LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2016.gada 27.oktobrī

Sēdes protokols Nr. 16, 1. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.166
Apē

Par Apes novada domes saistošo noteikumu Nr.10/2016 „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 24.10.2016.
lēmumu (prot. Nr.13, 1.p.),
Apstiprināt Apes novada domes 27.10.2016. saistošos noteikumus Nr. 10/2016
„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.10/2016 „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 1 lpp

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2016.gada 27.oktobrī

Sēdes protokols Nr. 16,1. p

Apes novada domes saistošie noteikumi Nr.10/2016
“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
27.10.2016. lēmumu Nr.166
(prot.Nr.16, 1.p.)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 2.punktu un
46.panta pirmo daļu,
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu
Izdarīt šādus grozījumus Apes novada domes 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
4 379 714 EUR
1.2. izdevumos atbilstoši valdības funkcijām un ekonomiskajām 4 767 855 EUR
kategorijām
1.3. aizdevumu atmaksājamās pamatsummas
107 007 EUR
1.4
aizņēmums no Valsts kases
149 583 EUR”
2 Izteikt 1.pielikumu jaunā redakcijā.

Pielikumā- 1.pielikums.

Domes priekšsēdētāja
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Sēdes protokols Nr. 16, 2. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.167
Apē
Par izglītības procesa nodrošināšanu

Lai nodrošinātu nepārtrauktu izglītības procesu Apes novada pašvaldības izglītības iestādēs,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas
23.punktu, Izglītības likuma 60 panta trešo daļu un saskaņā ar Apes novada domes Izglītības, kultūras
un sporta komitejas 03.10.2016. sēdes lēmumu (prot. Nr.13, 4.p.) un Finanšu un tautsaimniecības
komitejas 24.10.2016. lēmumu (prot.Nr.13, 3.p.),

1. Noteikt, ka transporta izdevumi nepieciešamo (deficīto) pedagogu amatiem, saskaņā ar
izglītības iestādes vadītāja rīkojumu, tiek segti sekojošā kārtībā un apjomā:
1.1. Sabiedriskā transporta (izņemot taksometra pakalpojumus) izdevumi no dzīvesvietas
līdz izglītības iestādei un atpakaļ, nepārsniedzot EUR40.00 mēnesī, pamatojoties uz
Finanšu un grāmatvedības nodaļā (līdz nākamā mēneša piektajam datumam)
iesniegtajām sabiedriskā transporta biļetēm;

1.2. Izdevumi par personīgā transportlīdzekļa izmantošanu (degvielas izdevumi) nokļūšanai
darba vietā un atpakaļ, nepārsniedzot EUR40.00 mēnesī; pamatojoties uz Finanšu un
grāmatvedības nodaļā (līdz nākamā mēneša piektajam datumam) iesniegtajiem
degvielas pirkuma čekiem.

2. Noteikt, ka transporta izdevumu kompensācija nepieciešamo (deficīto) pedagogu amatiem
vienai izglītības iestādei nepārsniedz EUR80.00 mēnesī.

3. Finansējumu nodrošināt no attiecīgās izglītības iestādes budžeta.
4. Noteikt, ka atbildīgi par lēmuma izpildi ir Apes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāji.
5. Lēmums stājas spēkā likumā noteiktajā kārtībā un ir attiecināms uz 2016./2017. mācību gada
1.pusgadu - laika periodu no 01.09.2016. līdz 31.12.2016.
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Sēdes protokols Nr. 16, 3. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.168
Apē

Par Apes novada domes priekšsēdētājas vietnieka Jāņa Liberta 10.10.2016.
rīkojuma Nr. A/4-02/260 „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 24.10.2016. lēmumu (prot.Nr.13, 3.p.),
1. Apstiprināt Apes novada domes priekšsēdētājas vietnieka Jāņa LIBERTA 10.10.2016. rīkojumu
Nr.A/4-02/260 „Par atvaļinājuma daļas piešķiršanu Apes novada domes priekšsēdētājai Astrīdai
HARJU”.

Domes priekšsēdētāja
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Sēdes protokols Nr. 16, 4. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.169
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”
(Gaujienas internātpamatskola)
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", Gaujienas internātpamatskolas direktores Vitas Andersones 14.10.2016. iesniegumu, Apes
novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 24.10.2016. lēmumu (prot. Nr.13, 5p.),
1. Veikt grozījumus Apes novada domes 26.11.2015. lēmuma Nr. 227 (sēdes protokols Nr. 14,
9.p) “Apes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku amatu kataloga, mēnešalgu saraksta
apstiprināšanu” 4.pielikumā “Apes novada domes, administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un
mēnešalgas saraksts Gaujienas teritorijā”:
papildinot 4.6. sadaļu “Gaujienas internātpamatskola” ar amatu “Auklis” šadā redakcijā:
4.6. Gaujienas internātpamatkola
Mēnešalga
normālajam
darba laikam
Auklis

375

Mēnešalga
nepilnajam darba
laikam
187.5

Piezīmes
Mēnešalga kopā
187.5

0.5

2. 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” 1.pielikumā “Apes novada pašvaldības iestāžu amatu katalogs”, papildinot
39.saimi “Sociālais darbs” ar amatu “Auklis”, Apes novada domes 25.10.2012. sēdes lēmumā Nr.289
(prot.Nr.16, 9., 10.p.) “Apes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”
1.pielikumā un Apes novada domes lēmumā Nr.289 (prot.Nr.16, 9.p., 10.p.) “Apes novada pašvaldības
darbinieku novērtēšanas sistēmas nolikuma” 5.pielikumā, saskaņā ar Lēmuma 1. punktā veiktajām
amata izmaiņām.
3. Finansējums – Gaujienas internātpamatskolas budžets.
4. Lēmums stājas spēkā ar 01.11.2016.
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Sēdes protokols Nr. 16, 5. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.170
Apē

Par Apes novada domes Finanšu un grāmatvedības uzskaitē esošo šaubīgo, neatgūstamo
debitoru sarakstu apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14 panta otrās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem”, Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības
komitejas 24.10.2016. lēmumu ( prot.Nr.13, 6.p.) ,
1.Apstiprināt Apes novada domes Finanšu un grāmatvedības uzskaitē esošos šaubīgo un neatgūstamo
debitoru sarakstus uz 30.09.2016.
Pielikumā :
1.Saraksts par šaubīgo debitoru un uzkrājumu izslēgšanu no uzskaites –
uz 1 lapas,
2. Norakstīt bezcerīgo debitoru uzkrājumu summu EUR 2908.59 (Divi tūkstoši deviņi simti astoņi
euro 59 centi).

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

1.pielikums
Apes novada domes 27.l0.2016
Lēmumam Nr.170 (Prot.Nr.16, 5.p.)
Apes novada bezcerīgie debitoru parādi uz
30.09.2016.g.
Vārds,Uzvārds

periods

pakalpojuma veids

2013.g.

komunālie pakalpojumi

2000-2006

komunālie pakalpojumi

2000-2005

komunālie pakalpojumi

2000-2006

komunālie pakalpojumi

1999-2005

komunālie pakalpojumi

2009-2016

zemes noma

01.04.20142015

datorpreces

2000-2006

komunālie pakalpojumi

2000-2006

komunālie pakalpojumi

2015-2016

zemes noma

komunālie pakalpojumi
prasība par ēdināšanu
01.06.2016.- pirmsskolas izglītības
31.08.2016. iestādē “Vāverīte”
2000-2014

2003.

savstarpējie norēķini
SAC Trapene –par
Annu Prostjakovu
summa:

parāda
summa

pamatojums

Parāds nav piedzenams,
214.13 līgumslēdzējs miris
parāds vecāks par
10.g.sakarā ar
civillikumu nav
349.31 piedzenams
parāds vecāks par
10.g.sakarā ar
civillikumu nav
46.24 piedzenams
parāds vecāks par
10.g.sakarā ar
civillikumu nav
194.03 piedzenams
parāds vecāks par
10.g.sakarā ar
civillikumu nav
354.47 piedzenams
Parāds nav piedzenams,
85.11 līgumslēdzējs miris
17.12.2014.apturēta
saimn.darbība
02.06.2015. uzsākts
62.00 likvidācijas process
parāds vecāks par
10.g.sakarā ar
civillikumu nav
72.00 piedzenams
parāds vecāks par
10.g.sakarā ar
civillikumu nav
120.23 piedzenams
Parāds nav piedzenams,
10.02 līgumslēdzējs miris
Ar inkasso metodēm
778.21 parāds nav atgūstams.
Parāds radies uzskaites
27.00 kļūdas dēļ
parāds vecāks par
10.g.sakarā ar
civillikumu nav
595.84 piedzenams
2908.59
Divi tūkstoši deviņi simti
astoņi euro 59 centi
Astrīda HARJU

Domes priekšsēdētāja

SATUR IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJU
Personas kods, īpašums

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2016.gada 27.oktobrī

Sēdes protokols Nr. 16, 6. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.171

Par dzīvoklim Robežu ielā 4-9, Apē piekrītošās zemes vienības daļu privatizāciju

Domes priekšsēdētāja
Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2016.gada 27.oktobrī

Sēdes protokols Nr. 16, 7.p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.172
Apē

Par izmaiņām Apes novada domes 22.08.2013. lēmumā Nr.268 (protokols Nr. 15, 5.p.) ”Par
Apes novada domes Iepirkumu komisijas locekļu ievēlēšanu un nolikuma apstiprināšanu”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Apes novada pašvaldības
nolikuma (apst.28.06.2013. Lēm.Nr.227 (prot.Nr.11,1.p.) 14.3.punktu un 16.punktu un Apes novada
domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 24.10.2016. lēmumu (prot. Nr.13, 8.p.),
1. Izdarīt izmaiņas Apes novada domes Iepirkumu komisijas nolikumā un izteikt Apes novada
domes Iepirkumu komisijas nolikuma 3.5. punktu šādā redakcijā:
“3.5.Komisijas sastāvu un komisijas priekšsēdētāju un
novada dome”.

priekšsēdētāja vietnieku ievēl Apes

2. Lēmums stājas spēkā ar 2016.gada 1.novembri.

Domes priekšsēdētāja
.

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
Apē
2016.gada 27.oktobrī

Sēdes protokols Nr. 16, 8.p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.173
Apē

Par nekustāmā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu
Apes novada dome konstatējusi, ka lēmumā minētās fiziskās personas - nomnieki, zemes
lietotāji ir vai nu miruši vai tiem beigušās īpašumu lietošanas tiesības un iestājies parāda noilguma
termiņš.
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu Apes novada domes
nodokļu administratore veic Apes novadam piekritīgo nodokļu administrēšanu normatīvajos aktos
noteiktās kompetences ietvaros un rosina pieņemt attiecīgu lēmumu.
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, kas
nosaka, ka nodokļu parādi dzēšami fiziskai personai -nodokļu maksātājam-viņa nāves gadījumā, ja
nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus ,kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otrajā daļā ir noteikts, ka noteiktajā laikā
nenomaksāto nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen
bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām” un Administratīvā procesa likuma
noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
360.panta 4.daļu – administratīvais akts nav izpildāms, ja kopš tā spēkā stāšanās pagājuši vairāk nekā
3 gadi, ņemot vērā iepriekš minēto, Apes novada Dome secina, ka lēmuma pielikumā katrai
norādītajai personai piedzenamais nodokļu parāds nepastāv (ir iestājies nodokļu parāda piedziņas
noilgums) vai arī piedzenamā parāda kopsumma nepārsniedz EUR15.00, kā noteikts likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktā, jāsecina, ka konkrētajos gadījumos uz
iepriekš minēto personu nodokļu parādiem nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās.
Likuma ”Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešā daļa nosaka ,ka pašvaldību budžetos
ieskaitāmā nekustāmā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas šā panta
pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgā pašvaldība.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajā daļā ir noteikts, ka VID un attiecīgās
pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu.
Ja dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir
pieaudzis atbilstoši likuma "Par nodokļiem un nodevām" 29.panta otrajai daļai, kas nosaka, ka par
nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu pamatparādam turpina palielināties nokavējuma
nauda - no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, pieņemot lēmumu,
lai precizētu norakstāmo summu dzēst nodokļa parāda pilnu apmēru.
Ņemot vērā visu iepriekš minēto un Finanšu un tautsaimniecības komitejas 24.10.2016.
lēmumu (prot.Nr.13, 9. p.) dome nolemj:

1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu un nokavējuma naudu:
Nomnieks
Nekustamā īpašuma Pamatparāds
Nokavējuma Kopā
Lietotājs
Kad. Nr
euro
Nauda /euro/ euro
Strautmaļi-2
12.70
12.70
25.40
36840030041
Zeme-2002.g
Dziesmas
4.12
4.12
8.24
36840030042
Zeme-2004.g
Pumpuri
6.96
6.96
13.92
36840030313
Zeme-2008.g
Vecvimmeži-2
76.10
76.10
152.20
36840030310
Zeme-1998
Rožulejas noma
7.11
6.73
13.84
36840030193
Zeme-2008.g
Dūrukalns-2
17.18
17.01
34.19
36840070088
Zeme-2004.g.
Silmaļi
39.13
39.13
78.26
36840070007
Zeme-2002.g.
Tīrumnieki noma
6.66
6.31
12.97
36840030379
Zeme-2008.
Līzespasta zirgu
3.96
3.96
7.92
pasta
Zeme-2008.
stac.36840020158
Vilniņi noma
18.58
18.29
36.87
36840030396
Zeme-2008
Vilniņi noma
45.49
45.49
90.98
36840030396
Zeme=2005
Vosi
10.07
10.07
20.14
36840010003
Zeme-2002
Līzespasta zirgu
3.16
3.16
6.32
stac
Ēka-2008.
36840020158
Vilniņi noma
2.35
2.28
4.63
36840030396
Ēka-2008.
Vilniņi noma
2.38
2.30
4.68
36840030396
Ēka-2008.
Egles-2
7.11
7.11
14.22
36840030101
Ēka-2008.
VRZ Egles-3
6.07
6.07
12.14
36840030287
Zeme-2004.g.
VRZ Ceri
4.47
4.47
8.94
36840020119
Zeme-2004.
Līzespasta zirgu
1.10zeme1.10
2.20
pasta
2004
stac,36940020158
Lapiņas
5.25
5.25
10.50
36840030316
Zeme-2008
Līzespasta zirgu
3.16
3.16
6.32
stac
Ēka-2008.
36840020158
283.11
281.77
564.88
2. Gadījumā, kad, lēmuma pirmajā punktā minētajām personām, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa
parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis, dzēst nodokļa parāda pilnu apmēru,
tai skaitā pieaugušo nokavējuma naudas apmēru un pamatparāda pieaugumu
3. Publicēt Apes novada Domes mājas lapā www.apesnovads.lv informāciju par nokavējuma naudas
parādu dzēšanu

Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā
13A,Valmierā,LV-4201 vai attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma
paziņošanas dienas.

Domes priekšsēdētāja
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LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2016.gada 27.oktobrī

Sēdes protokols Nr. 16, 9. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.174
Apē

Par grozījumiem Apes novada domes 17.05.2016. lēmumā Nr. 74 (prot.Nr.8, 4.p.)
“Par dalību Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma “Atbalsts
LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma 19.2.
„Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projekta
pieteikumam “Inventāra un aprīkojuma iegāde apmeklētājiem pievilcīgas vides radīšanai
Gaujienas tautas namā”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 3.,4.,5. un
10.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, un ievērojot Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.
– 2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)”
apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”,
stratēģiskais mērķis Nr.2 Kvalitatīvas dzīves vides veidošana, Rīcība 2.1. Vides sakārtošana, vadlīnijas
un noteikumi, un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 24.10.2016. lēmumu
(prot.Nr.13, 10.p.),
Izdarīt grozījumus Apes novada domes 17.05.2016. lēmumā Nr. 74 (prot.Nr.8, 4.p.)“Par dalību
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai
attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projekta pieteikumam “Inventāra un aprīkojuma
iegāde apmeklētājiem pievilcīgas vides radīšanai Gaujienas tautas namā” (turpmāk- Lēmums),
Izteikt Lēmumu jaunā redakcijā:
1.Atbalstīt Apes novada domes dalību Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam
pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma
“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, stratēģiskais mērķis
Nr.2 Kvalitatīvas dzīves vides veidošana, Rīcība 2.1. Kultūras un tradīciju kopšana, atklātā projektu
konkursā ar projekta pieteikumu „Inventāra un aprīkojuma iegāde apmeklētājiem pievilcīgas vides
radīšanai Gaujienas tautas namā”.
2.Noteikt Apes novada domes kopējās projekta izmaksas 13612.83 EUR (trīspadsmit tūkstoši seši
simti divpadsmit euro un 83 centi), no tām:
2.1. attiecināmās izmaksas 7928.59 EUR (septiņi tūkstoši deviņi simti divdesmit astoņi euro un
59 centi), no kurām:
2.1.1 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) LEADER pieejas
finansējums ir 7135.73 EUR (septiņi tūkstoši viens simts trīsdesmit pieci euro un 73
centi).
2.1.2. Apes novada domes līdzfinansējums ir 792.86 EUR (septiņi simti deviņdesmit divi
euro un 86 centi).
2.2. neattiecināmās izmaksas ir 5684.24 EUR (pieci tūkstoši seši simti astoņdesmit četri euro
un 24 centi).

3.Finansējuma avots – Apes novada domes 2017.gada budžeta līdzekļi.
4.Atbildīgais par projekta realizāciju Apes novada domes Teritorijas attīstības nodaļas vadītāja
vietniece Liene Ābolkalne.
Domes priekšsēdētāja
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SATUR IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJU
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Sēdes protokols Nr. 16, 10. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.175
Apē

Par Apes novada domes apbalvojumu piešķiršanu

Domes priekšsēdētāja
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APES NOVADA DOME
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Sēdes protokols Nr. 16, 11. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.176
Apē

Par līdzfinansējumu pašdarbības kolektīvu dalībai pasākumos Minsterē
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, saskaņā ar Izglītības, kultūras
un sporta pastāvīgas komitejas 18.10.2016. lēmumu (prot. Nr.14, 7.p.), Finanšu un tautsaimniecības
komitejas 24.10.2016. lēmumu (prot.Nr.13, 12.p.),
1. Finansiāli atbalstīt, piešķirot EUR700.00 (septiņi simti eiro 00 centi), sieviešu kora “Trapene”,
deju kolektīva “Virši” un Gaujienas vīru vokālā ansambļa dalību pirmās Adventes
sadziedāšanās pasākumos Minsterē 2016.gada 26.-28.novembrī.
2. Finansējuma avots – Apes novada pašvaldības attiecīgo pagastu kultūras iestāžu budžeti.
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LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
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2016.gada 27.oktobrī

Sēdes protokols Nr. 16, 12. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.177
Apē

Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem no 2016.gada
1.septembra
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punkta „g” apakšpunktu, Ministru kabineta 28.06.2016. noteikumiem Nr. 418 “Kārtība, kādā
veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” un
atbilstoši Apes novada pašvaldības izglītības iestāžu 2015.gada pēc naudas plūsmas uzskaitītajiem
izdevumiem,
Apstiprināt izdevumu tāmi pašvaldību savstarpējiem norēķiniem pēc naudas plūsmas par
viena audzēkņa izmaksām Apes novada izglītības iestādēs no 2016.gada 1.septembra saskaņā ar
pielikumu.

Domes priekšsēdētāja
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