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 6.jūnijā

Ārkārtas sēdes protokols Nr.7, 1.p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 77
Apē

Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma
nodrošināšanai ERAF projekta (Nr. 5.4.1.1/17/A/022) “Aizsargājamo ainavu apvidus
“Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības
nodrošināšanai” īstenošanai
Ņemot vērā starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Alūksnes novada pašvaldību
26.06.2017. noslēgto vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu
Nr.5.4.1.1/17/A/022, un 27.12.2016. noslēgto sadarbības līgumu Nr. ANP/1-45.1/16/409 starp Apes
novada domi un Alūksnes novada pašvaldību par sadarbību Aizsargājamo ainavu apvidus
“Veclaicene” saskaņotā attīstīšanā, īstenojot projektu “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene”
infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai”
(turpmāk – Projekts) un nodrošinot Projekta rezultatīvo rādītāju uzturēšanu un vienotu funkcionēšanu,
un saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.514 “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" un citiem Projekta īstenošanā piemērojamiem tiesību aktiem,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļās
3.punktu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par valsts
budžetu 2018.gadam” 14.panta pirmās daļas 1.,2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem”
24.pantu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem
un galvojumiem” 2. un 6.punktu, Apes novada dome nolemj:
1.

Ņemt aizņēmumu līdz EUR 216 790,00 (divi simti sešpadsmit tūkstoši septiņi simti deviņdesmit
eiro un 00 centi) Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Aizsargājamo ainavu apvidus
“Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības
nodrošināšanai” īstenošanai.

2.

Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju Apes
novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu līdz EUR 216 790,00 (divi simti sešpadsmit tūkstoši septiņi
simti deviņdesmit eiro un 00 centi) Valsts kasē, ar Valsts kases noteiktajiem aizņēmuma
procentiem 2018.gadā, uz 15 (piecpadsmit) gadiem ar pamatsummas apmaksu no 2020.gada
janvāra līdz 2034.gada decembrim.

3.

Aizņēmumu garantēt ar Apes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

4.

Atbildīgais par projekta realizāciju Teritorijas attīstības nodaļas vadītājs Jurijs Ronimoiss.

5.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Izpilddirektoram Viesturam Dandenam
grāmatvedības nodaļas vadītājai Marutai Javai.

Domes priekšsēdētājs

un Finanšu un

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 6.jūnijā

Ārkārtas sēdes protokols Nr.7, 2.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 78
Apē
Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma
nodrošināšanai ELFLA projekta (Nr.18-07-A00702-000045) “Apes novada pašvaldības grants
ceļu pārbūve ” īstenošanai
Atbilstoši Ministru kabineta 18.08.2015. noteikumu Nr.475 „Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos"
atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” 1.pielikumu Apes novada pašvaldībai ir piešķirts noteikts
līdzekļu apjoms, lai atbalstītu investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku
teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.
Pamatojoties uz iepriekšminēto, tika sagatavots un LR Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta
dienestā iesniegts projekta pieteikums „Apes novada pašvaldības grants ceļu pārbūve”. Projekta
ieviešanas rezultātā ir paredzēts rekonstruēt pašvaldības autoceļus: “V411-Čiekuri-GargrīdasDruvkalni” (0,00 līdz 1,70 km), “Kristiņi – Stādzeni” (0,00 līdz 1,5 km) un “Trapene – Lejastrapene”
(0,65 līdz 2,6 km ).
2018.gada 28.maijā Lauku atbalsta dienests apstiprināja projekta iesniegumu „Apes novada
pašvaldības grants ceļu pārbūvi” Nr.18-07-A00702-000045 par kopējo projekta finansējumu
532 957.53 EUR (pieci simti trīsdesmit divi tūkstoši deviņi simti piecdesmit septiņi eiro un 53 centi),
no tiem publiskais finansējums ir EUR 479 661,78 (četri simti septiņdesmit deviņi tūkstoši seši simti
sešdesmit viens eiro un 78 centi) un pašvaldības līdzfinansējums sastāda EUR 53 295.75 (piecdesmit
trīs tūkstoši divi simti deviņdesmit pieci eiro un 75 centi).
Finansējums piešķirts projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošanai, būvniecības darbu
veikšanai, projekta autoruzraudzībai un būvuzraudzībai.
Pašvaldība ir veikusi projekta priekšdarbus un izstrādājusi visiem ceļa posmiem būvprojektus, par
ko veikusi jau apmaksu 20 013.40 EUR (divdesmit tūkstoši trīspadsmit eiro un 40 centi) apmērā.
Saskaņā ar 30.09.2014 Ministru kabineta noteikumu Nr.598 “Noteikumi par valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai
2014.–2020.gada plānošanas periodā” 52.1.apakšpunkta nosacījumiem Atbalsta saņēmējam ir
apstiprināta priekšapmaksa 20% apmērā no Projektam piešķirtā Eiropas Savienības finansējuma un
valsts budžeta finansējuma – EUR 95 932,35 (deviņdesmit pieci tūkstoši deviņi simti trīsdesmit divi
eiro un 35 centi) apmērā.
Ņemot vērā iepriekšminēto, nepieciešamais pašvaldības priekšfinansējuma apjoms, projekta
realizācijai, ir EUR 417 011.78 (četri simti septiņpadsmit tūkstoši vienpadsmit eiro un 78 centi), no
kuriem EUR 11,78 tiks finansēts no 2018.gada pašvaldības budžeta.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļās
3.punktu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par valsts
budžetu 2018.gadam” 14.panta pirmās daļas 1.,2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem”
24.pantu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem
un galvojumiem” 2. un 6.punktu, Apes novada dome nolemj:
1. Ņemt aizņēmumu EUR 417 000.00 (četri simti septiņpadsmit tūkstoši eiro un 00 centi)
ES ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” apstiprinātā projekta „Apes
novada pašvaldības grants ceļu pārbūvi” Nr.18-07-A00702-000045 būvniecības darbu,
projekta autoruzraudzības un būvuzraudzības izdevumu segšanai.
2. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju Apes
novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu EUR 417 000.00 (četri simti septiņpadsmit tūkstoši
eiro un 00 centi) Valsts kasē, ar Valsts kases noteiktajiem aizņēmuma procentiem
2018.gadā, uz 15 (piecpadsmit) gadiem ar pamatsummas apmaksu no 2020.gada janvāra līdz
2034.gada decembrim.
3. Aizņēmumu garantēt ar Apes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
4. Atbildīgais par projekta realizāciju Teritorijas attīstības nodaļas vadītājs Jurijs Ronimoiss.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot domes izpilddirektoram Viesturam Dandenam un Finanšu
un grāmatvedības nodaļas vadītājai Marutai Javai

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 6.jūnijā

Ārkārtas sēdes protokols Nr.7, 3.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 79
Par indikatīvā finansējuma apstiprināšanu pašvaldības investīciju projekta – Apkures katla
nomaiņa Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā īstenošanai
Ņemot vērā, izveidojošos situāciju, ka esošais apkures katls Apes vidusskolā ir bojāts, pastāvot
riskam, ka tas var pārstāt darboties jebkurā brīdī, lai nodrošinātu likumā “Par pašvaldībām” 15.panta
4.punktā noteikto pašvaldības autonomās funkcijas - gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem
noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas
un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un
finansiāla palīdzība ārpus - skolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm
u.c.) - izpildi,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļās
3.punktu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 21.panta pirmās daļas 19.punktu, ņemot vērā izstrādāto
būvniecības ieceres dokumentāciju un būvdarbu iepirkumu rezultātus, Apes novada dome nolemj:
1. Apstiprināt pašvaldības investīciju projekta – Apkures katla nomaiņa Dāvja Ozoliņa Apes
vidusskolā EUR indikatīvo finansējumu EUR 139 403,80 (viens simts trīsdesmit deviņi
tūkstoši četri simti trīs euro 80 centi).
2. Investīciju projekta finansējumu nodrošināt no pašvaldības 2018.gada budžeta līdzekļiem un
aizņēmuma līdzekļiem, par kuru apjomu tiks pieņemts atsevišķs domes lēmums.
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 6.jūnijā

Ārkārtas sēdes protokols Nr.7, 4.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 80
Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta – “Apkures katla nomaiņa
Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā” īstenošanai
Ņemot vērā, izveidojošos situāciju, ka esošais apkures katls Apes vidusskolā ir bojāts, pastāvot
riskam, ka tas var pārstāt darboties jebkurā brīdī, lai nodrošinātu likumā “Par pašvaldībām” 15.panta
4.punktā noteikto pašvaldības autonomās funkcijas - gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem
noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas
un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un
finansiāla palīdzība ārpus - skolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm
u.c.) - izpildi,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļās
3.punktu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par valsts
budžetu 2018.gadam” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 24.pantu,
Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” 2. un 6.punktu, Apes novada dome nolemj:
1. Ņemt aizņēmumu EUR 131 900,00 (viens simts trīsdesmit viens tūkstotis deviņi simti
euro, 00 centi) pašvaldības investīciju projekta – Apkures katla nomaiņa Dāvja Ozoliņa
Apes vidusskolā īstenošanai.
2. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju Apes
novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu EUR 131 900,00 (viens simts trīsdesmit viens
tūkstotis deviņi simti euro, 00 centi) Valsts kasē, ar Valsts kases noteiktajiem aizņēmuma
procentiem 2018.gadā, uz 15 (piecpadsmit) gadiem ar pamatsummas apmaksu no 2020.gada
janvāra līdz 2034.gada decembrim.
3. Aizņēmumu garantēt ar Apes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
4. Atbildīgais par projekta realizāciju Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas direktora vietnieks
saimnieciskā jomā Viktors Korkunovs.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Izpilddirektoram Viesturam Dandenam un Finanšu un
grāmatvedības nodaļas vadītājai Marutai Javai.
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

Ārkārtas sēdes protokols Nr.7, 5. p

2018.gada 6.jūnijs
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 81

Par projekta pieteikuma “Apes novada pašvaldības grants ceļa "Ape-Kalpaki-SilmaļiMelnupes" pārbūve” iesniegšanu Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros
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 pārsniedza sākotnēji plānoto līdzekļu
apjomu un, pamatojoties uz iepirkuma rezultātiem, tika nolemts projektus iesniegt divās kārtās.
Pirmajā kārtā projekta pieteikumā tika iekļauti pašvaldības autoceļi: “V411-Čiekuri-GargrīdasDruvkalni” (0,00 līdz 1,70 km), “Kristiņi – Stādzeni” (0,00 līdz 1,5 km) un “Trapene – Lejastrapene”
(0,65 līdz 2,6 km ). Savukārt, būvprojekta “Apes novada pašvaldības autoceļa “Ape – Kalpaki –
Silmaļi” pārbūve Pk 64+00 – Pk 94+65” tika sadalīta kārtās. Pēc sadalīšanas pabeigšanas tika nolemts
gatavot projekta pieteikumu par pirmo kārtu.
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 dome nolemj:

1. Sagatavot projekta pieteikumu projektu konkursā par šādu Apes novada pašvaldības ceļa
posmu:
1.1.

Ceļa “Ape-Kalpaki-Silmaļi-Melnupes” posma pārbūve (6,40 līdz 8.00 km).

2. Apstiprināt projekta kopējās attiecināmās izmaksas līdz 189 264.69 EUR (viens simts
astoņdesmit deviņi tūkstoši divi simti sešdesmit četri eiro un 69 centi) apmērā, ko sastāda
ELFLA finansējums 90% apmērā jeb 170 338.22 EUR (viens simts septiņdesmit tūkstoši trīs
simti trīsdesmit astoņi eiro un 22 centi) un Apes novada pašvaldības līdzfinansējums 10%
apmērā jeb 18 926.47 EUR (astoņpadsmit tūkstoši deviņi simti divdesmit seši eiro un 47 centi),

3. Atbildīgais par projekta realizāciju Teritorijas attīstības nodaļas vadītājs Jurijs Ronimoiss.
4. 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

Ārkārtas sēdes protokols Nr.7, 6. p

2018.gada 6.jūnijs
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 82
Apē

Par finansējuma piešķiršanu Gaujienas internātpamatskolai
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu,
21.panta pirmās daļas 2.puntu un sakarā ar Gaujienas internātpamatskolas 60 gadu jubileju,
1. Piešķirt papildus finansējumu EUR150.00 (viens simts piecdesmit eiro) Gaujienas
internātpamatskolai.
2. Uzdot iestādes direktorei Vitai ANDERSONEI izlietot piešķirtos līdzekļus skolas
materiālās bāzes pilnveidošanai.
3. Finansējuma avots – Apes novada domes budžeta līdzekļi.

Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

