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 22.februārī

Sēdes protokols Nr. 2, 1. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 28

Par Apes novada pašvaldības ceļu saraksta apstiprināšanu iesniegšanai Lauku attīstības
programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku
apvidos” projektu konkursā
Ņemot vērā Apes novada domes 2016.gada 28.janvāra lēmumu Nr. 6 “Par Apes novada
pašvaldības dalību Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos” projektu konkursā un par atlases kritēriju apstiprināšanu” tika
veikta pašvaldības ceļu izvērtēšana un noteikts projekta konkursā iesniedzamo pašvaldības ceļu saraksts.
2017. gada laikā tika veikta būvprojektu izstrāde. 2018.gada janvārī tika veikta būvdarbu
iepirkumu procedūra. Iepirkumā piedāvātā cena ievērojami pārsniedz sākotnēji plānoto līdzekļu apjomu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3.punktu un 15.panta pirmās
daļas 2. punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, 2015.gada 18.augusta Ministru kabineta noteikumiem
Nr. 475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma “Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā”, Apes novada domes
Finanšu un tautsaimniecības komitejas 15.02.2018. lēmumu (prot.Nr.2, 1.p.),
1. Piedalīties Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos” projektu konkursā.
2. Sagatavot projekta pieteikumu projektu konkursā par šādiem Apes novada pašvaldības ceļiem
vai to posmiem:
2.1. Ceļa “A.c.V411-Čiekuri-Gargrīdas-Druvkalni” posma pārbūve (0,00 līdz 1,70 km).
2.2. Ceļa “Kristiņi – Stādzeni” pārbūve (0,00 līdz 1,5).
2.3. Ceļa “Trapene – Lejastrapene” posma pārbūve (0,65 līdz 2,6 km).
3. Veikt būvprojekta “Apes novada pašvaldības autoceļa “Ape – Kalpaki – Silmaļi” pārbūve Pk
64+00 – Pk 94+65” sadalīšanu kārtās. Pēc sadalīšanas pabeigšanas gatavot projekta pieteikumu
par pirmo kārtu.
4. Izslēgt no šīs projekta aktivitātes pašvaldības autoceļa “Zvārtava – Sili” posma pārbūves darbus.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Viesturam DANDENAM.
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 22.februārī

Sēdes protokols Nr. 2, 3. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 29

Par Apes novada Attīstības programmas 2014 – 2020 gadam grozījumu izstrādi

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas attīstības
plānošanas likuma 2.panta desmito daļu un 11.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2014.gada
14.oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” sadaļu Nr. 3.2. 3.2. “Attīstības programmas saturs” , un Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 15.02.2018. lēmumu (prot. Nr,2, 3.p.),
1. Uzsākt Apes novada attīstības programmas 2014. -2020. gadam grozījumu izstrādi.
2. Apstiprināt Apes novada Attīstības programmas grozījumu izstrādes darba grupas sastāvu atbilstoši
pielikumam Nr. 1.
3. Apstiprināt darba uzdevumu Apes novada Attīstības programmas grozījumu izstrādei atbilstoši
pielikumam Nr.2.
4. Apstiprināt Apes novada Attīstības programmas grozījumu izstrādes grafiku atbilstoši pielikumam
Nr.3.

Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

Pielikums Nr. 1
Apes novada domes 22.02.2018.
lēmumam Nr. 29 (prot.Nr.2, 3.p.)

Apes novada Attīstības programmas grozījumu izstrādes darba grupu
1. Viesturs DANDENS , pašvaldības izpilddirektors, darba grupas vadītājs
2. Jurijs ROINIMOISS, Teritorijas attīstības nodaļas vadītājs, darba grupas vadītāja
vietnieks,
3. Jānis LIBERTS, domes priekšsēdētājs;
4. Inese LUKJANOVIČA, Gaujienas pagasta pārvaldes vadītāja;
5. Īrisa POPOVIČA, Trapenes pagasta pārvaldes vadītāja;
6. Māris CEĻMILLERS, Virešu pagasta pārvaldes vadītājs.;
7. Gunta ĻUĻE, pašvaldības izglītības speciāliste;
8. Laima POŠEVA, novada kultūras darba organizatore;
9. Maija KĀRKLIŅA, Sociālā dienesta vadītāja;
10. Gundars PIHLIS, pašvaldības aģentūras “Komunālā saimniecības” vadītājs;
11. Zigurds SAFRANOVIČS, administratīvās lietvedības inspektors;
12. Astra BINDE, tūrisma darba organizatore novadā;
13. Juris OZOLIŅŠ, sporta darba organizators;
14. Baiba VADONE, uzņēmējdarbības speciāliste.

Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

Pielikums Nr. 2
Apes novada domes 22.02.2018.
lēmumam Nr. 29 (prot.Nr.2, 3.p.)
DARBA UZDEVUMS
Apes novada Attīstības programmas 2014 -2020 grozījumu izstrādei
1. Izstrādāt Apes novada attīstības programmas 2014. - 2020. gadam (turpmāk - Programma),
grozījumus.
2. Programmas grozījumu izstrādes pamatojums:
2.1. likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punkts;
2.2. Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6. panta ceturtā daļa un 10. pants;
2.3. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5. panta pirmās daļas 3. punkts, 12. panta pirmā
daļa un 22. pants;
2.4. Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumi Nr. 628 “Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”;
2.5. Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumi Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības
kārtība attīstības plānošanas procesā”;
3. Programmas izstrādes grozījumus veikt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas
normatīvo aktu prasībām un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības izstrādātajiem
“Metodiskiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”.
4. Programmas grozījumu izstrādes gaitā pēc nepieciešamības tiek veidotas nozaru darba
grupas un pieaicināti speciālisti un eksperti.
5. Par lēmuma izpildi atbild Apes novada domes Teritorijas attīstības nodaļa.
6. Apes novada attīstības programmas grozījumu izstrādes uzdevumi:
6.1. aktualizēt Apes novada esošās situācijas novērtējumu un analīzi (SVID);
6.2. izvērtēt spēkā esošās Programmas faktiskās izpildes pakāpi;
6.3. aktualizēt Programmas stratēģisko daļu;
6.4. sagatavot priekšlikumus par nepieciešamajiem Programmas papildinājumiem vai no
Programmas izslēdzamajām darbībām;
6.5. identificēt rīcību kopumu, noteikt resursu apjomus, avotus un izpildītājus
Programmas ieviešanai;
6.6. izstrādāt attīstības programmas realizācijas plānu;
6.7. aktualizēt kārtību, kādā tiek uzraudzīta attīstības programmas ieviešana.

Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

Pielikums Nr. 3
Apes novada domes 22.02.2018.
lēmumam Nr. 29 (prot.Nr.2, 3.p.)
LAIKA GRAFIKS
Apes novada attīstības programmas 2014. - 2020.gadam grozījumu izstrādei
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Veicamais pasākums, rīcība.
Attīstības programmas grozījumu izstrādes sagatavošanas darbi
Domes lēmuma par Apes novada attīstības programmas, turpmāk – AP,
grozījumu izstrādes uzsākšanu pieņemšana, darba uzdevuma, laika
grafika un atbildīgo personu apstiprināšana.
Ar AP saistītu augstāka un līdzīga līmeņa dokumentu analīze.
Darbu grupu skaita un nozaru identificēšana, darbu grupu sastāva
noteikšana.
Izstrādes process
Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze (situācijas apzināšana).
Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze tiek veidota kā daļa, kurā
atspoguļota novada pašreizējo situāciju, spēkā esošo plānošanas
dokumentu nosacījumi. Tiek izvērtēti potenciālie attīstības virzieni un
identificēti būtiskākie draudi, kuru novēršanai vai ietekmes mazināšanai
jāpievērš īpaša uzmanība.
Stratēģiskās daļas grozījumu izstrāde
Šajā posmā, ņemot vērā pašreizējās situācijas analīzes rezultātus, preczē
attīstības vīziju, ir jāformulē pašvaldības vidēja termiņa attīstības
prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi. Tās izstrādē jāpieaicina dažādu
nozaru eksperti kā konsultanti un iedzīvotāji.
Rīcību un investīciju plānu aktualizācija
Šajā daļā tiek konkretizēti veicamie uzdevumi, pasākumi rīcības, noteikt
to apjomi, realizācijas termiņi, potenciālas izmaksas, finansēšanas avoti,
atbildīgās amatpersonas.
Ieviešanas uzraudzības kārtības aktualizācija
Šajā sadaļā tiek noteikta kārtība, kā tiek veikta attīstības programmas
realizācijas kārtība, izmaiņu un grozījumi iestrādes kārtība, realizācijas
rezultātu apkopošanas un novērtēšana.
Pēc Apes AP grozījumu 1 redakcijas izstrādes pabeigšanas, tā tiek
izskatīta vadības grupas sēdē. Ja vadības grupa atzīst AP grozījumu
1.redakciju par pabeigtu, tiek sagatavots atzinums un lēmuma projekts
par AP grozījumu 1. redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai, ko
iesniedz novada domei apstiprināšanai.
Publiskā apspriešana
Domes lēmums par AP grozījumu 1.redakcijas nodošanu publiskajai
apspriešanai
Paziņojuma par AP grozījumu 1.redakcijas publisko apspriešanu
publicēšana mājas lapā www.apesnovads.lv, informatīvā izdevumā
“Apes novada ziņas” un vietējā laikrakstā „Malienas Ziņas”
AP grozījumu 1.redakcijas iesniegšana Vidzemes plānošanas reģionam
atzinuma saņemšanai
AP grozījumu 1.redakcijas publiskā apspriešana (vismaz 4 nedēļas), tai
skaitā organizējot sabiedriskās apspriešanas pasākumu
AP projekta publiskās apspriešanas rezultātu un atzinumu apkopošana

Laika periods
22.02.2018.
Līdz 01.03.2018.
Līdz 01.03.2018.
01.03.2018. līdz
23.03.2018.

26.03.2018.
03.04.2018.

līdz

03.04.2018. līdz
16.04.2018.
03.04.2018. līdz
16.04.2018.
18.04.2018.

26.04.2018.
27.04.2018.

27.04.2018.
07.05.2018. līdz
06.06.2018
līdz 12.06.2018

Informatīvā ziņojuma sagatavošana par AP grozījumu 1.redakcijas Līdz 18.06.2018.
publiskās apspriešanas rezultātiem un to publicēšana mājas lapā
www.apenovads.lv
AP galīgās redakcijas sagatavošana
Ja nepieciešam, publiskās apspriešanas rezultātu un atzinumu iestrāde līdz 18.06.2018
AP grozījumu 1.redakcijā un AP grozījumu gala redakcijas izstrāde.
Vadības grupas atzinums un lēmuma projekts par AP gala redakcijas līdz 18.06.2018
apstiprināšanu, ko iesniedz novada domei apstiprināšanai.
AP saskaņošana un apstiprināšana
Domes lēmums par AP grozījumu redakcijas atzīšanu par galīgo 28.06.2018.
redakciju un tās iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai un Vidzemes plānošanas reģionam.
Lēmuma par AP apstiprināšanu laikrakstos „Alūksnes ziņas” un
„Malienas ziņas”, mājas lapās www.apesnovads.lv
Apstiprinātās AP grozījumu kopijas iesniegšana Vidzemes plānošanas
reģionam

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 22.februārī

Sēdes protokols Nr. 2, 4. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 30

Par Apes novada pašvaldības 25.01.2018. saistošo noteikumu Nr.2/2018 “Grozījumi Apes novada
domes 2013.gada 28.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9/2013
„Apes novada pašvaldības nolikums”” precizēšanu
Pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 09.02.2018. vēstuli Nr.
1-18/1301 “Par saistošajiem noteikumiem” un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 1.punktu un 24.panta trešo daļu, un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas
15.02.2018. lēmumu (prot.Nr.2, 4 .p.) , dome nolemj:
1. Precizēt Apes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2/2018 „Grozījumi Apes novada domes
2013.gada 28.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9/2013 „Apes novada pašvaldības nolikums””
redakciju.
2. Saistošie noteikumi triju 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 Nr. 2/2018 “Grozījumi Apes novada domes 2013.gada 28.jūnija saistošajos
noteikumos Nr.9/2013 „Apes novada pašvaldības nolikums””- 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, 7. p
Apē

APES NOVADA 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. )
Precizēti ar Apes novada domes 22.02.2018.
lēmumu Nr.30
(prot. Nr.2, 4.p. )
„GROZĪJUMI APES NOVADA DOMES 2013.GADA 28.JŪNIJA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.9/2013
„APES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS””
Izdoti pamatojoties uz likuma
"Par pašvaldībām" 21.panta pirmās
daļas 1.punktu un 24.pantu
Izdarīt Apes novada domes 2013.gada 28.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9/2013 „Apes novada
pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:
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”,

2. Svītrot 8.punkta 8.29 apakšpunktu.
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).”
4. Svītrot 9.punkta 9.4. apakšpunktu.
5. Izteikt 76.punktu šādā redakcijā:

“76.Pašvaldības dzīvojamo telpu un sociālo dzīvokļu īres līgumus, pamatojoties uz domes
noteiktās institūcijas pieņemto lēmumu, slēdz Pašvaldības aģentūra “Komunālā
saimniecība”.
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
15.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

SATUR IEROBEŽOTAS 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 22.februārī

Sēdes protokols Nr. 2, 5.1. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 31

Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu Luksta ezerā
Izskatot E.PURIŅA 08.12.2017. iesniegumu par rūpnieciskās zvejas nomu Luksta ezerā (ar
tīklu garumu 30 metri vai murdu), reģistrēts Apes novada domē 27.12.2017. ar Nr.A/3-16/257 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, 10.p.) un domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 15.02.2018. lēmumu (prot.Nr.2, 5.p.),
1. Iznomāt E.PURIŅAM, personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvesvieta xxxxxxxxx, rūpnieciskās
zvejas tiesības Luksta ezerā ar zvejas tīklu garumu 30 metri vai vienu murdu uz 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

SATUR IEROBEŽOTAS 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 22.februārī

Sēdes protokols Nr. 2, 5.2. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 32
.
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu Luksta ezerā

Izskatot D.PEIPĀNA 22.01.2018. iesniegumu par rūpnieciskās zvejas nomu Luksta ezerā (ar
tīklu garumu 30 metri vai murdu), reģistrēts Apes novada domē 23.01.2018. ar Nr.A/3-16/11,
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, un Apes novada domes
Finanšu un tautsaimniecības komitejas 15.02.2018. lēmumu (prot.Nr.2, 5.p.),
1.
Iznomāt D.PEIPĀNAM, personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvesvieta xxxxxxxxxxx, rūpnieciskās
zvejas tiesības Luksta ezerā ar zvejas tīklu garumu 30 metri vai vienu murdu uz 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 22.februārī

Sēdes protokols Nr. 2, 6. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 33

Par degvielas patēriņa normu un limitu noteikšanu transportlīdzekļiem un tehnikai
2018.gadam Apes novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14 pantu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu un
46. panta
pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.,17.,30. pantu, un Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 15.02.2018. lēmumu (prot.Nr.2, 6. p.) ,
Noteikt degvielas normas un limitus transportlīdzekļiem un tehnikai Apes novada pašvaldības iestādēs
un struktūrvienībās 2018.gadam.
Pielikumā- Degvielas normas un limiti transportlīdzekļiem un tehnikai.
Lēmuma pievienots:
Pielikumā- Degvielas normas un limiti transportlīdzekļiem un tehnikai.
Domes priekšsēdētājs
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Sēdes protokols Nr. 2, 7. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 34

Par grozījumiem Apes novada domes 26.10.2017. lēmumā Nr.179 (sēdes protokols Nr. 18, 7.p)
“Par Apes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku amatu kataloga un
mēnešalgas apstiprināšanu”
(Gaujienas internātpamatskola)

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", Ministru
kabineta rīkojuma Nr.719 pielikumu “Papildu finansējums 2018. gadam ārstniecības personu darba
samaksas palielinājumam pašvaldībām - pašvaldību speciālajām internātskolām un Izglītības iestāžu
reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem”, Gaujienas internātpamatskolas direktores
Vitas Andersones 12.02.2018. iesniegumu,
1. Veikt grozījumus Apes novada domes 26.10.2017. lēmuma Nr.179 (sēdes protokols Nr. 18, 7.p)
“Apes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku amatu kataloga, mēnešalgu
apstiprināšanu” 4.pielikuma “Apes novada domes, administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un
mēnešalgas saraksts Gaujienā” sadaļā “4.6. “Gaujienas internātpamatskola” , izsakot amatu – māsa un
ārsta palīgs – jaunā redakcijā:
4.6. Gaujienas internātpamatskola
Mēnešalga
normālajam
darba laikam

Mēnešalga
nepilnajam darba
laikam

Piezīmes

Mēnešalga kopā
500
250
250
Māsa
500
100
100
Māsa
566
283
283
Ārsta palīgs
2. Finansējums – Gaujienas internātpamatskolas budžets.
3. Lēmums stājas spēkā ar 01.02.2018.

Domes priekšsēdētājs

0.5
0.2
0.5
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Sēdes protokols Nr. 2, 8. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 35
.

Par Apes pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” un Ojāra Vācieša Gaujienas
pamatskolas pirmsskolas grupas darba režīmu vasaras periodā
Izskatot Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas direktores Ievas ZARIŅAS 05.02.2018.
iesniegumu, kas saņemts Apes novada domē 06.02.2018. un reģistrēts ar Nr. A3-12-1/172 un Apes
Pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” vadītājas Ilutas APINES 06.02.2018. iesniegumu, kas
saņemts Apes novada domē 07.02.2018. un reģistrēts ar Nr. A3-12-1/181, un pirmsskolas izglītības
iestāžu un grupu iesniegto vecāku aptauju rezultātus par nepieciešamību vasaras periodā bērniem
apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi, kā arī lai nodrošinātu iespēju iestādes darbiniekiem pilnvērtīgi
izmantot ikgadējos atvaļinājumus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
4.punktu, 21.panta pirmās daļas 23., 27.punktu, Apes pirmsskolas izglītības iestādes „Vāverīte”
nolikuma (apstiprināts ar Apes novada domes 28.02.2013. lēmumu Nr.34 (prot.Nr.3, 6.p.)) 16.punktu,
domes Finanšu un tautsaim niecības komitejas 15.02.2018. lēmumu (prot.Nr.2, 8.p.),
1. Saskaņot Apes pirmsskolas izglītības iestādes „Vāverīte” slēgšanu audzēkņu apmeklējumam
vasaras periodā no 02.07.2018.- 31.07.2018.
2. Uzdot Apes pirmsskolas izglītības iestādes „Vāverīte” vadītājai Ilutai APINEI:
2.1. nodrošināt lēmuma izpildi;
2.2. atbilstoši lēmuma nosacījumiem, saskaņot darbinieku atvaļinājumu grafiku;
2.3. informēt audzēkņu likumiskos pārstāvjus par iestādes slēgšanu augstāk minētajā periodā.
3. Saskaņot Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas pirmsskolas grupas slēgšanu audzēkņu
apmeklējumam vasaras periodā no 01.07.2018.- 31.07.2018.
4. Uzdot Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas direktorei Ievai ZARIŅAI:
4.1. nodrošināt lēmuma izpildi;
4.2. atbilstoši lēmuma nosacījumiem, saskaņot darbinieku atvaļinājumu grafiku;
4.3. informēt audzēkņu likumiskos pārstāvjus par iestādes slēgšanu augstāk minētajā periodā.

Domes priekšsēdētājs
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Sēdes protokols Nr. 2, 9. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 36

Par atbalsta piešķiršanu Černobiļas avārijas seku likvidētājiem
Pamatojoties uz pārrunām ar Černobiļas avārijas seku likvidētājiem un tām sekojošo deputātu
ierosinājumu materiāli atbalstīt Černobiļas avārijas seku likvidētājus, kā arī uz likuma par „Par
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6., 7.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Apes novada
domes Sociālo jautājumu pastāvīgās komitejas 08.02.2018. sēdes lēmumu (prot.Nr.1, 3.p.) un Finanšu
un tautsaimniecības komitejas 15.02.2018. sēdes lēmumu (prot.Nr.2, 9.p.),
1. Piešķirt vienreizēju materiālu atbalstu Černobiļas avārijas seku likvidētājiem, Apes novada
iedzīvotājiem, katram EUR150.00 (viens simti piecdesmit eiro 00 centi ) apmērā pēc
klātpievienotā saraksta.
2. Finansējuma avots - Apes novada domes budžets.
3. Finanšu un grāmatvedības nodaļai nodrošināt līdzekļu pārskaitījumu.
Pielikumā : Černobiļas avārijas seku likvidētāju, Apes novada iedzīvotāju saraksts.

Domes priekšsēdētājs
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Sēdes protokols Nr. 2, 12. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 37

Par izmaiņām Sociālās aprūpes centra „Trapene” nolikumā
Pamatojoties uz “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 9.panta pirmo un ceturto
daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Apes novada pašvaldības nolikuma
(apst.28.06.2013. lēm.Nr.227 (prot.Nr.11,1.p.) 8.24. punktu un veikto grāmatvedības uzskaites
reorganizāciju Sociālās aprūpes centrā “Trapene” ar 01.01.2018. un Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 15.02.2018. lēmumu (prot. Nr.2, 11.p.),
1. Veikt izmaiņas Sociālās aprūpes centra „Trapene” nolikumā:
1.1. svītrot no nolikuma 3.punktu;
1.2. svītrot nolikuma 25.4. punktu;
1.3. svītrot nolikuma VI nodaļu;
1.4. izteikt nolikuma 5.punktu šādā redakcijā:
„5. Sociālās aprūpes centrs ir pastāvīga, juridiska persona, tam ir apaļais zīmogs ar Sociālās
aprūpes centra nosaukumu. Juridiskā adrese: „Bitītes”, Trapenes pagasts, Apes novads, LV4348”;
1.5. izteikt nolikuma 28.punktu šādā redakcijā:
„28. Maksājumi ieskaitāmi Apes novada domes norēķinu kontā”.
2. Uzdot iestādes vadītājai uzsākt darbu pie jauna iestādes nolikuma izstrādes.

Domes priekšsēdētājs
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Sēdes protokols Nr. 2, 13. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 38

Par finansējuma piešķiršanu Trapenes kultūras nama remontam
Saskaņā ar Trapenes kultūras nama vadītājas S.Spalviņas 14.02.2018. iesniegumu, kas
saņemts Apes novada domē 14.02.2018.un reģistrēts ar Nr. A-12-1/204 par Trapenes kultūras nama
ēkas lielās zāles remontu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļās 3.punktu,
15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 2., 27.punktu un Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 15.02.2018. lēmumu (prot.Nr.2, 15.p.),
1. Piešķirt finansējumu Trapenes kultūras nama lielās zāles remontam EUR2700,00 (divi
tūkstoši septiņi simti eiro 00 centi) apmērā.
2. Finansējuma avots – Apes novada domes budžets.
Pielikumā: Veicamo darbu tāme uz 1 lapas.

Domes priekšsēdētājs
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Sēdes protokols Nr. 2, 14. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 39

Par izdevumu noteikšanu uz vienu izglītojamo pašvaldību savstarpējiem norēķiniem Apes
novada pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
iestādēm no 2018.gada 1.janvāra
Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punkta „g” apakšpunktu, Ministru kabineta 28.06.2016. noteikumiem Nr. 418 “Kārtība, kādā
veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” un atbilstoši
Apes novada pašvaldības izglītības iestāžu 2017.gada pēc naudas plūsmas uzskaitītajiem izdevumiem,
Noteikt izmaksas par vienu izglītojamo mēnesī pašvaldību savstarpējiem norēķiniem Apes
novada izglītības iestādēs no 2018.gada 1.janvāra saskaņā ar pielikumu.

Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

1.pielikums Apes novada domes 2018.
lēmumam

Apes novada skolu izmaksas uz vienu izglītojamo skolēnu mēnesī pēc 2017. gada naudas
plūsmas uzskaitītiem izdevumiem

Klasifikācijas
kods

PII
Vāverīte

Dāvja
Ozoliņa
Apes
vidusskola

Trapenes
sākumskola

Ojāra Vācieša
Gaujienas
pamatskola

Atalgojums (izņemot mērķdotāciju no
valsts budžeta, EKK 1148 un 1170)

1100

66875.17

157247.49

69463.10

112931.86

Darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas,
pabalsti un kompensācijas(izņemot valsts
sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas no mērķdotācijas, EKK 1148 un
EKK 1170)

1200

19080.04

41840.68

23553.02

32287.35

2100

184.75

325.7

63.8

85.55

2200

4225.83

65729.34

20233.85

31045.49

2300

8392.44

31466.97

7523.87

12832.92

2400
5233

0.00
0
98758.23

306.64
759.09
297675.91

0.00
0
120837.64

248.85
192.01
189624.03

Skolēnu skaits uz

66

180

54

117

Izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī
EUR

124.69

137.81

186.48

135.06

Mācību, darba un dienesta komandējumi (
izņemot EKK 2120)
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,
biroja preces un inventārs( izņemot EKK
2322 un 2363)
Izdevumi periodikas iegādei
Bibliotēku krājumi
Izdevumi kopā
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Sēdes protokols Nr. 2, 14. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 40

Par Apes novada domes priekšsēdētāja, vietnieka, deputātu, komisiju locekļu, komiteju un
komisiju sekretāru atlīdzību
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12.punktu un 13.punktu,
63.panta otro un trešo daļu, „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma” 3.panta 63 daļu, 4.panta otro daļu, 5.pantu un 14.pantu, Centrālās statistikas pārvaldes (CSP)
apkopotiem datiem par aizpagājušā gada mēneša vidējo darba samaksu valstī, dome nolemj:
1.

Piemērot Apes novada domes priekšsēdētājam mēnešalgas atalgojumam koeficientu

1.94.
2.
Piemērot Apes novada domes priekšsēdētāja vietniekam mēnešalgas atalgojumam
koeficientu 1.55.
3.
Pašvaldības domes deputāts, kurš neieņem algotu amatu domē, par deputāta pienākumu
pildīšanu domē, darbu domes un komiteju sēdēs piemērot mēnešalgas atalgojumam koeficientu 1.
4.
Pašvaldības domes deputāts, kurš ieņem algotu amatu domē un vienlaikus pilda citus
amata (darba) pienākumus, kas uzskatāmi par papildu darbu pašvaldībā, saņem pēc izvēles attiecīgi
vienu no mēnešalgām un piemaksu pie mēnešalgas atbilstoši Atlīdzības likuma 14.panta noteikumiem.
5.
Deputātu darba laika uzskaiti, ņemot vērā domes un pastāvīgo komiteju sēžu
apmeklējumu, veic Apes novada pašvaldības Kanceleja, sastādot darba laika uzskaites tabeli pirmajā
mēneša datumā, ar precizitāti līdz 0.5 stundām, pamatojoties uz deputātu iesniegto atskaiti (1.pielikums)
par iepriekšējā mēnesī paveiktajiem darbiem un tam patērēto laiku. Tabeli apstiprina Domes
priekšsēdētājs un iesniedz Apes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļā.
6.
Rīkojumu par piemaksas apmēru deputātiem, kurš ieņem algotu amatu domē,
pamatojoties uz iesniegto informāciju par deputāta paveiktajiem darbiem mēnesī, sagatavo Kanceleja
un paraksta domes priekšsēdētājs.
7.
Amatpersonai (darbiniekam), kurš attiecīgajā pašvaldības institūcijā netiek nodarbināts
pastāvīgi, bet tiek iecelts, ievēlēts vai apstiprināts amatā (piemēram, komisijās, darba grupās) konkrētu
pienākumu pildīšanai un par šo pienākumu pildīšanu nestājas darba tiesiskajās attiecībās, noteikt
mēnešalgu proporcionāli nostrādātajam laikam. Šādai amatpersonai (darbiniekam) mēnešalgas apmērs
mēnesī nedrīkst pārsniegt vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos euro, piemērojot
koeficientu 0,5.
8.
Amatpersonai (darbiniekam), kurš attiecīgajā pašvaldības institūcijā tiek nodarbināts
pastāvīgi, un tiek iecelts, ievēlēts vai apstiprināts amatā (piemēram, komisijas loceklis, sekretārs)
konkrētu pienākumu pildīšanai, kuri neietilps amatpersonas (darbinieka) tiešajos amata pienākumos,

izpilddirektors nosaka piemaksu par papildus darba veikšanu, ievērojot Atlīdzības likuma 14.panta
pirmajā daļā noteikto regulējumu par piemaksu noteikšanu.
9.
Finansējumu lēmuma izpildei nodrošināt no pašvaldības budžeta līdzekļiem, ar
01.02.2018.
10.
Ar šī lēmuma stāšanos brīdi, spēku zaudē Apes novada domes 11.04.2014. lēmums
Nr.73 “Par Apes novada domes priekšsēdētāja, vietnieka, deputātu, komisiju locekļu, sekretāru un
komiteju sekretāru atlīdzību” (ārkārtas sēdes protokols Nr.6, 3.p.) un Apes novada domes 25.07.2013.
lēmums Nr.256 “Par domes noteikumu apstiprināšanu “Par mēnešalgas apmēra noteikšanas kārtību
Apes novada domes deputātiem” (sēdes protokols Nr.13, 13.p.).

Domes priekšsēdētājs
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