LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-6337,
tālrunis / fakss 663 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2016.gada 16.jūnijā

Sēdes protokols Nr. 10, 1. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.89
Apē

Par Apes novada domes 2015.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 69.panta pirmās
daļas 7.punktu un 72.pantu, "Likuma par budžeta un finanšu vadību" 14.panta trešo daļu, Ministru
kabineta 05.05.2010. noteikumiem Nr.413 "Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem", Apes
novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 14.06.2016. lēmumu (prot.Nr.9,1 p.),
1. Apstiprināt Apes novada domes 2015.gada publisko pārskatu.
2. Mēneša laikā publicēt Apes novada domes 2015.gada publisko pārskatu Apes novada mājas lapā
internetā www.apesnovads.lv.
3. Iesniegt Apes novada domes 2015.gada publisko pārskatu Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai publicēšanai mājas lapā internetā.

Pielikumā Apes novada domes 2015.gada publiskais pārskats- uz 45 lapām.

Domes priekšsēdētājas vietnieks

Jānis LIBERTS

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-6337,
tālrunis / fakss 663 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2016.gada 16.jūnijā

Sēdes protokols Nr. 10, 2. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.90
Apē

Par nekustamā īpašuma „Nomas zemes”, īpašuma kadastra Nr. 3625 003 0153,
„Nomas zeme”, Apes pagasts, Apes novads, LV-4337, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
3625 003 0157 izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta piekto daļu 8.panta trešo, sesto un septīto
daļu, 10.panta pirmo daļu, 32.panta pirmās daļas 1.punktu, 47.pantu, 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, ņemot
vērā SIA „VCG ekspertu grupa” vienotais reģistrācijas Nr. 40003554692, 2016.gada 6.jūnija
ziņojumu „Par nekustāmā īpašuma Apes novada, Apes pagastā, „Nomas zeme” tirgus vērtības
aprēķināšanu”, un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 14.06.2016. lēmumu
(prot. Nr. 9, 2.p.) ,
1. Apstiprināt atsavināmā nekustamā īpašuma „Nomas zeme”, īpašuma kadastra Nr.
3625 003 0153, adrese - „Nomas zeme”, Apes pagasts, Apes novads, LV-4337, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 36250030157, turpmāk Objekts, par nosacīto cenu
jeb izsoles sākumcenu EUR 21 800,00 (divdesmit viens tūkstotis astoņi simti euro 00
centi) bez PVN.
2. Apstiprināt atsavināmā Objekta izsoles noteikumus (pielikums Nr.1).
3. Noteikt, ka maksājums par nosolīto Objektu 100 % apmērā tiek veikts EUR (euro).
4. Noteikt, ka norēķināšanās par izsolē Objektu veicama viena mēneša laikā no izsoles
noteikumu 6.1. punktā noteiktās izziņas saņemšanas brīža.
5. Pirkuma maksa maksājama Apes novada pašvaldības AS SWEDBANK bankas kontā:
LV28HABA0551025833523, bankas kods: HABALV2X.
6. Par Objekta izsoli publicēt sludinājumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, Apes novada
informatīvajā izdevumā „Apes novada ziņas”, ievietot informāciju Apes novada
interneta mājas lapā www.apesnovads.lv , kā arī izvietot informācijas plāksni par
izsoli labi redzamā vietā pie izsolāmā Objekta.
7. Uzdot Apes novada domes Īpašumu atsavināšanas komisijai rīkot atsavināmā Objekta
izsoli, pamatojoties uz šim lēmumam pievienotajiem izsoles noteikumiem.
8. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo Objektu pēc atsavināšanas izdevumu
atskaitīšanas, ieskaitīt Apes novada domes budžetā.
Pielikumā: nekustamā īpašuma „Nomas zeme”, īpašuma kadastra Nr. 3625 003 0153, adrese - „Nomas
zeme”, Apes pagasts, Apes novads, LV-4337, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 36250030157,
izsoles noteikumi.
Domes priekšsēdētājas vietnieks

Jānis LIBERTS

1.Pielikums
Apes novada domes 16.06.2016.
Lēmumam Nr. 90 (prot.Nr.10, 2.p.)
Nekustamā īpašuma „Nomas zemes”, īpašuma kadastra Nr. 3625 003 0153, „Nomas zeme”,
Apes pagasts, Apes novads, LV-4337, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3625 003 0157
IZSOLES NOTEIKUMI
1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Izsoles (turpmāk tekstā - Izsole) noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējama un rīkojama Apes
novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Nomas zemes”, īpašuma kadastra Nr. 3625 003 0153,
„Nomas zeme”, Apes pagasts, Apes novads, LV-4337, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3625
003 0157, izsole
1.2. Izsole organizējama atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam un Ministru
kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”.
1.3. Izsoli organizē Apes novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisija (turpmāk – komisija),
pamatojoties uz Apes novada domes 16.06.2016. lēmumu Nr. 90 (prot.Nr.10, 2.p.,) “Par nekustamā
īpašuma „Nomas zemes”, īpašuma kadastra Nr. 3625 003 0153, „Nomas zeme”, Apes pagasts, Apes
novads, LV-4337, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3625 003 0157 izsoles noteikumu
apstiprināšanu”.
2. Nekustamā īpašuma raksturojums
2.1.
Nekustamā īpašuma adrese:
„Nomas zeme”, Apes pagasts, Apes novads,
LV-4337
2.2.
Nekustamā īpašuma sastāvs:
Zemes gabals 9,61 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 3625 003 0157
2.3.

Nekustamā īpašuma tiesību
nostiprināšana zemesgrāmatā

2.4.

Ziņas par personām, kuras nomā vai
lieto nekustamo īpašumu.
Iesniegti prasījumi attiecībā uz
atsavināmo nekustamo īpašumu
Nekustamā īpašuma nosacītā cena

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Apes pagasta zemesgrāmatu nodalījums Nr.
100000556540, lēmuma datums: 02.06.2016.,
žurnāls Nr. 300004117231
SIA "APIŅI AGRO"
ir

EUR 21 800,00 (divdesmit viens tūkstotis
astoņi simti euro 00 centi) bez PVN
Pirmpirkuma tiesības
Nav
Lietu tiesības, kas apgrūtina
2.8.1. - 7311090900 – vides un dabas resursu
nekustamo īpašumu
ķīmiskās aizsargjoslas teritorijas ap pazemes
ūdens ņemšanas vietu -5,78 ha;
32.2. - 7312030303 – ekspluatācijas
aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un
pašvaldību autoceļiem lauku apvidos -0,21 ha;
2.8.3. -7312050101 - ekspluatācijas
aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu
gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar
nominālo spriegumu līdz 20kV -0,44 ha;
2.8.4. -7314020101 - vides un dabas resursu
aizsardzības aizsargjoslas (aizsardzības zonas)
teritorija ap kultūras pieminekli laukos -7,00
ha.
3.Izsoles veids, maksājumi un samaksas kārtība

3.1.
3.2.

Izsoles veids
Izsoles laiks un vieta

3.3.
3.4.

Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas
Izsoles sākumcena

Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
2016.gada 2.augustā plkst.15-00, Stacijas iela
2, Ape, Apes novads, LV-4337
100% euro
EUR 21 800,00 (divdesmit viens tūkstotis

3.5.
3.6.

Izsoles solis
Izsoles nodrošinājuma apmērs 10 %

3.7.
3.8.

Izsoles reģistrācijas maksa
Samaksas termiņi

3.9.

Samaksas kārtība

astoņi simti euro 00 centi) bez PVN
EUR 100,00 (viens simts euro 00 centi)
EUR 2180,00 (divi tūkstoši viens simts
astoņdesmit EUR 00 centi)
EUR 20,00 (divdesmit euro)
Nodrošinājums un reģistrācijas maksa
veicama līdz 02.08.2016.
(plkst. 14.00,
apliecinošs dokuments), dalībniekam, kurš
nosolījis augstāko cenu, viena mēneša laikā
pēc šo noteikumu 6.1.punktā minētās izziņas
saņemšanas, jāveic atlikušie maksājumi par
Objekta pirkšanu.
Maksājumi jāieskaita
Apes novada pašvaldība
reģ. Nr. 90000035872,
AS
SWEDBANK
bankas
kontā:
LV28HABA0551025833523,
bankas kods: HABALV2X.
norādot attiecīgo iemaksas mērķi

4. Izsoles priekšnoteikumi
4.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura
saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem var iegūt nekustamo īpašumu un
ir izpildījusi šajos noteikumos noteiktos priekšnoteikumus līdz 02.08.2016. plkst. 14.00.
4.2. Izsoles dalībnieki pirms izsoles, līdz 02.08.2016. iesniedz nodrošinājumu EUR 2180,00 (divi
tūkstoši viens simts astoņdesmit EUR 00 centi) bez PVN apmērā un samaksā reģistrācijas maksu
EUR 20,00 (divdesmit euro,00 centi) apmērā. Nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāma
par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta šo noteikumu 3.9.punktā norādītajā bankas
kontā.
4.3. Juridiskā persona, arī personālsabiedrība, reģistrējoties iesniedz komisijai apliecinātu spēkā esošu
statūtu (līguma) norakstu vai izrakstu par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences
apjomu, attiecīgās institūcijas lēmumu par nekustamā īpašuma iegādi un attiecīgā valsts reģistra
iestādes izziņu par attiecīgo juridisko personu (izziņa ir derīga, ja tā izsniegta ne agrāk par sešām
nedēļām no izsoles dienas), dokumentu par to, ka tā ir samaksājusi likumā paredzētos nodokļus,
nodevas un valsts obligātos sociālās apdrošināšanas maksājumus, kā arī nav parādā Apes novada
pašvaldībai.
4.4. Ārvalstīs izsniegti dokumenti tiek pieņemti, ja tie noformēti atbilstoši Latvijai saistošu
starptautisko līgumu noteikumiem.
4.5. Fiziskā persona reģistrējoties uzrāda personu apliecinošu dokumentu.
4.6. Ja persona ir izpildījusi šos priekšnoteikumus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas
lapā un tai izsniedz reģistrācijas apliecību.
4.7. Izsoles dalībnieku reģistrācija un izsoles noteikumu saņemšana notiek katru darba dienu Apes
novada pašvaldībā – pie lietvedes no pulksten 9.00 līdz 11.00 un no pulksten 14.00 līdz 16.00,
Stacijas ielā 2, Apē, līdz 02.08.2016. plkst. 14.00
4.8. Ar atsavināmo īpašumu var iepazīties Apes novada pašvaldībā, iepriekš sazinoties pa tālruni
26521637 vai pa e-pastu jurijs.ronimoiss@ape.lv.
5. Izsoles process
5.1. Izsolē var piedalīties, ja izsoles pretendents ir reģistrējies līdz 02.08.2016. plkst. 14.00 un ir
izpildīti izsoles priekšnoteikumi.
5.2. Izsole notiek 02.08.2016. plkst. 15.00, Stacijas ielā 2, Apē, pašvaldības ēkas sēžu zālē 1.stāvā.
5.3. Izsoli vada izsoles vadītājs, kas apstiprināts ar Apes novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas
komisijas lēmumu.

5.4. Izsoles dalībnieks vai tā pilnvarota persona izsoles telpā uzrāda reģistrācijas apliecību un personu
apliecinošu dokumentu, pēc kā paraksta izsoles noteikumus. Dalībniekam izsniedz dalībnieka
numuru, kas atbilst izsoles dalībnieku sarakstā uzrādītajam kārtas numuram.
5.5. Ja izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona izsoles telpā nevar uzrādīt reģistrācijas apliecību
vai personu apliecinošu dokumentu, tiek uzskatīts, ka izsoles dalībnieks uz izsoli nav ieradies.
5.6. Pirms izsoles sākuma izsoles vadītājs pārliecinās par sarakstā iekļauto personu ierašanos. Ja
izsoles vadītājs konstatē, ka kāds no izsoles dalībniekiem nav ieradies, tad tiek uzskatīts, ka šis
izsoles dalībnieks nepiedalās izsolē un tam neatmaksā drošības naudu.
5.7. Izsoles vadītājs atklāj izsoli, raksturo izsolāmo nekustamā īpašumu, paziņo izsoles sākuma cenu
un izsoles soli, par kādu var pārsolīt.
5.8. Solītāji solīšanas procesā paceļ savu dalībnieka numuru. Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles
solim.
5.9. Izsoles vadītājs atkārto solītāja dalībnieka numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no solītājiem
augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo piedāvāto augstāko cenu un
fiksē to ar āmura piesitienu. Šis āmura piesitiens noslēdz izsolāmā nekustamā īpašuma pārdošanu.
5.10. Katrs solītājs apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu. Ja to
neizdara, viņu svītro no izsoles dalībnieku saraksta un neatmaksā nodrošinājumu.
5.11. Gadījumā, ja uz izsoli pieteicies tikai viens pretendents, viņam tiek piedāvāts pirkt nekustamā
īpašumu par EUR 21 900,00 (divdesmit viens tūkstotis deviņi simti euro 00 centi) bez PVN bez
PVN, kas ir izsoles sākumcena plus viens solis.
6.Norēķini par nosolīto Objektu, maksāšanas līdzekļi un kārtība
6.1. Izsoles dalībnieks, kas atzīts par Objekta nosolītāju, personīgi vai ar pilnvarotas personas
starpniecību 7 dienu laikā saņem izziņu norēķinam par izsolē iegūto Objektu.
6.2. Maksājumus par nosolīto Objektu 100% (procentu) apmērā pircējs veic EUR (euro).
6.3. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, jāveic atlikušie maksājumi par Objekta
pirkšanu viena mēneša laikā pēc šo noteikumu 6.1.punktā minētās izziņas saņemšanas,
6.4. Visi norēķini tiek veikti ar pārskaitījumu Pašvaldības kontā.
6.5. Dome ar izsoles dalībnieku, kurš nosolījis Objektu un veicis visus maksājumus par Objekta
pirkšanu, pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas noslēdz Objekta pirkuma līgumu.
6.6. Ja Objektu nosolījušais izsoles dalībnieks 6.3.punktā noteiktajā termiņā nav norēķinājies par
Objektu šajos noteikumos minētajā kārtībā, viņš zaudē tiesības uz nosolīto Objektu. Drošības nauda
attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāta.
6.7. Ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu, par to informē izsoles dalībnieku, kurš
nosolījis nākamo augstāko cenu, un šim izsoles dalībniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no
paziņojuma saņemšanas dienas paziņot izsoles rīkotājam par Objekta pirkšanu par paša nosolīto
augstāko cenu. Vienlaicīgi ar paziņojuma iesniegšanu par Objekta pirkšanu jāveic pilns norēķins par
Objektu.
6.8. Izsoles rīkotājs apstiprina izsoles protokolu izsoles dienā.
6.9. Apes novada domes priekšsēdētājs apstiprina izsoles rezultātus pēc tam, kad ir veikti šajos
noteikumos paredzētie maksājumi.
6.10. Izsoles rīkotāja lēmums ir apstrīdams Apes novada domē, Stacijas ielā 2, Apē līdz 16.08.2016.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

Jānis LIBERTS

SATUR IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJU
Personu dati, dzīvesvietas

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-6337,
tālrunis / fakss 663 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2016.gada 16.jūnijā

Sēdes protokols Nr. 10, 3. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.91
Apē

Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 36840030505
sagatavošanu atsavināšanai
Izskatot I.ŠKAPARES, personas kods xxxxxx-xxxxx, iesniegumu pa zemes nodošanu
atsavināšanai, kas reģistrēts 13.06.2016. ar Nr. A/3-16/128, par Apes novada pašvaldībai piekrītošas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3684 003 0505 Trapenes pagastā, Apes novadā atsavināšanu,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3. punktu, Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības
komitejas 14.06.2016. lēmumu (prot.Nr.9, 2.p.) ,
1. Sagatavot atsavināšanai Apes novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 36840030505, “Ogas 12” Trapenes pagastā, ar platību 0,08 ha.
2. Uzdot Teritorijas attīstības nodaļas vadītājam J.Ronimoisam reģistrēt zemesgrāmatā uz Apes
novada pašvaldības vārda zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 36840030505 Apes pagastā,
ar platību 0,08 ha.
3. Slēgt vienošanos ar atsavināšanas pieteicēju I.ŠKAPARI, personas kods xxxxxx-xxxxx, par
avansa maksājuma EUR 500,00 (pieci simti euro 00 centi) 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 tos 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 priekšsēdētājas vietnieks

Jānis LIBERTS

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

SATUR IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJU
Personu dati, dzīvesvietas

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-6337,
tālrunis / fakss 663 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2016.gada 16.jūnijā

Sēdes protokols Nr. 10, 4. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.92
Apē

Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 36900020097
sagatavošanu atsavināšanai
Izskatot E.SILAMEDŅA, personas kods xxxxxx-xxxxx, iesniegumu pa zemes nodošanu
atsavināšanai, kas reģistrēts 10.06.2016. ar Nr. A/3-16/124, par Apes novada pašvaldībai piekrītošas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 36900020097 Virešu pagastā, Apes novadā atsavināšanu,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības
komitejas 14.06.2016. lēmumu (prot.Nr.9 2.p.),
1. Sagatavot atsavināšanai Apes novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 36900020097, “Ietekas” Virešu pagastā, ar platību 0,3224 ha.
2. Uzdot Teritorijas attīstības nodaļas vadītājam J.Ronimoisam reģistrēt zemesgrāmatā uz
Apes novada pašvaldības vārda zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 36900020097
Apes pagastā, ar platību 0,3224 ha.
3. Slēgt vienošanos ar atsavināšanas pieteicēju E.SILAMEDNI, personas kods xxxxxxxxxxx, par avansa maksājuma EUR 500,00 (pieci simti euro 00 centi) 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 tos
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 priekšsēdētājas vietnieks

Jānis LIBERTS

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-6337,
tālrunis / fakss 663 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2016.gada 16.jūnijā

Sēdes protokols Nr. 10, 5. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.93
Apē
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma
„Kučkalni” Gaujienas pagastā, Apes novadā sadalīšanai

Izskatot sertificētas zemes ierīkotājas Aidas INDUSAS, 02.06.2016. iesniegumu, kas
saņemts Apes novada domē 06.06.2016. un reģistrēts ar Nr. A/3-12.3/824, par nekustamā īpašuma
„Kučkalni” Gaujienas pagastā, Apes novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 36480040100
sadalīšanas 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., 2.9. un
12.1.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 14.06.2016. lēmumu (prot.Nr.9, 3.p.),
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Kučkalni” Gaujienas pagastā,
Apes novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 36480040100 sadalīšanai.
2. Projektējamai zemes vienības daļai Nr. 1 ar platību 2,1 ha saglabāt esošo nosaukumu
“Kučkalni” un adresi “Kučkalni”, Gaujienas pagasts, Apes novads, LV-4339 (adreses kods
103902672).
3. Projektējamai zemes vienības daļai Nr. 2 ar platību 7,1 ha piešķirt jaunu nosaukumu
„Kučkalni 2”, Gaujienas pag., Apes nov.
4. Projektējamai zemes vienības daļai Nr. 1 ar platību 2,1 ha 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 7,1 ha noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, (NĪLM kods
0101).
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 priekšsēdētājas vietnieks

Jānis LIBERTS

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-6337,
tālrunis / fakss 663 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2016.gada 16.jūnijā

Sēdes protokols Nr. 10, 6.p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.94
Apē
Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu
Apes novada domes priekšsēdētājas vietniekam Jānim LIBERTAM

Ņemot vērā Apes novada domes priekšsēdētājas vietnieka Jāņa LIBERTA 10.06.2016.
iesniegumu par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu, Darba likuma 69.panta ceturto daļu, 149.panta pirmo
daļu, Apes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 25., 35., 37.punktu, Apes
novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 14.06.2016. lēmumu (prot.Nr.9 4.p.),
1. Piešķirt Apes novada domes priekšsēdētājas vietniekam Jānim LIBERTAM ikgadējo
apmaksāto atvaļinājumu, par laika periodu no 28.06.2015. līdz 27.06.2016., 4 (četras)
kalendāra nedēļas un 3 (trīs) papildatvaļinājuma darba dienas no 04.07.2016. līdz
03.08.2016. (ieskaitot).

Domes priekšsēdētājas vietnieks

Jānis LIBERTS

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-6337,
tālrunis / fakss 663 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2016.gada 16.jūnijā

Sēdes protokols Nr. 10, 7. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.95
Apē

Par dalību Interreg Europe programmas projektā “CHRISTA - Culture and Heritage for
Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions”
Ņemot vērā, ka projekta “CHRISTA - Culture and Heritage for Responsible, Innovative and
Sustainable Tourism Actions” galvenais mērķis ir aizsargāt un saglabāt dabas un kultūras mantojuma
vērtības, attīstot un veicinot inovatīvas, ilgtspējīgas un atbildīgas tūrisma stratēģijas, ar uzsvaru uz
izstrādāto kultūras tūrisma politikas instrumentu reālu ieviešanu reģionālā un pašvaldību līmenī, kā arī
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.,5.,10.punktu un ievērojot
Vidzemes Tūrisma asociācijas 30.05.2016. uzaicinājumu kļut par Interreg Europe projekta
CHRISTA partneri un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 14.06.2016.
lēmumu (prot.Nr.9, 7.p),
1.

Atbalstīt Apes novada domes dalību Interreg Europe programmas projektā “CHRISTA Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions” (turpmāk
– Projekts) partnerībā ar projekta vadošo partneri – Eiropas Kultūras Tūrisma tīklu (Beļģija).

2.

Noteikt Projekta īstenošanas laiku no 2016.gada 1.aprīļa līdz 2020.gada 1.aprīlim.

3.

Noteikt atbildīgo par projekta realizāciju Teritorijas attīstības nodaļas vadītāja vietnieci Lieni
Ābolkalni.

4.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Domes priekšsēdētājas vietnieks

Jānis LIBERTS

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-6337,
tālrunis / fakss 663 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2016.gada 16.jūnijā

Sēdes protokols Nr. 10, 8. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.96
Apē

Par līdzfinansējumu projekta „Apes novada jauniešu nometne “Kaķīša dzirnavas”” realizācijai
Pamatojoties uz biedrības “Pagasta attīstības grupa “Vireši””, Reģ. Nr.40008051857, adrese
“Sikšņu skola”, Vidaga, Virešu pagasts, Apes novads, LV-4355, 13.06.2016. iesniegumu, kas
saņemts un reģistrēts Apes novada domē 13.06.2016. ar Nr. A/3-12.1./846, par līdzfinansējuma
piešķiršanu projekta „Apes novada jauniešu nometne “Kaķīša dzirnavas”” realizācijai, laika posmā no
03.07.2016. līdz 09.07.2016.,
Saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām” 12.pantu un 15.panta pirmās daļas 4.,5.,7., 10. punktu,
Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 16.06.2016. lēmumu (prot.Nr.9, 8.p.),

1. Piešķirt biedrībai “Pagasta attīstības grupa “Vireši””, Reģ. Nr.40008051857, adrese
“Sikšņu skola”, Vidaga, Virešu pagasts, Apes novads, LV-4355 projekta „Apes novada
jauniešu nometne “Kaķīša dzirnavas”” realizācijai nepieciešamo līdzfinansējumu EUR
300,00 (trīs simti eiro un 00 centi).
2. Finansējuma avots – Apes novada domes budžeta līdzekļi.
3. Apes novada domes izpilddirektoram V.DANDENAM noslēgt līgumu ar biedrību
“Pagasta attīstības grupa “Vireši”” par projekta realizāciju.
4. Atzīt par spēku zaudējušu Apes novada domes 17.05.2016. lēmumu Nr.73, (prot.Nr.8,
3.p.) “Par līdzfinansējumu projekta „Apes novada jauniešu nometne “Kaķīša dzirnavas””
realizācijai.

Domes priekšsēdētājas vietnieks

Jānis LIBERTS

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-6337,
tālrunis / fakss 663 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2016.gada 16.jūnijā

Sēdes protokols Nr. 10, 9. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.97
Apē

Par Gaujienas internātpamatskolas vienreizējo sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu
apstiprināšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkts, 21.panta pirmās daļas
14. punkta g) apakšpunktu, Finanšu un tautsaimniecības komitejas 14.06.2016. sēdes lēmumu
(prot.Nr.9, 9.p.),
1. Apstiprināt vienreizējus maksas pakalpojumus:
1.1. Sportistu nometnes ēdināšana EUR4.00 no personas diena (04.07.-14.07.2016.);
1.2. ‘’Vītolēnu’’ nometnes ēdināšana - EUR3.50 no personas diena (15.07.-23.07.2016.);
1.3. Sporta zāles, āra laukumu izmantošana Sportistu nometnei – EUR750.00 visas
nometnes laikā (04.07.-14.07.2016.).

Pielikumā- pasākumu tāmes 3 (trīs) gab.- uz 3 lpp.

Domes priekšsēdētājas vietnieks

Jānis LIBERTS

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-6337,
tālrunis / fakss 663 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2016.gada 16.jūnijā

Sēdes protokols Nr. 10, 10. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.98
Apē

Par Vidagas Sikšņu pamatskolas vienreizējo sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu
apstiprināšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkts, 21.panta pirmās daļas
14. punkta g) apakšpunktu, Finanšu un tautsaimniecības komitejas 14.06.2016. sēdes lēmumu
(prot.Nr.9, 9.p.),
1. Apstiprināt vienreizējus maksas pakalpojumus:
1.1. nometnes Kaķīša dzirnavas” ēdināšana – EUR 3,82
14.07.2016.).

no personas diena (04.07.-

Pielikumā- tāme - uz 1 lpp.

Domes priekšsēdētājas vietnieks

Jānis LIBERTS

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-6337,
tālrunis / fakss 663 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2016.gada 16.jūnijā

Sēdes protokols Nr. 10, 11. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.99
Apē
Par amata vietu likvidēšanu

Neatliekamu organizatorisku un saimniecisku iemeslu dēļ, pamatojoties uz likuma Par
pašvaldībām 14.panta otrās daļas 6.punktu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 6.,
27.punktu un Finanšu un tautsaimniecības komitejas 14.06.2016. lēmumu (prot.9, 6. p.),
1. Ar 01.08.2016. izdarīt grozījumus Apes novada domes 26.11.2015. lēmuma Nr. 227 (sēdes
protokols Nr. 14, 9.p) “Apes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku amatu
kataloga, mēnešalgu saraksta apstiprināšanu” 1.pielikumā “APES NOVADA
PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU Amatu katalogs 2016.gadam”:
1.1.
izslēgt amatu - Trapenes bibliotēkas interneta punkta darbinieks no 13. saimes
„Fiziskais un kvalificētais darbs”,
1.2. izslēgt vienu amata vienību “Apes bibliotēkas bibliotekārs no 18.2. saimes “Bibliotēku
pakalpojumi”.
2. Ar 01.08.2016. izdarīt 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” no 5.pielikuma Apes novada domes,
administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un mēnešalgas sarakstu Trapenes teritorijā:
2.1. 5.3. punkta “Bibliotēka” izslēgt amatu “Interneta punkta darbinieks”
2.2. 2.pielikuma no 2.2. punkta Apes bibliotēka izslēgt vienu amatu “Bibliotekārs”.
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, 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
4. Lēmuma izpildi nodrošināt Apes novada domes izpilddirektoram V.DANDENAM, tajā skaitā:
4.1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā brīdināt darbinieku par darba tiesisko attiecību
izbeigšanu;
4.2. organizēt attiecīgu grozījumu sagatavošanu Apes novada domes lēmumos un iestāžu
nolikumos.

Domes priekšsēdētājas vietnieks

Jānis LIBERTS

SATUR IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-6337,
tālrunis / fakss 663 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2016.gada 16.jūnijā

Sēdes protokols Nr. 10, 12.1. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.100
Apē

Par SAC “Trapene” darbinieku apbalvošanu ar Apes novada Goda rakstu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6. un 7.punktu, Apes novada
domes nolikuma „Par Apes novada apbalvojumiem” 3.punktu un Noteikumu „Par godalgām, naudas
balvām un materiālo palīdzību Apes novadā” 2.2.2. un 2.2.2.1 punktiem un sakarā ar SAC “Trapene”
10 gadu jubileju, saskaņā ar Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 30.05.2016.
lēmumu (protokols Nr.10, 5.p.) un Apes novada domes Finanšu komitejas 14.06.2016. lēmumu (prot.Nr.9
7.p.),
1. Apbalvot ar Apes novada domes Goda rakstu
1.1. Dinu JĀŅEKALNI – SAC “Trapene” vadītāju, par nozīmīgu ieguldījumu iestādes
izveidošanā un kolektīva saliedēšanā.
1.2. Annu ŽAGARI – SAC “Trapene” grāmatvedi, par atbildīgu darbu iestādes finansiālās
darbības nodrošināšanā.
1.3. Veru JEFIMOVU – SAC “Trapene” aprūpētāju, par apzinīgu darbu, atsaucību, cieņu,
empātiju un ieguldīto enerģiju klientu aprūpē.
2. Apbalvojumus pasniedz domes priekšsēdētāja Astrīda HARJU SAC “Trapene” jubilejas
pasākumā.

Domes priekšsēdētājas vietnieks

Jānis LIBERTS

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-6337,
tālrunis / fakss 663 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2016.gada 16.jūnijā

Sēdes protokols Nr. 10, 12.2. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.101
Apē

Par profesora Edgara Račevska – Jāzepa Vītola Mūzikas dienu mākslinieciskā vadītāja un
virsdiriģenta apbalvošanu ar Apes novada Goda rakstu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.un 5.punktu, Apes novada
domes nolikuma „Par Apes novada apbalvojumiem” 4.punktu, un Noteikumu „Par godalgām, naudas
balvām un materiālo palīdzību Apes novadā” 2.2.2. un 2.2.2.1 punktiem un sakarā ar Jāzepa Vītola
Mūzikas dienu 25.jubileju,
1.
Apbalvot ar Apes novada domes Goda rakstu profesoru Edgaru RAČEVSKI – Jāzepa Vītola
Mūzikas dienu māksliniecisko vadītāju un virsdiriģentu par nozīmīgu ieguldījumu kultūrā, ilggadīgu
darbību Gaujienas Jāzepa Vītola Mūzikas dienu popularizēšanā, mākslinieciskā snieguma
pilnveidošanā un sveicot jubilejā.
……
2.
Apbalvojumus pasniedz domes priekšsēdētāja Astrīda HARJU Jāzepa Vītola Mūzikas dienu
koru koncertā 2016.gada 23.jūlijā.

Domes priekšsēdētājas vietnieks

Jānis LIBERTS

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

