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 26.aprīlī

Sēdes protokols Nr. 5, 1. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 55
Apē

Par Smiltenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāva apstiprināšanu
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 18.punkts nosaka, ka viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir piedalīties civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā.
Saskaņā ar 2017.gada 26.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.582 “Noteikumi par
pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām” 23.punktu, 2017.gada 16.oktobrī
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersona, kas atbilstoši Civilās aizsardzības un
katastrofas pārvaldīšanas likumam ir norīkota darbam komisijā, organizēja komisijas sēdi, uzaicinot
attiecīgo sadarbības teritorijas pašvaldības domju priekšsēdētājus, lai noteiktu komisijas
priekšsēdētāju.
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 18.punktu,
21.panta pirmās daļas 24. un 27.punktu, 61.panta pirmo daļu, Apes novada pašvaldības domes
2013.gada 28.jūnija Saistošo noteikumu Nr.9/2013 „Apes novada pašvaldības nolikums”
15.punktu, ņemot vēra Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 11.panta devīto daļu,
izpildot Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 11.panta pirmās daļas 2.punktā
noteikto uzdevumu pašvaldības domei apstiprināt sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas
sastāvu, kā arī Smiltenes novada domes 2018.gada 28.marta lēmumu Nr.248 “Par Smiltenes
sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāva apstiprināšanu” (protokols Nr.6, 27.§.) un
Finanšu un tautsaimniecības komitejas 23.04.2018. lēmumu (prot.Nr.4, 1.p.), dome nolemj:
1. Apstiprināt Smiltenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju sekojošā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
1.
Gints Kukainis
Smiltenes novada domes priekšsēdētājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieki:
2.
Renārs Žeļezkins
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona
brigādes Valkas daļas Smiltenes posteņa komandieris
3.
Jānis Liberts
Apes novada domes priekšsēdētājs
Komisijas locekļi:
4.
Ilona Niedra
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
5.
Dina Līte-Zaķe
Veselības inspekcija
6.
Mārcis Ulmanis
Pārtikas un veterinārā dienests
7.
Indra Tomiņa
Pārtikas un veterinārā dienests
8.
Ilze Smirnova
Valsts policija
9.
Ilmārs Hamanis
Valsts policija
10. Normunds Liepa
Pašvaldības policija
11. Jānis Leitis
Pašvaldības policija
12. Raitis Briedis
Valsts robežsardze
13. Raimonds Romanovskis
Valsts robežsardze
14. Lauris Briedītis
Nacionālie bruņotie spēki

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Edgars Veršelo
Līga Zvirbule
Aldis Verners
Jānis Norkus
Dzintars Suts
Kaspars Spirks
Guntis Beļickis
Uldis Birkenšteins
Viesturs Dandens
Andris Rubins
Aigars Vīvuliņš
Gundars Pihlis
Vilnis Gailis
Uldis Brečs
Inta Siliņa
Maija Kārkliņa
Didzis Lūkins

Valsts meža dienests
Valsts vides dienests
Valsts vides dienests
Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"
AS "Augstsprieguma tīkls"
VAS “Latvijas Valsts meži”
AS “Latvijas Ceļu uzturētājs”
Pagastu pārvalžu pārstāvis
Pagastu pārvalžu pārstāvis
Medību kolektīvu pārstāvis
Medību kolektīvu pārstāvis, Komunālā saimniecība
Komunālā saimniecība
AS “Latvijas Gāze”
AS “Conexus Baltic Grid”
Sociālais dienests
Sociālais dienests
SIA “Sarkanā krusta Smiltenes slimnīca”

2. Uzdot Smiltenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijai izstrādāt un līdz
2018.gada 21.maijam iesniegt domei apstiprināšanai Smiltenes sadarbības teritorijas civilās
aizsardzības komisijas nolikumu.
3. Ar šo lēmumu savu darbību izbeidz Alūksnes novada un Apes novada civilās aizsardzības
komisija.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

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 26.aprīlī

Sēdes protokols Nr. 5, 2. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 56
Apē

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 36900040308
Virešu pagastā sagatavošanu nodošanai īpašumā bez atlīdzības valstij
Izskatījusi AS “Latvijas valsts meži”, reģistrācijas Nr. 40003466281, 09.01.2018. vēstuli Nr. 4.1-008i260-18-18 “Par ceļa “Ceļš A.c. V411- Bišusili“ posma bezatlīdzības pārņemšanu”, kas saņemts
11.01.2018. un reģistrēts ar Nr. A3-12-1/31, un 09.03.2018 vēstuli Nr. 4.1-2_028g_260_18_218,
reģistrēts pašvaldībā ar Nr. A3-12-1/305, dome konstatēja:
- uz konkrētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 36900040308 atrodas pašvaldības
autoceļa “A.c.V411-Bišusili” posms 5,0 km garumā, nodot paredzēts posmu 3,56 km
garumā.
- ceļš kalpo galvenokārt valsts mežu apsaimniekošanas vajadzībām;
- ceļa apkalpes teritorijā nav īpašumu, kuros pastāvīgi dzīvotu iedzīvotāji, kuriem būtu
nepieciešamība katru dienu nokļūt uz darbu vai pakalpojumu saņemšanas vietām;
- pašvaldībai nav pietiekami finanšu līdzekļu, lai nodrošinātu ceļa seguma izbūvi tādā
kvalitātē, kas nodrošinātu mežsaimniecisko darbu vajadzības;
- ceļam piegulošo nekustamo īpašumu īpašnieku viedoklis ir nenodot ceļu apsaimniekošanā
AS “Latvijas valsts meži”.
Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu un 42. panta otro daļu,
ceļam piegulošo nekustamo īpašumu īpašnieku izteiktos iebildumus pret ceļa “Ceļš A.c. V411Bišusili“ posma bezatlīdzības nodošanu valsts īpašumā un
AS “Latvijas valsts meži”
apsaimniekošanā, un saskaņā ar Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas
23.04.2018. lēmumu (prot.Nr.4, 2.p.),
Atklāti balsojot: PAR – 3 deputāti (Dina MEISTERE, Andris RUBINS, Jānis USKLIŅĢIS)
PRET – 4 deputāti (Jānis LIBERTS, Iluta APINE, Ivars KALNIŅŠ, Una REĶE)
ATTURAS- 1 deputāts ( Aivars MALTAVNIEKS)
Dome nolemj:
Noraidīt sagatavoto lēmuma projektu:
“Lēmuma projekts :
1. Piekrist pašvaldības īpašuma –zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 36900040308 ar
platību 4,7008 ha daļas 3,56 ha platībā un uz šīs daļas atrodošo ceļa posma 3,56km
garumā nodošanai bez atlīdzības valstij Zemkopības ministrijas personā ar nosacījumu, ka
visus izdevumus, kas saistīti ar šīs zemes vienības sagatavošanu bezatlīdzības nodošanu
valstij, sedz AS “Latvijas valsts meži”.

2. Izvirzīt nosacījumu AS “Latvijas valsts meži” nodrošināt autoceļa “Ceļš A.c. V411Bišusili“ posma uzturēšanas prasības līdzvērtīgi D klases ceļu uzturēšanas nosacījumiem.
3. Slēgt vienošanos ar AS “Latvijas valsts meži”, izsniedzot atbilstošu pilnvarojumu, par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 36900040308 sadalīšanu un valstij bezatlīdzībā
nododamās zemes vienības daļas un uz tās atrodoša pašvaldības ceļa posma ceļa būvju
kadastrālās uzmērīšanas finansēšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
4. Galīgo lēmumu par pašvaldības īpašuma –zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
36900040308 daļas un atbilstoša ceļa posma nodošanai bez atlīdzības valstij Zemkopības
ministrijas personā pieņemt pēc zemes vienības un būvju reģistrācijas zemesgrāmatā.”

Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

LATVIJAS REPUBLIKA
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Sēdes protokols Nr. 5, 3. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 57
Apē

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – ceļa “Lejaskrogs – Caunes”, kadastra Nr. 36480020082
Gaujienas pagastā sagatavošanu nodošanai īpašumā bez atlīdzības valstij
Izskatījusi AS “Latvijas valsts meži”, reģistrācijas Nr.40003466281, 22.03.2018. vēstuli
Nr.4.1-2-02n4-260-18-275 “Par īpašuma “Ceļš “Lejaskrogs -Caunes“ bezatlīdzības pārņemšanu”, kas
saņemts 27.03.2018. un reģistrēts ar Nr.A3-12-1/372, dome konstatēja:
 Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 36480020082 ar platību 0,4 ha, uz
kuras atrodas pašvaldības ceļš 0,5 km garumā;
 ceļš kalpo galvenokārt valsts mežu apsaimniekošanas vajadzībām;
 ceļa apkalpes teritorijā nav īpašumu, kuros pastāvīgi dzīvotu iedzīvotāji, kuriem būtu
nepieciešamība katru dienu nokļūt uz darbu vai pakalpojumu saņemšanas vietām;
 pašvaldībai nav pietiekami finanšu līdzekļu, lai nodrošinātu ceļa seguma izbūvi tādā kvalitātē,
kas nodrošinātu mežsaimniecisko darbu vajadzības.
Ņemot vērā iepriekšminēto , pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu un 42. panta otro daļu,
Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 23.04.2018. lēmumu (prot.Nr.4, 3.p.),
dome nolemj:
1. Piekrist pašvaldības īpašuma –“Ceļš “Lejaskrogs -Caunes“, kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 36480020082 ar platību 0,4 ha un uz zemes vienības atrodošo
ceļa posmu 0,5 km garumā, nodošanai bez atlīdzības valstij Zemkopības ministrijas
personā ar nosacījumu, ka visus izdevumus, kas saistīti ar šīs zemes vienības sagatavošanu
bezatlīdzības nodošanu valstij, sedz AS “Latvijas valsts meži”.
2. Slēgt vienošanos ar AS “Latvijas valsts meži”, izsniedzot atbilstošu pilnvarojumu valstij
bezatlīdzībā nododamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 36480020082 un uz tās
atrodošos pašvaldības ceļa posma ceļa būvju kadastrālās uzmērīšanas finansēšanu un
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
3. Galīgo lēmumu par pašvaldības īpašuma–“Ceļš “Lejaskrogs -Caunes“, kas sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 36480020082 ar platību 0,4 ha platībā uz zemes vienības
atrodošo ceļa posma 0,5 km garumā, nodošanai bez atlīdzības valstij Zemkopības
ministrijas personā pieņemt pēc zemes vienības un būvju reģistrācijas zemesgrāmatā.
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 26.aprīlī

Sēdes protokols Nr. 5, 4. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 58
Apē

Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
3690 003 0025 Virešu pagastā sagatavošanu atsavināšanai
Izskatot xxxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, adrese: xxxxxxxxxxxx, iesniegumu, kas saņemts
27.03.2018., un reģistrēts ar Nr. A/3-16/59, par Apes novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 3690 003 0025 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, Apes novada domes Finanšu komitejas 23.04.2018. lēmumu (prot.Nr.4, 4.p.),
dome nolemj:
1. Sagatavot atsavināšanai Apes novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 3690 003 0025 Virešu pagastā, ar platību 2,8724 ha.
2. Uzdot Teritorijas attīstības nodaļas vadītājam J.Ronimoisam reģistrēt zemesgrāmatā uz Apes
novada pašvaldības vārda zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3690 003 0025 Virešu
pagastā, ar platību 2,8724 ha.
3. Slēgt vienošanos ar atsavināšanas pieteicēju xxxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, 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

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

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 26.aprīlī

Sēdes protokols Nr. 5, 5. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 59
Apē

Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
3690 005 0036 Virešu pagastā sagatavošanu atsavināšanai
Izskatot xxxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, adrese: xxxxxxxxx, iesniegumu, kas saņemts
05.04.2018., un reģistrēts ar Nr. A3-16/72, par Apes novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 3690 005 0036 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, Apes novada domes Finanšu komitejas 23.04.2018. lēmumu (prot.Nr.4, 5.p.),
dome nolemj:
1. Sagatavot atsavināšanai Apes novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 3690 005 0036 Virešu pagastā, ar platību 0,14 ha.
2. Uzdot Teritorijas attīstības nodaļas vadītājam J.Ronimoisam reģistrēt zemesgrāmatā uz Apes
novada pašvaldības vārda zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3690 005 0036 Virešu
pagastā, ar platību 0,14 ha.
3. Slēgt vienošanos ar atsavināšanas pieteicēju xxxxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, 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

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

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 26.aprīlī

Sēdes protokols Nr. 5, 6. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 60
Apē

Par dzīvokļa “Egles 2” -5, Trapenes pagastā sagatavošanu privatizācijai
Izskatot xxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, adrese: xxxxxxxx, iesniegumu, kas saņemts
11.04.2018., un reģistrēts ar Nr. A/3-16/78, par dzīvokļa “Egles 2”-5 Trapenes pagastā, Apes novadā
atsavināšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, likuma ”Par valsts
un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 15.panta pirmo daļu, trešās daļas 8.punktu, Apes novada
domes Finanšu komitejas 23.04.2018. lēmumu (prot.Nr.4, 6.p.), dome nolemj:
1. Sagatavot privatizācijai dzīvokli “Egles 2” -5 Trapenes pagastā, izveidojot dzīvokļa
īpašumu, kurā iekļaujama ēkas koplietošanas daļas un zemes domājamās daļas.
2. Uzdot Teritorijas attīstības nodaļas vadītājam J.Ronimoisam reģistrēt zemesgrāmatā uz
Apes novada pašvaldības vārda dzīvokļa īpašumu “Egles 2” -5.
3. Slēgt vienošanos ar atsavināšanas pieteicēju xxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, par
avansa maksājuma EUR 500,00 (pieci simti euro) iemaksu Apes novada domes kontā, kas
izmantojama īpašuma reģistrācijai zemesgrāmatā, 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 privatizācijas noteikumus un iesniegt tos
novada domei apstiprināšanai.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā
13A, Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma
paziņošanas dienas.
Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

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

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 26.aprīlī

Sēdes protokols Nr. 5, 7. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 61
Apē

Par izmaiņām Apes novada domes Administratīvās komisijas sastāvā
Balstoties uz Ivara ĶELPJA 2018.gada 13.aprīļa iesniegumu, kas saņemts Apes novada domē
un reģistrēts ar Nr.A4/17/40, par lūgumu atbrīvot iesniedzēju no Apes novada domes Administratīvā
komisijas priekšsēdētāja amata uz paša vēlēšanos un Santas BRŪVERES 2018.gada 26.aprīļa
iesniegumu, kas saņemts Apes novada domē un reģistrēts ar Nr.A3.12.1/482, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Apes novada domes 22.08.2013. lēmuma Nr.270
(prot.Nr.15, 7.p.) “Apes novada domes Administratīvās komisijas locekļu ievēlēšanu un nolikuma
apstiprināšanu” 1.punktu, Apes novada domes Administratīvās komisijas nolikuma (apstiprināts ar
Apes novada domes 22.08.2013. lēmumu Nr.270 (protokols Nr. 15, 7.p.) 4.1. un 4.3.punktu, un
Finanšu un tautsaimniecības komitejas 23.04.2018. lēmumu (prot.Nr.4, 7.p.), dome nolemj:
1. Atbrīvot Ivaru ĶELPI no Apes novada domes Administratīvās komisijas priekšsēdētāja amata ar
30.04.2018..
2. Apstiprināt Santu BRŪVERI par Apes novada domes Administratīvās komisijas locekli ar
01.05.2018..
3. Apstiprināt Zigurdu SAFRANOVIČU par Apes novada domes Administratīvās komisijas
priekšsēdētāju ar 01.05.2018..

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 26.aprīlī

Sēdes protokols Nr. 5, 8. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 62
Apē

Par Apes novada domes “Noteikumu par Apes novada tautas/kultūras/saieta namu telpās,
estrādēs organizēto pasākumu ieejas maksu aprēķināšanas kārtību” apstiprināšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 15.panta pirmās daļas
5.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 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” Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 12.04.2018. lēmumu (prot nr.3, 3.p.) un
Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 23.04.2018. lēmumu (prot. Nr.4, 8.p.),
dome nolemj:
1. Apstiprināt Apes novada domes “Noteikumu par Apes novada tautas/kultūras/saieta namu
telpās, estrādēs organizēto pasākumu ieejas maksu aprēķināšanas kārtību”.
Pielikumā: “Noteikumu par Apes novada tautas/kultūras/saieta namu telpās, estrādēs organizēto
pasākumu ieejas maksu aprēķināšanas kārtību” uz 2 lpp.

Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

Apstiprināti ar Apes novada domes
26.04.2018. lēmumu Nr. 62 (prot.Nr.5, 8.p.)

NOTEIKUMI
par Apes novada tautas/kultūras/saieta namu telpās, estrādēs
organizēto pasākumu ieejas maksu aprēķināšanas kārtību
I Vispārīgā daļa
1. “Noteikumi par Apes novada tautas/kultūras/saieta namu telpās, estrādēs organizēto
pasākumu ieejas maksu aprēķināšanas kārtību” (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka
kārtību, kādā tiek aprēķināta ieejas maksa Apes novada pašvaldības tautas/kultūras/saieta
namu (turpmāk tekstā - Tautas nams) organizētajos pasākumos.
2. Noteikumu mērķis ir noteikt vienotu, ekonomiski pamatotu Tautas namu organizēto
pasākumu ieejas maksas aprēķināšanas kārtību Apes novada administratīvajā teritorijā.
II Ieejas maksas aprēķināšanas veids
3. Tautas namu organizēto pasākumu ieejas maksa tiek aprēķina pēc šādas formulas:

F = I + ( S + M) x G
A
kur:

I - pasākuma izmaksas (līgumdarbi, apskaņošana, apgaismošana, noformējums, režisors
u.c.);
S - saimniecisko izdevumu 1 stundas izmaksa, kas aprēķināta pēc formulas
S = tekošā gada saimnieciskie izdevumi (apkure, ūdens, kanalizācija, elektrība u.c.)
darba stundu skaits gadā
M - pasākumā nodarbināto personu 1 stundas izmaksas, kas aprēķinātas pēc formulas
M = Darba alga +Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
darba stundu skaits mēnesī
G - pasākuma garums (stundas);

A - plānotie pasākuma apmeklētāji
4. Iegūto rezultātu F matemātiski noapaļo pēc sekojoša principa:
Aprēķinātā ieejas
maksa (EUR)
0,01-0,50
0,51-1,00
1,01-1,50
1,51-2,00
2,01-2,50
2,51-3,00
3,01-3,50
3,51-4,00
4,01-4,50
4,51-5,00

Faktiskā ieejas maksa
(EUR)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00

5.

6.
7.

8.
9.

5,01-5,50
5,50
5,51-6,00
6,00
6,01-6,50
6,50
6,51-7,00
7,00
7,01-7,50
7,50
7,51-8,00
8,00
8,01-8,50
8,50
8,51-9,00
9,00
9,01-9,50
9,50
9,51-10,00
10,00
Apes novada amatiermākslas kolektīvu organizētajos pasākumos ieejas biļetes maksa
noteikta no EUR 0.50 līdz EUR 1.50 atkarībā no pasākuma apjoma un iesaistīto
amatiermākslas kolektīvu skaita.
Par bezmaksas pasākumu organizēšanu un to finansēšanu lemj Apes novada dome ietverot
finansējumu novada pašvaldības budžetā.
Tautas namu organizēto pasākumu ieejas maksas aprēķināšanu veic attiecīgās iestādes vai
struktūrvienības vadītājs, saskaņojot 3.punktā pielietotās summas ar Apes novada domes
Finanšu un grāmatvedības nodaļās ekonomistu.
Ieejas maksas aprēķināšanu noteikšanas kārtība stājas spēkā nākošajā dienā pēc lēmuma,
ar kuru pieņemti šie Noteikumi, parakstīšanas.
Šie Noteikumi jāpiemēro, nosakot maksas aprēķināšanu jebkuram jaunam Tautas namu
organizētam pasākumam.

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 26.aprīlī

Sēdes protokols Nr. 5, 9. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 63
Apē

Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
3625 003 0055 Apes pagastā sagatavošanu atsavināšanai
Izskatot xxxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, adrese: xxxxxxxx iesniegumu, kas saņemts
20.04.2018., un reģistrēts ar Nr. A3-16/83, par Apes novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 3625 003 0055, “Varuļi” Apes pagastā, Apes novadā atsavināšanu, pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas trešo punktu, Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas
23.04.2018. lēmumu (prot.Nr.4, 9.p.),
1. Sagatavot atsavināšanai Apes novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 3625 003 0055, “Varuļi” Apes pagastā, ar platību 1,9 ha.
2. Uzdot Teritorijas attīstības nodaļas vadītājam J.Ronimoisam reģistrēt zemesgrāmatā uz Apes
novada pašvaldības vārda zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3625 003 0055, “Varuļi” Apes
pagastā, ar platību 1,9 ha..
3. Slēgt vienošanos ar atsavināšanas pieteicēju xxxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, 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

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

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 26.aprīlī

Sēdes protokols Nr. 5, 10. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 64
Apē

Par saistību uzņemšanos un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības
risinājuma īstenošanu
Saskaņā ar 2016.gada 30.martā noslēgto sadarbības līgumu Nr. 2.1-19/55 par projekta
“ Vidzeme iekļauj” (ID Nr. 9.2.2.1/15/I/003) īstenošanu, viens no projekta uzdevumiem ir izstrādāt
Vidzemes reģiona Deinstitucionalizācijas plānu (turpmāk – DI plāns). Pašvaldībām, kas ir apņēmušās
īstenot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājumu, ir jāiesniedz
projekta pieteikums Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa
9.3.1.”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. Pamatojoties uz
esošās situācijas izpēti un analīzi, DI plāna mērķis ir rast optimālu risinājumu sabiedrībā balstītu
sociālo pakalpojumu attīstībai un izvietojumam Vidzemes reģiona pašvaldībās. Apes novadā
rekomendētais pakalpojumu izvietojums un sasniedzamie rezultāti:
Izveidot Apes novadā dienas aprūpes centru personām ar garīga rakstura traucējumiem.
Iznākuma rādītājs: jaunizveidotas normatīviem atbilstošas 9 vietas dienas aprūpes centra pakalpojumā
pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.
Saskaņā ar Labklājības ministrijas 15.03.2018. lēmumu “Par izmaiņām plānošanas reģionu
SAM 9.3.1.1. finansējuma kvotās”, 27.03.2018. Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas
vadības grupas priekšlikumu par papildus piešķirtā finansējuma sadalījumu proporcionāli izveidotajam
vietu skaitam pakalpojumos bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un personām ar garīga rakstura
traucējumiem, un Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 16.04.2018. lēmumu Nr.1,
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājumam, Apes novadā papildus
piešķirts finansējums EUR 1581.00, t.sk. ERAF finansējums EUR 1344.00 un nacionālais publiskais
finansējums EUR 237.
Pamatojoties uz augstāk norādīto, un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības
komitejas 23.04.2018. lēmumu (prot.Nr.4, 12.p.), dome nolemj:
1. Atbalstīt projekta iesnieguma sagatavošanu Darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.”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. Uzņemties saistības sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības
risinājuma īstenošanai Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā
atbalsta mērķa 9.3.1.”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” ietvaros
un apstiprināt projekta indikatīvās izmaksas: kopējais projekta attiecināmais finansējums
ar snieguma rezervi EUR 51100.00, t.sk. ERAF finansējums EUR 4343.00 un
nacionālais publiskais finansējums EUR 7665.00; kopējais projekta attiecināmais
finansējums bez snieguma rezerves EUR 47697.00, t.sk. ERAF finansējums EUR
40543.00 un nacionālais publiskais finansējums EUR 7155.00.

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
Sēdes protokols Nr. 5, 11. p

2018.gada 26.aprīlī
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 65
Apē

Par Jāzepa Vītola memoriālā muzeja “Anniņas” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2018.2022.gadam apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās
daļas 23.punktu, Muzeju likuma 9.panta otrās daļas 6.punktu, lai nodrošinātu Muzeju likuma 10.panta
otrās daļas 3.punktā noteiktās akreditācijas prasības un kārtību un Izglītības, kultūras un sporta
jautājumu pastāvīgā komitejas 12.04.2018. sēdes lēmumu (prot Nr.3 4.p.) ,
Apstiprināt Jāzepa Vītola memoriālā muzeja “Anniņas” vidēja termiņa darbības stratēģiju
2018.-2022.gadam (pielikumā uz 20 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 26.aprīlī

Sēdes protokols Nr. 5, 12. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 66
Apē

Par Apes novada Sociālā dienesta noteikumu „Atbalsta pakalpojumi higiēnas nodrošināšanā”
apstiprināšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6. un 7.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punkta g) apakšpunktu un 27.punktu un Apes novada domes Sociālā dienesta nolikuma
10.punktu, kas nosaka kārtību, kā tiek organizēti un sniegti sociālie pakalpojumi Apes novadā,
1. Apstiprināt Apes novada domes Sociālā dienesta noteikumus „Atbalsta pakalpojumi higiēnas
nodrošināšanā”.
2. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē ar Apes novada domes 2014.gada 27.februāra
lēmumu Nr.19 (sēdes protokols Nr.4, 1.1.p,) apstiprinātie „Atbalsta pakalpojumi higiēnas
nodrošināšanā” noteikumi, un to grozījumi, kas apstiprināti ar Apes novada domes 2016.gada
24.marta lēmumu Nr.44 (sēdes protokols Nr.6, 12.p.).
3. Lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 1.maiju.
Pielikumā: Apes novada domes Sociālā dienesta noteikumi „Atbalsta pakalpojumi higiēnas
nodrošināšanā” ar pielikumu.

Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

Apstiprināti
ar Apes novada domes 26. 04.2018.
lēmumu Nr.66.(prot. Nr.5., 12.p.)

Apes novada domes Sociālā dienesta noteikumi
„Atbalsta pakalpojumi higiēnas nodrošināšanā”
Izdoti saskaņā ar
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6. un 7.punktu,
21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu un 27.punktu
1. Atbalsta pasākumi higiēnas nodrošināšanā ietver veļas mazgāšanas, veļas žāvēšanas un dušas
izmantošanas iespējas.
2. Atbalsta pakalpojumu higiēnas nodrošināšanā mērķis ir sniegt iespēju sociālās atstumtības riskam
pakļautām personām sociālās funkcionēšanas spēju uzlabošanai.
3. Atbalsta pakalpojumi higiēnas nodrošināšanā tiek sniegti personām, kuru deklarētā dzīves vieta ir
Apes novada administratīvajā teritorijā.
4. Atbalsta pakalpojumi tiek nodrošināti:
4.1. Apes novada Sociālais dienests Tirgus iela 5, Ape, Apes novads (veļas mazgāšana, duša);
4.2. Apes novada Gaujienas sociālo pakalpojumu centrs, “Mežniecība-1”, Gaujiena, Apes novads
(veļas mazgāšana, duša);
4.3. Apes novada Trapenes sociālo pakalpojumu punkts, Rīti-13, Trapene, Apes novads (veļas
mazgāšana, veļas žāvēšana);
4.4. Apes novada Virešu pagasta sociālo pakalpojumu punkts “Sikšņu skola”, Vidaga, Virešu
pagasts, Apes novads (veļas mazgāšana, veļas žāvēšana, duša).
5. Pakalpojumi pieejami:
5.1. Trūcīgām ģimenēm ar bērniem;
5.2. Pensijas vecuma personām;
5.3. Personām ar invaliditāti;
5.4. Represētām personām;
5.5. Černobiļas AES seku likvidācijas dalībniekiem;
5.6. Krīzes situācijā.
6. Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
6.1. Izziņa par trūcīgas ģimenes/personas statusam;
6.2. Invalīda apliecība;
6.3. Pensionāra apliecība;
6.4. Represētās personas apliecība;
6.5. Černobiļas AES seku likvidācijas dalībnieka apliecība.
7. Atbalsta pakalpojumu higiēnas nodrošināšanā pakalpojumu maksa var tikt grozīta, saskaņā ar
Apes novada domes pieņemtiem lēmumiem, kas regulē maksu par komunālajiem pakalpojumiem,
elektroenerģijas resursu patēriņu.
8. Maksa par atbalsta pakalpojumu higiēnas nodrošināšanā ir noteikta saskaņā ar šo noteikumu
pielikumu Nr.1.
9. Atbalsta pakalpojumu higiēnas nodrošināšanā pakalpojumu darba laiki:
Diena
Otrdiena

Vieta
Apes novada Sociālais dienests
Tirgus iela 5, Ape.

Pieņemšanas laiks
10.00- 16.00

Gaujienas sociālo pakalpojumu
centrs “Mežniecība-1”, Gaujienas
pagasts, Apes novads

10.00- 15.00

Trapenes sociālo pakalpojumu
punkts “Rīti” - 13 , Trapenes
pagasts, Apes novads
Virešu sociālo pakalpojumu
punkts “Sikšņu skola”, Vidaga,
Virešu pagasts, Apes novads

10.00- 16.00

10.00- 16.00

Ceturtdiena

Apes novada Sociālais dienests
Tirgus iela 5, Ape.

10.00- 16.00

Gaujienas sociālo pakalpojumu
centrs “Mežniecība-1”, Gaujienas
pagasts, Apes novads

13.00- 17.00

Trapenes sociālo pakalpojumu
punkts “Rīti” - 13 , Trapenes
pagasts, Apes novads

10.00- 16.00

Virešu sociālo pakalpojumu
punkts “Sikšņu skola”, Vidaga,
Virešu pagasts, Apes novads

10.00- 16.00

10. Maksa par pakalpojumu:
Pakalpojuma veids
Duša
bērniem
pakalpojuma „Aprūpe mājās” ņēmējiem

Cena
EUR 2.00 (1.65 euro un PVN 0.35 euro)
EUR 1.00 (0.83 euro un PVN 0.17 euro)
EUR 1.50 (1.24 euro un PVN 0.26 euro)

Veļas mazgāšana
pakalpojuma „Aprūpe mājās” ņēmējiem

EUR 2.00 (1.65 euro un PVN 0.35 euro)
EUR 1.50 (1.24 euro un PVN 0.26 euro)

Veļas žāvēšana

EUR 1.00 (0.83 euro un PVN 0.17 euro)

11. Maksa par pakalpojumu:
12. Norēķināties par pakalpojumiem pirms to saņemšanas ir iespējams:
12.1.
Apes novada kasē, Stacijas ielā 2, Apē, Apes novads LV 4337 (pirmajā stāvā);
12.2.
Apes novada Gaujienas pagasta kasē, “Nolejas”, Gaujienas pagasts, Apes novads LV
4339;
12.3.
Apes novada Trapenes pagasta kasē, “Pagastmāja”, Trapenes pagasts, Apes novads
LV 4348, vai pie aprūpētāja pakalpojuma saņemšanas vietā, pretī saņemot stingrās uzskaites
kvīti.
12.4.
Apes novada Virešu pagasta kasē, “Vecvireši” un “Sikšņu skola”,Virešu pagasts,
Apes novads LV 4355, vai pie aprūpētāja pakalpojuma saņemšanas vietā, pretī saņemot
stingrās uzskaites kvīti.
13. Noteikumi stājas spēkā ar 2018.gada 1.maiju.

Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

Pielikums
Apes novada domes Sociālā dienesta noteikumiem
„Atbalsta pakalpojumi higiēnas nodrošināšanā”
Apstiprināti
ar Apes novada domes 26.04.2018.
lēmumu Nr.66 (prot. Nr.5, 12.p.)

Virešu sociālo pakalpojumu centrs Vidagā “Sikšņu skola”
Veļas mazgāšana vienam ciklam
Izmaksas cena ar PVN:
Ūdens
0.057 l x 0.72
0.04
Elektrība
1.5 kw x 0.15 x 2st
0.48
Amortizācija
0.01
Pulveris
0.21
Uzkopšana/mašīnas
0.4 st x 3.27
1.31
apkalpošana (aprūpētājs)
Papildus izmaksas (filtri,
0.11
remonti u.c.)
Kopā ar PVN:
EUR 2.16
 Veļas mazgāšanas vidējais cikla ilgums- 2 stundas
 Elektrības patēriņš- 1.5 kWh
 1 kw elektroenerģijas maksā- EUR 0.15
 Mazgāšanas reizē tiek patērēts ūdens- 57 l
 1 kubs ūdens maksā- EUR 0.72
 Veļas pulveris ar kalgonu 2 kg paka 20 mazgāšanas reizēm- EUR 4.20
 Amortizācija- 20% gadā
 Aprūpētāja darba samaksa 1st- EUR 3.27
 Papildus izmaksas (filtri, remonts u.c.)- EUR 0.11

Virešu sociālo pakalpojumu centrs Vidagā “Sikšņu skola”
Veļas žāvēšana vienam ciklam
Izmaksas cena ar PVN:
Elektrība
1.68 kwh x 0.15 x3st
Amortizācija
Uzkopšana/mašīnas
0.4 st x 3.27
apkalpošana (aprūpētājs)
Papildus izmaksas (remonti
u.c.)
Kopā ar PVN:
 Veļas žāvēšanas cikla ilgums- 1.3 stundas
 Elektrības patēriņš- 1.68 kWh
 Amortizācija- 20% gadā
 Aprūpētāja darba samaksa 1st- EUR 3.27
 Papildus izmaksas ( remonts u.c.)- EUR 0.11

0.31
0.01
1.31
0.11
EUR 1.74

Trapenes sociālo pakalpojumu centrs “Rīti”-13
Veļas mazgāšana vienam ciklam
Izmaksas cena ar PVN:
Ūdens
0.057 l x 0.48
Kanalizācija
0.057 l x 0.71
Elektrība
1.5 kw x 0.15 x 2st
Amortizācija
Pulveris
Uzkopšana/mašīnas
0.5 st x 3.27
apkalpošana (aprūpētājs)
Papildus izmaksas (filtri,
remonti u.c.)
Kopā ar PVN:
 Veļas mazgāšanas cikla ilgums- 2 stundas
 Elektrības patēriņš- 1.5 kWh
 1 kw elektroenerģijas maksā- EUR 0.16

0.03
0.04
0.45
0.01
0.21
1.64
0.11
EUR 2.49









Mazgāšanas reizē tiek patērēts ūdens- 57 l
1 kubs ūdens maksā- EUR 0.48
1 kubs kanalizācijas izcenojums- EUR 0.71
Veļas pulveris ar kalgonu 2 kg paka 20 mazgāšanas reizēm- EUR 4.20
Amortizācija- 20% gadā
Aprūpētāja darba samaksa 1st- EUR 3.27
Papildus izmaksas (filtri, remonts u.c.)- EUR 0.11

Trapenes sociālo pakalpojumu centrs “Rīti”-13
Veļas žāvēšana vienam ciklam
Izmaksas cena ar PVN:
Elektrība
1.6kwh x 0.15 x 1.3st
Amortizācija
Uzkopšana/mašīnas
0.4st. x 3.27
apkalpošana (aprūpētājs)
Papildus izmaksas (remonti
u.c.)
Kopā ar PVN:
 Veļas žāvēšanas cikla ilgums- 1.3 stundas
 Elektrības patēriņš- 1.6 kWh
 Amortizācija- 20% gadā
 Aprūpētāja darba samaksa 1st- EUR 3.27
 Papildus izmaksas ( remonts u.c.)- EUR 0.11

0.31
0.01
1.31
0.11
EUR 1.74

Gaujienas sociālo pakalpojumu centrs “Mežniecība-1”
Veļas mazgāšana vienam ciklam
Izmaksas cena ar PVN:
Ūdens
0.057 l x 0.79
0.05
Kanalizācija
0.057 l x 1.00
0.06
Elektrība
1.5 kw x 0.15 x 2st
0.45
Amortizācija
0.01
Pulveris
0.21
Uzkopšana/mašīnas
0.5 st x 3.27
1.64
apkalpošana (aprūpētājs)
Papildus izmaksas (filtri,
0.11
remonti u.c.)
Kopā:
EUR 2.53
 Veļas mazgāšanas cikla ilgums- 2 stundas
 Elektrības patēriņš- 1.5 kWh
 1 kw elektroenerģijas maksā- EUR 0.15
 Mazgāšanas reizē tiek patērēts ūdens- 57 l
 1 kubs ūdens maksā- EUR 0.79
 1 kubs kanalizācijas izcenojums- EUR 1.00
 Veļas pulveris ar kalgonu 2 kg paka 20 mazgāšanas reizēm- EUR 4.20
 Amortizācija- 20% gadā
 Aprūpētāja darba samaksa 1st- EUR 2.20
 Papildus izmaksas (filtri, remonts u.c.)- EUR 0.11
Duša
Izmaksas cena ar PVN:
Ūdens
0.050 m3 x 0.79
0.04
Kanalizācija
0.050 m3 x 1.00
0.05
Elektrība
2 kw x 0.15
0.30
Amortizācija
0.01
Dezinfekcijas līdzekļi
0.24
Uzkopšana (aprūpētājs)
0.5 st x 3.27
1.64
Papildus izmaksas (higiēnas
0.26
prasību nodrošināšana)
Kopā ar PVN:
EUR 2.54


Dušas izmantošanas ilgums- 45 min.










Elektrības patēriņš- 2 kWh
1 kw elektroenerģijas maksā- EUR 0.15
Mazgāšanās reizē tiek patērēts ūdens- 50 l
1 kubs ūdens maksā- EUR 0.79
1 kubs kanalizācijas izcenojums- EUR 1.00
Aprūpētāja darba samaksa 1st- EUR 3.27
Dezinfekcijas līdzekļi 1 mazgāšanās reizei- EUR 0.24
Papildus izmaksas (inventāra (tualetes, duškabīnes, telpas) uzkopšanas līdzekļi, darba aizsardzības
normu ievērošana, higiēnas prasību nodrošināšana) 1 mazgāšanās reize –EUR 0.26.

Apes novada Sociālais dienests
Veļas mazgāšana vienam ciklam
Izmaksas cena ar PVN:
Ūdens
0.057 l x 0.76
Kanalizācija
0.057 l x 1.00
Elektrība
1.5 kw x 0.15 x 2st
Amortizācija
Pulveris
Uzkopšana/mašīnas
0.5 st x 3.27
apkalpošana (aprūpētājs)
Papildus izmaksas (filtri,
remonti u.c.)
Kopā ar PVN:

0.04
0.06
0.45
0.01
0.21
1.64
0.12euro
EUR 2.53

 Veļas mazgāšanas cikla ilgums- 2 stundas
 Elektrības patēriņš- 1.5 kWh
 1 kw elektroenerģijas maksā-EUR 0.15
 Mazgāšanas reizē tiek patērēts ūdens- 57 l
 1 kubs ūdens maksā- EUR 0.76
 1 kubs kanalizācijas izcenojums- EUR 1.00
 Veļas pulveris ar kalgonu 2 kg paka 20 mazgāšanas reizēm- EUR 4.20
 Amortizācija- 20% gadā
 Aprūpētāja darba samaksa 1st- EUR 3.27
 Papildus izmaksas (filtri, remonts u.c.)- EUR 0.12
Duša
Izmaksas cena ar PVN:
Ūdens
0.050 m3 x 0.63
0.03
Kanalizācija
0.050 m3 x 0.83
0.04
Elektrība
2 kw x 0.15
0.30
Amortizācija
0.01
Dezinfekcijas līdzekļi
0.24
Uzkopšana (aprūpētājs)
0.5 st x 3.27
1.64
Papildus izmaksas (higiēnas
0.26
prasību nodrošināšana)
Kopā ar PVN:
EUR 2.52
 Dušas izmantošanas ilgums- 45 min.
 Elektrības patēriņš- 2 kWh
 1 kw elektroenerģijas maksā-EUR 0.15
 Mazgāšanās reizē tiek patērēts ūdens- 50 l
 1 kubs ūdens maksā- EUR 0.76
 1 kubs kanalizācijas izcenojums- EUR 1.00
 Aprūpētāja darba samaksa 1st- EUR 3.27
 Dezinfekcijas līdzekļi 1 mazgāšanās reizei- EUR 0.24
 Papildus izmaksas (inventāra (tualetes, duškabīnes, telpas) uzkopšanas līdzekļi, darba aizsardzības
normu ievērošana, higiēnas prasību nodrošināšana) 1 mazgāšanās reize –EUR 0.26 .

Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

