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
2016.gada 24.novembrī

Sēdes protokols Nr. 18, 1. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.184
Apē

Par Bērnu sociālās aprūpes centra “Gaujiena” grāmatvedības uzskaites strukturizēšanu un
tiesību un saistību pārņemšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 6.punktu, kurā noteikta
Domes kompetence apstiprināt pašvaldības teritoriālo dalījumu un tā pārvaldes struktūru, 8. punktu,
kas nosaka tikai domes tiesības pieņemt lēmumus izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības
iestādes, pašvaldības kapitālsabiedrības, biedrības un nodibinājumus un apstiprināt pašvaldības
iestāžu nolikumus, kā arī balstoties uz Apes novada pašvaldības nolikuma (apst.28.06.2013.
Lēm.Nr.227, prot.Nr.11,1.p.) 9.2.punktu un 11.punktu, kuros noteikts, ka Apes domes Administrācijas
struktūrvienības darbojas, pamatojoties uz administrācijas nolikumu un administrācijas struktūrvienību
nolikumiem, kā arī iestādes „Apes novada dome” nolikuma (apst. 25.07.2013., lēmums Nr.257,
prot.Nr.13, 14.p.) 7.1.2. p. un 8.punktu, kur noteikts tiesiskais pamats Finanšu grāmatvedības nodaļas
nolikuma izstrādei,
Apkopojot iepriekšminēto un Apes novada domes 2013.gada 24.oktobra lēmuma Nr.339 „Par
Apes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas nolikuma apstiprināšanu” (prot.Nr.17, 17.p.)
24.11.2016. grozījumiem un tā pārejas noteikumiem, ar 15.03.2017. tiek likvidēts attiecīgs grāmatveža
amats: Bērnu sociālās aprūpes centra “Gaujiena” grāmatvedis. Nolikumā noteikti Finanšu un
grāmatvedības nodaļas uzdevumi, kuros nodaļai jāveic nepieciešamie administratīvie pasākumi
budžeta izpildes procesa, ieņēmumu un izdevumu uzskaites nodrošināšanai, kā arī jākontrolē finanšu
disciplīna un domes budžeta līdzekļu izlietojums un jāveic grāmatvedības uzskaite par domes un tās
iestāžu un struktūrvienību tāmes izpildi, ņemot vērā likvidējamo amata vietu Bērnu sociālās aprūpes
centrā “Gaujiena”, strukturizējot tā grāmatvedību un nododot visu grāmatvedības uzskaiti, tiesības un
saistības no iepriekšminētā Bērnu sociālās aprūpes centra “Gaujiena” uz Apes novada domi - Apes
novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības
komitejas 21.11.2016. lēmumu (prot.Nr.14 1.p.) ,
Noteikt, ka Bērnu sociālās aprūpes centra “Gaujiena” grāmatvedības uzskaites tiesību un saistību
pārņēmējs, strukturējot grāmatvedības uzskaiti, pamatojoties uz Finanšu grāmatvedības nodaļas
nolikuma nosacījumiem, ir Apes novada dome.
2. Atbildīgais par lēmuma organizatorisko nodrošinājumu ir Apes novada domes Finanšu un
grāmatvedības nodaļas vadītāja Maruta JAVA.
3. Uzdot Bērnu sociālās aprūpes centra “Gaujiena” vadītājai Vitai ANDERSONEI Darba likumā
noteiktā kārtībā brīdināt darbinieku par amata “grāmatvedis” likvidēšanu.
4. Pilnvarot Apes novada domes izpilddirektoru Viesturu DANDENU parakstīt ar lēmuma izpildi
saistītos dokumentus.
1.
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Sēdes protokols Nr. 18, 2. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.185
Apē

Par grozījumiem Apes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas nolikumā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 6.punktu, Apes novada
pašvaldības nolikuma (apst.28.06.2013. Lēm.Nr.227, prot.Nr.11,1.p.) 9.2.punktu un 11.punktu un
iestādes „Apes novada dome” nolikuma (apst. 25.07.2013., lēm. Nr.257, prot.Nr.13, 14.p.) 7.1.2. p.
un 8.punktu un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 21.11.2016. lēmumu
(prot.Nr.14. 2.p.) ,
1. Izdarīt šādus grozījumus Apes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas nolikumā
(turpmāk- nolikums) (apst. 24.10.2013. ar Lēm.Nr.339 (prot.Nr.17. 17.p.):
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

izslēgt 2.1.6. apakšpunktā teksta daļu “…Gaujienas sociālās aprūpes centra…”;
aizstāt apakšpunktā 4.5.1.3. “grāmatvedības darbinieki”:
amatu “ekonomiste- grāmatvede” ar “grāmatvede;
izslēgt apakšpunktā 4.5.1.4.” iestāžu grāmatvedības darbinieki”:
nosaukumu “ Bērnu sociālās aprūpes centrā „Gaujiena”;
papildināt Nolikuma sadaļu “ Noslēguma jautājumi” šādā redakcijā:
8.4. Noteikt pārejas periodu līdz 2017.gada 15.martam, ar mērķi sagatavot Apes novada
pašvaldības 2016.gada pārskatu, saglabājot sekojošu amata vietu :
8.4.1.Bērnu sociālās aprūpes centra “Gaujiena “ grāmatvedis .
8.5. Finansējums atlīdzībai pārejas periodā Bērnu sociālās aprūpes centra “Gaujiena“
grāmatvedim tiek segts no Apes novada domes pamatbudžeta līdzekļiem”.

2. Grozījumi stājas spēka 01.01.2017.
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Sēdes protokols Nr. 18, 3. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.186
Apē

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu
Apes novada pašvaldība ir saņēmusi SIA “ZAAO” 2016.gada 27.oktobra vēstuli Nr.1-25/272
“Par izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas maksā” (turpmāk - Vēstule) un tai pievienoto sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķinu.
Vēstulē SIA „ZAAO” ir norādījusi, ka, ņemot vērā to, ka likumprojekts „Grozījumi Dabas
resursu nodokļa likumā” paredz dabas resursu nodokļu likmes par sadzīves atkritumu apglabāšanu
paaugstināšanu no līdzšinējiem EUR 12,00 par tonnu līdz EUR 25,00 par tonnu sākot ar 2017.gada
1.janvāri, gadījumā, ja stātos spēkā šādas likuma izmaiņas, SIA „ZAAO” iesniedz iespējamās maksas
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu aprēķinu, palielinot to proporcionāli dabas resursu nodokļa
pieaugumam, ievērojot šīs izmaksu komponentes īpatsvaru līdzšinējā maksas apmērā.
Līdz ar to maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu turpmāk, gadījumā, ja spēkā stāsies
grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā, būs 18,04 EUR, ko veidos:
1) maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās
atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu un uzturēšanu atbilstoši
līgumam, ko noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs, kā arī izmaksas to sabiedrības
izglītības pasākumu finansēšanai, kuri vērsti uz atkritumu radītāju izglītošanu atkritumu
apsaimniekošanas jomā – 10,95 EUR apmērā par 1 m3;
2) sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu
atkritumu poligonā "Kaudzītes"– 3,84 EUR apmērā par 1 m3;
3) dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā –
3,25 EUR apmērā par 1 m3.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma
39.panta pirmo daļu, Apes novada domes saistošiem noteikumiem Nr.11/2011. “Par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu Apes novadā”, SIA „ZAAO” 2016.gada 27.oktobra vēstulē Nr. 1-25/272
norādītajiem apstākļiem un maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas aprēķinu, Apes novada
dome nolemj:
1. Apstiprināt SIA „ZAAO” iesniegto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķinu un
noteikt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Apes novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā 18,04 EUR par 1 m3 atkritumu (bez PVN);
2. Lēmums stājas spēkā, ja spēkā stājas grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā, kas paredz
sākot ar 2017.gada 1.janvāri palielināt dabas resursa nodokli par sadzīves atkritumu
apglabāšanu uz EUR 25,00 par tonnu sadzīves atkritumu;
3. Gadījumā, ja stājas spēkā šis lēmums, atzīt par spēku zaudējušu Apes novada domes
2013.gada 28.novembra (prot. Nr.20, 21.p.) lēmumu Nr.371 “Par maksas par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu noteikšanu”.

4. Gadījumā, ja stājas spēkā šis lēmums, uzdot Apes novada domes izpilddirektoram Viesturam
DANDENAM sagatavot grozījumus 02.09.2013. līgumā Nr.127/13 par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Apes novada administratīvajā teritorijā.
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Sēdes protokols Nr. 18, 4. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.187
Apē

Par grozījumu veikšanu Apes novada domes 26.11.2015. lēmumā Nr.227 (sēdes protokola Nr.14,
9.p.) “Par Apes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku amatu kataloga,
mēnešalgu saraksta apstiprināšanu”
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu,
Latvijas Republikas 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 samaksas un tās
noteikšanas kārtību, Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 21.11.2016. sēdes
lēmumu (prot. Nr.14, 5.p.),
1. Veikt grozījumus Apes novada domes 26.11.2015. lēmumā Nr.227 (sēdes protokola Nr.14, 9.p.)
„Par Apes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku amatu kataloga, mēnešalgu
saraksta apstiprināšanu”:
1.1. 1.pielikumā “Apes novada pašvaldības iestāžu Amatu katalogs” 41.punktā “Transportlīdzekļa
vadīšana”, pievienot amatu “Trapenes pagasta pārvaldes autobusa vadītājs”.
Saime
(apakšsaime)
līmenis

III

Amata
nosaukums

Trapenes
pagasta
pārvaldes
autobusa
vadītājs

Līmeņa
raksturojums

Amata
paraugapraksts

Vienādo
amatu
skaits

Vada speciālo
transportlīdzekli
Vada autobusu,
pārvadā iestādes
skolēnus vai
klientus

Vada speciālo transportlīdzekli,
strādā ar atbilstošu speciālo
tehniku
Vada autobusu.
Vada speciālo transportlīdzekli,
strādā ar atbilstošu speciālo
tehniku.
Regulāri rūpējas, lai
transportlīdzekļi būtu darba
kārtībā.

Mēnešalgu
grupa
atbilstoši
līmenim

380-551
1

7

1.2. 5. pielikumā „Apes novada domes, administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un darba algu
saraksts Trapenē” 5.1. punktā pievienot 1 amatu: „Trapenes pagasta pārvaldes autobusa vadītājs”
šādā redakcijā:
Amata nosaukums
Trapenes pagasta
pārvaldes autobusa
vadītājs

Mēnešalga normālajam
darba laikam
Stundas tarifa likme
EUR 2.42

Mēnešalga nepilnajam
darba laikam

Mēnešalga kopā Euro
Stundas tarifa likme
EUR 2.42

2. Finansējuma avots Trapenes pagasta pārvaldes budžets.
3. Lēmums stājas spēkā ar šā gada 01.12.2016.
Domes priekšsēdētāja
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SATUR IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJU
Nomnieku, lietotāju,
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Sēdes protokols Nr. 18, 5. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.188
Apē

Par nekustāmā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu
Apes novada dome konstatējusi, ka zemāk minētās fiziskās personas-nomnieki, zemes
lietotāji, īpašnieki ir vai nu miruši vai tiem beigušās īpašumu lietošanas tiesības un iestājies
parāda noilguma termiņš.
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu Apes novada domes
nodokļu administratore veic Apes novadam piekritīgo nodokļu administrēšanu normatīvajos aktos
noteiktās kompetences ietvaros un rosina pieņemt attiecīgu lēmumu.
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, kas
nosaka, ka nodokļu parādi dzēšami fiziskai personai -nodokļu maksātājam-viņa nāves gadījumā, ja
nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas.
Likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otrajā daļā ir noteikts, ka noteiktajā laikā
nenomaksāto nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen
bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām” un Administratīvā procesa likuma
noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
360.panta 4.daļu – administratīvais akts nav izpildāms, ja kopš tā spēkā stāšanās pagājuši vairāk nekā
3 gadi, ņemot vērā iepriekš minēto, Apes novada dome secina, ka lēmuma pielikumā katrai norādītai
personai piedzenamais parāds nepastāv/ir iestājies nodokļu parāda piedziņas noilgums/, kā noteikts
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktā, jāsecina, ka konkrētajos
gadījumos uz iepriekš minēto personu nodokļu parādiem nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu triju gadu laikā no maksāšanas termiņa iestāšanās.
Likuma ”Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā
nekustāmā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas šā panta pirmajā daļā
noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgā pašvaldība, papildus iepriekš minētajam likuma „Par nodokļiem
un nodevām” 25.panta ceturtajā daļā ir noteikts, arī, ka VID un attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī
publicē savā mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu.
Ja dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis
atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otrajai daļai, kas nosaka, ka par nodokļu un
nodevu samaksas termiņa nokavējumu pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda –no
laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, pieņemot lēmumu, lai
precizētu norakstāmo summu dzēst nodokļa parāda pilnu apmēru.
Ņemot vērā 2016.gada 21.novembra Finanšu un tautsaimniecības komitejas lēmumu (prot. Nr14.,6.p.)
1.Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu un nokavējuma naudu:

Nomnieks
Lietotājs
īpašnieks

Nekustamā
īpašuma
Kad. Nr

Pamatparāds
euro

Nokavēju
ma
Nauda
/euro/
41.55

Kopā
euro

Piezīmes

…..

Grāvīši
36840060064

…..

Kalnabrūži
36840060048

41.55
Zeme2003.g.
86.91
Zeme2001.g.

83.10

86.91

173.82

41.44

82.88

Zīleskalni noma
36840050072

41.44
Zeme-19992005.
8.28
Zeme-2003

8.28

16.56

….

Zaķusala noma
36840020134

13.93
Zeme-2004

13.93

27.86

….

Līzespasta
zirgu
pasta
stac.36840020158
Sniķeri
36840010040

12.49
Zeme-20012008
77.39
Zeme-2008

12.49

24.98

Īpašumtiesības
beidzas24.04.2003.
Parāda noilgums
Īpašumtiesības
beidzas-12.01.2001.nepareizi
uzlikts
aprēķins
,parāda
noilgums
Noma
beidzas
01.01.2006
Parāda noilgums
Noma
beidzas
01.01.2004
Parāda noilgums
Noma beidzas
31.12.2004.
Parāda noilgums
Lietotājs
Parāda noilgums

…..

Ķēniņkrasti noma

….

59.52

136.91

281.99

264.12

546.11

….

Nepareizi uzlikts
Aprēķins-nav nomas
līguma
Parāda noilgums

2.Gadījumā, kad, lēmuma pirmajā punktā minētajām personām ,dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa
parādu ,nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis, dzēst nodokļa parāda pilnu apmēru, tai
skaitā pieaugušo nokavējuma naudas apmēru un pamatparāda pieaugumu.
3.Publicēt Apes novada Domes mājas lapā www.apesnovads.lv informāciju par nokavējuma naudas
parādu dzēšanu.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža
ielā 13A,Valmierā,LV-4201 vai attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma
paziņošanas dienas.
Domes priekšsēdētāja
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Sēdes protokols Nr. 18, 6. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.189

Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Oburi”, Apes pagastā, īpašuma
kadastra Nr. 36250030123, sagatavošanu atsavināšanai
Izskatot xxxx, personas kods xxxxxx-xxxx, iesniegumu, kas saņemts 15.11.2016., un reģistrēts ar
Nr. A/3-16/228, par Apes novada pašvaldībai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
36250030123, ”Oburi” Apes pagastā, Apes novadā atsavināšanu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta
ceturtās daļas trešo punktu, Apes novada domes Finanšu komitejas 21.11.2016. lēmumu (prot.Nr.14, 7.p.),
1. Sagatavot atsavināšanai Apes novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Oburi”,
kadastra Nr. 36250030123, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
36250030123 ar platību 5,26 ha.
2. Slēgt vienošanos ar atsavināšanas pieteicēju xxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, par avansa
maksājuma EUR 300,00 (trīsi simti euro) iemaksu Apes novada domes kontā, kas
izmantojama sertificēta vērtētāju pakalpojumu apmaksai un publikāciju izdevumu segšanai.
Par iemaksātā avansa apjomu samazināt darījumā maksājamo summu ja atsavināšanas
pieteicējs iegūst īpašuma pirkuma tiesības. Ja īpašuma pirkuma tiesības iegūst cita persona,
tad piecu darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas veikt iemaksātā avansa
atmaksu.
3. Uzdot Pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai viena mēneša laikā sagatavot
atsavināšanas noteikumus un iesniegt to novada domei apstiprināšanai.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā
13A, Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma
paziņošanas dienas.
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Sēdes protokols Nr. 18, 7.p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.190
Apē
Par apmaksāta papildatvaļinājuma piešķiršanu
Apes novada domes priekšsēdētājai Astrīdai HARJU

Ņemot vērā Apes novada domes priekšsēdētājas Astrīdas HARJU 2016.gada 21.novembra
iesniegumu, kas saņemts Apes novada domē 2016.gada 21.novembrī un reģistrēts ar Nr.P-308, par
papildatvaļinājuma piešķiršanu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 42.panta
pirmo daļu, Darba likuma 69.panta 4.daļu, Apes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku
atlīdzības nolikuma 36.punktu un 2016.gada 21.novembra Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas lēmumu (prot.Nr.14, 8.p.) ,
1. Piešķirt Apes novada domes priekšsēdētājai Astrīdai HARJU, par laika periodu no 18.06.2015. līdz
17.06.2016., 10 (desmit) apmaksātas papildatvaļinājuma darba dienas par paaugstinātu darba
intensitāti, no 23.12.2016. līdz 06.01.2017. (ieskaitot).
2. Izmaksāt Astrīdai HARJU samaksu par atvaļinājuma laiku un darba samaksu par laiku, kas
nostrādāts līdz atvaļinājumam, aizejot atvaļinājumā (ne vēlāk kā vienu dienu pirms atvaļinājuma).
3. Uzdot Apes novada domes priekšsēdētāja vietniekam Jānim LIBERTAM veikt domes
priekšsēdētāja pienākumus domes priekšsēdētājas Astrīdas HARJU atvaļinājuma laikā no
23.12.2016. līdz 06.01.2017. (ieskaitot).

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU
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Sēdes protokols Nr. 18, 8.p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.191
Apē

Par Gaujienas mūzikas un mākslas skolas ikmēneša skolas uzturēšanas izdevumu
līdzfinansēšanas maksu apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 5.panta otro daļu, 15.panta pirmās daļa 4. un
5.punktu, Ministru kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumiem Nr. 382 „Interešu izglītības
programmu finansēšanas kārtība” , Apes novada pašvaldības nolikumu un saskaņā ar 2016.gada
21.novembra Finanšu komitejas sēdes lēmumu (prot.Nr.14, 9.p.),
1. Apstiprināt mēneša maksu profesionālās ievirzes izglītības programmā (mēneša maksa par
izglītības programmā noteikto mācību priekšmetu apguvi) Gaujienas mūzikas un mākslas skolas
uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanai:
1.1. vienam audzēknim 10,00 EURO vienā izglītības programmā (mūzikas vai mākslas
programmā);
1.2. 7,50 EURO katram audzēknim, ja mācās divi vai vairāki bērni no vienas ģimenes;
1.3. 15,00 EURO vienam audzēknim divās izglītības programmās (mūzikas un mākslas
programmās);
1.4. 7,50 EURO par katru izglītības programmu, ja mācās divi vai vairāki audzēkņi no
vienas ģimenes.
2. Apstiprināt mācību priekšmetu satura padziļinātai apguvei un papildus mācību priekšmetu
individuālās apmācības pašfinansēto stundu izmaksas, kas aprēķinātas atbilstoši Ministru kabineta
noteiktajai pedagoga algas likmei (ar nodokļiem):
Mācību
stundu
skaits EURO mēn.
nedēļā
0,5
1
1,5
2

10,60
21,30
32,00
42,70

3. Apstiprināt mēneša maksu interešu izglītības programmā Gaujienas mūzikas un mākslas skolas
uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanai: \
3.1. vienam audzēknim 10,00 EURO vienā izglītības programmā sagatavošanas klasē;
3.2. 7,50 EURO vienā izglītības programmā, ja mācās divi vai vairāki bērni no vienas ģimenes;
3.3. vienam audzēknim 15,00 EURO divās izglītības programmās sagatavošanas klasei (mūzikas
un mākslas programmās);
3.4. 7,50 EURO par katru izglītības programmu, ja mācās divi vai vairāki audzēkņi no
vienas ģimenes.
4. Noteikt, ka interešu izglītības mūzikas programmās (1.-9.klase) mēneša maksu veido mācību
priekšmetu individuālās apmācības pašfinansēto stundu izmaksas.

5. Audzēkņiem, kuri mācās profesionālās ievirzes mākslas programmā un interešu izglītības mūzikas
programmā, mēneša maksa papildus šo noteikumu 1.punktam tiek aprēķinātas pēc individuālās
apmācības pašfinansēto stundu izmaksām saskaņā ar 2.punktu.
6. Interešu izglītības audzēkņiem bez papildus maksas iespējams mācīties solfedžo un mūzikas
literatūru (grupu stundas).
7. Audzēkņiem, kuri mācās profesionālās ievirzes mūzikas programmā un interešu izglītības mākslas
programmā, mēneša maksa atbilst šo noteikumu 1.3.punktam.
8. Apstiprināt mēneša maksu vienam audzēknim 10,00 EURO interešu izglītības mākslas
programmā (1.-8.klase).
9. Noteikt vienam audzēknim mēneša maksu visās programmās par papildus pašfinansētajām
kolektīvajām grupu stundām:
9.1. 7,00 EURO par 1 stundu nedēļā ar grupas piepildījumu 7 – 10 audzēkņi;
9.2. 10,00 EURO par 1 stundu nedēļā ar grupas piepildījumu 5 – 6 audzēkņi;
9.3. 15,00 EURO par 1 stundu nedēļā ar grupas piepildījumu 2 – 4 audzēkņi.
10. Mēneša maksa jāsamaksā par tekošo mēnesi ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 15.datumam.
11. No mēneša maksas (izņemot pašfinansēto stundu apmaksas) var atbrīvot:
11.1. audzēkņus, kuriem ir teicamas sekmes un/vai aktīvi piedalījušies skolas rīkotajos pasākumos, kā arī
valsts un starptautiskos konkursos;
11.2. audzēkņus, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ (slimības u.c.) neapmeklē skolu vienu mēnesi un vairāk,
uzrādot attaisnojošu dokumentu.
12. Par audzēkņu atbrīvošanu no mēneša maksas lemj Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības
komiteja pēc pedagoģiskā padomes ierosinājuma uz katra mācību semestra sākumu.
13. Atzīt par spēkā neesošu 2013.gada 19.decembra lēmumu Nr. 384 Par Gaujienas mūzikas un mākslas
skolas ikmēneša skolas uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanas maksu apstiprināšanu.
14. Lēmums stājas spēkā ar 2017.gada 1.janvāri.

Domes priekšsēdētāja
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Sēdes protokols Nr. 18, 9. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.192
Apē

Par Sociālās aprūpes centra „Trapene” ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojuma maksas noteikšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 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 Sociālo jautājumu patstāvīgās komitejas 09.11.2016. lēmumu
(sēdes protokols Nr.5, 3.p) un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 21.11.2016.
lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 10.p):
1. Noteikt Sociālā aprūpes centra „Trapene” viena iemītnieka mēneša ilgstošas sociālās aprūpes
un sociālās reabilitācijas pakalpojumu izmaksas EUR 485.00 (četri simti astoņdesmit pieci
euro 00 centi);
2. Ja Sociālās aprūpes centra „Trapene” klients, kura deklarētā dzīvesvieta pakalpojuma
piešķiršanas brīdī ir Apes novadā un klienta pensija, piemaksas pie pensijas vai sociālā
nodrošinājuma pabalsts nesedz šī lēmuma 1.punktā noteiktās izmaksas, noteikt Apes novada
teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem līdzmaksājumu:
2.1. par esošajiem klientiem, kuri ievietoti aprūpes centrā līdz 31.12.2010 - EUR 106.50
(viens simts seši euro 50 centi) mēnesī,
2.2. esošajiem klientiem, kuri ievietoti aprūpes centrā līdz 31.12.2012 - EUR 150.00 (viens
simts piecdesmit euro 00 centi) mēnesī;
2.3. esošajiem klientiem kuri ievietoti aprūpes centrā līdz 31.12.2016 - EUR 180.00 (viens
simts astoņdesmit euro 00 centi) mēnesī;
2.4. par no jauna ievietotiem Apes novadā deklarētiem klientiem, līdzmaksājums līdz
EUR 180.00 (viens simts astoņdesmit eiro 00 centi).
3. Lēmums stājas spēkā 01.01.2017.
4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Apes novada domes 30.12.2015.
lēmumu Nr.239 (protokols Nr.15, 4.p.) „Par Sociālās aprūpes centra „Trapene” diennakts
sociālās aprūpes pakalpojuma maksas noteikšanu” .

Domes priekšsēdētāja
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Sēdes protokols Nr. 18, 10. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.193
Apē

Par Apes novada Sociālā dienesta dalību Latvijas pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienībā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 41.panta 4.
punktu, lai veicinātu informācijas apmaiņu un labas prakses piemēru sociālajā jomā, popularizēšanu
un, lai sekmētu Apes novada pašvaldības līdzdalību valsts sociālās politikas pamatnostādņu izstrādes
procesos, atbilstoši Apes novada domes Sociālo jautājumu patstāvīgās komitejas 09.11.2016.
lēmumam (sēdes protokols Nr.5, 4.p) un Apes novada domes Finanšu un attīstības jautājumu
pastāvīgās komitejas 21.11.2016. lēmumam (sēdes protokols Nr.14, 11.p) Apes novada dome nolemj :
1. Atbalstīt Apes novada Sociālā dienesta iestāšanos Latvijas pašvaldību sociālo dienestu
vadītāju apvienībā.
2. Finansēt gada biedru naudas nomaksu Latvijas pašvaldību sociālo dienestu apvienībai EUR72,00 apmērā, no Apes novada pašvaldības sociālā dienesta budžeta.
3. Deleģēt pārstāvībai Latvijas pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienībā Apes novada
Sociālā dienesta vadītāju Maiju Kārkliņu.
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Sēdes protokols Nr. 18, 11. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.194
Apē

Par dāvanu piešķiršanu Apes novada pirmsskolas vecuma bērniem un skolas vecuma bērniem,
kuri mācās Apes novada vispārizglītojošās mācību iestādēs līdz 4.klasei ieskaitot un sociālo
aprūpes centru klientiem
Pamatojoties uz Apes novada domes 28.11.2013.noteikumu ”Par godalgām, naudas balvām un
materiālo palīdzību Apes novadā” (sēdes protokols Nr.20, 2.punkts) 3.1.punktu , atbilstoši Apes
novada domes Sociālo jautājumu patstāvīgās komitejas 09.11.2016. lēmumam (sēdes protokols Nr.5,
5.p) un Apes novada domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 21.11.2016.
lēmumam (sēdes protokols Nr.14, 12.p) ,
1. Piešķirt dāvanas Ziemassvētkos Apes novada pirmsskolas vecuma bērniem un skolas
vecuma bērniem, kuri mācās Apes novada vispārizglītojošās mācību iestādēs līdz 4.klasei
ieskaitot, un Bērnu sociālās aprūpes centra “Gaujiena” klientiem.
2. Dāvana Ziemassvētkos tiek izsniegta mantiski – Ziemassvētku saldumu paciņas veidā,
vērtībā līdz 3,00 EUR (trīs euro 00 centi).
3. Finansējuma avots- Apes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļi.
4. Noteikt Apes novada Sociālo dienestu par atbildīgo iestādi lēmuma izpildei.
5. Uzdot Apes novada domes Sociālā dienesta vadītājai Maijai Kārkliņai organizēt kopēju
Ziemassvētku paciņu pasūtījumu un paciņu nodošanu pasākumu organizatoriem.
6. Uzdot novada pilsētas un pagastu kultūras iestāžu vadītājiem organizēt Ziemassvētku
pasākumu pirmsskolas vecuma bērniem, kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādes.
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Sēdes protokols Nr. 18, 12. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.195
Apē

Par dāvanu piešķiršanu no Apes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem Ziemassvētkos
pasniedzamām dāvanām Apes novada senioriem vecākiem par 80 gadiem
Pamatojoties uz Apes novada domes ar 28.11.2013. lēmumu Nr.350 (prot.Nr.20, 2.p.)
apstiprināto noteikumu “Par godalgām, naudas balvām un materiālo palīdzību Apes novadā” 2.4.2.
punktu noteikto un Apes novada domes 11.02.2016. saistošo noteikumu Nr. 2/2016 „Apes novada
pašvaldības budžets 2016.gadam” piešķirto finansējumu, atbilstoši Apes novada domes Sociālo
jautājumu patstāvīgās komitejas 09.11.2016. lēmumam (sēdes protokols Nr.5, 6.p) un Apes novada
domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 21.11.2016. lēmumam (sēdes protokols
Nr.14, 13.p),
1. Piešķirt dāvanas Ziemassvētkos Apes novada senioriem vecākiem par 80 gadiem.
2. Dāvana Ziemassvētkos tiek izsniegta mantiski – Ziemassvētku saldumu paciņas veidā, vērtībā
līdz EUR 4,50 (četri eiro 50 centi).
3. Finansējuma avots- Apes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļi.
4. Noteikt Apes novada Sociālo dienestu par atbildīgo iestādi lēmuma izpildei.
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Sēdes protokols Nr. 18, 13. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.196
Apē

Par grozījumiem domes 26.06.2015. lēmumā Nr. 121 (prot.Nr.8, 19.p.)
“Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Apes novada domes administrācijā un domes
iestādēs un struktūrvienībās “
Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmo daļu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta
g) apakšpunktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 20.pantu,
1.Izdarīt šādus grozījumus domes 26.06.2015. lēmumā Nr. 121 (prot.Nr.8, 19.p.) “Par maksas
pakalpojumu apstiprināšanu Apes novada domes administrācijā un domes iestādēs un
struktūrvienībās”:
1.1. Izteikt 1.pielikuma “Apes novada Apes pilsētas un Apes pilsētas teritorijā esošajās iestādēs
sniegtie maksas pakalpojumi” 2.6.apakšpunktu jaunā redakcijā.
2. Grozījumi piemērojami ar 01.10.2016.
Pielikumā: 1.pielikuma grozījumi - uz 1 lpp.

Domes priekšsēdētāja
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Ar grozījumiem
Apes novada domes 24.11.2016.
sēdes lēmums Nr. 196
(prot. Nr.18, 13.p.)
1.pielikums
Apes novada domes 26.06.2015.
Lēmumam Nr. 121 (prot.Nr.8,
19.p.)
Apes novada Apes pilsētas un Apes pilsētas teritorijā esošajās iestādēs sniegtie maksas pakalpojumi

Nr.pk.
2
2.6.

Pakalpojuma veids
Apes sporta kompleksā
Vingrošanas zāles noma interešu izglītības
nodarbībām

Domes priekšsēdētāja

Mērvienības

Cena bez PVN
(EUR)

PVN (EUR)

1 stunda

0.83

0.17

Astrīda HARJU

