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 25.februārī

Sēdes protokols Nr. 4, 1 p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.21
Apē
Par saziņas līdzekļu izmaksu limitu un degvielas patēriņa normu un limitu noteikšanu
transportlīdzekļiem un tehnikai 2016.gadam Apes novada pašvaldības iestādēs un
struktūrvienībās
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.3, 1.un 2.p.) ,
1.Apstiprināt saziņas līdzekļu izmaksu limitus 2016.gadam Apes novada pašvaldības iestādēs un
struktūrvienībās:
1.1. Mobilo telefonu izmaksas (lēmuma 1. pielikums);
1.2. Stacionāro telefonu izmaksas (lēmuma 2.pielikums).
2.Degvielas limitus transportlīdzekļiem un tehnikai SAC “Trapene”un Gaujienas internātpamatskola
2016.gadam:
2.1. Degvielas normas un limiti (lēmuma 3.pielikums).
3.Degvielas normas un limitus tehnikai Apes novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās
2016.gadam
2.1. Degvielas normas un limiti tehnikai (lēmuma 4.pielikums).

Lēmumam pievienots:
1.Pielikums-. Mobilo telefonu izmaksas
2.Pielikums- Stacionāro telefonu izmaksas
3.Pielikums- Degvielas normas un limiti transportlīdzekļiem SAC “Trapene”un Gaujienas
internātpamatskola ;
4.Pielikums- Degvielas normas un limiti tehnikai.

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 25.februārī

Sēdes protokols Nr. 4, 2. p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.22
Apē
.
Par izdevumu noteikšanu uz vienu audzēkni pašvaldību savstarpējiem norēķiniem Apes novada
pirmskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēm no
2016.gada 1.janvāra
Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas
14.punkta „g” apakšpunktu, Ministru kabineta 13.07.1999. noteikumiem Nr. 250 “Kārtība, kādā
veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem” un atbilstoši Apes novada pašvaldības izglītības iestāžu 2015.gada pēc naudas plūsmas
uzskaitītajiem izdevumiem , un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 18.02.2016.
lēmumu (prot.Nr.3, 3.p.) ,
Apstiprināt izdevumu tāmi pašvaldību savstarpējiem norēķiniem pēc naudas plūsmas par viena
audzēkņa izmaksām Apes novada izglītības iestādēs no 2016.gada 1.janvāra saskaņā ar pielikumu.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

1.pielikums Apes novada domes 25.02.2016. lēmumam
Nr.22 (prot.Nr.4, 2.p.)
APES NOVADA PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU IZDEVUMU TĀMES (2015.gadā pēc naudas plūsmas)
PAŠVALDĪBU SAVSTARPĒJIEM NORĒĶINIEM PAR IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM 2016.GADĀ

Klasifikācijas
kods

Nosaukums

Izmaksas uz vienu audzēkni 2016. gada norēķiniem EUR
Audzēkņu skaits iestādē (11.01.2016.)
Izdevumi aprēķinam - savstarpējiem norēķiniem par izglītības
iestāžu pakalpojumiem
Izdevumi - ko neieskaita aprēķinā ( MK noteikumi nr. 250 )

1000

VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKĀM
KATEGORIJĀM
Atlīdzība

Dāvja
Ozoliņa
Apes
vidusskola

Vidagas
Sikšņu
pamatskola

Trapenes
pamatskola

Ojāra Vācieša
Gaujienas
vidusskola

PII
"Vāverīte"

96.29

157.28

120.81

135.55

135
155985.01

53
100026.91

77
111628.02

128

136.25
66

208198.29

107912.87

35268.41

59982.52

9509.24

46806.53

250900.48

191253.42

160009.43

121137.26

255004.82

358813.35

105624.69

74341.16

85294.18

146057.35

85801.28

1119

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)

83655.80

58999.70

67878.59

112498.22

67761.20

1147

Piemaksa par papildu darbu

34.02

535.91

0.00

2016.24

588.49

1148

Prēmijas un naudas balvas

120.00

60.00

0.00

135.00

60.00

1149

Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, kas nav iepriekš
klasificētas
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības
regulējošu dokumentu pamata
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas
Darba devēja sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas, no
kuriem aprēķina ienākuma nodokli un VSAOI
Darba devēja sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas, no
kuriem neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52.50

0.00

0.00

23.21

19792.07

14189.67

16222.34

27528.49

15968.35

1644.37

503.38

1138.25

3239.11

1186.60

378.43

0.00

55.00

640.29

213.43

76007.82

33996.79

34183.76

87114.53

22327.44

1150
1210
1221
1228

2000

Preces un pakalpojumi

2111

Dienas nauda

258.00

204.00

105.00

234.00

12.00

2112

Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi

241.39

328.10

199.48

70.34

4.85

2121

Dienas nauda

0.00

24.00

0.00

2122

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi

0.00

4.20

0.00

2.40

0.00
0.00

2219

Pārējie sakaru pakalpojumi

1262.95

1518.87

1181.23

2562.65

210.63

2222

Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju

2223

Izdevumi par elektroenerģiju

2224

2229

Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām
vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu
utilizāciju
Izdevumi par pārējiem komunālajiem pakalpojumiem

2231

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības

2233

Izdevumi par transporta pakalpojumiem

2234
2235

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi
darba ņēmējiem
Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem

2236
2239
2241

Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts

2242

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts

2243

0.00

560.42

0.00

0.00

0.00

15307.44

6247.10

3800.26

7952.08

977.94

243.09

467.96

109.32

220.45

81.28

22.84

45.68

22.84

27.82

4.98

0.00

0.00

0.00

48.43

0.00

2357.71

400.00

0.00

3217.87

0.00

574.52

198.45

91.40

375.24

187.27

282.02

94.08

88.00

109.62

40.00

Bankas komisija, pakalpojumi

125.38

56.88

67.55

62.06

49.51

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi

150.56

51.42

212.77

462.30

409.30

1761.22

441.47

11696.23

8337.02

1727.88

0.00

218.78

0.00

0.00

0.00

1524.06

497.11

503.23

1195.61

669.76

2244

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā
apkalpošana
Nekustamā īpašuma uzturēšana

1000.43

694.58

332.43

1459.43

4581.94

2247

Apdrošināšanas izdevumi

1190.95

372.32

235.00

0.00

306.05

2249

Pārējie remonta darbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi

365.38

955.28

72.60

402.40

100.11

2259

Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi

757.55

33.15

114.24

218.47

0.00

2261

Ēku, telpu īre un noma

2264

Iekārtu un inventāra īre un noma

2278

Iestādes iekšējo kolektīvo pasākumu organizēšanas izdevumi

2279

Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi

2311
2312
2314
2321

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības
nodrošināšanai
Kurināmais

2322

Degviela

2329

Pārējie enerģētiskie materiāli

0.00

0.00

0.00

978.60

0.00

635.19

528.64

66.72

797.78

194.09

0.00

0.00

0.00

141.36

0.00

909.57

155.00

301.50

1313.86

0.00

Biroja preces

1835.03

465.66

880.04

1034.37

341.67

Inventārs

5120.17

752.24

1772.33

11421.34

6033.69

338.78

32.81

197.73

174.40

100.40

4505.20

5872.60

0.00

4983.30

3027.42

1248.12

2088.21

2385.04

1496.73

145.61

9.66

3.94

58.90

18.20

7.29

2341

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces

2350

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli

2361

Mīkstais inventārs

2362

Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi

2363

Ēdināšanas izdevumi

2370

Mācību līdzekļi un materiāli

2390

Pārējās preces

2400

Izdevumi periodikas iegādei

2512

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi

2515

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi

0.00

0.00

52.48

0.00

0.00

5301.17

2229.41

2445.29

8461.09

1748.40

0.00

0.00

0.00

375.20

0.00

322.20

258.46

65.13

337.22

90.05

25144.66

6163.27

5819.66

23215.32

0.00

2402.45

1643.36

1301.61

4837.54

1266.08

440.20

144.88

5.75

313.99

10.24

126.16

244.46

0.00

256.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

243.77

0.00

0.00

0.00

0.00

Pamatkapitāla veidošana

9135.96

51623.33

1330.07

19064.14

250535.88

5232

Saimniecības pamatlīdzekļi

2523.00

256.23

306.04

7537.37

15701.78

5233

Biblioteku fonds

2458.82

328.52

662.03

1645.07

0.00

5238

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika

1938.53

0.00

362.00

3123.19

0.00

5239

Iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi

2215.61

0.00

0.00

2032.25

1737.23

5240

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība

0.00

51038.58

0.00

0.00

233096.87

5250

Kapitālais remonts un rekonstrukcija

0.00

0.00

0.00

4726.26

0.00

484.95

48.15

329.25

2768.80

148.75

0.00

0.00

0.00

2481.10

0.00

0.00

48.15

0.00

0.00

0.00

484.95

0.00

329.25

287.70

148.75

5000

6000

Sociālie pabalsti

6292

Transporta izdevumu kompensācijas

6422

Naudas balva

6423

Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei
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Sēdes protokols Nr. 4, 3. p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.23
Apē
Par dalību Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.2020.gadam konkrētā mērķa P4 „Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions” atklātajā projektu
konkursā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.,5. un 10.punktu, 21.panta pirmās
daļas 23.punktu un 97.pantu, un ievērojot Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības
programmas 2014.-2020.gadam vadlīnijas un nosacījumus, un Setomaa pagastu apvienības (Igaunija)
uzaicinājumu par dalību projektā kā partnerim, un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības
komitejas 18.02.2016. lēmumu (prot.Nr.3, 4.p.) ,
1.

Atbalstīt Apes novada domes dalību Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības
programmas 2014.-2020.gadam konkrētā mērķa P4 „Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions”
atklātā projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu „Vienlīdzīgas iespējas ilgtermiņa
bezdarbnieku senioru iekļaušanai darba tirgū lauku apvidos/Active Age” (turpmāk – Projekts)
partnerībā ar projekta vadošo partneri – Setomaa pagastu apvienību (Igaunija) un diviem
sadarbības partneriem – Engures novada dome (Latvija) un Nõva pašvaldība (Igaunija).

2.

Noteikt Projekta īstenošanas laiku no 2016.gada 1.marta līdz 2018.gada 28.februārim.

3.

Noteikt Apes novada domes kā projekta partnera Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 52
151.00 EUR (piecdesmit divi tūkstoši viens simts piecdesmit viens euro un 00 centi), no kurām:
3.1. Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums ir 85% jeb 44 328.35 EUR (četrdesmit četri
tūkstoši trīs simti divdesmit astoņi euro un 35 centi);
3.2. Apes novada domes līdzfinansējums ir 15% jeb 7 822.65 EUR (septiņi tūkstoši astoņi simti
divdesmit divi euro un 65 centi).

4.

Atbildīgais par projekta realizāciju Apes novada domes teritorijas attīstības nodaļas vadītāja
vietniece Liene Ābolkalne.

5.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU
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Sēdes protokols Nr. 4, 4. p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.24

ParApes novada domes 25.02.2016. 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,
Apstiprināt saistošos noteikumus 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
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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. 4, 4.p

2016.gada 25.februārī

Apstiprināti
ar Apes novada domes
25.02.2016. lēmumu
Nr.24(prot.Nr.4, 4.p.)
APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 25.02.2016
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.3/2016
PAR GROZĪJUMIEM 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
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 reizes gadā – individuālās dzīvojamās mājās;
3.9.2. 1 reizi divos mēnešos – daudzdzīvokļu mājās;
3.9.3. 1 reizi mēnesī – juridiskām personām to saimnieciskās darbības veikšanas vietā.”
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 sistemātisku atkritumu izvešanu,
lai pie atkritumu tvertnēm neveidojas atkritumu kaudzes.”
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 10.3.punktu šādā redakcijā:
“10.3.Pārkāpuma izdarīšanas vietā bez protokola sastādīšanas, izsniedzot kvīti pārkāpējam, šo
noteikumu 10.2.punktā minētās amatpersonas var uzlikt naudas sodu līdz EUR30.00 (trīsdesmit
eiro).
5. Izteikt 10.4.punktu šādā redakcijā:
“10.4. Apes novada pašvaldības administratīvā komisija par šo noteikumu pārkāpšanu fiziskām
personām var uzlikt naudas sodu līdz EUR350.00 (trīs simti piecdesmit eiro) , bet juridiskām
personām – līdz EUR1400.00 (viens tūkstotis četri simti eiro).

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

paskaidrojuma raksts
Apes novada domes 25.02.2016. 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
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētāja

Nav.

Saistošo noteikumu projekts izskatīts Apes novada domes 2016.gada
18.februāra Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēdē.
Veiktas diskusijas ar iesaistītajām amatpersonām.
Saistošo noteikumu projekts ir publicēts pašvaldības mājas lapā
www.apesenovads.lv.
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Sēdes protokols Nr. 4, 5. p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.25
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”
1.Apes novada bāriņtiesa
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 11.02.2016. ārkārtas domes sēdes lēmumu Nr. 19 (prot.Nr.3, 1.p.) “Par Apes novada
domes 11.02.2016. saistošo noteikumu Nr.2/2016 “Par Apes novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”
apstiprināšanu”, Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 18.02.2016. lēmumu (prot.
Nr.3, 8.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.pielikumā “Apes novada domes, administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un
mēnešalgas saraksts Apē”:
2.6. sadaļā “Bāriņtiesa”: izsakot amatu “Bāriņtiesas priekšsēdētāja palīgs juridiskos jautājumos” jaunā
redakcijā:
2.6. Bāriņtiesa
Piezīmes
Mēnešalga
Mēnešalga
normālajam
nepilnajam darba
darba laikam
laikam
Mēnešalga kopā
Bāriņtiesas
priekšsēdētāja
palīgs juridiskos
jautājumos
680
680
2. Lēmums stājas spēkā ar 01.03.2016.

2.Vidagas Sikšņu pamatskola
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 18.02.2016. lēmumu (prot. Nr3, 8.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” 3.pielikumā “Apes novada domes, administrācijas un iestāžu
darbinieku amatu un mēnešalgas saraksts Virešu teritorijā”:
1.1.

3.5. sadaļā “Vidagas Sikšņu pamatskola”: izslēgt amatu “Saimniecības daļas vadītājs”:
3.5. Vidagas Sikšņu pamatskola
Piezīmes
Mēnešalga
Mēnešalga
normālajam
nepilnajam darba
darba laikam
laikam
Mēnešalga kopā

Saimniecības
daļas vadītājs
1.2.

386

289.5

0

3.5. sadaļā “Vidagas Sikšņu pamatskola”: atjaunot amatu: “Strādnieks”:
3.5. Vidagas Sikšņu pamatskola
Mēnešalga
normālajam
darba laikam

Strādnieks

370

Piezīmes

Mēnešalga
nepilnajam darba
laikam

Mēnešalga kopā
185

185

2. 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, Apes novada domes 26.11.2015. lēmuma Nr.227 (sēdes protokols Nr.
14, 9.p) 1.pielikumā “Apes novada pašvaldības iestāžu amatu katalogs”, saskaņā ar Lēmuma 1. punktā
veiktajām amata izmaiņām.

Domes priekšsēdētāja
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Sēdes protokols Nr. 4, 6. p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.26
Apē
Par grozījumiem Apes novada domes 30.12.2015. lēmumā Nr. 242
“Par Apes novada pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvēto
zemju turpmāko izmantošana”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, Zemes pārvaldības
likuma 14.panta otro un trešo daļu,
Grozīt Apes novada domes 30.12.2015. lēmumu Nr. 242 (sēdes protokols Nr. 15, 7.p)
“Par Apes novada pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvēto zemju turpmāko izmantošana”
pielikumus Nr.2, izsakot 91. rindu šādā redakcijā:
Npk
91

Adrese

Kadastra
apz.

Īpašuma
kad. nr.

Nomas zemes

3625 003
0157

3625 003
0153

Domes priekšsēdētāja

Platība
KR(ha)

Pašreizējā
izmantošana

9,6000 noma

Plānotā
izmantošana
atsavināšana
(noma)
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Sēdes protokols Nr. 4, 7. p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.27
Apē
Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 36250030157
sagatavošanu atsavināšanai
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību "APIŅI AGRO", reģistrācijas NR. 44103077918,
juridiskā adrese “Apiņi”, Apes pagasts, Apes novads, LV-4337, 26.01.2016. iesniegumu, kas reģistrēts
26.01.2016. ar Nr. A/3-12.3/134, par Apes novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 36250030157 Apes pagastā, Apes novadā atsavināšanu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās
daļas trešo punktu,
1. Sagatavot Apes novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
36250030157 Apes pagastā, ar platību 9,6 ha nodošanai atsavināšanai.
2. Uzdot Teritorijas attīstības nodaļas vadītājam J.Ronimoisam reģistrēt zemesgrāmatā uz Apes
novada pašvaldības vārda zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 36250030157 Apes pagastā,
ar platību 9,6 ha.
3. Slēgt vienošanos ar atsavināšanas pieteicēju aabiedrību ar ierobežotu atbildību "APIŅI AGRO",
reģistrācijas NR. 44103077918, juridiskā adrese “Apiņi”, Apes pagasts, Apes novads, LV-4337,
par avansa maksājuma EUR 500,00 (pieci simti euro) iemaksu Apes novada domes kontā, kas
izmantojama īpašuma reģistrācijai zemesgrāmatā, zemes sertificēta vērtētāja pakalpojumu
apmaksai un publikāciju izdevumu segšanai. Par iemaksātā avansa apjomu tiks samazināta
darījumā maksājamā summa.
4. Uzdot Pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai pēc īpašuma reģistrācijas zemesgrāmatā
viena mēneša laikā sagatavot atsavināšanas noteikumus un iesniegt to novada domei
apstiprināšanai.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13A,
Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma paziņošanas
dienas.

Domes priekšsēdētāja
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Sēdes protokols Nr. 4, 8. p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.28
Apē
Par finansējuma piešķiršanu biedrības “APE TEAM” komandu ekipāžām
dalībai Latvijas un Igaunijas Trofi reidu sacensībās 2016.gada sezonā
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 “APE TEAM” 4 (četru) komandu
ekipāžu 10.02.2016. iesniegumu, kas saņemts Apes novada domē 10.02.2016. un reģistrēts ar Nr.
A/3-12.1/223, par finansiāla atbalsta sniegšanu dalībai Latvijas, Igaunijas Trofi reidu sacensībās
2016.gada sezonā, un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 18.02.2016. sēdes
lēmumu (prot.Nr.3, 11.p.) ,
1. Piešķirt biedrībai “APE TEAM”, 4 (četrām) komandas ekipāžām, finansējumu EUR 500.00
(pieci simti eiro) kopsummā, dalībai Latvijas un Igaunijas Trofi reidu sacensībās 2016.gada sezonā.
2. Finansējuma avots - Apes novada domes budžets, sporta pasākumu atbalstam paredzētie
līdzekļi.
3. Finanšu un grāmatvedības nodaļai nodrošināt līdzekļu pārskaitījumu.

Domes priekšsēdētāja
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SATUR IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJU
Personas kods, dzīves vieta
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Sēdes protokols Nr. 4, 9. p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.29
Apē

Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu Apes novada Gaujienas pagasta Zvārtavas ezerā
Ņemot vērā V. Vilciņa, dzīvesvieta xxxxxxxxxxx, 18.02.2016. iesniegumu, reģistrēts Apes novada
domē 18.02.2016. ar Nr. A/3-16/38 un pamatojoties uz Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu,
11.panta piekto daļu, Ministru kabineta 23.12.2014. noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās
zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.1.punktu, Ministru kabineta 11.08.2009.
noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 13.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu dome
nolemj:
1. Iznomāt V.Vilciņam, personas kods xxxxxx-xxxxx, rūpnieciskās zvejas tiesības Apes novada
Gaujienas pagasta Zvārtavas ezerā ar vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas
garumu vai spārnu atvērumu uz vienu gadu, noslēdzot zvejas nomas līgumu ar Apes novada
domi.
2. Noteikt nomas maksu par zvejas tiesībām Zvārtavas ezerā, izejot no aprēķina – zivju tīkls, par
katriem 5 m (iekšējos ūdeņos) 2,85EUR apmērā gadā; kopā par 30 metriem - par vienu murdu
ar 30 metru sētas kopgarumu– 17,10EUR gadā.
3. Apes novada domes izpilddirektoram Viesturam DANDENAM noslēgt rūpnieciskās zvejas
tiesību nomas līgumus.
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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Personas dati aizsargāti saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta pirmo daļu, otrās daļas
ceturto punktu un 8.pantu
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Sēdes protokols Nr. 4, 10. p

2016.gada 25.februārī

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.30
Apē
Par Apes novada izglītības iestāžu reorganizāciju
Pamatojoties uz Apes novada pašvaldības domes 28.01.2016. lēmumu Nr.14 “Par Apes novada
izglītības sistēmas reorganizācijas plāna izstrādi” (protokols Nr.2, 12.p.), ņemot vērā demogrāfisko
situāciju Apes novadā, straujo izglītojamo skaita samazinājumu, apvienoto klašu īpatsvaru, nepietiekošo
valsts finansējumu pedagogu darba samaksai, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
4.punktu, kur noteikta viena no pašvaldībām deleģētajām autonomajām pamatfunkcijām - gādāt par
iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšanu pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un
audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas
iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.), kā arī Izglītības likuma 17.panta trešajā daļā noteikto, ka
republikas pilsētas pašvaldība un novada pašvaldība, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju,
dibina, reorganizē un likvidē vispārējās izglītības iestādes, tai skaitā internātskolas, speciālās izglītības
iestādes un klases, kā arī pirmsskolas izglītības grupas bērniem ar speciālām vajadzībām un interešu
izglītības iestādes, bet, saskaņojot ar attiecīgās nozares ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju,
dibina, reorganizē un likvidē profesionālās ievirzes izglītības iestādes, un atbilstoši Vispārējās izglītības
likuma VI nodaļas 29.pantam, kas nosaka sākumskolas un pamatskolas kā pamatizglītības iestādes, un
šā likuma 30.panta trešajā daļā noteiktajam, ka sākumskolās īsteno pamatizglītības pirmā posma
izglītības programmas 1.-6.klasei, un Izglītības likuma 23.panta otrajā daļa paredzēto - pašvaldību
izglītības iestādes dibina, reorganizē un likvidē pašvaldības, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes
ministriju vai attiecīgās nozares ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju, atbilstoši Izglītības
likuma 23.panta piektajā daļa uzsvērtajam - par izglītības iestādes likvidāciju vai reorganizāciju
attiecīgās institūcijas un personas informējamas ne vēlāk kā sešus mēnešus iepriekš, likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktā noteikto - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir
attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības
iestādes, pašvaldības kapitālsabiedrības, biedrības un nodibinājumus, apstiprināt pašvaldības iestāžu
nolikumus;
ņemot vērā 24.02.2016. Izglītības, kultūras un sporta pastāvīgās komitejas atzinumu, dome
NOLEMJ:
1. Reorganizēt Apes novada pašvaldības izglītības iestādi “Vidagas Sikšņu pamatskola”, reģ.
nr.4412900911, juridiskā adrese Sikšņu skola, Vidaga, Virešu pagasts, Apes novads, LV-4355,
par Apes novada pašvaldības izglītības iestādi “Sikšņu sākumskola” pamatizglītības pirmā
posma (1.-6.klase) un pirmsskolas izglītības programmu realizēšanai
ar 2017.gada
1.septembri.
2. Uzdot Vidagas Sikšņu pamatskolas direktorei Unai Reķei normatīvajos aktos paredzētajā
kārtībā un termiņos informēt izglītojamo vecākus un brīdināt izglītības iestādes skolotājus un
darbiniekus par Vidagas Sikšņu pamatskolas reorganizāciju.

3. Noteikt, ka Sikšņu sākumskola ir Vidagas Sikšņu pamatskolas izglītības programmu, funkciju,
tiesību, saistību, finanšu līdzekļu, mantas, lietvedības un arhīva pārņēmēja.
4. Reorganizēt Apes novada pašvaldības izglītības iestādi “Trapenes pamatskola” reģ,
nr.
4412900904, juridiskā adrese “Skola”, Trapene, Trapenes pagasts, Apes novads, LV-4348, par
Apes novada pašvaldības izglītības iestādi “Trapenes sākumskola” pamatizglītības pirmā posma
(1.-6.klase) un pirmsskolas izglītības programmu realizēšanai ar 2017.gada 1.septembri.
5. Uzdot Trapenes pamatskolas direktoram Aivaram Maltavniekam normatīvajos aktos
paredzētajā kārtībā un termiņos informēt izglītojamo vecākus un brīdināt izglītības iestādes
skolotājus un darbiniekus par Trapenes pamatskolas reorganizāciju.
6. Noteikt, ka Trapenes sākumskola ir Trapenes pamatskolas izglītības programmu, funkciju,
tiesību, saistību, finanšu līdzekļu, mantas, lietvedības un arhīva pārņēmēja.
7. Reorganizēt Apes novada pašvaldības izglītības iestādi “Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola”, reģ.
nr.4413900899, juridiskā adrese Pasta iela 26, Ape, Apes novads, LV-4337, par Apes novada
pašvaldības izglītības iestādi “Apes vidusskola” pamatizglītības vidējās izglītības programmu
realizēšanai ar 2016.gada 1.septembri.
8. Uzdot Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas direktorei Dinai Meisterei normatīvajos aktos
paredzētajā kārtībā un termiņos informēt izglītojamo vecākus un brīdināt izglītības iestādes
skolotājus un darbiniekus par Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas reorganizāciju.
9. Noteikt, ka Apes vidusskola ir Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas izglītības programmu, funkciju,
tiesību, saistību, finanšu līdzekļu, mantas, lietvedības un arhīva pārņēmēja.
10. Reorganizēt Apes novada pašvaldības izglītības iestādi “Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskola”,
reģ. nr. 4413900898, juridiskā adrese “Vidusskola”, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads,
LV-4339, un Apes novada pašvaldības izglītības iestādi “Gaujienas mūzikas un mākslas skola”,
reģ.nr.4474902274, juridiskā adrese “Baznīckalns”, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads,
LV-4339, par Apes novada pašvaldības izglītības iestādi „Gaujienas mūzikas un mākslas
pamatskola” pamatizglītības, profesionālās ievirzes mākslas un mūzikas programmu un
pirmsskolas izglītības programmu realizēšanai ar 2016.gada 1.septembri.
11. Noteikt, ka Gaujienas mūzikas un mākslas pamatskola ir Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas
pamatskolas izglītības programmu, funkciju, tiesību, saistību, finanšu līdzekļu, mantas,
lietvedības un arhīva pārņēmēja un Gaujienas mūzikas un mākslas skolas izglītības programmu,
funkciju, tiesību, saistību, finanšu līdzekļu, mantas, lietvedības un arhīva pārņēmēja.
12. Apes vidusskolai nodrošināt Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas vidējās izglītības
programmu realizāciju un vidusskolas posma skolēnu turpmāko apmācību, nodrošinot visu uz
reorganizācijas uzsākšanas brīdi licencēto mācību programmu realizāciju.
13. Uzdot Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas direktorei Ievai Zariņai normatīvajos aktos
paredzētajā kārtībā un termiņos informēt izglītojamo vecākus un brīdināt izglītības iestādes
skolotājus un darbiniekus par Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas reorganizāciju.
14. Uzdot Gaujienas mūzikas un mākslas skolas direktorei Ilzei Dāvei normatīvajos aktos
paredzētajā kārtībā un termiņos informēt izglītojamo vecākus un brīdināt izglītības iestādes
skolotājus un darbiniekus par Gaujienas mūzikas un mākslas skolas reorganizāciju.
15. Uzdot Apes novada pašvaldības Izglītības darba speciālistei Guntai Ļuļei lēmumu „Par Apes
novada izglītības iestāžu reorganizāciju” saskaņot ar Izglītības un zinātnes ministriju.

16. Lēmums stājas spēkā pēc saskaņošanas ar Izglītības un zinātnes ministriju.
17. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Apes novada pašvaldības izglītības darba speciālistei Guntai
Ļuļei .

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

