LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2016.gada 29.septembrī

Sēdes protokols Nr. 15, 1. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.144
Apē

Par Apes novada domes saistošo noteikumu Nr.8/2016 „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 20.09.2016.
lēmumu (prot. Nr.12, 2.p.),
Apstiprināt Apes novada domes 29.09.2016. saistošos noteikumus Nr.8/2016
„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.8/2016 „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. un 3.pielikumu uz 4 lpp.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2016.gada 29.septembrī

Sēdes protokols Nr. 15,1. p

Apes novada domes saistošie noteikumi Nr.8/2016
“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
29.09.2016. lēmumu Nr.144
(prot.Nr.15, 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
4 203 676 EUR
1.2. izdevumos atbilstoši valdības funkcijām un ekonomiskajām 4 591 817 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.
3 Izteikt 3.pielikumu jaunā redakcijā.
Pielikumā- 1.pielikums.
3.pielikums

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2016.gada 29.septembrī

Sēdes protokols Nr. 15, 2. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.145
Apē

Par Apes novada domes 28.07.2016. saistošo noteikumu Nr.3/2016
“Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes 29.09.2011. saistošajos noteikumos
Nr. 11/2011 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Apes novadā”” apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta
trīspadsmito daļu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu un Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas

19.08.2016 vēstuli Nr.2.18-1e/6246

“Par Apes

novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.3/2016”, un Finanšu un tautsaimniecības komitejas
20.09.2016. lēmumu (prot.Nr.12, 3.p),
Apstiprināt saistošos noteikumus ar grozījumiem Nr.3/2016 “Par grozījumiem Apes novada
pašvaldības domes 29.09.2011. saistošajos noteikumos Nr.11/2011 “Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Apes novadā”” un to paskaidrojuma rakstu.
Pielikumā: Saistošie noteikumi ar paskaidrojuma rakstu.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2016.gada 29. septembrī

sēdes protokols Nr. 15, 2.p

Apstiprināti
ar Apes novada domes
29.09.2016. lēmumu Nr.145
(prot.Nr.15, 2.p.)
Nav stājušies spēkā
APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.3/2016
GROZĪJUMI APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 29.09.2011. SAISTOŠAJOS
NOTEIKUMOS NR.11/2011
PAR SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU APES NOVADĀ
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 1.punktu,
43.panta pirmās daļas 13.punktu,
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu
Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo daļu
Izdarīt Apes novada pašvaldības domes 2011.gada 29.septembra saistošajos noteikumos
Nr.11/2011 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Apes novadā” šādus grozījumus:
1. Papildināt Noteikumu 3.daļu „Atkritumu radītāja pienākumi” ar jaunu 3.9.punktu šādā
redakcijā:
„3.9. Nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, vai šo personu pilnvarots
apsaimniekotājs papildus šajos noteikumos norādītajiem vispārīgajiem atkritumu radītāju
pienākumiem slēdz līgumu par katrā nekustamajā īpašumā radīto sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotāju, nodrošinot regulāru atkritumu izvešanu,
ņemot vērā radīto atkritumu daudzumu (apjomu), bet ne retāk kā:
3.9.1. 4 (četras) reizes gadā – individuālās dzīvojamās mājās;
3.9.2. 2 (divas) reizes mēnesī – daudzdzīvokļu mājā;
3.9.3. 1(vienu) reizi mēnesī – daudzdzīvokļu mājās, ja ir iespēja kompostēt bioloģiski
noārdāmos atkritumus;
3.9.4. 1 (vienu) reizi mēnesī – juridiskām personām to saimnieciskās darbības veikšanas vietā;

3.9.5. 1 (vienu) reizi gadā – ja nekustāmajam īpašuma lietošanai ir sezonāls raksturs,
informējot atkritumu apsaimniekotāju un šo noteikumu 3.9.punktā minētā starp nekustamā
īpašuma īpašnieku, valdītāju vai lietotāju, vai šo personu pilnvaroto apsaimniekotāju un
atkritumu apsaimniekotāju noslēgtā līguma noteikumos, paredzot iespēju noteikt radīto
atkritumu daudzumam atbilstošu atkritumu izvešanas grafiku.
2. Papildināt Noteikumu 3.daļu „Atkritumu radītāja pienākumi” ar jaunu 3.10.punktu šādā
redakcijā:
„3.10. Nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, vai šo personu pilnvarots
apsaimniekotājs nepieciešamības gadījumā, vienojoties ar atkritumu apsaimniekotāju, veic
izmaiņas šo noteikumu 3.9.punktā minētajā līgumā, nodrošinot atbilstošu atkritumu izvešanas
biežumu , lai nodrošinātu, ka atkritumi netiek novietoti ārpus atkritumu tvertnēm.”
3. Papildināt Noteikumu 3.daļu „Atkritumu radītāja pienākumi” ar jaunu 3.11.punktu šādā
redakcijā:
„3.11. Nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, vai šo personu pilnvarots
apsaimniekotājs, ja nekustamā īpašuma lietošanai ir sezonāls vai periodisks raksturs,
vienojoties ar atkritumu apsaimniekotāju, un, nepieciešamības gadījumā saņemot pašvaldības
apliecinājumu, var grozīt 3.9.punktā paredzētā līguma noteikumus, paredzot atkritumu
izvešanas grafiku atbilstoši radītajam atkritumu daudzumam.”
4. Izteikt noteikumu 10.1.punktu šādā redakcijā:
“10.1. Par šo noteikumu neievērošanu vai pārkāpšanu vainīgās personas tiek sauktas pie
atbildības saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.”

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Paskaidrojuma raksts
Apes novada domes 28.07.2016. saistošiem noteikumiem Nr.3/2016
“Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes 29.09.2011. saistošajos noteikumos
Nr. 11/2011 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Apes novadā” “

Sadaļa
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Informācija
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka
pašvaldības kompetenci izdot saistošos noteikumus par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā, cita starpā, tajos nosakot
arī minimālo sadzīves atkritumu savākšanas biežumu.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Ar papildinājumiem iepriekš izdotajos saistošajos noteikumos tiek precizēts
minimālais sadzīves atkritumu savākšanas biežums, motivējot atkritumu
radītājus atbildīgāk šķirot sadzīves atkritumus.

3. Informācija par plānoto Ar saistošajiem noteikumiem pašvaldībai netiek uzlikti no iepriekšējā
projekta ietekmi uz
regulējuma atšķirīgi jauni uzdevumi, līdz ar ko normatīvais regulējums
pašvaldības budžetu
nerada tiešu ietekmi uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
Nav.
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
Saistošo noteikumu projekts izskatīts Apes novada domes 2016.gada
administratīvajām
21.jūlija, 2016.gada 20.septembra Finanšu un tautsaimniecības komitejas
procedūrām
sēdēs.
Veiktas diskusijas ar iesaistītajām amatpersonām.
6. Informācija par
Saistošo noteikumu projekts ir publicēts pašvaldības mājas lapā
konsultācijām ar
www.apesenovads.lv.
privātpersonām

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2016.gada 29.septembrī

Sēdes protokols Nr. 15, 3. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.146
Apē

Par Apes novada pašvaldības domes 29.09.2016. saistošo noteikumu Nr.9/2016 „Nekustamā
īpašuma nodokļa piemērošana Apes novada administratīvajā teritorijā 2017.gadā”
apstiprināšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 43.panta pirmās
daļas 13.punktu, 45.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 91. punktu,
3.panta pirmo daļu un 9.panta otro daļu, pārejas noteikumu 402.punktu, Apes novada domes Finanšu
un tautsaimniecības komitejas 20.09.2016. lēmumu (prot. Nr.12, 4.p.) ,
1. Apstiprināt Apes novada pašvaldības domes 29.09.2016. saistošo noteikumu Nr.9/2016
„Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Apes novada administratīvajā teritorijā 2017.gadā”
redakciju.
2. Saistošie noteikumi trīs darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā ar drošu
elektronisko parakstu un laika zīmogu nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi par
pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likuma noteiktajā termiņā atzinums nav
saņemts, publicēt saistošos noteikumus Apes novada informatīvajā izdevumā “Apes novada ziņas”.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Apes novada informatīvajā
izdevumā “Apes novada ziņas”.
5. Pēc saistošo noteikumu spēkā stāšanās publicēt tos pašvaldības mājas lapā www.apesnovads.lv.
Pielikumā :
Saistošie noteikumi Nr.9/2016 „Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Apes novada
administratīvajā teritorijā 2017.gadā” -uz 1 lpp., ar paskaidrojuma rakstu uz 1 lpp.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2016.gada 29. septembrī

sēdes protokols Nr. 15, 3.p

Apstiprināti
ar Apes novada domes
29.09.2016. lēmumu Nr.146
(prot. Nr.15, 3.p.)

APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 29.09.2016. SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 9 /2016
„NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PIEMĒROŠANA
APES NOVADA ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ 2017.GADĀ”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
1.panta otrās daļas 91.punktu, 3 panta pirmo daļu,
9.panta otro daļu pārejas noteikumu 402. punktu
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā 2017.gadā Apes novada pašvaldībā ar nekustamā
īpašuma nodokli apliek dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2, izņemot
garāžas, kā arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes
termiņu 2017.gadā.
2. Ar nekustamā īpašuma nodokli 2017.gadā neapliek:
2.1. Dzīvojamo māju palīgēkas, kas netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai (to daļas),
ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2, izņemot garāžas.
3. Noteikt nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu – ne vēlāk kā septiņus gadus
no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā noteiktajā kārtībā, nākamajā dienā pēc to publicēšanas
Apes novada informatīvajā izdevumā “Apes novada ziņas”.
5. Saistošie noteikumi tiek piemēroti sākot ar 2017.gada 1.janvārī

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Apes novada pašvaldības domes 29.09.2016 saistošo noteikumu Nr.9/2016
„Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana
Apes novada administratīvajā teritorijā 2017.gadā”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta
Norādāmā informācija
sadaļas
1. Projekta nepieciešamības 1.1. Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma
pamatojums
nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1. punktu un pārejas noteikumu 40
1.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai ir tiesības dzīvojamo māju
palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2, neaplikt ar nodokli, ja
pašvaldība to ir noteikusi ar saviem saistošajiem noteikumiem,
izņēmums ir garāžas, kā arī likuma „Par pašvaldībām” 41.panta
pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka pašvaldības tiesības pieņemt
saistošos noteikumus.
2. Īss projekta satura
2.1. Saistošajos noteikumos tiek noteikti ar nodokli apliekamie NĪ objekti
izklāsts
un attiecīgi arī objekti-izņēmumi.
2.2. Noteikta parādu piedziņas kārtība un termiņš administratīvā procesa
ietvaros.
3. Informācija par plānoto
3.1. Saistošie noteikumi pašvaldības budžetu būtiski neietekmēs.
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto 4.1. Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Apes
projekta ietekmi uz
novada administratīvajā teritorijā 2017.gadā nepasliktina uzņēmēju
uzņēmējdarbības vidi
stāvokli salīdzinājumā ar 2016.gadu, tādēļ uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
noteikumi neietekmē.
5. Informācija par
5.1. Informācija pieejama Apes novada pašvaldības mājas lapā
administratīvajām
www.apesnovads.lv
procedūrām
5.2. Informācija iegūstama arī Apes novada pagastu pārvaldēs un Apes
novada domē.
5.3. NĪN maksātāji tiks informēti ar maksājuma paziņojumiem.
6. Informācija par
6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar fiziskajām,
konsultācijām ar
juridiskajām personām - NĪN maksātājām, deputātiem, pašvaldības
privātpersonām
nekustāmā īpašuma nodokļa administratoru, pašvaldības iestāžu un
struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem veiktas mutiskas pārrunas,
apzinot amatpersonu un darbinieku viedokli.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2016.gada 29.septembrī

Sēdes protokols Nr. 15, 4. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.147
Apē

Par Apes novada domes nolikuma „Dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas, izlietošanas un
uzskaites kārtība Apes novada pašvaldībā” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma ”Par valsts un
pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu ” 2.panta pirmo daļu, likuma „Par
budžetu un finanšu vadību” 6.1. panta pirmo daļu un 8.panta pirmās daļas 2.punktu, Apes novada
domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 20.09.2016. lēmumu (prot.Nr.12, 5.p.),
1. Apstiprināt Apes novada domes nolikumu „Dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas, izlietošanas un
uzskaites kārtība Apes novada pašvaldībā”.
2. Noteikt, ka koleģiālā institūcija, kas veic dāvinājumu (ziedojumu) novērtēšanas funkciju ir Apes
novada domes Finanšu un tautsaimniecības komiteja.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2016.gada 29.septembrī

Sēdes protokols Nr. 15, 5. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.148
Apē

Par ēdināšanas pakalpojuma maksas apstiprināšanu Apes novada izglītības iestādēs
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmo daļu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta
g) apakšpunktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 20.pantu, Apes novada domes Sociālo jautājumu
komitejas 17.08.2016. lēmumu (prot.Nr.3,3.p.), un Finanšu un tautsaimniecības komitejas 20.09.2016.
lēmumu (prot.Nr.13, 5.p.),
1.Apstiprināt ēdināšanas pakalpojuma maksas Apes novada izglītības iestādēs (Pielikumā).
2.Lēmums stājas spēkā ar 01.10.2016.
3. Ar šā lēmuma spēkā stāšanos, atzīt par spēku zaudējušu Apes novada domes 24.09.2015. lēmumu
Nr.184 (prot.Nr.11, 21.p.) “Par ēdināšanas pakalpojuma maksas apstiprināšanu Apes novada
izglītības iestādēs”.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

1.pielikums
Apes novada domes 29.09.2016
Lēmumam Nr.148 (prot.Nr.15, 5.p.)
Ēdināšanas pakalpojuma maksas Apes novada izglītības iestādēs

Vidagas Sikšņu pamatskola
Ēdināšanas pakalpojums 1-2gadi
Maksa
Mērvienība EUR
Brokastis
1ēdienreize
0.25
Pusdienas
1ēdienreize
0.55
Launags
1ēdienreize
0.20
Ēdināšanas pakalpojums 3-6 gadi
Maksa
Mērvienība EUR
Brokastis
1ēdienreize
0.25
Pusdienas
1ēdienreize
0.60
Launags
1ēdienreize
0.25
Ēdināšanas pakalpojums
Maksa
Mērvienība EUR
Pusdienas 5.-9. klase
1ēdienreize
0.90
Pusdienas
pieaugušajiem
1ēdienreize
1.30

Pirmsskolas izglītības iestāde Vāverīte
Ēdināšanas pakalpojums 1-2 gadi
Maksa
Mērvienība EUR
Brokastis
1ēdienreize
0.35
Pusdienas
1ēdienreize
0.60
Launags
1ēdienreize
0.35
Ēdināšanas pakalpojums 3-6 gadi
Maksa
Mērvienība EUR
Brokastis
1ēdienreize
0.40
Pusdienas
1ēdienreize
0.65
Launags
1ēdienreize
0.35

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola
Ēdināšanas pakalpojums
Maksa
Mērvienība EUR
Pusdienas 5-12 klase
1ēdienreize
0.80
Pusdienas
pieaugušajiem
1ēdienreize
1.30

Trapenes pamatskola
Ēdināšanas pakalpojums 3-4gadi

Pusdienas

Mērvienība
1ēdienreize

0.45

Ēdināšanas pakalpojums 5-6gadi
Mērvienība
Pusdienas
1ēdienreize
Ēdināšanas pakalpojums
Mērvienība Maksa EUR
Pusdienas 5-9
klasei
1ēdienreize
Launags 1-4
klasei
1ēdienreize
Pusdienas
Pieaugušajiem 1ēdienreize

Domes priekšsēdētāja

0.60

0.60
0.40
1.30

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2016.gada 29.septembrī

Sēdes protokols Nr. 15, 6. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.149

Par Gaujienas internātpamatskolas sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14. punkta g) apakšpunktu, un
Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 20.09.2016. lēmumu (prot. Nr.12, 7.p.),

Apstiprināt Gaujienas internātpamatskolas sniegto maksas pakalpojumu izcenojumus
(Pielikumā) .

Lēmums stājas spēkā ar 01.09.2016.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Pielikums
Apes novada domes 29.09.2016.
lēmumam Nr.149 (prot.Nr.15, 6.p.)

Gaujienas internātpamatskolas

Nr.p.k.

1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.1
4

Pakalpojuma veids
Ēdināšanas pakalpojumi-Bērnu
sociālās aprūpes centra "Gaujiena"
klientiem
Brokastis
Pusdienas
Launags
Vakariņas
Ēdināšanas pakalpojumi-pieaugušajiem
Brokastis
Pusdienas
Launags
Vakariņas
Komunālo maksājumu tarifi
Telpu īre dzīvojamā māja "Rīti"
Aukstais ūdens
Kanalizācija
Karstais ūdens
Apkure
Telpu īre dzīvojamā māja "Pelakas"
Telpu īre dzīvoklis "Internātskola"

Aukstais ūdens
Kanalizācija
Apkure
Telpu noma zobārsniecības
pakalpojumu sniegšanai
5 Mācību telpas, zāles, multimēdiju
izmantošana
6 Internāta telpu izmantošana ar
gultas veļu un dušu
7 Internāta telpu izmantošana bez
gultas veļas ar dušu
8 Telpu īre Bērnu sociālās aprūpes

centrs "Gaujiena"
9 Veļas mazgāšana
10 Dušas izmantošana
Domes priekšsēdētāja

maksas pakalpojumu cenrādis
ar 2016.gada
1.septembri
Cena
Cena
PVN
Mērvienības bez PVN
ar PVN
(EUR)
(EUR)
(EUR)

1 personai
1 personai
1 personai
1 personai

0.82
1.12
0.84
0.86

0.82
1.12
0.84
0.86

1 personai
1 personai
1 personai
1 personai

0.86
1.24
0.87
0.96

0.86
1.24
0.87
0.96

1m2
1m3
1m3
1m3
1m2
1m2
1m2
1m3
1m3
1m2

0.12
0.65
0.83
2.20
0.84
0.02
0.05
0.65
0.83
0.84

0.12
0.65
0.83
2.20
0.84
0.02
0.05
0.65
0.83
0.84

m2/mēnesī

0.39

0.39

1 stunda

3.45

3.45

1 diennakts

2.74

2.74

1 diennakts

1.97

1.97

1m2
1kg
1persona

0.14
2.25
1.14

0.14
2.25
1.14

Astrīda HARJU

SATUR IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2016.gada 29.septembrī

Sēdes protokols Nr. 15, 7.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.150
Apē
Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
3690 002 0097, “Ietekas”, Virešu pagasts, Apes novads
Izvērtējot Apes novada domes rīcība esošo informāciju un SIA „VCG ekspertu grupa”
vienotais reģistrācijas Nr. 40003554692, 2016.gada 15.septembra ziņojumu „Par nekustāmā īpašuma
Apes novada, Virešu pagastā, „Ietekas” tirgus vērtības aprēķināšanu” un ņemot vērā atsavināšanas
sagatavošanas izdevumus , saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta ceturto
daļu, 5.daļas, 8.panta 2.,3.,6.,7. daļas, 37.panta 4.daļas un 44.panta 4.daļas, un Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 12.punkta, Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra
noteikumiem Nr.109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”; likuma „Par valsts un
pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta 1.daļas 2.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, Finanšu un tautsaimniecības komitejas 20.09.2016. lēmumu
(prot.Nr.12, 9.p.),
1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu - “Ietekas”, Apes novada,
Virešu pagastā, īpašuma kadastra Nr. 3690 002 0097, kas sastāv no zemes vienības ar
kadastrs apzīmējumu 3690 002 0097 ar platību 0,32 ha, nosakot nekustama īpašuma
atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma ”Ietekas” Apes novada, Apes pagastā, īpašuma kadastra
Nr. 3690 002 0097 pārdošanas brīvo cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu – EUR 950,00
(deviņi simti piecdesmit euro 00 centi).
3. Noteikt, ka maksāšanas līdzekļi ir 100% euro.
4. Pēc nosacītās cenas apstiprināšanas personai, kurai ir īpašuma pirmpirkuma tiesības –
E. SILAMEDNIM - nosūtīt atsavināšanas paziņojumu.
5. Atsavināmā īpašuma, pircējam pirkuma samaksas termiņu noteikt līdz 2016.gada 31.
oktobri (ieskaitot).
6. Pirkuma maksa maksājama Apes novada pašvaldības budžetā atbilstoši Finanšu un
grāmatvedības nodaļas izrakstītam rēķinam.
7. Veicot galīgo norēķinu, no pirkuma summas atrēķināt avansa maksājums EUR 500,00
(pieci simti euro 00 centi) atbilstoši noslēgtai vienošanās
ar pirmpirkuma tiesīgu
personu.
8. Pēc pirkuma summas pilnas samaksas, viena mēneša laikā sagatavot un noslēgt nekustāmā
īpašuma „Ietekas”, Virešu pagastā, Apes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3690 002 0097,
atsavināšanas līgumu.
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

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

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
Apē
2016.gada 29.septembrī

Sēdes protokols Nr. 15, 8.p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.151
Apē

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamā īpašuma „Skujas” Apes pagastā, Apes novadā sadalīšanai
Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Metrum”, reģistrācijas nr. 40003388748,
24.08.2016. iesniegumu Nr.475/a/31-2016, kas saņemts Apes novada domē 31.08.2016. un reģistrēts
ar Nr. A/3-12.3/1109 par nekustamā īpašuma „Skujas” Apes pagastā, Apes novadā, zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 3625 001 0196 zemes ierīcības projekta apstiprināšanu,
pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu un 20.un 22.pantu, likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
14.panta otro daļu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.7. un
2.9. punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 9.8. un 30. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
16.1. punktu, Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 20.09.2016. lēmumu (prot.
12, 10.p.),
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Skujas”, Apes pagastā, Apes
novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3625 001 0196 sadalīšanai.
2. Projektējamai zemes vienības daļai Nr. 1 ar platību 8,1 ha un uz tās esošām ēkām un
būvēm:
2.1. mainīt nosaukumu no „Skujas”, Apes pag., Apes nov., uz „Ansīši”, Apes pag., Apes
nov.,
2.2. mainīt adresi, klasifikatora kods 104081173, no „Skujas”, Apes pag., Apes nov., LV4337, uz „Ansīši”, Apes pag., Apes nov., LV-4337,
3. Projektējamai zemes vienības daļai Nr. 2 ar platību 6,2 ha saglabāt esošo nosaukumu
„Skujas”, Apes pag., Apes nov.
4. Projektējamai zemes vienības daļai Nr. 1 ar platību 8,1 ha (plānotais kadastra apzīmējums
36250010201) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība, (NĪLM kods 0101).
5. Projektējamai zemes vienības daļai Nr. 2 ar platību 6,2 ha (plānotais kadastra apzīmējums
36250010202) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība, (NĪLM kods 0201).
6. Zemes ierīcības projekts realizējams 4 (četru) gadu laikā.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā
13A, Valmierā, LV 4201vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma
paziņošanas dienas.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

SATUR IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2016.gada 29.septembrī

Sēdes protokols Nr. 15, 9. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.152
Apē

Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
3648 001 0136, “Zvārtavas veikals” Gaujienas pagasts, Apes novads
Izvērtējot Apes novada domes rīcība esošo informāciju un SIA „VCG ekspertu grupa”
vienotais reģistrācijas Nr. 40003554692, 2016.gada 15.septembra ziņojumu „Par nekustāmā īpašuma
Apes novada, Gaujienas pagastā, „Ietekas” tirgus vērtības aprēķināšanu” un ņemot vērā atsavināšanas
sagatavošanas izdevumus , saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta ceturto
daļu, piekto daļu, 8.panta 2.,3.,6.,7. daļu, 37.panta ceturto daļu un 44.panta ceturto daļu, un Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 12.punktu, Ministru kabineta 01.02.2011.
noteikumiem Nr.109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”; likuma „Par valsts un
pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta pirmās daļas 2.punktu,
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 20.09.2016. lēmumu (prot.Nr. 12, 11.p.),
1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu - “Zvārtavas veikals” Apes
novada, Gaujienas pagastā, īpašuma kadastra Nr. 3648 001 0136, kas sastāv no zemes
vienības ar kadastrs apzīmējumu 3648 001 0136 ar platību 0,23 ha, nosakot nekustama
īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma ”Zvārtavas veikals” Apes novada, Gaujienas pagastā, īpašuma
kadastra Nr. 3648 001 0136 pārdošanas brīvo cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu – EUR
900,00 (deviņi simti euro 00 centi).
3. Noteikt, ka maksāšanas līdzekļi ir 100% euro.
4. Pēc nosacītās cenas apstiprināšanas personai, kurai ir īpašuma pirmpirkuma tiesības –
K.KĀRKLIŅAI - nosūtīt atsavināšanas paziņojumu.
5. Atsavināmā īpašuma, pircējam pirkuma samaksas termiņu noteikt līdz 2016.gada 31.
oktobrim (ieskaitot).
6. Pirkuma maksa maksājama Apes novada pašvaldības budžetā atbilstoši Finanšu un
grāmatvedības nodaļas izrakstītam rēķinam.
7. Pēc pirkuma summas pilnas samaksas, viena mēneša laikā sagatavot un noslēgt nekustāmā
īpašuma “Zvārtavas veikals” Gaujienas pagastā, Apes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3648 001
0136, atsavināšanas līgumu.
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

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

SATUR IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2016.gada 29.septembrī
Sēdes protokols Nr. 15, 10. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.153
Apē
Par grozījumiem Apes novada domes 2015.gada 26.jūnijā lēmumā Nr. 131 (prot. Nr. 8, 29.p)
„Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam, zemes gabalam „Ozolkalni 2”
Trapenes pagasts, Apes novads, LV-4348
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, „Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma” 5.panta ceturto daļu un izvērtējot Apes novada domes rīcība esošo
informāciju un SIA „VCG ekspertu grupa” 2015.gada 19.jūnija ziņojumu „Par nekustamā īpašuma
Apes novadā, Trapenes pagastā „Ozolkalni 2” tirgus vērtības aprēķināšanu”, saskaņā ar Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta 5.daļas, 8.panta 2.,3.,6.,7. daļas, 37.panta 4.daļas un
44.panta 4.daļas un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Parejas noteikumu 12.punkta,
Ministru kabineta 2011.gada 1.februara noteikumiem Nr.109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta”; likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanu” 3.panta 1.daļas 2.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu,
2015.gada 24.septembrī lēmumu Nr. 174 (prot.Nr. 11, 11.p) “Par grozījumiem Apes novada domes
2015.gada 26.jūnijā lēmumā Nr. 131 (prot. Nr. 8, 29.p) „Par nosacītās cenas apstiprināšanu
atsavināmajam īpašumam, zemes gabalam „Ozolkalni 2” Trapenes pagasts, Apes novads, LV-4348,
kā arī B.Berkules, norādītā adrese xxxxxxxxxxxxxxxx, pilnvarotās personas E.Jasinska, dzīvojošs
xxxxxxxxx, iesniegumu, kas saņemts Apes novada domē 2016.gada 29.augustā un reģistrēts
2016.gada 29.augustā ar Nr.A/3-16/179, un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības
komitejas 20.09.2016. lēmumu (prot. Nr.12, 12.p.) lēmumu, dome nolemj:
1.
Izdarīt šādus grozījumus Apes novada domes 2015.gada 26.jūnijā lēmumā Nr. 131 (prot. Nr.
8, 29.p) „Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam, zemes gabalam
„Ozolkalni 2” Trapenes pagasts, Apes novads, LV-4348”(turpmāk lēmums) :
2.
Izteikt lēmuma 5. punktu šādā redakcijā „5. Atsavināmā īpašuma pircējam pirkuma samaksas
termiņu noteikt līdz 2019.gada 30.oktobrim (ieskaitot), sadalot atlikušo iemaksājamo pirkuma
maksu EUR 10580,00 (desmit tūkstoši pieci simti astoņdesmit eiro 00 centi) un maksu par atlikto
maksājumu seši procenti gadā no nesamaksātās daļas, 36 (trīsdesmit sešos) maksājumos
sekojoši: ne mazāk kā EUR 300,00 (trīs simti eiro 00 centi) vienā maksājuma līdz katra nākamā
mēneša 10.datumam.
3.
Izteikt lēmuma 6. punktu šādā redakcijā: “6. Pirkuma maksa maksājama Apes novada
pašvaldības
kontā
AS
SWEDBANKA,
kods
HABALV22,
konta
Nr.LV28HABA0551025833523.
4.
Izteikt lēmuma 8. punktu šādā redakcijā: “8. Līdz pirkuma summas pilnai samaksai
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā slēgt īpašuma nomas līgumu, pēc pirkuma summas pilnas
samaksas, viena mēneša laikā sagatavot un noslēgt nekustāmā īpašuma Apes novada, Trapenes
pagasta „Ozolkalni 2” LV-4348, atsavināšanas līgumu.
5.
Apes novada domes izpilddirektoram noslēgt atbilstošu rakstisku vienošanos.

6.

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

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

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2016.gada 29.septembrī

Sēdes protokols Nr. 15, 11. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.154
Apē

Par dalību Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektā “Encouraging
cross-border Cooperation in local food and handicraft sector in the border area - COOP Local”
(Par pārrobežas sadarbības veicināšanu vietējās pārtikas un rokdarbu ražošanas nozarēs pierobežas
teritorijās)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5 un 10. punktu un, saskaņā ar
Igaunijas Latvijas progrrammas 2014. – 2020.gadam “Pārrobežu saadarbības programmas Eropas
Teritoriālās sadarbības mērķa ietvaros” nostādnēm, un Apes novada domes
Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 20.09.2016. lēmumu (prot. Nr.12, 15.p),
1.

Atbalstīt Apes novada domes dalību Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas
projektā “Encouraging cross-border cooperation in local food and handicraft sector in border
areas – COOP Local” (turpmāk – Projekts).

2.

Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2017.gada marta līdz 2019.gada
oktobrim.

3.

Noteikt Apes novada domes kopējās attiecināmās izmaksas EUR 56 737.00 (piecdesmit seši
tūkstoši septiņi simti trīsdesmit septiņi eiro un 00 centi), no kurām:
3.1. Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas finansējums ir 85% jeb EUR
48 226.45 (četrdesmit astoņi tūkstoši divi simti divdesmit seši eiro un 45 centi).
3.2. Apes novada domes līdzfinansējums ir 15% jeb EUR 8510.55 (astoņi tūkstoši pieci simti
desmit eiro un 55 centi).

4.
5.

Finansējuma avots Apes novada domes budžeta līdzekļi.
Atbildīgais par projekta realizāciju Apes novada domes teritorijas attīstības nodaļas vadītāja
vietniece Liene Ābolkalne.

6.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Domes priekšsēdētāja
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Sēdes protokols Nr. 15, 12. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.155
Apē

Par dalību darbības programmas 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību
veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās
atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās
sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” projektu konkursā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6. un 7.punktu, Ministru kabineta
17.05.2016. noteikumu Nr.310 „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā
atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo
īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. pasākuma
“Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” un 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi
vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” īstenošanas noteikumi” 20.1.punktu,
un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 20.09.2016. lēmumu (prot. Nr.12,
16.p.) lēmumu,
1. Atbalstīt Apes novada domes dalību darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību
profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem
iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un
slimību profilaksei” projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu „Pasākumi vietējās
sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Apes novadā” (turpmāk – projekts).
2. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2017.gada 1.janvāra līdz 2019.gada
31.decembrim.
3. Noteikt Apes novada domes kopējās indikatīvās izmaksas EUR 44 905.00 (četrdesmit četri
tūkstoši deviņi simti pieci eiro un 00 centi), no kurām:
3.1. Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 85% jeb EUR 38 169.25 (trīsdesmit astoņi tūkstoši
viens simts sešdesmit deviņi eiro un 25 centi);
3.2. Valsts budžeta dotācija ir 15% jeb EUR 6 735.75 (seši tūkstoši septiņi simti trīsdesmit
pieci eiro un 75centi).
4. Uzdot Apes novada domes teritorijas attīstības nodaļai koordinēt projekta pieteikuma
sagatavošanu dalībai projektu pieteikumu konkursā.

Domes priekšsēdētāja
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Sēdes protokols Nr. 15, 13. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.156
Apē

Par piedalīšanos Erasmus + programmas 2.pamatdarbības starpskolu stratēģiskās
partnerības projektā “Entrepreneurial Schools in Europe” (“Uzņēmējdarbības skolas Eiropā”)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 10.punktu un
Erasmus + programmas 2.pamatdarbības starpskolu stratēģiskās partnerības projektu “Entrepreneurial
Schools in Europe” (“Uzņēmējdarbības skolas Eiropā”), un Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 20.09.2016. lēmumu (prot. Nr.12, 17.p.) lēmumu,
1. Piedalīties Erasmus + programmas 2.pamatdarbības starpskolu stratēģiskās partnerības
projektā “Entrepreneurial Schools in Europe” (“Uzņēmējdarbības skolas Eiropā”).

2. Kopējais projekta finansējums sastāda EUR18 180.00 (astoņpadsmit tūkstoši viens simts
astoņdesmit eiro un 00 centi), kas ir 100% Erasmus + programmas atbalsts. Nodrošināt
priekšfinansējumu pašvaldības budžetā 20 % jeb EUR 3636.00 (trīs tūkstoši seši simti
trīsdesmit seši eiro un 00 centi) apmērā no kopējās projekta finansējuma summas.

3. Finansējuma avots Apes novada domes budžeta līdzekļi.
4. Atbildīgais Daiga Bojāre, Apes novada domes projektu vadītāja.

Domes priekšsēdētāja
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Sēdes protokols Nr. 15, 14. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.157
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 pagasta pārvaldes kurinātājs)
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 30.11.2010. noteikumiem Nr.1075 "Valsts un pašvaldību institūciju
amatu katalogs", Ministru kabineta 29.01.2013. noteikumiem Nr.66 "Noteikumi par valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību",
Gaujienas pagasta pārvaldes vadītājas Ineses Lukjanovičas 16.09.2016. iesniegumu, un Apes novada
domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 20.09.2016. lēmumu (prot. Nr.12, 22.p.) lēmumu,
1. Veikt grozījumus Apes novada domes 26.11.2015. lēmuma Nr. 227 (sēdes protokols Nr. 14,
9.p) “Apes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku amatu kataloga, mēnešalgu saraksta
apstiprināšanu” 4.pielikumā “Apes novada domes, administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un
mēnešalgas saraksts Gaujienas teritorijā””:
1.1. Sadaļā “4.1. Gaujienas pagasta pārvalde”: amatu “Gaujienas pagasta pārvaldes kurinātājs”
izteikt jaunā redakcijā:
4.1. Gaujienas pagasta pārvalde
Piezīmes
Mēnešalga
Mēnešalga
normālajam
nepilnajam darba
darba laikam
laikam
Mēnešalga kopā
No 0.25 tiek
Gaujienas pagasta
palielināta
pārvaldes
slodze
kurinātājs
374 (7 mēneši)
187 (7 mēneši)
187 (7 mēneši) uz 0.5
2. Grozījumi spēkā no 01.10.2016.

Domes priekšsēdētāja
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Sēdes protokols Nr. 15, 15. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.158
Apē

Par nekustāmā īpašuma daļas „Vecvireši” Vireši, Virešu pagastā, Apes novadā, 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 „Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 3.pantu un 6.1pantu, Ministru kabineta
08.06.2010. noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību,
nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”,
1. Nodod iznomāšanai daļu nekustamā īpašumu „Vecvireši”, kas atrodas Virešos, Virešu pagastā,
Apes novadā, LV-4335.
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
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Pielikums Nr.1
Apes novada domes
29.09.2016. lēmumam Nr.158 (prot. Nr.15, 15.p.)
Noteikumi par nomas tiesībām daļai nekustāmā īpašuma „Vecvireši”, Vireši, Virešu pagastā, Apes
novadā, LV-4335
NOMAS OBJEKTA ADRESE
KADASTRA Nr.
IZNOMĀJAMO IPAŠUMA
RAKSTUROJUMS
IZMANTOŠANAS VEIDS
IZSOLES NOSACĪTĀ NOMAS
MAKSA

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

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

OBJEKTA APSKATE
(vieta, laiks)
Domes priekšsēdētāja

Īpašums „Vecvireši”, Vireši, Virešu pagastā, Apes novadā, LV-4335
36900020189
Nedzīvojamās ēkas daļa – ar kopējo platību 14,6 (četrpadsmit, 6) m2.
Biroja, noliktavas vajadzībām
Atbilstoši Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumiem Nr.515
„Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību,
nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” un Apes novada domes 2015.gada 26.jūnija lēmuma
Nr.121 ( prot Nr.8, 19.p.) noteikta nosacītā nomas maksa par telpām
0,98 EUR/m2 par vienu kvadrātmetru iznomājamās platības (bez PVN)
mēnesī.
5 (pieci ) gadi
Rakstiska izsole (pirmā rakstiskā izsole). Izsoles pretendents
pieteikumu (paraugs pielikumā) iesniedz slēgtā aploksnē. Uz aploksnes
norāda, ka pieteikums tiek iesniegts rakstiskai izsolei, kā arī nomas
objektu,
nekustamajam
īpašumam
arī
adresi,
kadastra
numuru/apzīmējumu un nomas tiesību pretendentu. Pieteikumus
iznomātājs reģistrē katru darba dienu Apes novada domē, pie
sekretāres. Pieteikuma atvēršana notiks 2016.gada 7.oktobrī
plkst.11.00, Apes novada domes zālē Stacijas ielā 2, Apē, Apes
novadā, LV-4337
5 (piecas) darbdienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas, līdz
2016.gada 7.oktobrim, plkst.10.00 pie sekretāres, Apes novada domē,
Stacijas ielā 2, Apē, Apes novadā, LV-4337
Nav pienākums veikt kapitālieguldījumus
Nav atļauts nodot apakšnomā
Apes novada dome, Stacijas ielā 2, Apē, Apes novadā, LV-4337
Ar nomas līguma projektu var iepazīties uz vietas Apes novada domē,
Stacijas ielā 2, Apē, Apes novadā, LV-4337; Virešu pagasta pārvaldē,
„Vecvireši”, Vireši, Virešu pagasts, Apes novads, LV-4335 un Apes
pašvaldības mājaslapā internetā www.apesnovads.lv
Objektu var apskatīt darbdienās no plkst. 09.00-13.00, kontaktpersona:
M.Ceļmillers tel.: 626170191
Astrīda HARJU

Pielikums Nr.2
Apes novada domes
29.09.2016. lēmumam Nr.158 (prot. Nr.15, 15.p.)

PIETEIKUMS dalībai izsolē
Kandidāts:
vārds, uzvārds/ nosaukums______________________________________________,
personas kods /vienotais reģ.Nr.__________________________________________,
deklarētā dzīvesvietas adrese/ juridiskā adrese_______________________________,
pasta adrese
____________________________________________________,
bankas rekvizīti
____________________________________________________
____________________________________________________,
persona, kura ir
tiesīga pārstāvēt
Pretendentu vai
pilnvarotā persona
_______________________________________.
Ar šī pieteikuma iesniegšanu _____________________________/Kandidāta nosaukums/
piesaka savu kandidatūru daļai nekustamā īpašuma “Vecvireši”, Vireši, Virešu pagastā Apes
novadā, kas sastāv no nedzīvojamās ēkas daļas – ar kopējo platību 14,6 (čertpadsmit, 6) m2
iznomāšanai.
Apliecinām, ka:
1.
Mums ir skaidras un saprotamas mūsu tiesības un pienākumi, kas ir noteikti
izsoles normatīvajos aktos;
2.
Apliecinām, ka __________________/Kandidāta nosaukums/ nav nodokļu
parādu, nav iesaistīts tiesvedībā un nav pasludināta maksātnespēja.
3. Esam iepazinušies ar Apes novada domes 29.09.2016. lēmumu Nr.158
(prot.Nr.15, 15.p.), “Par nekustāmā īpašuma daļas „Vecvireši” Vireši, Virešu
pagastā, Apes novadā, nodošanu iznomāšanai”, tai skaitā visu tā pielikumu,
saturu, atzīstam to par pareizu, saprotamu un atbilstošu;
4.
Mums ir skaidras un saprotamas lēmumā noteiktās prasības piedāvājuma
sagatavošanai, līguma priekšmets, līguma noteikumi un iznomātāja izvirzītās prasības
nomnieka darbībai, līdz ar ko atzīstam, ka iznomāšanas komisija ir nodrošinājusi
mums iespēju bez neattaisnojama riska iesniegt savu piedāvājumu izsolei;
5.
Piekrītam pildīt pievienotajā nomas līguma projektā noteiktos pienākumus;
6.
Visas izsoles piedāvājumā sniegtās ziņas par Kandidātu un tā piedāvājumiem ir
patiesas;
7.
Neesam ieinteresēti citu Kandidātu šai izsolei iesniegtajos piedāvājumos.
8.
Pielikumā reģistrācijas apliecības kopija un LR UR lēmums par
__________amatpersonām.
Par izsolītā nekustama īpašuma nomu piedāvājam šādu nomas maksu:
_____(______________________)EUR/m2 bez PVN mēnesī.

(amats, paraksts, atšifrējums)

paraksts
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Sēdes protokols Nr. 15, 16. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.159
Apē

Par grozījumiem domes 26.06.2015. lēmumā Nr. 121 (prot.Nr.8, 19.p.)
“Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Apes novada domes administrācijā un domes
iestādēs un struktūrvienībās “
Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmo daļu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)
apakšpunktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 20.pantu, un Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 20.09.2016. lēmums (prot. Nr.12, 26.p.)
1. Izdarīt šādus grozījumus domes 26.06.2015. lēmumā Nr. 121 (prot.Nr.8, 19.p.) “Par maksas
pakalpojumu apstiprināšanu Apes novada domes administrācijā un domes iestādēs
un
struktūrvienībās”:
1.1. Papildināt 1.pielikumu “Apes novada Apes pilsētas un Apes pilsētas teritorijā esošajās
iestādēs sniegtie maksas pakalpojumi” ar 1.4.; 2.6. un 9.8. apakšpunktiem.
1.2. Papildināt 4.pielikumu “Apes novada Virešu pagasta pārvaldē un Virešu pagasta teritorijā
esošajās iestādēs sniegtie maksas pakalpojumi” ar 5.8. apakšpunktu.
Pielikumā: 1.pielikuma grozījumi - uz 2 lpp.

Domes priekšsēdētāja
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ar grozījumiem
domes
29.09.2016.
sēdes lēumums
Nr. 159 (prot.
Nr.15,16.p.)
1.pielikums
Apes novada domes 26.06.2015.
Lēmumam Nr. 121 (prot.Nr.8,
19.p.)
Apes novada Apes pilsētas un Apes pilsētas teritorijā esošajās iestādēs sniegtie maksas pakalpojumi

Nr.pk.
1
1.4.
2
2.6.

Pakalpojuma veids

Mērvienības

Cena bez PVN
(EUR)

PVN (EUR)

pasākums/st.

4.13

0.87

1 personai /st.

0.83

0.17

1 pers/ 1 reize

0.17

0.03

Maksas pakalpojumi D.Ozoliņa Apes vidusskolā
IT kabineta noma
Apes sporta kompleksā
Vingrošanas zāles noma
Apes pilsētas un pagasta īpašumu
apsaimniekošanas un komunālās
saimniecības nodaļa /

6.

6.3.

Apes pilsētas publiskās tualetes izmantošana

4.pielikums
Apes novada domes 26.06.2015.
Lēmumam Nr.121 (prot.Nr.8,
19.p.)
Apes novada Virešu pagasta pārvaldē un Virešu pagasta teritorijā esošajās iestādēs sniegtie maksas pakalpojumi
Cena
bez
Cena ar PVN
Nr.pk.
Pakalpojuma veids
Mērvienības
PVN (EUR)
PVN
(EUR)
(EUR)
5

Maksas pakalpojumi Virešu pagasta pārvalde
5.8. Telpas noma “Vecvireši”

Domes priekšsēdētāja

0,98

0,21

Astrīda HARJU

1,19
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Sēdes protokols Nr. 15, 17. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.160
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”
(Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas dežurants)

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 30.11.2010. noteikumiem Nr.1075 "Valsts un pašvaldību institūciju
amatu katalogs", Ministru kabineta 29.01.2013. noteikumiem Nr.66 "Noteikumi par valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību", Dāvja
Ozoliņa Apes vidusskolas direktores Dinas Meisteres 19.09.2016. iesniegumu Nr.1-12/26, kas saņemts
un iereģistrēts Apes novada domes lietvedībā 19.09.2016. ar Nr.A/3-12.1/1352, Apes novada domes
Finanšu un tautsaimniecības komitejas 20.09.2016. lēmumu (prot. Nr. 12, 26.p.),
1. Veikt grozījumus Apes novada domes 26.11.2015. lēmuma Nr.227 (sēdes protokols Nr. 14,
9.p) 1.pielikumā “Apes novada pašvaldības iestāžu amatu katalogs”, papildinot 13.saimi
“Fiziskais un kvalificētais darbs” ar amatu “Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas dežurants” šādā
redakcijā:
Saime
(apakš
saime),
līmenis

Amata
nosaukums

Līmeņa
raksturojums

Amata paraugapraksts

Vienādo
amatu
skaits

Mēnešalgu
grupa
atbilstoši
līmenim

Mēnešalgu
diapazons

II A

Dāvja Ozoliņa
Apes
vidusskolas
dežurants

Kontrolē personu
iekļūšanu iestādē.
Pienākumus
iespējams veikt bez
speciālas izglītības

Rūpējas par kārtību iestādē
un tās teritorijā
Kontrolē personu
iekļūšanu iestādē un
izkļūšanu no tās

1

2

374-398

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” 2.pielikumā “Apes novada domes, administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un
mēnešalgas saraksts Apē””:
2.1. Sadaļā “2.7. Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola”: iekļaut amatu “Dāvja Ozoliņa Apes
vidusskolas dežurants”:

2.7. Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola
Mēnešalga
normālajam
darba laikam

Dāvja Ozoliņa
Apes vidusskolas
dežurants

384
(stundas likme
EUR 2.27)

Mēnešalga
nepilnajam darba
laikam

Piezīmes
Mēnešalga kopā

384
(stundas likme
EUR 2.27)

+ Darbinieks, kas
veic nakts darbu,
saņem piemaksu ne
mazāk kā 50
procentu apmērā no
viņam noteiktās
stundas vai dienas
algas likmes

3. Veikt grozījumus 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.
4. Lēmums stājas spēkā ar 01.09.2016.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2016.gada 29.septembrī

Sēdes protokols Nr. 15, 18. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.161
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”
(Izglītības iestādes vadītāja vietnieks pirmsskolas izglītības darbā)
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 30.11.2010. noteikumiem Nr.1075 "Valsts un pašvaldību institūciju
amatu katalogs", Ministru kabineta 29.01.2013. noteikumiem Nr.66 "Noteikumi par valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību", Ministru
kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Ojāra Vācieša
Gaujienas pamatskolas 07.09.2016. iesniegumu, saņemts Apes novada domē 08.09.2016. ar Nr.A/312.1/1287, Apes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 15.09.2016. lēmumu, Finanšu
un tautsaimniecības komitejas 20.09.2016. lēmumu (prot. Nr. 12, 20..p.),
1. Veikt grozījumus Apes novada domes 26.11.2015. lēmuma Nr. 227 (sēdes protokols Nr. 14,
9.p) “Apes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku amatu kataloga, mēnešalgu
saraksta apstiprināšanu” 4.pielikuma “Apes novada domes, administrācijas un iestāžu
darbinieku amatu un mēnešalgas saraksts Gaujienas teritorijā”: sadaļā 4.5.1. Pirmsskolas
grupa “Taurenītis” ierakstu “Izglītības iestādes vadītāja vietnieks pirmsskolas darbā” izteikt
jaunā redakcijā:
4.5.1. Pirmsskolas grupa “Taurenītis”
Piezīmes
Mēnešalga
Mēnešalga
normālajam
nepilnajam darba
darba laikam
laikam
Mēnešalga kopā
Izglītības iestādes
0.25
vadītāja vietnieks
pirmsskolas
izglītības darbā
720
180
180
2. Lēmums stājas spēkā ar 01.09.2016.
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2016.gada 29.septembrī

Sēdes protokols Nr. 15, 19. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.162
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”
(Vidagas Sikšņu pamatskolas pirmsskolas skolotāja palīgs)
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 30.11.2010. noteikumiem Nr.1075 "Valsts un pašvaldību institūciju
amatu katalogs", Ministru kabineta 29.01.2013. noteikumiem Nr.66 "Noteikumi par valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību", Vidagas
Sikšņu pamatskolas direktores Unas Reķes 09.09.2016. iesniegumu, kas saņemts un iereģistrēts Apes
novada domes lietvedībā 09.09.2016. ar Nr.A/3-12.1/1296, Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 20.09.2016. lēmumu (prot. Nr. 12, 19.p.),
1. Veikt grozījumus Apes novada domes 26.11.2015. lēmuma Nr.227 (sēdes protokols Nr. 14,
9.p) 1.pielikumā “Apes novada pašvaldības iestāžu amatu katalogs”, papildinot 29.saimi
“Pedagoģijas darbības atbalsts” ar amatu “Pirmsskolas skolotāja palīgs” šādā redakcijā:
Saime
(apakš
saime),
līmenis

Amata
nosaukums

Līmeņa
raksturojums

Amata paraugapraksts

Vienādo
amatu
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Mēnešalgu
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I

Vidagas
Sikšņu
pamatskolas
pirmsskolas
skolotāja
palīgs

Veic vienkāršus
standarta darbus,
darbam
nepieciešama
profesionālā
izglītība

Strādā saskaņā ar
precīzām instrukcijām;
pārzina darba procesu,
ievēro to; izvēlas
darbam piemērotus
materiālus, metodes.

4

4

380-459

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” 3.pielikumā “Apes novada domes, administrācijas un iestāžu
darbinieku amatu un mēnešalgas saraksts Apē””:
2.1. Sadaļā “3.5. Vidagas Sikšņu pamatskola”: iekļaut amatu “Pirmsskolas skolotāja palīgs”:
3.5. Vidagas Sikšņu pamatskola
Piezīmes
Mēnešalga
Mēnešalga
normālajam
nepilnajam darba
darba laikam
laikam
Mēnešalga kopā

Pirmsskolas
skolotāja palīgs

404

404

3.Veikt grozījumus 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.
4.Lēmums stājas spēkā ar 01.09.2016.
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

SATUR IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2016.gada 29.septembrī

Sēdes protokols Nr. 15, 20. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.163
Apē
Par apbalvošanu ar Apes novada domes Atzinības rakstu

………….

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

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

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
Sēdes protokols Nr. 15, 21. p

2016.gada 29.septembrī
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.164

Par materiāla atbalsta par ēdināšanas pakalpojumiem sniegšanu Apes novada vispārējās
izglītības iestādēs izglītojamo ģimenēm (deklarētas Apes novadā), kurās ir 5 (pieci) un vairāk
bērni
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 7.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punktu, lai iespēju robežās atslogojot
izglītojamos no maksas par ēdināšanas pakalpojumiem, Apes novada domes Sociālo jautājumu
komitejas 15.09.2016. lēmumu, un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas
20.09.2016. lēmumu (prot. Nr. 12, 21.p.),
1. 2016.gada oktobrī, novembrī, decembrī apmaksāt pusdienu ēdināšanas izdevumus visiem
Apes novada vispārējās izglītības iestādēs izglītojamo ģimenes bērniem, kurās ir pieci un
vairāk bērni.
2. Finansējuma avots – Apes novada Sociālā dienesta budžets.
3. Lēmums stājas spēkā ar 2016.gada 1.oktobri.
Pielikumā finansējuma tāme.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2016.gada 29.septembrī

Sēdes protokols Nr. 15,, 22. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.165

Par Apes novada Sociālā dienesta amatu saraksta un struktūras aktualizēšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas
13.punktu, „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu”, Ministru
kabineta Nr.461 „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un
kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”, Ministru
kabineta noteikumiem Nr.1651 "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonu un
darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību", „Apes novada Sociālā
dienesta nolikumu” V nodaļas 41.punktu, kas nosaka, ka Sociālā dienesta struktūru un amatu sarakstu
apstiprina dome, pamatojoties uz Apes novada Sociālo jautājumu komitejas 18.08.2016. lēmumu,
dome nolemj:
1. Apstiprināt Apes novada Sociālā dienesta darbinieku vienoto amatu sarakstu. Pielikums Nr.1.
2. Veikt grozījumus Apes novada domes 26.11.2015. lēmuma Nr.227 (sēdes protokols Nr. 14, 9.p)
1.pielikumā “Apes novada pašvaldības iestāžu amatu katalogs”, 39.saimē “Sociālais darbs”,
2.pielikumā “Apes novada domes, administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un mēnešalgas sarakstu
Apē” 2.4. punktā “Sociālais dienests”, 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 Pielikumā veiktajām
amata izmaiņām.
3. Lēmums stājas spēkā ar 2016.gada 1.septembri.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

