LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
Ārkārtas sēdes protokols Nr.6, 1. p

2017.gada 29.martā
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 54
Apē

Par galvojuma saistību izpildi ar Valsts kasi SIA “Alūksnes slimnīca” aizņēmumam
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas
6. punktu, 21.panta pirmās daļas 19., 27.punktu un Apes novada domes 26.04.2012. lēmumu Nrt. 86
(prot.Nr.7, 1.p.) “Par galvojuma sniegšanu ERAF projekta „Stacionārās veselības aprūpes
infrastruktūras uzlabošana SIA „Alūksnes slimnīca””, 24.09.2012. noslēgtā Galvojuma līguma
Nr.6/12/530 2.1.apakšpunktu, Valsts kases Norēķinu departamenta 23.03.2017. elektronisko
paziņojumu, kas saņemts Apes novada domē 23.03.2017. un reģistrēts ar Nr.A/3-12.1/433 “Par
galvojuma saistību izpildi”- pamatsummas maksājumu proporcionāli galvotajam apmēram- 18,08 %,
kas ir
3303.45 (trīs tūkstoši trīs simti trīs eiro un 45 centi) apmērā un procentu un līgumsoda
maksājumu,
1. Segt 2012.gada 24.septembrī noslēgtā aizdevuma līguma Nr.A1/1/12/529 starp Valsts kasi un
SIA “Alūksnes slimnīca” pamatsummas maksājumu, kuram 2017.gada 20,martā bija noteikts
atmaksas termiņš, proporcionāli galvotajam apmēram 18,08 %, kas ir 3303.45 (trīs tūkstoši
trīs simti trīs eiro un 45 centi), kā arī procentu un līgumsoda maksājumu saskaņā ar Valsts
kases aprēķinu.
2. Finansējumu nodrošināt no Apes novada domes pamatbudžeta 2017.gadam.
3. Apes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai izveidot debitoru parādu pret SIA
“Alūksnes slimnīca” par Lēmuma 1.punktā minēto kopējo summu, kas sastāv no
pamatsummas, procentu un līgumsoda maksājuma.
4. Noslēgt vienošanos ar SIA “Alūksnes slimnīca” par parāda saistību dzēšanas kārtību Apes
novada domei.
5. Lūgt SIA “Alūksnes slimnīca” valdei pārstrādāt 2017.gada budžetu, pieņemot bez budžeta
deficīta.
6. Lūgt SIA “Alūksnes slimnīca” valdei iesniegt 2016.gada decembra mēneša konta pārskatu.
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.

Domes priekšsēdētāja
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APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 55
Apē

Par Apes novada domes Kultūras (kultūras, bibliotēku, tūrisma, muzeju, sporta) nodaļas
vadītāja iecelšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās
daļas 6.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var apstiprināt pašvaldības struktūru, 41.panta pirmās daļas
2.punktu, kur noteikts, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus, Apes novada
pašvaldība, pamatojoties uz Apes novada pašvaldības domes 28.06.2013. saistošo noteikumu 9/2013
„Apes novada pašvaldības nolikums” 11.punktu, un saskaņā ar Apes novada domes 26.01.2017.
lēmumu Nr.12 “Par Apes novada domes Kultūras (kultūras, bibliotēku, tūrisma, muzeju, sporta)
nodaļas nolikuma apstiprināšanu” 3.1.p, Apes novada domes Apes novada domes Kultūras nodaļas
vadītāja pretendentu atlases komisijas 29.03.2017. lēmumu,
1. Iecelt par Apes novada domes Kultūras (kultūras, bibliotēku, tūrisma, muzeju, sporta)
nodaļas vadītāju Baibu ZVAIGZNĪTI, personas kods xxxxxx-xxxxx, ar 2017.gada
3.aprīli, ar pārbaudes laiku trīs mēneši.
2. Par atbildīgo lēmuma izpildes kontrolei noteikt domes izpilddirektoru Viesturu DANDENU.
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APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 56
Apē

Par finansiālu atbalstu motoklubam “Ape” 2017.gada “Vaidavas kauss” sacensību
organizēšanai
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, un SIA “Motoklubs Ape” 28.03.2017. vēstuli, ka saņemta Apes novada domē
28.03.2017. un reģistrēta ar Nr.A/3-12.1/472,
1. Piešķirt finansējumu motoklubam “Ape” 2017.gada “Vaidavas kauss” sacensību
organizēšanas izdevumu daļējai segšanai EUR600,00 (seši simti eiro 00 centi) apmērā.
2. Finansējuma avots Apes novada domes budžets.
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