LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-6337,
tālrunis / fakss 663 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2016.gada 28.aprīlī

Sēdes protokols Nr. 7, 1. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.49
Apē

Par sadarbības līguma apstiprināšanu ar Vidzemes plānošanas reģionu un Apes novada
domi par projekta “Vidzeme iekļauj” īstenošanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4., 6., 7. punktu, 21.panta
pirmās daļas 23.punktu, Apes novada pašvaldības domes 28.06.2013. saistošo noteikumu Nr.9/2013
„Apes novada pašvaldības nolikums” 87.punktu un 30.03.2016. noslēgto Sadarbības līgumu ar
Vidzemes plānošanas reģionu un Apes novada domi par projekta “Vidzeme iekļauj” īstenošanu,
reģistrēts Apes novada domē 12.04.2016. ar Nr. 40-16/S, un domes Finanšu un tautsaimniecības
komitejas 21.04.2016. sēdes lēmumu (prot. Nr. 7, 1.p.),

1.Apstiprināt 30.03.2016. noslēgto Sadarbības līgumu ar Vidzemes plānošanas reģionu un
Apes novada domi par projekta “Vidzeme iekļauj” īstenošanu.

Pielikumā:
1. Līgums-kopija uz 8 lpp. ar 1 pielikumu uz 1 lpp.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

SATUR IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-6337,
tālrunis / fakss 663 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2016.gada 28.aprīlī

Sēdes protokols Nr. 7, 2. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.50
Apē

Par grozījumiem Apes novada domes 26.11.2015. lēmumā Nr.227 (sēdes protokols Nr. 14, 9.p)
“Apes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku amatu kataloga, mēnešalgu
saraksta apstiprināšanu”
(Bērnu sociālās aprūpes centrs “Gaujiena”)
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 21.04.2016. lēmumu (prot. Nr. 6,
2.p.),
1. Veikt grozījumus Apes novada domes 26.11.2015. lēmuma Nr. 227 (sēdes protokols
Nr. 14, 9.p) “Apes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku amatu kataloga,
mēnešalgu saraksta apstiprināšanu” 4.pielikumā “Apes novada domes, administrācijas un
iestāžu darbinieku amatu un mēnešalgas saraksts Gaujienas teritorijā”:
1.1. izsakot 4.7. sadaļu jaunā redakcijā:
4.7. Bērnu sociālās aprūpes centrs “Gaujiena”
2. Lēmums stājas spēkā ar 01.01.2016.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

SATUR IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJU
Personu dati, dzīvesvietas

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-6337,
tālrunis / fakss 663 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2016.gada 28.aprīlī

Sēdes protokols Nr. 7, 3. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.51
Apē
Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu

Apes novada dome konstatējusi, ka zemāk minētajām fiziskajām un juridiskajām personām
lietošanas tiesības uz zemāk minētajiem īpašumiem ir beigušās. Pamatojoties uz likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 20.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli
administrē pašvaldība atbilstoši likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 25.1 panta pirmās daļas
2.punktu, kas nosaka, ka pārmaksātās nodokļu summas, ja nodokļu maksātājs ir likvidēts un izslēgts
no nodokļu maksātāju reģistra vai triju gadu laikā no konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas
termiņa nav pieprasījis pārmaksātās nodokļa summas atmaksu vai novirzīšanu kārtējo vai nokavēto
nodokļu maksājumu segšanai, tās dzēš un tās ieskaitāmas attiecīgās pašvaldības t.i. Apes novada
pašvaldības budžetā. Papildus iepriekš minētajam likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta
ceturtajā daļā ir noteikts, ka VID un attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājas lapā
internetā informāciju par nodokļu pārmaksu dzēšanu. Pamatojoties un likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas
21.04.2016. lēmumu (prot.Nr.6, 3.p.) dome nolemj:
1.Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas:
Bijušais īpašnieks,
Īpašuma nosaukums
lietotājs
Kad.Nr
Robežu iela-6
36050010310
Pasta iela-6
36050030605
Stacijas iela-10
36050010240
Vītoliņi
36250010074
Ilgas
36250010164
Eniķi-Žagatas
36250020008
Eniķi
36250020009
Druvas
36250030046
Krūmāji
36250040060

Pārmaksa
/ Euro/
0.51 /zeme/

Gads
2005.g.

0.01

2011.g.

19.76

2010.g.

0.01

2009.g.

0.03

2004.g.

0.67

2007.g.

0.03

2007.g.

0.03

2009.g.

0.03

2006.g.

Jurģīši-3
36250040086
Liepukalni
36250050086
Liepiņas
36250070016
Kalna iela 14a
36050051044
Muiža
36250030105
Tirgus iela-3
36050030614
Kalna iela-3
36050051028
Laurenes-2
36250030042
Jaungundegas
36250050100
Dunduri-2
36250030059
Vītumi-2
36250010176
Vītumi-3
36250010187
Lāči 2
36250030140
Vilkaste
36250070045
Muiža
36250030105
Salas
36250010091
Meži-1
36250080082
Melnupes
3625005009
Ģērmaņi
36250060093
Kalna iela-3
36050051028
Indrāni
36840020086
Tauriņi
36840020018
Ābeles
36840030282
Brūži-2
36840060055
Ogas-36
36840030378
Krastiņi-3
36840030376
Ogas-36
36840030378

0.11

2006.g.

0.01

2009.g.

0.01

2008.g.

0.01

2006.g.

0.17

2009.g.

0.03

2005.g.

0.09

2005.g.

0.01

2009.g.

4.27

2009.g.

1.62

2008.g.

3.70

2008.g.

0.85

2008.g.

0.01

2009.g.

20.48

2005.g.

0.68

2007.g.

0.01

2009.g.

8.76

2007.g.

0.01

2009.g.

0.03

2009.g.

0.23

2009.g.

0.01

2010.g.

0.18

2004.g.

0.01

2002.g.

0.03

2004.g.

0.41

2004.g.

1.15

2003.g.

1.49

2004.g.

Mētras
36840030144
Kalnabrūži
36840060048
Skujnieki-4
36840040008
Mauriņi-2
36840020109
Naugrubi
36840030169
Dziesmas
36840030042
Piģuri 1
36480020042
Liepavoti
36480070070
Vanadziņi
36480010076
Tērces-19
36489000074
Liepukalni 1
36250050070
Jaunroze
36250010152
Vālodzes
36840030261
Dzirnavu 5
36055010001
Vilniņi
36840030396
Vālodzes
36840030261
Rogas
36480070003
Jaunroze
36250010152
Jaunroze
36250010152
Vārpas
36480050068
Vālodzes
36840030261
Kopā

0.04

2005.g.

0.03

2005.g.

2.32

2010.g.

0.23

2010.g.

0.01

2007.g.

0.03

2010.g.

0.30

2009.g.

22.37

2009.g.

1.71

2007.g.

0.01

2007.g.

0.01

2010.g.

0.47

2010.G.

0.04
67.60

2010.g.
/ēkas/

2008.g.

5.71

2010.g.

0.51

2010.g.

4.57

2010.g.

0.43

2010.g.

0.24

2010.g.

0.06

2011.g.

0.01

2011.g.

172.15

2.Publicēt Apes novada Domes mājas lapā internetā informāciju par nekustamā īpašuma
nodokļa pārmaksu dzēšanu.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža iela
13A, Valmiera,LV-4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma
paziņošanas.
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

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

SATUR IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJU
Personu kodi, dzīvesvietas

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-6337,
tālrunis / fakss 663 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2016.gada 28.aprīlī

Sēdes protokols Nr. 7, 4. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.52
Apē

Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 36250010159
sagatavošanu atsavināšanai
Izskatot K. RAIPAĻA, personas kods xxxxxx-xxxxx, 21.03.2016. iesniegumu, kas saņemts un
reģistrēts 21.03.2016. ar Nr. A/3-16/70, par Apes novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 36250010159 Apes pagastā, Apes novadā, atsavināšanu, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas trešo punktu, Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas
21.04.2016. lēmumu (prot.Nr.6, 4.p.),
1. Sagatavot atsavināšanai Apes novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 36250010159 Apes pagastā, ar platību 1,2 ha.
2. Uzdot Teritorijas attīstības nodaļas vadītājam J.Ronimoisam reģistrēt zemesgrāmatā uz Apes
novada pašvaldības vārda zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 362500010159 Apes
pagastā, ar platību 1,2 ha.
3. Slēgt vienošanos ar atsavināšanas pieteicēju K. RAIPALI, personas kods xxxxxx-xxxxx, par
avansa maksājuma EUR 500,00 (pieci simti eiro) iemaksu Apes novada domes kontā, kas
izmantojama īpašuma reģistrācijai zemesgrāmatā, zemes sertificēta vērtētāja pakalpojumu
apmaksai un publikāciju izdevumu segšanai. Par iemaksātā avansa apjomu tiks samazināta
darījumā maksājamā summa.
4. Uzdot Pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai pēc īpašuma reģistrācijas zemesgrāmatā
viena mēneša laikā sagatavot atsavināšanas noteikumus un iesniegt to novada domei
apstiprināšanai.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13A,
Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma paziņošanas
dienas.
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

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

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-6337,
tālrunis / fakss 663 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2016.gada 28.aprīlī

Sēdes protokols Nr. 7, 5. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.53
Apē

Par pašvaldībai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 36050030644 iznomāšanu
ar apbūves tiesībām
Izskatot Ceļu satiksmes drošības direkcijas, reģistrācijas Nr. 40003345734, iesniegumu par zemes
iznomāšanu elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas izbūvei, kas saņemts 30.03.2016. un reģistrēts ar Nr. A/312.1/443, un SIA “Lauku apgāds un meliorācija” reģistrācijas Nr. 44103005426, iesniegumu par zemes
iznomāšanu uzņēmējdarbības paplašināšanai,
Izvērtējusi situāciju –dome konstatē:
- ņemot vērā elektromobiļu attīstības tendences, elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas izveide
Apes pilsētā atbilst novada attīstības un iedzīvotāju interesēm, līdz ar ko ir atbalstāma;
- ņemot vērā, ka Apes novadā jau ilgstoši nav nevienas degvielas uzpildes stacijas, ir atbalstāma
uzņēmēja iecere izbūvēt degvielas uzpildes staciju, tāpat ir atbalstāma iecere labiekārtot
laukumu.
- zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 36050030644 atļautais izmantošanas mērķis atbilstoši
teritorijas plānojumam ir transporta infrastruktūras teritorijas, kurās atļauta transportu
apkalpojošās infrastruktūras, tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūve.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14 a) punktu, Ministru kabineta
30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 15. un 18.3.punktu, Apes
novada pašvaldības domes saistošiem noteikumiem Nr. 7/2014 “Par Apes novada teritorijas plānojuma
2014.-2025.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un grafisko daļu“, Apes novada
domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 21.04.2016. lēmumu (prot.Nr.6, 5. p.)
1. Iznomāt ar apbūves tiesībām zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 36050030644 daļas:
1.1. 152 m2 - Ceļu satiksmes drošības direkcijai, reģistrācijas Nr. 40003345734,
elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas izbūvei;
1.2. 1787 m2 - SIA “Lauku apgāds un meliorācija” reģistrācijas Nr. 44103005426,
degvielas uzpildes stacijas un labiekārtota stāvlaukuma izbūvei.
2. Noteikt zemes nomas termiņu 12 (divpadsmit ) gadus no līguma noslēgšanas dienas, ar
nosacījumu, ka būvdarbi tiek pabeigti četru gadu laikā. Ja būvdarbi netiek pabeigti noteiktā
termiņā, tad pašvaldībai ir tiesības vienpusēji lauzt noslēgto nomas līgumu.
3. Noteikt zemes nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, kas apliekama ar aktuālu
pievienotās vērtības nodokļa likmi.
4. Pēc paredzēto būvju izbūves zemes nomniekiem tās 6 mēnešu laikā jāreģistrē zemesgrāmatā.

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

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-6337,
tālrunis / fakss 663 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2016.gada 28.aprīlī

Sēdes protokols Nr. 7, 6. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.54
Apē
Par Apes novada domes saistošo noteikumu Nr.4/2016

„Par grozījumiem Apes novada domes 11.02.2016. saistošajos noteikumos Nr. 2/2016
„Par Apes novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14 pantu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu un
46. panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.,17.,30. pantu, likuma „Par valsts budžetu
2015.gadam”, Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 21.04.2016. lēmumu (prot.
Nr.6, 12.p.),
Apstiprināt Apes novada domes 28.04.2016. saistošos noteikumus Nr. 4/2016 „Par grozījumiem
Apes novada domes 11.02.2016. saistošajos noteikumos Nr. 2/2016 „Par Apes novada pašvaldības
budžetu 2016.gadam”” .
Pielikumā :
1. Saistošie noteikumi Nr. 4/2016 „Par grozījumiem Apes novada domes 11.02.2016. saistošajos
noteikumos Nr. 2/2016 „Par Apes novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”” uz
1 lpp.
ar 2. pielikumu uz 1 lpp.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

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

2016.gada 28.aprīlī

sēdes protokols Nr.7, 6.p.

Apes novada domes 28.04.2016. saistošie noteikumi Nr.4/2016
„Par grozījumiem Apes novada domes 11.02.2016. saistošajos noteikumos Nr. 2/2016
„Par Apes novada pašvaldības budžetu 2016.gadam””
apstiprināti ar Apes novada domes
28.04.2016. lēmumu Nr.54
(protokols Nr.7, 6.punkts)
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 11.02.2016. saistošajos noteikumos Nr. 2/2016
„Par Apes novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”” :
Izteikt nodaļu “Speciālais budžets (bez ziedojumiem un dāvinājumiem” ) šādā redakcijā:
Speciālais budžets (bez ziedojumiem un dāvinājumiem)
5. Apstiprināt Apes novada pašvaldības domes speciālo budžetu (bez ziedojumiem un
dāvinājumiem) 2016.gadam:
5.1. kārtēja gada ieņēmumos
163 925 EUR
5.2. izdevumos atbilstoši valdības funkcijām un ekonomiskajām
kategorijām

267 739 EUR

5.3.aizdevuma atmaksas pamatsumma

6222 EUR

6. Novirzīt plānoto izdevumu segšanai naudas līdzekļu
atlikumu uz 2016.gada sākumu

110 036 EUR

7. Apstiprināt līdzekļu atlikumu uz 2016.gada beigām

0 EUR

8. Apstiprināt Apes novada pašvaldības domes speciālā budžeta 2016.gada ieņēmumus atbilstoši
ieņēmumu veidiem, izdevumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskām kategorijām saskaņā ar
2.pielikumu.
Pielikumā- 2.Pielikums.
Domes priekšsēdētāja
Astrīda HARJU

2.Pielikums
Apes novada domes
.Saistošiem noteikumiem
Nr.4/2016 28.04.2016.

Iestāde:

APES NOVADA DOME Reģ.Nr.90000035872

Adrese:

Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337
Speciālais budžets

2016.gada
plāns
(EUR)

2016.gada
plāna
grozījumi
(EUR)

Precizētais
2016. gada
plāns
(EUR)

I KOPĀ IEŅĒMUMI

163 448

477

163 925

II IEŅĒMUMI PA SPECIĀLĀ BUDŽETA VEIDIEM

163 448

477

163 925

Klasifikācijas
kods

Nosaukums

Dabas resursu nodoklis

18 604

0

18 604

05.5.3.1.

Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides
piesārņošanu
Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi

18 604

0

18 604

144 844

477

145 321

12.3.9.4.

0

477

477

18.6.2.0.

Ieņēmumi no apdrošinātāja vai biedrības “Latvijas
Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs” par atlīdzinātajiem
izdevumiem
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim

144 844

0

144 844

273 484

-5 745

267 739

05.000

VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM
KATEGORIJĀM
Vides piesārņojuma novēršana un samazināšana

63 845

0

63 845

Pārējā citur neklasificētā pašvaldību teritoriju un mājokļu
apsaimniekošan
VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM

209 639

-5 745

203 894

06.000

273 484

1000

Atlīdzība

22 831

2000

Preces un pakalpojumi

5000

Pamatkapitāla veidošana
IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai DEFICĪTS (–)

-5 745

22 831

137 277

234

137 511

113 376

-5 979

107 397

-110 036

FINANSĒŠANA:

267 739

0

6 222

110 036

-103 814

-6 222

103 814

F210

Naudas līdzekļi (Izmaiņas)

0

0

0

F210

Atlikums uz perioda beigām

0

0

0

F220

Atlikums uz perioda sākumu

110036

0

110036

F400

Aizņēmumu atmaksa

Domes priekšsēdētāja

0

-6 222

-6 222

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-6337,
tālrunis / fakss 663 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2016.gada 28.aprīlī

Sēdes protokols Nr. 7, 7. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.55
Apē

Par Apes novada pašvaldības Ceļu un ielu fonda pārvaldīšanas kārtības apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par autoceļiem” 12.panta astoto daļu un Ministru kabineta 2008.gada
11.marta noteikumiem Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto
līdzekļu izlietošanas kārtība” un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas
21.04.2016. sēdes lēmumu (prot.6, 7.1.p.),
1. Izveidot Apes novada pašvaldības Ceļu un ielu fondu.
2. Apstiprināt Apes novada pašvaldības Ceļu un ielu fonda pārvaldīšanas kārtību (pielikums Nr.1. uz
2 lapām).
3. Ar lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Apes novada domes 2016.gada 28.janvāra
lēmumu Nr.3. „Par Apes novada pašvaldības mērķdotācijas pašvaldības autoceļiem (ielām)
2016.gadam pārvaldīšanas kārtības, sadalījuma un izlietošanas vidējā termiņa programmas 2014.2016.gadam apstiprināšanu.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Pielikums Nr.1.
Apes novada domes 28.04.2016. sēdes
Lēmuma Nr.55
(prot. Nr.7, 7.p.)
APES NOVADA PAŠVALDĪBAS CEĻU UN IELU FONDA PĀRVALDĪŠANAS KĀRTĪBA

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
1.1. Kārtība izstrādāta saskaņā ar LR likuma „Par autoceļiem” 12.panta astoto daļu un Ministru
kabineta 2008.gada 11.marta noteikumiem Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda
programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība”.
1.2. Kārtība nosaka Apes novada pašvaldības Ceļu un ielu fonda (turpmāk tekstā – fonds) līdzekļu
uzkrāšanas, pārvaldīšanas, izlietojuma un pārskatu iesniegšanas kārtību.
1.3. Fonds ir Apes novada domes izveidots pašvaldības budžeta naudas līdzekļu fonds, kura
ienākumus veido valsts pamatbudžeta valsts autoceļu programmas apakšprogrammas
„Mērķdotācija pašvaldības autoceļiem (ielām)” (turpmāk tekstā – Mērķdotācija) līdzekļi.
1.4. Fonda turētājs un rīkotājs ir Apes novada pašvaldība.
1.5. Satiksmes ministrija Fonda līdzekļus ieskaita atsevišķā Apes novada domes speciālā budžeta
kontā, to uzskaiti Finanšu un grāmatvedības nodaļa nodrošina atsevišķi no citiem pašvaldības
speciālā budžeta ieņēmumiem un izdevumiem.
1.6. Fonda līdzekļus plāno un izlieto atbilstoši Apes novada domes apstiprinātajiem ceļu un ielu
fonda vidējā (triju gadu) termiņa plāniem.
1.7. Fonda vidējā (triju gadu) termiņa plānu precizē, sagatavojot vai grozot attiecīgā saimnieciskā
gada pašvaldības budžetu.
2. FONDA LĪDZEKĻU SADALES KĀRTĪBA
2.1. Fonda izlietojumu autoceļu un ielu uzturēšanai plāno proporcionāli pašvaldības īpašumā esošo
ceļu un ielu garumam katrā novada teritoriālajā vienībā.
2.2. Par Fonda izlietojumu autoceļu un ielu būvniecībai lemj dome, apstiprinot ceļu un ielu fonda
vidējā (triju gadu) termiņa plānus un attiecīgā saimnieciskā gada budžetu.
2.3. Kārtējā saimnieciskajā gadā neizmantotie līdzekļi tiek uzkrāti un izlietoti nākošā saimnieciskā
gada izdevumu segšanai, ievērojot samērīguma principus un ievērojot mērķdotācijas
uzkrāšanas lietderību.
3. FONDA IZLIETOJUMA KĀRTĪBA
3.1. Fonda līdzekļus izlieto šādiem mērķiem:
3.1.1. pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai, tai skaitā ar uzturēšanas darbu veikšanu saistīto
darbinieku atlīdzībai;
3.1.2. pašvaldības autoceļu un ielu būvniecībai, tai skaitā atjaunošanai, pārbūvei, nojaukšanai,
projektēšanai, būvuzraudzībai un autoruzraudzībai, kā arī Eiropas Savienības
struktūrfondu autoceļu un ielu projektu īstenošanai nepieciešamajam pašvaldības
līdzfinansējumam un pašvaldības autoceļu un ielu tīkla finansēšanai ņemto kredītu
pamatsummas atmaksāšanai;
3.1.3. zemes pirkšanai, lai uzlabotu un attīstītu pašvaldības autoceļus un ielas, kā arī bankas
konta apkalpošanas izmaksu segšanai.
3.2. Gaujienas, Trapenes un Virešu pagastos par fonda līdzekļu izlietojumu saskaņā ar Apes
novada domes apstiprināto ceļu un ielu fonda vidējā (triju gadu) termiņa plānu un pašvaldības
budžetu kārtējam saimnieciskajam gadam atbild pagasta pārvaldes vadītājs.
3.3. Apes pilsētā un pagastā par fonda līdzekļu izlietojumu saskaņā ar Apes novada domes
apstiprināto ceļu un ielu fonda vidējā (triju gadu) termiņa plānu un pašvaldības budžetu

kārtējam saimnieciskajam atbild Apes pilsētas un pagasta īpašumu apsaimniekošanas un
komunālās nodaļas vadītājs.
4. FONDA LĪDZEKĻU IZLIETOJUMA KONTROLE UN PĀRSKATU SNIEGŠANA PAR
FONDA LĪDZEKĻU IZLIETOJUMU
4.1. Finanšu un grāmatvedības nodaļa nodrošina fonda ieņēmumu un izdevumu uzskaiti atbilstoši
likumam „Par grāmatvedību” un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem.
4.2. Finanšu un grāmatvedības nodaļa nodrošina pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu
sagatavošanu un iesniegšanu līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša divdesmitajam
datumam atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumiem
Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas
kārtība”.
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-6337,
tālrunis / fakss 663 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2016.gada 28.aprīlī

Sēdes protokols Nr. 7, 8. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.56
Apē

Par Apes novada pašvaldības Ceļu un ielu fonda vidējā (triju gadu) termiņa plāna
2016. – 2018.gadam apstiprināšanu
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumu Nr.173 „Valsts
pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 24.punktu, un
Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 21.04.2016. sēdes lēmumu (prot.6,
7.2.p.),
1. Apstiprināt Apes novada pašvaldības Ceļu un ielu vidējā (triju gadu) termiņa plānu 2016. –
2018.gadam (pielikums Nr.1. uz 1 lapas).
2. Ar lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Apes novada domes 2016.gada 28.janvāra
lēmumu Nr.3. „Par Apes novada pašvaldības mērķdotācijas pašvaldības autoceļiem (ielām)
2016.gadam pārvaldīšanas kārtības, sadalījuma un izlietošanas vidējā termiņa programmas
2014.-2016.gadam apstiprināšanu.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Apstiprināts ar Apes novada domes
28.04.2016. lēmumu Nr.56 (protokols Nr.7, 8.p.)

APES NOVADA PAŠVALDĪBAS CEĻU UN IELU FONDA
VIDĒJĀ (TRIJU GADU) TERMIŅA PLĀNS 2016. – 2018.GADAM

Teritorijas
nosaukums
Apes pilsēta un
pagasts

Gaujienas
pagasts

Plāns

Plāns ar
izmaiņām

83 424

92 733

25 701

25 649

Ceļu un ielu fonda vidējā termiņa plāns 2016. – 2018.gadam,
EUR
2016.gads
2017.gads 2018.gads
92 733,-, t.sk.:
Atlīdzība
Autoceļu un ielu uzturēšanai
Autoceļu un ielu būvniecībai, tai
skaitā atjaunošanai, pārbūvei un
nojaukšanai
25 649,-, t.sk.:
Atlīdzība
Autoceļu uzturēšanai
Autoceļu būvniecībai, tai skaitā
atjaunošanai, pārbūvei un nojaukšanai

1764
64 297

26 672
3808
16 841

5000
Trapenes
pagasts

Virešu pagasts

Pavisam kopā

35 018, t.sk.:
35 018

55 998

200 141

Domes priekšsēdētāja

35 018

50 019

203 419

Atlīdzība
Autoceļu uzturēšanai
Autoceļu būvniecībai, tai skaitā
atjaunošanai, pārbūvei un nojaukšanai
50 019,-, t.sk.:
Atlīdzība
Autoceļu uzturēšanai
Autoceļu būvniecībai, tai skaitā
atjaunošanai, pārbūvei un nojaukšanai
203 419,Astrīda Harju

4064
18 918
12 036
13 195
21 803
15 021

Kopā

66 000

66 000

224 733
1764
183 097

59 400

59 400

6600
23 150

6600
23 150

20 835

20 835

2315
23 260

2315
23 260

20 934

20 934

2326
32 434

2326
32 434

29 191

29 191

16 688
114 887
13 195
80 185

3243
144 844

3243
144 844

21 507
493 107

39 872
71 949
3808
58 511

9630
81 538
4064
60 786

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-6337,
tālrunis / fakss 663 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2016.gada 28.aprīlī

Sēdes protokols Nr. 7, 9. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.57
Apē

Par V.Andersones atbrīvošanu no Apes novada domes administratīvās komisijas locekļa
pienākumiem
Pamatojoties uz V.Andersones 13.04.2016. iesniegumu, kas 14.04.2016. saņemts un reģistrēts
Apes novada domē ar Nr.A/3-12.1/546, kā arī uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
24.punktu, Apes novada pašvaldības nolikuma (apst.28.06.2013.Lēm.Nr.227(prot.Nr.11,1.p.))
14.1.apakšpunktu, Apes novada domes Administratīvā komisijas nolikuma (apst.22.08.2013.
Lēm.Nr.270 (prot. Nr. 15, 7.p.)) 4.3.apakšpunktu un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības
komitejas 21.04.2016. lēmumu ( prot. Nr.6, 8.p.),
1. Atbrīvot no Apes novada domes administratīvās komisijas locekļa amata Vitu Andersoni pēc
pašas vēlēšanās.
2. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 30.aprīlī.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-6337,
tālrunis / fakss 663 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2016.gada 28.aprīlī

Sēdes protokols Nr. 7, 10. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.58
Apē

Par Apes novada pašvaldības 28.04.2016. saistošo noteikumu Nr. 5/2016
„Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Apes novadā ” apstiprināšanu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13. punktu, 45.pantu, likuma
„Par nodokļiem un nodevām” 3.panta 3.daļu, Bāriņtiesu likuma 79.panta 2.daļu un 2016.gada
21.aprīļa Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas lēmumu (prot.Nr.6, 9 .p.) , dome
nolemj:
1. Apstiprināt Apes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 5/2016 „Par valsts nodevu
atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Apes novadā ” projekta redakciju.
2. Saistošie noteikumi triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā ar drošu
elektronisko parakstu un laika zīmogu nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi par
pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likuma noteiktajā termiņā atzinums nav
saņemts, publicēt saistošos noteikumus Apes novada informatīvajā izdevumā “Apes novada
ziņas”.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Apes novada informatīvajā
izdevumā “Apes novada ziņas”.
5. Pēc saistošo noteikumu spēkā stāšanās publicēt tos pašvaldības mājas lapā www.apesnovads.lv.
Pielikumā: Saistošie Nr. 5/2016 „Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Apes
novadā ”uz 1 lpp. ar paskaidrojuma rakstu uz 1 lpp.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA
APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads , LV-4337,
tālrunis/ fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
APSTIPRINĀTI:
ar Apes novada domes
28.04.2016.sēdes
lēmumu Nr.58 (prot. Nr. 7, 10.p.)
Saistošie noteikumi Nr. 5/2016
„Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Apes novadā ”
Izdoti saskaņā ar
likuma ”Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu,
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 3.panta 3.daļu,
Bāriņtiesu likuma 79.panta 2.daļu
1. Saistošie noteikumi nosaka atvieglojumu piemērošanas kārtību valsts nodevai par bāriņtiesas
sniegtajiem pakalpojumiem Apes novadā.
2. Apes novada bāriņtiesas sniegtajiem pakalpojumiem ir šādi valsts nodevu atvieglojumi:
2.1. par mantojuma saraksta sastādīšanu trūcīgām personām (ģimenēm), maznodrošinātām personām –
50 % apmērā;
2.2. par mantojuma saraksta sastādīšanu nepilngadīgas personas interesēs – 100 % apmērā;
2.3. par pilnvaras sagatavošanu un apliecināšanu Apes novada izglītības iestāžu organizētiem ārzemju
braucieniem – 50 % apmērā;
2.4. par paraksta apliecināšanu uz likumprojekta vai Satversmes grozījumu projekta, kas sastādīts
saskaņā ar likuma „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” 22.pantu – 100 % apmērā.
3. Lai saņemtu 2.punktā minētos atvieglojumus, ja nepieciešamā informācija nav pašvaldības rīcībā,
personai jāuzrāda dokumenti, kas apliecina personas tiesības uz atvieglojumu saņemšanu: trūcīgai
personai vai maznodrošinātai personai – Sociālā dienesta izsniegta izziņa par trūcīgas personas
(ģimenes) vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa piešķiršanu.
4. Valsts nodevu atvieglojumu piemēro Apes novada bāriņtiesa.
5. Atteikumu piemērot valsts nodevas atvieglojumus var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu Apes novada
bāriņtiesā, kura nosūta iesniegumu izskatīšanai Apes novada domei. Domes atteikumu piemērot valsts
nodevas atvieglojumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā
Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
6. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Paskaidrojuma raksts
Apes novada domes 28.04.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.5/2016
„Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Apes novadā ”
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1.Projekta nepieciešamības
pamatojums

Apes novada pašvaldībā nav pieņemti saistošie noteikumi, ar kuriem
tiktu samazināts valsts nodevas apmērs par bāriņtiesas sniegtajiem
pakalpojumiem

2.Īss saistošo noteikumu
projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi tiek izdoti pamatojoties uz likuma ”Par
pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu, likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 3.panta 3.daļu, Bāriņtiesu likuma 79.panta
2.daļu. Ar saistošajiem noteikumiem tiks noteikti atvieglojumi valsts
nodevai par bāriņtiesas sniegtajiem pakalpojumiem Apes novadā.

3.Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
pašvaldības budžetu

Apes novada budžetā katru gadu tiek veiktas valsts nodevas iemaksas
par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesā. 2013.gadā
iekasētā summa bija 1521.76 EUR, 2014.gadā 1594.99 EUR,
2015.gadā iekasētā summa bija 1726.28 EUR.
Ienākumi no
bāriņtiesas pakalpojumiem, kuriem noteikti atvieglojumi, sastāda
nebūtisku daļu no kopējiem ienākumiem. Nosakot atvieglojumu par
bāriņtiesas sniegto pakalpojumu nodevu, ietekme uz pašvaldības
pamatbudžeta ienākumiem ir nebūtiska.

4.Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi neietekmē uzņēmējdarbību Apes novada
administratīvajā teritorijā.

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Valsts nodevu atvieglojumus piemēro Apes novada bāriņtiesa.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām saistībā ar
saistošo noteikumu projektu

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar
privātpersonām

Apes novada domes priekšsēdētāja

Astrīda Harju

SATUR IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-6337,
tālrunis / fakss 663 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2016.gada 28.aprīlī

Sēdes protokols Nr. 7, 11. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.59
Apē
Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu
Apes novada domes priekšsēdētājai Astrīdai HARJU

Ņemot vērā Apes novada domes priekšsēdētājas Astrīdas HARJU 18.04.2016. iesniegumu,
kas saņemts Apes novada domē 18.04.2016. un reģistrēts ar Nr.P-61, par ikgadējā apmaksātā
atvaļinājuma daļas piešķiršanu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta
pirmo daļu, Darba likuma 69.panta 4.daļu, 149.panta pirmo daļu, Apes novada pašvaldības
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 36.punktu un Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 21.04.2016. lēmumu (prot.Nr.6, 10.p.) ,
1. Piešķirt Apes novada domes priekšsēdētājai Astrīdai HARJU ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma
pirmo daļu, par laika periodu no 18.06.2015. līdz 17.06.2016., 1 (vienu) kalendāro nedēļu no
09.05.2016. līdz 15.05.2016. (ieskaitot).
……………………..
4. Uzdot Apes novada domes priekšsēdētāja vietniekam Jānim LIBERTAM veikt domes
priekšsēdētāja pienākumus domes priekšsēdētājas Astrīdas HARJU atvaļinājuma laikā no 09.05.2016.
līdz 15.05.2016. (ieskaitot).

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
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tālrunis / fakss 663 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2016.gada 28.aprīlī

Sēdes protokols Nr. 7, 12. p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.60
Apē
Par Gaujienas internātpamatskolas vienreizējo sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu
apstiprināšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkts, 21.panta pirmās daļas
14. punkta g) apakšpunktu, Finanšu un tautsaimniecības komitejas 21.04.2016. sēdes lēmumu
(prot.Nr.6, 19.p.),
1. Apstiprināt vienreizējus maksas pakalpojumus:
1.1. Vidzemes zonas daiļrunāšanas konkursa dalībnieku ēdināšana – 5.00 EUR, no personas –
11.05.2016.
1.2. Komandas dalības maksa Vidzemes novada daiļrunāšanas konkursā – 7.00 EUR no
iestādes.
2. No dalības maksas atbrīvoti dalībnieki, kuri pārstāv Apes novada izglītības iestādes.

Domes priekšsēdētāja
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Sēdes protokols Nr. 7, 13. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.61
Apē

Par piedalīšanos un līdzfinansējumu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) Atklāta projektu iesniegumu konkursa 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” (“Latviešu svētku cikls „Pār tradīciju tiltu””)
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 15.pantu un Ministru kabineta noteikumiem Nr.590
“Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai” apakšpasākumā "Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju (SVVA )"

1. Piedalīties LEADER projektu pieņemšanas I kārtā Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā
attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”.
2. Piešķirt projekta “Latviešu svētku cikls „Pār tradīciju tiltu”” realizācijai nepieciešamo
līdzfinansējumu līdz EUR750.80 (septiņi simti piecdesmit euro un 80 centi) no projekta
kopējām izmaksām. Paredzēt projekta realizācijai nepieciešamo finansējumu līdz
EUR7508.00 (septiņi tūkstoši pieci simti astoņi euro un 00 centi) apmērā.
3. Finansējuma avots Apes novada domes budžeta līdzekļi.
Domes priekšsēdētāja
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Sēdes protokols Nr. 7, 14. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.62
Apē

Par līdzfinansējumu projekta „Gaujas, Melderupītes, Vecpalsas straujteču, Zvārtavas upītes
zivju migrācijas ceļu atjaunošana” realizācijai
Pamatojoties uz biedrības “Pagasta attīstības grupa “Vireši””, Reģ. Nr.40008051857, adrese
“Sikšņu skola”, Vidaga, Virešu pagasts, Apes novads, LV 4355, 19.04.2016. iesniegumu, kas saņemts
un reģistrēts Apes novada domē 28.04.2016. ar Nr. A/3-12.1/635, par līdzdarbību Valsts budžeta
programmas “Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas
"Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana" aktivitāte „Īpaši aizsargājamo
dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana” projekta „Gaujas, Melderupītes, Vecpalsas
straujteču, Zvārtavas upītes zivju migrācijas ceļu atjaunošana” realizācijā un likuma ”Par
pašvaldībām” 12.pantu un 15.panta pirmās daļas 2.,3. punktu, Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 21.04.2016. lēmumu (prot.Nr.6, 21.p.),
1. Piešķirt biedrībai “Pagasta attīstības grupa “Vireši””, Reģ. Nr.40008051857, adrese “Sikšņu
skola”, Vidaga, Virešu pagasts, Apes novads, LV 4355, Valsts budžeta programmas “Vides
aizsardzības fonds” apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "Dabas un
bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana" aktivitāte „Īpaši aizsargājamo dabas
teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana” projekta „Gaujas, Melderupītes,
Vecpalsas straujteču, Zvārtavas upītes zivju migrācijas ceļu atjaunošana” realizācijai
nepieciešamo līdzfinansējumu 916,51 EUR (deviņi simti sešpadsmit eiro un 51 cents),
projekta kopējās izmaksas 6066,51 EUR (seši tūkstoši sešdesmit seši eiro un 51 cents).
2. Finansējuma avots – Apes novada domes budžeta dabas resursu fonda līdzekļi.
3. Apes novada domes izpilddirektoram V.DANDENAM noslēgt līgumu ar biedrību “Pagasta
attīstības grupa “Vireši” par projekta realizāciju.

Domes priekšsēdētāja
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Sēdes protokols Nr. 7, 16. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.63
Apē

Par līdzfinansējumu projekta „Tilderu dabas takas labiekārtošana” realizācijai
Pamatojoties uz biedrības “Pagasta attīstības grupa “Vireši””, Reģ. Nr.40008051857, adrese
“Sikšņu skola”, Vidaga, Virešu pagasts, Apes novads, LV -4355, 19.04.2016. iesniegumu, kas
reģistrēts Apes novada domē 28.04.2016. ar Nr. A/3-12.1/636, par līdzdarbību Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības
virzīta vietējā attīstība)”apakšprogrammā „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju, stratēģiskais mērķis Nr.2 Kvalitatīvas dzīves vides veidošana, Rīcība 2.1. Vides
sakārtošana, projekta „Tilderu dabas takas labiekārtošana” realizācijā un likuma ”Par pašvaldībām”
12.pantu un 15.panta pirmās daļas 2.,3. punktu, Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības
komitejas 21.04.2016. lēmumu (prot.Nr.6, 21.p.),
1. Piešķirt biedrībai “Pagasta attīstības grupa “Vireši””, Reģ. Nr.40008051857, adrese
“Sikšņu skola”, Vidaga, Virešu pagasts, Apes novads, LV 4355, līdzdarbību Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai
attīstībai (sabiedrīnbas virzīta vietējā attīstība)”apakšprogrammā „Darbības īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, stratēģiskais mērķis Nr.2
Kvalitatīvas dzīves vides veidošana, Rīcība 2.1. Vides sakārtošana, projekta „Tilderu
dabas takas labiekārtošana” realizācijā nepieciešamo līdzfinansējumu 1297,50 EUR
(viens tūkstotis divi simti deviņdesmit septiņi eiro un 50 centi), projekta kopējās izmaksas
12 974,54 EUR (divpadsmit tūkstoši deviņi simti septiņdesmit četri eiro 54 centi).
2. Finansējuma avots – Apes novada domes budžeta dabas resursu fonda līdzekļi.
3. Apes novada domes izpilddirektoram V.DANDENAM noslēgt līgumu ar biedrību
“Pagasta attīstības grupa “Vireši” par projekta realizāciju.
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Sēdes protokols Nr. 7, 19. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.64
Apē
Par Pierobežas pavasara gadatirgus organizēšanu Apes pilsētā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.,10.punktu, 21. panta
pirmās daļas 27. punktu, saskaņā ar Apes novada domes ar 24.09.2015. lēmumu Nr.169 (protokols
Nr.11, 6.punkts) apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr.18/2015 „Par pašvaldības nodevām
Apes novadā” un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgā komitejas 07.04.2016. lēmumu
(prot. Nr.7,7.p.) Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 21.04.2016. lēmumu
(prot.Nr.6, 13.p.) ,
Sarīkot Apes novada domes pasākumu – Pierobežas pavasara gadatirgu, turpmāk tekstā
„Tirgus”, Apes pilsētā, 2016.gada 8.maijā,
1. Tirgus norises vietu noteikt Apes pilsētas estrādi un Avotu ielu.
2. Tirgus darba laiks no plkst. 9:00 – 14:00.
3. No plkst. 7:00 – 14:00 slēgt Avotu ielu un norobežot Tirgus teritoriju ar norādošām ceļa
zīmēm virzienā no Stacijas ielas līdz Pasta ielai. Atbildīgais: Apes pilsētas un pagasta
īpašumu apsaimniekošanas un komunālās nodaļas vadītāja Edīte Meistere.
4. Noteikt, ka atbildīgais par tirgus teritorijas sakārtošanu pirms un pēc pasākuma norises un
sabiedrisko tualešu pieejamību ir Apes pilsētas un pagasta īpašumu apsaimniekošanas un
komunālās nodaļas vadītāja Edīte Meistere.
5. Noteikt, ka atbildīgais par elektrības staciju pieejamību un darbības kārtību estrādes teritorijā
ir Apes pilsētas un pagasta īpašumu apsaimniekošanas un komunālās nodaļas saimnieks
Guntis Zvejnieks
6. Tirgū atļauts piedalīties ikvienam interesentam, par to uzņemoties atbildību un ievērojot
Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktās prasības, Apes novada domes saistošajos
noteikumos noteikto kārtību.
7. Noteikt tūrisma darba organizatori Astru Bindi par atbildīgo normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā veicamo Tirgus norises saskaņošanu ar uzraugošajām institūcijām, tirgotāju - Tirgus
dalībnieku reģistrēšanu, vietu sadalījumu un to ierādīšanu.
8. Noteikt, ka atbildīgais par tirgus darbu koordināciju, reklāmas izveidošanu un izvietošanu un
kultūras programmu, Tirgus pasākuma laikā ir Apes tautas nama vadītāja Ilva Sāre.
9. Noteikt atbildīgo par nodevu iekasēšanu Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāju Marutu
Javu.
10. Noteikt atbildīgo par kārtības nodrošināšanu un transporta plūsmas organizēšanu Tirgus
teritorijā š.g. 8.maijā un saziņai ar Valsts policiju un starppilsētu pasažieru pārvadātājiem
administratīvās lietvedības inspektoru Zigurdu Safranoviču.
11. Noteikt par atbildīgo saziņai un informācijas nodošanai masu informācijas līdzekļiem par
Tirgus norisi, sabiedrisko attiecību speciālisti Ilzi Ērmani.
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Sēdes protokols Nr. 7, 20. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.65
Apē
Pavasara gadatirgus organizēšanu Gaujienas pagastā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 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 21.04.2016. lēmumu (prot.
Nr.6, 14.p.) ,
Sarīkot Apes novada domes pasākumu – Pavasara gadatirgu (turpmāk tekstā „Tirgus”) Gaujienas
pagastā, š. g. 7.maijā ,
1. Tirgus norises vietu noteikt Gaujienas Muižas ansambļa teritorijā.
2. Tirgus darba laiks no plkst. 8:00 – 13:00.
3. Noteikt, ka atbildīgais par tirgus teritorijas sakārtošanu pirms un pēc pasākuma norises un
sabiedrisko tualešu pieejamību ir Gaujienas komunālās nodaļas vadītājs Dominiks Grizāns.
4. Noteikt, ka atbildīgais par elektrības staciju pieejamību un darbības kārtību Tirgus teritorijā ir
Gaujienas komunālās nodaļas 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 Gaujienas tautas nama vadītāju Laimu Poševu.
8. Pagasta pārvaldes vadītājai I.Lukjanovičai uzdot sabiedriskās kārtības nodrošināšanas un
transporta plūsmas organizēšanu Tirgus teritorijā š.g. 7.maijā
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Sēdes protokols Nr. 7, 21. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.66
Apē

Par Apes novada pašvaldības noteikumu Nr. 1/2016 “Par bērnu uzņemšanas un
atskaitīšanas kārtību Apes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās
daļas 23., 27.punktu, „Vispārējā Izglītības likuma” 26.panta pirmo daļu, kā arī ņemot vērā Apes
novada pašvaldības nolikuma 7.6. apakšpunktu un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
07.04.2016. lēmumu (prot. Nr.7) un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas
21.04.2016. lēmumu (prot. Nr.6, 15.p.) ,

Apstiprināt Apes novada pašvaldības noteikumus „Par bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību
Apes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”.
Pielikumā noteikumi “Par bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Apes novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādēs” ar pielikumiem.

Domes priekšsēdētāja
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Sēdes protokols Nr. 7, 21. p
NOTEIKUMI Nr.1/2016
APSTIPRINĀTI
ar Apes novada domes
2016.gada 28.aprīļa lēmumu
(protokols Nr.7, 21.p.)
Par bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību
Apes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta 4.punktu,
Vispārējā izglītības likuma 26.panta 1.daļu

I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Šie noteikumi nosaka kārtību iesniegumu uzskaites organizēšanai pirmsskolas vecuma bērnu
uzņemšanai un atskaitīšanai Apes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs (turpmāk
tekstā - Izglītības iestāde), kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas.
2. Pirmsskolas izglītības programmu bērns apgūst no viena gada vecuma līdz skolas vecuma
sasniegšanai (septiņu gadu vecumam).
3. Bērnu uzņem rindā un viņam nodrošina pirmsskolas izglītības programmas apguvi tikai vienā
Izglītības iestādē.
4. Vecākiem, audžuvecākiem, aizbildņiem vai pilnvarotajām personām (turpmāk tekstā - Vecāki) ir
tiesības mainīt Izglītības iestādi, maiņu saskaņojot ar Izglītības iestāžu vadītājiem (turpmāk tekstā
– Vadītājs).
II IESNIEGUMU UZSKAITES ORGANIZĒŠANA
5. Iesniegumu uzskaiti bērnu uzņemšanai Izglītības iestādē veic un visas uzņemšanas un
atskaitīšanas darbības pārrauga Vadītājs, vai Vadītāja pilnvarota persona.
6. Vecāki bērnu var reģistrēt izvēlētajā Izglītības iestādē no dzimšanas brīža visu kalendāro gadu vai
vēlāk.
7. Reģistrējot bērnu rindā, Vecāki uzrāda bērna dzimšanas apliecību, iepazīstas ar šiem
noteikumiem un aizpilda iesnieguma veidlapu (Pielikums Nr.1).
8. Vadītājs reģistrē bērnu rindā uzņemšanai Izglītības iestādē hronoloģiskā secībā pēc iesnieguma
saņemšanas datuma un pulksteņa laika, izdarot ierakstus reģistrācijas žurnālā (PielikumsNr.2) vai
elektroniski.
9. Vecāki bērna rindas reģistrāciju Izglītības iestādē var atsaukt, par to savlaicīgi, rakstveidā
paziņojot. Vadītājs par saņemto iesniegumu veic ierakstu žurnālā. (PielikumsNr.2)
III BĒRNA UZŅEMŠANA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ
10. Vadītājs, pamatojoties uz rindā reģistrēto bērnu sarakstu, laikā no 1.maija līdz 20.augustam paziņo
Vecākiem par iespēju apmeklēt Izglītības iestādi.
11. Grupu komplektācija Izglītības iestādē notiek katru gadu no 1.maija līdz 20.augustam.
12. Vadītājs, komplektējot grupas, ievēro Vispārējās izglītības likumu, šos noteikumus un citus spēkā
esošos normatīvos aktus.

13. Ārpus uzņemšanas rindas kārtības Izglītības iestādēs tiek uzņemti bērni, kuru ārpus uzņemšanas
rindas kārtība ir atrunāta Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.
14. Lai bērnu uzņemtu Izglītības iestādē, vecāki iesniedz šādus dokumentus:
14.1. Iesniegumu bērna uzņemšanai Izglītības iestādē (Pielikums Nr.3);
14.2. bērna dzimšanas apliecības kopiju vai norakstu, uzrādot oriģinālu;
14.3. bērna medicīnisko karti 026/u ar pielikumu 063/u (izraksts no ambulatorās medicīniskās
kartes par izdarītajām profilaktiskajām vakcīnām);
14.4. pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu (ja bērnam nepieciešama speciālā

pirmsskolas izglītības programma).

15.
16.
17.
18.

14.5. pilnvarotajām personām – pilnvaras kopiju, aizbildņiem - lēmuma par aizbildniecības
nodibināšanu kopiju, audžuvecākiem - līguma par bērna ievietošanu audžuģimenē kopiju
(uzrādot oriģinālu);
Par iespēju uzsākt pirmsskolas izglītības apguvi Vadītājs informē bērna Vecākus rakstveidā vai
mutvārdos (telefoniski), par to izdarot ierakstu reģistrācijas žurnālā.(pielikumsNr.2).
Bērnus, kurus nav iespējams uzņemt Izglītības iestādē līdz 1.septembrim, Vadītājs pārreģistrē uz
nākamo gadu reģistrācijas iesniegumu iesniegšanas secībā.
Ja mācību gada laikā kādu bērnu atskaita no Izglītības iestādes, viņa vietā uzņem nākamo rindā
reģistrēto bērnu.
Bērnam, kurš neapmeklē Izglītības iestādi attaisnojošu iemeslu dēļ laika posmu, kas nav garāks
par vienu kalendāro gadu, saglabā vietu, pamatojoties uz Vecāku iesniegumu. Promesošā bērna
vietā uz laiku, kamēr vieta brīva, uzņem nākamo bērnu rindas kārtībā.

IV BĒRNA ATSKAITĪŠANA NO IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
19. Bērnu atskaita no Izglītības iestādes sekojošos gadījumos:
19.1. pēc vecāku (pilnvaroto personu, aizbildņu, audžuvecāku) iniciatīvas - iesniedzot
rakstisku iesniegumu;
19.2. pēc pirmsskolas izglītības programmas apguves;
19.3. bērns divus mēnešus pēc kārtas bez attaisnojoša iemesla neapmeklē Izglītības iestādi;
19.4. citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
20. Vecāki (pilnvarotās personas, aizbildņi audžuvecāki) norēķinās ar pirmskolas izglītības

iestādi par sniegtajiem ēdināšanas pakalpojumiem un citām saistībām.
21. Vadītājs izdod rīkojumu par bērna atskaitīšanu no Izglītības iestādes un Vecākiem pret parakstu
izsniedz:
21.1. bērna medicīnisko karti 026/u ar pielikumu063/u (izraksts no ambulatorās medicīniskās
kartes par izdarītajām profilaktiskajām vakcīnām);
21.2. izziņu par obligāto pirmsskolas izglītības programmu ( visu vai daļēju) apguvi.

V FAKTISKĀS RĪCĪBAS UN LĒMUMA APSTRĪDĒŠANAS KĀRTĪBA
22. Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja faktisko rīcību un pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Apes
novada domes priekšsēdētājam 1(viena) mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, sūdzību
iesniedzot Apes novada domes kancelejā, Stacijas ielā 2, Apē, Apes novadā , LV-4337.
VI NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
23. Informācija par bērnu rindu pieejama Apes novada domē un Izglītības iestādē.
24. Noteikumi stājas spēkā ar 2016.gada 1.maiju.
25. Ar noteikumu stāšanos spēkā, atzīt par spēku zaudējušiem ar Apes novada domes
2009.30.decembra lēmumu Nr. 13 „Par Apes novada pašvaldības noteikumu “Par bērnu
uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Apes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”
apstiprināšanu (protokols Nr.13, 3.§).

Domes priekšsēdētāja

A.HARJU

Pielikums Nr.1
Apstiprināts ar Apes novada domes
2016.gada 28.aprīļa lēmumu
(protokols Nr.7, 21.p.)

__________ ___________________________________
(iestādes nosaukums)
___________ ___________________________________
vadītājai________________________________________
_______________________________________________
(iesniedzēja vārds, uzvārds)
_______________________________________________
(deklarētā dzīvesvieta)
_______________________________________________
(faktiskā dzīvesvieta)
Tālrunis ______________________________________
E-pasts _______________________________________

IESNIEGUMS
Lūdzu uzņemt manu dēlu/meitu

,
(vārds, uzvārds)

personas kods ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀ – ׀_׀_׀_׀_׀_׀
deklarētā dzīvesvieta

___________

faktiskā dzīvesvieta (ja atšķiras)

,

_______

_,

rindā Apes novada pirmsskolas izglītības iestādē __________________________________________.
(izglītības iestādes nosaukums)
Apliecinu, ka esmu iepazinies ar noteikumiem „Par bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Apes novada
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”.
20___g.___________ Iesniedzēja paraksts:

/

/

/

/

Atzīme par iesnieguma saņemšanu
20__g.__________ Saņēmēja paraksts:
.

Pielikums Nr.2
Apstiprināts ar Apes novada domes
2016.gada 28.aprīļa lēmumu
((protokols Nr.7, 21.p.)
BĒRNU RINDAS REĢISTRS UZŅEMŠANAI PIRMSSKOLAS
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ „________________”
Nr. Vārds,
p.k. uzvārds

Personas
kods

Adrese

Kontakt
informācija

Iesnie
guma
iesnieg
šanas
laiks

Vēla
mais
uzņem
šanas
laiks

Pārre
ģistrā
cija

Rindas
aktuali
zācija
uz 1.
septem
bri

Piezī
mes

Pazi
ņojums
par
uzņem
šanu

Pielikums Nr.3
Apstiprināts ar Apes novada domes
2016.gada 28.aprīļa lēmumu
(protokols Nr.7, 21.p.)

__________ ___________________________________
(iestādes nosaukums)
___________ ___________________________________
vadītājai________________________________________
_______________________________________________
(iesniedzēja vārds, uzvārds)
_______________________________________________
(deklarētā dzīvesvieta)
_______________________________________________
(faktiskā dzīvesvieta)
Tālrunis ______________________________________
E-pasts _______________________________________

IESNIEGUMS
Lūdzu uzņemt manu dēlu/meitu

,
(vārds, uzvārds)

personas kods ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀ – ׀_׀_׀_׀_׀_׀
deklarētā dzīvesvieta
faktiskā dzīvesvieta

_______
__

,

_,

pirmsskolas izglītības iestādē _______________________________________________.
(izglītības iestādes nosaukums)
Iesniegumam pievienoju:
1. Bērna medicīnisko karti 026/u
2. Bērna dzimšanas apliecības kopiju
3. _____________________ kopiju
4. ___________________________

׀_׀
׀_׀
׀_׀
׀_׀

Apliecinu, ka esmu iepazinies ar Izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumiem, iestādes nolikumu un
izglītības programmām iestāde.
20___g.___________ Iesniedzēja paraksts:

/

Atzīme par iesnieguma saņemšanu
20__g.__________ Saņēmēja paraksts:

/

/

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-6337,
tālrunis / fakss 663 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2016.gada 28.aprīlī

Sēdes protokols Nr. 7, 22. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.67
Apē

Par Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas pirmsskolas grupas darba režīmu vasaras periodā
Izskatot
Ojāra
Vācieša
Gaujienas
vidusskolas
direktores
Ievas
Zariņas
04.04.2016.iesniegumu, kas saņemts Apes novada domē 06.04.2016. un reģistrēts ar Nr.A/3-12.1/490,
kurā informēts par nelietderīgu pirmsskolas grupas darbību vasaras periodā, sakarā ar krasi samazināto
pieprasījumu pirmsskolas iestādes apmeklējumam un nepieciešamību nodrošināt remontdarbus grupas
telpās, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ojāra Vācieša
Gaujienas vidusskolas nolikuma (apstiprināts ar Apes novada domes 24.09.2015. lēmumu Nr.191)
21.punktu, Apes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 07.04.2016. (prot.Nr.7, 6.p.),
un domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 21.04.2016. lēmumu (prot. Nr.6, 16.p.),
Saskaņot Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas pirmsskolas grupas slēgšanu audzēkņu
apmeklējumam vasaras periodā no 18.07.2016.- 19.08.2016.
2.
Uzdot Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas direktorei Ievai Zariņai:
2.1. saskaņot darbinieku atvaļinājumu grafiku atbilstoši šī lēmuma nosacījumiem;
2.2. informēt audzēkņu likumiskos pārstāvjus par iestādes slēgšanu augstāk minētajā periodā.
1.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

ATUR IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJU
Personu kodi, dzīvesvietas

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-6337,
tālrunis / fakss 663 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2016.gada 28.aprīlī

Sēdes protokols Nr. 7, 23. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.68
Apē
Par finansiālu atbalstu pludmales volejbola komandai

Izskatot A. Dandena 29.03.2016.iesniegumu, kas reģistrēts Apes novada domē 29.03.2016. ar
Nr.A/3-16/77, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, kā arī, ņemot vērā Apes novada pašvaldības 23.04.2015. saistošos noteikumus
Nr.6/2015 “Par pašvaldības atbalstu sporta sasniegumu veicināšanai” un Izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas 07.04.2016. lēmumu (prot. Nr.7, 3.p.),
1. Atbalstīt Apes novada komandas dalību 2016.gada Latvijas čempionātā pludmales volejbolā
EUR200,00 (divi simti eiro) apmērā.
2. Finansējuma avots Apes novada domes sporta budžets.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

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

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-6337,
tālrunis / fakss 663 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2016.gada 28.aprīlī

Sēdes protokols Nr. 7, 24. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.69
Apē
Par apbalvošanu ar Apes novada Goda rakstu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4., 5.punktu, Apes novada domes
nolikuma „Par Apes novada apbalvojumiem” 3.punktu un Noteikumu „Par godalgām, naudas balvām
un materiālo palīdzību Apes novadā” 2.2.2.punktu, pamatojoties uz Trapenes pamatskolas direktora
Aivara Maltavnieka 21.03.2016.iesniegumu, kas saņemts Apes novada domē 29.03.2016. un reģistrēts
ar Nr A/3-12.1/429, atbilstoši Izglītības, kultūras un sporta komitejas 07.07.2016. lēmumam (prot.Nr.
7) un Finanšu un tautsaimniecības komitejas 21.04.2016. lēmumam (prot.Nr.6,18.p.),
Apbalvot ar Apes novada domes Goda rakstu:
1.1. Broņislavu DZELZKALĒJU – par ilggadēju apzinīgu darbu Trapenes pamatskolā;
1.2. Valdi LIEPIŅU – par nopelniem un nozīmīgu ieguldījumu skolēnu darbaudzināšanā;
1.3. Maiju MIĶELI – par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu Trapenes pamatskolā;
1.4. Valdu OZOLIŅU – par ilggadēju apzinīgu darbu Trapenes pamatskolā;
1.5. Ainu PĀVULU – par nopelniem un nozīmīgu ieguldījumu visu paaudžu talantu atklāšanā
un attīstīšanā;
1.6. Annu POĻAKU – par nopelniem un nozīmīgu ieguldījumu novadnieka Ojāra Vācieša
vārda popularizēšanā.
2. Apbalvojumus pasniedz domes priekšsēdētāja Astrīda HARJU, 28.05.2016. Trapenes
pamatskolā.
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-6337,
tālrunis / fakss 663 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2016.gada 28.aprīlī

Sēdes protokols Nr. 7, 25. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.70
Apē

Par Apes novada Bērnības svētku vienreizējo sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu
apstiprināšanu
Pamatojoties uz Virešu Saieta nama vadītājas Santas Sāres-Geržas 25.04.2016. iesniegumu,
kas saņemts Apes novada domē 25.04.2016. un iereģistrēts ar Nr.A/3-12.1/619, apstiprināto Apes
novada domes 2016.gada budžetu, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
5.punktu, 21.panta pirmās daļas 14. punkta g) apakšpunktu, organizējot 2016.gada 15. maijā, Virešu
Saieta namā plānotos Apes novda Bērnības svētkus un plānoto dalības maksu, kā līdzmaksājumu,
Apstiprināt vienreizējus maksas pakalpojumu, dalības maksu (līdzmaksājumu) Apes novada
Bērnības svētkos 2016.gada 15. maijā, Virešu Saieta namā:
1.1. Apes novadā deklarētajiem bērniem EUR7.00;
1.2. Apes novadā deklarētajiem diviem un vairāk bērniem EUR10.00;
1.3. Citu novados deklarētajiem bērniem EUR10.00;
1.4. Citu novados deklarētajiem diviem un vairāk bērniem EUR15.00
Pielikumā: Apes novada bērnības svētku pasākuma izmaksu tāme.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Pielikums Nr.1
Apes novada domes 28.04.2016. lēmumam Nr. 70
(prot.Nr.7, 25.p.)

Apes novada bērnības svētku
PASĀKUMA IZMAKSU TĀME

2016.gada 15.maijā Virešu Saieta namā

N.
p.k
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Izdevumu uzskaitījums
Svētku režija, vadītājs
Apskaņošana
Pasākuma rekvizīti
Ziedi
Apliecības, afišas
Noformējums
Saimnieciskie
Autoratlīdzība
Kopā:

Vienību
skaits
1
1
30
30
1
1
1

Komentārs

Summa
70,00
50.00
70,00
36,00
75,00
70,00
25,00
30.00
426,00

30x1,20
2.50x30
70,00
25,00

Summa kopā: 426,00 EUR
Ņemot vērā, ka Apes novadā 2014./2015. gadā ir piedzimuši vairāk kā 50 bērni, vēlamies dot
iespēju piedalīties bērnības svētkos (bērna vārda došanas svētkos). Pasākums paredzēts Apes
novada bērniem ar dalības maksu, kas iespējams samazinās izmaksas.
Dalības maksa bērnības svētkiem:





Domes priekšsēdētāja

Apes novadā reģistrētajiem bērniem Eur 7.00;
Apes novada diviem un vairāk bērniem Eur 10.00;
Citu novadu iedzīvotājiem Eur 10.00;
Citu novadu diviem un vairāk bērniem Eur 15.00

Astrīda HARJU

