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 24.maijā

Sēdes protokols Nr. 6, 1. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 67
Apē

Par Apes novada pašvaldības konsolidētā 2017.gada pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 72.pantu, Ministru
kabineta 15.10.2013. noteikumiem Nr.1115 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība” un Apes novada
domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 17.05.2018. sēdes lēmumu (prot. Nr.5, 1.p.) dome
nolemj:

1. Apstiprināt Apes novada pašvaldības konsolidēto 2017.gada pārskatu.

Pielikumā:
Apes novada domes konsolidētais 2017.gada pārskats uz 246 lapām.

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 24.maijā

Sēdes protokols Nr. 6, 2. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 68
Apē

Par Apes novada domes 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 69.panta pirmās
daļas 7.punktu un 72.pantu, "Likuma par budžeta un finanšu vadību" 14.panta trešo daļu, Ministru
kabineta 05.05.2010. noteikumiem Nr.413 "Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem" 16.punktu,
Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 17.05.2018. lēmumu (prot.Nr.5, 3.p.),
1. Apstiprināt Apes novada domes 2017.gada publisko pārskatu.
2. Mēneša laikā publicēt Apes novada domes 2017.gada publisko pārskatu Apes novada mājas lapā
internetā www.apesnovads.lv .
3. Iesniegt Apes novada domes 2017.gada publisko pārskatu Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai publicēšanai mājas lapā internetā.

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 24.maijā

Sēdes protokols Nr. 6, 3. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 69
Apē

Par grozījumiem Apes novada domes 22.12.2016. lēmumā Nr.203
„Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Alūksnes novada pašvaldību dalībai darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt un
atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” 5.4.1.1. pasākuma “Antropogēno
slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” projektā
“Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes
mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 3., 4.,5. un
10.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu un 97.pantu, kā arī ņemot vērā ar šo projektu saistīto
publisko iepirkumu un tirgus izpētes rezultātus, un saskaņā ar Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 17.05.2018. lēmumu (prot.Nr.5, 4.p.),
Izdarīt grozījumus Apes novada domes 22.12.2016. lēmumā Nr. 203 „Par sadarbības līguma
noslēgšanu ar Alūksnes novada pašvaldību dalībai
darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un
aizsargāt ekosistēmas” 5.4.1.1. pasākuma “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un
rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” projektā “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene”
infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai”, izteikt
3.punktu šādā redakcijā:
“3.Apstiprināt indikatīvo projekta finansējuma apjomu EUR 269 397.71 (divi simti sešdesmit
deviņi tūkstoši trīs simti deviņdesmit septiņi eiro un 71 centi) apmērā, no tā ERAF
finansējums 100 000,00 (viens simts tūkstoši eiro un 00 centi) apmērā, saskaņā ar Apes
novada pašvaldības projekta budžeta daļas kopsavilkumu (pielikums Nr. 1)”.
Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

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 24.maijā

Sēdes protokols Nr. 6, 4. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 70
Apē

Par grozījumiem Apes novada domes 27.06.2016. lēmumā Nr. 102
„Par energoefektivitātes paaugstināšanu pašvaldības kultūras iestādei - Apes tautas namam un
bibliotēkai – Skolas ielā 4, Apē, Apes novadā“
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās
daļas 5.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu,
Apes novada domes 26.01.2017. lēmumu Nr. 11 “Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda
līdzfinansētās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa
"Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu
un AER izmantošanu pašvaldību ēkās" ietvaros realizētā investīciju projektā “Apes novada, Skolas
ielas 4 ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” iekļaujamiem darbu apjomiem”, un Apes novada
domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 17.05.2018. lēmumu (prot.Nr.5, 5.p.),
Izdarīt grozījumus Apes novada domes 27.06.2016. lēmumā Nr. 102 „Par energoefektivitātes
paaugstināšanu pašvaldības kultūras iestādei - Apes tautas namam un bibliotēkai – Skolas ielā 4, Apē,
Apes novadā“, izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
“2. Apstiprināt indikatīvo finansējumu apjomu EUR 429 056.63 (četri simti divdesmit deviņi
tūkstoši piecdesmit seši eiro un 63 centi), tajā skaitā piesaistītās Eiropas Reģionālās attīstības fonda
finansējums EUR 159 318.00 (viens simts piecdesmit deviņi tūkstoši trīs simti astoņpadsmit eiro un 00
centi)”, (pielikumā projekta budžeta kopsavilkums).
Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
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 24.maijā

Sēdes protokols Nr. 6, 5.1.p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 71
Apē

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” ( Sociālās aprūpes centra “Trapene” ārsta palīgs)
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", ņemot vērā, ka Sociālā aprūpes centrā “Trapene” Medicīnas māsai nepieciešams izmeklēt
klientus un diagnosticēt slimības, ārstēt klientus un veikt medicīnisko aprūpi, saskaņā ar Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 17.05.2018. sēdes lēmumu (prot.Nr.5, 7.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” no sadaļas “5.2. Aprūpe” amatu “Sociālās aprūpes centra
„Trapene” medicīnas māsa” pārcelt uz sadaļu “5.1. Ārstniecības pakalpojumi”, pārdēvējot par
“Sociālās aprūpes centra “Trapene” ārsta palīgs” šādā redakcijā:

5.1. Ārstniecības pakalpojumi”
Saime
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8
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2.
5.pielikumā “Apes novada domes, administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un
mēnešalgas saraksts Trapenē”, izsakot 5.6. sadaļā Sociālās aprūpes centrs "Trapene" amatu
“Medicīnas māsa” jaunā redakcijā:
5.6. Sociālās aprūpes centrs "Trapene"
Piezīmes

Mēnešalga
normālajam
darba laikam
Ārsta palīgs

Mēnešalga nepilnajam
darba laikam
617

Mēnešalga kopā
617

3. Lēmums stājas spēkā 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 24.maijā

Sēdes protokols Nr. 6, 5. 2.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 72
Apē
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”
(Amatierkolektīvi)
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", kultūras darba organizatores novadā L.Poševas 09.05.2018. iesniegumu par amatierkolektīvu
atalgojumu izmaiņu, saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas
10.05.2018.lēmumu (protokols Nr.4, 2.p.), Finanšu un tautsaimniecības komitejas 17.05.2018. sēdes
lēmumu (prot.Nr.5, 7.p.) ,
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” 7.pielikumā “Apes novada amatierkolektīvu vadītāju amatu un mēnešalgu saraksts”:
No sadaļas 3.grupa “Bērnu un jauniešu kolektīvi” 1.pakāpe amatu “Gaujienas tautas nama 3.-4.
klašu tautisko deju kolektīva "Kastanītis" vadītājs” pārcelt uz 2.pakāpi šādā redakcijā:
3.grupa Bērnu un jauniešu kolektīvi
2.pakāpe
Piezīmes

Gaujienas tautas nama 3.-4. klašu tautisko deju kolektīva
"Kastanītis" vadītājs
2. Finansējums – Apes novada domes budžets.
3. Lēmums stājas spēkā ar 01.05.2018.
Domes priekšsēdētājs

Mēnešalga kopā
71

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 24.maijā

Sēdes protokols Nr. 6, 6. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 73
Apē

Par finansiālu atbalstu motoklubam “Ape” 2018.gada “Vaidavas kauss”
sacensību organizēšanai
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, ņemot vērā, ka šā gada 20.maijā Apē, Arvīda Levana vārdā nosauktajā mototrasē jau
45.reizi pulcēsies sportisti un līdzjutēji uz “Vaidavas kausa” izcīņu motokrosā, kas ir ilggadīgas
sportiskās tradīcijas Apē un Latvijā, kurā sacenšas daudzi spēcīgi Latvijas, Igaunijas un vairāku citu
valstu motosportisti, popularizējot Apes un Apes novada vārdu, saskaņā ar Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 17.05.2018. sēdes lēmumu (prot.Nr.5, 8.p.) ,
1. Piešķirt finansējumu biedrībai “Motoklubs Ape” 2018.gada “Vaidavas kauss” sacensību
organizēšanas izdevumu daļējai segšanai EU600,00 (seši simti eiro 00 centi) apmērā.
2. Finansējuma avots Apes novada domes budžets.

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 24.maijā

Sēdes protokols Nr. 6, 7. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 74
Apē

Par Apes novada pašvaldības ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas
apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, un Finanšu un tautsaimniecības komitejas 17.05.2018. sēdes lēmumu (prot.Nr.5,
9.p.) ,
Apstiprināt Apes novada pašvaldības ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbu tehnisko
specifikāciju .
Pielikumā – uz 98 lpp.

Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
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2018.gada 24.maijā

Sēdes protokols Nr. 6, 8. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 75
Apē

Par Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas vienreizējo sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu
apstiprināšanu Izglītības mācību vietā Vidagā
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
17.05.2018 sēdes lēmumu (prot.Nr.5, 13.p.),
1. Apstiprināt Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas vienreizējus maksas pakalpojumus Izglītības mācību
vietā Vidagā:
1.1. ēdināšana nometnes dalībniekiem – EUR 5.91 (pieci eiro 91 centi) vienai personai vienā
dienā;
1.2. dalības maksa salidojumā 15.06.2018. - EUR 3,00 (trīs eiro 00 centi) vienai personai.
Pakalpojumu izcenojumu tāmes pielikumā.

Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
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2018.gada 24.maijā

Sēdes protokols Nr. 6, 9. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 76
Apē

Apes novada domes Iepirkumu komisijas sastāva apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu, Apes novada pašvaldības nolikuma
(apst.28.06.2013. Lēm.Nr.227 (prot.Nr.11,1.p.) 14.3.punktu un 16. punktu un Apes novada domes
Finanšu un tautsaimniecības komitejas 17.05.2018. lēmumu prot. Nr.5, 11.p.,
1. Apstiprināt Apes novada domes Iepirkumu komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētāja:
1.1. Inese MUCENIECE – Apes novada domes iepirkumu speciāliste,
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
1.2. Jānis LOČS- Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas skolotājs;
Komisijas locekļi:
1..3. Jānis LIBERTS – Apes novada domes priekšsēdētājs;
1.4. Jurijs RONIMOISS – Apes novada domes Teritorijas attīstības nodaļas vadītājs;.
1.5. Gundars PIHLIS- Pašvaldības aģentūras “Komunālā saimniecība”direktors;
1.6. Liene APINE- Apes novada VPVKAC speciāliste.

Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

