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. 8, 1. p

2017.gada 26.aprīlī
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 61
Apē

Par Apes novada domes saistošo noteikumu Nr.4/2017 “Par grozījumiem Apes novada domes
06.02.2017. saistošajos noteikumos Nr. 1/2017 „Par Apes novada pašvaldības budžetu
2017.gadam”” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14 panta otrās daļas 2.,3.,6. punktu, 21.panta
pirmās daļas 2.punktu un 46.pantu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu, likuma „Par valsts
budžetu 2016.gadam”, Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 20.04.2017.
lēmumu (prot. Nr.5, 1.p.),
Apstiprināt Apes novada domes 06.02.2017. saistošos noteikumus Nr. 4/2017
„Par
grozījumiem Apes novada domes 06.02.2017. saistošajos noteikumos Nr. 1/2017 „Par Apes novada
pašvaldības budžetu 2017.gadam”” .
Pielikumā :
1. Saistošie noteikumi Nr.4/2017 „Par grozījumiem Apes novada domes 06.02.2017. saistošajos
noteikumos Nr. 1/2017 „Par Apes novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”” uz 1 lpp.
ar 1. pielikumu uz 1 lpp,; 2.pielikumu uz 1 lpp.; 5.pielikumu uz 1 lpp.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU
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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 26.aprīlī

Sēdes protokols Nr. 8, 1. p

Apes novada domes saistošie noteikumi Nr.4/2017
“Par grozījumiem Apes novada domes 06.02.2017. saistošajos noteikumos Nr. 1/2017
„Par Apes novada pašvaldības budžetu 2017.gadam””
apstiprināti ar Apes novada domes
26.04.2017. lēmumu Nr.61
(prot.Nr.8.,1 p.)
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 06.02.2017. saistošajos noteikumos Nr. 1/2017
„Par Apes novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”” :
Pamatbudžets
1.Izteikt nodaļas “Pamatbudžets” 1.punkta 1.1. 1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
“ 1.Apstiprināt Apes novada pašvaldības domes pamatbudžetu 2017.gadam:
1.1. kārtēja gada ieņēmumos
EUR 4 205 139
1.2. izdevumos atbilstoši valdības funkcijām un ekonomiskajām EUR 4 645 821
kategorijām
2.Izteikt nodaļas “Pamatbudžets” 3.punktu šādā redakcijā:
“3. Apstiprināt līdzekļu atlikumu uz 2017.gada beigām

EUR 95 481”

3 .Izteikt 2.pielikumu jaunā redakcijā.
4 .Izteikt 5.pielikumu jaunā redakcijā.
Pielikumā- 1.,2..,5.pielikums.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU
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Satur ierobežotas pieejamības informāciju

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 26.aprīlī

Sēdes protokols Nr. 8, 2. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 62
Apē
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu Luksta ezerā

Izskatot K.DIMIŅA 20.03.2017. iesniegumu par rūpnieciskās zvejas nomu Luksta ezerā (ar
tīklu garumu 30 metri vai murdu), reģistrēts Apes novada domē 20.03.2017. ar Nr.A/3-16/77 un
pamatojoties uz 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,
Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 20.04.2017. lēmumu (prot.Nr.5, 2.p.),
1. Iznomāt K. Dimiņam, personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvesvieta xxxxxx, rūpnieciskās zvejas
tiesības Luksta ezerā ar zvejas tīklu garumu 30 metri vai vienu murdu uz vienu gadu no
2017.gada 1.maija līdz 2018.gada 30.aprīlim, 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) 2,85EUR apmērā gadā; kopā par 30 metriem – 17,10EUR 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.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU
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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 26.aprīlī

Sēdes protokols Nr. 8, 3. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 63
Apē

Par vienošanās slēgšanu par Randatu, Tilderu un Vizlas dabas taku apsaimniekošanu
Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumiem Nr. 1059 “Noteikumi
par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4. 1.2. aktivitāti
“Infrastruktūras izveide Nature 2000 teritorijās”” Dabas aizsardzības pārvalde ir īstenojusi
infrastruktūras izveidi īpaši aizsargājamā dabas teritorijā (Natura 2000) – AAA “Ziemeļgauja”
izveidojot Randatu, Tilderu un Vizlas dabas takas. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 2., 5.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai jāgādā par savas administratīvās
teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību tai skaitā publiskai lietošanai paredzēto teritoriju parku,
skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšanu, kā arī jārūpējas par kultūru un jāsekmē tradicionālo
kultūras vērtību saglabāšana un tautas jaunrades attīstība (organizatoriska un finansiāla palīdzība
kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.), lai turpmāk
nodrošinātu Virešu pagastā Apes novadā izveidoto dabas taku uzturēšanu un Apes novada domes
Finanšu un tautsaimniecības komitejas 20.04.2017. lēmumu (prot. Nr.5, 3.p.),
1. Atbalstīt Vienošanās slēgšanu ar Dabas aizsardzības pārvaldi par Randatu, Tilderu un Vizlas
dabas taku apsaimniekošanu.
2. Uzdot domes izpilddirektoram noslēgt lēmuma 1.punktā minēto Vienošanos.
3. Noteikt kā atbildīgo par Vienošanās realizāciju Armandu Būdu, Virešu tūrisma darba
organizatoru.
Pielikumā: Vienošanās projekts.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU
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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 26.aprīlī

Sēdes protokols Nr. 8, 4. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 64
Apē

Par zemes gabala, kadastra numurs 36050010349, Lauku iela 1, Apē, Apes novadā, LV4337, apbūves tiesību nodibināšanu līguma slēgšanu ar „Apes jauniešu klubu „Sliedes””
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.,5.,6. un
10.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, 27.punktu un 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 iecerei slēgt jaunu bezatlīdzības lietojumu
līgumu atbilstoši “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma” 5.panta otrās daļas 41punkta un 2015.gada 13.oktobra Ministra kabineta noteikumu
Nr.590
“Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai
apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju" 43.3.punkta prasībām;
Biedrībai nododamais, Apes Novada domes īpašumā esošais zemes gabals, kadastra
nr.3605001034, Lauka iela 1, Apē, Apes novadā, LV-4337, 9692 m2 kopplatībā, ar kadastrālo
vērtību EUR3822,00 (trīs tūkstoši astoņi simti divdesmit divi eiro 00 centi), pieder Apes novada
domei, ko apliecina Apes pilsētas Zemesgrāmatu nodalījums Nr. 100000491667. Tas nosaka, ka
lēmumu pieņem atvasinātas publiskas personas orgāns - Apes novada Dome.
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. Nomnieks
5

atbilst “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 5.panta
otrās daļā 41) prasībām lai nodoto telpas bezatlīdzības lietošanā.
Biedrība projekta ietvaros paredzējusi būvēt inženierbūvi. Saeima 2015. gada 5. martā
pieņēma likumu “Grozījums Civillikumā”, kas paredz papildināt Civillikuma trešo daļu "Lietu
tiesības" ar jaunu trešo A nodaļu “Apbūves tiesība”. Likums stājās spēkā 2017. gada 1. janvārī. Ar
apbūves tiesību Civillikumā ieviests jauns tiesību institūts, uz kura pamata persona var celt un lietot uz
sveša zemesgabala nedzīvojamu ēku vai inženierbūvi kā īpašnieks apbūves tiesības spēkā esamības
laikā.
Apbūves tiesību nodibināšanu līguma, kas pēc iepriekš spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem
ir Nomas līgums pēc projekta nosacījumiem tiek slēgts uz 10 gadiem. Līgums tiek pārtraukts,
gadījumā, ja biedrība likvidējas vai pārstāj savu darbību Apes novadā, vai minētais īpašums netiek
izmantots lēmuma un projektos norādītajiem mērķiem Līgumā atrunāti biedrības 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.
Līgums slēdzams saskaņā ar 2015.gada 13.oktobra Ministra kabineta noteikumu Nr.590
“Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" 43.3.punkta prasībām, lai
realizēta Biedrības iecerēto projektu, tad Patapinājuma līgums vai noslēgtais Nomas līgums, apbūves
tiesību nodibināšanu līgums, par zemes gabalu, kur projekts tiks realizēts, ir jāreģistrē
Zemesgrāmatā. Patapinājuma līgumus zemesgrāmata nereģistrē. Latvijas Republikas Augstākās tiesas
Senāta Civillietu departaments 2012.gada 20.decembra lēmumā lietā Nr. SKC-2456/2012 ‘Par
patapinājuma līguma nostiprināšana zemesgrāmatā” lēmis, ka Patapinājums kā saistību tiesība nav
nostiprināma zemesgrāmatā, jo neattiecas uz Zemesgrāmatu likuma 31. un 44.pantā minētajām
tiesībām, kurām ir sakars ar nekustamo īpašumu. Arī bezmaksas lietojuma tiesības kā nekustamā
īpašuma aprobežojuma ierakstīšanu zemesgrāmatā tiesību norma neparedz, savukārt Civillikuma
1129.3 pants paredz, ka apbūves tiesība kā lietu tiesība stājas spēkā pēc apbūves tiesības ierakstīšanas
zemesgrāmatā, līdz ar to līdzējiem pēc apbūves tiesības līguma noslēgšanas Zemesgrāmatu likumā un
Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumu Nr. 898 "Noteikumu par zemesgrāmatu
nostiprinājuma lūgumu formām" noteiktajā kārtībā ir jāsagatavo nostiprinājuma lūgums par apbūves
tiesības ierakstīšanu un jāiesniedz tas attiecīgajā zemesgrāmatu nodaļā.
Pašvaldība, lemjot par apbūves tiesību nodibināšanu, mantas iznomāšanu sabiedriskā
labuma organizācijai par pazeminātu cenu, pieņem, ja analogā situācijā likums pieļauj mantas
nodošanu bezatlīdzības lietošanā, tad uz tādiem pašiem noteikumiem mantu var nodot lietošanā
(nomā jeb apbūves tiesību nodibināšanu) par pazeminātu cenu.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, dome nolemj:
1. Slēgt līgumu ar „Apes jauniešu klubu „Sliedes”” par zemes gabala, kadastra numurs
36050010349, Lauku iela 1, Apē, Apes novadā, LV-4337, par apbūves tiesību nodibināšanu,
nosakot maksu EUR1,00 mēnesī.
2. Pēc līguma noslēgšanas reģistrēt līgumu Zemesgrāmatās Alūksnes rajona tiesas Zemesgrāmatu
nodaļā.
3. Atbildīgais par projekta realizāciju Apes novada domes teritorijas attīstības nodaļas vadītājs Jurijs
RONIMOISS.
4. Atzīt par spēku zaudējušu Apes novada domes 2017.gada 24.februāra lēmumu Nr.28 “Par zemes
gabala, kadastra numurs 36050010349, Lauku iela 1, Apē, Apes novadā, LV-4337, nomas līguma
slēgšanu ar „Apes jauniešu klubu „Sliedes”” (sēdes protokols Nr.3, 9.p.)
Pielikumā :
1. Izdruka no sabiedriskā labuma organizāciju reģistra.
2. Līguma projekts.
Domes priekšsēdētāja
Astrīda HARJU
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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 26.aprīlī

Sēdes protokols Nr. 8, 5. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 65
Apē

„Par Gaujienas internātpamatskolas vienreizējo sniegto maksas pakalpojumu
izcenojumu apstiprināšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14. punkta g)
apakšpunktu, Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 20.04.2017.
lēmumu (prot.Nr.5, 5.p.)
1. Apstiprināt vienreizējus maksas pakalpojumus:
1.1. Vidzemes zonas speciālo skolu daiļrunāšanas konkursa dalībnieku ēdināšana –
EUR 4.00, no personas – 11.05.2017
1.2. konkursa dalībnieku aktivitātes senlietu muzejā ‘’Fazāni’’ - EUR1.00 no
personas.
1.3. Komandas dalības maksa Vidzemes zonas speciālo skolu daiļrunāšanas konkursā
– 7.00 EUR no iestādes. (No dalības maksas atbrīvotas Apes novada skolas.)

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU
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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 26.aprīlī

Sēdes protokols Nr. 8, 6.p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 66
Apē

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 (Tautas tērpu un apavu iegāde Virešu pagasta deju kolektīvam “Virši””
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.,5. un 10.punktu, 21.panta
pirmās daļas 23.punktu un 97.pantu, 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 2.3. Kultūras un tradīciju
kopšana, vadlīnijas un noteikumus, Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas
20.04.2017. lēmumu (prot.Nr.5, 6.p.),
Atbalstīt Apes novada domes dalību 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 2.3.
Kultūra un tradīciju kopšana, atklātā projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Tautas tērpu
un apavu iegāde Virešu pagasta deju kolektīvam “Virši””.
2. Noteikt projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 7530.00 (septiņi tūkstoši pieci simti
trīsdesmit eiro un 00 centi), no tām:
2.1. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) LEADER pieejas finansējums
ir 90% jeb 6777.00 EUR (seši tūkstoši septiņi simti septiņdesmit septiņi euro un 00 centi).
2.2. Apes novada domes līdzfinansējums ir 10% jeb 753.00 EUR (septiņi simti piecdesmit trīs
euro un 00 centi).
3. Finansējuma avots – Apes novada domes budžeta līdzekļi.
4. Atbildīgais par projekta realizāciju Apes novada domes Teritorijas attīstības nodaļas vadītāja
vietniece Liene Ābolkalne.
1.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU
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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 26.aprīlī

Sēdes protokols Nr. 8, 7.p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 67
Apē

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 (Anniņu” nogāzes labiekārtošana Gaujienā)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.,5. un 10.punktu, 21.panta
pirmās daļas 23.punktu un 97.pantu, 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 noteikumus, Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 20.04.2017. lēmumu
(prot.Nr.5, 6.p.),
1 Atbalstīt Apes novada domes dalību 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, atklātā projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Anniņu”
nogāzes labiekārtošana Gaujienā”.
2 Noteikt projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 9665.19 (deviņi tūkstoši seši simti
sešdesmit pieci eiro un 19 centi), no tām:
2.1.Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) LEADER pieejas
finansējums ir 90% jeb 8698.67 EUR (astoņi tūkstoši seši simti deviņdesmit astoņi euro un 67
centi).
2.2.Apes novada domes līdzfinansējums ir 10% jeb 966.52 EUR (deviņi simti
sešdesmit seši euro un 52 centi).
3.Finansējuma avots – Apes novada domes budžeta līdzekļi.
4.Atbildīgais par projekta realizāciju Apes novada domes Teritorijas attīstības nodaļas vadītāja
vietniece Liene Ābolkalne.
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU
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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 26.aprīlī

Sēdes protokols Nr. 8, 8. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 68
Apē
Par Pierobežas pavasara gadatirgus organizēšanu Apē 21.05.2017.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, 21. panta pirmās
daļas 27. punktu, saskaņā ar Apes novada domes 24.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.21/2013
„Par pašvaldības nodevām Apes novadā” un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības
komitejas 20.04.2017. lēmumu (prot.Nr.5, 16 .p.) ,
1. 2017. gada 21. maijā rīkot “Pierobežas pavasara gadatirgu”, turpmāk tekstā – Tirgus, nosakot,
ka:
2. Tirgus norises vieta - Apes pilsētas estrāde un Avotu iela, Apē.
3. Tirgus darba laiks no plkst. 9:00 – 14:00.
4. No plkst. 7:00 – 15:00 slēgt Avotu ielu un norobežot Tirgus teritoriju ar norādošām ceļa
zīmēm. Atbildīgais: Apes pilsētas un pagasta īpašumu apsaimniekošanas un komunālās nodaļas
vadītāja EDĪTE MEISTERE.
5. Nodrošināt elektrības pieejamību un tās darbību estrādes teritorijā. Atbildīgais: Apes pilsētas
un pagasta īpašumu apsaimniekošanas un komunālās nodaļas saimnieks GUNTIS
ZVEJNIEKS.
6. Nodrošināt Tirgus teritorijas sakārtošanu pirms un pēc pasākuma norises un sabiedrisko tualešu
pieejamību. Atbildīgais: Apes pilsētas un pagasta īpašumu apsaimniekošanas un komunālās
nodaļas vadītāja EDĪTE MEISTERE.
7. Noteikt, ka Tirgū atļauts piedalīties ikvienam interesentam par to uzņemoties atbildību un
ievērojot Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktās prasības, Apes novada domes
saistošajos noteikumos noteikto kārtību un pasākuma organizēšanas noteikto kārtību.
8. Nodrošināt sagatavošanas darbu koordināciju un normatīvajos aktos noteikto Tirgus norises
saskaņošanu ar uzraugošajām institūcijām, tirgotāju – Tirgus dalībnieku reģistrēšanu, vietu
sadalījumu un to ierādīšanu tirgus dalībniekiem. Atbildīgā: Tūrisma darba organizatore
ASTRA BINDE.
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9. Nodrošināt Tirgus sagatavošanas darbu koordināciju, reklāmas izveidošanu un izvietošanu un
kultūras programmu, Tirgus pasākuma laikā. Atbildīgā: Apes tautas nama vadītāja ILVA
SĀRE.
10. Nodrošināt kārtību un transporta plūsmas organizēšanu Tirgus teritorijā š.g. 21.maijā un saziņu
ar Valsts policiju un strappilsētu pasažieru pārvadātājiem. Atbildīgais: Administratīvās
lietvedības inspektors Zigurds Safranovičs.
11. Organizēt un nodrošināt saistošajos noteikumos Nr. 18/2015 “Par pašvaldības nodevām Apes
novadā” noteikto nodevu iekasēšanu. Atbildīgā: Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja
Maruta Java.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU
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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 26.aprīlī

Sēdes protokols Nr. 8,9. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 69
Apē
Par Pavasara gadatirgus organizēšanu Gaujienas pagastā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, 21. panta pirmās
daļas 27. punktu, saskaņā ar Apes novada domes 24.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.21/2013
„Par pašvaldības nodevām Apes novadā” un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības
komitejas 20.04.2017. lēmumu (prot.Nr.5, 16 .p.) ,
Sarīkot Apes novada domes pasākumu – Pavasara gadatirgu (turpmāk tekstā „Tirgus”) Gaujienā,
Gaujienas pagastā svētdien – 2017.gada 14.maijā:
1. Tirgus norises vietu noteikt Gaujienas Muižas ansambļa teritorijā.
2. Tirgus darba laiks no plkst. 9:00 – 13:00.
3. Noteikt, ka atbildīgais par tirgus teritorijas sakārtošanu pirms un pēc pasākuma norises un
sabiedrisko tualešu pieejamību ir Gaujienas komunālās saimniecības vadītājs DOMINIKS
GRIZĀNS.
4. Noteikt, ka atbildīgais par elektrības pieslēgumu pieejamību un darbības drošību tirgus
teritorijā ir Gaujienas komunālās saimniecības vadītājs DOMINIKS GRIZĀNS.
5. Noteikt, ka Tirgū atļauts piedalīties ikvienam interesentam, par to uzņemoties atbildību un
ievērojot Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktās prasības, Apes novada domes
saistošajos noteikumos noteikto un pasākuma organizēšanas noteikto kārtību.
6. Noteikt Gaujienas tautas nama vadītāju LAIMU POŠEVU un tūrisma darba organizatori
SANITU SPROĢI par atbildīgajām personām par darbu koordināciju un normatīvajos aktos
noteikto Tirgus norises saskaņošanu ar uzraugošajām institūcijām, reklāmu izvietošanu un
tirdzniecības vietu ierādīšanu tirgus dalībniekiem.
7. Noteikt atbildīgo par nodevu iekasēšanu Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāju
MARUTU JAVU.
8. Noteikt atbildīgo par kārtības nodrošināšanu un transporta plūsmas organizēšanu Tirgus
norises laikā administratīvās lietvedības inspektoru ZIGURDU SAFRANOVIČU.
Domes priekšsēdētāja
Astrīda HARJU
12

LATVIJAS REPUBLIKA
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Reģ. Nr. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2017.gada 26.aprīlī

Sēdes protokols Nr. 8, 10. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 70
Apē

Par līdzfinansējumu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku
attīstības programmas (LAP) atbalstītā projekta „Sabiedrībai nozīmīgu pakalpojumu
infrastruktūras izveide Apes Svētā Mateja evaņģēliski luteriskajā draudzē ” realizācijai
Pamatojoties uz Apes Svētā Mateja evaņģēliski luteriskās draudzes 07.04.2017. iesniegumu,
kas reģistrēts Apes novada domē 10.04.2017. ar Nr. A/3-12.1/563, par līdzfinansējuma piešķiršanu
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (FLFLA) Latvijas lauku attīstības programmas (LAP)
atbalstītā projekta „Sabiedrībai nozīmīgu pakalpojumu infrastruktūras izveide Apes Svētā Mateja
evaņģēliski luteriskajā draudzē ” realizācijai, un likuma ”Par pašvaldībām” 12.pantu un 15.panta
pirmās daļas 4., 5, punktu, Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 20.04.2017.
lēmumu (prot.Nr.5, 13.p.),

1. Piešķirt Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (FLFLA) Latvijas lauku attīstības
programmas (LAP) pasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” atbalstītā projekta
„Sabiedrībai nozīmīgu pakalpojumu infrastruktūras izveide Apes Svētā Mateja evaņģēliski
luteriskajā draudzē ” realizācijai nepieciešamo līdzfinansējumu EUR900,00 (deviņi simti eiro
un 00 cents).
2. Pēc projekta realizācijas priekšfinansējumu atgriest Apes novada domes budžetā.
3. Finansējuma avots – Apes novada domes budžeta rezerves fonda līdzekļi.
4. Apes novada domes izpilddirektoram V.DANDENAM noslēgt līgumu ar Apes Svētā Mateja
evaņģēliski luterisko draudzi par projekta realizāciju.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU
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LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
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2017.gada 26.aprīlī

Sēdes protokols Nr. 8, 11. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 71
Apē

Par finansiālu atbalstu E. Muceniekam dalībai pasaules mēroga hokeja turnīrā Francijā
Izskatot I.Mucenieces 11.04.2017. iesniegumu, kas 12.04.2017. saņemts un reģistrēts Apes
novada domē ar Nr.A/3-16/99, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
6.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kā arī Apes novada pašvaldības 23.04.2015. saistošos
noteikumus Nr.6/2015 “Par pašvaldības atbalstu sporta sasniegumu veicināšanai” 3.1., 8.punktu un
Finanšu un tautsaimniecības pastāvīgās komitejas 20.04.2017.. lēmumu (prot.5 Nr.18),
1. Piešķirt atbalstu Apes novada Trapenes pagasta iedzīvotāja E. MUCENIEKA dalībai pasaules
mēroga hokeja turnīrā Francijā, Šamonī pilsētā no 02.05.2017.-06.05.2017. “Latvia Select”
komandas sastāvā EUR300,00 (trīs simti eiro) apmērā.
2. Finansējuma avots Apes novada domes budžets.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU
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APES NOVADA DOME
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Sēdes protokols Nr. 8, 12. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 72
Apē

Par Apes novada domes 24.02.2017.lēmuma Nr. 22 „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 24.02.2017.lēmuma Nr. 22 „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 18.04.2017. plkst. 14.00 nebija iesniegusi
pieteikumu dalībai izsolē un samaksājusi izsoles nodrošinājumu, pamatojoties uz
uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 3.punktu:
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 24.02.2017.lēmumu Nr. 22 „Par nekustamā īpašuma
„Karjeri”, īpašuma kadastra Nr. 3625 004 0064, „Karjeri” Apes pagasts, Apes novads,
LV-4337 izsoles noteikumu apstiprināšanu”.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU
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Satur ierobežotas pieejamības informāciju

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 26.aprīlī

Sēdes protokols Nr. 8, 13. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 73
Apē
Par naudas balvas piešķiršanu

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

.
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Sēdes protokols Nr. 8, 14. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 74
Apē

Par dalību Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001”Karjeras atbalsts
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4., 10. punktu,
21.panta pirmās daļas 23.punktu , Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 15.punktu, Ministru
Kabineta 2016. gada 7.jūnija noteikumiem Nr. 359 "Darbības programmas "Izaugsme un
nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam
izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi",
atbilstoši 2017.gada 3.aprīļa Sadarbības līgumam Nr. 4.-8.3.3/53 ar Valsts izglītības attīstības
aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta īstenošanu un saskaņā ar Apes novada domes
Izglītības, kultūras un sporta komitejas 18.04.2017. lēmumu (prot.Nr.4, 2.p.) un Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 20.04.2017. lēmumu (prot.Nr.5, 9.p.),
1.

2.

3.
4.

Piedalīties darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta
mērķa " Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs" Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 īstenošanā kā
partnerim laika periodā no 2017.gada 1.aprīļa līdz 2020.gada 31.decembrim.
Uzdot Apes novada domes izpilddirektoram Viesturam Dandenam nodrošināt Apes
novada izglītības iestāžu – līgumā minēto izmēģinājumskolu (Dāvja Ozoliņa Apes
vidusskola, Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola, Trapenes pamatskola) dalību projekta
realizācijā.
Apes novada pašvaldības izglītības darba speciālistei Guntai Ļuļei koordinēt projekta
realizāciju.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU
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Sēdes protokols Nr. 8, 15. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 75
Apē
Par Apes novada amatierkolektīvu vadītāju atalgojuma izmaiņām

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 5.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, 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”, “Kārtību, kādā tiek noteikts amatierkolektīvu
vadītāju atalgojums Apes novada tautas, kultūras un saieta namos” un saskaņā ar Apes novada domes
Finanšu un tautsaimniecības komitejas 20.04.2017. lēmumu (prot.Nr.5, 10.p.) ,
1. Izdarīt grozījumus Apes novada domes 22.12.2016. lēmuma Nr.207 (prot. Nr.20, 7.p.) “Par
Apes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku amatu kataloga un mēnešalgas
apstiprināšanu” 7. pielikumā …..
2. Lēmums stājas spēkā ar 2017.gada 1.maiju.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU
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Sēdes protokols Nr. 8, 16. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 76
Apē
Par pašvaldības Deinstitucionalizācijas vadības grupas izveidi

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.,7.,un 8.punktu, likuma
“Par sociālo drošību” 2.pantu, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 2.pantu,
Atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumu Nr.313 “Darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai
aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu
pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija”
īstenošanas noteikumi” 32.1.2., 32.2.2. un 35.2.apakšpunktam Labklājības ministrija sadarbībā ar
sociālajiem partneriem izstrādā pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem, bāreņu un bez
vecāku gādības palikušu bērnu, kas atrodas bērnu aprūpes iestādē, un bērnu ar funkcionāliem
traucējumiem, kas dzīvo ģimenē, vērtēšanas kritērijus un individuālā izvērtējuma metodiku,
Rīcības plānu deinstitucionalizācijas īstenošanai 2015.-2020. gadam (apstiprināts ar Labklājības
ministra 2015.gada 15.jūlija rīkojumu Nr.63) 6.1.punktu un Sadarbības līgumu par projekta “Vidzeme
iekļauj” īstenošanu (noslēgts Cēsīs 2016.gada 30.martā) 4.1.punktu,
1. Izveidot deinstitucionalizācijas vadības grupu, kuras sastāvā iekļaut:
1.1. Jāni LIBERTU- Domes priekšsēdētājas vietnieku;
1.2. Maiju KĀRKLIŅU- Sociālā dienesta vadītāju;
1.3. Marutu JAVU- Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāju;
1.4. Lieni ĀBOLKALNI-Teritorijas attīstības nodaļas vadītāja vietnieci;
1.5. Vitu ANDERSONI- Bērnu sociālās aprūpes centra “Gaujiena” vadītāju.
2. Noteikt Pašvaldības Deinstitucionalizācijas vadības grupas funkcijas:
2.1. sagatavo un sniedz plānošanas reģionam informāciju par infrastruktūras objektiem,
pašvaldībā esošajiem un plānotajiem pakalpojumiem un pieprasījumu pēc tiem;
2.2. nodrošina Deinstitucionalizācijas pamatprincipu ievērošanu sabiedrībā balstītu
pakalpojumu plānošanā un sniegšanā;
2.3. organizē jaunu sabiedrībā balstītu pakalpojumu izveidi;
2.4. organizē pakalpojumu sniegšanu atbilstoši reģiona Deinstitucionalizācijas plānam;
2.5. pārrauga klientu sagatavošanas un pakalpojumu sniegšanas procesa īstenošanu
pašvaldības līmenī;
2.6. veicina vietējās sabiedrības izpratni par projekta mērķa grupām, informējot par to
vajadzībām un iespējām un piesaistot mērķa grupas pašvaldības kopienas aktivitātēs;
2.7. sadarbojas ar reģiona Deinstitucionalizācijas vadības grupu.
Domes priekšsēdētāja
Astrīda HARJU
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Sēdes protokols Nr. 8, 17. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 77
Apē
Par Apes novada Sociālā dienesta noteikumu
„Atbalsta pakalpojumi higiēnas nodrošināšanā” grozījumiem

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6. un 7.punktu, 21.panta pirmās daļas
14.punkta g) apakšpunktu un 27.punktu un Apes novada domes Sociālā dienesta nolikuma 10.punktu,
kas nosaka kārtību, kā tiek organizēti un sniegti sociālie pakalpojumi Apes novadā, kā arī pamatojoties
uz Apes novada domes Sociālo jautājumu komitejas 18.04.2017. sēdes lēmumu un Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 20.04.2017.. sēdes lēmumu (prot.Nr.5, 11.p.),
1. Veikt grozījumus Apes novada domes Sociālā dienesta noteikumos „Atbalsta pakalpojumi
higiēnas nodrošināšanā”.
2. Lēmums stājas spēkā ar 2017.gada 1.maiju.
Pielikumā: Grozījumi Apes novada domes Sociālā dienesta noteikumiem „Atbalsta pakalpojumi
higiēnas nodrošināšanā” .
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU
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Apstiprināti
ar Apes novada domes 26 04.2017.
lēmumu Nr.77 (prot. Nr.8., 17.p.)
Apes novada domes Sociālā dienesta noteikumi
„Atbalsta pakalpojumi higiēnas nodrošināšanā”
Izdoti saskaņā ar LEADER realizēto projektu
„Apes novada Sociālā dienesta alternatīvo
pakalpojumu telpas pilnveidošana”
“Ināras un Borisa Teterovu” fonda atbalstītā projekta pēctecība
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6. un 7.punktu, 21.panta pirmās daļas
14.punkta g) apakšpunktu un 27.punktu
1.Atbalsta pasākumi higiēnas nodrošināšanā ietver veļas mazgāšanas, veļas žāvēšanas un dušas
izmantošanas iespējas.
2.Atbalsta pakalpojumu higiēnas nodrošināšanā mērķis ir sniegt iespēju sociālās atstumtības riskam
pakļautām personām sociālās funkcionēšanas spēju uzlabošanai.
3.Atbalsta pakalpojumi higiēnas nodrošināšanā tiek sniegti personām, kuru deklarētā dzīves vieta ir
Apes novada administratīvajā teritorijā.
4.Atbalsta pakalpojumi tiek nodrošināti:
4.1. Apes novada Sociālais dienests Tirgus iela 5, Ape, Apes novads (veļas mazgāšana, duša).
4.2. Apes novada Gaujienas sociālo pakalpojumu centrs, “Mežniecība-1”, Gaujiena, Apes
novads (veļas mazgāšana, duša).
4.3. Apes novada Trapenes sociālo pakalpojumu punkts, Rīti-13, Trapene, Apes novads (veļas
mazgāšana, veļas žāvēšana).
5.Pakalpojumi pieejami:
5.1.Trūcīgām ģimenēm ar bērniem;
5.2.Pensijas vecuma personām;
5.3.Personām ar invaliditāti;
5.4.Represētām personām;
5.5.Černobiļas AES seku likvidācijas dalībniekiem;
5.6.Krīzes situācijā.
6.Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
6.1.Izziņa par trūcīgas ģimenes/personas statusam;
6.2.Invalīda apliecība;
6.3.Pensionāra apliecība;
6.4.Represētās personas apliecība;
6.5.Černobiļas AES seku likvidācijas dalībnieka apliecība.
7.Atbalsta pakalpojumu higiēnas nodrošināšanā pakalpojumu maksa var tikt grozīta, saskaņā ar Apes
novada domes pieņemtiem lēmumiem, kas regulē maksu par komunālajiem pakalpojumiem,
elektroenerģijas resursu patēriņu.
8.Maksa par atbalsta pakalpojumu higiēnas nodrošināšanā ir noteikta saskaņā ar šo noteikumu
pielikumu Nr.1.
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9.Atbalsta pakalpojumu higiēnas nodrošināšanā pakalpojumu darba laiki:
Diena
Vieta
Darba laiks
Otrdiena
Apes novada Sociālais
10.00- 16.00
dienests Tirgus iela 5, Ape.

Ceturtdiena

Gaujienas sociālo
pakalpojumu centrs
“Mežniecība-1”, Gaujienas
pagasts, Apes novads

10.00- 15.00

Trapenes sociālo pakalpojumu
punkts “Rīti” - 13 , Trapenes
pagasts, Apes novads
Apes novada Sociālais
dienests Tirgus iela 5, Ape.

10.00- 16.00

Gaujienas sociālo
pakalpojumu centrs
“Mežniecība-1”, Gaujienas
pagasts, Apes novads

13.00- 17.00

Trapenes sociālo pakalpojumu
punkts “Rīti” - 13 , Trapenes
pagasts, Apes novads

10.00- 16.00

10.00- 16.00

10.Maksa par pakalpojumu:
Pakalpojuma veids
Duša
bērniem
pakalpojuma „Aprūpe mājās” ņēmējiem

Cena
2.00 euro (1.65 euro un PVN 0.35 euro)
1.00 euro (0.83 euro un PVN 0.17 euro)
1.50 euro (1.24 euro un PVN 0.26 euro)

Veļas mazgāšana
pakalpojuma „Aprūpe mājās” ņēmējiem

2.00 euro (1.65 euro un PVN 0.35 euro)
1.50 euro (1.24 euro un PVN 0.26 euro)

Veļas žāvēšana
1.00 euro (0.83 euro un PVN 0.17 euro)
11.Norēķināties par pakalpojumiem pirms to saņemšanas ir iespējams:
Apes novada kasē, Stacijas ielā 2, Apē, Apes novads LV 4337 (pirmajā stāvā);
Apes novada Gaujienas pagasta kasē, “Nolejas”, Gaujienas pagasts, Apes novads LV 4339.
Apes novada Trapenes pagasta kasē, “Pagastmāja”, Trapenes pagasts, Apes novads LV 4348, vai pie
aprūpētāja pakalpojuma saņemšanas vietā, pretī saņemot stingrās uzskaites kvīti.
12.Grozījumi stājas spēkā ar 2017.gada 1.maiju.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU
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Sēdes protokols Nr. 8, 18. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 78
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”
(Sociālā dienesta aprūpētājs Trapenē)

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 Finanšu un tautsaimniecības komitejas 20.04.2017. lēmumu (prot.Nr.5,
12.p.),
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”,
39.punktā “Sociālais darbs”, pievienojot amatu “Sociālā dienesta aprūpētājs Trapenē”:
Saime
(apakš
saime),
līmenis

Amata
nosaukums

Līmeņa
raksturojums

Amata paraugapraksts

Vienādo
amatu
skaits

Mēnešalgu
grupa
atbilstoši
līmenim

I

Sociālā
dienesta
aprūpētājs
Trapenē

Strādā cita
speciālista
pārraudzībā, veic
vienkāršus
aprūpes darbus

Strādā cita speciālista
vadībā
Tīra un uzkopj telpas
Apkopj klientus
Atbilstoši sarakstam
nodrošina klientu
apkopšanai
nepieciešamo
materiālu un
priekšmetu pieejamību
Transportē klientus

1

3

Mēnešalgu
diapazons

2. 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” 2.pielikumā “Apes novada domes, administrācijas un iestāžu
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darbinieku amatu un mēnešalgas saraksts Apē”, papildinot 2.4. sadaļu “Sociālais dienests” ar
amatu “Aprūpētājs Trapenē” šādā redakcijā:
2.4. Sociālais dienests
Piezīmes
Mēnešalga
Mēnešalga
normālajam
nepilnajam darba
darba laikam
laikam
Mēnešalga kopā
Aprūpētājs
Trapenē

389

116.7

116.7

3. Veikt grozījumus Apes novada domes 25.10.2012. sēdes lēmumā Nr.289 (prot.Nr.16,
9., 10.p.) “Apes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”
1.pielikumā un Apes novada domes lēmumā Nr.289 (prot.Nr.16, 9.p., 10.p.) “Apes novada
pašvaldības darbinieku novērtēšanas sistēmas nolikuma” 5.pielikumā, saskaņā ar Lēmuma 1.
punktā veiktajām amata izmaiņām.
4. Finansējums – Apes novada Sociālā dienesta budžets.
5. Lēmums stājas spēkā ar 01.05.2017.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU
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Sēdes protokols Nr. 8, 19. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 79
Apē

Par papildinājumiem Apes novada domes 24.11.2016. lēmumā Nr.192 “ Par Sociālās aprūpes
centra „Trapene” ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma maksas
noteikšanu”
Pamatojoties uz situācijas analīzi, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu,
21.panta pirmās daļas 14.punktu g) apakšpunktu, Ministru kabineta 13.07.1999. noteikumu Nr.250
„Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 13.punktu, Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumu Nr.275
„Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā
pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6.punktu, Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 20.04.2017. lēmumu (sēdes protokols Nr.5, 18.p) dome nolemj:
1. Papildināt Apes novada domes 24.11.2016. lēmumu Nr.192, “ Par Sociālās aprūpes centra
„Trapene” ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma maksas
noteikšanu” ar 2.5.punktu:
1.1. “2.5.Segt uzturēšanās izmaksas 50% apmērā, politiski represētajām personām, nacionālās
pretošanās kustību, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas
un 1991.gada barikāžu dalībniekiem, no konkrētam klientam noteiktās uzturēšanās
maksas”.
2. Lēmums stājās spēkā 01.05.2017.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU
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