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
2016.gada 28.janvārī

sēdes protokols Nr. 2, 1.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.3
Apē
Par Apes novada pašvaldības mērķdotācijas pašvaldības autoceļiem (ielām) 2016.gadam
pārvaldīšanas kārtības, sadalījuma un izlietošanas vidējā termiņa programmas 2014. –
2016.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 25.01.2016. sēdes lēmumu (prot.1,
1.p.),
1. Apstiprināt Apes novada pašvaldības mērķdotācijas pašvaldības autoceļiem (ielām) 2016.gadam
pārvaldīšanas kārtību (pielikums Nr.1. uz 2 lapām)
2. Apstiprināt Apes novada pašvaldības autoceļu fonda mērķdotācijas 2016.gada sadalījumu
Apes pilsētai un pagastam un izlietošanas vidējā termiņa programmu 2014. – 2016.gadam
(pielikums Nr.2 uz 1 lapas);
3. Apstiprināt Apes novada pašvaldības autoceļu fonda mērķdotācijas 2016.gada sadalījumu
Gaujienas pagastam un izlietošanas vidējā termiņa programmu 2014. – 2016.gadam
(pielikums Nr.3 uz 1 lapas);
4. Apstiprināt Apes novada pašvaldības autoceļu fonda mērķdotācijas 2016.gada sadalījumu
Trapenes pagastam un izlietošanas vidējā termiņa programmu 2014. – 2016.gadam
(pielikums Nr.4 uz 1 lapas);
5. Apstiprināt Apes novada pašvaldības autoceļu fonda mērķdotācijas 2016.gada sadalījumu
Virešu pagastam un izlietošanas vidējā termiņa programmu 2014. – 2016.gadam
(pielikums Nr.5 uz 1 lapas).

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Pielikums Nr.1.
Apes novada domes 28.01.2016. sēdes
Lēmumam Nr.3
(prot. Nr.2, 1.p.)
APES NOVADA PAŠVALDĪBAS MĒRĶDOTĀCIJAS PAŠVALDĪBAS AUTOCEĻIEM
(IELĀM) 2016.GADAM PĀRVALDĪŠANAS KĀRTĪBA

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
1.1. Kārtība izstrādāta saskaņā ar LR likuma „Par autoceļiem”12.panta 8.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 mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) 2016.gadam sadales kārtību,
izlietojumu un pārskatu iesniegšanu.
1.3. Apes novada pašvaldības mērķdotācijas pašvaldības autoceļiem (ielām) 2016.gadam (turpmāk
tekstā – Autoceļu fonds) rīkotāja ir Apes novada dome.
1.4. Autoceļu fonda līdzekļus ieskaita Apes novada domes speciālā budžeta kontā, to uzskaite ir
nodrošināta atsevišķi no citiem pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumiem un izdevumiem.
1.5. Autoceļu fonda līdzekļus izlieto atbilstoši domes apstiprinātām vidējā termiņa programmām
trijiem gadiem un 2016.gada apstiprinātā speciālā budžeta autoceļu fonda sadaļai.
1.6. Vidējā termiņa programmas var tikt precizētas, ja tiek veikti attiecīgi grozījumi pašvaldības
budžetā.
2. AUTOCEĻU FONDA LĪDZEKĻU AVOTI
2.1. Autoceļu fonda līdzekļi veidojas no:
2.1.1. mērķdotācijas naudas līdzekļiem, kas saņemti no Latvijas Republikas Satiksmes
ministrijas atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008.gada 11.marta
noteikumiem Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto
līdzekļu izlietošanas kārtība”;
2.1.2. no pamatbudžeta iedalīta finansējuma;
2.1.3. no Eiropas Savienības fondu piesaistītā finansējuma;
2.1.4. no maksas pakalpojumiem.
3. AUTOCEĻU FONDA SADALES KĀRTĪBA
3.1. Saņemto mērķdotāciju starp Apes novada Apes pilsētu, Apes pagastu un Gaujienas, Trapenes,
Virešu pagastu pārvaldēm sadala proporcionāli pašvaldības īpašumā esošo ceļu un ielu
garumam katrā teritorijā.
3.2. Budžeta gadā neizmantotie līdzekļi tiek izlietoti nākošā budžeta gada izdevumu segšanai
katrai teritoriālajai vienībai.
4. AUTOCEĻU FONDA IZLIETOJUMA KĀRTĪBA
4.1. Autoceļu fonda līdzekļus izlieto atbilstoši Apes novada domes apstiprinātajam 2016.gada
budžetam un vidējā termiņa programmām trijiem gadiem šādiem mērķiem:
4.1.1. ceļu un ielu būvprojektēšanai;
4.1.2. pašvaldību ceļu un ielu ikdienas un periodiskajai uzturēšanai, rekonstrukcijai un
būvniecībai, kā arī satiksmes drošības uzlabošanai;
4.1.3. pašvaldību ceļu un ielu programmu un projektu izstrādāšanai un vadībai;
4.1.4. gājēju un veloceliņu izbūvei un apgaismojuma ierīkošanai gar tiem;
4.1.5. pašvaldību ceļu un ielu pārvaldīšanai;

4.1.6. sabiedrības informēšanai par autoceļu nozares jautājumiem;
4.1.7. pašvaldību ceļu un ielu tīkla finansēšanai ņemto kredītu pamatsummas atmaksāšanai;
4.1.8. avārijas seku un dabas katastrofu izraisīto postījumu likvidācijai pašvaldību ceļu un ielu
tīklā;
4.1.9. pašvaldību ceļu un ielu uzturēšanas tehnikas (piemēram, traktortehnika ar ceļu
uzturēšanai piemērotu aprīkojumu, greideri, krūmgrieži un zāles pļaujmašīnas, sniega
pūtēji u.c.) iegādei un uzturēšanai.
4.1.10. ielu, ceļu un stāvlaukumu apgaismojuma ierīkošanai un nodrošināšanai;
4.1.11. stāvlaukumu izveidei;
4.1.12. Eiropas Savienības struktūrfondu autoceļu un ielu projektu īstenošanai
nepieciešamajam pašvaldību līdzfinansējumam.
4.2. Mērķdotācija nav izmantojama depozītu noguldījumu veidošanai.
4.3. Gaujienas, Trapenes un Virešu pagastos par ceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas darbu
plānošanu un administrēšanu saskaņā ar apstiprināto novada pašvaldības budžeta kārtējam
gadam atbild pagasta pārvaldes vadītājs.
4.4. Apes pilsētā un pagastā par ceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas darbu plānošanu un
administrēšanu saskaņā ar apstiprināto novada pašvaldības budžeta kārtējam gadam atbild
Apes pilsētas un pagasta īpašumu apsaimniekošanas un komunālās nodaļas vadītājs.
5. PĀRSKATU SNIEGŠANA PAR MĒRĶDOTĀCIJAS IZLIETOJUMU
5.1. Finanšu un grāmatvedības nodaļa nodrošina mērķdotācijas novada ceļiem un ielām ieņēmumu
un izdevumu uzskaiti un pārskatu par līdzekļu izlietojumu sagatavošanu atbilstoši Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumiem Nr.173 „Valsts pamatbudžeta
valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība”.
5.2. Finanšu un grāmatvedības nodaļa pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu iesniedz Satiksmes
ministrijā Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumos Nr.173 „Valsts pamatbudžeta
valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” noteiktajā kārtībā
četras reizes gadā šādos termiņos:
5.2.1. par pirmo ceturksni-līdz pārskata gada 20.aprīlim;
5.2.2. par pirmo pusgadu-līdz pārskata gada 20.jūlijam;
5.2.3. par deviņiem mēnešiem –līdz pārskata gada 20.oktobrim;
5.2.4. par gadu līdz pārskata gada sekojošā gada 20.janvārim.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Pielikums Nr.2.
Apes novada domes 28.01.2016. sēdes
lēmumam Nr.3
(prot.Nr.2, 1.p.)

APES NOVADA PAŠVALDĪBAS AUTOCEĻU FONDA IZLIETOŠANAS
VIDĒJĀ TERMIŅA PROGRAMMA 2014. – 2016.GADAM

Teritorijas
nosaukums

Apes
pilsēta un
pagasts

Autoceļu
Autoceļu
fonda
fonda
līdzekļu
līdzekļi
atlikums
2016.gadam
01.01.2016.
EUR
EUR

20 320,00

Izdevumu veids

63 104,00
1. Ceļu un ielu
būvprojektēšana
2. Ceļu un ielu
būvniecība
3. Ceļu un ielu
atjaunošana, pārbūve
un nojaukšana
4. Ceļu un ielu ikdienas
uzturēšana
5. Pārējie izdevumi
Atlikums

Domes priekšsēdētāja

2014.gada
plāns
EUR

2014.gada
Izpilde
EUR

2015.gada
plāns
EUR

2015.gada
izpilde
EUR

2016.gada
plāns
EUR

59568,00

49 298,00

69 843,00

49 521,00

83 424,00

36 480,00
21522,00

35810,00
2236,00

35 882,00
13 416,00

31 564,00
1799,00

46 184,00
3337,00

61 274,00
22 150,00

0,00

10 271,00

0,00

20 320,00

0,00

Astrīda HARJU

Pielikums Nr.3.
Apes novada domes 28.01.2016. sēdes
lēmumam Nr.3
(prot.Nr.2, 1.p.)

APES NOVADA PAŠVALDĪBAS AUTOCEĻU FONDA IZLIETOŠANAS
VIDĒJĀ TERMIŅA PROGRAMMA 2014. – 2016.GADAM

Teritorijas
nosaukums

Autoceļu
Autoceļu
fonda
fonda
līdzekļu
līdzekļi
atlikums
2016.gadam
01.01.2016.
EUR
EUR

Izdevumu veids

2014.gada
plāns
EUR

2014.gada
Izpilde
EUR

2015.gada
plāns
EUR

2015.gada
izpilde
EUR

2016.gada plāns
EUR

25 401,00

20 678,00

26 608,00

23 038,00

25 701,00

Gaujienas
pagasts
3570,-

22 131,1. Ceļu un ielu
būvprojektēšana
2. Ceļu un ielu
būvniecība
3. Ceļu un ielu
atjaunošana, pārbūve
un nojaukšana
4. Ceļu un ielu ikdienas
uzturēšana
5. Pārējie izdevumi
Atlikums

Domes priekšsēdētāja

5000,00
16 903,00
7598,00

13 413,00
7265,00

23 908,00
2700,00

20 605,00
2433,00

14 333,00
6368,00

900,00

4723,00

0,00

3570,00

0,00

Astrīda HARJU

Pielikums Nr.4.
Apes novada domes 28.01.2016. sēdes
lēmumam Nr.3
(prot.Nr.2, 1.p.)

APES NOVADA PAŠVALDĪBAS AUTOCEĻU FONDA IZLIETOŠANAS
VIDĒJĀ TERMIŅA PROGRAMMA 2014. – 2016.GADAM

Teritorijas
nosaukums

Autoceļu
Autoceļu
fonda
fonda
līdzekļu
līdzekļi
atlikums
2016.gadam
01.01.2016.
EUR
EUR

Izdevumu veids

2014.gada
plāns
EUR

2014.gada
Izpilde
EUR

2015.gada
plāns
EUR

2015.gada
izpilde
EUR

2016.gada
plāns
EUR

18 558,00

8256,00

26 239,00

13 466,00

35 018,00

Trapenes
pagasts
12 773,-

22 245,1. Ceļu un ielu
būvprojektēšana
2. Ceļu un ielu
būvniecība
3. Ceļu un ielu
atjaunošana, pārbūve
un nojaukšana
4. Ceļu un ielu ikdienas
uzturēšana
5. Pārējie izdevumi
Atlikums

Domes priekšsēdētāja

12 036,00

12 036,00

15 192,00
3366,00

3526,00
4730,00

10 141,00
4062,00

9726,00
3740,00

13 940,00
9042,00

0,00

10 302,00

0,00

12 773,00

0,00

Astrīda HARJU

Pielikums Nr.5.
Apes novada domes 28.01.2016. sēdes
lēmumam Nr.3
(prot.Nr.2, 1.p.)

APES NOVADA PAŠVALDĪBAS AUTOCEĻU FONDA IZLIETOŠANAS
VIDĒJĀ TERMIŅA PROGRAMMA 2014. – 2016.GADAM

Teritorijas
nosaukums

Virešu
pagasts

Autoceļu
Autoceļu
fonda
fonda
līdzekļu
līdzekļi
atlikums
2016.gadam
01.01.2016.
EUR
EUR

18 634,00

Izdevumu veids

37 364,00
1. Ceļu un ielu
būvprojektēšana
2. Ceļu un ielu
būvniecība
3. Ceļu un ielu
atjaunošana, pārbūve
un nojaukšana
4. Ceļu un ielu ikdienas
uzturēšana
5. Pārējie izdevumi
Atlikums

Domes priekšsēdētāja

2014.gada
plāns
EUR

2014.gada
Izpilde
EUR

2015.gada
plāns
EUR

2015.gada
izpilde
EUR

2016.gada
plāns
EUR

37 175,00

28 354,00

45 688,00

27 054,00

55 998,00

1000,00
12 474,00

1694,00

1694,00

13 252,00

21 000,00

17 500,00
6200,00

3572,00
24 782,00

25 476,00
5266,00

20 129,00
5231,00

26 666,00
8332,00

0,00

8821,00

0,00

18 634,00

0,00

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
2016.gada 28.janvārī

sēdes protokols Nr. 2, 2.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.4
Apē
Par grozījumiem Apes novada domes Kancelejas nolikumā
(apstiprināts ar Apes novada domes 22.08.2013. lēmumu Nr.283, prot. Nr.15, 20.p.)
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Apes novada pašvaldības
nolikuma (apst.28.06.2013. Lēm.Nr.227 (prot.Nr.11,1.p.) 9.1.punktu, 11.punktu; Apes novada domes
administrācijas nolikuma (apst. 25.07.2013., Lēm Nr.257, prot.Nr.13, 14.p.) 7.1.1. p. un 8.punktu, Apes
novada domes kancelejas funkciju paplašināšanos un izmaiņām amatu sarakstā, un Apes novada domes
Finanšu un tautsaimniecības komitejas 25.01.2016. lēmumu (prot.Nr.1, 2.p).,
1.Izdarīt grozījumus Apes novada domes Kancelejas nolikumā (apstiprināts ar Apes novada domes
22.08.2013. lēmumu Nr.283, prot. Nr.15, 20.p.):
1.1. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:
“8.Kanceleju finansē no pašvaldības budžeta līdzekļiem un no valsts budžeta dotācijas Valsts un
pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšanai”.
1.2. Papildināt 11.punktu ar 11.6.apakšpunktu šādā redakcijā:
“11.6.Pašvaldības mājas lapas administratora galvenie uzdevumi ir šādi:
11.6.1.nodrošināt pašvaldības mājaslapas funkcionēšanu;
11.6.2.veidot mājaslapas struktūru, noteikt tās nodaļas un apakšnodaļas, atbilstoši normatīvajos
aktos noteiktajām prasībām;
11.6.3.regulāri veikt nepieciešamās izmaiņas mājaslapas saturā sadarbībā ar iestāžu vadītājiem un
pašvaldības speciālistiem;
11.6.4.apkopot un gramatiski pareizi sagatavot informāciju, to rediģēt, strukturēt, optimizēt,
izvietot mājaslapā, kā arī nosūtīt informatīvajam izdevumam „Apes novada ziņas”;
11.6.5.piedalīties lielākajos novada pasākumos, tos fotografēt un sagatavot informāciju par
pasākumu medijiem;
11.6.6.strādāt ar attēla rediģēšanu un ievietošanu mājaslapā”;
11.6.7.veikt citus amata aprakstā iekļautos pienākumus.
1.3. Papildināt 11.punktu ar 11.7.apakšpunktu šādā redakcijā:
“11.7. Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra speciālista galvenie uzdevumi ir šādi:
11.7.1.organizēt un nodrošināt Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra darbību
Apes novada domē;
11.7..2.apkalpot klientu saskaņā ar noteiktajiem standartiem;
11.7.3.sniegt informāciju klātienē un attālināti par valsts un pašvaldības pakalpojumiem, to
saņemšanas kārtību un nepieciešamajiem dokumentiem;
11.7.4.nodrošināt pakalpojumu pieprasītājiem iespēju atbilstoši pakalpojumu aprakstiem, kas
izvietoti Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv un instrukcijai iesniegt
iesniegumus pakalpojumu saņemšanai”;
11.7.5.veikt citus amata aprakstā iekļautos pienākumus.

1.4 Papildināt 28.punktu ar 28.5. un 28.6. apakšpunktiem šādā redakcijā:
“28.5.Pašvaldības mājas lapas administrators;
28.6.Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra speciālists.”

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
2016.gada 28.janvārī

sēdes protokols Nr. 2, 3..p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.5
Apē
Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.1 „Ilgas”, Apes pagastā, Apē, LV-4337 nepārņemšanu
pašvaldības īpašumā
Izskatot VAS „Privatizācijas aģentūras” 18.01.2016. vēstuli Nr.1.17/3883 „Par valstij piekritošā
dzīvokļa īpašuma Nr.1 „Ilgas”, Apes pagastā, Apē, LV-4337 pārņemšanu”, kurā lūgts domei viena
mēneša laikā pieņemt lēmumu par minētā Dzīvokļa īpašuma pārņemšanu pašvaldības īpašumā, norādot
kādu funkciju veikšanai Dzīvokļa īpašums tiks pārņemts un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta pirmo
daļu, Civillikuma 416. pantu, un Finanšu un tautsaimniecības komitejas 25.01.2016. lēmumu (prot.Nr.1,
3.p.),
1. Nepārņemt pašvaldības īpašumā bez atlīdzības valstij piekritīgu dzīvokļa īpašuma Nr.1 „Ilgas”,
Apes pagastā, Apē, LV-4337, kadastra Nr.3625 900 0034.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

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
2016.gada 28.janvārī

sēdes protokols Nr. 2, 4.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.6
Apē
Par Apes novada pašvaldības dalību Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam
pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projektu konkursā un par
atlases kritēriju apstiprināšanu
Latvijas lauku attīstības programmas ietvaros īstenojamā pasākuma „Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos” Apes novadam pieejamā kvota ir EUR 650 000.00, kas izmantojama
līdz 2019.gada 1.decembrim. Atbalsta intensitāte ir 90%. Pasākuma mērķis ir atbalstīt investīcijas
publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un
saglabātu apdzīvotību. Pasākumā tiek atbalstīta pašvaldību grants ceļu bez cietā seguma būvniecība vai
pārbūve.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3.punktu un 15.panta pirmās daļas
2. punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, 2015.gada 18.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.
475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā”, Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 25.01.2016. lēmumu (prot.Nr.1, 4.p.),
1. Piedalīties Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos” projektu konkursā.
2. Apstiprināt atlases kritērijus pašvaldības ceļu vai ceļu posmu (turpmāk tekstā objekts) virzīšanai
Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” atklātajam projektu iesniegumu konkursam (turpmāk tekstā projekts)
saskaņā ar 1.pielikumu.
3. Uzdot Apes novada pagastu pārvalžu vadītājiem apsekot un izvērtēt visus pagastu teritorijā esošos
lauku ceļus saskaņā ar 1.pielikumu un 2.pielikumu. Apes pagasta ceļus izvērtēšanu uzdot veikt
Teritorijas attīstības nodaļai.
4. Uzdot Teritorijas attīstības nodaļai organizēt ar vietējiem uzņēmējiem un iedzīvotājiem apspriedi
par ceļu izvērtēšanas rezultātiem līdz 2016.gada 19.februārim. Nodrošināt informācijas par
plānoto apspriežu norises vietu, laiku, darba kārtību ievietošanu pašvaldības mājas lapā
www.apesnovads.lv un pašvaldības informatīvā izdevumā “Apes novada ziņas” ne vēlāk, kā divas
nedēļas pirms apspriedes sasaukšanas.
5. Lai ekonomiski izlietotu līdzekļus, būvniecības eksperti ceļu tehniskā stāvokļa izvērtēšanai
pieaicināmi tikai tiem ceļiem vai to posmiem, kuri izvērtēšanas procesā ieguvuši lielāko punktu
skaitu.
6. Teritorijas attīstības nodaļas vadītājam J.Ronimoisam sagatavot lēmuma projektu par pašvaldības
grants ceļu virzīšanu Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātajam projektu iesniegumu

konkursam, sarindojot grants ceļus prioritārā secībā, pēc atlases kritēriju datiem, uzņēmēju
intereses un ceļu tehniskā stāvokļa izvērtēšanas slēdzieniem.
7. Lai nodrošinātu visa novada teritorijas vienmērīgu attīstību, pašvaldības ceļa (ceļa posma)
būvniecība vai pārbūve veicama katra pagasta teritorijā.
8. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Viesturam DANDENAM.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

1.Pielikums
Apes novada domes 28.01.2016. sēdes
lēmumam Nr.6
(prot.Nr.2, 4.p.)
Projekta atlases kritēriju mērķis
Izvērtēt un noskaidrot Apes novada pašvaldības grants (grunts) ceļus vai to posmus, kuri ir
būvējami vai pārbūvējami, un virzīt tos atbalsta saņemšanai Lauku attīstības programmas 2014.-2020.
gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”.
Lai nodrošinātu vienmērīgu visas Apes novada teritorijas attīstību, katrā pagasta teritorijā ir
jānosaka vismaz viens ceļa posms, kas tiks rekonstruēts ar Lauku attīstības programmas 2014.-2020.
gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atbalstu.
Piešķiramo punktu metodika
Punkti tiek piešķirti skalā no 0 līdz 3 punktiem, kur maksimālais kopēji iegūstamais punktu skaits ir
1
un minimālais ir 1. Ceļi vai to posmi tiek sarindoti atbilstoši iegūto punktu skaitam.
Apes novada grants (grunts) ceļu vai to posma/-u projekta atlases kritēriji:
1. Ekonomiski aktīvo lauksaimniecisko vienību skaits - Lauksaimniecisko uzņēmumu
(uzņēmēju), kā arī ar to darbību tieši saistīto uzņēmumu (struktūrvienību) skaits, kuru
komerctransports ceļu izmanto ikdienā (pašvaldības rīcībā esoša informācija)
2. Lauksaimniecības zemju platība - Lauksaimniecības zemju platības, piekļuve kurām tiek
nodrošināta izmantojot doto ceļu (Pašvaldības apkopotā informācija izmantojot Lauku atbalsta
dienesta lauku bloku kartes)
3. Lauksaimniecības dzīvnieku skaits – Dzīvnieku skaits, kuru ikdienas apkalpošanai un no tiem
iegūto produktu transportēšanai tiek izmantots dotais ceļa posms (Lauksaimniecības datu centra
informācija)
4. Ekonomiski aktīvo nelauksaimniecisko vienību skaits - Uzņēmumu skaits, kuri nenodarbojas
ar lauksaimniecības produkcijas ražošanu un pārstrādi, bet izmanto ceļu savas ikdienas darbības
veikšanai (pašvaldības rīcībā esoša informācija)
5. Skolēnu pārvadājumu nodrošināšana un mobilitātes nodrošināšana apdzīvotības
saglabāšanai – Jānorāda, vai šo ceļu izmanto arī skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai un
iedzīvotāju skaits, kuri izmanto ceļu (pašvaldības rīcībā esoša informācija)
6. Komersanta ieguldījums - Integrēta tipa projekts, kas tiek īstenots kopā ar pievadceļu izbūvi pie
uzņēmējdarbības objektiem pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un
mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” (pašvaldības rīcībā esoša informācija)
Piešķiramo punktu skaidrojums
1. Ekonomiski aktīvo lauksaimniecisko vienību skaits:
 2 punkti – 5 vai vairāk uzņēmumi
 1 punkts – 1 līdz 4 uzņēmumi
 0 punkti – nav uzņēmumu
Komentārs - Jānosauc visi lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes uzņēmēji (piemēram,
zemnieku saimniecības, SIA, p/saimniecības, pašnodarbinātās personas, piena savākšanas komersanti,
lopu uzpirkšanas komersants), kuri izmanto konkrēto ceļu vai tā posmu.
2. Lauksaimniecības zemju platība:
 2 punkti – 250 un vairāk hektāri;
 1 punkts – 100 līdz 249 hektāri
 0 punkti – mazāk nekā 100 hektāri
Komentārs - Jānosauc visas zemes platības (ne tikai tās, kuras robežojas ar šo ceļa posmu), kuras tiek
izmantotas lauksaimniecības produkcijas ražošanā. Teritorijas, kurām piekļuve tiek nodrošināta,
izmantojot konkrēto ceļu vai tā posmu.

3. Lauksaimniecības dzīvnieku skaits:
 3 punkti – 250 un vairāk lauksaimniecības dzīvnieku
 2 punkti – 150 līdz 249 lauksaimniecības dzīvnieku
 1 punkts – 50 līdz 149 lauksaimniecības dzīvnieku
 0 punkti – mazāk nekā 50 lauksaimniecības dzīvnieku
Komentārs - Jāuzskaita visas dzīvnieku vienības (ne tika tās, kuras atrodas blakus dotajam ceļa posmam),
kuru ikdienas apkalpošanai un no tiem iegūto produktu transportēšanai tiek izmantots dotais ceļš vai tā
posms
4. Ekonomiski aktīvo nelauksaimniecisko vienību skaits:
 2 punkti – 3 vai vairāk uzņēmumi
 1 punkts – 1 līdz 2 uzņēmumi
 0 punkti – nav uzņēmumu
Komentārs - Jāuzskaita visi pārējie uzņēmēji, kuri savas komercdarbības nodrošināšanai izmanto
konkrēto ceļa posmu (piemēram, mežizstrādātāji, auto servisi, atkritumu apsaimniekošanas komersants,
autoveikals, koģenerācijas komersanti, tūrisma komersanti).
5. Skolēnu pārvadājumu nodrošināšana un mobilitātes nodrošināšana apdzīvotības
saglabāšanai:
 1 punkts – Skolēnu pārvadājumi tiek veikti vai 10 un vairāk mājsaimniecību;
 0 punkti – Skolēnu pārvadājumi netiek veikti, mājsaimniecību nav.
Komentārs - Dati par skolēniem, kas tiek pārvadāti pa pašvaldības grants ceļu nokļūšanai uz izglītības
iestādēm un atpakaļ. Iedzīvotāju skaits, kuri izmanto pašvaldības grants ceļu ikdienā nokļūšanai uz darbu,
uz administratīvo centru, uz medicīnas iestādi utml.
6. Komersanta ieguldījums:
 2 punkti – Komersants ir iesniedzis projekta pieteikumu
 1 punkts – Komersantam ir pamatojums un tas plāno iesniegt projekta pieteikumu
 0 punkti – komersantam nav pamatojuma vai neplāno iesniegt projektu pieteikumu
Komentārs – Jānorāda, vai komersants plāno vai ir jau iesniedzis projekta pieteikumu pasākumā “Atbalsts
ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”. Aprakstīt komersanta
plānoto ieguldījumu – ceļa nosaukums, pievedceļa garums, iemesls pievadceļa uzlabošanai.
Vienāds punktu skaits – prioritātes noteikšana
Ja diviem vai vairākiem iesniegtajiem ceļa posmiem būs vienāds punktu skaits, prioritāti iegūs tas ceļš
vai tā posms, kas 1., 2. un 3.kritērijā savācis vairāk punktu.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

2.Pielikums
Apes novada domes 28.01.2016. sēdes
lēmumam Nr.6
(prot.Nr.2, 4.p.)

Vērtējuma veidlapa
Priekšlikums par Apes novada pašvaldības lauku (grants/grunts) ceļa posma
(
km) būvniecībai / pārbūvei (atbilstošo pasvītrot)
Nr. Kritērijs
1.

Ekonomiski aktīvo lauksaimniecisko
vienību skaits

2.

Lauksaimniecības zemju platība

3.

Lauksaimniecības dzīvnieku skaits

4.

Ekonomiski aktīvo nelauksaimniecisko
vienību skaits

5.

Skolēnu pārvadājumu nodrošināšana

6.

Komersanta ieguldījums

Piezīmes, aprakstošā, pamatojošā daļa

Vērtējums
(punkti)

Kopējais punktu skaits:
Piemērojama prioritāte (atbilstošo pasvītrot):
Paraksts:______________________________
Paraksts:______________________________
Paraksts:______________________________
Paraksts:_____________________________

Jā / Nē

Satur ierobežotas pieejamības informāciju
personu kodi, dzīvesvietas utt.

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
2016.gada 28.janvārī

sēdes protokols Nr. 2, 5.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.7
Apē
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu Apes novada Trapenes pagasta Sētas ezerā
Izskatot K.D 11.01.2016. iesniegumu par rūpnieciskās zvejas nomu Sētas ezerā (ar tīklu
garumu 30 metri vai murdu), reģistrēts Apes novada domē 12.01.2016. ar Nr.A/3-16/10 un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu,
27.punktu, Zvejniecības likuma 11.panta 4.1 daļu, 5.panta 4.daļu, Ministru kabineta 30.11.2009.
noteikumu Nr.1374 „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 25.01.2016. lēmumu (prot.Nr.1, 7.p.),
1. Iznomāt K.D, personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvesvieta xxxxxxx, rūpnieciskās zvejas tiesības
Sētas ezerā ar zvejas tīklu garumu 30 metri vai vienu murdu uz vienu gadu no 2016.gada
1.februāra līdz 2017.gada 31.janvārim, 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

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 utt.

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
2016.gada 28.janvārī

sēdes protokols Nr. 2, 6.p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.8
Apē

Par grozījumiem Apes novada domes 29.11.2015. lēmumā Nr. 358 „Par zemes ierīcības projekta
īpašumam „Drīzuļi” Virešu pagasts, Apes novads, apstiprināšanu”
Izskatot A.L…, personas kods xxxxxx-xxxxx, 12.01.2016. iesniegumu, kas saņemts Apes
novada domē 18.01.2016. un reģistrēts ar Nr. A/3-16/19 par grozījumiem īpašuma „Drīzuļi” Virešu
pagastā, Apes novadā, zemes ierīcības projektā, un SIA “Latvijas mērnieks”, reģistrācijas Nr.
40003783960, precizēto grafisko pielikumu digitālā veidā īpašuma “Drīzuļi” Virešu pagastā sadalei,
kas saņemts 14.01.2016. un reģistrēts ar Nr. A/3-12.3/78,
pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu un 20.pantu, likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta 13.punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi” 9.8. un 30. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
15.pantu, un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 25.01.2016. lēmumu
(prot.Nr.1, 8.p.),
Izdarīt grozījumus Apes novada domes 29.11.2015. lēmuma Nr. 358 „Par zemes ierīcības projekta
īpašumam „Drīzuļi” Virešu pagasts, Apes novads, apstiprināšanu”, 2.punktā, izteikt to šādā
redakcijā:
“2.Piešķirt šādām atdalāmajām zemes vienības daļām nosaukumus un noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi:
2.1. Zemes gabalam Nr. 1 ar platību 22,81 ha saglabāt nosaukumu „Drīzuļi” un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101;
2.2. Zemes gabalam Nr. 2 ar platību 4,51 ha piešķirt nosaukumu „Aizsili” un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101;
2.3. Zemes gabalam Nr. 3 ar platību 4,20 ha piešķirt nosaukumu „Maliņas” un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101;
2.4. Zemes gabalam Nr. 4 ar platību 1,75 ha piešķirt nosaukumu „Pusītes” un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101”.
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 utt.

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
2016.gada 28.janvārī

sēdes protokols Nr. 2, 7.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.9
Apē

Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 36050010255
sagatavošanu atsavināšanai
Izskatot D.R…., personas kods xxxxxx-xxxxx, 30.12.2015. iesniegumu, kas reģistrēts
30.12.2015. ar Nr. A/3-16/246, par Apes novada pašvaldībai piekrītošā zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 36050010255 Apes pilsētā, 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 25.01.2016. lēmumu (Prot.Nr.1,
Nr.9),
1. Sagatavot Apes novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
36050010255 Apes pagastā, ar platību 0,1226 ha nodošanai atsavināšanai.
2. Uzdot Teritorijas attīstības nodaļas vadītājam J.Ronimoisam reģistrēt zemesgrāmatā uz
Apes novada pašvaldības vārda zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 36050010255
Apes pagastā, ar platību 0,1226 ha .
3. Slēgt vienošanos ar atsavināšanas pieteicēju D.R…, personas kods xxxxxx-xxxxx, par
avansa maksājuma EUR 500,00 (pieci simti euro) 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

Satur ierobežotas pieejamības informāciju
personu kodi, dzīvesvietas utt.

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
2016.gada 28.janvārī

sēdes protokols Nr. 2, 8.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.10
Apē

Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 36250030057
sagatavošanu atsavināšanai
Izskatot G.P…., personas kods xxxxxx-xxxxx, 30.12.2015. iesniegumu, kas reģistrēts
30.12.2015. ar Nr. A/3-16/245, par Apes novada pašvaldībai piekrītošā zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 36250030057 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 25.01.2016. lēmumu (Prot.Nr.1,
Nr.10),
1. Sagatavot Apes novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
36250030057 Apes pagastā, ar platību 1,0 ha nodošanai atsavināšanai.
2. Uzdot Teritorijas attīstības nodaļas vadītājam J.Ronimoisam reģistrēt zemesgrāmatā
uz Apes novada pašvaldības vārda zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
36250030057 Apes pagastā, ar platību 1,0 ha.
3. Slēgt vienošanos ar atsavināšanas pieteicēju G.P…., personas kods xxxxxx-xxxxx, par
avansa maksājuma EUR 500,00 (pieci simti euro) 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-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2016.gada 28.janvārī

sēdes protokols Nr. 2, 9.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.11
Apē
Par Apes novada domes 28.01.2016. saistošo noteikumu Nr.1/2016
„Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes 26.04.2012. saistošajos noteikumos
Nr. 6/2012
” Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu” apstiprināšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13. punktu, 45.pantu, un Apes
novada domes Sociālo jautājumu komitejas 19.01.2016. lēmumu (prot.Nr.1, 3.p.) un Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 25.01.2016. lēmumu (prot.Nr.1, 11.p.) ,
1.Apstiprināt Apes novada domes 28.01.2016. saistošos noteikumus Nr.1/2016 „Par grozījumiem
Apes
novada
pašvaldības
domes
26.04.2012.
saistošajos
noteikumos
Nr.6/2012
” Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu” 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 2016.gada 1.februārī.
5.Pēc saistošo noteikumu spēkā stāšanās publicēt tos pašvaldības mājas lapā www.apesnovads.lv.
Pielikumā :
Saistošie noteikumi Nr.1/2016 „Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes 26.04.2012.
saistošajos noteikumos Nr. 6/2012” Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu” 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
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Apē
2016.gada 28.janvārī

Nr.1/2016
Apstiprināti
ar Apes novada pašvaldības domes
28.01.2016. sēdes lēmumu Nr.11 (prot.Nr.2, 9.p)

„PAR GROZĪJUMIEM APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 26.04.2012. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS
NR.6/2012
” PAR VIENREIZĒJU PABALSTU ĢIMENEI SAKARĀ AR BĒRNA PIEDZIMŠANU”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
6.punktu un 43.panta trešo daļu
1.Izdarīt Apes novada pašvaldības domes 26.04.2012. saistošajos noteikumos Nr.16/2012 ”Par
vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu” (prot.Nr.8, 6.p.) šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 5. punktā apzīmējumu un skaitli "71,14 euro" ar “EUR75.00 (septiņdesmit pieci
eiro)”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2016.gada 1.februārī .

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Apes novada domes 28.01.2016. saistošo noteikumu Nr.1/2016 „Par grozījumiem Apes novada
pašvaldības domes 26.04.2012. saistošajos noteikumos Nr. 6/2012
”Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”
paskaidrojuma raksts
Sadaļa
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Informācija
Saistošie noteikumi „Apes novada domes 28.01.2016. saistošie noteikumi
Nr.1/2016 „Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes 26.04.2012.
saistošajos noteikumos Nr. 6/2012. ”Par vienreizēju pabalstu ģimenei
sakarā ar bērna piedzimšanu” nepieciešami, lai precizētu un noapaļotu
piešķiramo vienreizēja pabalsta apmēru par bērna piedzimšanu
2. Īss projekta satura
Saistošie noteikumi nosaka konkrētu vienreizējā pabalsta ģimenei sakarā ar
izklāsts
bērna piedzimšanu apmēru.
3. Informācija par plānoto Saistošo noteikumu projektam nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības
projekta ietekmi uz
budžetu.
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
Domes priekšsēdētāja

Noteikumu pieņemšana neradīs negatīvu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā.

Saistošo noteikumu projekts izskatīts Apes novada domes 2016.gada
25.janvāra Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēdē. Veiktas diskusijas
ar iesaistītajām amatpersonām domes administrācijā, pagastu pārvaldēs,
Sociālajā dienestā, Finašu un grāmatvedības nodaļā.
Veiktas diskusijas ar iesaistītajām personām.

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
2016.gada 28.janvārī

sēdes protokols Nr. 2, 10.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.12
Apē
Par materiāla atbalsta sniegšanu ēdināšanas pakalpojumiem Apes novada vispārējās izglītības
iestādēs izglītojamo ģimenēm
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 41.panta pirmās
daļas 2.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punktu, lai iespēju robežās atslogojot
izglītojamo no maksas par ēdināšanas pakalpojumiem, Apes novada sociālo jautājumu komitejas
lēmumu (prot.Nr.1, 4.p.), Finanšu un tautsaimniecības komitejas 25.01.2016. lēmumu (prot.Nr.1,
12.p.),
1. Daļēji segt pusdienu ēdināšanas izdevumus Apes novada vispārējās izglītības iestādēs
izglītojamajiem no 5 (piecu) gadu vecuma, laika periodā no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada
22.decembrim piešķirot :
1.1. Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolā - EUR 1.00 (viens eiro) katram skolēnam dienā;
1.2. Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas pirmskolas grupā “Internātskolā” 5 un 6 gadīgajiem –
EUR 0.30 katram bērnam dienā;
1.3. Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā – EUR 0.30 katram skolēnam dienā;
1.4.Trapenes pamatskolā – EUR 0.30 katram skolēnam dienā;
1.5.Vidagas Sikšņu pamatskolā – EUR 0.30 katram skolēnam dienā;
1.6. Pirmsskolas izglītības iestādē “Vāverīte” – 0.30 katram bērnam dienā.
2.Finansējuma avots – Apes novada budžets.
3.Lēmums ir spēkā ar 01.01.2016.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Satur ierobežotas pieejamības informāciju
personu kodi, dzīvesvietas utt.

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
2016.gada 28.janvārī

sēdes protokols Nr. 2, 11.p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.13
Apē

Par sociālās aprūpes,,Aprūpe mājās” pakalpojuma samaksas dzēšanu K.B….

Izskatot Apes novada Sociālā dienestā saņemto Apes novada dzimtsarakstu nodaļas
08.01.2016. izdoto izrakstu no miršanas reģistra, par K.B…. nāvi 31.decembrī 2015.gadā un Apes
novada domes izrakstīto rēķinu K.B…. par sociālā pakalpojuma ,,Aprūpe mājās” sniegto pakalpojumu
2015.gada decembra mēnesī EUR4.04 apmērā.
konstatēts, ka K.B…., personas kods xxxxxx-xxxxx, tika sniegts sociālais pakalpojums
,,Aprūpe mājās” (Līgums Nr.25/2015 ar 01.10.2015.). Pēc Apes novada dzimtsarakstu nodaļas
08.01.2016. izraksta no miršanas reģistra (miršanas reģistra Nr.xxxx) datiem redzams, ka K. B…
miris xxxx.gada xxxx, miršanas apliecība xxxxxx.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1486 „Kārtība, kādā
budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu, kas noteic, ka prasības, kuru piedziņa
saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda
piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina
izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no uzkrājumu
samazinājuma un Apes novada pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites
kārtošanas un organizēšanas metodiku, kā arī Civillikuma 1405.pantu ,, Lai darījumam būtu tiesīgs
spēks, ir vajadzīgs, lai tā dalībniekiem būtu tiesībspēja un rīcībspēja šā darījuma taisīšanai; pretējā
gadījumā darījums nav spēkā un 1519.pantu, kur noteikts, ka „no līguma izrietošās tiesības un
saistības, ciktāl tās nav tīri personiskas, pāriet uz līdzēju mantiniekiem un tiesību pēcniekiem”, un
1521.pantu, kur teikts, ”kamēr trešā persona nav pievienojusies līgumam” un pamatojoties uz Apes
novada domes 2016.gada 18.janvāra Sociālo jautājumu komitejas lēmumu (prot.Nr.1.),
1.
Norakstīt parādu par saņemto pakalpojumu “Aprūpe mājas” pēc rēķina Nr.201512888756,
par summu EUR4.04 (četri eiro un 04 centi).
2.

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājai organizēt lēmuma izpildi.

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-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts:
2016.gada 28.janvārī

sēdes protokols Nr. 2, 12.p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.14
Apē

Par Apes novada izglītības sistēmas reorganizācijas plāna izstrādi
Saskaņā ar Latvijas Nacionālās attīstības plānu 2014.–2020.gadam (NAP 2020), Latvijas
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam (Latvija 2030), Izglītības attīstības pamatnostādnēm
2014.–2020.gadam; Vidzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014 – 2030,
Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības programma 2015.-2020. gadam. Pamatojoties uz Izglītības
likuma 17.pantu, 59.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kurā
noteikts, ka pašvaldības viena no pamata autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību
(iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā;
pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs;
organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības
atbalsta iestādēm u.c.) un 21.panta pirmās daļas 23.punktā teikts, ka tikai pašvaldības dome lemj par
kārtību, kādā izpildāmas šā likuma 15.pantā minētās funkcijas un nosakāmas par to izpildi atbildīgās
amatpersonas, kā arī sniedzami pārskati par šo funkciju izpildi, kā arī izvērtējot pašvaldības pieejamos
finanšu resursus un likumā „Par valsts budžetu 2016.gadam” valsts piešķirto mērķdotāciju pašvaldības
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
nodrošināšanai, kā arī Apes novada domes Izglītības kultūras un sporta komitejas 18.01.2016.
lēmumu (prot.Nr.1, 1.p)., Finanšu un tautsaimniecības komitejas 17.12.2015. sēdē uzsākto procesu
(prot.Nr.14,3.p) un Finanšu un tautsaimniecības komitejas 25.01.2016. lēmumu (prot.Nr.1, 13.p).,
1.Uzsākt darbu pie Apes novada izglītības sistēmas reorganizācijas rīcības plāna izstrādes.
2.Izveidot darba grupu šadā sastāvā :
Komisijas priekšsēdētājs:
2.1. Jānis LIBERTS- Domes priekšsēdētājas vietnieks; Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas priekšsēdētājs.
Komisijas locekļi:
2.2. Astrīda HARJU- Domes priekšsēdētāja; Finanšu un tautsaimniecības komitejas
priekšsēdētāja;
2.3. Dzintars RAIBEKAZS-Domes deputāts, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās
komitejas loceklis;
2.4. Andris RUBINS- Domes deputāts, Finanšu un tautsaimniecības komitejas loceklis, Sociālo
jautājumu komitejas loceklis;
2.5. Ivars KALNIŅŠ- Domes deputāts, Finanšu un tautsaimniecības komitejas loceklis, Sociālo
jautājumu komitejas loceklis.
3. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt Apes novada domes izglītības darba speciālisti Guntu ĻUĻI.
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Satur ierobežotas pieejamības informāciju

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
2016.gada 28.janvārī

sēdes protokols Nr. 2, 13.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.15
Apē

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-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2016.gada 28.janvārī

sēdes protokols Nr. 2, 14.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.16
Apē
Par debitoru parāda norakstīšanu
Pamatojoties uz Apes novada domes 29.12.2011. lēmumu Nr.328 „Par pašvaldības autonomo
funkciju deleģēšanu Alūksnes novada pašvaldības izglītības pārvaldes, profesionālās ievirzes interešu
izglītības un būvniecības procesa tiesiskuma uzraudzības jomās” un 26.01.2012 lēmumu Nr.17 „Par
atsevišķu Apes novada pašvaldības funkciju realizēšanu”, Apes novada domes 28.11.2013 lēmumu
Nr.352 „Par pašvaldības autonomo funkciju deleģēšanu Alūksnes novada pašvaldībai izglītības
pārvaldes, profesionālās ievirzes interešu izglītības, būvniecības procesa tiesiskuma uzraudzības un
kultūras jomās, noslēdzot līgumu Nr.ANP/1-45.1/12/56 un pie tā noslēgto 2014.gada 12.decembra
vienošanos Nr.ANP/1-45.1/12/56-3, kurā Puses vienojas, ka 3.8. punktā Alūksnes novada pašvaldības
iestāde - Alūksnes mūzikas skola, sedz ar Mūzikas skolas Apes apmācības punkta uzturēšanu saistītos
izdevumus, atbilstoši Apes novada domes piestādītajām izmaksām un 2015.gada 9.decembra
vienošanos Nr.ANP/1-45.1/12/56-4, kurā atzīst par spēkā neesošu šī punkta darbību,
saskaņā ar Civillikuma 1862.pantu, kas nosaka, ka katram ir tiesība atteikties no sava
prasījuma, tad šim nolūkam vajadzīga savstarpēja vienošanās starp viņu un parādnieku , kā arī saskaņā
ar Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes
kārto grāmatvedības uzskaiti” un Apes novada pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu
grāmatvedības uzskaites kārtošanas un organizēšanas metodiku, ņemot vērtā, ka finansiālais kaitējums
Apes novada pašvaldībai nav nodarīts,
1. Norakstīt Alūksnes novada pašvaldības parādus EUR5385.19
astoņdesmit pieci eiro 19 centi) apmērā.

(pieci tūkstoši trīs simti

2. Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājai organizēt lēmuma izpildi.

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
2016.gada 28.janvārī

sēdes protokols Nr. 2, 15.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.17
Apē

Par nekustāmā īpašuma „Zālāji” Trapenes pagastā, Apes novadā, nodošanu iznomāšanai
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas10.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punktu, 41.panta pirmās daļas 4.punktu un 77.panta ceturto daļu, likuma „Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 3.pantu un 6.1pantu, Ministru kabineta
08.06.2010. noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību,
nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”,
1. Nodod iznomāšanai nekustamo īpašumu „Zālāji”, kas atrodas Trapenes pagastā, Apes novadā,
LV-4348.
2. Noteikt izsoles veidu rakstiska izsole.
3. Noteikt publicējamo informāciju par nomas objektu un nosacīto nomas maksu, un pieteikumu
iesniegšanas termiņu - pielikums Nr.1;
4. Apstiprināt pieteikumu veidlapu dalībai izsolē – pielikums Nr.2;
5. Apstiprināt nomas līguma projektu – pielikums Nr.3
Pielikumā :

pielikumi - Nr.1 - noteikumi, Nr.2 - pieteikuma forma, Nr. 3 - nomas līguma projekts.

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

Pielikums Nr.1
Apes novada domes
28.01.2016. lēmumam Nr.17 (prot. Nr.2, 15.p.)
Noteikumi par nomas tiesībām nekustāmā īpašuma „Zālāji” Trapenes pagastā, Apes novadā, LV-4348

NOMAS OBJEKTA ADRESE
KADASTRA Nr.
IZNOMĀJAMO IPAŠUMA
RAKSTUROJUMS
IZMANTOŠANAS VEIDS
IZSOLES NOSACĪTĀ NOMAS
MAKSA

IZNOMĀŠANAS
MAKSIMĀLAIS TERMIŅŠ
IZSOLES VEIDS,
REĢISTRĒŠANAS KĀRTĪBA,
ATVĒRŠANAS DATUMS,
LAIKS UN VIETA

TERMIŅŠ PIETEIKUMU
IESNIEGŠANA
NOMAS TIESĪBU
PIEŠĶIRŠANAS ĪPAŠIE
NOSACĪJUMI
IZNOMĀTĀJS
NOMAS LĪGUMA PROJEKTS

OBJEKTA APSKATE
(vieta, laiks)
Domes priekšsēdētāja

Īpašums „Zālāji” Trapenes pagastā, Apes novadā, LV-4348
3684 503 0006
Nedzīvojamā ēka – ar kopējo platību 60,0 (sešdesmit, 0) m2, noliktava
ar kopējo platību 22,3 (divdesmit divi, 0) m2, zemes gabals ar kadastra
apzīmējumu 36840030377 ar platību 2896 (divi tūkstoši astoņi simti
deviņdesmit seši) m2.
Biroja, noliktavas vajadzībām
Atbilstoši Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumiem Nr.515
„Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību,
nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” un Apes novada domes 2015.gada 26.jūnija lēmuma
Nr.121 ( prot Nr.8, 19.p.) noteikta nosacītā nomas maksa par telpām
0,14 EUR/m2 par vienu kvadrātmetru iznomājamās platības (bez PVN)
mēnesī.
Par zemi – atbilstoši Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.2 un 7.2. punktiem
-1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk, kā 28,00
(divdesmit astoņi euro, 00centi) EUR /gadā bez PVN.
5 (pieci ) gadi
Rakstiska izsole (pirmā rakstiskā izsole). Izsoles pretendents
pieteikumu (paraugs pielikumā) iesniedz slēgtā aploksnē. Uz aploksnes
norāda, ka pieteikums tiek iesniegts rakstiskai izsolei, kā arī nomas
objektu,
nekustamajam
īpašumam
arī
adresi,
kadastra
numuru/apzīmējumu un nomas tiesību pretendentu. Pieteikumus
iznomātājs reģistrē katru darba dienu Apes novada domē, pie
sekretāres. Pieteikuma atvēršana notiks 2016.gada 8.februārī
plkst.11.00, Apes novada domes zālē Stacijas ielā 2, Apē, Apes
novadā, LV-4337
5 (piecas) darbdienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas, līdz
2016.gada 8.februārim, plkst.10.00 pie sekretāres, Apes novada domē,
Stacijas ielā 2, Apē, Apes novadā, LV-4337
Nav pienākums veikt kapitālieguldījumus
Nav atļauts nodot apakšnomā
Apes novada dome, Stacijas ielā 2, Apē, Apes novadā, LV-4337
Ar nomas līguma projektu var iepazīties uz vietas Apes novada domē,
Stacijas ielā 2, Apē, Apes novadā, LV-4337; Trapenes pagasta
pārvaldē, „Pagastnams”, Trapene, Trapenes pagasts, Apes novads, LV4348 un Apes pašvaldības mājaslapā internetā www.apesnovads.lv
Objektu var apskatīt darbdienās no plkst. 09.00-13.00, kontaktpersona:
I.Popoviča tel.: 64324202
Astrīda HARJU

Pielikums Nr.2
Apes novada domes
28.01.2016. lēmumam Nr.17 (prot. Nr.2, 15.p.)

PIETEIKUMS dalībai izsolē
Kandidāts:
vārds, uzvārds/ nosaukums______________________________________________,
personas kods /vienotais reģ.Nr.__________________________________________,
deklarētā dzīvesvietas adrese/ juridiskā adrese_______________________________,
pasta adrese
____________________________________________________,
bankas rekvizīti
____________________________________________________
____________________________________________________,
persona, kura ir
tiesīga pārstāvēt
Pretendentu vai
pilnvarotā persona
_______________________________________.
Ar šī pieteikuma iesniegšanu _____________________________/Kandidāta nosaukums/
piesaka savu kandidatūru nekustamā īpašuma “Zālāji”, Trapenes pagastā Apes novadā, kas
sastāv no nedzīvojamās ēkas – ar kopējo platību 60,0 (sešdesmit, 0) m2, noliktavas ar kopējo
platību 22,3 (divdesmit divi, 0) m2, zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 36840030377 ar
platību 2896 (divi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit seši) m2, iznomāšanai.
Apliecinām, ka:
1.
Mums ir skaidras un saprotamas mūsu tiesības un pienākumi, kas ir noteikti
izsoles normatīvajos aktos;
2.
Apliecinām, ka __________________/Kandidāta nosaukums/ nav nodokļu
parādu, nav iesaistīts tiesvedībā un nav pasludināta maksātnespēja.
3.
Esam iepazinušies ar Apes novada domes 28.01.2016. lēmumu Nr.__ p.__, tai
skaitā visu tā pielikumu, saturu, atzīstam to par pareizu, saprotamu un atbilstošu;
4.
Mums ir skaidras un saprotamas lēmumā noteiktās prasības piedāvājuma
sagatavošanai, līguma priekšmets, līguma noteikumi un iznomātāja izvirzītās prasības
nomnieka darbībai, līdz ar ko atzīstam, ka iznomāšanas komisija ir nodrošinājusi
mums iespēju bez neattaisnojama riska iesniegt savu piedāvājumu izsolei;
5.
Piekrītam pildīt pievienotajā nomas līguma projektā noteiktos pienākumus;
6.
Visas izsoles piedāvājumā sniegtās ziņas par Kandidātu un tā piedāvājumiem ir
patiesas;
7.
Neesam ieinteresēti citu Kandidātu šai izsolei iesniegtajos piedāvājumos.
8.
Pielikumā reģistrācijas apliecības kopija un LR UR lēmums par
__________amatpersonām.
Par izsolītā nekustama īpašuma nomu piedāvājam šādu nomas maksu:
_____(______________________)EUR/m2 bez PVN mēnesī.

(amats, paraksts, atšifrējums)

paraksts

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
2016.gada 28.janvārī

sēdes protokols Nr. 2, 16.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.18
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 3.pielikuma “Apes novada Trapenes pagasta pārvaldē un Trapenes pagasta teritorijā
esošajās iestādēs sniegtie maksas pakalpojumi” 1.6.apakšpunktu jaunā redakcijā.
Pielikumā: 3.pielikuma grozījumi - uz 1 lpp.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Grozījumi Apes novada domes
28.01.2016. lēmumā Nr.18 (prot.Nr.2,16.p.)
3.pielikums
Apes novada domes 26.06.2015.
Lēmumam Nr.121 (prot.Nr.8, 19.p.)

Apes novada Trapenes pagasta pārvaldē un Trapenes pagasta teritorijā esošajās
iestādēs/struktūrvienībās sniegtie maksas pakalpojumi
Nr.
p.k.

Pakalpojumu veids

1.

Komunālie maksājumu
tarifi Trapenes pagastā

1.6.

Telpu noma nekustāmā
īpašumā „Zālāji” Trapenes
pagastā

Domes priekšsēdētāja

Mērvienības

Cena bez
PVN(EUR)

PVN (EUR)

par 1 m2
mēnesī

0.14

0.03

Cena ar PVN
(EUR)

0.17

Astrīda HARJU

