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. 8, 1. p

2018.gada 28.jūnijā
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 83
Apē

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma
„Krievāni” Trapenes pagastā, Apes novadā sadalīšanai
Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ZEMESRAKSTI”, reģistrācijas nr. 44103102632,
iesniegumu, kas saľemts Apes novada domē 13.06.2018. un reģistrēts ar Nr. A/3-12-1/630, par
nekustamā īpašumu „Krievāni”, Trapenes pagasts, Apes novads, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 3684 006 0003, sadalīšanas zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, un, pamatojoties uz
Zemes ierīcības likuma 19. un 22.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu,
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu, Ministru kabineta 02.08.2016.
noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 28. punkta 28.1. un 28.2.
apakšpunktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība”, 11.,12.punkta
12.1.apakšpunkta 12.1.1. un 12.1.2. punktu, Finanšu un tautsaimniecības komitejas 21.06.2018.
lēmumu Nr. (prot. Nr.6, 1.p.),
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Krievāni” Trapenes pagasts,
Apes novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 3684 006 0003, sadalīšanai.
2. Projektējamo zemes vienības daļu Nr. 1 ar plānoto kadastra apzīmējumu 3684 006 0098, ar
platību 9,2 ha, iekļaut jaunveidojama īpašuma sastāvā, piešķirot īpašumam jaunu nosaukumu „Meža
Krievāni”, Trapenes pagasts, Apes novads.
3. Projektējamo zemes vienības daļu Nr. 2 ar plānoto kadastra apzīmējumu 3684 006 0099, ar
platību 17,6 ha, saglabāt īpašuma „Krievāni” sastāvā, nepiešķirot atsevišķu nosaukumu un adresi.
4. Projektējamai zemes vienības daļai Nr. 1 ar plānoto kadastra apzīmējumu 3684 006 0098, ar
platību 9,2 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība, (NĪLM kods 0201).
5. Projektējamai zemes vienības daļai Nr. 2 ar plānoto kadastra apzīmējumu 3684 006 0099, ar
platību 17,6 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība, (NĪLM kods 0101).
6. Zemes ierīcības projekts realizējams 4 (četru) gadu laikā.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā
13A, Valmierā, LV 4201vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma
paziľošanas 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 28.jūnijā

Sēdes protokols Nr. 8, 2. p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 84
Apē
Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmam nekustamam īpašumam „Vosukalni”, īpašuma
kadastra Nr. 36250030002, Apes pagastā, Apes novadā
Izvērtējot Apes novada domes rīcība esošo informāciju un SIA „A.Kukoja meža vērtēšana”
vienotais reģistrācijas LV44103038520, 2018.gada 25.maija ziľojumu par nekustāmā īpašuma Apes
novads, Apes pagasts, „Vosukalni” tirgus vērtības aprēķināšanu, pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 5.panta ceturto daļu, piekto daļu, 8.panta otro, trešo, sesto un septīto
daļu, 37.panta piekto daļu 441.pantu, Ministru kabineta 2011.gada 1.februara noteikumiem Nr.109
”Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Finanšu un tautsaimniecības komitejas 21.06.2018.
lēmumu Nr. (prot. Nr.6, 2.p.), dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu - “Vosukalni”, Apes
novada, Apes pagastā, īpašuma kadastra Nr. 3625 003 0002, kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 3625 003 0057 ar platību 1,12 ha un uz tās atrodošās mežaudzes
338,0 m3, nosakot nekustama īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma ”Vosukalni” Apes novada, Apes pagastā, īpašuma
kadastra Nr. 3625 003 0002, pārdošanas brīvo cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu –
EUR 6544,00 (seši tūkstoši pieci simti četrdesmit četri euro 00 centi).
3. Noteikt, ka maksāšanas līdzekļi ir 100% euro.
4. Pēc nosacītās cenas apstiprināšanas personai, kurai ir īpašuma pirmpirkuma tiesības –
xxxxxxxxxxxxx - nosūtīt atsavināšanas paziľojumu.
5. Atsavināmā īpašuma, pircējam pirkuma samaksas termiľu noteikt līdz 2018.gada 30.
septembrim (ieskaitot), vai slēgt nomaksas līgumu, ja pirmpirkuma tiesīgā persona
iesniedz atbilstošu iesniegumu, piemērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 36.panta trešā daļā noteikto sešu procentu likmi gadā no vēl nesamaksātās pirkuma
maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiľu kavējumiem nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru
kavējuma dienu.
6. Pirkuma maksa maksājama Apes novada pašvaldības budžetā atbilstoši noslēgtā
atsavināšanas līguma nosacījumiem.
7. Veicot galīgo norēķinu, no pirkuma summas atrēķināt avansa maksājumu EUR 500,00
(pieci simti euro 00 centi) atbilstoši vienošanās nosacījumiem, kas noslēgta ar
pirmpirkuma tiesīgu personu.
8. Pēc pirkuma summas pilnas samaksas, viena mēneša laikā sagatavot un noslēgt nekustāmā
īpašuma „Vosukalni”, Apes pagastā, Apes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3625 003 0002,
atsavināšanas līgumu.
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 28.jūnijā

Sēdes protokols Nr. 8, 3. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 85
Apē

Par saistošo noteikumu Nr.7 /2018 “Par grozījumiem Apes novada domes 25.01.2018.
saistošajos noteikumos Nr. 1/2018 „Par Apes novada pašvaldības budžetu 2018.gadam””
apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14 panta otrās daļas 2.,3.,6. punktu, 21.panta
pirmās daļas 2.punktu un 46.pantu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu, likuma „Par valsts
budžetu 2018.gadam”, Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 21.06.2018.
lēmumu (prot. Nr.6, 3.p.),
Apstiprināt Apes novada domes 28.06.2018. saistošos noteikumus Nr. 7/2018
“Par
grozījumiem Apes novada domes 25.01.2018. saistošajos noteikumos
Nr. 1/2018 „Par Apes
novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”” .
Pielikumā :
1. Saistošie noteikumi Nr.7/2018 “Par grozījumiem Apes novada domes 25.01.2018.
saistošajos noteikumos Nr. 1/2018 „Par Apes novada pašvaldības budžetu
2018.gadam””uz 2 lpp. ar 1. pielikumu uz 1 lpp., 2.pielikumu uz 1 lpp.,
3.pielikumu uz 2lpp, 4.pielikumu uz 1 lpp., un 5.pielikumu uz 6 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 28.jūnijā

Sēdes protokols Nr. 8, 3. p

Apē
Apes novada domes 28.06.2018. saistošie noteikumi Nr.7/2018
“Par grozījumiem Apes novada domes 25.01.2018. saistošajos noteikumos Nr. 1/2018 „Par
Apes novada pašvaldības budžetu 2018.gadam””
apstiprināti ar Apes novada domes
28.06.2018. lēmumu Nr.85 (prot.Nr.8,3 p.)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 2.punktu un
46.panta pirmo daļu,
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu
1.Izdarīt šādus grozījumus Apes novada domes 25.01.2018. saistošajos noteikumos Nr. 1/2018 „Par
Apes novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”” :
1.1.Izteikt nodaļas “Pamatbudžets” 1.punkta 1.1. 1.2. apakšpunktu un 3. punktu šādā redakcijā:
Pamatbudžets
1.Apstiprināt Apes novada pašvaldības domes pamatbudžetu 2018.gadam:
1.1. kārtēja gada ieľēmumos
EUR 5 292 014
1.2. izdevumos atbilstoši valdības funkcijām un
ekonomiskajām kategorijām
3. Apstiprināt līdzekļu atlikumu uz 2018.gada beigām;
t.sk. finansējums projektiem pēc līguma

EUR 6 759 502

EUR 516 917

1.2.Izteikt nodaļas “Speciālais budžets ” 5.punkta 5.1. 5.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
Speciālais budžets (bez ziedojumiem un dāvinājumiem)
5. Apstiprināt Apes novada pašvaldības domes speciālo budžetu (bez ziedojumiem un
dāvinājumiem) 2018.gadam:
5.1. kārtēja gada ieľēmumos
164 321 EUR
5.2. izdevumos atbilstoši valdības funkcijām un ekonomiskajām
kategorijām

218 003 EUR

1.3..Izteikt 3.pielikumu jaunā redakcijā.
1.4..Izteikt 4.pielikumu jaunā redakcijā.
1.5..Izteikt 5.pielikumu jaunā redakcijā.
Pielikumā-

1.pielikums;
2.pielikums;
3.pielikums;
4.pielikums
5.pielikums

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 28.jūnijā

Sēdes protokols Nr. 8, 4. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 86
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”
(SAC “Trapene")
Sociālās aprūpes centrs Trapene
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", SAC Trapene direktores Dinas Jāľekalnes priekšlikumu, Finanšu un tautsaimniecības
komitejas 21.06.2018. sēdēs lēmumu (prot.Nr.6, 3.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” 2.pielikuma “Apes novada domes, administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un
mēnešalgas saraksts Trapenē” sadaļā “5.6. “Sociālās aprūpes centrs Trapene” , papildinot ar amatu –
aprūpētājs (dienas) - šādā redakcijā:
5.6. Sociālās aprūpes centrs Trapene
Mēnešalga
normālajam
darba laikam

Mēnešalga
nepilnajam darba
laikam

Piezīmes
Mēnešalga kopā

Aprūpētājs
(dienas)
446
2. Finansējums – Apes novada domes budžets.
3. Lēmums stājas spēkā ar 01.07.2018. un ir spēkā līdz 31.12.2018.
Domes priekšsēdētājs

1.0

446

Jānis LIBERTS

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
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Sēdes protokols Nr. 8, 5.p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 87
Apē

Par Apes novada domes Vēlēšanu komisijas locekļa ievēlēšanu
Balstoties uz Gundara PIHĻA 19.06.2018. iesniegumu, kas saľemts Apes novada domē 20.06.2018.
un reģistrēts ar Nr.A3-12.1./ 617, par lūgumu atbrīvot iesniedzēju no Apes novada domes Vēlēšanu
komisijas priekšsēdētāja amata uz paša vēlēšanos un, pamatojoties uz „Republikas pilsētu un novadu
vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkľu komisiju likuma” 1.panta pirmo daļu, 5.pantu, 6.panta pirmo
daļu, 10.pantu, 11.panta pirmo daļu, trešo daļu, ceturto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 24., 25.punktu, 61.pantu, Apes novada pašvaldības nolikuma (apst.28.06.2013.
Lēm.Nr.227 (prot.Nr.11, 1.p.) 14.2.punktu un 16.punktu, Apes novada domes 24.08.2017. lēmuma
Nr.126 (prot.nr.14, 3.p.) “Par Apes novada vēlēšanu komisijas ievēlēšanu” 1.punktu, Apes novada
domes. Finanšu un tautsaimniecības patstāvīgās komitejas 21.06.2018. lēmumu (prot. Nr.4, 5.p.),
dome nolemj:
1. Atbrīvot Gundaru PIHLI no Apes novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja pienākumu
pildīšanas ar 2018.gada 1.augustu.
2. Izsludināt pieteikšanos Apes novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātiem no 02.07.2018
līdz 15.07.2018.(ieskaitot).
3. Uzdot domes Kancelejas vadītājai Ivetai Indriksonei par vēlēšanu komisijas izveidošanu un
tās sastāvu piecu dienu laikā pēc vēlēšanu komisijas izveidošanas paziľot Centrālajai vēlēšanu
komisijai.

Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS
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Sēdes protokols Nr. 8, 6. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 88
Apē

Par Gaujienas internātpamatskolas vienreizējo sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu
apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas
14. punkta g) apakšpunktu, un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas
21.06.2018 sēdes lēmumu (prot.Nr.5, 13.p.),
1. Apstiprināt Gaujienas internātpamatskolas vienreizējus maksas pakalpojumus:
1.1. „Vītolēnu’’ nometnes ēdināšana – EUR 5.00 (pieci euro, 00 cents) vienai personai diena
(20.07.2018-28.07.2018.);
1.2. „Skriesim kopā’’ nometnes ēdināšana - EUR 5.00 (pieci euro, 00 centi) vienai personai
diena (30.07.2018-04.08.2018.)
Pielikumā-ēdienkarte tāme vienai dienai.
Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS
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Sēdes protokols Nr. 8, 7. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 89
Apē

Par līguma par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar SIA „ZAAO” slēgšanu
2013.gada 02.septembrī starp Apes novada pašvaldību (turpmāk – Pašvaldība) un SIA „ZAAO”
(turpmāk – ZAAO) tika noslēgts līgums, kas paredzēja ZAAO uzdevumu sniegt sadzīves atkritumu
savākšanas (tai skaitā atkritumu vākšanas, šķirošanas un sajaukšanas, lai tos pārvadātu), uzglabāšanas,
pārkraušanas un pārvadāšanas pakalpojumus Pašvaldības administratīvajā teritorijā Līguma darbības
beigu termiľš ir noteikts 2018.gada 18.augusts. Likuma Par pašvaldībām 15. panta pirmās daļas
1.punktā noteikts, ka pašvaldībām ir autonomā funkcija, kas nosaka pienākumus organizēt
iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves
atkritumu apsaimniekošana; notekūdeľu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā
īpašumā atrodas dzīvojamais fonds. Apes novada dome pamatojoties uz domes 2012.gada 23.februāra
lēmumu Nr.40 (sēdes protokols Nr. 4, 3. p.) „Par Apes novada pašvaldības dalību sabiedrībā ar
ierobežotu atbildību „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācijā” kļuvusi par
pilntiesīgu SIA „ZAAO” dalībnieku un 200 (divi simti) sabiedrības kapitāla daļas, vienas daļas
nominālvērtība EUR 1.42 (viens euro, 42 centi), par kopējo summu EUR 284.00 (divi simti
astoņdesmit četri euro, 00 centi), kas pilnībā apmaksāts 27.03.2012.
Pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka
Pašvaldība publisko iepirkumu vai publisko un privāto partnerību regulējošos normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā izvēlas atkritumu apsaimniekotāju, kurš veiks sadzīves atkritumu un
mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un
uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā, par piedāvājuma izvēles kritēriju
nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, un Publisko iepirkumu likuma 4.panta trešā daļa
paredz konkrētā likuma piemērošanas izľēmumu, nosakot, ka šo likumu nepiemēro tādas personas
veiktajiem būvdarbiem, piegādēm vai sniegtajiem pakalpojumiem, kura atbilst visām šādām pazīmēm:
a) tā atrodas tādā vairāku pasūtītāju kopīgā kontrolē, kas izpaužas kā tiesības ietekmēt
kontrolētās personas darbības stratēģiskos mērķus un lēmumus;
b) vairāk nekā 80 procentus no tās darbībām veido konkrētu uzdevumu izpilde kopīgi
kontrolējošo pasūtītāju vai citu minēto pasūtītāju kontrolēto personu interesēs;
c) tajā nav tiešas privātā kapitāla līdzdalības, izņemot tādu privātā kapitāla līdzdalības veidu,
kas atbilstoši komerctiesības regulējošiem normatīvajiem aktiem un Līgumam par Eiropas Savienības
darbību neietver tiesības ietekmēt un kontrolēt tās lēmumus un kam nav izšķirošas ietekmes uz to.
Izpildoties iepriekš minētā normatīvā akta 4.panta trešajā daļā norādītajiem priekšnoteikumiem,
šo likumu nepiemēro.
Iepirkumu uzraudzības birojs 2008.gada 16.maijā ir devis skaidrojumu Nr.1-3/2280 „Par likuma
piemērošanas izľēmumiem”, kurā noteikts, ka „...apstāklis, kad pasūtītājam vienam vai kopā ar citām
iestādēm pieder visas izveidotās sabiedrības kapitāla daļas, norāda, ka šis pasūtītājs kontrolē
sabiedrību gluži tāpat kā savus dienestus. Līdz ar to secināms, ka konkrētā izľēmuma piemērošana ir
atbilstoša situācijai, kurā ZAAO kapitāla daļu īpašnieki ir vairākas pašvaldības (pasūtītāji). Ľemot

vērā iepriekš minēto, Iepirkumu birojs norāda, ka Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas
7.punktā norādītais izľēmums ir piemērojams, ja tiek slēgts līgums par tādas institūcijas veiktajiem
būvdarbiem, piegādēm vai pakalpojumiem, kur izveidota arī vairāku pasūtītāju funkciju
nodrošināšanai, un konkrētajā gadījumā ir uzskatāms, ka ZAAO atrodas pilnīgā pasūtītāju kontrolē vai
pakļautībā Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 7.punkta izpratnē. (...) Iepirkumu
uzraudzības birojs uzskata, ka attiecīgās pašvaldības ar ZAAO varētu noslēgt atkritumu
apsaimniekošanas līgumus, nepiemērojot iepirkumu procedūras”. Iepriekš minētie argumenti pilnībā
apliecina Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 7.punkts paredzēto konkrēta likuma
piemērošanas izľēmumu nosacījumu izpildi, kas ļauj Apes novada pašvaldībai slēgt līgumu ar SIA
„ZAAO” bez iepirkuma procedūras piemērošanas.
SIA „ZAAO” 2018.gada 15.jūnija vēstulē Nr.1.25/116 „Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu”, tā apliecina, ka atrodas pilnīgā pašvaldību kontrolē, SIA „ZAAO” 94 %
ieľēmumus iegūst no atkritumu apsaimniekošanas tajās pašvaldībās, kurās ir tās dalībnieces un visas
SIA „ZAAO” kapitāla daļas pieder pašvaldībām, kas to kontrolē, kā arī informējis, ka ZAAO darbības
atbilstību norādītajai Publisko iepirkumu likuma normai vairākās tiesu instancēs ir vērtējusi arī
Administratīvā tiesa un 2015.gada 19.jūnija spriedumā lietā Nr.A420612510, kas stājās spēkā
2015.gada 21.jūlijā, tiesa ir atzinusi, ka pašvaldībām, kas ir ZAAO kapitāla daļu īpašnieces, ir tiesisks
pamats slēgt līgumu ar ZAAO bez iepirkuma procedūras piemērošanas.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un Apes novada pašvaldības domes 29.09.2011.
gada saistošo noteikumu Nr.11/2011 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Apes
novadā 4.1. punktā noteikto, ka pašvaldības pienākums ir „Publisko iepirkumu vai publisko
un privāto partnerību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvēlēties
atkritumu apsaimniekotāju, kurš veiks sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu,
pārkraušanu un uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā” likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta e) apakšpunkta nosacījumiem un SIA
„ZAAO” 2018.gada 15.jūnija vēstulē Nr.1.25/116 „Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu”, un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas
21.06.2018. lēmumu (prot.Nr.6, 10.p.)
1. Slēgt līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar SIA „ZAAO” reģistrācijas
Nr.44103015509, Rīgas ielā 32, Valmiera, LV-4201, atbilstoši lēmuma pielikumā esošajam
līguma projektam, nosakot līguma spēkā stāšanās brīdi – 2018.gada 19.augusts un
darbības termiņu – pieci gadi no spēkā stāšanās brīža;
2. Noteikt maksu par mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu izvešanu no klienta
norādītas adreses – EUR 28,25 (divdesmit astoņi euro,25 centi) par 1 kubikmetru (bez
PVN), ko veidos:
2.1. maksa par mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu savākšanu, pārvadāšanu,
pārkraušanu, uzglabāšanu – EUR 14,23 (četrpadsmit euro, 23 centi) apmērā par 1
kubikmetru;
2.2. maksa par mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu pieľemšanu apglabāšanai
atkritumu poligonā „Kaudzītes” – EUR 14,02 (četrpadsmit euro, 02 centi) apmērā par 1
kubikmetru.
3. Noteikt maksu par tādu mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu izvešanu no šķiroto
atkritumu savākšanas laukuma (EKO laukuma), kuri bez papildu šķirošanas ir piemēroti
tālākai apsaimniekošanai – EUR 12,50 (divpadsmit euro, 50 centi) par 1 kubikmetru (bez
PVN), ko veidos:
3.1. maksa par mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu savākšanu, pārvadāšanu,
pārkraušanu, uzglabāšanu – EUR 6,55 (seši euro, 55 centi) apmērā par 1 kubikmetru;
3.2. maksa par mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu pieľemšanu atkritumu poligonā
„Daibe” – EUR 5,95 (pieci euro, 95 centi) apmērā par 1 kvadrāmteru.
4. Par tādu mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu izvešanu no šķiroto atkritumu
savākšanas laukuma (EKO laukuma), kuri bez papildu šķirošanas nav piemēroti tālākai
apsaimniekošanai – EUR 24,05 (divdesmit četri euro, 05 centi) par 1 kubikmetru (bez
PVN), ko veidos:
4.1. maksa par mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu savākšanu, pārvadāšanu,
pārkraušanu, uzglabāšanu – EUR 10,03 (desmit euro, 03 centi) apmērā par 1 kvadrātmetru;

4.2. maksa par mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu pieľemšanu apglabāšanai
atkritumu poligonā „Kaudzītes” – EUR 14,02 (četrpadsmit euro, 02 centi) apmērā par 1
kvadrātmetru.
5. Pilnvarot Apes novada pašvaldības vārdā domes priekšsēdētāju Jāni Libertu parakstīt
līgumu.

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 28.jūnijā

Sēdes protokols Nr. 8, 8. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 90
Apē
Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu
Apes novada domes priekšsēdētājam Jānim LIBERTAM

Pamatojoties uz Apes novada domes priekšsēdētāja Jāľa LIBERTA 25.06.2018. iesniegumu,
kas saľemts Apes novada domē 25.06.2018. un reģistrēts ar Nr.A4/17/90, par ikgadējā apmaksātā
atvaļinājuma piešķiršanu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 42.panta
pirmo daļu, Darba likuma 69.panta 4.daļu, Apes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku
atlīdzības nolikuma 37.punktu,
1. Piešķirt Apes novada domes priekšsēdētājam Jānim LIBERTAM, ikgadējo apmaksāto
atvaļinājumu, par laika periodu no 28.06.2017. līdz 27.06.2018., 4 (četras) kalendāra nedēļas, no
16.07.2018. līdz 12.08.2018. (ieskaitot).

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 28.jūnijā

Sēdes protokols Nr. 8, 9. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 91
Apē

Par atbalstu nacionālo partizānu piemiņas vietas izveidošanai Līzespastā, Trapenes pagastā,
Apes novadā
(represēto kluba “Sarma” iesniegums)
Pamatojoties uz Politiski represēto kluba “Sarma” 06.06.2018. iesniegumu, kas saľemts Apes novada
domē 11.06.2018., reģistrēts ar Nr.A3-12.1/ 622, par atbalstu nacionālo partizānu piemiľas vietas
izveidošanai Līzespastā, Trapenes pagastā, Apes novadā, un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Finanšu un tautsaimniecības komitejas 21.06.2018. lēmumu (prot. Nr.6, 7.p.),
1. Piešķirt finansējumu nacionālo partizānu piemiľas – informatīvā stenda izgatavošanai
Līzespastā, Trapenes pagastā, Apes novadā EUR 450,00 (četri simti piecdesmit euro,00 centi)
apmērā.
2. Finansējuma avots – Apes novada pašvaldības finanšu līdzekļi neparedzētiem gadījumiem.

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 28.jūnijā

Sēdes protokols Nr. 8, 10. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 92
Apē

Par finansējumu sociālās mājas „Jaunroze” remontam
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Apes novada domes
saistošo noteikumu Nr.3/2017 „Apes novada pašvaldības aģentūras „Komunālā saimniecība”
nolikuma 12 punkta 12.32 apakšpunktu, kas nosaka, ka Apes novada pašvaldības aģentūras
„Komunālā saimniecība” funkcijās un uzdevumos ietilpst uzturēt un apsaimniekot Apes novada
teritorijā esošos Apes novada domes nekustamos īpašumus; 14.06.2018. Izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas un Sociālo jautājumu patstāvīgās komitejas apvienotās sēdes lēmumu (prot. Nr.4,
4.p.), un 21.06.2018. Finanšu un tautsaimniecības patstāvīgās komitejas lēmumu (prot. Nr.6, 8.p.),
1. Apstiprināt Apes novada domes sociālās mājas „Jaunroze”, Apes pagasts, Apes novads,
pašvaldības aģentūras „Komunālā saimniecība” direktora iesniegto remonttāmi par EUR
6159,65 (seši tūkstoši viens simts piecdesmit deviņi euro, 65 centi).
2. Finansējumu nodrošināt no Apes novada domes budžeta rezerves fonda līdzekļiem.

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 28.jūnijā

Sēdes protokols Nr. 8, 11. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 93
Apē

Par konkursa „Apes novada sporta laureāts” nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 6.punktu, un Apes novada
domes Izglītības, kultūras un sporta pastāvīgās komitejas un Sociālo jautājumu pastāvīgās komitejas
apvienotās sēdes 14.06.2018. lēmumu (prot.Nr.5, ,2.p.),
1. Apstiprināt konkursa „Apes novada sporta laureāts” nolikumu.
2. Uzdot Apes novada sporta kompleksa administratoram, sporta darba organizatoram novadā
Jurim Ozoliľam, iesniegt Apes novada domē priekšlikumu konkursa izvērtēšanas komisijas
skaitliskajam un personālsastāvam līdz š.g. 1.oktobrim.
3. Finansējuma avots – Apes novada domes budžeta līdzekļi.

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
Apē
APSTIPRINĀTS
Ar Apes novada domes 28.06.2018.
lēmumu Nr.93 (prot.Nr.8, 11.p.

Konkursa „Apes novada sporta laureāts”
NOLIKUMS
I. Vispārīgie jautājumi
1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Apes novada dome (turpmāk - Pašvaldība) organizē
konkursu „Apes novada sporta laureāts” (turpmāk – Konkurss).
2. Konkursa ietvaros tiek apbalvoti Apes novada labākie sportisti, treneri un sporta
darbinieki par augstākajiem sasniegumiem un uzrādītajiem rezultātiem novada, valsts un
starptautiskā mēroga sporta sacensībās.
3. Konkursa pieteikumus var iesniegt Apes novada domē, Stacijas iela 2, Apes, LV–4337,
vai elektroniski: administracija@ape.lv
4. Konkursa uzdevums ir izvērtēt sporta klubu, sportistu, treneru, komandu (turpmāk –
Pretendenti) sasniegumus sportā, veicināt sportistu rezultātu izaugsmi, sacensību kvalitāti
un informēt sabiedrību par sportistu sasniegumiem.
5. Paziľojumi par Konkursu
www.apesnovads.lv.

un

tā

rezultātiem

tiek

publicēti

tīmekļa

vietnē:

II. Konkursa nominācijas
6. Konkursa kārtībā tiek noteiktas šādas nominācijas:
6.1. Sportists vai sportiste sporta spēlēs;
6.2. Sportists individuālajos sporta veidos;
6.3. Sportiste individuālajos sporta veidos;
6.4. Labākā sporta komanda (arī stafetes, u.c.);
6.5. Sportists, sportiste vai ekipāža tehniskajos sporta veidos (velo, moto, auto u.c.);
6.6. Jaunais sportists (līdz 18 g. vecumam ieskaitot);
6.7. Jaunā sportiste (līdz 18 g. vecumam ieskaitot);
6.8. Sportiste veterāne (40 gadi un vecāka);
6.9. Sportists veterāns (40 gadi un vecāks);
6.10. Labākais treneris, sporta skolotājs;
6.11. Gada notikums sportā;
6.12. Sporta aktīvists, atbalstītājs, sponsors.

III. Pretendenti un to izvirzīšana
7. Nolikuma 6.1. - 6.9.apakšpunktos minēto nomināciju Pretendenti var būt sporta
organizāciju sportisti, kuri attiecīgajā sezonā sasnieguši augstus sportiskos rezultātus,
veicinājuši sporta attīstību Apes novadā, popularizējuši Apes novada un Latvijas vārdu
pasaulē. Nolikuma 6.10. apakšpunkta nomināciju pretendenti var būt sporta klubu
treneri, sporta skolotāji, kuri attiecīgajā sezonā ir uzrādījuši labus rezultātus sporta
aktivitāšu organizēšanā darbā ar skolēniem, bērniem, veiksmīgi realizējuši sporta mācību
programmas prasības, un individuālie treneri, kuru audzēkľi uzrādījuši labus rezultātus.
8. Pretendents nominācijai „Gada notikums sportā” var būt sacensības, kas notikušas Apes
novada administratīvajā teritorijā vai Apes novads vai tā pārstāvis ir bijis pasākuma
organizators vai organizatora partneris, kurās Apes novada vārds guvis plašu publicitāti
sezonā un, kuras ir guvušas novada iedzīvotāju un skatītāju atsaucību.
9. Pretendents nominācijai „Sporta aktīvists, atbalstītājs, sponsors” var būt juridiska vai
fiziska persona, kas sniegusi atbalstu sportistu vai komandu sagatavošanā augstu rezultātu
sasniegšanā, kā arī atbalstu novada vai starptautisku sacensību organizēšanā.
10. Pretendentus izvirza Apes novada iedzīvotāji, sporta veidu federācijas, pašvaldība un
sporta klubi.
11. Pieteikumi (pielikumi Nr.1, Nr.2, Nr.3) jāiesniedz katru gadu līdz “30.decembrim” vienā
eksemplārā, ar norādi – „Konkursam „Apes novada sporta laureāts”. Foto vai
videomateriālus var nosūtīt uz e-pastu: juris.ozolins@ape.lv; apesports@ape.lv (3.p. ari
elektroniski)
12. Nepilnīgi vai neskaidri aizpildīti pieteikumi netiek vērtēti.
IV. Konkursa komisija, laureātu noteikšana un apbalvošana
13. Konkursa komisijas (turpmāk – Komisija) sastāvu apstiprina ar Apes novada domes
lēmumu.
14. Komisijas sēdes tiek protokolētas.
15. Komisija izskata tikai nolikuma 11.punktā norādītajā termiľā iesniegtos pieteikumus.
16. Komisija izstrādā un apstiprina vērtēšanas nosacījumus, pēc kuriem Pretendenti tiek
sarindoti dilstošā secībā pēc iegūto punktu skaita un noteikti laureāti, (kā arī nosaka balvu
sadali atbilstoši apstiprinātajam attiecīgā gada Apes novada domes budžetam)
17. Komisija divu nedēļu laikā izvērtē saľemtos pieteikumus, nosaka laureātus, atklāti
balsojot. Ja balsu skaits dalās vienādi, tad izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.
18. Ja Komisijas locekļi ir personīgi ieinteresēti kādā no iesniegtā pretendenta pieteikumu
izskatīšanas, viľi par to informē pārējos Komisijas locekļus un nepiedalās pieteikuma
izskatīšanā.
19. Pieteikumam papildus pievienotie materiāli, kas nav norādīti šajā nolikumā, neietekmē
iesniegto dokumentu vērtēšanu.
20. Konkursa balvu pasniegšanas ceremonija notiek atbilstoši kultūras pasākumu plānam.
21. Visas nominētās personas un komandas saľem Apes novada domes diplomu.
22. Visi laureāti tiek apbalvoti ar „Apes novada sporta laureāta” speciālo balvu.
23. Nepieciešamības gadījumā Komisija var lemt par izmaiľām nominācijās un apbalvošanā,
to fiksējot Komisijas sēdes protokolā.
Domes priekšsēdētājs

J.Liberts

1.pielikums
Konkursa ,,Apes novada sporta laureāts” nolikumam
Apstiprināts ar Apes novada domes 28.06.2018.
lēmumu Nr.93 (prot.Nr.8, 11.p.)

PIETEIKUMS
Konkursam „Apes novada sporta laureāts”
1. Pretendenta pieteicējs _________________________________________________
2. Nominācijas veids ____________________________________________________
3. Izvirzītais pretendents__________________________________________________
vārds, uzvārds
4. Pretendenta treneris (sportistiem) _________________________________________
vārds, uzvārds (pilns)
5. Sporta organizācija, kuru pārstāv pretendents ________________________________
______________________________________________________________________
Sacensības

Izcīnītā
vieta

Punkti

Koeficients
Aizpilda konkursa komisija

Olimpiskās spēles
Pasaules čempionāts
Eiropas
Čempionāts
Pasaules kausu,
etapu, kārtu
kopvērtējums
Pasaules junioru
čempionāts (U 23, U
18)
Eiropas junioru
čempionāts
(U 23, U 18)
Pasaules jauniešu
čempionāts
( U 16, U 14),
Eiropas jauniešu
čempionāti (U 16, U
14), Pasaules
jaunatnes olimpiāde,
Eiropas jaunatnes
olimpiāde

Summa

Latvijas pasākumi
LR Olimpiāde
LR čempionāts
LR kauss
LR meistarsacīkstes
LR junioru
čempionāts,
meistarsacīkstes
LR jauniešu
čempionāts,
meistarsacīkstes
Citi
6. Pieteikumam pievienoti elektroniskā formātā video vai foto materiāli (tiks izmantoti Sporta
laureātu apbalvošanas pasākumā).
7. Pretendenta pieteicējs pilnībā atbild par sniegto ziľu pareizību un atbilstību nolikumam.
Pieteicēja kontaktpersona
___________________________________________________________________________
vārds, uzvārds, tālr., e-pasts

Datums ____________________
_______________________________________________
paraksts un paraksta atšifrējums

2. pielikums
konkursa „Apes novada sporta laureāts”
nolikumam
Apstiprināts ar Apes novada domes 28.06.2018.
lēmumu Nr.93 (prot.Nr.8, 11.p.)

PIETEIKUMS
Konkursa „Apes novada sporta laureāts ”
nominācijai „Apes novada labākā sporta komanda”
1. Pretendenta pieteicējs ________________________________________________
2. Nominācijas veids LABĀKĀ SPORTA KOMANDA
3. Izvirzītais pretendents_________________________________________________
Komandas nosaukums
_____________________________________________________________________
4. Pretendenta treneris __________________________________________________
vārds, uzvārds (pilns)
5. Organizācija, kuru pārstāv pretendents ___________________________________
____________________________________________________________________
Sacensības

Izcīnītā
vieta

Punkti

Koeficients

Summa

Aizpilda konkursa komisija
Olimpiskās spēles
Eiropas federāciju
rīkoto kausa izcīľu
sacensības
Plaši starptautiski
turnīri
Baltijas un
Ziemeļeiropas
čempionāti un kausa
izcīľa
Latvijas čempionāts
Latvijas Kausa izcīľa
Latvijas reģionālās
sacensības
Vietējas nozīmes
sacensības
6. Atskaites periodā par Latvijas Republikas izlases dalībniekiem ir kļuvuši šādi komandas
sportisti:____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________
7. Pieteikumam pievienoti elektroniskā formātā video vai foto materiāli (tiks izmantoti Sporta
laureātu apbalvošanas pasākumā).
8. Pretendenta pieteicējs pilnībā atbild par sniegto ziľu pareizību un atbilstību nolikumam.
Pieteicēja kontaktpersona
___________________________________________________________________________
vārds, uzvārds, tālr., e-pasts

Datums ____________________
_______________________________________________
paraksts un paraksta atšifrējums

3. pielikums
konkursa „Apes novada sporta laureāts” nolikumam
Apstiprināts ar Apes novada domes 28.06.2018.
lēmumu Nr.93 (prot.Nr.8, 11.p.)

PIETEIKUMS
Konkursa „Apes novada sporta laureāts”
nominācijai „Gada notikums sportā”, „Sporta aktīvists, atbalstītājs, sponsors”.
1. Pretendenta pieteicējs ________________________________________________
2. Nominācijas veids (vajadzīgo pasvītrot)
2.1. Gada notikums sportā;
2.2 Sporta aktīvists, atbalstītājs, sponsors.
3. Izvirzītais notikums _______________________________________________________ _
___________________________________________________________________________
Notikums, norises datums, organizatori
vai
4. Izvirzītais Sporta aktīvists, atbalstītājs,
sponsors__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

5. Īss situācijas apraksts vai personas raksturojums, paveiktais, tā nozīmība Apes novadam
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Pieteikumam pievienoti elektroniskā formātā video vai foto materiāli (tiks izmantoti Sporta
laureātu apbalvošanas pasākumā).
7. Pretendenta pieteicējs pilnībā atbild par sniegto ziľu pareizību un atbilstību nolikumam.
Pieteicēja kontaktpersona
___________________________________________________________________________
vārds, uzvārds, tālr., e-pasts
Datums ____________________
_______________________________________________
paraksts un paraksta atšifrējums

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 28.jūnijā

Sēdes protokols Nr. 8, 12. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 94
Apē
Par apbalvošanu ar domes Atzinības rakstu

Pamatojoties uz pirmsskolas izglītības iestādes „Vāverīte” vadītājas Ilutas Apines iesniegumu,
kas saľemts Apes novada domē un reģistrēts ar Nr. A/3-12.1/1752, un likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Apes novada domes „Nolikumu par
Apes novada domes apbalvojumiem” (apstiprināts ar Apes novada domes 22.03.2012. lēmumu Nr.65
(prot.Nr.5, 8.p.), Apes novada domes Izglītības, kultūras un sporta pastāvīgas komitejas un Sociālo
jautājumu komitejas apvienotās sēdes 14.06.2018. lēmumu (prot.Nr.4,5.p.)
1. Apbalvot ar Apes novada domes Atzinības rakstu Apes pirmsskolas izglītības iestādes „Vāverīte
pedagoģisko darbinieci Bangu SMARODU par ilggadēju darbu ar pirmsskolas vecuma bērniem
un personīgo ieguldījumu izglītojamo audzināšanā, sekmējot darba mīlestību un piederības izjūtu
savai dzimtajai vietai.
2. Apbalvojumu pasniegt Apes novada domes deputātei Ilutai Apinei mācību gada noslēguma
pasākumā 29.06.2018.

Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
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Sēdes protokols Nr. 8, 13. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 95
Apē

Par grozījumiem Apes novada domes 25.01.2018. lēmumā Nr.26 „Par dalību Latvijas Vides
aizsardzības fonda izsludinātā projektu konkursā „Ūdeņu aizsardzība” aktivitātes „Publisko
ūdeņu pārvaldība” apakšaktivitātē – 3.2. “Publisko ūdeņu pārvaldības praktiskās aktivitātes”
(Zvārtavas ezera apsaimniekošanas pasākumu veikšana)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.,3. un 10.punktu, 21.panta pirmās
daļas 23.punktu, ievērojot Latvijas vides aizsardzības fonda apstiprinātās vadlīnijas un noteikumus, un
pamatojoties uz Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas, Izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas un Sociālo jautājumu komitejas apvienotās sēdes 18.01.2018. lēmumu
(prot.Nr.1, 22.p.) un, ľemot vērā 29.05.2018. noslēgto Līgumu ar Latvijas vides aizsardzības fonda
administrāciju, Līguma Nr. 1-20/131, Projekta reģistrācijas Nr.1-08/88/2018, „Zvārtavas ezera
apsaimniekošanas pasākumu veikšana”,
Izdarīt grozījumus Apes novada domes 25.01.2018. lēmumā Nr.26 „Par dalību Latvijas vides
aizsardzības fonda izsludinātā projektu konkursā „Ūdeľu aizsardzība” aktivitātes „Publisko ūdeľu
pārvaldība” apakšaktivitātē – 3.2. „Publisko ūdeľu pārvaldības praktiskās aktivitātes” (Zvārtavas ezera
apsaimniekošanas pasākumu veikšana, un izteikt šādā redakcijā:
1. Atbalstīt Apes novada domes dalību Latvijas vides aizsardzības fonda izsludinātā projektu
konkursā „Ūdeľu aizsardzība” aktivitātes „Publisko ūdeľu pārvaldība” apakšaktivitātē – 3.2.
“Publisko ūdeľu pārvaldības praktiskās aktivitātes”, iesniedzot projekta pieteikumu „Zvārtavas ezera
apsaimniekošanas pasākumu veikšana”.
2. Noteikt projekta kopējās indikatīvās attiecināmās izmaksas EUR 9232,22 (deviņi tūkstoši divi simti
trīsdesmit divi euro, 22 centi), no tām:
2.1.Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums 90 % apmērā jeb EUR 8309,00 (astoņi
tūkstoši trīs simti deviņi euro,00 centi);
2.2.Apes novada domes līdzfinansējums 10% jeb EUR 923,22 (deviņi simti divdesmit trīs
euro, 22 centi).
3. Finansējuma avots – Apes novada domes speciālā budžeta līdzekļi- Dabas resursu fonds.
4. Atbildīgais par projekta realizāciju Apes novada domes Teritorijas attīstības nodaļas darbiniece
Inese MUCENIECE.

Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS
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Sēdes protokols Nr. 8, 14. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 96
Apē

Par grozījumiem Apes novada domes 22.03.2018. lēmumā Nr. 49 “Par dalību Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014. – 2020.gadam valsts atbalsta “Atbalsts zivsaimniecības attīstībai no
Zivju fonda finanšu līdzekļiem” izsludinātajā projektu konkursā”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās
daļas 23. punktu, ievērojot Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam noteiktos
mērķus valsts atbalsta „Atbalsts zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”
pasākuma īstenošanā un 2010.gada 2.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.215 „Noteikumi par
valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”, Zivju fonda
padomes sēdes Nr. 184, 25.04.2018. protokolu Nr.4.1-28e/4/2018 un Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 15.03.2018. lēmumu (prot.Nr.3, 9.p.),
Izdarīt grozījumus Apes novada domes 22.03.2018. lēmumā Nr. 49 „Par dalību Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014. – 2020.gadam valsts atbalsta „Atbalsts zivsaimniecības attīstībai no Zivju
fonda finanšu līdzekļiem” izsludinātajā projektu konkursā”, un izteikt to šādā redakcijā:
1. Atbalstīt Apes novada domes dalību Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam
valsts atbalsta „Atbalsts zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem” pasākumā
„Zinātniskās pētniecības programmu finansēšanai un līdzdalībai starpvalstu sadarbībā zinātniskajos
pētījumos zivsaimniecībā, izľemot tādu iesniegto programmu un pētījumu finansēšanu, kuri pretendē
uz finansējuma saľemšanu no citu valsts vai ES fondu finansējuma” izsludinātajā projektu konkursā
un iesniegt projekta pieteikumu „Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Zvārtavas
ezeram Apes novadā”.
2. Noteikt projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 3505.22 (trīs tūkstoši pieci simti pieci euro,
22 centi), ieskaitot PVN, no tām:
2.1. Zivju fonda finansējums 89.7% jeb EUR 3145.22 (trīs tūkstoši viens simts četrdesmit pieci
eur, 22 centi), ieskaitot PVN;
2.2. Apes novada domes finansējums no novada domes budžeta līdzekļiem 10,3% jeb EUR 360.00
(trīs simti sešdesmit euro, 00 centi), ieskaitot PVN.
3.Finansējuma avots – Apes novada domes speciālā budžeta līdzekļi- Dabas resursu fonds.
4. Atbildīgā par projekta realizāciju Apes novada domes Teritorijas attīstības nodaļas speciāliste Inese
MUCENIECE.
Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS
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Sēdes protokols Nr. 8, 15. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 97
Apē
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma
„Lībesciems” Virešu pagastā, Apes novadā sadalīšanai

Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ZEMESRAKSTI”, reģistrācijas nr.
44103102632, iesniegumu, kas saľemts Apes novada domē 26.06.2018. un reģistrēts ar Nr. A/3-121/671, par nekustamā īpašumu „Lībesciems”, Virešu pagasts, Apes novads, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 3690 002 0231, sadalīšanas zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, un, pamatojoties uz
Zemes ierīcības likuma 19. un 22.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu,
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu, Ministru kabineta 02.08.2016.
noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 28. punkta 28.1. un 28.2.
apakšpunktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība”, 11.,12.punkta
12.1.apakšpunkta 12.1.1. un 12.1.2. punktu, dome nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Lībesciems” Virešu pagasts,
Apes novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 3690 002 0231, sadalīšanai.
2. Projektējamo zemes vienības daļu Nr. 1 ar plānoto kadastra apzīmējumu 3690 002 0246, ar
platību 1,06 ha, saglabāt īpašuma „Lībesciems” sastāvā, nepiešķirot atsevišķu nosaukumu un adresi.
3. Projektējamai zemes vienības daļai Nr. 1 ar plānoto kadastra apzīmējumu 3690 002 0246, ar
platību 1,06 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība, (NĪLM kods 0101).
4. Projektējamo zemes vienības daļu Nr.2 ar plānoto kadastra apzīmējumu 3690 002 0247, ar
platību 0.23 ha, iekļaut jaunveidojama īpašuma sastāvā, piešķirot īpašumam jaunu nosaukumu
„Bērzi”, Virešu pagasts, Apes novads.
5. Piešķirt projektējamai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3690 002 0247 adresi „Bērzi”, Virešu pagasts, Apes novads, LV-4355.
6. Reizē ar jauna īpašuma izveidi, mainīt būvei ar kadastra apzīmējumu 3690 002 0051 004
adresi no „Lībesciems”, Virešu pagasts, Apes novads, LV-4355, uz „Bērzi”, Virešu pagasts, Apes
novads, LV-4355.
7. Projektējamai zemes vienības daļai Nr. 2 ar plānoto kadastra apzīmējumu 3690 002 0247, ar
platību 0,23 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve,
(NĪLM kods 0601).
7. Projektējamo zemes vienības daļu Nr.3 ar plānoto kadastra apzīmējumu 3690 002 0248, ar
platību 0.61 ha, iekļaut jaunveidojama īpašuma sastāvā, piešķirot īpašumam jaunu nosaukumu
„Karpas”, Virešu pagasts, Apes novads.
8. Projektējamai zemes vienības daļai Nr. 3 ar plānoto kadastra apzīmējumu 3690 002 0248, ar
platību 0,23 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme, (NĪLM kods 0600).
9. Zemes ierīcības projekts realizējams 4 (četru) gadu laikā.

Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā
13A, Valmierā, LV 4201vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma
paziľošanas dienas.
Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

