SATUR IEROBEŢOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJU

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
2018.gada 25.janvārī

Sēdes protokols Nr. 1, 1. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 1

Par Apes novada bāriľtiesas priekšsēdētāja un bāriľtiesas locekļu ievēlēšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļās 8.punktu, 21.panta pirmās
daļas 26.punktu un Bāriņtiesu likuma 2.,7. pantiem un III.nodaļu „Bāriņtiesas priekšsēdētāja,
bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļu ievēlēšana amatā, atbrīvošana, atstādināšana
un atcelšana no amata” un 9.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka Bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas
priekšsēdētāja vietnieku un ne mazāk kā trīs bāriņtiesas locekļus ievēlē attiecīgā pašvaldības dome uz
pieciem gadiem un Apes novada domes 24.01.201. lēmumu Nr.7 „ Par Apes novada bāriņtiesas
priekšsēdētāja un bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu” (prot. Nr. 1, 7.p.), kurā Apes novada bāriņtiesas
priekšsēdētājs un locekļi 2013.gada 1.februāri ievēlēti uz 5 (pieciem) gadiem, un ņemot vērā, ka
konkrētie kandidāti vēlas pildīt bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai locekļa amata pienākumus un
atbilst Bāriņtiesas likuma 10.panta otrajā daļā noteiktajām bāriņtiesas priekšsēdētāju un bāriņtiesas
priekšsēdētāja vietnieku un bāriņtiesas locekļa kandidāta prasībām. Ņemot vērā izvērtējumu un domes
Finanšu un tautsaimniecības komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Sociālo
jautājumu komitejas apvienotās sēdes 18.01.2018. lēmumu (prot.Nr.1, 1..p.),
1.
2.

Ar 2018.gada 1.februāri par Apes novada bāriņtiesas priekšsēdētāju (ar pilnas slodzes darba
laiku) ievēlēt Daci SILAUNIECI, personas kods 050565-12658, uz 5 (pieciem) gadiem.
Ar 2018.gada 1.februāri par Apes novada bāriņtiesas locekļiem uz 5 (pieciem) gadiem ievēlēt:
2.1. Līviju KARRO, personas kods xxxxxx-xxxxx;
2.2. Iviju KAKTIŅU personas kods xxxxxx-xxxxx;
2.3. Lindu BARKOVSKU, personas kods xxxxxx-xxxxx;
2.4. Zigurdu SAFRANOVIČU, personas kods xxxxxx-xxxxx.

Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

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
2018.gada 25.janvārī

Sēdes protokols Nr. 1, 2. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 2

Par Apes novada Attīstības programmas daļu – rīcības un investīciju plānu aktualizāciju

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas attīstības
plānošanas likuma 12.pantu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi
par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73. punktu un Apes novada domes
Finanšu un tautsaimniecības komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Sociālo
jautājumu komitejas apvienotās sēdes 18.01.2018. lēmumu (prot.Nr.1, 3..p.),
Aktualizēt Apes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plānu atbilstoši
pielikumam Nr. 1.
1.
2.
3.
4.
5.

Aktualizēt Apes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plānu atbilstoši
pielikumam Nr. 2.
Apstiprināt Apes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plāna un Investīciju
plāna aktualizēto redakciju (pielikumā).
Publicēt paziņojumu par aktualizēto Apes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam,
pašvaldības mājas lapā www.apesnovads.lv.
Nodrošināt Apes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam rīcības plāna un investīciju
plāna aktualizācijas publisku pieejamību.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Apes novada izpilddirektoram Viesturam DANDENAM.

Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

Pielikumi sadaļā programma: http://www.apesnovads.lv/attistiba/planosanas-dokumenti/

LATVIJAS REPUBLIKA
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Sēdes protokols Nr. 1, 3. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 3

Par Apes novada pašvaldības aģentūras “Komunālā saimniecība” vidēja termiľa
attīstības stratēģijas 2018. – 2022.gadam un darba plāna 2018.gadam apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmo daļas 1.punktu un 21.panta pirmās
daļas 3., 5.punktu, “Publisko aģentūru likuma” 23.panta pirmo daļu un Apes novada domes Finanšu
un tautsaimniecības komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Sociālo jautājumu
komitejas apvienotās sēdes 18.01.2018. lēmumu (prot.Nr.1, 2..p.),
1. Apstiprināt Apes novada pašvaldības aģentūras “Komunālā saimniecība” vidēja termiņa attīstības
stratēģiju 2018. – 2022.gadam (pielikumā).
2. Apstiprināt Apes novada pašvaldības aģentūras “Komunālā saimniecība” darba plānu 2018.gadam
(pielikumā).
3. Par atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt Apes novada pašvaldības aģentūras “Komunālā
saimniecība” direktoru Gundaru PIHLI.

Domes priekšsēdētājs

Pielikums

Jānis LIBERTS

APSTIPRINĀTS
ar Apes novada domes 25.01.2018.
lēmumu Nr.3 (prot. Nr.1, 3.p.)

APES NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS „Komunālā saimniecība” DARBA PLĀNS 2018.GADAM
Darba plāns tiek veidots ar mērķi, lai noteiktu galvenos uzdevumus, pasākumus un atbildīgās personas:
1. Apes novada administratīvās teritorijas apsaimniekošanā, labiekārtošanā un sanitārās tīrības nodrošināšanā;
2. Apes pilsētas kapsētu uzturēšanā;
3. Pašvaldības mežu apsaimniekošanā Apes novada administratīvajā teritorijā;
4. Pašvaldības domes apstiprināto maksas pakalpojumu sniegšanā sabiedrības vajadzību nodrošināšanai Apes novada administratīvajā teritorijā;
5. Pašvaldības ēku apsaimniekošanā Apes novada administratīvajā teritorijā;
6. Publisko pasākumu norišu nodrošināšanā Apes novada administratīvajā teritorijā;
7. Nodarbinātības pasākumu projektu ietvaros bezdarbnieku nodarbināšanas reailizēšanā;
8. Darbinieku kompetences paaugstināšanā.
2018.gadā veicamie uzdevumi:
1.Droša, organizēta un sakārtota vide
Rīcība
1
1.1. Veikt Apes
novada ceļu, ielu,
ietvju ikdienas
uzturēšanu.

Apraksts
2
Uzturēšana tiks nodrošināta atbilstoši
MK224”. Noteikumi par valsts
un pašvaldību autoceļu
ikdienas uzturēšanas prasībām
un to izpildes kontroli.

Sasniedzamie rezultāti
3
Ikdienas tiks uzturētas:
1. ceļi, ielas ar melno segumu 22,76 km;
2. Ielas ar grants (šķembu) segumu 7,055 km;
4. Ielas bez seguma 4,485 km;
5.kopējais pašvaldības autoceļu garums
196,53km

Atbildīgais
4
Aģentūras
direktors,
darbu vadītājs,
uzkopšanas
darba vadītājs

Paredzamie
resursi
5
Aģentūras
budžeta
ietvaros

1
2
1.2. Veikt Apes novada Uzturēšana tiks
publisko teritoriju zaļo nodrošināta atbilstoši
zonu uzturēšanu.
Apes novada domes
Saistošajiem
noteikumiem.

1
1.3. Veikt Apes,
Gaujienas, Trapenes,
Vidagas ielu
apgaismojuma
uzturēšanu
1.4. Veikt lietus ūdens
kanalizācijas
novadgrāvju, ceļu
grāvju un caurteku
funkcionēšanas
nodrošināšanu.

3
Tiks uzturētas:
1. Ielu, ceļu zaļās zonas;
2. Skvēri;
3. Parki
4. Pašvaldības īpašumā un piekritībā esošas zālienu platības
5. Pašvaldības īpašumā un piekritībā esošas teritorijas attīrīšana
no mazvērtīgo un invazīvo sugu augiem;
6. Dzīvžogi;
7. Atkritumu urnas;
8. Puķu dobes;
9. Dīķi Trapenē un Apē
10. Rotaļu laukumi
11. Atpūtas vietas
12. Piemiņas vietas un pieminekļi.
13. Sporta laukumi

2

Funkcionēšana tiks nodrošināta
atbilstoši Būvniecības likumam,
Aizsargjoslu likumam un citiem
normatīvajiem aktiem.

4
Aģentūras
direktors,
darbu
vadītājs,saim
nieki

5
Aģentūras
budžeta
ietvaros

3
Tiks uzturēti darba kārtībā:
1. vadības sadales,
2. apgaismes ķermeņi
3. apgaismes stabi

4
Aģentūras
direktors,
Saimnieki

5
Aģentūras
budžeta
ietvaros

Tiks uzturētas darba kārtībā:
Lietus kanalizācijas sistēma Apes pilsētā,
ceļu novadgrāvji, caurtekas pagastu
teritorijās

Aģentūras
direktors,
saimnieki

Aģentūras
budžeta
ietvaros

2. Apes pilsētas kapsētu apsaimniekošana
Rīcība

Sasniedzamie rezultāti

Apraksts

Nodrošināt Apes
pilsētas kapu darbību.

Atbildīgais
Aģentūras
direktors,
kapsētas
parziņi

Paredzamie
resursi
Aģentūras
budžeta
ietvaros

3. Apes pašvaldības teritorijas dzīvojamo namu apsaimniekošanaun
Rīcība

Apraksts

Sekot līdz māju
tehniskajam,
stāvoklim. .

Veikt jumtu un citu
konstrukciju apsekošanu
sastādīt prioritāro darbu
sarakstu.

Sasniedzamie rezultāti
Plānot un laicīgi veikt tekošos remontus

Atbildīgais
Aģentūras
direktors,
Saimnieki

Paredzamie
resursi
Aģentūras
budžeta
ietvaros

4. Atīrīšanas iekārtu uzraudzība
Rīcība

Apraksts

Nodrošināt Apes
pilsētas, Gaujienas
pagasta, Trapenes
pagasta NAI darbību.

Regulāri veikt iekārtu
monitoringu, apkopes,
remontus.

Sasniedzamie rezultāti
Normatīvajiem aktiem atbilstošs notekūdens.

Atbildīgais
Aģentūras
direktors,
Saimnieki

Paredzamie
resursi
Aģentūras
budžeta
ietvaros

5. Maksas pakalpojumu sniegšana
Rīcība
Sniegt maksas
pakalpojumus.

Apraksts
Maksas pakalpojumu sniegšana tiks
nodrošināta atbilstoši Apes novada
domes saistošajiem noteikumiem.

Sasniedzamie rezultāti

Atbildīgais
Aģentūras
direktors,
vietnieks

Paredzamie
resursi
Aģentūras
ieņēmumu
plāna ietvaros

6. Publisko pasākumu svētku dekorējumu uzstādīšana un novākšana, vietu sakopšana pirms un pēc pasākumiem
Rīcība
Veikt publisko
pasākumu svētku
dekorējumu
uzstādīšanu un
novākšanu, vietu
sakopšanu pirms
un pēc
pasākumiem.

Apraksts
Tiks veikta pašvaldības
rīkoto publisko pasākumu
Apes pilsētā, Gaujienas
pagastā, Trapenes pagastā,
Virešu pagastā svētku
dekorējumu uzstādīšana un
novākšana, vietu sakopšana
pirms un pēc pasākumiem.

Sasniedzamie rezultāti

Atbildīgais

Publiskie pasākumi:
Aģentūras
1. Barikāžu atceres pasākums;
direktors,
2. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākums;
Saimnieki
3. Lieldienu pasākumu noformējuma izvietošana pilsētā;
4. Apes pilsētas svētku pasākumi;
5. Apes pilsētas kapu svētki;
6. Baltijas ceļa atceres dienas pasākums;
7. Apes pilsētas kapu Svecīšu vakars;
8. Lāčplēša dienas svētku noformējuma izvietošana pilsētā;
9. Latvijas Republikas proklamēšanas dienas svētku
noformējuma izvietošana pilsētā;
10. Ziemassvētku un Jaunā gada egles rotāšana un svētku
noformējuma izvietošana pilsētā.

7. Nodarbinātības pasākumu projektu ietvaros bezdarbnieku nodarbināšana
Sasniedzamie
Rīcības virziens
Īss apraksts
rezultāti
Nodarbinātības pasākumu projektu ietvaros Bezdarbnieku
Uzkopšanā
bezdarbnieku nodarbināšanas īstenošana.
nodarbināšana. nodarbināti 8 cilvēki.

Atbildīgais
Aģentūras direktors, darbu vadītājs,

Paredzami
e resursi
Aģentūras
budžeta
ietvaros

Paredzamie
resursi
Aģentūras
budžeta ietvaros

8. Darbinieku kompetences paaugstināšana
Rīcības virziens
Apmeklēt
kvalifikācijas
celšanas seminārus.

Īss apraksts

Sasniedzamie rezultāti

Uzlabot darbinieku kompetenci,
Nodrošinātas apmācības atbilstoši noteiktajam
uzmanību pievēršot specializācijai
mācību apjomam.
un kādas tēmas padziļinātai apguvei. Piedalīšanās semināros un projektos par apmācībām.

Atbildīgais
Aģentūras
direktors,
direktora
vietnieks

Paredzamie
resursi
Aģentūras
budžeta
ietvaros

9. Plānotie attīstības darbi aģentūras budţeta ietvaros
Rīcības virziens
1.1. Veikt
apauguma
noņemšanu
pašvaldības
autoceļiem
1.2. Veikt
būvdarbu
uzraudzību no
pasūtītāja puses
objektos

Domes priekšsēdētājs

Īss apraksts

Sasniedzamie rezultāti

Atbildīgais

Atjaunojot ceļu profilu lai tiktu
novadīts liekais mitrums no
brauktuves , pastiprināt ceļu
brauktuves segumu

Tiks veikta pašvaldības autoceļu apsekošana un
apzināti ceļu posmi . kuros nepieciešams veikt
minētos darbus

Aģentūras
direktors,
būvinženieris

Piedalīties būvsapulcēs, sadarboies
ar būvdarbu veicējiem..

.

Aģentūras
direktors,

Jānis LIBERTS

Paredzamie
resursi
Aģentūras
budžeta
ietvaros
Aģentūras
budžeta
ietvaros

LATVIJAS REPUBLIKA
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Sēdes protokols Nr. 1, 4. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 4

Par noteikumu Nr.1/2018 “Apes novada pašvaldības
autoceļu fonda mērķdotācijas pārvaldīšanas kārtība” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par autoceļiem” 12.panta astoto daļu un Ministru kabineta
11.03.2008. noteikumiem Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto
līdzekļu izlietošanas kārtība”, un Finanšu un tautsaimniecības komitejas, Izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas un Sociālo jautājumu komitejas apvienotās sēdes
18.01.2018. lēmumu
(prot.Nr.1, 2.1..p.),.),
Apstiprināt noteikumus Nr.1/2018 “Apes novada pašvaldības autoceļu fonda mērķdotācijas
pārvaldīšanas kārtība” (pielikumā) .
Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

Apstiprināts
Apes novada domes
25.01.2018. sēdē
Lēmums Nr.4 (prot.Nr.1, 4.p.)
Kārtība apstiprināsta saskaņā ar Latvijas republikas likumu “Par pašvaldībām”21 pantu,
Latvijas republikas likumu „Par autoceļiem” 12. panta astoto daļu,
MK 11.03.2008. noteikumiem Nr.173 Valsts
pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība “ 24.punktu

APES NOVADA PAŠVALDĪBAS AUTOCEĻU FONDA MĒRĶDOTĀCIJAS
PĀRVALDĪŠANAS KĀRTĪBA
1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
1.1. Kārtība nosaka Apes novada autoceļu fonda (turpmāk tekstā – Fonds) sadales, pārvaldīšanas
un izlietošanas kārtību.
1.2. Fonds ir Apes novada domes izveidots, atsevišķi nodalīts naudas līdzekļu kopums. Fonds
veidojas no finansējuma, kas saņemts no Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas.
1.3. Fonda rīkotājs ir Apes novada dome. Fonda līdzekļi glabājas Valsts kasē, kurā atvērts konts
Fonda līdzekļu administrēšanbai.
1.4. Fonda līdzekļus ieskaita un uzkrāj monētajā kontā un to uzskaite ir nodrošināta atsevišķi no
citiem pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumiem un izdevumiem.
1.5. Fonda līdzekļus izlieto atbilstoši apstiprinātām vidējā termiņa programmām (trijiem gadiem).
1.6. Vidējā termiņa plānošanas programmas tiek precizētas pie kārtējā gada pašvaldības budžeta
apstiprināšanas un ja tiek veikti attiecīgi grozījumi pašvaldības budžetā.
2. AUTOCEĻU FONDA IZLIETOJUMA KĀRTĪBA
2.1. Fonda līdzekļus izlieto atbilstoši šādiem mērķiem:
2.1.1. pašvaldību ceļu un ielu ikdienas un periodiskajai uzturēšanai, rekonstrukcijai un
būvniecībai, kā arī satiksmes drošības uzlabošanai;
2.1.2. pašvaldību ceļu un ielu programmu un projektu izstrādāšanai un vadībai;
2.1.3. gājēju un veloceliņu izbūvei un apgaismojuma ierīkošanai gar tiem;
2.1.4. būvuzraudzībai un autoruzraudzībai;
2.1.5. zemes pirkšanai, lai uzlabotu un attīstītu pašvaldību ceļus un ielas;
2.1.6. starpvalstu sadarbības pasākumiem autoceļu nozarē;
2.1.7. pašvaldību ceļu un ielu pārvaldīšanai;
2.1.8. sabiedrības informēšanai par autoceļu nozares jautājumiem;
2.1.9. pašvaldību ceļu un ielu tīkla finansēšanai ņemto kredītu pamatsummas atmaksāšanai;
2.1.10. avārijas seku un dabas katastrofu izraisīto postījumu likvidācijai pašvaldību ceļu un
ielu tīklā;
2.1.11. pašvaldību ceļu un ielu uzturēšanas tehnikas (piemēram, traktortehnika ar ceļu
uzturēšanai piemērotu aprīkojumu, greideri, krūmgrieži un zāles pļaujmašīnas)
uzturēšanai;
2.1.12. Eiropas Savienības struktūrfondu autoceļu un ielu projektu īstenošanai
nepieciešamajam pašvaldību līdzfinansējumam.
2.2. Mērķdotācija nav izmantojama depozītu noguldījumu veidošanai.

3. PĀRSKATU SNIEGŠANA PAR SAĽEMTO AUTOCEĻU FONDA LĪDZEKĻU
IZLIETOJUMU
3.1. Apes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļa pārskatu par autoceļu fonda
izlietojumu, sagatavo atbilstoši MK 2008. gada 11. marta noteikumu Nr.173 "Valsts
pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība"
prasībām un sniedz Satiksmes ministrijā četras reizes gadā šādos termiņos:
3.1.1. par 1. ceturksni – līdz pārskata gada 20. aprīlim;
3.1.2. par 1. pusgadu – līdz pārskata gada 20. jūlijam;
3.1.3. par deviņiem mēnešiem – līdz pārskata gada 20. oktobrim;
3.1.4. par gadu – līdz pārskata gadam sekojošā gada 20. janvārim.
4. INFORMĀCIJAS IESNIEGŠANA
4.1. Gadījumos, ja tiek veiktas izmaiņas pašvaldības autoceļu (ielu) reģistrā, pamatojoties uz
veiktajiem darbiem, Apes novada pašvaldības aģentūras „‟Komunālā saimniecība‟‟ direktors
desmit darba dienu laikā pēc izmaiņu apstiprināšanas VAS „Latvijas valsts autoceļi” iesniedz
Apes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai sarakstus ar šādu informāciju:
4.1.1. ielas nosaukums;
4.1.2. ielas garums metros ar precizitāti līdz vienam metram;
4.1.3. ielas brauktuves platums metros ar precizitāti līdz metra desmitdaļai;
4.1.4. ielas brauktuves laukums kvadrātmetros ar precizitāti līdz vienam kvadrātmetram;
4.1.5. ielas brauktuves seguma veids (melnais, grants (šķembu),bruģakmens vai bez seguma);
4.1.6. tilta atrašanas vieta (upes nosaukums, šķērsojošo ielu nosaukums un citi);
4.1.7. tilta garums metros ar precizitāti līdz metra desmitdaļai;
4.1.8. tilta platums metros līdz metra desmitdaļai;
4.1.9. tilta laukums kvadrātmetros ar precizitāti līdz vienam kvadrātmetram;
4.1.10. autoceļa nosaukums;
4.1.11. autoceļa garums kilometros ar precizitāti līdz 10 metriem;
4.1.12. seguma veidu, ja autoceļu posmi ir ar dažādu segumu, norāda atsevišķi katra posma
garumu ar atšķirīgu segumu.
5. AUTOCEĻU FONDA LĪDZEKĻU PLĀNOŠANAS, UZSKAITES UN KONTROLES
KĀRTĪBA
5.1. Apes novada pašvaldībā par ceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas darbu plānošanu, Fonda
līdzekļu administrēšanu un izlietošanu atbilstoši mērķim saskaņā ar apstiprināto novada
pašvaldības budžetu un vidējā termiņa plānu atbild Apes novada pašvaldības aģentūra
“Komunālā saimniecība”.
5.2. Apes novada pašvaldības izpilddirektors, savas kompetences ietvaros, piedalās budžeta
izstrādē un Fonda līdzekļu izlietošanas kontrolē.
5.3. Pašvaldības finanšu un grāmatvedības nodaļa:
5.3.1. Nodrošina Fonda līdzekļu ieņēmumu un izdevumu uzskaiti un pārskatu sagatavošanu
saskaņā ar likumu "Par grāmatvedību", likumu "Par budžetu un finanšu vadību" un
citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
5.3.2. Veic maksājumu uzskaiti, saskaņā ar valdības un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kā
arī nodrošina pastāvīgu līdzekļu izlietojuma kontroli;
5.3.3. veic norēķinu operācijas no mērķdotācijas līdzekļu konta, iepriekš pārbaudot rekvizītu
atbilstību un maksājumu pareizību.

Domes priekšsēdētājs
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Sēdes protokols Nr. 1, 5. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 5

Par Apes novada pašvaldības autoceļu fonda mērķdotācijas 2018.gadam sadalījumu un
izlietošanas vidējā termiľa programmas 2018. – 2020.gadam apstiprināšanu
Pamatojoties uz Ministru kabineta 11.03.2008. noteikumu Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts
autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 24.punktu, Apes novada domes
29.01.2015. noteikumiem Nr.1/2015 “Apes novada pašvaldības autoceļu fonda mērķdotācijas
2015.gadam pārvaldīšanas kārtība” Finanšu un tautsaimniecības komitejas, Izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas un Sociālo jautājumu komitejas apvienotās sēdes 18.01.2018. lēmumu
(prot.Nr.1, 2.2.p.),

1. Apstiprināt Apes novada pašvaldības autoceļu fonda mērķdotācijas 2018.gada sadalījumu
Apes novadam un izlietošanas vidējā termiņa programmu 2018. – 2020.gadam (pielikums Nr.1 uz
1 lapas);
2. Noteikt, ka programma 2018. un 2020.gadam ir precizējama ik gadu atbilstoši faktiski
pieejamajam finansējumam kārtējā gadā.

Domes priekšsēdētājs

.

Jānis LIBERTS

Apstiprināts ar Apes novada domes
25.01..2018 lēmumu Nr. 5 (protokols Nr.1, 5.p.)

APES NOVADA PAŠVALDĪBAS CEĻU UN IELU FONDA
VIDĒJĀ (TRIJU GADU) TERMIĽA PLĀNS 2018. – 2020.GADAM

Ceļu un ielu fonda vidējā termiľa plāns 2018. – 2020.gadam,
EUR

Teritorijas
nosaukums
Apes novads

Plāns
185 967,-

2018.gads
185 967-, t.sk.:
Autoceļu un ielu uzturēšanai
Autoceļu un ielu būvniecībai, tai skaitā
atjaunošanai, pārbūvei un nojaukšanai

Pavisam kopā

Domes priekšsēdētājs

185 967,-

145 881,-

2019.gads
149 053,136 517,-

2020.gads
149 053,136 517,-

Kopā
484 073,418 915,-

40 086,-

12 536,-

12 536,-

65 158,-

149 053,-

149 053,-

968 146,-

J.LIBERTS
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Sēdes protokols Nr. 1, 6. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 6

Par Apes novada domes 25.01.2018. saistošo noteikumu Nr. 1/2018
„Par Apes novada pašvaldības budţetu 2018.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 2017.gadam” un Apes
novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
Sociālo jautājumu komitejas apvienotās sēdes 18.01.2018. lēmumu (prot.Nr.1, 2.p.),
1. Apstiprināt Apes novada domes 25.01.2018. saistošos noteikumus
pašvaldības budžetu 2018.gadam”.

Nr. 1/2018 „Par Apes novada

Pielikumā :
1. Saistošie noteikumi Nr. 1/2018 „Par Apes novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”uz 2 lapām ar 6 (sešiem) pielikumiem uz 8 lpp.;
2. Apes novada domes priekšsēdētāja J.Liberta “Paskaidrojuma raksts par 2018.gada Apes novada
domes budžetu” uz 6 lpp.

Domes priekšsēdētājs
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Domes sēdes protokols Nr. 1, 6.p
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.1/2018
Apē
APSTIPRINĀTI
ar Apes novada domes
25.01.2018. lēmumu Nr.6
(protokols Nr.1, 6.punkts)
Par Apes novada pašvaldības budţetu 2018.gadam
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
Pamatbudţets

1.Apstiprināt Apes novada pašvaldības domes pamatbudžetu 2018.gadam:
1.1. kārtēja gada ieņēmumos
5 243 317 EUR
1.2. izdevumos atbilstoši valdības funkcijām un ekonomiskajām 6 169 288 EUR
kategorijām
1.3. aizdevumu atmaksājamās pamatsummas
112 871 EUR
2. Novirzīt plānoto izdevumu segšanai naudas līdzekļu
atlikumu uz 2018.gada sākumu

722 993 EUR

3. Apstiprināt līdzekļu atlikumu uz 2018.gada beigām,
444 444 EUR
t.sk. finansējums projektiem pēc līguma
4. Apstiprināt Apes novada pašvaldības domes pamatbudžeta 2018.gada ieņēmumus atbilstoši
ieņēmumu veidiem, izdevumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskām kategorijām saskaņā ar
1.pielikumu.
Speciālais budţets (bez ziedojumiem un dāvinājumiem)
5. Apstiprināt Apes novada pašvaldības domes speciālo budžetu (bez ziedojumiem un
dāvinājumiem) 2018.gadam:
5.1. kārtēja gada ieņēmumos
158 769 EUR
5.2. izdevumos atbilstoši valdības funkcijām un ekonomiskajām
kategorijām

212 451 EUR

6. Novirzīt plānoto izdevumu segšanai naudas līdzekļu
atlikumu uz 2018.gada sākumu
7. Apstiprināt līdzekļu atlikumu uz 2018.gada beigām

66 218 EUR

0 EUR

8. Apstiprināt Apes novada pašvaldības domes speciālā budžeta 2018.gada ieņēmumus atbilstoši
ieņēmumu veidiem, izdevumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskām kategorijām saskaņā ar
2.pielikumu.
Ziedojumi un dāvinājumi
9. Novirzīt ziedojumu un dāvinājumu 2017. gada budžeta atlikumu izdevumu segšanai atbilstoši
ziedojumu mērķiem, saskaņā ar 6.pielikumu
1720 EUR
Pašvaldības aizľēmumi un sniegtie galvojumi
10.. Apstiprināt Apes novada pašvaldības domes aizņēmumu un galvojumu saistības
10.1. aizņēmumu pamatsummas uz 2018. gada sākumu saskaņā 1 993 571 EUR
ar 3.pielikumu,
10.2. galvojumu pamatsummas uz 2018.gada sākumu saskaņā
ar 4.pielikumu.

146 623 EUR

Vispārīgā daļa
11. Pamatbudžeta, speciālā budžeta un ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumu un
izdevumu daļas precizējamas budžeta izpildes gaitā.
12. 2018. gadā tiek turpināta uzsākto projektu finansēšana saskaņā ar līgumu nosacījumiem budžetā
paredzētajā apjomā - 5.pielikums .
13. Noteikt, ka finansēšana starp Apes novada pašvaldības domes Finanšu un grāmatvedības nodaļu
un Gaujienas internātpamatskolas grāmatvedībām tiek nodrošināta ar transfertu starpniecību:
13.1. Apes novada pašvaldības domes Finanšu un grāmatvedības nodaļa izdevumus
konsolidējamo iestāžu finansēšanai uzrāda ekonomiskās klasifikācijas kodā 7230 „Pašvaldību
uzturēšanas izdevumu transferti padotības iestādēm”;
13.2. Konsolidējamo iestāžu grāmatvedības finansēšanas ieņēmumus uzrāda klasifikācijas kodā
19.3.0.0 “Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no augstākas iestādes .”
13.3. Budžetu apstiprina un budžeta izpildes pārskatus konsolidē izslēdzot finansēšanas ieņēmumus,
izdevumus un savstarpējos darījumus institucionālo sektoru līmenī S130321.
14. Lai nodrošinātu attiecīgo pašvaldības funkciju izpildi, iestāžu un struktūrvienību vadītājiem
piešķirto līdzekļu ietvaros, jānodrošina efektīvs un racionāls pašvaldības budžeta līdzekļu
izlietojumu atbilstoši tāmēs plānotajam.
15. Iestāžu un struktūrvienību vadītāji ir atbildīgi par attiecīgas iestādes budžeta izpildi.
16. Iestāžu un struktūrvienību vadītājiem nepieciešamības gadījumos, ir tiesības pieprasīt veikt
iekšējos budžeta pārkārtojumus pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem attiecīgās iestādes vai
struktūrvienības apstiprinātā budžeta ietvaros, iesniedzot pieprasījumu par budžeta pārkārtošanu Apes
novada pašvaldības domei.
Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

Budžeta pilnu tekstu ar pielikumiem skatīt: http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba-3/budzets/
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Sēdes protokols Nr. 1, 7. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 7

Par Apes novada pašvaldības domes 25.01.2018. saistošo noteikumu Nr.2/2018
„Par grozījumiem Apes novada domes 28.06.2013. saistošajos noteikumos Nr.9/2013
„Apes novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.panta
trešo daļu un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas; Sociālo jautājumu
komitejas; Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas apvienotās sēdes 18.01.2018. lēmumu,
protokols Nr. 1, 4.p.,
1. Apstiprināt Apes novada pašvaldības domes 25.01.2018. saistošos noteikumus Nr.2/2018
„Par grozījumiem Apes novada domes 28.06.2013. saistošajos noteikumos Nr.9/2013 „Apes
novada pašvaldības nolikums”” (pielikumā).
2. Saistošie noteikumi trīs darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā 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
www.apesnovads.lv

spēkā

stāšanās

publicēt

tos

pašvaldības

mājas

lapā

Pielikumā
Saistošie noteikumi Nr. 2/2018. „Par grozījumiem Apes novada domes 28.06.2013. saistošajos
noteikumos Nr. 9/2013 „Apes novada pašvaldības nolikums”, noraksts - uz 1 lpp.
ar
paskaidrojuma rakstu uz 1 lpp.
Domes priekšsēdētājs
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Sēdes protokols Nr. 1, 7. p
Apē

APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 25.01.2018. SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.2/2018
APSTIPRINĀTI
ar Apes novada domes 25.01.2018.
lēmumu Nr.7
(prot. Nr.1, 7.p. )
„PAR GROZĪJUMIEM APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 28.06.2013. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS
NR.9/2013
„APES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS””
Izdoti pamatojoties uz likuma
"Par pašvaldībām" 21.panta pirmās
daļas 1.punktu un 24.pantu
1.
Izdarīt šādus grozījumus Apes novada pašvaldības domes 28.06.2013. saistošajos
noteikumos Nr.9/2013 „Apes novada pašvaldības nolikums”, (prot. Nr.11, 1.p. ),
1.1. Izteikt 8. punkta 8.6, 8.16. un 8.23. apakšpunktus šādā redakcijā:
„8.6 Apes novada Bāriņtiesa –(Tirgus iela 5, Ape, Apes nov., LV-4337);
8.16. Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola – (reģistrācijas kods: 90010199059, adrese:
„Vidusskola”, Gaujiena, Gaujienas pag., Apes nov., LV – 4339);
8.23.Trapenes sākumskola – (reģistrācijas kods:
Trapene, Trapenes pag., Apes nov., LV-4348)”.

90010199190, adrese: „Skola”,

1.2. Svītrot 8.punkta 8.29 apakšpunktu.
1.3. Papildināt 8.punktu ar 8.30 apakšpunktu šādā redakcijā:
„ 8.30. Apes novada pašvaldības aģentūra “Komunālā saimniecība”, (reģistrācijas
Nr.90011542968, Dzirnavu iela 14, Ape, Apes novads, LV-4337).”
1.4. Svītrot 9.punkta 9.4. apakšpunktu.
1.5. Izteikt 76.punktu šādā redakcijā:
“76.Pašvaldības dzīvojamo telpu un sociālo dzīvokļu īres līgumus, pamatojoties uz domes
noteiktās institūcijas pieņemto lēmumu, slēdz un glabā Pašvaldības aģentūra “Komunālā
saimniecība”.

1.6. Izteikt 82.punktu šādā redakcijā:
“82. Līgumus par mājas aprūpes pakalpojumu, asistenta pakalpojumu nodrošināšanu, dienesta
inventāra (telefonu ar SOS pogu, drošības pogu, pacēlāja u.c. inventāra) nomu, līgumus par no
vardarbības cietušo bērnu un pieaugušo sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu
dzīvesvietā un institūcijā, krīzes situācijā nonākušo rehabilitācijai institūcijā un ārpus ģimenes
aprūpes pakalpojumu saņemšanu, kā arī līgumus par paredzamajiem pakalpojumiem klientiem
realizējamo projektu ietvaros, par sociālo rehabilitāciju vardarbībā cietušām personām un vardarbību
veikušām pilngadīgām personām, par darbinieku supervīzijām un apmācībām slēdz Apes novada
pašvaldības „Sociālais dienests” un paraksta tā vadītājs.”

Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 25.01.2018. SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.2/2018
„PAR GROZĪJUMIEM APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 28.06.2013. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS
NR.9/2013 „APES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”

Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

3. Informācija par
plānoto projekta 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 priekšsēdētājs

Norādāmā informācija
1.2.Saistošie noteikumi „Par grozījumiem Apes novada domes
28.06.2013. saistošajos noteikumos Nr.9/2013 „Apes novada
pašvaldības nolikums” (turpmāk – Noteikumi) izdoti saskaņā ar
likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 1.punktu un
24.pantu.
1.2.Grozījumi nepieciešami, sakarā ar izmaiņām un papildinājumiem
nosaukumos,
adresēs
atsevišķām
domes
iestādēm
un
struktūrvienībām, kā arī atsevišķu domes nodaļu likvidāciju, kā arī ar
to tiesībām un pienākumiem veikt konkrētas darbības, kā arī atsevišķu
domes nodaļu likvidāciju.
1.3. Grozījumi nepieciešami, sakarā ar papildus funkcijām Apes novada
domes Sociālajam dienestam.
2.1. Noteikumos tiek precizēti un papildināti struktūrvienību un iestāžu
nosaukumi un atrašanās vietas, kā arī atsevišķu domes nodaļu
likvidāciju
2.2. Kā arī noteikts, ka pašvaldības dzīvojamo telpu un sociālo dzīvokļu
īres līgumus, pamatojoties uz domes noteiktās institūcijas pieņemto
lēmumu, slēdz un glabā jaunizveidotā Pašvaldības aģentūra
“Komunālā saimniecība”.
2.3. Kā arī nosaukti Apes novada domes Sociālajam dienestam
noslēdzamie līgumi, kas izriet no papildus funkcijām.
3.1. Saistošie noteikumi pašvaldības budžetu neietekmēs.

4.1. Uzņēmējdarbības vidi noteikumi neietekmē.

5.1. Saistošo noteikumu projekts izskatīts Apes novada domes 2018.gada
18.janvāra Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēdēs
5.2. Informācija pieejama Apes novada pašvaldības mājas lapā
www.apesnovads.lv
6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā veiktas konsultācijas ar
konkrēto iestāžu un struktūrvienību vadītājiem.

Jānis LIBERTS

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
2018.gada 25.janvārī

Sēdes protokols Nr. 1, 8. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.8

Par Apes novada pašvaldības domes 25.01.2018. saistošo noteikumu Nr.3/2018 „Nekustamā
īpašuma nodokļa piemērošana Apes novada administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, otrās daļas 4.punktu,
21.panta pirmās daļas 16.punktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu, 45.pantu, „Par nekustamā īpašuma
nodokli” 1.panta otrās daļas 91.punktu, 9.panta otro daļu un un Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Sociālo jautājumu
komitejas apvienotās sēdes 18.01.2018. lēmumu (prot.Nr.1, 8.p.),
1. Apstiprināt Apes novada pašvaldības domes 25.01.2018. saistošo noteikumu Nr.3/2018
„Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Apes novada administratīvajā teritorijā” 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.3/2018 „Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Apes novada
administratīvajā teritorijā” uz 1 lpp., ar paskaidrojuma rakstu uz 1 lpp.

Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

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
2018.gada 25.janvārī

Sēdes protokols Nr. 1, 8. p

APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 25.01.2018. SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 3/2018
APSTIPRINĀTI
ar Apes novada domes 25.01.2018. sēdes lēmumu Nr.8
(prot. Nr.1, 8.p.)
„NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PIEMĒROŠANA
APES NOVADA ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
1.panta otrās daļas 91.punktu
9.panta otro daļu.
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā 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.
2. Ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek 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 2018.gada 1.janvārī

Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

Apes novada pašvaldības domes 25.01.2018. saistošo noteikumu Nr.3/2018
„Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana
Apes novada administratīvajā teritorijā ”
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

1.1.Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma saskaņā ar likuma „Par
nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 91.punktu, 9.panta otro
daļu, 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. Turklāt,
salīdzinot pēdējos saistošos noteikumus Nr.9/2016 to tiesisko regulējumu
ar Apes novada pašvaldības 2015.gada 29.oktobra saistošo noteikumu
Nr.21/2015 ”Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Apes novada
administratīvajā teritorijā 2016.gadā” tiesisko regulējumu, ir secināms, ka
abu minēto saistošo noteikumu tiesiskais regulējums būtiski neatšķiras.
Līdz ar to nav saskatāma nepieciešamība katru gadu izdot jaunus saistošos
noteikumus ar vienu un to pašu tiesisko regulējumu, kas rada papildus
administratīvo slogu arī pašai pašvaldībai, tādēļ konkrēts gads saistošajos

noteikumos nav norādīts.
2. Īss projekta satura
izklāsts

3. Informācija par
plānoto projekta 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 priekšsēdētājs

2.4. Noteikumos tiek noteikti ar nodokli apliekamie NĪ objekti un
izņēmumi.
2.5. Noteikumos nostiprināts arī NĪN pieauguma apjoms, konkrētiem
gadījumiem, kas nepārsniedz 25%.
2.6. Noteikta arī parādu piedziņas kārtība administratīvā procesa ietvaros.
3.1. Saistošie noteikumi pašvaldības budžetu būtiski neietekmēs.

4.2. Uzņēmējdarbības vidi noteikumi neietekmē.

5.3. Informācija pieejama Apes novada pašvaldības mājas lapā
www.apesnovads.lv
5.4. NĪN maksātāji tiks informēti ar maksājuma paziņojumiem.
6.2. Saistošo noteikumu izstrādes
procesā konsultācijas ar
privātpersonām un Pašvaldības nekustāmā īpašuma nodokļa
administratoru, iestāžu un struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem
veiktas mutiski apzinot personu viedokli.

Jānis LIBERTS

SATUR IEROBEŢOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJU

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
2018.gada 25.janvārī

Sēdes protokols Nr. 1, 9. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 9

Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu Sētas ezerā

Izskatot L.Patmalnieces 08.12.2017. iesniegumu par rūpnieciskās zvejas nomu Sētas ezerā (ar
tīklu garumu 30 metri vai murdu), reģistrēts Apes novada domē 27.12.2017. ar Nr.A/3-16/258 un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu,
27.punktu, Zvejniecības likuma 5.panta 4.daļu, 11.panta 4.1 daļu, Ministru kabineta 23.12.2014.
noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos
ūdeņos” 3.punktu, Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 69., 70. un 87.punktu,
Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas un Sociālo jautājumu komitejas apvienotās sēdes 18.01.2018. lēmumu (prot.Nr.1, 9.p.),
1. Iznomāt L Patmalniecei personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvesvieta xxxxxxxxxxxxxxxx,
rūpnieciskās zvejas tiesības Sētas ezerā ar zvejas tīklu garumu 30 metri vai vienu murdu un
kalendāro gadu līdz 2018.gada 31.decembrim, noslēdzot zvejas nomas līgumu ar Apes
novada domi.
2. Noteikt nomas maksu par zvejas tiesībām izejot no aprēķina – zivju tīkls, par katriem 5 m
(iekšējos ūdeņos) 2,85EUR apmērā gadā; kopā par 30 metriem – 17,10EUR gadā.
3. Uzdot Apes novada domes izpilddirektoram Viesturam DANDENAM noslēgt rūpnieciskās
zvejas tiesību nomas līgumu un informēt par to atbildīgās institūcijas.
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 priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

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
2018.gada 25.janvārī

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

Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu Luksta ezerā

Lēmums nav pieņemts

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

2018.gada 25.janvārī

Sēdes protokols Nr. 1, 11. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 10

Par nekustamā īpašuma “Silenieki”, īpašuma kadastra Nr. 3690 003 0052, Virešu pagasts, Apes
novads, LV-4355 pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 41.panta pirmās
daļas 2.punktu un 77.panta ceturto daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta
pirmo daļu, 8.panta otro un sesto daļu, 10.panta pirmo daļu, 14.panta otro, trešo un ceturto daļu, ka arī
balstoties uz SIA „VINDEKS” 2018.gada 16.janvāra Nekustamā īpašuma – zemes gabala un apbūves
Apes novada Virešu pagasta „Sileniekos” novērtējuma slēdzienu, grāmatvedības informāciju par
izdevumiem par īpašuma novērtēšanu, kā arī atsavināšanas izdevumiem, Apes novada domes Finanšu
un tautsaimniecības komitejas 18.01.2018. lēmumu (prot.Nr.1, 9.p.),
1. Apstiprināt izsolē atsavināmā objekta – nekustamā īpašuma “Silenieki”, kas sastāv no
zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3690 003 0052 ar platību 0,4 ha, 4 būvēm –
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 3690 003 0052 001, klēts ar kadastra
apzīmējumu 3690 003 0052 002, kūts ar kadastra apzīmējumu 3690 003 0052 003,
Šķūņa ar pagrabu ar kadastra apzīmējumu 3690 003 0052 004; kas atrodas “Sileniekos”,
Virešu pagastā, Apes novadā, LV-4355, nosacīto cenu, jeb, sākumcenu 1500,00 EUR
(viens tūkstotis pieci simti eiro 00 centi).
2. Apstiprināt atsavināmā objekta – nekustamā īpašuma “Silenieki”, kas sastāv no zemes
gabala ar kadastra apzīmējumu 3690 003 0052 ar platību 0,4 ha, 4 būvēm – dzīvojamās
mājas ar kadastra apzīmējumu 3690 003 0052 001, klēts ar kadastra apzīmējumu 3690
003 0052 002, kūts ar kadastra apzīmējumu 3690 003 0052 003, Šķūņa ar pagrabu ar
kadastra apzīmējumu 3690 003 0052 004; kas atrodas “Sileniekos”, Virešu pagastā, Apes
novadā, LV-4355, izsoles noteikumus (izsoles noteikumi pielikumā).
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

Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

Pielikums
Apes novada domes
25.01.2018. lēmumam Nr. 10 (prot.Nr.1, 11 p.)
Par nekustamā īpašuma “Silenieki”, īpašuma kadastra Nr. 3690 003 0052, Virešu pagasts, Apes
novads, LV-4355 pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu
IZSOLES NOTEIKUMI
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 17.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu un 77.panta ceturto daļu,

Publiskas personas
mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 8.panta
otro un sesto daļu, 10.panta pirmo daļu,
14.panta otro, trešo un ceturto daļu
1.Vispārīgie jautājumi
Šie noteikumi nosaka atsavināmā objekta – nekustamā īpašuma “Silenieki”, kas sastāv no zemes
gabala ar kadastra apzīmējumu 3690 003 0052 ar platību 0,4 ha, 4 būvēm – dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 3690 003 0052 001, klēts ar kadastra apzīmējumu 3690 003 0052 002, kūts ar
kadastra apzīmējumu 3690 003 0052 003, Šķūņa ar pagrabu ar kadastra apzīmējumu 3690 003 0052
004; kas atrodas “Sileniekos”, Virešu pagastā, Apes novadā, LV-4355, pārdošanu mutiskā izsolē (ar
augšupejošu soli) saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.
2.6.

2.7.
2.8.
2.9.

1. Objekta raksturojums
Nekustamā īpašuma nosaukums
“Silenieki”
Nekustamā īpašuma adrese
“Silenieki”, Virešu pagasts, Apes novads, LV-4355
Nekustamā īpašuma kadastra numurs 3690 003 0052
Nekustamā īpašuma sastāvs
Viens zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 3690
003 0052 ar platību 0,4 ha; 4 būvēm – dzīvojamās
mājas ar kadastra apzīmējumu 3690 003 0052 001,
klēts ar kadastra apzīmējumu 3690 003 0052 002,
kūts ar kadastra apzīmējumu 3690 003 0052 003,
Šķūņa ar pagrabu ar kadastra apzīmējumu 3690 003
0052 004
Zemes vienības kadastra apzīmējums
3690 003 0052
Nekustamā īpašuma tiesību
Virešu pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.175,
nostiprināšana zemesgrāmatā
lēmuma datums 18.01.2011., žurnāla
Nr.300002978690
Nekustamā īpašuma nosacītā cena
1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti eiro 00
centi).
Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo
Nav noteiktas
zemesgrāmatā
Lietu tiesības, kas apgrūtina
- aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu
nekustamo īpašumu
gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem,
kā arī pilsētu lauku teritorijās -0,1 ha
2. Izsoles veids, maksājumi un samaksas kārtība
Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli

3.1.

Izsoles veids

3.2.

Izsoles rīkotājs

3.3.

Izsoles nosacītā cena, jeb, sākumcena

3.4.
3.5.

Izsoles solis
Izsoles nodrošinājuma apmērs

3.6.
3.7.

Izsoles reģistrācijas maksa
Samaksas kārtība

Apes
novada
domes
Pašvaldības
mantas
atsavināšanas un izsoles komisija
1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti eiro 00
centi).
100,00 EUR (viens simts eiro 00 centi)
10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma
sākumcenas 150,00 EUR
(viens simts piecdesmit eiro 00 centi)
20,00 EUR( divdesmit eiro 00 centi)
Maksājumi jāieskaita
Apes novada pašvaldības kontā:
Reģ nr. 90000035872
AS SWEDBANKA,
kods: HABALV2X,
konts LV28 HABA 0551 0258 33523

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 14.03.2018. pulksten 15.30.
4.2. Izsoles dalībnieki pirms izsoles, līdz 14.03.2018. iesniedz nodrošinājumu EUR 150,00 (viens
simts piecdesmit eiro 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 3.7.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 – klientu apkalpošanas centrā no pulksten 9.00 līdz 11.00 un no pulksten 14.00
līdz 16.00, Stacijas ielā 2, Apē, līdz 14.03.2018. plkst. 14.00
4.8. Ar atsavināmo īpašumu var iepazīties Apes novada pašvaldībā, iepriekš sazinoties pa tālruni
Virešu pagasta pārvaldes vadītāju pa e-pastu maris.celmillers@ape.lv , tālrunis 26170191.
5. Izsoles process
5.1. Izsolē var piedalīties, ja izsoles pretendents ir reģistrējies līdz 14.03.2018. plkst. 14.00 un ir
izpildīti izsoles priekšnoteikumi.
5.2. Izsole notiek 14.03.2018. plkst. 15.30, 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 nekustamo
īpašumu par EUR 1 600,00 (divi tūkstotis seši simti euro 00 centi) 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 25.04.2018.
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Sēdes protokols Nr. 1, 12. p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 11
Par Apes novada domes noteikumu Nr.2/2018 “Noteikumi par sociālās aprūpes iestādes
izmaksu aprēķinā iekļaujamajiem izdevumiem” apstiprināšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 15.panta pirmās daļas 7.,
8.punktiem, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, lai nodrošinātu Ministru kabineta noteikumu
Nr.275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā
pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 2.punktā noteikto objektīvi pamatotu cenas
aprēķina metodiku Sociālas aprūpes centrā “Trapene” un Bērnu sociālās aprūpes centrā “Gaujiena”,
ka arī citu prasību izpildi, pamatojoties uz likumu „Par grāmatvedību”, Ministru kabineta
21.10.2003. noteikumiem Nr. 585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”; Ministru
kabineta 15.12.2009. noteikumiem Nr. 1486 „Kārtība, kādā budžeta iestāde kārto grāmatvedības
uzskaiti” un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas, Izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas un Sociālo jautājumu komitejas apvienotās sēdes
18.01.2018. lēmumu
(prot.Nr.1, 10..p.),
Apstiprināt Apes novada domes noteikumus Nr.2/2018 “Noteikumi par sociālās aprūpes
iestādes izmaksu aprēķinā iekļaujamajiem izdevumiem” (pielikumā uz 1 lpp.).

Domes priekšsēdētājs
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APSTIPRINĀTI
ar Apes novada domes
2018.gada 25.janvāra sēdes lēmumu Nr.11
(protokols Nr.1, 12.p.
Apes novada domes noteikumi Nr.2/2018
“Noteikumi par sociālās aprūpes iestādes izmaksu aprēķinā iekļaujamajiem
izdevumiem”
1. Šis nolikums nosaka kādi izdevumi iekļaujami sociālās aprūpes iestādes izmaksu aprēķinā par
vienu personu par uzturēšanos Sociālas aprūpes centrā “Trapene” un Bērnu sociālās aprūpes
centrā “Gaujiena” .

2. Aprēķinot sociālās aprūpes iestādes izmaksas budžeta gadā par vienu personu, izdevumu tāmē
atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem iekļaujami šādi izdevumi:
2.1. atalgojums;
2.2. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;
2.3. izdevumi, kas saistīti ar komandējumiem un dienesta braucieniem, ja tie attiecas uz sociālā
pakalpojuma nodrošināšanu;
2.4. samaksa par pakalpojumiem:
2.4.1. pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi;
2.4.2. izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem;
2.4.3. iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie
izdevumi, ja tie attiecas uz sociālā pakalpojuma nodrošināšanu;
2.4.4. remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo
remontu);
2.4.5. informācijas tehnoloģiju pakalpojumi, ja tie saistīti ar sociālā pakalpojuma
nodrošināšanu;
2.4.6. īres un nomas maksa, ja tā saistīta ar sociālā pakalpojuma nodrošināšanu.
2.5. krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita
pamatkapitāla veidošanā:
2.5.1. biroja preces un inventārs, ja tas saistīts ar sociālā pakalpojuma nodrošināšanu;
2.5.2. kurināmais un enerģētiskie materiāli;
2.5.3. zāles un medicīniskās ierīces, ja tās paredzētas sociālā pakalpojuma saņēmējam;
2.5.4. kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli;
2.5.5. valsts un pašvaldību aprūpē un apgādībā esošo personu uzturēšanas izdevumi;
2.5.6. mācību līdzekļi un materiāli, ja tie paredzēti izglītības iestādes audzēkņiem.
3. Aprēķinot mēneša izmaksu kopējā summa dalāma ar gada mēnešu skaitu un vidējo klientu skaitu
gadā.
4. Aprēķinot dienas izmaksas kopējā summa dalāma ar vidējo klientu skaitu gadā un gada dienu
skaitu.
5. Sociālās aprūpes iestādes apstiprināmās izmaksas nedrīkst pārsniegt 2.punktā noteikto izmaksu
summu, par samazinātu izmaksu apstiprināšanu lemj attiecīga institūcija lēmumu sociāli un
ekonomiski pamatojot.
6. Aprēķinātās izmaksas izskatāmas un apstiprināmas secīgi Sociālo jautājumu komitejā, Finanšu un
tautsaimniecības pastāvīgajā komitejā un pieņemot galēju lēmumu lēmumu Apes novada
pašvaldības domes sēdē.
7. Izmaksas apstiprināmas ne vēlāk kā līdz nākošā gada pašvaldības budžeta apstiprināšanai.
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Sēdes protokols Nr. 1, 13. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 12

Par izmaiľām Apes novada domes Iepirkumu komisija sastāvā
Pamatojoties uz Jāņa LOČA 11.01.2018 gada iesniegumu, kas saņemts Apes novada domē
28.12.2017 un reģistrēts ar Nr. A3-12-1/41, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
24.punktu, Apes novada domes 22.08.2013. lēmumu Nr.268 (prot. Nr.15, 5.p.) “ Apes novada domes
Iepirkumu komisijas nolikums apstiprināšanu 1.6., 3.2. punktu, Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Sociālo jautājumu
komitejas apvienotās sēdes 18.01.2018. lēmumu (prot.Nr.1, 13..p.),
1.
2.

Ievēlēt Jāni LOČU par Apes novada domes Iepirkuma komisijas locekli.
Lēmums stājas spēkā likumā noteiktajā kārtībā.
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Sēdes protokols Nr. 1, 14. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 13

Par Trapenes sākumskolas 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, un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas,
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Sociālo jautājumu komitejas apvienotās sēdes
18.01.2018 lēmumu (prot.Nr.1, 12.p.),
1. Apstiprināt Trapenes sākumskolas vienreizējus maksas pakalpojumus:
1.1. ēdināšana projekta dalībniekiem Nord Plus– EUR 6.39 (seši eiro 39 centi)
vienai personai 1 porcija .
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Sēdes protokols Nr. 1, 15. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 14

Par grozījumiem domes 24.08.2017. lēmumā Nr.132 (prot.Nr.14, 9.p.)
“Par Gaujienas internātpamatskolas sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu”
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas
14. punkta g) apakšpunktu, un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas, Izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas un Sociālo jautājumu komitejas apvienotās sēdes 18.01.2018.
lēmumu (prot.Nr.1, 15..p.),
1. Izdarīt grozījumus domes 24.08.2017. lēmumā Nr.132 (prot.Nr.14, 9.p.) “Par Gaujienas
internātpamatskolas sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu”(pielikumā).
2. Lēmums spēkā ar 01.01.2018.

Domes priekšsēdētājs
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Pielikums
Apes novada domes
25.01.2018. lēmumam
Nr.14 (prot.Nr.1, 15)
2.pielikums Ministru
kabineta2011.gada 3.maija
noteikumiem Nr.333

Gaujienas

maksas pakalpojumu cenrādis

internātpamatskolas
ar 2018.gada 1.janvāri

Nr.p.k.

Mērvienības

Pakalpojuma veids
Komunālo maksājumu
tarifi
Dzīvojamā māja "Rīti"
Aukstais ūdens
Kanalizācija

3
3.1
3.2
3.3
3.7 Dzīvoklis "Internātskola"
3.8 Aukstais ūdens
3.9 Kanalizācija
Telpu noma
4 zobārsniecības
pakalpojumu sniegšanai
4.1 Aukstais ūdens
4.2 Kanalizācija

Cena bez
PVN
(EUR)

PVN (EUR)

Cena
ar
PVN
(EUR)

1m3
1m3

0.82
1.03

0.82
1.03

1m3
1m3

0.82
1.03

0.82
1.03

1m3
1m3

0.82
1.03

0.82
1.03
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Sēdes protokols Nr. 1, 16. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 15

Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Apes novada domes Sociālās aprūpes centrā
“Trapene”
Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta g) apakšpunktu,
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 20. pantu, Finanšu un tautsaimniecības komitejas, Izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas un Sociālo jautājumu komitejas apvienotās sēdes 18.01.2018.
lēmumu (prot.Nr.1, 16.p.),
Apstiprināt Apes novada Sociālās aprūpes centra „Trapene” sniegtos maksas pakalpojumus:
Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Maksa EUR
(bez PVN)

PVN

1.

Ēdināšanas pakalpojumi
Pusdienas pieaugušajiem
1 ēdiens

1 personai

0.77

0,16

Maksa
EUR (ar
PVN)
0.93

1. Pakalpojuma maksātāji ir Sociālās aprūpes centra “Trapene” darbinieki, kuri saņem attiecīgos
pakalpojumus pēc vienošanās.
2. Atbildīgais Sociālās aprūpes centra „Trapene” direktore Dina Jāņekalne.
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Sēdes protokols Nr. 1, 17. p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 16
.
Par izglītības procesa nodrošināšanu
Lai nodrošinātu nepārtrauktu izglītības procesu Apes novada pašvaldības izglītības iestādēs,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas
23.punktu, Izglītības likuma 60. panta trešo daļu un saskaņā ar Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Sociālo jautājumu
komitejas apvienotās sēdes 18.01.2018. lēmumu (prot.Nr.1, 16.p.),
1. Noteikt, ka transporta izdevumi nepieciešamo (deficīto) pedagogu amatiem, saskaņā ar izglītības
iestādes vadītāja rīkojumu, tiek segti sekojošā kārtībā un apjomā:
1.1. Sabiedriskā transporta (izņemot taksometra pakalpojumus) izdevumi no dzīvesvietas līdz
izglītības iestādei un atpakaļ, vienam pedagogam nepārsniedzot EUR40.00 mēnesī,
pamatojoties uz Finanšu un grāmatvedības nodaļā (līdz nākamā mēneša piektajam datumam)
iesniegtajām sabiedriskā transporta biļetēm;
1.2. Izdevumi par personīgā transportlīdzekļa izmantošanu (degvielas izdevumi) nokļūšanai darba
vietā un atpakaļ, vienam pedagogam nepārsniedzot EUR40.00 mēnesī, pamatojoties uz
Finanšu un grāmatvedības nodaļā (līdz nākamā mēneša piektajam datumam) iesniegtajiem
degvielas pirkuma čekiem.

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

3. Finansējumu nodrošināt no attiecīgās izglītības iestādes budžeta.
4. Noteikt, ka atbildīgi par lēmuma izpildi ir Apes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāji.
5. Lēmums stājas spēkā likumā noteiktajā kārtībā un ir attiecināms uz 2017./2018. mācību gada
2.pusgadu - laika periodu no 01.01.2018. līdz 31.08.2018. un 2018./2019.mācību gada 1.pusgadu –
laika periodu no 02.09.2018.līdz 31.12.2018.
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Sēdes protokols Nr. 1, 18. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 17

Par grozījumiem Apes novada domes 26.10.2017. lēmumā Nr.179(prot.Nr.18,7.p)
“Par Apes novada pašvaldības iestāţu amatpersonu
un darbinieku amatu kataloga un mēnešalgas apstiprināšanu”
(Sociālā dienesta aprūpētājs Virešos)
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", un saskaņā ar Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas, Izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas un Sociālo jautājumu komitejas apvienotās sēdes 18.01.2018.
lēmumu (prot.Nr.1, 17.p.),
veikt grozījumus Apes novada domes 26.10.2017. lēmuma Nr.179 (prot.Nr.18,7.p) “Par Apes
novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku amatu kataloga un mēnešalgas apstiprināšanu”
1. 1.pielikumā “Amatu katalogs” 39.punktā “Sociālais darbs”, pievienojot amatu “Sociālā dienesta
aprūpētājs Virešos”:
Saime
(apakš
saime),
līmenis

Amata
nosaukums

Līmeņa
raksturojums

Amata paraugapraksts

Vienādo
amatu
skaits

Mēnešalgu
grupa
atbilstoši
līmenim

I

Sociālā
dienesta
aprūpētājs
Virešos

Strādā cita
speciālista
pārraudzībā,
veic vienkāršus
aprūpes darbus

Strādā cita
speciālista vadībā
Tīra un uzkopj telpas
Apkopj klientus
Atbilstoši sarakstam
nodrošina klientu
apkopšanai
nepieciešamo
materiālu un
priekšmetu
pieejamību
Pavada klientus

1

3

Mēnešalgu
diapazons

2.pielikumā “Apes novada domes, administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un mēnešalgas saraksts
Apē”, papildinot 2.4. sadaļu “Sociālais dienests” ar amatu “Aprūpētājs Virešos” šādā redakcijā:

2.4. Sociālais dienests
Mēnešalga
normālajam
darba laikam
Aprūpētājs
Virešos

Mēnešalga
nepilnajam darba
laikam

Piezīmes
Mēnešalga kopā
0.4

Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

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

2018.gada 25.janvārī

Sēdes protokols Nr. 1, 19. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 18

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, un saskaņā ar Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas,
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Sociālo jautājumu komitejas apvienotās sēdes
18.01.2018. lēmumu (prot.Nr.1, 17.p.),
Nolemj:
1.Apstiprināt Apes novada Sociālā dienesta darbinieku vienoto amatu sarakstu 2018.gadam. Pielikums
Nr.1.

Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

SATUR IEROBEŢOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJU
Pielikums
Apes novada domes 25.01.2018.
lēmumam Nr.18 (prot.Nr.1, 19 p.)

Apes novada Sociālā dienesta
amatu saraksts 2018.gadam

Amata nosaukums
Vadītājs
Sociālais darbinieks Apē
darbam ar ģimeni un bērniem
Sociālais darbinieks Apē
darbam ar veciem cilvēkiem
Sociālais darbinieks Gaujienā,
Virešos
Sociālais darbinieks Trapenē
Psihologs
Aprūpētājs Apē
Aprūpētājs Gaujienā
Aprūpētājs Trapenē
Aprūpētājs Virešos
Automobiļa vadītājs
Sabiedrības veselības
speciālists

Domes priekšsēdētājs

Prof.klasi
-fikatora
kods
1344 03
2635 03

Amata
Līmenis
10
8

2635 04
8
2635 01
2635 01
2634 01
5322 02
5322 02
5322 02
5322 02
8322 01
2263 07

8
8
8
3
3
3
3
6
7

Jānis LIBERTS

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
2018.gada 25.janvārī

Sēdes protokols Nr. 1, 20. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 19

Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
3648 008 0020 Gaujienas pagastā sagatavošanu atsavināšanai
Izskatot SIA „ZZK AGRO”, reģ.Nr. 44103034891, juridiskā adrese: „Vecdrīzuļi”, Virešu pagasts,
Apes novads, LV-4355, iesniegumu, kas saņemts 16.01.2018., un reģistrēts ar Nr. A/3-16/70, par Apes
novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3648 008 0020 Gaujienas
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, un
saskaņā ar Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas, Izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas un Sociālo jautājumu komitejas apvienotās sēdes
18.01.2018. lēmumu
(prot.Nr.1, 17.p.),
1. Sagatavot atsavināšanai Apes novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 3648 008 0020 Gaujienas pagastā, ar platību 4,2 ha.
2. Uzdot Teritorijas attīstības nodaļas vadītājam J.Ronimoisam reģistrēt zemesgrāmatā uz Apes
novada pašvaldības vārda zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3648 008 0020 Gaujienas
pagastā, ar platību 4,2 ha.
3. Slēgt vienošanos ar atsavināšanas pieteicēju SIA „ZZK AGRO”, reģ.Nr. 44103034891, 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 priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

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
2018.gada 25.janvārī

Sēdes protokols Nr. 1, 21. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.20

Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
3690 002 0190 Virešu pagastā sagatavošanu atsavināšanai
Izskatot SIA „Vireši”, reģ.Nr. 43203000568, juridiskā adrese: „Vidaga”, Vidaga, Virešu
pagasts, Apes novads, LV-4355, iesniegumu, kas saņemts 16.01.2018, kas reģistrēts ar A/3-16/70.1.
par Apes novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3648 002 0190
Virešu 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, un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas, Izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas un Sociālo jautājumu komitejas apvienotās sēdes
18.01.2018. lēmumu
(prot.Nr.1, 20.p.),

1. Sagatavot atsavināšanai Apes novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 3690 002 0190 Virešu pagastā, ar platību 0,3519 ha.
2. Uzdot Teritorijas attīstības nodaļas vadītājam J.Ronimoisam reģistrēt zemesgrāmatā uz
Apes novada pašvaldības vārda zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3690 002 0190
Virešu pagastā, ar platību 0,3519 ha.
3. Slēgt vienošanos ar atsavināšanas pieteicēju SIA „Vireši”, reģ.Nr. 43203000568, 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 priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS
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Reģ. Nr. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
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Sēdes protokols Nr. 1, 22. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 21

Par dalību Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma “Atbalsts
LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma 19.2.
„Darbības īstenošana saskaľā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” izsludinātajā
projektu konkursā
(Bērnu rotaļu laukuma izveide Gaujienā)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.,6. un 10.punktu, 21.panta pirmās
daļas 23.punktu, un ievērojot Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma
“Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma “Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, stratēģiskais mērķis M2
“Kvalitatīvas dzīves vides veidošana”, Rīcība 2.2. “Saturīga brīvā laika pavadīšana”, vadlīnijas un
noteikumus, un saskaņā ar Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas, Izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas un Sociālo jautājumu komitejas apvienotās sēdes 18.01.2018.
lēmumu (prot.Nr.1, 21.1.p.),
1. Atbalstīt Apes novada domes dalību Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam
pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)”
apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju”, stratēģiskais mērķis M2 “Kvalitatīvas dzīves vides veidošana”, Rīcība 2.2. “Saturīga
brīvā laika pavadīšana”, atklātā projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Bērnu rotaļu
laukuma izveide Gaujienā”.
2. Noteikt projekta kopējās attiecināmās izmaksas 9395,14 EUR (deviņi tūkstoši trīs simti
deviņdesmit pieci eiro un 14 centi), no kurām:
2.1.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) LEADER pieejas
finansējums ir 90% jeb 8455,63 EUR (astoņi tūkstoši četri simti piecdesmit pieci eiro
un 63 centi).

2.2.

Apes novada domes līdzfinansējums ir 10% jeb 939,51 EUR (deviņi simti trīsdesmit
deviņi eiro un 51 cents).

3. Projekta līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta kopējām attiecināmām izmaksām un
priekšfinansējumu 80% no ELFLA LEADER piešķirtā finansējuma nodrošināt no Apes novada
domes 2018.gada budžeta līdzekļiem.

4. Atbildīgais par projekta dokumentācijas sagatavošanu Apes novada domes teritorijas attīstības
nodaļas projektu vadītāja Daiga Bojāre un atbildīgais par projekta realizācijas gaitu Gaujienas
tūrisma informācijas centra vadītāja Sanita Sproģe.
Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
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Sēdes protokols Nr. 1, 23. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 22

Par dalību Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma “Atbalsts
LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma 19.2.
„Darbības īstenošana saskaľā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” izsludinātajā
projektu konkursā
( Izglītojoša bērnu un jauniešu vasaras nometne “Iesaistīts = atbildīgs”)
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 Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam
pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma
“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, stratēģiskais mērķis
M2 “Kvalitatīvas dzīves vides veidošana”, Rīcība 2.2. “Saturīga brīvā laika pavadīšana”, vadlīnijas un
noteikumus, un saskaņā ar Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas, Izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas un Sociālo jautājumu komitejas apvienotās sēdes 18.01.2018.
lēmumu (prot.Nr.1, 21.2..p.),
1. Atbalstīt biedrības “Pagasta attīstības grupa “Vireši”” dalību Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai
(sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, stratēģiskais mērķis M2 “Kvalitatīvas
dzīves vides veidošana”, Rīcība 2.2. “Saturīga brīvā laika pavadīšana”, atklātā projektu
konkursā ar projekta pieteikumu “Izglītojoša bērnu un jauniešu vasaras nometne
“Iesaistīts = atbildīgs””.
2. Noteikt projekta kopējās attiecināmās izmaksas 6617,42 EUR (seši tūkstoši seši simti
septiņpadsmit euro un 42 centi), no kurām:
2.1. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) LEADER pieejamais
finansējums ir 90% jeb 5955,68 EUR (pieci tūkstoši deviņi simti piecdesmit pieci euro
un 68 centi).
2.2. Apes novada domes līdzfinansējums ir 10% jeb 661,74 EUR (seši simti sešdesmit viens
euro un 74 centi).
3. Projekta līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta kopējām attiecināmām izmaksām nodrošināt
no Apes novada domes 2018.gada budžeta līdzekļiem.

4. Atbildīgais par konsultēšanu projekta dokumentācijas sagatavošanā Apes novada domes
teritorijas attīstības nodaļas projektu vadītāja Daiga Bojāre un atbildīgais par projekta
realizācijas gaitu Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas direktora vietniece Una Reķe.
Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS
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Sēdes protokols Nr. 1, 24. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 23

Par dalību Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma “Atbalsts
LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma 19.2.
„Darbības īstenošana saskaľā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” izsludinātajā
projektu konkursā“
(Rotaļu laukuma Vidagas bērniem labiekārtošana)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2., 4., 6. un 10.punktu, 21.panta
pirmās daļas 23.punktu un ievērojot Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam
pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma
“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, stratēģiskais mērķis
M2 “Kvalitatīvas dzīves vides veidošana”, Rīcība 2.2. “Saturīga brīvā laika pavadīšana”, vadlīnijas un
noteikumus, un saskaņā ar Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas, Izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas un Sociālo jautājumu komitejas apvienotās sēdes 18.01.2018.
lēmumu (prot.Nr.1, 21.3.p.),
1. Atbalstīt Apes novada domes dalību Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. –
2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā
attīstība)” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju”, stratēģiskais mērķis M2 “Kvalitatīvas dzīves vides veidošana”,
Rīcība 2.2. “Saturīga brīvā laika pavadīšana”, atklātā projektu konkursā ar projekta
pieteikumu “Rotaļu laukuma Vidagas bērniem labiekārtošana”.
2. Noteikt projekta kopējās attiecināmās izmaksas 15500 EUR (piecpadsmit tūkstoši pieci simti
euro un 00 centi), no kurām:
2.1. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) LEADER pieejamais
finansējums ir 90% jeb 13950 EUR (trīspadsmit tūkstoši deviņi simti piecdesmit euro
un 00 centi).
2.2. Apes novada domes līdzfinansējums ir 10% jeb 1550.00 EUR (viens tūkstotis pieci
simti piecdesmit euro un 00 centi).
3. Projekta līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta kopējām attiecināmām izmaksām un
priekšfinansējumu 80% no ELFLA LEADER piešķirtā finansējuma nodrošināt no Apes novada
domes 2018.gada budžeta līdzekļiem.

4. Atbildīgais par projekta dokumentācijas sagatavošanu Apes novada domes teritorijas attīstības
nodaļas projektu vadītāja Daiga Bojāre un atbildīgais par projekta realizācijas gaitu Dāvja
Ozoliņa Apes vidusskolas direktora vietniece Una Reķe.

Domes priekšsēdētājs
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Sēdes protokols Nr. 1, 25. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 24

Par dalību Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma “Atbalsts
LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma 19.2.
„Darbības īstenošana saskaľā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” izsludinātajā
projektu konkursā
(Amata prasmju centra izveide Virešu pagastā)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4., 5. un 10.punktu, 21.panta pirmās
daļas 23.punktu, un ievērojot Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma
“Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma “Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, stratēģiskais mērķis M2
“Kvalitatīvas dzīves vides veidošana”, Rīcība 2.2. “Saturīga brīvā laika pavadīšana”, vadlīnijas un
noteikumus, un saskaņā ar Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas, Izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas un Sociālo jautājumu komitejas apvienotās sēdes 18.01.2018.
lēmumu (prot.Nr.1, 21.4.p.),
1. Atbalstīt Apes novada domes dalību Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. –
2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā
attīstība)” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju”, stratēģiskais mērķis M2 “Kvalitatīvas dzīves vides veidošana”,
Rīcība 2.2. “Saturīga brīvā laika pavadīšana”, atklātā projektu konkursā ar projekta
pieteikumu “Amata prasmju centra izveide Virešu pagastā”.
2. Noteikt projekta kopējās attiecināmās izmaksas 9500 EUR (deviņi tūkstoši pieci simti euro un
00 centi), no kurām:
2.1. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) LEADER pieejamais
finansējums ir 90% jeb 8550 EUR (astoņi tūkstoši pieci simti piecdesmit euro un 00
centi).
2.2. Apes novada domes līdzfinansējums ir 10% jeb 950.00 EUR (deviņi simti piecdesmit
euro un 00 centi).
3. Projekta līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta kopējām attiecināmām izmaksām un
priekšfinansējumu 80% no ELFLA LEADER piešķirtā finansējuma nodrošināt no Apes novada
domes 2018.gada budžeta līdzekļiem.

4. Atbildīgais par projekta dokumentācijas sagatavošanu Apes novada domes teritorijas attīstības
nodaļas projektu vadītāja Daiga Bojāre un atbildīgais par projekta realizācijas gaitu Dāvja
Ozoliņa Apes vidusskolas direktora vietniece Una Reķe.
Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

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
2018.gada 25.janvārī

Sēdes protokols Nr. 1, 26. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 25

Par dalību Latvijas Vides aizsardzības fonda izsludinātā projektu konkursā „Ūdeľu
aizsardzība” aktivitātes „Publisko ūdeľu pārvaldība” apakšaktivitātē – 3.1. “Plānošanas
dokumentu izstrāde publisko ūdeľu pārvaldībai”
(Zvārtavas ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.,3. un 10.punktu, 21.panta pirmās
daļas 23.punktu un ievērojot Latvijas Vides aizsardzības fonda apstiprinātās vadlīnijas un noteikumus,
un saskaņā ar Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas, Izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas un Sociālo jautājumu komitejas apvienotās sēdes 18.01.2018. lēmumu
(prot.Nr.1, 22.p.),
1.

Atbalstīt Apes novada domes dalību Latvijas Vides aizsardzības fonda izsludinātā projektu
konkursā „Ūdeņu aizsardzība” aktivitātes „Publisko ūdeņu pārvaldība” apakšaktivitātē – 3.1.
“Plānošanas dokumentu izstrāde publisko ūdeņu pārvaldībai”, iesniedzot projekta pieteikumu
“Zvārtavas ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde”.

2.

Noteikt projekta kopējās indikatīvās attiecināmās izmaksas EUR 6000,00 (seši tūkstoši eiro un
00 centi), no tām Latvijas Vides aizsardzības fonda finansējums 100% apmērā vai EUR 6000,00
(seši tūkstoši eiro un 00 centi).

3.

Atbildīgais par projekta realizāciju Apes novada domes Teritorijas attīstības nodaļas darbiniece
Inese MUCENIECE.

Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
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Sēdes protokols Nr. 1, 27. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 26

Par dalību Latvijas Vides aizsardzības fonda izsludinātā projektu konkursā „Ūdeľu
aizsardzība” aktivitātes „Publisko ūdeľu pārvaldība” apakšaktivitātē – 3.2. “Publisko ūdeľu
pārvaldības praktiskās aktivitātes”
(Zvārtavas ezera apsaimniekošanas pasākumu veikšana)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.,3. un 10.punktu, 21.panta pirmās
daļas 23.punktu un ievērojot Latvijas Vides aizsardzības fonda apstiprinātās vadlīnijas un noteikumus,
un saskaņā ar Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas, Izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas un Sociālo jautājumu komitejas apvienotās sēdes 18.01.2018. lēmumu
(prot.Nr.1, 22.p.),
1. Atbalstīt Apes novada domes dalību Latvijas Vides aizsardzības fonda izsludinātā projektu
konkursā „Ūdeņu aizsardzība” aktivitātes „Publisko ūdeņu pārvaldība” apakšaktivitātē – 3.2.
“Publisko ūdeņu pārvaldības praktiskās aktivitātes” iesniedzot projekta pieteikumu “Zvārtavas
ezera apsaimniekošanas pasākumu veikšana”.
2. Noteikt projekta kopējās indikatīvās attiecināmās izmaksas EUR 10000,00 (desmit tūkstoši eiro un
00 centi), no tām:
2.1.Latvijas Vides aizsardzības fonda finansējums 90 % apmērā vai EUR 9000,00 (deviņi
tūkstoši eiro un 00 centi).
2.2.Apes novada domes līdzfinansējums 10% vai 1000,00 EUR (viens tūkstotis eiro un 00
centi).
3. Finansējuma avots – Apes novada domes budžeta līdzekļi.
4. Atbildīgais par projekta realizāciju Apes novada domes Teritorijas attīstības nodaļas darbiniece
Inese MUCENIECE.
Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

LATVIJAS REPUBLIKA
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Sēdes protokols Nr. 1, 28. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 27

Par saistību uzľemšanos un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības
risinājuma īstenošanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 6., 7., 8. un
10.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu un 97.pantu, Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija
noteikumu Nr.313 „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta
mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un
ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem”
9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi” 16.1.apakšpunktu, 16.1 un
17.punktiem, pamatojoties uz vispārējo vienošanos Nr.9.2.2.1./15/I/003 par Eiropas Sociālā fonda
līdzfinansētā projekta “Vidzeme iekļauj” realizāciju. Pašvaldībām, kas ir sadarbības partneri projektā
“Vidzeme iekļauj” un būs iekļautas DI plānā, ir jāīsteno izvēlēto sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājums un jāiesniedz projekta pieteikums Eiropas Savienības
fondu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt
pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei
un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 871 “Darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu
infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un
integrācijai
sabiedrībā”
9.3.1.1.
pasākuma
“Pakalpojumu
infrastruktūras
attīstība
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas
īstenošanas noteikumi” un Apes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam noteikto vidēja
termiņa prioritāšu rīcības virzieniem RV5 Medicīnas un sociālo pakalpojumu infrastruktūra un U15
uzdevumiem “Sociālo apstākļu uzlabošanā aktivitātēs” R 2.61. “Sociālo pakalpojumu klāsta
paplašināšana”,
1. Atbalstīt projekta iesnieguma sagatavošanu Eiropas Savienības fondu Darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru
bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai
sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu
īstenošanai” otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā.
2. Apstiprināt projekta indikatīvās izmaksas ne mazāk kā EUR49519,00 (četrdesmit deviņi tūkstoši
pieci simti deviņpadsmit euro un 00 centi), no kura:
2.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ar snieguma rezervi ir 85% jeb EUR42091.15
(četrdesmit divi tūkstoši deviņdesmit viens euro un 15 centi);

2.2. Nacionālais publiskais līdzfinansējums (Apes novada domes līdzfinansējums un valsts
budžeta dotācija) ir indikatīvi ne mazāk kā 15% jeb EUR7427.85 (septiņi tūkstoši četri simti
divdesmit septiņi euro un 85 centi), no kura:
2.2.1. Apes novada domes līdzfinansējums ir 70% jeb EUR 5199.50 (pieci tūkstoši viens
simts deviņdesmit deviņi euro un 50 centi),
2.2.2. valsts budžeta dotācija ir 30% jeb EUR 2228.35 (divi tūkstoši divi simti divdesmit
astoņi euro un 35 centi)
3. Noteikt, ka balstoties uz esošās situācijas izpēti un analīzi, DI plāna mērķis ir rast optimālu
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstību un izvietojumu reģiona pašvaldībās, nosakot
Apes novadā rekomendēto pakalpojumu izvietojumu un sasniedzamiem rezultātiem:
3.1. Dienas aprūpes centra izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) Apes novada
pašvaldības īpašumā “Skola”, Trapene, Trapenes pagasts, Apes novads.\,
3.2. Izveidot Dienas aprūpes centrā personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) 9 (deviņas)
pakalpojumu vietas (rezultatīvais rādītājs).
4. Noteikt atbildīgo par projekta realizāciju Apes novada sociālā dienesta vadītāju Maiju
KĀRKLIŅU.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
6. Ar šā lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Apes novada domes 28.12.2017. lēmuma Nr. 217 “Par
dalību Vidzemes plānošanas reģiona projektā „Vidzeme iekļauj”” redakcija.
Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

