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 25.augustā

Sēdes protokols Nr. 14, 1. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.119
Apē

Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu Apes novada Trapenes pagasta Sētas ezerā
Izskatot Astras ZVIRBULES 19.07.2016. iesniegumu par rūpnieciskās zvejas nomu Sētas
ezerā (ar tīklu garumu 30 metri vai murdu), reģistrēts Apes novada domē 01.08.2016. ar Nr.A/316/164 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 18.08.2016. lēmumu
(prot.Nr.11, 1.p.),
1. Iznomāt Astrai ZVIRBULEI, personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxxxxx, xxxxx, LVxxxx, rūpnieciskās zvejas tiesības Sētas ezerā ar zvejas tīklu garumu 30 metri vai vienu
murdu uz vienu gadu no 2016.gada 1.septembra līdz 2017.gada 1.septembrim, 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

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 25.augustā

Sēdes protokols Nr. 14, 2. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.120
Apē

Par izmaiņām Apes novada domes Īpašumu atsavināšanas komisijas sastāvā
Pamatojoties uz Arvja MARKUSA 09.08.2016. iesniegumu, kas Apes novada domē saņemts
09.08.2016. un reģistrēts ar Nr.P-202 un Lienes APINES 15.08.2016. iesniegumu, kas Apes novada
domē saņemts 15.08.2016. un reģistrēts ar Nr.P-210, 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.)
14.4.punktu, Apes novada domes Īpašumu atsavināšanas komisijas nolikuma (apstiprināts ar Apes
novada domes 22.08.2013. lēmumu Nr.269 (protokols Nr. 15, 6.p.) 27.punktu un Apes novada domes
Finanšu un tautsaimniecības komitejas 18.08.2016. lēmumu (prot. Nr.11, 2p.),
1. Atbrīvot no Apes novada domes Īpašumu atsavināšanas komisijas locekļa amata Arvi
MARKUSU pēc paša vēlēšanās.
2. Apstiprināt Lieni APINI par Apes novada domes Īpašumu atsavināšanas komisijas locekli ar
01.09.2016.
3. Lēmums stājas spēkā ar 31.08.2016.
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 25.augustā

Sēdes protokols Nr. 14, 3. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.121
Apē

Par Apes novada domes priekšsēdētājas vietnieka Jāņa Liberta 10.08.2016.
rīkojuma Nr. A/4-02/204 „Par atvaļinājuma daļas piešķiršanu Apes novada domes
priekšsēdētājai Astrīdai HARJU” apstiprināšanu
Saskaņā ar 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
ceturto daļu, 149.panta pirmo, otro daļu, Apes novada pašvaldības domes 2013.gada 28.jūnija saistošo
noteikumu Nr.9/2013 “Apes novada pašvaldības nolikums” 27.1.punktu un Apes novada domes

Finanšu un tautsaimniecības komitejas lēmumu (prot.Nr.11, 3.p.),
1. Apstiprināt Apes novada domes priekšsēdētājas vietnieka Jāņa LIBERTA 10.08.2016. rīkojumu
Nr.A/4-02/204 „Par atvaļinājuma daļas piešķiršanu Apes novada domes priekšsēdētājai Astrīdai
HARJU”.
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 25.augustā

Sēdes protokols Nr. 14, 4. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.122
Apē

Par nekustamā īpašuma „Druvas” Apes pagastā, Apes novadā, daļas nodošanu iznomāšanai
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punktu, 41.panta pirmās daļas 4.punktu un 77.panta ceturto daļu, likuma „Par valsts un
pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu un 6.1pantu un saskaņā ar
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”,
Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr. 735 „Par publiskas personas zemes nomu” 7.2.punktu un
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību LV&KV 16.07.2010. vērtējumu Nr. 262-4578 „Par iespējamajām
nomas maksām „Druvas” Apes pagastā, Apes novada ēkām”, kā arī SIA “WOOD LV” 15.06.2016.
iesniegumu, kas saņemts Apes novada domē un reģistrēts ar Nr. A/3-16/171 par atteikumu no nomas
tiesībām, un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 18.08.2016. lēmumu
(prot.Nr.11, 4.p.),
1. Nodod iznomāšanai daļu no nekustamā īpašuma „Druvas”, Apes pagastā, Apes novadā,
kadastra Nr. 3625 003 0046:
1.1. būves daļu ar kadastra apzīmējumu 3625 003 0046 009, bijušas dienesta viesnīcas telpu
Nr.4 ar platību 62 m2 (sešdesmit divu un kvm.);
1.2. daļu 0,015 ha (piecas simtdaļas hektāra) platībā no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 3625 003 0046.
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
25.08.2016. lēmumam Nr.122
(prot.Nr.14, 4.p.)
Noteikumi par telpu nomas tiesībām uz daļu nekustamā īpašuma „Druvas” Apes pagastā, Apes
novadā, LV-4337
NOMAS OBJEKTA ADRESE
Īpašums „Druvas” Apes pagastā, Apes novadā, LV-4337
KADASTRA APZĪMĒJUMS
3625 003 0046 009
IZNOMĀJAMO TELPU
būves daļu ar kadastra apzīmējumu 3625 003 0046 009, bijušas
PLATĪBA
dienesta viesnīcas telpu Nr.4 ar platību 62 m2 (sešdesmit divu un
kvm.);
IZMANTOŠANAS VEIDS
noliktavas, administrācijas vai dienesta viesnīcas vajadzībām
IZSOLES NOSACĪTĀ NOMAS
Saskaņā ar Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumiem Nr.515
MAKSA
„Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību,
nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” un 2010.gada 16.jūlija SIA LV&KV vērtējumu
Nr. 262-4578 „Par iespējamajām nomas maksām „Druvas” Apes
pagastā, Apes novada ēkām” noteikta nosacītā nomas maksa par
telpām ne mazāka kā 0,10 EUR/m2 par vienu kvadrātmetru
iznomājamās platības (bez PVN) mēnesī
PIESAISTĪTĀ ZEMES GABALA Maksa par piesaistītā zemes gabala (zemesgabala ar kadastra
NOMAS MAKSA
apzīmējumu 36250030078 daļu 0,015 ha platībā) daļas lietošanu
sastāda - 1,5 % apjomā no zemes kadastrālās vērtības (bez PVN) ,
bet ne mazāk kā 28,00 EUR/gadā.
IZNOMĀŠANAS
12 (divpadsmit ) gadi
MAKSIMĀLAIS TERMIŅŠ
IZSOLES VEIDS,
Rakstiska izsole (pirmā rakstiskā izsole). Izsoles pretendents
REĢISTRĒŠANAS KĀRTĪBA,
pieteikumu (paraugs pielikumā) iesniedz slēgtā aploksnē. Uz
ATVĒRŠANAS DATUMS,
aploksnes norāda, ka pieteikums tiek iesniegts rakstiskai izsolei, kā
LAIKS UN VIETA
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 7.septembrī
plkst.10.00, Apes novada domes zālē Stacijas ielā 2, Apē, Apes
novadā, LV-4337
TERMIŅŠ PIETEIKUMU
5 (piecas) darbdienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas, līdz
IESNIEGŠANA
2016.gada 7.septembrim plkst.9.30, pie lietvedes, Apes novada
domē, Stacijas ielā 2, Apē, Apes novadā, LV-4337
NOMAS TIESĪBU
Nav pienākums veikt kapitālieguldījumus
PIEŠĶIRŠANAS ĪPAŠIE
Nav atļauts nodot apakšnomā
NOSACĪJUMI
IZNOMĀTĀJS
Apes novada dome, Stacijas ielā 2, Apē, Apes novadā, LV-4337
NOMAS LĪGUMA PROJEKTS
Ar nomas līguma projektu var iepazīties uz vietas Apes novada
domē, Stacijas ielā 2, Apē, Apes novadā, LV-4337
un Apes
pašvaldības mājaslapā internetā www.apesnovads.lv
OBJEKTA APSKATE
Objektu var apskatīt darbdienās no plkst. 09.00-12.00,
(vieta, laiks)
kontaktpersona: J.Ronimoiss tel.: 26521637
. Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Pielikums Nr.2
Apes novada domes
25.08.2016. lēmumam
Nr.122(prot.Nr.14, 4.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
dalību daļas no nekustamā īpašuma „Druvas” Apes pagastā, Apes novadā, kadastra Nr. 3625 003
0046, nomas tiesību rakstiskā izsolē, kur nomas objekts:
- būves daļu ar kadastra apzīmējumu 3625 003 0046 009, bijušas dienesta viesnīcas telpu
Nr.4 ar platību 62 m2 (sešdesmit divu un kvm.);
- zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 3625 003 0046 daļu 0,015 ha platībā.
noma.
Apliecinām, ka:
1.1.1.
Mums ir skaidras un saprotamas mūsu tiesības un pienākumi, kas ir noteikti izsoles
normatīvajos aktos;
1.1.2.
Apliecinām, ka __________________/Kandidāta nosaukums/ nav nodokļu parādu,
nav iesaistīts tiesvedībā un nav pasludināta maksātnespēja.
1.1.3.
Esam iepazinušies ar Apes novada domes 25.08.2016. lēmumu Nr.122 (prot.Nr.14,
2.p.), tai skaitā visu tā pielikumu, saturu, atzīstam to par pareizu, saprotamu un atbilstošu;
1.1.4.
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;
1.1.5.
Pretendentam un vai pretendenta īpašumā (pilnībā vai daļēji) esošajiem, vai ar to
saistītajiem uzņēmumiem nav parādsaistību vai kavētu maksājumu Apes novada domei.
1.1.6.
Piekrītam pildīt pievienotajā nomas līguma projektā noteiktos pienākumus;
1.1.7.
Visas izsoles piedāvājumā sniegtās ziņas par Kandidātu un tā piedāvājumiem ir
patiesas;
1.1.8.
Neesam ieinteresēti citu Kandidātu šai izsolei iesniegtajos piedāvājumos.
1.1.9.
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, paraksta atšifrējums)

___________________
paraksts

Pielikums Nr.3
Apes novada domes
25.08.2016. lēmumam Nr.122
(prot.Nr.14, 4.p.)
Nekustamā īpašuma nomas līgums Nr._______
(projekts)
Apes novada, Apes pilsētā
2016.gada ___.___________
Apes novada dome, reģ. Nr. 90000035872, juridiskā adrese, Stacijas ielā 2, Apē, Apes novads, LV4337, tās izpilddirektora Viestura DANDENA personā, kurš rīkojas saskaņā ar Apes novada
pašvaldības nolikumu, (turpmāk tekstā – Iznomātājs), no vienas puses, un _______________,
juridiskā adrese: ________________________, kas reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā ar vienoto
reģistrācijas Nr._____________, _____________ personā, kurš darbojas pamatojoties uz statūtiem
(turpmāk saukts – Nomnieks), no otras puses, turpmāk kopā saukti Puses, lai nodrošinātu likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta 10.punktā noteikto pašvaldības autonomās funkcijas izpildi un saskaņā ar
08.06.2010. MK noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas
kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, 30.10.2007.
Ministru kabineta noteikumu Nr. 735 „Par publiskas personas zemes nomu” 7.2.punktu, un Apes
novada domes 2016.gada 28.jūlija lēmumu Nr….. „Par īpašuma „Druvas”, Apes pagastā daļas
iznomāšanu”, noslēdz šādu nekustamā īpašuma nomas līgumu (turpmāk saukts – Līgums):

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

2.1.
2.2.
2.3.

3.1.

3.2.

1. Līguma priekšmets
Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem nomā daļu no nekustamā īpašuma „Druvas”, Apes
pagastā, Apes novadā, kadastra Nr. 3625 003 0046 – kas sastāv:
1.1.1. būves daļu ar kadastra apzīmējumu 3625 003 0046 009, bijušas dienesta
viesnīcas telpu Nr.4 ar platību 62 m2 (sešdesmit divu un kvm.);
1.1.2. zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 3625 003 0046 daļu 0,015 haplatībā.
Īpašuma īpašumtiesības nostiprināts zemesgrāmatā uz Apes novada domes vārda Alūksnes
zemesgrāmatu nodaļas Apes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 248.
Nomnieks ir tiesīgs iznomāto Īpašumu lietot biroja, noliktavu saimniecības un dienesta viesnīcas
vajadzībām un Zemesgabalu – Īpašuma uzturēšanai, apsaimniekošanai (renovācijai un
rekonstrukcijai) bez jaunas apbūves tiesībām.
Īpašumu Nomnieks ir apsekojis, tā stāvoklis Nomniekam ir zināms un tas piekrīt to nomāt tādā
stāvoklī, kādā tas ir šī līguma noslēgšanas brīdī.
2. Līguma termiņš
Līgums stājas spēkā ar noslēgšanas dienu
Līguma termiņš tiek noteikts uz 12 (divpadsmit) gadiem, vai līdz _______________;
Pēc šī Līguma 2.2.punktā minētā nomas termiņa izbeigšanās, rīkojama jauna izsole. Ja
nomnieks nenosola augstāko cenu, tad šī līguma slēdzējam ir iespēja izmantot nomas
pirmtiesības par izsolē nosolīto nomas maksu.
3. Maksājumi un norēķināšanās kārtība
Nomnieks maksā šādas nomas maksas:
3.1.1. par ēkām (62 m2 x ___ EUR/ m2) EUR __________(__________ euro un 00 centi.)
mēnesī un PVN EUR __________(__________ euro un 00 centi Kopā
EUR__________(__________ .) Nomnieks nomas maksu par kārtējo mēnesi līdz
mēneša 20.datumam ieskaita Iznomātāja norādītajā kontā, pamatojoties uz Iznomātāja
izrakstīto rēķinu.
3.1.2. minimālā nomas maksa par zemi noteikta 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības
gadā bet ne mazāk, kā 28,00 EUR gadā. Nomas maksas aprēķina periods ir viens
ceturksnis. Nomnieks ¼ daļu no gada nomas maksas ieskaita Iznomātāja norādītajā
kontā, pamatojoties uz Iznomātāja izrakstīto rēķinu.
Nomnieks kompensē Iznomātājam šādus izdevumus:

3.3.
3.4.
3.5.

3.6.

4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

3.2.1. elektroenerģijas pieslēguma maksu atbilstoši pieprasītai strāvas jaudai saskaņā ar
sadales tīkla cenrāžiem reizi mēnesī atbilstoši iznomātāja piestādītam rēķinam.
3.2.2. patērētas elektroenerģijas maksu pēc energokompāniju tarifiem atbilstoši starpskaitītāju
rādījumiem reizi mēnesī atbilstoši iznomātāja piestādītam rēķinam.
3.2.3. segt apkārtējās teritorijas uzkopšanas izdevumus atbilstoši konkrētā mēnesī veiktiem
darbiem (zāles pļaušana, sniega tīrīšana, u.c.) atbilstoši iznomātāja piestādītam rēķinam.
3.2.4. Ar nekustamā īpašuma „Druvas” apdrošināšanu saistītos izdevumus proporcionāli
iznomātā ēku platībai.
Nomnieks maksā visus normatīvos aktos noteiktos ar nomas objektu saistītos nodokļus
atbilstoši konkrētā taksācijas periodā noteiktām likmēm.
Visi maksājumi veicami ar pārskaitījumu Iznomātāja norēķinu kontā.
Iznomātājam ir tiesības, rakstveidā nosūtot attiecīgu paziņojumu bez šī Līguma grozīšanas, ja
Nomnieks nepiekrīt noslēgt rakstveida vienošanos (kā pielikumu šim Līgumam), vienpusēji
koriģēt nomas maksas apmēru, ievērojot šādus nosacījumus:
3.5.1. ja Centrālās statistikas pārvaldes sniegtais patēriņa cenu indekss attiecībā pret pēdējo
nomas maksas korekcijas brīdi pārsniedz 10% apmēru. Nomas maksas
paaugstinājumu nosaka, sākot ar trešo nomas gadu, atbilstoši Centrālās statistikas
pārvaldes sniegtajiem patēriņa cenu indeksiem;
3.5.2. ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek no jauna ieviesti vai palielināti nodokļi,
nodevas, ar nodokli apliekamais objekts vai tā vērtība. Šajos gadījumos nomas maksas
apmērs tiek koriģēts sākot ar dienu, kāda noteikta attiecīgajos normatīvajos aktos, vai
ar datumu, kad mainījusies nekustamā īpašuma nodokļa likme vai apmērs, vai
Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība;
3.5.3. reizi divos gados attiecībā uz nākamo nomas periodu, ja ir mainījušies Iznomātāja
Nekustamā īpašuma plānotie pārvaldīšanas izdevumi un aprēķinātā nomas maksas
izmaiņu starpība ir vismaz divi procenti.
Par samaksas termiņa neievērošanu Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu 0,1% apmērā no
kopējās pamatparāda summas par katru nokavēto dienu.
4. Līgumslēdzēju pušu pienākumi un tiesības
Nekustamā īpašuma stāvoklis Nomniekam ir zināms. Tas tiek iznomāts tādā stāvoklī, kādā tas
ir nodošanas dienā un kāds ir fiksēts Līgumam pievienotajā Nekustamā īpašuma pieņemšanas
un nodošanas aktā.
Nomniekam ir pienākums visā Līguma darbības laikā veikt visas nepieciešamās darbības, lai
nepasliktinātu iznomātā Nekustamā īpašuma tehnisko stāvokli. Īpašuma kārtējais remonts
veicams atbilstoši būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām. Izdevumus par minētajiem
remontdarbiem sedz Nomnieks.
Jebkurus būvdarbus Nomniekam ir tiesības uzsākt tikai pēc veicamo darbu, to apjomu,
plānoto ieguldījumu apjomu, tāmju un projekta saskaņošanas ar Iznomātāju.
Pēc būvdarbu pabeigšanas Nomnieks iesniedz Iznomātājam rakstisku, dokumentāli pamatotu
izziņu par Īpašuma paveiktajiem būvdarbiem un ieguldītajiem līdzekļiem, t.i., būvdarbu izpildi
saskaņā ar faktiski izpildīto darbu tāmi.
Nomnieka veiktie ieguldījumi var tikt atlīdzināti Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka
pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību nomas maksas aprēķināšanas metodiku, noteiktajā
kārtībā, izņemot, ja Līgums tiek izbeigts pēc 5.1., 5.2.punktu pamata kā arī pēc Nomnieka
iniciatīvas. Šādā gadījumā Nomnieks nodod Iznomātājam bez atlīdzības Nomnieka izdarītos
uzlabojumus, pārbūves un ietaises, kurām jābūt lietošanas kārtībā. Tiek nodotas lietas un
aprīkojums, kas nodrošina Īpašuma normālu lietošanu, kā arī priekšmeti, kuri nav atdalāmi,
nesabojājot tos, un virsmas, pie kurām tie piestiprināti.
Nomnieks uzņemas pilnu atbildību par Nekustamā īpašuma ekspluatāciju, slēdz līgumus par
pakalpojumiem, veic ap ēku esošās teritorijas, kā arī Nekustamajam īpašumam piegulošās
ielas teritorijas uzkopšanu, organizē atkritumu izvešanu, nodrošina un seko sanitāro normu un
ugunsdrošības noteikumu ievērošanai, par avārijas situācijām nekavējoties paziņo
organizācijām, kas nodrošina attiecīgo komunikāciju apkalpi, veic neatliekamus pasākumus
avārijas likvidēšanai un informē Iznomātāju.
Nomniekam pēc Līguma noslēgšanas jānodrošina Nekustamais īpašums ar tā uzturēšanai
nepieciešamajiem pakalpojumiem (veicot to patstāvīgi vai slēdzot līgumus ar attiecīgajiem
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piegādes uzņēmumiem, veicot samaksu saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem un uzņemoties
atbildību par šo maksājumu veikšanu.
Nomnieks veic Nekustamā īpašuma apsardzi pēc saviem ieskatiem un par saviem līdzekļiem.
Nomnieks veic Nekustamā īpašuma apdrošināšanu.
Ja Nomnieka vainas dēļ Nekustamajam īpašumam radušies bojājumi, tad Nomnieks sedz ar
bojājumu novēršanu saistītos izdevumus, turpinot maksāt nomas maksu pilnā apmērā.
Nomniekam nav tiesības nodot iznomāto īpašumu apakšnomā.
Nomniekam ir pienākums izpildīt pašvaldības institūciju un Iznomātāja prasības, kas
attiecas uz Nekustamā īpašuma un apkārtējās teritorijas uzturēšanu kārtībā, ļaut Iznomātāja
pārstāvjiem veikt visu Īpašuma telpu tehnisko pārbaudi, nodrošināt pārstāvju piedalīšanos
pārbaudes aktu sastādīšanā un parakstīšanā.
Puses apņemas savlaicīgi – 10 darba dienu laikā rakstiski paziņot otrai pusei par rekvizītu
maiņu. Vainīgā puse uzņemas visu atbildību par sekām, kas rodas, pārkāpjot šos noteikumus.
5. Līguma izbeigšana un pretenziju iesniegšanas kārtība
Iznomātājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu pirms termiņa, neatlīdzinot Nomniekam ar Līguma
pirmstermiņa izbeigšanu saistītos zaudējumus, kā arī Nomnieka taisītos izdevumu Nekustamā
īpašuma uzlabošanā, vienu mēnesi iepriekš nosūtot rakstisku pretenziju Nomniekam:
5.1.1. Nomnieka darbības rezultātā tiek bojāts Nekustamais īpašums;
5.1.2. Nomnieks vairāk nekā vienu mēnesi nemaksā nomas maksu vai nenorēķinās par
komunālajiem, apsaimniekošanas vai sakaru pakalpojumiem. Vēlāka parāda samaksa
neizslēdz Iznomātāja tiesības izbeigt Līgumu uz šāda pamata;
5.1.3. Nomnieks vairāk nekā vienu mēnesi kavē nekustamā īpašuma nodokļa samaksu;
5.1.4. Iznomātais Nekustamais īpašums bez Iznomātāja piekrišanas tiek nodots apakšnomā.
Iznomātājs ir tiesīgs izbeigt līgumu pirms termiņa, neatlīdzinot Nomniekam ar Līguma
pirmstermiņa izbeigšanu saistītos zaudējumus, kā arī Nomnieka taisītos izdevumu Nekustamā
īpašuma uzlabošanā par to rakstiski vienu mēnesi iepriekš paziņojot Nomniekam:
5.2.1. ja tiesā ir iesniegta prasība par Nomnieka atzīšanu par maksātnespējīgu;
5.2.2. ja ir apturēta vai izbeigta Nomnieka komercdarbība vai kāds no tās pamatvirzieniem, kā
rezultātā var kļūt neiespējama šī Līguma izpilde.
Iznomātājam ir vienpusējas tiesības atkāpties no Līguma, par to rakstveidā informējot
Nomnieku trīs mēnešus iepriekš, ja iznomātais Nekustamais īpašums Iznomātājam
nepieciešams sabiedrisko vajadzību nodrošināšanai vai normatīvajos aktos noteikto publisko
funkciju veikšanai. Tādā gadījumā Iznomātājs neatlīdzina Nomniekam šajā Līgumā noteiktajā
kārtībā saskaņotos un veiktos Nomnieka ieguldījumus Nekustamajā īpašumā.
Līgums var tikt priekšlaicīgi izbeigts, abām līgumslēdzējām pusēm vienojoties.
Nomnieks var atteikties no Nekustamā īpašuma lietošanas, 2 (divus) mēnešus iepriekš rakstiski
paziņojot Iznomātājam. Šādā gadījumā Iznomātājam nav pienākuma atlīdzināt Nomniekam
zaudējumus un izdevumus (arī ieguldījumus), kā arī Nomniekam nav tiesību prasīt arī uz
priekšu samaksātās nomas maksas atdošanu.
Līguma izbeigšana pirms termiņa neatbrīvo Nomnieku no pienākuma izpildīt maksājumu
saistības, kuras viņš uzņēmies saskaņā ar Līgumu.
Līguma termiņa izbeigšanās vai jebkuros citos Līguma izbeigšanas gadījumos Nomniekam
jāatbrīvo Nekustamais īpašums šī Līguma izbeigšanas dienā vai citā Iznomātāja norādītajā
termiņā un jānodod tas Iznomātājam labā stāvoklī. Ar Nekustamā īpašuma labo stāvokli šī
Līguma izpratnē saprotams tāds Nekustamā īpašuma stāvoklis, kas nav sliktāks par to stāvokli,
kāds bija Līguma parakstīšanas brīdī.
Ja pēc nomas Līguma izbeigšanas Nomnieka vainas dēļ Nekustamais īpašums netiek
savlaicīgi atbrīvots un nodots Iznomātājam, Nomniekam jāveic samaksa par Nekustamā
īpašuma faktisko lietošanu un jāmaksā līgumsods 1,5 % apmērā no mēneša maksājumu
summas par katru nokavēto dienu līdz telpu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas
dienai, kā arī jāsedz Iznomātājam visi zaudējumi, kādi Iznomātājam ir nodarīti sakarā ar telpu
savlaicīgu neatbrīvošanu.
6. Nepārvarama vara
Līgumslēdzējpuses tiek atbrīvotas no atbildības par līgumsaistību pilnīgu vai daļēju neizpildi,
ja tā radusies nepārvaramas varas rezultātā, kuru līgumslēdzējpuses nevarēja paredzēt un

6.2.

6.3.
6.4.

7.1.
7.2.

8.1.
8.2.

9.1.

9.2.
9.3.

9.4.

9.5.
9.6.
9.7.

novērst, ietekmēt un par kuras rašanos tās nenes atbildību. Nepārvarama vara šī līguma
izpratnē ir stihiskas nelaimes, kara darbības, avārijas katastrofas, epidēmijas, streiki, iekšējie
nemieri, kā arī gadījumi, kad saistību izpildes neiespējamību nosaka valsts institūciju
pieņemtie normatīvie akti. Par minēto apstākļu iestāšanos septiņu dienu laikā jāpaziņo otrai
līgumslēdzējpusei.
Ja Nekustamais īpašums dabas stihijas rezultātā vai tās radītā ugunsgrēkā pilnīgi gājis bojā,
Līgums tiek izbeigts, pusēm vienojoties. Ja bojājums mazāks par 30% no Nekustamā īpašuma
vērtības, Līgums paliek spēkā un atjaunošanas izdevumus sedz Nomnieks. Ja bojājums lielāks
par 30% – Līgums paliek spēkā tikai pēc rakstiskas papildu vienošanās noslēgšanas.
Ja nepārvaramas varas apstākļi darbojas ilgāk nekā sešus mēnešus, katrai līgumslēdzēju pusei
ir tiesības atcelt šo līgumu, paziņojot par to otrai pusei 30 (trīsdesmit) dienu laikā.
Līgumslēdzējpuses šī līguma 6.1.punktā noteiktajos gadījumos vienojas par saistību izpildes
termiņa pagarināšanu, līguma izbeigšanu vai citu nosacījumu izmaiņu, kamēr darbojas šie
apstākļi un sekas.
7.
Garantijas
Iznomātājs garantē, ka Nomnieks var netraucēti izmantot minēto Nekustamo īpašumu
Līguma termiņā bez jebkāda pārtraukuma vai traucējuma no Iznomātāja puses.
Nomnieks garantē, ka persona, kas slēdz šo Līgumu juridiskās/fiziskās personas vārdā, ir
attiecīgi pilnvarota slēgt šo līgumu.
8.
Īpaši noteikumi
Nomas attiecības ir saistošas līgumslēdzēju pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.
Visi paziņojumi un uzaicinājumi, kas nosūtīti ar ierakstītām vēstulēm uz Līgumā norādītajām
pušu adresēm, uzskatāmi par iesniegtiem uz pasta zīmoga norādītajā datumā.
9.
Pušu atbildība, rekvizīti un paraksti
Par šī līguma saistību neizpildi vai to nepienācīgu izpildi, vainīgā līgumslēdzējpuse atlīdzina
otrai līgumslēdzējpusei tādejādi nodarītos zaudējumus un šajā līgumā paredzētajos gadījumos
līgumsodu. Līgumsods un zaudējuma samaksa, neatbrīvo līgumslēdzējpuses no saistību reālās
izpildes.
Ar zaudējumiem puses saprot tiešo zaudējumus, kuri ir nodarīti otrai līgumslēdzējpusei, sakarā
ar šī līguma neizpildi. Neiegūtā peļņa netiek uzskatīta par zaudējumiem.
Katra līgumslēdzējpuse apņemas sniegt viena otrai dokumentus, izziņas un cita veida
informāciju, kas nepieciešama šī līguma izpildei, patstāvīgi vai pēc otras līgumslēdzējpuses
pieprasījuma pēc iespējas īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 7 dienas pēc jauno apstākļu iestāšanās
dienas
Parakstītais Līgums pilnībā apliecina pušu vienošanos. Jebkuras izmaiņas stāsies spēkā tikai
tad, kad tās tiks noformētas rakstiski kā pielikums Līgumam un tās parakstīs abas
līgumslēdzējas puses. Ja normatīvajos aktos noteiktais regulējums groza, izslēdz vai papildina
Līgumā noteikto regulējumu, tad normatīvais regulējums ir Pusēm saistošs arī bez vienošanās
pie Līguma parakstīšanas. Līguma pielikums ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
Ja spēku zaudēs kāds no Līguma nosacījumiem, tas neietekmēs pārējo nosacījumu spēkā
esamību.
Pušu strīdi tiek izskatīti, pusēm savstarpēji vienojoties, bet, ja puses nevar vienoties – Latvijas
Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
Līgums sastādīts uz 5 (piecām) lapām 2 (divos) eksemplāros ar Pielikumiem Nr.1.un Nr.2, no
kuriem viens eksemplārs paliek Nomniekam, viens – Iznomātājam.
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Sēdes protokols Nr. 14, 5. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.123
Apē

Par dalību darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Vides
aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt,
aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos
pakalpojumus” (SAM 5.5.1.) projektu ideju priekšatlases konkursā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, konkursa Ministru
Kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr. 322 ietvertos nosacījumus un 5.5.1. specifiskā atbalsta
mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to
saistītos pakalpojumus” iekļautos projektu ideju priekšatlases vērtēšanas kritērijus un saskaņā ar Apes
novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam noteikto vidēja termiņa prioritāšu rīcības virzieniem
RV2 “Kultūra” un RV12 “Tūrisma veicināšana”, un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības
komitejas 18.08.2016. lēmumu (prot.Nr.11, 6.p.) ,

1.

Piedalīties specifiskā atbalsta mērķa 5.5.1. “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un
dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projektu ideju priekšatlasē
partnerībā ar Raunas, Mazsalacas, Vecpiebalgas, Ropažu, Mālpils, Ērgļu, Beverīnas novada
pašvaldībām, kā partneriem.

2.

Noteikt Apes novada projekta daļas indikatīvās izmaksas EUR 300 000,00 (trīsi simti tūkstoši
euro 00 centi), nosakot pašvaldības maksājumu daļu 15 (piecpadsmit) procentu apmērā,

3.

Uzdot Apes novada domes teritorijas attīstības nodaļai koordinēt projekta idejas sagatavošanu
dalībai projektu ideju priekšatlasē.

4.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

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 25.augustā

Sēdes protokols Nr. 14, 6. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.124
Apē

Par valsts nozīmes kultūras pieminekļa arhitektūrā Nr. 2748
“Gaujienas muižas apbūve “ tematiskā plānojuma - attīstības stratēģijas izstrādi
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrā daļas 1.punktu, Teritorijas plānošanas
likuma 12.panta pirmo daļu, Apes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam noteikto vidēja
termiņa prioritāšu rīcības virzieniem RV2 “Kultūra” un RV12 “Tūrisma veicināšana”,
1. Uzsākt valsts nozīmes kultūras pieminekļa arhitektūrā Nr. 2748 “Gaujienas muižas apbūve“
tematiskā plānojuma -attīstības stratēģijas izstrādi.
2. Par atbildīgo par attīstības stratēģijas izstrādi nozīmēt Gaujienas pagasta pārvaldes vadītāju
Inesi LUKJANOVIČU ,
3. Uzdot Inesei LUKJANOVIČAI:
3.1. sastādīt darba grupu plānošanas dokumenta izstrādei;
3.2. organizēt darba grupas sanāksmes un citus ar plānošanas dokumenta izstrādi
saistītus pasākumus;
3.3. nodrošināt izstrādāta plānošanas dokumenta iesniegšanu apstiprināšanai novada
domei līdz 2016.gada 10.decembrim.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

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
Sēdes protokols Nr. 14, 7.p

2016.gada 25.augustā
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.125
Apē

Par zemes gabala (starpgabala) Smilšu iela 3a, Ape, Apes novads, LV-4337 pārdošanu izsolē un
izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 41.panta pirmās
daļas 2.punktu un 77.panta ceturto daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11B
punkta, 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 8.panta otro un sesto daļu, 10.panta pirmo daļu, 14.panta otro,
trešo un ceturto daļu, ka arī balstoties uz VCG ekspertu grupas 17.08.2016. ziņojumu ”Par nekustamā
īpašuma Apes novads, Ape, Smilšu iela 3A tirgus vērtības aprēķināšanu”, izdevumiem par īpašuma
iemērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā, kā arī atsavināšanas izdevumiem, un Apes novada domes
Finanšu un tautsaimniecības komitejas 18.08.2016. lēmumu (prot. Nr.11, 8.1.p.),
1. Noteikt, ka zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 3605 001 0004 ir zemes starpgabals.
2. Apstiprināt izsolē atsavināmā objekta – zemes gabala (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu
3605 001 0004 - 641 m2 platībā, kas atrodas Smilšu ielā 3A, Apē, Apes novadā, LV-4337,
nosacīto cenu, jeb, sākumcenu 1650,00 EUR (viens tūkstotis seši simti piecdesmit eiro 00
centi).
3. Apstiprināt atsavināmā objekta – zemes gabala (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 3605
001 0004 - 641 m2 platībā, kas atrodas Smilšu ielā 3A, Apē, Apes novadā, LV-4337, izsoles
noteikumus (izsoles noteikumi pielikumā).
4. Noteikt, ja mēneša laikā kopš sludinājuma par zemes gabala (starpgabala) pārdošanu izsolē
publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” saņemts viens pieteikums no pirmpirkuma
tiesīgās personas, kura minēta Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta
ceturtās daļas 1.punktā, izsoli nerīko un zemes vienību (starpgabalu) pārdod šai personai par
nosacīto cenu 1650,00 EUR (viens tūkstotis seši simti piecdesmit eiro 00 centi).
5. Noteikt, ja uz izsoli pieteiksies vairākas pirmpirkuma tiesīgās personas, kuras minētas
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktā, zemes
vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 3605 001 0004 - 641 m2 platībā, kas atrodas
Smilšu ielā 3A, Apē, Apes novadā, LV-4337 pārdod izsolē starp pirmpirkuma tiesīgām
personām.
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
Apes novada domes
25.08.2016. lēmumam Nr. 125
(prot.Nr.14, 7.p.)
Apes novada pašvaldības zemes gabala (starpgabala)
Smilšu iela 3a, Ape, Apes novads, LV-4337
IZSOLES NOTEIKUMI
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 17.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu un 77.panta ceturto daļu,
Publiskas personas
mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 8.panta
otro un sesto daļu, 10.panta pirmo daļu,
14.panta otro, trešo un ceturto daļu
1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Šie noteikumi nosaka atsavināmā objekta – zemes vienības (starpgabala) ar kadastra
apzīmējumu 3605 001 0004 - 641 m2 platībā, kas atrodas Smilšu ielā 3A, Apē, Apes novadā,
LV-4337, (turpmāk – Objekts) pārdošanu mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) starp
pirmpirkuma tiesīgām personām, kas noteiktajā termiņā pieteikušās pirkt Objektu, saskaņā ar
šiem izsoles noteikumiem.

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

2.7.

2.8.

2.9.

2. Objekta raksturojums
Nekustamā īpašuma nosaukums
Smilšu iela 3a
Nekustamā īpašuma adrese
Smilšu iela 3a, Ape, Apes novads, LV-4337
Nekustamā īpašuma kadastra numurs 3605 001 0005
Nekustamā īpašuma sastāvs
Viens zemes gabals (starpgabals)
Zemes vienības kadastra apzīmējums
3605 001 0004
Nekustamā īpašuma tiesību
Apes pilsētas zemesgrāmatas nodalījums
nostiprināšana zemesgrāmatā
Nr.100000558592, lēmuma datums 11.08.2016.,
žurnāla Nr.300004164135
Nekustamā īpašuma nosacītā cena
1650,00 EUR (viens tūkstotis seši simti piecdesmit
eiro 00 centi).
Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo
Objektu ir zemesgabalu īpašniekiem,
kuru īpašuma tiesības uz nekustamo
īpašumu, kas pieguļ atsavināmajam
zemes starpgabalam, ir nostiprinātas
zemesgrāmatā
Lietu tiesības, kas apgrūtina
nekustamo īpašumu

Atsavināmajam Objektam pieguļošās zemes vienības
ar šādiem kadastra apzīmējumiem:
3605 001 0217 (Dzirnavu iela 17); 3605 001 0218
(Smilšu iela 3)

Nav.

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

3.1.

Izsoles veids

3.2.

Izsoles rīkotājs

Apes
novada
domes
Pašvaldības
atsavināšanas un izsoles komisija

3.3.

Izsoles nosacītā cena, jeb, sākumcena

1650,00 EUR (viens tūkstotis seši simti piecdesmit
eiro 00 centi).

3.4.

Izsoles solis

50,00 EUR (piecdesmit eiro 00 centi)

mantas

3.5.

Izsoles nodrošinājuma apmērs

3.6.
3.7.

Izsoles reģistrācijas maksa
Samaksas kārtība

10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma
sākumcenas 165.00 EUR
(viens simts sešdesmit pieci eiro 00 centi)
10,00 EUR( desmit eiro 00 centi)
Maksājumi jāieskaita
Apes novada pašvaldības kontā:
Reģ nr. 90000035872
AS SWEDBANKA,
kods: HABALV2X,
konts LV28 HABA 0551 0258 33523

4.
Izsoles priekšnoteikumi
Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo zemes vienības (starpgabalu) ir zemesgabalu īpašniekiem,
kuru īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas pieguļ atsavināmajam zemes starpgabalam, ir
nostiprinātas zemesgrāmatā.
4.2. Šo nekustamo īpašumu īpašnieki (pieguloša nekustamā īpašuma visi kopīpašnieki) var iesniegt
pieteikumus par pirmpirkuma tiesību izmantošanu mēneša laikā kopš sludinājuma par zemes
vienības (starpgabala) pārdošanu izsolē publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un ir
izpildījuši izsoles priekšnoteikumus.
4.3. Ja pieteikumu par zemes vienības (starpgabala) pirkšanu mēneša laikā iesniegušas vairākas
pirmpirkuma tiesīgās personas, kuras minētas Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 1.punktā, rīkojama izsole starp šīm personām šo izsoles noteikumu
noteiktajā kārtībā, kurā var piedalīties personas, kuras izpildījušas nekustamā īpašuma izsoles
noteikumus. Šajā gadījumā pirmpirkuma tiesīgās personas, kuras minētas Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktā, ir tiesīgas iegādāties atsavināmo
zemes vienību (starpgabalu) izsolē, ja tiek pārsolīta izsoles sākumcena.
4.4. Izsoles reģistrācijas maksa netiek ierēķināta Objekta pirkuma maksā.
4.5. Izsoles dalībnieki (pirmpirkuma tiesīgās personas) ir maksātspējīgas fiziskas un juridiskas
personas, kurām saskaņā ar Civillikumu ir tiesības pirkt nekustamo īpašumu Latvijā.
4.6. Gadījumā, ja mēneša laikā kopš sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” ir
saņemts viens pieteikums no pirmpirkuma tiesīgās personas, kura minēta Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 1.punktā, izsoli nerīko un ar šo personu
(personām) slēdz pirkuma līgumu par atsavināmā Objekta pārdošanu par nosacīto cenu.
4.7. Ja mēneša laikā kopš sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” neviena no
pirmpirkuma tiesīgajām personām, kuras minētas Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktā, nav iesniegušas pieteikumu par nekustamā īpašuma
pirkšanu vai iesniegušas atteikumu, rīkojama izsole likuma noteiktajā kārtībā. Šajā gadījumā
minētās personas ir tiesīgas iegādāties nekustamo īpašumu izsolē vispārējā kārtībā, kā arī tad, ja
tiek rīkotas atkārtotās izsoles.
4.8. Izsole notiks 2016.gada 11.oktobrī plkst. 10.00 Apes novada domē, sēžu zālē, Stacijas iela 2,
Apē.
4.9. Par vispārējās kārtības izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, arī
personālsabiedrība, kura, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem, var
iegūt Objektu un ir izpildījusi šajos noteikumos noteiktos priekšnoteikumus: samaksāts
nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas 165.00 EUR (viens
simts sešdesmit pieci eiro 00 centi) un reģistrācijas maksa 10,00 EUR( desmit eiro 00 centi)
līdz 2016.gada 11.oktobra plkst. 10.00. Nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par
iesniegtiem, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta šo noteikumu 3.6.punktā norādītajā bankas
kontā.
4.10. Izsolē nosolītā cena uzskatāma par Objekta izpirkšanas maksu. Atsavināmais Objekts
atsavināms pircējam, kas izsolē nosolīs visaugstāko cenu.
4.11. Izsolē nosolītā cena jāsamaksā 2 (divu) nedēļu laikā kopš izsoles dienas. Samaksa par
atsavināmo Objektu tiek realizēta, pārskaitot naudu Apes novada pašvaldības kontā: AS
SWEDBANKA, kods: HABALV2X, konts LV28 HABA 0551 0258 33523. Visa izsolē
nosolītā cena, tai skaitā, iemaksātais nodrošinājums, tiek uzskatīta par Objekta pirkuma maksu.
Izsoles reģistrācijas maksa netiek ierēķināta atsavināmā Objekta pirkuma maksā.
4.1.

4.12. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt Objektu, iepazīties ar izsoles noteikumiem un saņemt
sīkāku informāciju par atsavināmo Objektu Apes novada domē Stacijas iela 2, Apē,
pašvaldības pilnvarotā persona minētajos jautājumos – Jurijs Ronimoiss tālr. +37126521637.
4.13. Izsoles dalībniekiem – fiziskām personām, kas vēlas reģistrēties, lai piedalītos izsolē Objekta
pirkšanai jāiesniedz izsoles rīkotājai šādi dokumenti:
4.13.1. Apes novada domei adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties atsavināmo Objektu
saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem;
4.13.2. bankas dokuments par nodrošinājuma iemaksu;
4.13.3. bankas dokuments par izsoles reģistrācijas maksas samaksu;
4.13.4. noteiktajā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt fizisku personu izsolē (uzrādot pasi) –
ja to pārstāv cita persona;
4.14. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti.
4.15. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.
4.16. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku reģistrācijas žurnālā. Izsolē var piedalīties, ja
pieteikums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles priekšnoteikumi.
4.17. izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms izsoles sākšanas izsoles noteikumu eksemplārā
apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem;
4.18. izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam izpaust jebkādas ziņas par reģistrētajiem
izsoles dalībniekiem.
5. Izsoles process
5.1. Izsoles dalībnieki uz atsavināmā Objekta izsoli var reģistrēties līdz 2016.gada 11.oktobra
plkst.9.30 Apes novada domē, pie sekretāres (darbdienās no plkst.9.00 līdz plkst.16.00),
Stacijas iela 2, Apē.
5.2. Pie ieejas izsoles telpā, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram (protokolistam) reģistrācijas
apliecību, uz kuras pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka reģistrācijas kartīti, kuras numurs
atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram.
5.3. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vairākiem reģistrētajiem izsoles dalībniekiem,
izsoles vadītājs izsoli atliek uz divām stundām, bet pēc tam, ja neierodas citi uz izsoli
reģistrējušies izsoles dalībnieki, atsavināmo Objektu piedāvā pirkt vienīgajam izsoles
dalībniekam, ja viņš pārsola atsavināmā Objekta izsoles sākumcenu.
5.4. Ja kāds(i) no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem neierodas uz izsoli noteiktajā laikā, izsoles
vadītājam ir tiesības pārcelt izsoles sākumu par 30 minūtēm vēlāk.
5.5. Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus apstiprināt gatavību iegādāties Objektu
par izsoles sākumcenu.
5.6. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Katrs šāds
solījums ir dalībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsolāmā Objekta cenu par noteikto cenas
paaugstinājuma soli (50,00 EUR). Ja neviens no dalībniekiem pēdējo augstāko cenu nepārsola,
izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu.
5.7. Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena atsavināmais Objekts ir pārdots personai, kas
nosolījusi pēdējo augstāko cenu.
5.8. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši vienu un to pašu cenu, priekšroka pirkt Objektu ir
dalībniekam, kurš pirmais no viņiem saņēmis izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību.
5.9. Visaugstāko cenu nosolījušā dalībnieka nosaukums, reģistrācijas numurs un nosolītā cena tiek
ierakstīta protokolā.
5.10. Drošības nauda tiek atmaksāta šādos gadījumos: tiem izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši
pārdodamo Objektu un, ja izsole ir atzīta par spēkā neesošu rīkotāja vainas dēļ.
5.11. Objekts tiek uzskatīts par pārdotu ar brīdi, kad pircējs, kas nosolījis pēdējo augstāko cenu, ar
savu parakstu izsoles dalībnieku sarakstā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai
cenai un paraksta izsoles protokolu.
5.12. Izsoles dalībnieks, kurš Objektu nosolījis, bet neparakstās izsoles dalībnieku sarakstā un
protokolā, uzskatāms par atteikušos no nosolītā Objekta. Šajā gadījumā izsoles komisija ir
tiesīga attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta
reģistrācijas maksa un nodrošinājums. Tad pārsolītajam pircējam izsoles komisija piedāvā pirkt
atsavināmo Objektu par viņa paša nosolīto augstāko cenu.

5.13. Ja izsolē par atsavināmo Objektu pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vairāki dalībnieki,
priekšroka pirkt Objektu ir dalībniekam, kurš pirmais no viņiem saņēmis izsoles dalībnieka
reģistrācijas apliecību.
5.14. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks ar parakstu apliecina izsoles
dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu.
5.15. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kurš nosolījis Objektu, saņem izziņu
samaksas veikšanai. Izsniegtā izziņa ir derīga līdz pirkuma līguma slēgšanai.
5.16. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, divu nedēļu laikā kopš izsoles dienas, nav
iesniedzis komisijai bankas dokumentus par to, ka attiecīgie norēķini ir nokārtoti, viņš zaudē
tiesības uz atsavināmo Objektu. Izsole šajā gadījumā tiek atzīta par nenotikušu. Reģistrācijas
maksa un nodrošinājums attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāts.
5.17. Dalībniekiem, kuri ir reģistrējušies, bet nav ieradušies uz izsoli, nodrošinājums tiek atmaksāts
nedēļas laikā, bet reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.
5.18. Reģistrācijas maksa tiek atmaksāta, ja izsole ir atzīta par spēkā neesošu izsoles rīkotāja vainas
dēļ.
5.19. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu, divu nedēļu laikā kopš izsoles dienas
jāpārskaita summa, ko veido starpība starp nosolīto cenu un drošības naudu un cietiem ar
īpašumu saistītajiem maksājumiem Apes novada pašvaldības kontā: Reģ nr.90000035872
AS SWEDBANKA, kods: HABALV2X, konts LV28 HABA 0551 0258 33523.
5.20. Izsole uzskatāma par spēkā neesošu, ja:
5.20.1. informācija par Objekta pārdošanu nav bijusi publicēta laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”
un Apes novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Apes novada ziņas”, pašvaldības
mājas lapā www.apesnovads.lv. vai, ja izsole tikusi izziņota, pārkāpjot šos noteikumus;
5.20.2. tiek konstatēts, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai
nepareizi noraidīts kāds pārsolījums;
5.20.3. tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt kādu no piedalīšanās izsolē;
5.20.4. Objektu pirkusi persona, kurai nav tiesību piedalīties izsolē;
5.20.5. dalībnieku reģistrācija un izsole notiek citā vietā un laikā, kas neatbilst laikrakstos
publicētajai informācijai;
5.20.6. nav ievēroti izsoles noteikumi.
5.21. Izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles apstiprina Apes novada domes Pašvaldības
mantas atsavināšanas un izsoles komisija, pievienojot izsoles protokolu.
5.22. Pirkuma līgumu sagatavo un paraksta divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas.
5.23. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, atsakās parakstīt pirkuma līgumu, kurš
sastādīts atbilstoši atsavināmā Objekta izsoles noteikumiem, vai atsakās no tā pēc līguma
parakstīšanas, viņš zaudē tiesības uz nosolīto Objektu. Reģistrācijas maksa un nodrošinājums
šādam dalībniekam netiek atmaksāti. Tādā gadījumā tiek izziņota atkārtota izsole.
5.24. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu vai spēkā neesošu pieņem Apes novada dome.
Sūdzības par komisijas darbību iesniedzamas Apes novada domes priekšsēdētājam 5 (piecu)
dienu laikā kopš izsoles.

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
Apē
2016.gada 25.augustā

Sēdes protokols Nr. 14, 8.p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.126
Apē

Par zemes gabala (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 36250010159, Apes pagasts, Apes
novads, LV-4337 pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 41.panta pirmās
daļas 2.punktu un 77.panta ceturto daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11B
punkta, 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 8.panta otro un sesto daļu, 10.panta pirmo daļu, 14.panta otro,
trešo un ceturto daļu, ka arī balstoties uz VCG ekspertu grupas 2016.gada 17.augusta ziņojumu ” Par
zemes gabala (kadastra apzīmējums 3625 001 0159), kas ir daļa no nekustamā īpašuma Apes novadā,
Apes pagastā, „Nomas zeme” tirgus vērtības aprēķināšanu”, izdevumiem par īpašuma iemērīšanu un
ierakstīšanu zemesgrāmatā, kā arī atsavināšanas izdevumus un Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 18.08.2016. lēmumu (prot. Nr.11, 8.2.p.),
1. Noteikt, ka zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 3625 001 0159 ir zemes starpgabals.
2. Apstiprināt izsolē atsavināmā objekta – zemes gabala (starpgabala) ar kadastra
apzīmējumu 3625 001 0159 – 1,35 ha platībā, kas atrodas “Nomas zemes”, Apes pagastā,
Apes novadā, LV-4337, nosacīto cenu, jeb, sākumcenu 2100 EUR (divi tūkstoši viens
simts eiro 00 centi).
3. Apstiprināt atsavināmā objekta – zemes gabala (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu
3625 001 0159 – 1,35 ha platībā, kas atrodas “Nomas zemes”, Apes pagastā, Apes
novadā, LV-4337, izsoles noteikumus (izsoles noteikumi pielikumā).
4. Noteikt, ja mēneša laikā kopš sludinājuma par zemes gabala (starpgabala) pārdošanu
izsolē publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” saņemts viens pieteikums no
pirmpirkuma tiesīgās personas, kura minēta Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktā, izsoli nerīko un zemes vienību (starpgabalu)
pārdod šai personai par nosacīto cenu 2100 EUR (divi tūkstoši viens simts eiro 00
centi).
5. Noteikt, ja uz izsoli pieteiksies vairākas pirmpirkuma tiesīgās personas, kuras minētas
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktā, zemes
gabalu (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 3625 001 0159 – 1,35 ha platībā, kas
atrodas “Nomas zemes”, Apes pagastā, Apes novadā, LV-4337 pārdod izsolē starp
pirmpirkuma tiesīgām personām.
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
Apes novada domes
25.08.2016. lēmumam Nr. 126
(prot.Nr.14, 8.p.)
Apes novada pašvaldības zemes gabala (starpgabala)
ar kadastra apzīmējumu 36250010159, Apes pagsts, Apes novads, LV-4337
IZSOLES NOTEIKUMI
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 17.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu un 77.panta ceturto daļu,
Publiskas personas
mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 8.panta
otro un sesto daļu, 10.panta pirmo daļu,
14.panta otro, trešo un ceturto daļu
6. Vispārīgie jautājumi
1.1. Šie noteikumi nosaka atsavināmā objekta – zemes vienības (starpgabala) ar kadastra
apzīmējumu 3625 001 0159 – 1,35 m2 platībā, kas atrodas “Nomas zemes”, Apes pagastā,
Apes novadā, LV-4337, (turpmāk – Objekts) pārdošanu mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli)
starp pirmpirkuma tiesīgām personām, kas noteiktajā termiņā pieteikušās pirkt Objektu,
saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem.

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

2.7.
2.8.

2.9.

2. Objekta raksturojums
Nekustamā īpašuma nosaukums
Nomas zeme
Nekustamā īpašuma adrese
Nomas zeme, Apes pagasts, Apes novads, LV-4337
Nekustamā īpašuma kadastra numurs 3625 003 0153
Nekustamā īpašuma sastāvs
Viens zemes gabals (starpgabals)
Zemes vienības kadastra apzīmējums
3625 001 0159
Nekustamā īpašuma tiesību
Apes pagasta zemesgrāmatas nodalījums
nostiprināšana zemesgrāmatā
Nr.100000556540, lēmuma datums 11.08.2016.,
žurnāla Nr.300004163964
Nekustamā īpašuma nosacītā cena
2100 EUR (divi tūkstoši viens simts eiro 00 centi).
Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo
Objektu ir zemesgabalu īpašniekiem,
kuru īpašuma tiesības uz nekustamo
īpašumu, kas pieguļ atsavināmajam
zemes starpgabalam, ir nostiprinātas
zemesgrāmatā
Lietu tiesības, kas apgrūtina
nekustamo īpašumu

Atsavināmajam Objektam pieguļošās zemes vienības
ar šādiem kadastra apzīmējumiem:
3625 001 0135 (Mežmalītes 3); 3625 001 0166
(Mežmalītes 2)

Nav.

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

3.1.

Izsoles veids

3.2.

Izsoles rīkotājs

3.3.

Izsoles nosacītā cena, jeb, sākumcena

3.4.
3.5.

Izsoles solis
Izsoles nodrošinājuma apmērs

Apes
novada
domes
Pašvaldības
mantas
atsavināšanas un izsoles komisija
2100.00 EUR (divi tūkstoši viens simts eiro 00
centi).
50,00 EUR (piecdesmit eiro 00 centi)
10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma
sākumcenas 210,00 EUR
(divi simti desmit eiro 00 centi)

3.6.
3.7.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.
4.5.
4.6.

4.7.

4.8.
4.9.

4.10.
4.11.

4.12.

4.13.

Izsoles reģistrācijas maksa
Samaksas kārtība

10,00 EUR( desmit eiro 00 centi)
Maksājumi jāieskaita
Apes novada pašvaldības kontā:
Reģ nr. 90000035872
AS SWEDBANKA,
kods: HABALV2X,
konts LV28 HABA 0551 0258 33523

4.
Izsoles priekšnoteikumi
Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo zemes vienības (starpgabalu) ir zemesgabalu īpašniekiem,
kuru īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas pieguļ atsavināmajam zemes starpgabalam, ir
nostiprinātas zemesgrāmatā.
Šo nekustamo īpašumu īpašnieki (pieguloša nekustamā īpašuma visi kopīpašnieki) var iesniegt
pieteikumus par pirmpirkuma tiesību izmantošanu mēneša laikā kopš sludinājuma par zemes
vienības (starpgabala) pārdošanu izsolē publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un ir
izpildījuši izsoles priekšnoteikumus.
Ja pieteikumu par zemes vienības (starpgabala) pirkšanu mēneša laikā iesniegušas vairākas
pirmpirkuma tiesīgās personas, kuras minētas Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 1.punktā, rīkojama izsole starp šīm personām šo izsoles noteikumu
noteiktajā kārtībā, kurā var piedalīties personas, kuras izpildījušas nekustamā īpašuma izsoles
noteikumus. Šajā gadījumā pirmpirkuma tiesīgās personas, kuras minētas Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktā, ir tiesīgas iegādāties atsavināmo
zemes vienību (starpgabalu) izsolē, ja tiek pārsolīta izsoles sākumcena.
Izsoles reģistrācijas maksa netiek ierēķināta Objekta pirkuma maksā.
Izsoles dalībnieki (pirmpirkuma tiesīgās personas) ir maksātspējīgas fiziskas un juridiskas
personas, kurām saskaņā ar Civillikumu ir tiesības pirkt nekustamo īpašumu Latvijā.
Gadījumā, ja mēneša laikā kopš sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” ir
saņemts viens pieteikums no pirmpirkuma tiesīgās personas, kura minēta Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 1.punktā, izsoli nerīko un ar šo personu
(personām) slēdz pirkuma līgumu par atsavināmā Objekta pārdošanu par nosacīto cenu.
Ja mēneša laikā kopš sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” neviena no
pirmpirkuma tiesīgajām personām, kuras minētas Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktā, nav iesniegušas pieteikumu par nekustamā īpašuma
pirkšanu vai iesniegušas atteikumu, rīkojama izsole likuma noteiktajā kārtībā. Šajā gadījumā
minētās personas ir tiesīgas iegādāties nekustamo īpašumu izsolē vispārējā kārtībā, kā arī tad, ja
tiek rīkotas atkārtotās izsoles.
Izsole notiks 2016.gada 11.oktobrī plkst. 10.00 Apes novada domē, sēžu zālē, Stacijas iela 2,
Apē.
Par vispārējās kārtības izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, arī
personālsabiedrība, kura, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem, var
iegūt Objektu un ir izpildījusi šajos noteikumos noteiktos priekšnoteikumus: samaksāts
nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma 210.00 EUR (divi simti desmit
eiro 00 centi) un reģistrācijas maksa 10,00 EUR( desmit eiro 00 centi) līdz 2016.gada
11.oktobra plkst. 10.00. Nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja
attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta šo noteikumu 3.6.punktā norādītajā bankas kontā.
Izsolē nosolītā cena uzskatāma par Objekta izpirkšanas maksu. Atsavināmais Objekts
atsavināms pircējam, kas izsolē nosolīs visaugstāko cenu.
Izsolē nosolītā cena jāsamaksā 2 (divu) nedēļu laikā kopš izsoles dienas. Samaksa par
atsavināmo Objektu tiek realizēta, pārskaitot naudu Apes novada pašvaldības kontā: AS
SWEDBANKA, kods: HABALV2X, konts LV28 HABA 0551 0258 33523. Visa izsolē
nosolītā cena, tai skaitā, iemaksātais nodrošinājums, tiek uzskatīta par Objekta pirkuma maksu.
Izsoles reģistrācijas maksa netiek ierēķināta atsavināmā Objekta pirkuma maksā.
Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt Objektu, iepazīties ar izsoles noteikumiem un saņemt
sīkāku informāciju par atsavināmo Objektu Apes novada domē Stacijas iela 2, Apē,
pašvaldības pilnvarotā persona minētajos jautājumos – Jurijs Ronimoiss tālr. +37126521637.
Izsoles dalībniekiem – fiziskām personām, kas vēlas reģistrēties, lai piedalītos izsolē Objekta
pirkšanai jāiesniedz izsoles rīkotājai šādi dokumenti:

4.14.
4.15.
4.16.
4.17.
4.18.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.
5.5.
5.6.

5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.

5.12.

5.13.

5.14.
5.15.

4.13.1. Apes novada domei adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties atsavināmo Objektu
saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem;
4.13.2. bankas dokuments par nodrošinājuma iemaksu;
4.13.3. bankas dokuments par izsoles reģistrācijas maksas samaksu;
4.13.4. noteiktajā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt fizisku personu izsolē (uzrādot pasi) –
ja to pārstāv cita persona;
Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti.
Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.
Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku reģistrācijas žurnālā. Izsolē var piedalīties, ja
pieteikums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles priekšnoteikumi.
izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms izsoles sākšanas izsoles noteikumu eksemplārā
apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem;
izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam izpaust jebkādas ziņas par reģistrētajiem
izsoles dalībniekiem.
5. Izsoles process
Izsoles dalībnieki uz atsavināmā Objekta izsoli var reģistrēties līdz 2016.gada 11.oktobra
plkst.9.30 Apes novada domē, pie sekretāres (darbdienās no plkst.9.00 līdz plkst.16.00),
Stacijas iela 2, Apē.
Pie ieejas izsoles telpā, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram (protokolistam) reģistrācijas
apliecību, uz kuras pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka reģistrācijas kartīti, kuras numurs
atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram.
Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vairākiem reģistrētajiem izsoles dalībniekiem,
izsoles vadītājs izsoli atliek uz divām stundām, bet pēc tam, ja neierodas citi uz izsoli
reģistrējušies izsoles dalībnieki, atsavināmo Objektu piedāvā pirkt vienīgajam izsoles
dalībniekam, ja viņš pārsola atsavināmā Objekta izsoles sākumcenu.
Ja kāds(i) no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem neierodas uz izsoli noteiktajā laikā, izsoles
vadītājam ir tiesības pārcelt izsoles sākumu par 30 minūtēm vēlāk.
Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus apstiprināt gatavību iegādāties Objektu
par izsoles sākumcenu.
Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Katrs šāds
solījums ir dalībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsolāmā Objekta cenu par noteikto cenas
paaugstinājuma soli (50,00 EUR). Ja neviens no dalībniekiem pēdējo augstāko cenu nepārsola,
izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu.
Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena atsavināmais Objekts ir pārdots personai, kas
nosolījusi pēdējo augstāko cenu.
Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši vienu un to pašu cenu, priekšroka pirkt Objektu ir
dalībniekam, kurš pirmais no viņiem saņēmis izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību.
Visaugstāko cenu nosolījušā dalībnieka nosaukums, reģistrācijas numurs un nosolītā cena tiek
ierakstīta protokolā.
Drošības nauda tiek atmaksāta šādos gadījumos: tiem izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši
pārdodamo Objektu un, ja izsole ir atzīta par spēkā neesošu rīkotāja vainas dēļ.
Objekts tiek uzskatīts par pārdotu ar brīdi, kad pircējs, kas nosolījis pēdējo augstāko cenu, ar
savu parakstu izsoles dalībnieku sarakstā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai
cenai un paraksta izsoles protokolu.
Izsoles dalībnieks, kurš Objektu nosolījis, bet neparakstās izsoles dalībnieku sarakstā un
protokolā, uzskatāms par atteikušos no nosolītā Objekta. Šajā gadījumā izsoles komisija ir
tiesīga attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta
reģistrācijas maksa un nodrošinājums. Tad pārsolītajam pircējam izsoles komisija piedāvā pirkt
atsavināmo Objektu par viņa paša nosolīto augstāko cenu.
Ja izsolē par atsavināmo Objektu pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vairāki dalībnieki,
priekšroka pirkt Objektu ir dalībniekam, kurš pirmais no viņiem saņēmis izsoles dalībnieka
reģistrācijas apliecību.
Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks ar parakstu apliecina izsoles
dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu.
Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kurš nosolījis Objektu, saņem izziņu
samaksas veikšanai. Izsniegtā izziņa ir derīga līdz pirkuma līguma slēgšanai.

5.16. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, divu nedēļu laikā kopš izsoles dienas, nav
iesniedzis komisijai bankas dokumentus par to, ka attiecīgie norēķini ir nokārtoti, viņš zaudē
tiesības uz atsavināmo Objektu. Izsole šajā gadījumā tiek atzīta par nenotikušu. Reģistrācijas
maksa un nodrošinājums attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāts.
5.17. Dalībniekiem, kuri ir reģistrējušies, bet nav ieradušies uz izsoli, nodrošinājums tiek atmaksāts
nedēļas laikā, bet reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.
5.18. Reģistrācijas maksa tiek atmaksāta, ja izsole ir atzīta par spēkā neesošu izsoles rīkotāja vainas
dēļ.
5.19. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu, divu nedēļu laikā kopš izsoles dienas
jāpārskaita summa, ko veido starpība starp nosolīto cenu un drošības naudu un cietiem ar
īpašumu saistītajiem maksājumiem Apes novada pašvaldības kontā: Reģ nr.90000035872
AS SWEDBANKA, kods: HABALV2X, konts LV28 HABA 0551 0258 33523.
5.20. Izsole uzskatāma par spēkā neesošu, ja:
5.20.1. informācija par Objekta pārdošanu nav bijusi publicēta laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”
un Apes novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Apes novada ziņas”, pašvaldības
mājas lapā www.apesnovads.lv. vai, ja izsole tikusi izziņota, pārkāpjot šos noteikumus;
5.20.2. tiek konstatēts, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai
nepareizi noraidīts kāds pārsolījums;
5.20.3. tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt kādu no piedalīšanās izsolē;
5.20.4. Objektu pirkusi persona, kurai nav tiesību piedalīties izsolē;
5.20.5. dalībnieku reģistrācija un izsole notiek citā vietā un laikā, kas neatbilst laikrakstos
publicētajai informācijai;
5.20.6. nav ievēroti izsoles noteikumi.
5.21. Izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles apstiprina Apes novada domes Pašvaldības
mantas atsavināšanas un izsoles komisija, pievienojot izsoles protokolu.
5.22. Pirkuma līgumu sagatavo un paraksta divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas.
5.23. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, atsakās parakstīt pirkuma līgumu, kurš
sastādīts atbilstoši atsavināmā Objekta izsoles noteikumiem, vai atsakās no tā pēc līguma
parakstīšanas, viņš zaudē tiesības uz nosolīto Objektu. Reģistrācijas maksa un nodrošinājums
šādam dalībniekam netiek atmaksāti. Tādā gadījumā tiek izziņota atkārtota izsole.
5.24. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu vai spēkā neesošu pieņem Apes novada dome.
Sūdzības par komisijas darbību iesniedzamas Apes novada domes priekšsēdētājam 5 (piecu)
dienu laikā kopš izsoles.

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 25.augustā

Sēdes protokols Nr. 14, 9. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.127
Apē
Par Apes novada domes saistošo noteikumu Nr.7/2016

„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 2016.gadam”, Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 18.08.2016.
lēmumu (prot. Nr.11, 9.p.),
Apstiprināt Apes novada domes 25.08.2016. saistošos noteikumus Nr. 7/2016 „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.7/2016 „Par grozījumiem Apes novada domes 11.02.2016. saistošajos
noteikumos Nr. 2/2016 „Par Apes novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”” uz 1 lpp.
ar 1. pielikumu uz 2 lpp ar 3.pielikumu uz 3 lpp, 5.pielikumu uz 1 lpp.

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 25.augustā

Sēdes protokols Nr. 14, 9. p

Apes novada domes saistošie noteikumi Nr.7/2016
“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
25.08.2016. lēmumu Nr.127
(prot.Nr.14, 9.p.)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 2.punktu un
46.panta pirmo daļu,
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu
Izdarīt šādus grozījumus Apes novada domes 11.02.2016. saistošajos noteikumos Nr. 2/2016
„Par Apes novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”” :
1.Izteikt nodaļas “Pamatbudžets” 1.punktu šādā redakcijā:
“ 1.Apstiprināt Apes novada pašvaldības domes pamatbudžetu 2016.gadam:
1.1. kārtēja gada ieņēmumos
3 892 454 EUR
1.2. izdevumos atbilstoši valdības funkcijām un ekonomiskajām 4 209 104 EUR
kategorijām
1.3. aizdevumu atmaksājamās pamatsummas
107 007 EUR
1.4 aizņēmums no Valsts kases
33 828 EUR”
2 Izteikt 1.pielikumu jaunā redakcijā.
3 Izteikt 3.pielikumu jaunā redakcijā.
4 .Izteikt 5.pielikumu jaunā redakcijā.
Pielikumā- 1.pielikums.
3.pielikums
5.pielikums.

Domes priekšsēdētāja
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Sēdes protokols Nr. 14, 10. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.128
Apē

Par grozījumiem domes 25.07.2013. lēmumā Nr.256 (prot.Nr.13, 13.p.)
„Par domes noteikumu apstiprināšanu „Par mēnešalgas apmēra noteikšanas kārtību
Apes novada domes deputātiem””
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 18.panta ceturto daļu; Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 5.pantu, Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas sēdes lēmumu (prot.Nr.11, 10.p.) ,
1. Izdarīt grozījumus domes 25.07.2013. lēmumā Nr.256 (prot.Nr.13, 13.p.) „Par domes
noteikumu apstiprināšanu „Par mēnešalgas apmēra noteikšanas kārtību Apes novada domes
deputātiem””, turpmāk- Noteikumi,
1.1. Noteikumu 2.2.punkta tabulas otrajā kolonnā:
% apmērs mēnesī, par ko tiek aprēķināta piemaksa,
30 % vietā noteikt 24 %.
2. Lēmums stājas spēkā ar 2016.gada 1.septembri.

Domes priekšsēdētāja
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Sēdes protokols Nr. 14, 11. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.129
Apē

Par grozījumiem Apes novada domes 25.02.2016. lēmumā Nr.21
“Par saziņas līdzekļu izmaksu limitu un degvielas patēriņa normu un limitu noteikšanu
transportlīdzekļiem un tehnikai 2016.gadam Apes novada pašvaldības iestādēs un
struktūrvienībās” (1.pielikumā- mobilie telefoni)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14 pantu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu un
46. panta
pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.,17.,30. pantu, un Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 18.02.2016. lēmumu (prot.Nr.11, 11.p.) ,
1.Izdarīt grozījumus 1.pielikumā “Mobilo telefonu izmaksas”.
Pielikumā – grozījumi– uz 1 lpp.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Grozījumi Apes novada domes 25.08.2016. Lēmums Nr.129
(Prot.Nr.14,
11.p.)
1.pielikums
Apes novada domes
Lēmumam Nr. (prot.Nr..)
Apes novada dome
Mobilo telefonu izmaksas 2016 .gadam
Apes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību mobilo tālruņu sarunu izmaksu limiti

N.p
Tālruņa
k.
numurs
Tālruņa lietotājs
1 20234939 Jānis Dzirkalis
70 29489660

Domes priekšsēdētāja

Pieslēguma veids
Ekonomiskās sarunas
Ekonomiskās sarunas

Sarunu
izmaksu
Limits
EUR
mēnesī
2016( bez
PVN )
0
0

Limits
EUR gadā
2016
(
bez PVN )
0 Izslēgt
0
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Sēdes protokols Nr. 14, 12. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.130
Apē

Par Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās
daļas 8.punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
pastāvīgās komitejas 16.08.2016. lēmumu (prot. Nr.11, 1 .p.),

1. Apstiprināt Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas nolikumu (nolikums pielikumā uz 5 lapām).
2. Lēmums stājas spēkā ar 2016.gada 1.septembri.

Domes priekšsēdētāja
.
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Sēdes protokols Nr. 14, 13. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.131
Apē

Par amatnieku tirgus organizēšanu Apes pilsētas svētkos 27.08.2016.
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 pastāvīgās komitejas 16.08.2016. lēmumu
(prot. Nr.11, 2 .p.), un Finanšu un tautsaimniecības komitejas 18.08.2016. lēmumu (prot.Nr.11, 14.p.),
1. Apes pilsētas svētku ietvaros 2016.gada 27.augustā rīkot gadatirgu - “Amatnieku tirgus”,
turpmāk tekstā – Tirgus, nosakot, ka:
1.1. Tirgus norises vieta - Ganību iela, Skolas ielā 6A, Apē;
1.2. Tirgus norises laiks no plkst. 08:00 līdz 15:00.
2. No plkst. 7:00 līdz 16:00 slēgt Ganību ielu un norobežot Tirgus teritoriju ar norādošām ceļa
zīmēm. Atbildīgais: Apes pilsētas un pagasta īpašumu apsaimniekošanas un komunālās nodaļas
vadītāja Edīte Meistere.
3. Nodrošināt Tirgus teritorijas sakārtošanu pirms un pēc pasākuma norises un sabiedrisko tualešu
pieejamību. Atbildīgais: Apes pilsētas un pagasta īpašumu apsaimniekošanas un komunālās
nodaļas vadītāja Edīte Meistere.
4. Noteikt, ka Tirgū atļauts piedalīties ikvienam amatniekam, mājražotājam, par to uzņemoties
atbildību un ievērojot Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktās prasības, Apes novada
domes saistošajos noteikumos noteikto kārtību un pasākuma organizēšanas noteikto kārtību.
5. Nodrošināt sagatavošanas darbu koordināciju un normatīvajos aktos noteikto Tirgus norises
saskaņošanu ar uzraugošajām institūcijām, reklāmu izvietošanu un tirdzniecības vietu ierādīšanu
tirgus dalībniekiem. Atbildīgā tūrisma darba organizatore Astra Binde.
6. Nodrošināt kārtību un transporta plūsmas organizēšanu Tirgus teritorijā. Atbildīgais
administratīvās lietvedības inspektors Zigurds Safranovičs.
7. Organizēt un nodrošināt saistošajos noteikumos Nr.18/2015„Par pašvaldības nodevām Apes
novadā” noteikto nodevu iekasēšanu. Atbildīgā Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja
Maruta Java.

Domes priekšsēdētāja
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Sēdes protokols Nr. 14, 14. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.132
Apē

Par Pierobežas rudens gadatirgus organizēšanu Apē 25.09.2016.
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 pastāvīgās komitejas 16.08.2016. lēmumu
(prot. Nr.11, 3.p.), un Finanšu un tautsaimniecības komitejas 18.08.2016. lēmumu (prot.Nr.11, 15.p.),
1. 2016.gada 25.septembrī rīkot “Pierobežas rudens gadatirgu”, turpmāk tekstā – Tirgus,
nosakot, ka:
2. Tirgus norises vieta - Apes pilsētas estrāde un Avotu iela, Apē;
3. Tirgus norises laiks no plkst. 09:00 līdz 14:00.
4. No plkst. 7:00 līdz 15:00 slēgt Avotu ielu un norobežot Tirgus teritoriju ar norādošām ceļa
zīmēm. Atbildīgais: Apes pilsētas un pagasta īpašumu apsaimniekošanas un komunālās
nodaļas vadītāja Edīte Meistere.
5. Nodrošināt elektrības pieejamību un tās darbību estrādes teritorijā. Atbildīgais Apes pilsētas
un pagasta īpašumu apsaimniekošanas un komunālās nodaļas saimnieks Guntis Zvejnieks.
6. Nodrošināt Tirgus teritorijas sakārtošanu pirms un pēc pasākuma norises un sabiedrisko
tualešu pieejamību. Atbildīgais: Apes pilsētas un pagasta īpašumu apsaimniekošanas un
komunālās nodaļas vadītāja Edīte Meistere.
7. Noteikt, ka Tirgū atļauts piedalīties ikvienam amatniekam, mājražotājam, par to uzņemoties
atbildību un ievērojot Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktās prasības, Apes
novada domes saistošajos noteikumos noteikto kārtību un pasākuma organizēšanas noteikto
kārtību.
8. Nodrošināt sagatavošanas darbu koordināciju un normatīvajos aktos noteikto Tirgus norises
saskaņošanu ar uzraugošajām institūcijām, tirgotāju - Tirgus dalībnieku reģistrēšanu, vietu
sadalījumu un to ierādīšanu tirgus dalībniekiem. Atbildīgā tūrisma darba organizatore Astra
Binde.
9. Nodrošināt tirgus sagatavošanas darbu koordināciju, reklāmas izveidošanu un izvietošanu un
kultūras programmu, Tirgus pasākuma laikā. Atbildīgā Apes tautas nama vadītāja Ilva Sāre
10. Nodrošināt kārtību un transporta plūsmas organizēšanu Tirgus teritorijā š.g. 25.septembrī un
saziņu ar Valsts policiju un starppilsētu pasažieru pārvadātājiem. Atbildīgais administratīvās
lietvedības inspektors Zigurds Safranovičs.
11. Organizēt un nodrošināt saistošajos noteikumos Nr.18/2015„Par pašvaldības nodevām Apes
novadā” noteikto nodevu iekasēšanu. Atbildīgā Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja
Maruta Java.
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

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 25.augustā

Sēdes protokols Nr. 14, 15. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.133
Apē

Par Rudens gadatirgus organizēšanu Gaujienas pagastā 01.10.2016.
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 pastāvīgās komitejas 16.08.2016. lēmumu
(prot. Nr.11,3 .p.), un Finanšu un tautsaimniecības komitejas 18.08.2016. lēmumu (prot.Nr.11, 16.p.),
1. 2016.gada 01.oktobrī rīkot gadatirgu - “Rudens gadatirgus”, turpmāk tekstā – Tirgus,
nosakot, ka:
2. Tirgus norises vieta - Gaujienas Muižas ansambļa teritorija;
3. Tirgus norises laiks no plkst. 08:00 līdz 15:00.
4. No plkst. 7:00 līdz 16:00 slēgt un norobežot Tirgus teritoriju ar norādošām ceļa zīmēm.
Atbildīgais: Gaujienas pagasta komunālās nodaļas vadītājs Dominiks Grizāns
5. Nodrošināt, elektrības pieejamību, Tirgus teritorijas sakārtošanu pirms un pēc pasākuma
norises un sabiedrisko tualešu pieejamību. Atbildīgais: Gaujienas pagasta īpašumu
apsaimniekošanas vadītājs Raivis Kalniņš.
6. Noteikt, ka Tirgū atļauts piedalīties ikvienam amatniekam, mājražotājam, par to uzņemoties
atbildību un ievērojot Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktās prasības, Apes
novada domes saistošajos noteikumos noteikto kārtību un pasākuma organizēšanas noteikto
kārtību.
7. Nodrošināt sagatavošanas darbu koordināciju un normatīvajos aktos noteikto Tirgus norises
saskaņošanu ar uzraugošajām institūcijām, reklāmu izvietošanu un tirdzniecības vietu
ierādīšanu tirgus dalībniekiem. Atbildīgās Gaujienas tautas nama vadītāja Laima Poševa un
tūrisma darba organizatore Sanita Sproģe.
8. Nodrošināt kārtību un transporta plūsmas organizēšanu Tirgus teritorijā. Atbildīgais
administratīvās lietvedības inspektors Zigurds Safranovičs.
9. Organizēt un nodrošināt saistošajos noteikumos Nr.18/2015„Par pašvaldības nodevām Apes
novadā” noteikto nodevu iekasēšanu. Atbildīgā Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja
Maruta Java.

Domes priekšsēdētāja
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Sēdes protokols Nr. 14, 16. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.134
Apē

Par kārtību, kādā tiek sadalītas mērķdotācijas Apes novada izglītības iestādēm bērnu no piecu
gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai
un vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Izglītības likuma 17.panta 9.punktu, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
noteikumu Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 29.2.punktu, kas stājas spēkā spēkā ar
01.09.2016, Ministru kabineta noteikumiem Nr.447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba
samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības
iestādēs”, kas stājas spēkā spēkā ar 01.09.2016, Ministru kabineta noteikumiem Nr.477 “Speciālās
izglītības iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu)
finansēšanas kārtība”, kas stājas spēkā spēkā ar 01.09.2016, Ministru kabineta noteikumiem Nr.591
“Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas
izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”, Izglītības, kultūras un sporta
pastāvīgās komitejas 16.08.2016. sēdes lēmumu (prot. Nr.11, 6.p.) un Apes novada domes Finanšu
un tautsaimniecības komitejas 18.08.2016. lēmumu (prot.Nr.11,18.p.) ,
1. Apstiprināt „Kārtību, kādā tiek sadalītas mērķdotācijas Apes novada izglītības iestādēm bērnu
no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba
samaksai un vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”.
2. Atzīt par spēku zaudējušiem Apes novada domes 26.09.2013. sēdes lēmumu Nr. 300 „ Par
kārtību, kādā tiek sadalītas mērķdotācijas Apes novada izglītības iestādēm bērnu no piecu
gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai
un vispārējās pamatizglītības, speciālās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai”.
3. Lēmums stājas spēkā ar 2016.gada 1.septembri.
Pielikumā: „Kārtība, kādā tiek sadalītas mērķdotācijas Apes novada izglītības iestādēm bērnu
no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba
samaksai un vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai “.
Domes priekšsēdētāja

LĒMUMU izsūtīt:
- G.Ļuļei - 1.eks.
- Novada izglītības iestādēm – pa 1 eks

Astrīda HARJU

Pielikums
Apes novada domes 25.08.2016. sēdes
lēmumam Nr.134
(protokols Nr.14 , 16.p.)
„Kārtība, kādā tiek sadalītas mērķdotācijas Apes novada izglītības iestādēm bērnu no piecu
gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un
vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”
I Vispārīgie noteikumi
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek sadalītas valsts budžeta mērķdotācijas (turpmāk tekstāmērķdotācija) Apes novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma
izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās
pamatizglītības, speciālās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
2. Izglītības iestādes vadītājs nodrošina pedagogu darba samaksas aprēķinu, veicot pedagogu
tarifikāciju piešķirtā finansējuma ietvaros atbilstoši 2016.gada 5.jūlija Ministru kabineta
noteikumiem Nr.445 ,,Pedagogu darba samaksas noteikumi”, ņemot vērā šo noteikumu
5.pielikumu un izglītības iestādē apstiprināto kārtību finansējuma sadalei, paredzot tajā
finansējumu iestādes izglītības programmas(u) īstenošanai, pedagogu darba samaksai par klases
audzināšanu, individuālo un grupu darbu ar izglītojamiem (turpmāk tekstā bērni vai skolēni) un
konsultācijām, gatavošanos stundām, rakstu darbu labošanu, pedagogu aizvietošanai slimības
laikā, iestādes ilgstoši slimojošo skolēnu apmācības finansēšanai.
3. Apes novada domes galvenais grāmatvedis nodrošina mērķdotāciju sadali pa novada izglītības
iestādēm un atskaišu par mērķdotācijas izlietojumu sagatavošanu un iesniegšanu Izglītības un
zinātnes ministrijā.
4. Mērķdotācijas sadalē tiek nodrošināta atklātība.
II Mērķdotācijas sadale izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu
vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības
pedagogu darba samaksai

5.

Mērķdotācija tiek sadalīta proporcionāli bērnu skaitam pa iestādēm, piemērojot Ministru
kabineta noteikumos noteikto papildus koeficientu bērniem, kuri apgūst speciālās izglītības
programmu integrēti grupās.
III Mērķdotācijas sadale vispārējās
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai

Mērķdotāciju sadala proporcionāli normēto skolēnu skaitam iestādē pēc stāvokļa uz katra gada
1.septembri, ņemot vērā Ministru kabineta noteikumos fiksētos koeficientus atbilstoši iestādē
reģistrēto bērnu skaitam un realizējamajām programmām, izņemot finansējumu, kas paredzēts
logopēda darba samaksai.
7.
Ne vairāk kā 18% no mērķdotācijas tiek izlietoti iestādes vadītāju, viņu vietnieku un atbalsta
personāla (bibliotekārs, psihologs, speciālais pedagogs, pedagogs karjeras konsultants, pedagoga
palīgs) darba samaksas finansēšanai.
8.
No atlikušā finansējuma tiek aprēķinātas pedagogu slodzes.
9.
Iegūtais pedagogu slodžu skaits tiek salīdzināts ar izglītības programmas realizēšanai
nepieciešamo stundu skaitu atbilstoši klašu komplektu skaitam.
10. Nosakot klašu komplektu skaitu, tiek ņemts vērā normatīvajos aktos noteiktais minimālais un
maksimālais izglītojamo skaits vienā klasē.
11. Ja novada vispārējās izglītības iestādē skolēnu skaits klasē ir mazāks, veido apvienotās klases,
ievērojot šādus nosacījumus:
11.1. apvieno ne vairāk kā divas klases ar nepietiekamu skolēnu skaitu;
6.

11.2. skolēnu skaits apvienotajā klasē atbilst normatīvajos aktos noteiktajam minimālajam skolēnu
skaitam klasē.
12. Vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības vienā klasē pieļaujams integrēt ne
vairāk par trim izglītojamiem ar speciālām vajadzībām.
13. Izglītības iestādēm, kurām pietrūkst finansējuma, lai nodrošinātu izglītības programmas
īstenošanu, iztrūkstošo finansējumu var piešķirt papildus no pašvaldības budžeta.
IV Mērķdotācijas sadale speciālās pamatizglītības iestādes pedagogu darba samaksai
14.

Mērķdotācija Gaujienas internātpamatskolas uzturēšanas izdevumiem, pedagogu darba samaksai
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām tiek pilnā apmērā pārskaitītas izglītības
iestādei.
V Tarifikāciju, pārtarifikāciju sastādīšana un saskaņošana

Izglītības iestādes vadītājs nodrošina pedagogu darba samaksas aprēķinu, sastādot un apstiprinot
tarifikāciju katru gadu uz 1.septembri un 1.janvāri atbilstoši normatīvo aktu prasībām, klāt
pievienojot šādus dokumentus:
15.1. apstiprinātu skolas stundu plānu mācību gadam;
15.2. direktora rīkojumu un atzinumu par ilgstoši slimojošiem izglītojamajiem;
15.3. speciālās izglītības programmas pedagogu tarifikāciju;
15.4. Iestādes ,,Kārtību, kādā tiek sadalīta mērķdotācija pedagogu darba samaksai”, kura saskaņota
ar iestādes pedagoģisko padomi.
16. Izglītības iestādes vadītājs tarifikāciju saskaņo Apes novada pašvaldībā normatīvajos aktos
noteiktā kārtībā..
15.

VI Noslēguma jautājumi
17.
18.

Mērķdotācijas sadale tiek apstiprināta Izglītības, kultūras un sporta komitejā.
Grozījumus izstrādātajā kārtībā var ierosināt Izglītības iestādes direktors, tos saskaņojot ar Apes
novada izglītības iestāžu vadītājiem un iesniedzot Izglītības, kultūras un sporta komitejai
lēmumprojekta sagatavošanai. Grozījumi stājas spēkā ar 2016.gada 1.septembri.

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
Sēdes protokols Nr. 14, 17. p

2016.gada 25.augustā
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.135
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”
(Kultūras mantojuma un tūrisma darba organizators Trapenē)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās
daļas 13.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 7.panta
pirmo daļu, Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075 "Valsts un pašvaldību
institūciju amatu katalogs", Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.66 "Noteikumi
par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas
kārtību", Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 18.08.2016. lēmumu (prot. Nr.
11, 19.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” 2.pielikuma “Apes novada domes, administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un
mēnešalgas saraksts Apē”: sadaļā “2.1.4. Apes novada kultūrvēsturiskā mantojuma apvienība”, izsakot
amatu “Kultūras mantojuma un tūrisma darba organizators Apē” jaunā redakcijā:
2.
2.1.4. Apes novada kultūrvēsturiskā mantojuma apvienība
Piezīmes
Mēnešalga
Mēnešalga
normālajam
nepilnajam darba
darba laikam
laikam
Mēnešalga kopā
Kultūras
mantojuma un
tūrisma darba
organizators
Trapenē
463
231.50
231.50
3. Lēmums stājas spēkā ar 01.10.2016.
Domes priekšsēdētāja
Lēmuma izrakstus izsniegt:
Algu grāmatvedei – 1 eks.
Ekonomistei – 1 eks.
Personāla speciālistei – 1 eks.
Apes novada kultūrvēsturiskā mantojuma apvienībai – 1 eks.

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 25.augustā

Sēdes protokols Nr. 14, 18. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.136
Apē

Par biedrības “Latvijas Kalnu Riteņbraukšanas Attīstības Centrs” iesniegumu
Pamatojoties uz likumu par „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Apes novada domes 23.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.6/2015 “Par
pašvaldības atbalstu sporta sasniegumu veicināšanai” un biedrības “Latvijas Kalnu Riteņbraukšanas
Attīstības Centrs” 03.08.2016. iesniegumu, kas saņemts Apes novada domē 03.08.2016. un reģistrēts
ar Nr.A.3-12.1./1050, saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta pastāvīgās komitejas 16.08.2016. sēdes
lēmumu (prot. Nr.11,8.p.), un Finanšu un tautsaimniecības komitejas 18.08.2016. lēmumu (prot.Nr.11,
20.p.),
1. Saskaņot Vivus.lv MTB maratona – Vaidavas Kausa kalnu divriteņu maratonā norises vietu
Apes novada un Apes pilsētas teritorijā 2016.gada 10.septembrī.
2. Atbalstīt pasākuma norisi, sniedzot palīdzību iedzīvotāju un vietējo uzņēmumu informēšanā.
3. Atbalstīt pasākumu finansiāli EUR300,00 (trīs simti eiro) apmērā. Finansējuma avots – Apes
novada pašvaldības budžets.

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
Sēdes protokols Nr. 14, 19. p

2016.gada 25.augustā
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.137
Apē

Par Apes novada izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmju noteikšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13., 27.punktu, Ministru
kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 6.punktu,
1.pielikuma 3.tabulu, 6.pielikuma 1.tabulu, kas stājas spēkā ar 2016.gada 1.septembri, un saskaņā ar
Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 18.08.2016. lēmumu (prot.Nr.11, 21.p.) ,
1. Noteikt Apes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem šādas mēneša darba algas likmes
laika periodam no 2016.gada 1.septembra līdz 2016.gada 31.decembrim:
1.2. Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas direktorei Dinai Meisterei
– 950 euro; finansējuma avots – valsts budžeta mērķdotācija;
1.3. Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas direktorei Ievai Zariņai
- 900 euro; finansējuma avots – Apes novada pašvaldības budžets;
1.4. Trapenes pamatskolas direktoram Aivaram Maltavniekam
– 900 euro; finansējuma avots – Apes novada pašvaldības budžets;
1.5. Vidagas Sikšņu pamatskolas direktorei Unai Reķei
- 900 euro; finansējuma avots – Apes novada pašvaldības budžets;
1.6. Gaujienas internātpamatskolas direktorei Vitai Andersonei
– 1140 euro, tajā skaitā piemaksu 20% apmērā par darbu specifiskos apstākļos;
finansējuma avots – valsts budžeta mērķdotācija;
1.7. Apes pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” vadītājai – metodiķei Ilutai Apinei –
900 euro; finansējuma avots – Apes novada pašvaldības budžets;
1.8. Gaujienas mūzikas un mākslas skolas direktorei Ilzei Dāvei - 700,05 euro; finansējuma
avots – Apes novada pašvaldības budžets.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Apes novada domes 24.05.2015. lēmumu Nr.192 (prot.Nr.11, 29.p.)
“Par Apes novada izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmju noteikšanu”.
3. Lēmuma stājas spēkā ar 2016.gada 1.septembri.
Domes priekšsēdētāja

LĒMUMU izsūtīt:
- G.Ļuļei - 1.eks.
- Grāmatvedības un finanšu nodaļai – 1 eks.
- Novada izglītības iestādēm – pa 1 eks

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
Sēdes protokols Nr. 14, 20. p

2016.gada 25.augustā
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.138
Apē

Par Apes novada pirmsskolas izglītības pedagogu mēneša darba algas likmju noteikšanu
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Izglītības likuma 14.panta 16. un 22.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija
noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 43.punktu, kas stājas spēkā no 2016.gada
1.septembra, saskaņā ar Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 18.08.2016.
lēmumu (prot.Nr.11, 17.p.) ,
1. Noteikt no Apes novada pašvaldības budžeta finansējamo pirmsskolas izglītības pedagogu mēneša
darba algas likmi EUR620.00 (seši simti divdesmit eiro 00 centi).
2. Lēmums stājas spēkā ar 2016.gada 1.septembri.

Domes priekšsēdētāja

LĒMUMU izsūtīt:
- G.Ļuļei - 1.eks.
- Grāmatvedības un finanšu nodaļai – 1 eks.
- Novada izglītības iestādēm – pa 1 eks

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 25.augustā

Sēdes protokols Nr. 14,, 21. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.139

Par materiāla atbalsta sniegšanu izglītojamajiem no Apes novada daudzbērnu ģimenēm
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās
daļas 23., 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, Izglītības likuma 12.panta 2.1 daļu, 17.panta
trešās daļas 16., 21.punktu iespēju robežās atbrīvojot daudzbērnu ģimeņu izglītojamos no maksas par
izglītības ieguvi pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs (mūzikas, mākslas un sporta
izglītības programmās) un Apes novada domes Sociālo jautājumu komitejas 17.08.2016. lēmumu
(prot.Nr.3, 1.p.) un domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 18.08.2016. lēmumu (prot.Nr.11,
22.p.),
1. Atbrīvot no maksas par izglītības ieguvi izglītojamos (pēc pievienotā saraksta), no Apes novada
daudzbērnu ģimenēm, kuri 2016./2017. mācību gadā apmeklē Apes novada pašvaldības
profesionālās ievirzes izglītības iestādes.
2. Finansējuma avots – Apes novada budžets.
3. Lēmums stājas spēkā ar 2016.gada 1.septembri.
Pielikumā: Izglītojamo saraksts un finansējuma tāme

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 25.augustā

Sēdes protokols Nr. 14, 22. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.140
Apē

Par materiāla atbalsta par ēdināšanas pakalpojumiem sniegšanu Apes novada vispārējās
izglītības iestādēs izglītojamo ģimenēm 2016.gada septembra mēnesī

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 atslogot
izglītojamos no maksas par ēdināšanas pakalpojumiem, un Apes novada domes Sociālo jautājumu
komitejas 17.08.2016. lēmumu (prot.Nr.3, 2.p.) un domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas
18.08.2016. lēmumu (prot.Nr.11, 28.p.),
1. 2016.gada septembrī segt ēdināšanas izdevumus par pusdienām visiem izglītojamajiem
(pieciem) gadiem), kuri mācās Apes novada vispārējās izglītības iestādēs.

(no 5

2. Finansējuma avots – Apes novada budžets.
3. Lēmums stājas spēkā ar 2016.gada 1.septembri.

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 25.augustā

Sēdes protokols Nr. 14, 23. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.141
Apē

Par materiāla atbalsta sniegšanu ēdināšanas pakalpojumiem Apes novada vispārējās
izglītības iestādēs izglītojamo ģimenēm laika periodā
no 2016.gada 1.oktobra līdz 2016.gada 21.decembrim

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, un Apes novada domes
Sociālo jautājumu komitejas 17.08.2016. lēmumu (prot.Nr.3, 2.p.) un domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 18.08.2016. lēmumu (prot.Nr.11, 23.p.),
1.

Daļēji segt pusdienu ēdināšanas izdevumus Apes novada vispārējās izglītības iestādēs
izglītojamajiem no 5 (piecu) gadu vecuma laika periodā no 2016.gada 1.oktobra līdz 2016.gada
21.decembrim piešķirot :
1.1. Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola - EUR 1.00 (viens eiro) katram skolēnam dienā;
1.2.Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas pirmskolas grupa – EUR 0,30 katram izglītojamajam
dienā plus katram pirmskolas izglītības grupas audzēknim EUR 0.28 par katru ēdienreizi;
1.3. Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola – EUR 0.30 katram skolēnam dienā;
1.4. Trapenes pamatskola – EUR 0.30 katram skolēnam dienā;
1.5. Vidagas Sikšņu pamatskola – EUR 0.30 katram skolēnam dienā;
1.6. Pirmskolas izglītības iestāde “Vāverīte” –EUR 0.30 katram bērnam.

2. Finansējuma avots – Apes novada budžets.
3. Lēmums stājas spēkā ar 2016.gada 1.septembri.

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 25.augustā

Sēdes protokols Nr. 14, 24. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.142
Apē

Par materiālo palīdzību skolas gaitas uzsākot Apes novada vispārējās izglītības iestādēs
izglītojamo ģimenēm

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Apes novada domes noteikumu “Par godalgām, naudas balvām un materiālo
palīdzību Apes novadā”, kas apstiprināti ar Apes novada domes lēmumu Nr.350 (prot.Nr.20, 2.p.),
2.3.1. punktu un Apes novada domes Sociālo jautājumu komitejas 17.08.2016. lēmumu (prot.Nr.3,
4.p.) un domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 18.08.2016. lēmumu (prot.Nr.11, 25.p.),
1. Piešķirt vienreizēju materiālo palīdzību katram bērnam, kurš uzsāk mācības Apes novada
vispārizglītojošo skolu 1.klasēs - EUR 25,00 (divdesmit pieci eiro 00 centi) apmērā.
2. Finansējuma avots – Apes novada budžets.
3. Lēmums stājas spēkā ar 2016.gada 1.septembri.

Pielikumā: Izglītojamo saraksts vispārizglītojošajās skolās.

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
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Sēdes protokols Nr. 14, 25. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.143
Apē

Par Apes novada Attīstības programmas daļu – rīcības un investīciju plānu aktualizāciju
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas attīstības
plānošanas likuma 12.pantu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi
par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73. punktu un ņemot vērā Ministru
kabineta 2016.gada 24.maija noteikumu Nr. 322 “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
prioritārā virziena „Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta
mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to
saistītos pakalpojumus” (SAM 5.5.1.) īstenošanas noteikumu punktu Nr. 27. Apes novada dome
nolemj:
-

Aktualizēt Apes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plānu atbilstoši
pielikumam Nr. 1.
Aktualizēt Apes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plānu
atbilstoši pielikumam Nr. 2.
Apstiprināt Apes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plāna un
Investīciju plāna aktualizēto redakciju (pielikumā).
Publicēt paziņojumu par aktualizēto Apes novada attīstības programmas 2014.2020.gadam, pašvaldības mājas lapā www.apesnovads.lv.
Nodrošināt Apes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam rīcības plāna un
investīciju plāna aktualizācijas publisku pieejamību.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Apes novada domes priekšsēdētāja vietniekam Jānim
LIBERTAM.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

