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 30.augustā

Sēdes protokols Nr. 11, 1.
p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 111
Apē

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma
„Gaujasšķiņķi” Virešu pagastā, Apes novadā,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3690 005 0007 sadalīšanai
Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ZEMESRAKSTI”, reģistrācijas nr. 44103102632,
iesniegumu, kas saņemts Apes novada domē 20.08.2018. un reģistrēts ar Nr. A/3-12-1/842, par
nekustamā īpašumu „Gaujasšķiņķi”, Virešu pagasts, Apes novads, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 3690 005 0007, 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 maiņas kārtība”, 11.,12.punkta
12.1.apakšpunkta 12.1.1. un 12.1.2. punktu, pamatojoties uz Finanšu un tautsaimniecības komitejas un
Sociālo jautājumu komitejas 27.08.2018. sēdes lēmumu (prot.Nr.9,1. p.),
1.
Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Gaujasšķiņķi”
pagasts, Apes novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 3690 005 0007, sadalīšanai.

Virešu

2. Projektējamās zemes vienības daļas Nr. 1 ar plānoto kadastra apzīmējumu 3690 005
0082, ar platību 14,3 ha saglabāt īpašuma „Gaujasšķiņķi” sastāvā, nepiešķirot atsevišķu
nosaukumu.
3. Projektējamai zemes vienības daļai Nr. 1 ar plānoto kadastra apzīmējumu 3690 005 0082
ar platību 14,3 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 005 0083,
ar platību 2,0 ha, iekļaut īpašuma “Gundegas”, īpašuma kadastra Nr. 3690 005 0072 sastāvā,
nepiešķirot atsevišķu nosaukumu.
5. Projektējamai zemes vienības daļai Nr.2 ar plānoto kadastra apzīmējumu 3690 005 0083,
ar platību 2,0 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība, (NĪLM kods 0201).
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 paziņošanas dienas.
Apes novada 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 30.augustā

Sēdes protokols Nr. 11, 2. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 112
Apē

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma
„Blāzmas” Apes pagastā, Apes novadā,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3625 007 0005 sadalīšanai
Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ZEMESRAKSTI”, reģistrācijas nr. 44103102632,
iesniegumu, kas saņemts Apes novada domē 20.08.2018. un reģistrēts ar Nr. A/3-12-1/844, par
nekustamā īpašumu „Blāzmas”, Apes pagasts, Apes novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
3625 005 0007, 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 maiņas kārtība”, 11.,12.punkta 12.1.apakšpunkta
12.1.1. un 12.1.2. punktu, Finanšu un tautsaimniecības komitejas un Sociālo jautājumu komitejas
27.08.2018. sēdes lēmumu (prot.Nr.9, 2. p.)
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Blāzmas” Apes pagasts, Apes
novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 3625 007 0005, sadalīšanai.
2. Projektējamo zemes vienības daļu Nr. 1 ar plānoto kadastra apzīmējumu 3625 007
0122, ar platību 20,0 ha iekļaut jaunveidojama īpašuma sastāvā, piešķirot tam nosaukumu
„Lielkrūzes”, Apes pagasts, Apes novads.
3. Projektējamai zemes vienības daļai Nr. 1 ar plānoto kadastra apzīmējumu 3625 007 0122
ar platību 20,0 ha noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība, (NĪLM kods 0201).
4. Projektējamo zemes vienības daļu Nr.2 ar plānoto kadastra apzīmējumu 3625 007 0123,
ar platību 5,2 ha, saglabāt īpašuma “Blāzmas”, īpašuma kadastra Nr. 3625 007 0005 sastāvā,
nepiešķirot atsevišķu nosaukumu.
5. Projektējamai zemes vienības daļai Nr.2 ar plānoto kadastra apzīmējumu 3625 007 0123,
ar platību 5,2 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 paziņošanas dienas.
Apes novada 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 30.augustā

Sēdes protokols Nr.11, 3. p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 113
Apē
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma
„Bērziņi” Virešu pagastā, Apes novadā,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3690 002 0164 sadalīšanai
Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „METRUM”, reģistrācijas nr. 40003388748,
iesniegumu Nr.138/a/31-2018, kas saņemts Apes novada domē 23.08.2018. un reģistrēts ar Nr. A/3-121/865, par nekustamā īpašumu „Bērziņi”, Virešu pagasts, Apes novads, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 3690 002 0164, 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 maiņas kārtība”, 11.,12.punkta
12.1.apakšpunkta 12.1.1. un 12.1.2. punktu, Finanšu un tautsaimniecības komitejas un Sociālo
jautājumu komitejas 27.08.2018. sēdes lēmumu (prot.Nr.9, 3. p.)
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Bērziņi” Virešu pagasts, Apes
novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 3690 002 0164, sadalīšanai.
2. Projektējamo zemes vienības daļu Nr. 1 ar plānoto kadastra apzīmējumu 3690 002
0250, ar platību 8,5 ha saglabāt īpašuma „Bērziņi” sastāvā, nepiešķirot atsevišķu nosaukumu.
3. Projektējamai zemes vienības daļai Nr. 1 ar plānoto kadastra apzīmējumu 3690 002 0250
ar platību 8,5 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 0249,
ar platību 10,7 ha saglabāt īpašuma „Bērziņi” sastāvā, nepiešķirot atsevišķu nosaukumu.
5. Projektējamai zemes vienības daļai Nr. 2 ar plānoto kadastra apzīmējumu 3690 002 0249
ar platību 10,7 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
paziņošanas dienas.
Apes novada 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 30.augustā

Sēdes protokols Nr. 11, 4. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 114
Apē

Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmam nekustamam īpašumam “Varuļi”, īpašuma
kadastra Nr. 3625 003 0055, Apes pagastā, Apes novadā
Izvērtējot Apes novada domes rīcība esošo informāciju un SIA „Vindeks” vienotais reģistrācijas
LV40003562948, 2018.gada 22.augustā sagatavoto “Nekustamā īpašuma – apbūvēta zemes gabala
Apes novada, Apes pagasta „Varuļos” (kadastra Nr. 36250030055) novērtējumu”, saskaņā ar Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta ceturto daļu, 5.daļas, 8.panta 2.,3.,6.,7. daļas, 37.panta
5.daļas un 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 1.daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
17.punktu, Finanšu un tautsaimniecības komitejas un Sociālo jautājumu komitejas 27.08.2018. sēdes
lēmumu (prot.Nr.9, 7. p.):
1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu - “Varuļi”, Apes novada,
Apes pagastā, īpašuma kadastra Nr. 3625 003 0055 kas sastāv no zemes vienības ar
kadastrs apzīmējumu 3625 003 0055 ar platību 1,9 ha, nosakot nekustama īpašuma
atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma ”Varuļi” Apes novada, Apes pagastā, īpašuma kadastra Nr.
3625 003 0055 pārdošanas brīvo cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu – EUR 3400,00 (trīsi
tūkstoši četri simti euro, 00 centi).
3. Noteikt, ka maksāšanas līdzekļi ir 100% euro.
4. Pēc nosacītās cenas apstiprināšanas personai, kurai ir īpašuma pirmpirkuma tiesības –
Ritvaram MIESNIEKAM, - nosūtīt atsavināšanas paziņojumu.
5. Atsavināmā īpašuma, pircējam pirkuma samaksas termiņu noteikt līdz 2018.gada 30.
novembrim (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 termiņu 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 maksājums EUR 500,00
(pieci simti euro 00 centi) atbilstoši noslēgtai vienošanās ar pirmpirkuma tiesīgu personu.
8. Pēc pirkuma summas pilnas samaksas, viena mēneša laikā sagatavot un noslēgt nekustāmā
īpašuma „Varuļi”, Apes pagastā, Apes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3625 003 0055,
atsavināšanas līgumu.

Apes novada 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 30.augustā

Sēdes protokols Nr. 11, 5. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 115
Apē

Par zemes gabala (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 3648 008 0020, Gaujienas pagasts
Apes novads, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 41.panta pirmās
daļas 2.punktu un 77.panta ceturto daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta
ceturtās daļas 1.punktu, 8.panta otro un sesto daļu, 10.panta pirmo daļu, 14.panta otro, trešo un ceturto
daļu, ka arī balstoties uz SIA „Vindeks” vienotais reģistrācijas LV40003562948, 2018.gada 16.jūlijā
sagatavoto “Nekustamā īpašuma – zemes gabala Apes novada Gaujienas pagastā, ar kad.apz. 3648 008
0020”, izdevumiem par īpašuma iemērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā, kā arī atsavināšanas
izdevumus un Finanšu un tautsaimniecības komitejas un Sociālo jautājumu komitejas 27.08.2018. sēdes
lēmumu (prot.Nr.9, 8. p.):
1. Apstiprināt izsolē atsavināmā objekta – zemes gabala (starpgabala) ar kadastra apzīmējums 3648 008
0020, ar platību – 4,26 ha, kas atrodas Gaujienas pagastā, Apes novadā, nosacīto cenu, jeb,
sākumcenu 10 200,00 EUR (desmit tūkstoši divi simti eiro 00 centi).
2. Apstiprināt atsavināmā objekta – zemes gabala (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 3648 008 0020,
ar platību – 4,2 ha, kas atrodas Gaujienas pagastā, Apes novadā, izsoles noteikumus (izsoles
noteikumi pielikumā).
3. Noteikt, ja mēneša laikā kopš sludinājuma par zemes gabala (starpgabala) pārdošanu izsolē
publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” saņemts viens pieteikums no pirmpirkuma tiesīgās
personas, kura minēta Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
1.punktā, izsoli nerīko un zemes vienību (starpgabalu) pārdod šai personai par nosacīto cenu 10
200,00 EUR (desmit tūkstoši divi simti eiro 00 centi).
4. Noteikt, ja uz izsoli pieteiksies vairākas pirmpirkuma tiesīgās personas, kuras minētas Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktā, zemes vienību (starpgabalu)
ar kadastra apzīmējumu 3648 008 0020, ar platību – 4,26 ha, kas atrodas Gaujienas pagastā, Apes
novadā, nosacīto cenu, jeb, sākumcenu 10 200,00 EUR (desmit tūkstoši divi simti eiro 00 centi),
pārdod izsolē starp pirmpirkuma tiesīgām personām.
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.
Apes novada domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

Pielikums
Apes novada domes
2018.gada 30.augusta lēmumam
Nr.115 (protokols Nr.11, 5.p. )
Zemes gabala (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 3648 008 0020,
Gaujienas pagasts Apes novads
IZSOLES NOTEIKUMI
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 17.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu un 77.panta ceturto daļu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 8.panta otro un
sesto daļu, 10.panta pirmo daļu, 14.panta otro,
trešo un ceturto daļu
1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Šie noteikumi nosaka atsavināmā objekta – zemes gabala (starpgabala) zemes gabala
(starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 3648 008 0020, Gaujienas pagasts Apes novads,
(turpmāk – Objekts) pārdošanu mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) starp pirmpirkuma
tiesīgām personām, kas noteiktajā termiņā pieteikušās pirkt Objektu, saskaņā ar šiem izsoles
noteikumiem.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

2.7.
2.8.

2.9.

2. Objekta raksturojums
Nekustamā īpašuma nosaukums
Bez nosaukuma
Nekustamā īpašuma atrašanās vieta
Gaujienas pagasts, Apes novads
Nekustamā īpašuma kadastra
3648 008 0020
numurs
Nekustamā īpašuma sastāvs
Viena zemes gabals (starpgabals)
Zemes vienības kadastra
3648 008 0020
apzīmējums
Nekustamā īpašuma tiesību
Gaujienas pagasta zemesgrāmatas nodalījums
nostiprināšana zemesgrāmatā
Nr.100000580930, lēmuma datums xx.08.2018.,
žurnāla Nr.300004670667
Nekustamā īpašuma nosacītā cena
10 200,00 EUR (desmit tūkstoši divi simti eiro 00
centi
Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo Atsavināmajam Objektam pieguļošās zemes
Objektu ir zemesgabalu
vienības ar šādiem kadastra apzīmējumiem:
īpašniekiem, kuru īpašuma tiesības
3648 008 0005 (Lejaskāpostkalni); 3648 008 0017
uz nekustamo īpašumu, kas pieguļ
(Kāpostkalni); 3648 008 0022 (Jaunrudzīši)
atsavināmajam zemes starpgabalam,
ir nostiprinātas zemesgrāmatā
Lietu tiesības, kas apgrūtina
Nav.
nekustamo īpašumu
3. Izsoles veids, maksājumi un samaksas kārtība
Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli

3.1.

Izsoles veids

3.2.
3.3.

Izsoles rīkotājs
Izsoles nosacītā cena, jeb, sākumcena

3.4.
3.5.

Izsoles solis
Izsoles nodrošinājuma apmērs

Apes novada domes Īpašumu atsavināšanas komisija
10 200,00 EUR (desmit tūkstoši divi simti eiro 00
centi
100,00 EUR (viens simts eiro 00 centi)
10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma
sākumcenas 1020,00 EUR
(viens tūkstotis divdesmit eiro 00 centi)

3.6.
3.7.

Izsoles reģistrācijas maksa
Samaksas kārtība

20,00 EUR( divdesmit eiro 00 centi)
Maksājumi jāieskaita
Apes novada pašvaldības kontā:
Reģ nr. 90000035872
AS SWEDBANKA,
kods: HABALV2X,
konts LV28 HABA 0551 0258 33523

4.
Izsoles priekšnoteikumi
Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo zemes vienības (starpgabalu) ir zemesgabalu īpašniekiem,
kuru īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas pieguļ atsavināmajam zemes starpgabalam, ir
nostiprinātas zemesgrāmatā.
4.2. Šo nekustamo īpašumu īpašnieki (pieguloša nekustamā īpašuma visi kopīpašnieki) var iesniegt
pieteikumus par pirmpirkuma tiesību izmantošanu mēneša laikā kopš sludinājuma par zemes
vienības (starpgabala) pārdošanu izsolē publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un ir
izpildījuši izsoles priekšnoteikumus.
4.3. Ja pieteikumu par zemes vienības (starpgabala) pirkšanu mēneša laikā iesniegušas vairākas
pirmpirkuma tiesīgās personas, kuras minētas Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 1.punktā, rīkojama izsole starp šīm personām šo izsoles noteikumu
noteiktajā kārtībā, kurā var piedalīties personas, kuras izpildījušas nekustamā īpašuma izsoles
noteikumus. Šajā gadījumā pirmpirkuma tiesīgās personas, kuras minētas Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktā, ir tiesīgas iegādāties atsavināmo
zemes vienību (starpgabalu) izsolē, ja tiek pārsolīta izsoles sākumcena.
4.4. Izsoles reģistrācijas maksa netiek ierēķināta Objekta pirkuma maksā.
4.5. Izsoles dalībnieki (pirmpirkuma tiesīgās personas) ir maksātspējīgas fiziskas un juridiskas
personas, kurām saskaņā ar Civillikumu ir tiesības pirkt nekustamo īpašumu Latvijā.
4.6. Gadījumā, ja mēneša laikā kopš sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” ir
saņemts viens pieteikums no pirmpirkuma tiesīgās personas, kura minēta Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 1.punktā, izsoli nerīko un ar šo personu
(personām) slēdz pirkuma līgumu par atsavināmā Objekta pārdošanu par nosacīto cenu,
pieskaitot izsoles soli.
4.7. Ja mēneša laikā kopš sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” neviena no
pirmpirkuma tiesīgajām personām, kuras minētas Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktā, nav iesniegušas pieteikumu par nekustamā īpašuma
pirkšanu vai iesniegušas atteikumu, rīkojama izsole likuma noteiktajā kārtībā. Šajā gadījumā
minētās personas ir tiesīgas iegādāties nekustamo īpašumu izsolē vispārējā kārtībā, kā arī tad, ja
tiek rīkotas atkārtotās izsoles.
4.8. Izsole notiks 2018.gada 15.oktobrī plkst. 15.00 Apes novada domē, sēžu zālē, Stacijas iela 2,
Apē.
4.9. Par vispārējās kārtības izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, arī
personālsabiedrība, kura, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem, var
iegūt Objektu un ir izpildījusi šajos noteikumos noteiktos priekšnoteikumus: samaksāts
nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas – 1020,00 EUR (viens
tūkstotis divdesmit eiro 00 centi) un reģistrācijas maksa 20,00 EUR( divdesmit eiro 00 centi) līdz
2018.gada 15.oktobra plkst. 14.00. Nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par
iesniegtiem, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta šo noteikumu 3.6.punktā norādītajā bankas
kontā.
4.10. Izsolē nosolītā cena uzskatāma par Objekta izpirkšanas maksu. Atsavināmais Objekts atsavināms
pircējam, kas izsolē nosolīs visaugstāko cenu.
4.11. Izsolē nosolītā cena jāsamaksā 3 (triju) nedēļu laikā kopš izsoles dienas. Samaksa par atsavināmo
Objektu tiek realizēta, pārskaitot naudu Apes novada pašvaldības kontā: AS SWEDBANKA,
kods: HABALV2X, konts LV28 HABA 0551 0258 33523. Visa izsolē nosolītā cena, tai skaitā,
iemaksātais nodrošinājums, tiek uzskatīta par Objekta pirkuma maksu. Izsoles reģistrācijas
maksa netiek ierēķināta atsavināmā Objekta pirkuma maksā.
4.12. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt Objektu, iepazīties ar izsoles noteikumiem un saņemt
sīkāku informāciju par atsavināmo Objektu Apes novada domē Stacijas iela 2, Apē, pašvaldības
pilnvarotā persona minētajos jautājumos – Jurijs Ronimoiss tālr. +37126521637.
4.1.

4.13. Izsoles dalībniekiem – fiziskām personām, kas vēlas reģistrēties, lai piedalītos izsolē Objekta
pirkšanai jāiesniedz izsoles rīkotājai šādi dokumenti:
4.13.1. Apes novada domei adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties atsavināmo Objektu
saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem;
4.13.2. bankas dokuments par nodrošinājuma iemaksu;
4.13.3. bankas dokuments par izsoles reģistrācijas maksas samaksu;
4.13.4. noteiktajā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt fizisku personu izsolē (uzrādot pasi) – ja
to pārstāv cita persona;
4.14. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti.
4.15. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.
4.16. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku reģistrācijas žurnālā. Izsolē var piedalīties, ja
pieteikums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles priekšnoteikumi.
4.17. izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms izsoles sākšanas izsoles noteikumu eksemplārā
apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem;
4.18. izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam izpaust jebkādas ziņas par reģistrētajiem
izsoles dalībniekiem.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.
5.5.
5.6.

5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5. Izsoles process
Izsoles dalībnieki uz atsavināmā Objekta izsoli var reģistrēties līdz 2018.gada 15.oktobra
plkst.14.00 Apes novada domē, klienta centrā (darbdienās no plkst.9.00 līdz plkst.16.00), Stacijas
iela 2, Apē.
Pie ieejas izsoles telpā, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram (protokolistam) reģistrācijas
apliecību, uz kuras pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka reģistrācijas kartīti, kuras numurs
atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram.
Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vairākiem reģistrētajiem izsoles dalībniekiem,
izsoles vadītājs izsoli atliek uz divām stundām, bet pēc tam, ja neierodas citi uz izsoli
reģistrējušies izsoles dalībnieki, atsavināmo Objektu piedāvā pirkt vienīgajam izsoles
dalībniekam, ja viņš pārsola atsavināmā Objekta izsoles sākumcenu.
Ja kāds(i) no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem neierodas uz izsoli noteiktajā laikā, izsoles
vadītājam ir tiesības pārcelt izsoles sākumu par 30 minūtēm vēlāk.
Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus apstiprināt gatavību iegādāties Objektu
par izsoles sākumcenu.
Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Katrs šāds solījums
ir dalībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsolāmā Objekta cenu par noteikto cenas
paaugstinājuma soli (100,00 EUR). Ja neviens no dalībniekiem pēdējo augstāko cenu nepārsola,
izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu.
Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena atsavināmais Objekts ir pārdots personai, kas
nosolījusi pēdējo augstāko cenu.
Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši vienu un to pašu cenu, priekšroka pirkt Objektu ir
dalībniekam, kurš pirmais no viņiem saņēmis izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību.
Visaugstāko cenu nosolījušā dalībnieka nosaukums, reģistrācijas numurs un nosolītā cena tiek
ierakstīta protokolā.
Drošības nauda tiek atmaksāta šādos gadījumos: tiem izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši
pārdodamo Objektu un, ja izsole ir atzīta par spēkā neesošu rīkotāja vainas dēļ.
Objekts tiek uzskatīts par pārdotu ar brīdi, kad pircējs, kas nosolījis pēdējo augstāko cenu, ar savu
parakstu izsoles dalībnieku sarakstā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai un
paraksta izsoles protokolu.
Izsoles dalībnieks, kurš Objektu nosolījis, bet neparakstās izsoles dalībnieku sarakstā un
protokolā, uzskatāms par atteikušos no nosolītā Objekta. Šajā gadījumā izsoles komisija ir tiesīga
attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas maksa
un nodrošinājums. Tad pārsolītajam pircējam izsoles komisija piedāvā pirkt atsavināmo Objektu
par viņa paša nosolīto augstāko cenu.
Ja izsolē par atsavināmo Objektu pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vairāki dalībnieki,
priekšroka pirkt Objektu ir dalībniekam, kurš pirmais no viņiem saņēmis izsoles dalībnieka
reģistrācijas apliecību.
Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks ar parakstu apliecina izsoles
dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu.

5.15. Pēc izsoles protokola parakstīšanas dalībnieks, kurš nosolījis Objektu, nedēļas laikā saņem izziņu
samaksas veikšanai.
5.16. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, triju nedēļu laikā kopš izsoles dienas, nav
iesniedzis komisijai bankas dokumentus par to, ka attiecīgie norēķini ir nokārtoti, viņš zaudē
tiesības uz atsavināmo Objektu. Izsole šajā gadījumā tiek atzīta par nenotikušu. Reģistrācijas
maksa un nodrošinājums attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāts.
5.17. Dalībniekiem, kuri ir reģistrējušies, bet nav ieradušies uz izsoli, nodrošinājums tiek atmaksāts
nedēļas laikā, bet reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.
5.18. Reģistrācijas maksa tiek atmaksāta, ja izsole ir atzīta par spēkā neesošu izsoles rīkotāja vainas
dēļ.
5.19. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu, divu nedēļu laikā kopš izsoles dienas
jāpārskaita summa, ko veido starpība starp nosolīto cenu un drošības naudu un cietiem ar īpašumu
saistītajiem maksājumiem Apes novada pašvaldības kontā: Reģ nr.90000035872
AS
SWEDBANKA, kods: HABALV2X, konts LV47HABA0551026374926.
5.20. Izsole uzskatāma par spēkā neesošu, ja:
5.20.1. informācija par Objekta pārdošanu nav bijusi publicēta laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”
un Apes novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Apes novada ziņas”, pašvaldības
mājas lapā www.apesnovads.lv. vai, ja izsole tikusi izziņota, pārkāpjot šos noteikumus;
5.20.2. tiek konstatēts, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai nepareizi
noraidīts kāds pārsolījums;
5.20.3. tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt kādu no piedalīšanās izsolē;
5.20.4. Objektu pirkusi persona, kurai nav tiesību piedalīties izsolē;
5.20.5. dalībnieku reģistrācija un izsole notiek citā vietā un laikā, kas neatbilst laikrakstos
publicētajai informācijai;
5.20.6. nav ievēroti izsoles noteikumi.
5.21. Izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles apstiprina Apes novada domes Pašvaldības
mantas atsavināšanas un izsoles komisija, pievienojot izsoles protokolu.
5.22. Pirkuma līgumu sagatavo un paraksta divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas.
5.23. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, atsakās parakstīt pirkuma līgumu, kurš sastādīts
atbilstoši atsavināmā Objekta izsoles noteikumiem, vai atsakās no tā pēc līguma parakstīšanas,
viņš zaudē tiesības uz nosolīto Objektu. Reģistrācijas maksa un nodrošinājums šādam
dalībniekam netiek atmaksāti. Tādā gadījumā tiek izziņota atkārtota izsole.
5.24. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu vai spēkā neesošu pieņem Apes novada dome.
Sūdzības par komisijas darbību iesniedzamas Apes novada domes priekšsēdētājam 5 (piecu)
dienu laikā kopš izsoles.

Apes novada 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 30.augustā

Sēdes protokols Nr. 11, 6. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 116
Apē

Par ēdināšanas pakalpojuma maksas apstiprināšanu Apes novada izglītības iestādēs
Apes novada dome 24.07.2017. pieņēma lēmumu Nr. 136 (prot.Nr.14, 13.p.), kas nosaka ēdināšanas
pakalpojumu maksas apstiprināšanu Apes novada izglītības iestādēs. Ņemot vērā, ka līdz 2018.gada
augustam ir notikušas izmaiņas gan elektroenerģijas tarifos, gan minimālās algas apmērā, kā arī
2018.gada septembrī noslēdzas iepirkumu procedūra pārtikas produktu iegādei izglītības iestādēm, un
Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā notiek ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja firmas maiņa,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmo daļas 4.,8.punktu, 21.panta pirmās daļas
14.punkta g) apakšpunktu, Vispārējās izglītības likuma 10.panta trešās daļas 3.punktu, likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 20.pantu, pamatojoties uz Apes novada domes Izglītības, kultūras un sporta
jautājumu pastāvīgās komitejas un Finanšu un tautsaimniecības komitejas 16.08.2018. lēmumu (prot.
Nr.8, 2.p.), Finanšu un tautsaimniecības komitejas un Sociālo jautājumu komitejas 27.08.2018. sēdes
lēmumu (prot.Nr.9,9. p.)
1. Atstāt spēkā esošās Apes novada izglītības iestādēs ēdināšanas pakalpojumu izmaksas, kas
apstiprinātas 2017.gada 24.augustā (sēdes prot.Nt.14, 13.p., lēmums Nr.136) līdz 2018.gada
30.septembrim.
2. Uzdot grāmatvedības un finanšu nodaļai sadarbībā ar izglītības iestāžu vadītājiem līdz 2018.gada
30.septembrim sagatavot ēdināšanas maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķinus un iesniegt
apstiprināšanai Domē.

Apes novada 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 30.augustā

Sēdes protokols Nr. 11, 7. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 117
Apē

Par materiālo atbalstu Apes novada ģimenēm, uzsākot 2018./2019.mācību gadu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.,7.punktu, 21.panta 23.,
27.punktu, 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 21.punktu, Apes
novada domes noteikumu “Par godalgām, naudas balvām un materiālo palīdzību Apes novadā”
2.3.1.apakšpunktu (prot.Nr.20, 2.p., lēmums Nr.350), lai materiāli atbalstītu Apes novada pašvaldības
izglītības iestādēs reģistrētos bērnus un izglītojamos, balstoties uz Apes novada domes Izglītības,
kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas un Finanšu un tautsaimniecības komitejas
16.08.2018. lēmumu (prot. Nr.8, 3.p.), Finanšu un tautsaimniecības komitejas un Sociālo jautājumu
komitejas 27.08.2018. sēdes lēmumu (prot.Nr.9,10. p.) ,
1. Apmaksāt pusdienu ēdināšanas izdevumus visiem Apes novada izglītības iestādēs reģistrētajiem
audzēkņiem 2018.gada septembrī.
2. Piešķirt vienreizēju materiālo palīdzību EUR 30,00 (trīsdesmit euro, 00 centi) apmērā katram
bērnam, kurš 2018.gada 1.septembrī uzsāk mācības Apes novada vispārizglītojošo skolu
1.klasēs (izglītojamo saraksts – VIIS datu bāze).
3. Finansējuma avots – Apes novada pašvaldības budžets.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Apes novada 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 30.augustā

Sēdes protokols Nr. 11, 8. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 118
Apē

Par materiāla atbalsta sniegšanu izglītojamajiem no Apes novada daudzbērnu ģimenēm
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4., 5., 7.punktu, 21.panta
23.,27.punktu, 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 21.punktu, lai
iespēju robežās atvieglotu Apes novada daudzbērnu ģimeņu izglītojamos no maksas par izglītības ieguvi
pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs (mūzikas, mākslas un sporta izglītības
programmās) un pamatojoties uz Apes novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
pastāvīgās komitejas un Finanšu un tautsaimniecības komitejas 16.08.2018. lēmumu (prot. Nr.8, 4.p.),
Finanšu un tautsaimniecības komitejas un Sociālo jautājumu komitejas 27.08.2018. sēdes lēmumu
(prot.Nr.9,11. p.)
1. Kompensēt maksu par profesionālās ievirzes izglītības ieguvi Apes novada daudzbērnu ģimenēm,
kuru bērni 2018./2019. mācību gadā apgūst vispārējo izglītību Apes novada izglītības iestādēs un
apmeklē profesionālās ievirzes izglītības iestādes.
2. Lai saņemtu atvieglojumus, vecākiem vai bērnu likumiskajiem pārstāvjiem ar iesniegumu un
dokumentu, kas apliecina izdevumus, jāvēršas Apes novada pašvaldībā līdz katra mēneša
20.datumam.
2. Finansējuma avots – Apes novada pašvaldības budžets.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
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LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
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Sēdes protokols Nr. 11, 9. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.119
Apē

Par Pierobežas rudens gadatirgus organizēšanu Apē 2018.gada 23.septembrī
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5., 10.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, saskaņā ar Apes novada domes atbilstošiem saistošajiem noteikumiem Par
tirdzniecības organizēšanu publiskajās vietās Apes novadā un Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas un Sociālo jautājumu komitejas 27.08.2018. sēdes lēmumu (prot.Nr.9, 12.
p.),
1. 2018. gada 23.septembrī rīkot “Pierobežas rudens gadatirgu”, turpmāk tekstā – Tirgus, nosakot, ka:
1.1. Tirgus norises vieta - Apes pilsētas estrāde un Avotu iela, Stacijas iela posmā no Skolas ielas
līdz stacijas laukumam Apē;
1.2. Tirgus darba laiks no plkst. 9:00 – 14:00
2. Noteikt, ka Tirgū atļauts veikt tirdzniecību ikvienam interesentam, kurš ir saņēmis Apes novada
domes izsniegto tirdzniecības atļauju, izvietojis pie tirdzniecības vietas informāciju par sevi vai
savu pārstāvēto uzņēmumu, uzņemoties atbildību par Latvijas Republikas likumdošanas aktos
noteikto prasību izpildi.
3. Izveidot Tirgus organizēšanas un norises nodrošināšanas darba grupu šādā sastāvā:
3.1. Teritorijas attīstības nodaļas vadītājs Jurijs RONIMOISS - darba grupas vadītājs;
3.2. Uzņēmējdarbības speciāliste Baiba VADONE – atbildīgā par tirdzniecības vietas atļauju
sagatavošanu un izsniegšanu; atbildīgā par normatīvajos aktos noteikto Tirgus norises
saskaņošanu ar uzraugošajām institūcijām, tirgotāju – Tirgus dalībnieku reģistrēšanu, vietu
sadalījumu un to ierādīšanu tirgus dalībniekiem;
3.3. Kancelejas mājas lapas administratore Madara TJUKŠA – atbildīgā par tirgus reklāmas
sagatavošanu un izplatīšanu;
3.4. Administratīvās lietvedības inspektors Zigurds SAFRANOVIČS – atbildīgais par kārtību un
transporta plūsmas organizēšanu Tirgus teritorijā š.g. 23.septembrī un saziņu ar Valsts
policiju;
3.5. Apes tautas nama vadītāja Ilva SĀRE – atbildīgā par kultūras programmu Tirgus pasākuma
laikā;
3.6. Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Maruta JAVA – atbildīgā par saistošajos
noteikumos Nr. 18/2015 “Par pašvaldības nodevām Apes novadā” noteikto nodevu
iekasēšanu;
3.7. Apes novada pašvaldības aģentūras “Komunālā saimniecība” direktors Gundars PIHLIS atbildīgais par Tirgus teritorijas sakopšanu pirms Tirgus un pēc tirgus 23.09.2018; par
publisko tualešu pieejamību un kārtību tajās; 23.09.2018. no plkst. 7:00 – 15:00 Avotu ielas

un Tirgus teritorijas norobežošanu ar atbilstošām ierobežojošām un norādošām ceļa zīmēm;
norāžu izvietošanu par tirgus atrašanās vietu un stāvvietām;
3.8. Apes novada pašvaldības aģentūras “Komunālā saimniecība” saimnieks Guntis ZVEJNIEKS
– atbildīgais par elektrības pieejamību un tās darbību estrādes teritorijā.
4. Uz saistoša rīkojuma pamata Darba grupa var piesaistīt Tirgus sagatavošanas un organizēšanas
darbiem citus pašvaldības darbiniekus.
5. Darbiniekam par darbu brīvdienā apmaksāt dubultā apmērā no darbiniekam noteiktās stundas vai
dienas algas likmes saskaņā ar iesniegto darba uzskaites tabeli.
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Sēdes protokols Nr. 11, 10. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 120
Apē

Par Gaujienas internātpamatskolas sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu

Saskaņā ar 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 un Sociālo
jautājumu komitejas 27.08.2018. sēdes lēmumu (prot.Nr.9, 13. p.)
1. Apstiprināt Gaujienas internātpamatskolas sniegto maksas pakalpojumu izcenojumus.
2. Lēmums stājas spēkā ar 01.09.2018.
Pielikumā: Gaujienas internātpamatskolas sniegto maksas pakalpojumu izcenojumi..
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Gaujienas internātpamatskolas

Nr.p.k.

1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4

5
6
7
8

Pakalpojuma veids
Ēdināšanas pakalpojumi-Bērnu
sociālās aprūpes centra "Gaujiena"
klientiem
Brokastis
Pusdienas
Launags
Vakariņas
Ēdināšanas pakalpojumipieaugušajiem
Brokastis
Pusdienas
Launags
Vakariņas
Svētku vakariņas
Svētku pusdienas
Komunālo maksājumu tarifi
Telpu īre dzīvojamā māja "Rīti"
Aukstais ūdens
Kanalizācija
Karstais ūdens
Apkure
Telpu īre dzīvojamā māja "Pelakas"
Telpu noma zobārsniecības
pakalpojumu sniegšanai
Elektrība, ūdens izlietojums-maksā
faktisko patēriņu pēc apstiprinātā
cenrāža
Mācību telpas, zāles, multimēdiju
izmantošana
Internāta telpu izmantošana ar
gultas veļu un dušu
Internāta telpu izmantošana bez
gultas veļas ar dušu
Veļas mazgāšana Bērnu sociālās
aprūpes centram "Gaujiena"
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Pielikums
Apes novada domes 30.08.2018
lēmumam Nr.120 (prot.Nr.11, 10.p.)
maksas pakalpojumu cenrādis
ar 2018.gada 1.septembri

Mērvienības

Cena bez
PVN (EUR)

PVN
(EUR)

Cena ar PVN
(EUR)

1 personai
1 personai
1 personai
1 personai

1.18
1.70
1.15
1.30

1.18
1.70
1.15
1.30

1 personai
1 personai
1 personai
1 personai
1 personai
1 personai

1.22
1.74
1.25
1.67
1.74
2.57

1.22
1.74
0.96
1.67
1.74
2.57

1m2
1m3
1m3
1m3
1m2
1m2

0.12
0.82
1.03
2.40
1.19
0.02

0.12
0.82
1.03
2.40
1.19
0.02

m2/mēnesī

0.39

0.39

1 stunda

3.65

3.65

1 diennakts

3.00

3.00

1 diennakts
1kg

2.12
2.45

2.12
2.45
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Sēdes protokols Nr. 11, 12. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 121
Apē

Par piemaksu Dziesmu un deju svētku darba grupai
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SATUR IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJU
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Sēdes protokols Nr. 11, 13. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 122
Apē

Par grozījumiem Apes novada domes 22.12.2016. lēmumā Nr.207 (sēdes protokols Nr. 20, 7.p)
“Apes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku amatu kataloga, mēnešalgu
apstiprināšanu”
(Pirmsskolas skolotāja palīgs Trapenes sākumskolā )
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", un
Trapenes sākumskolas direktora p.i. Unas Reķes 22.08.2018. iesniegumu, saņemts Apes novada domē
23.08.2018. un reģistrēts ar Nr.A3-12.1./862,
1. Veikt grozījumus Apes novada domes 22.12.2016. lēmumā Nr.207 (sēdes protokols Nr.
20, 7.p) “Apes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku amatu kataloga,
mēnešalgu apstiprināšanu” 5.pielikumā “Apes novada domes, administrācijas un iestāžu
darbinieku amatu un mēnešalgas saraksts Trapenes teritorijā”, 5.5. sadaļā “Trapenes
sākumskola” papildināt ar 1 (vienu) amata ierakstu “Pirmsskolas skolotāja palīgs” šādā
redakcijā:
5.5. Trapenes sākumskola
1 …………………………………..
2. Finansējums – Apes novada domes budžets.
3. Lēmums ir spēkā no 03.09.2018. līdz 31.12.2018.
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