselība un Radošums Apē” u.c.) ietvaros organizētas apmācības vietējiem iedzīvotājiem.
Biedrība jau vairākus gadus vēlas iet soli tālāk un labiekārtot virtuves telpu, kas atrodas blakus
tekstildarbnīcai, un, apvienojot šīs atsevišķās telpas vienā blokā, tiktu izveidota “Amatu darbnīca”,
kurā iespējams, papildus esošajam, apgūt arī kulinārijas prasmes. Nomas nepieciešamību nosaka arī
faktors, ka biedrībai, startējot dažādos projektos, ir iespēja piesaistīt finansējumus telpu
labiekārtošanai, tādējādi veidojot izglītības iestādi par mūžizglītības centru un nodrošinot skolas
infrastruktūras pilnvērtīgu izmantošanu. Telpas tiks izmantotas biedrības “Apes Attīstības Atbalsta
klubs” iniciatīvu nodrošināšanai, proti, jau vairākus gadus biedrība realizē projektus un savas
iniciatīvas, kuras vērstas uz vietējo iedzīvotāju prasmju apguvi un dažādošanu, organizējot apmācības,
dienas nometnes un lekcijas, īpašu uzmanību veltot visu paaudžu savstarpējas sadarbības veidošanai,
pieredzes nodošanai un veselīga, aktīva dzīvesveida veicināšanai. Telpas tiks izmantotas arī D.Ozoliņa
Apes vidusskolas vajadzībām – mācību procesam, tā pilnvērtīgākai apguvei. Nomas līgums pēc
projekta nosacījumiem tiek slēgts uz 10 gadiem. Nomas līgums tiek pārtraukts, gadījumā, ja biedrība
likvidējas vai pārstāj savu darbību Apes novadā, vai minētais īpašums netiek izmantots lēmuma un
projektos norādītajiem mērķiem Nomas līgumā atrunāti Nomnieka pienākumi, sākot ar telpu
apkopšanu, uzturot to tīru un kārtīgu, kā arī pienākumi , lai īpašumu saglabātu un atbilstoši izmantotu

nepazeminot un tikai palielinot īpašuma lietošanas vērtību. Pamatojoties uz iepriekš minēto un
Finanšu un tautsaimniecības komitejas 16.02.2017. lēmumu (prot. Nr.3, 11.p.),
1. Slēgt līgumu ar „ Apes Attīstības Atbalsta klubu" par telpu Nr.17; Nr 18, Pasta iela 26 Apē,
Apes novadā, LV-4337, kopējā platība 19.9 m2, bezatlīdzības nomu.
2. Pēc līguma noslēgšanas reģistrēt nomas līgumu Zemesgrāmatās Alūksnes rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļā.
3. Atbildīgais par līguma noslēgšanu domes priekšsēdētāja Astrīda HARJU.

Pielikumā :
1. Izdruka no sabiedriskā labuma organizāciju reģistra.
2. Līguma projekts.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

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
Sēdes protokols Nr. 3, 11. p

2017.gada 24.februārī
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 30
Apē

Par izdevumu noteikšanu uz vienu audzēkni pašvaldību savstarpējiem norēķiniem Apes novada
pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēm no
2017.gada 1.janvāra
Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta
pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu, Ministru kabineta 28.06.2016. noteikumiem Nr. 418
“Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem” un atbilstoši Apes novada pašvaldības izglītības iestāžu 2016.gada pēc naudas
plūsmas uzskaitītajiem izdevumiem un Finanšu un tautsaimniecības komitejas 16.02.2017. lēmumu
(prot. Nr.3, 12.p.),
1. Apstiprināt izdevumu tāmi pašvaldību savstarpējiem norēķiniem pēc naudas plūsmas par viena
audzēkņa izmaksām Apes novada izglītības iestādēs no 2017.gada 1.janvāra saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Apes novada pašvaldības Izglītības jautājumu speciālistei
G.Ļuļei.
Pielikumā : Izmaksu tāme.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

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
Sēdes protokols Nr. 3, 12. p

2017.gada 24.februārī
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 31
Apē

Par Apes novada Attīstības programmas daļu – rīcības un investīciju plānu aktualizāciju

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas attīstības
plānošanas likuma 12.pantu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi
par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73. punktu un Apes novada domes
Finanšu un tautsaimniecības komitejas 16.02.2017. lēmumu (prot. Nr.3, 16.p.),
1. Aktualizēt Apes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plānu atbilstoši
pielikumam Nr. 1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aktualizēt Apes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plānu atbilstoši
pielikumam Nr. 2.
Apstiprināt Apes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plāna un Investīciju
plāna aktualizēto redakciju (pielikumā).
Publicēt paziņojumu par aktualizēto Apes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam,
pašvaldības mājas lapā www.apesnovads.lv.
Nodrošināt Apes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam rīcības plāna un investīciju
plāna aktualizācijas publisku pieejamību.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Apes novada domes priekšsēdētāja vietniekam Jānim
LIBERTAM.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

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
Sēdes protokols Nr. 3, 13. p

2017.gada 24.februārī
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 32
Apē
Par finansējuma piešķiršanu

Balstoties uz Apes tautas nama pasākumu organizatores un deju kopas “Metenis” vadītājas
Edītes Dauškanes 10.02. 2017. iesniegumu par deju kopas “Metenis” un jauktā kora “Ape”, 33
dalībnieku kopskaitā, dalību 53.Eiropiādē, kas notiks Turku, Somijā, laikā no 2017.gada 26.līdz 30
jūlijam un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu, 15.panta pirmās daļas
5.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, saskaņā ar Apes novada domes Izglītības, kultūras un
sporta komitejas 10.02.2017. lēmumu (prot. Nr.2, 2.p.) un Finanšu un tautsaimniecības komitejas
16.02.2017. lēmumu (prot. Nr.3, 13.p.),
1. Piešķirt finansējumu deju kopas “Metenis” un jauktā kora “Ape” dalībai 53.Eiropiādē Turku,
Somijā, laikā no 2017.gada 26.jūlija līdz 30 jūlijam EUR2000.00 (divi tūkstoši eiro 00 centi)
apmērā.
2. Finansējuma avots – Apes novada pašvaldības budžeta rezerves fonds.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

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
2017.gada 24.februārī

Sēdes protokols Nr. 3, 14. p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 33
Apē
Par Vidagas Sikšņu pamatskolas statusa maiņu, pievienojot to Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolai
Turpinot izglītības iestāžu tīkla optimizāciju Apes novadā, lai nodrošinātu finansu, personāla
un infrastruktūras resursu racionālu un efektīvu izmantošanu un radot papildus pamatnosacījumus
izglītojamajiem kvalitatīvas izglītības ieguvei, saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta
ceturtās daļas 1.punktu un 30.panta otro daļu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības
likuma 17.panta trešās daļas 1.punktu, 23.panta otro un piekto daļu, Darba likuma 120.pantu, izskatot
Vidagas Sikšņu pamatskolas Skolas padomes 2017.gada 3.februāra iesniegumu (saņemts Apes novada
domē 2017.gada 6.februārī un reģistrēts ar Nr.A/3-12.1/218), un Finanšu un tautsaimniecības
komitejas 16.02.2017. lēmumu (prot. Nr.3, 14.p.),
1. Pievienot Apes novada pašvaldības iestādi Vidagas Sikšņu pamatskola (reģistrēta kā
struktūrvienība Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā ar kodu 90010199167,
izglītības iestāžu reģistra Nr.4412900911), Apes novada pašvaldības iestādei „Dāvja Ozoliņa
Apes vidusskola” (reģistrēta kā struktūrvienība Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju
reģistrā ar kodu 90000037799, izglītības iestāžu reģistra Nr. 4413900899), saglabājot to kā
izglītības programmu īstenošanas vietu, izslēdzot no izglītības iestāžu reģistra un Valsts
ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistra.
2. Reorganizācijas procesu pabeigt līdz 2017.gada 28.augustam.
3. Noteikt, ka Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola ir Vidagas Sikšņu pamatskolas izglītības programmu,
funkciju, tiesību, saistību, prasību, bilancē esošās mantas, finanšu līdzekļu, lietvedības un arhīva
pārvaldības pārņēmēja.
4. Saskaņot ar Izglītības un zinātnes ministriju Apes novada pašvaldības iestādes Vidagas Sikšņu
pamatskolas pievienošanu Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolai, nosūtot attiecīgu paziņojumu līdz
2017.gada 28.februārim.
5. Uzdot Vidagas Sikšņu pamatskolas direktorei Unai Reķei:
5.1. rakstiski informēt Vidagas Sikšņu pamatskolas darbiniekus par grozījumiem darba līgumos
ar 2017.gada 29.augustu;
5.2. informēt Vidagas Sikšņu pamatskolas izglītojamos un viņu vecākus par Vidagas Sikšņu
pamatskolas statusa maiņu ar 2017.gada 29.augustu.
6. Uzdot Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas direktorei Dinai Meisterei:
6.1. licencēt vispārējās pirmsskolas izglītības programmu 01011111;
6.2. licencēt un akreditēt speciālās pamatizglītības programmu 21015811;
6.3. reģistrēt papildus izglītības programmu īstenošanas vietu Sikšņu skola, Vidaga, Virešu
pagasts, Apes novads.
7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Apes novada pašvaldības Izglītības darba speciālistei G.Ļuļei.
8. Ar šā lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Apes novada domes 25.02.2016. lēmuma
Nr.30 (prot.4, 10.p.) “Par Apes novada izglītības iestāžu reorganizāciju” 1., 2. un 3.punktu.
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

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
Sēdes protokols Nr. 3, 15. p

2017.gada 24.februārī
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 34
Apē

Par dalību projektā “Zivju dzīvotņu atjaunošana Gaujas upes Sikšņu krācēs”
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, 15.panta pirmās daļas 3., 10.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu un 2010.gada 2.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.215 “Noteikumi par
valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem” nosacījumiem
un Valsts atbalsta pasākumam zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem
pretendentu atlasei aktivitātē Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un
ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību
īpašumā,
1.
Atbalstīt Apes novada pašvaldības dalību valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai
no Zivju Fonda finanšu līdzekļiem Apes novada pašvaldības projektā “Zivju dzīvotņu atjaunošana
Gaujas upes Sikšņu krācēs”.
2.
Noteikt Apes novada domes kopējās attiecināmās izmaksas ar PVN ir EUR 9394.90 (deviņi
tūkstoši trīs simti deviņdesmit četri eiro 90 centi), no kurām:
2.1.
Projekta ( Zivju fonda) finansējums EUR 7985.67 (septiņi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit
pieci eiro 67 centi);
2.2.
Apes novada pašvaldības līdzfinansējums EUR 1409.23 (viens tūkstotis četrui simti deviņi
eiro 23 centi).
3.
Finansējuma avots – Apes novada domes budžeta līdzekļi.
4.
Par projekta realizāciju atbildīgs Apes novada pašvaldības tūrisma un sporta darba speciālists
Armands Būda.
Pielikumā: Projekta pieteikums.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

