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 27.septembrī

Sēdes protokols Nr. 12, 1.p .

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 123
Apē
Par izmaiņām Apes novada domes Dzīvokļu jautājumu komisijas sastāvā
Izskatot Apes novada domes Dzīvokļu komisijas locekles Edītes MEISTERES
2018.gada 31.augusta iesniegumu, kas reģistrēts pašvaldībā 2018.gada 3. septembrī ar
Nr.A3-12.1./ 898, par atbrīvošanu no Apes novada domes Dzīvokļu jautājumu komisijas locekles
amata uz pašas vēlēšanos un Intas PRINDULES, Apes novada pašvaldības aģentūras “Komunālā
saimniecība” direktora vietnieces 2018.gada 20.septembra iesniegumu, kas reģistrēts pašvaldībā
2018.gada 20. septembrī ar Nr.A3-12.1./ 956, par piekrišanu veikt Dzīvokļu jautājumu komisijas
locekļa pienākumus,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Apes novada
pašvaldības 2013.gada 28.jūnija saistošo noteikumu Nr.9/2013 14.punkta 14.9.apakšpunktu un
16.punktu, Apes novada domes 22.08.2013. lēmuma Nr.274 (prot.nr.15, 11.p.) “Par Apes novada
domes Dzīvokļu jautājumu komisijas ievēlēšanu un nolikuma apstiprināšanu” 2.punktu, Apes
novada domes Finanšu un tautsaimniecības patstāvīgās komitejas 20.09.2018. lēmumu (prot. Nr.10,
1.p.), dome nolemj:
1. Atbrīvot Edīti MEISTERI no Apes novada domes Dzīvokļu jautājumu komisijas locekles
pienākumu pildīšanas ar 2018.gada 28.septembri.
2. Apstiprināt Intu PRINDULI par Apes novada domes Dzīvokļu jautājumu komisijas locekli
ar 2018.gada 1.oktobri.

Apes novada domes priekšsēdētājs
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Sēdes protokols Nr. 12, 2. p

2018.gada 27.septembrī
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 124
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” (Gaujienas internātpamatskola)
Izskatot Gaujienas internātpamatskolas direktores Vitas Andersones 28.08.2018.
iesniegumu Nr.1.11/102, kas saņemts Apes novada domē 30.08.2018. un reģistrēts ar Nr.A3/121/887 par izmaiņām amata vienībās un, 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”, Finanšu un tautsaimniecības
komitejas 20.09.2018. sēdēs lēmumu (prot.Nr.10, 2.p.), dome nolemj:
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” 4.pielikuma “Apes novada domes, administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un
mēnešalgas saraksts Gaujienā” sadaļā 4.6. “Gaujienas internātpamatskola” .
2. Izslēgt no “Apes novada domes, administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un mēnešalgas
saraksts Gaujienā” 4.6. sadaļas “Gaujienas internātpamatskola” trīs ierakstus “Auklis” ar
noteiktajām 2.5 slodzēm.
3. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 28.septembrī.
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Sēdes protokols Nr. 12, 3. p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 125
Apē
Par audzēkņu atbrīvošanu no mēneša maksas Gaujienas mūzikas un mākslas skolā
Izskatot Gaujienas mūzikas un mākslas skolas direktores Ilzes Dāves 10.09.2018. iesniegumu
Nr.1-03/5, kas saņemts Apes novada domē 12.09.2018. un reģistrēts ar Nr.A3/12-1/943 un,
pamatojoties likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.,5.,7.punktu, 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Apes novada pašvaldības domes 2013.gada 28.jūnija saistošo noteikumu Nr.9/2013
“Apes novada pašvaldības nolikums” 8.12. punktu , Apes novada domes 24.11.2016. lēmumu
Nr.191 “Par Gaujienas mūzikas un mākslas skolas ikmēneša skolas uzturēšanas izdevumu
līdzfinansēšanas maksas apstiprināšanu” un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības
patstāvīgās komitejas 20.09.2018. lēmumu (protokols Nr.10 , 3.p) ,
1. Atbrīvot no ikmēneša skolas uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanas maksas
2018./2019.mācību gada I pusgadā par labām un teicamām sekmēm un panākumiem valsts
konkursos Gaujienas mūzikas un mākslas skolas audzēkņus:
1.1. xxxxxx– 7.klase, vizuāli plastiskās mākslas programma.
1.2. xxxxxx – 5.klase, vizuāli plastiskās mākslas programma.
2. Lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 20.septembri.
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Sēdes protokols Nr. 12, 4. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 126
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, ņemot vērā 29.05.2018. noslēgto Līgumu ar Latvijas
vides aizsardzības fonda administrāciju, Līguma Nr. 1-20/131, Projekta reģistrācijas Nr.108/88/2018, „Zvārtavas ezera apsaimniekošanas pasākumu veikšana”, Apes novada domes Finanšu
un tautsaimniecības patstāvīgās komitejas 20.09.2018. lēmumu (protokols Nr.10 , 4.p), dome
nolemj:
1. Papildināt Apes novada domes 25.01.2018. lēmumu 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, ar 2.3 apakšpunktu, kas izteikts šādā redakcijā:
2.3. Pamatojoties uz tirgus izpētes rezultātu, palielināt Apes novada domes finansējumu par EUR
52,73 (piecdesmit divi euro un 73 centi). Kopējais Apes novada domes finansējums projekta
realizācijai EUR 975.95 (deviņi simti septiņdesmit pieci euro, 95 centi).
2. Finansējuma avots – Apes novada domes speciālā budžeta līdzekļi- Dabas resursu fonds.
3. Atbildīgais par projekta realizāciju Apes novada domes Teritorijas attīstības nodaļas darbiniece
Inese MUCENIECE.
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Sēdes protokols Nr. 12, 5. p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 127
Apē
Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmam nekustamam īpašumam “Birzmaļi 4”,
īpašuma kadastra Nr. 3690 003 0025, Virešu pagastā, Apes novadā
Izvērtējot Apes novada domes rīcība esošo informāciju un SIA „Vindeks”, vienotais
reģistrācijas LV40003562948, 2018.gada 17.septembrī sagatavoto “Nekustamā īpašuma –
apbūvēta zemes gabala “Birzmaļi 4”, Virešu pagasts, Apes novads, kadastra numurs 3690 003
0025, novērtējumu”, 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 20.09.2018. lēmumu Nr. (prot. Nr.10, 5.p.),
dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu - “Birzmaļi 4”, Virešu pagasts,
Apes novads, kadastra Nr. 3690 003 0025, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
3690 003 0025 ar platību 2,85 ha, nosakot nekustama īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par
brīvu cenu.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Birzmaļi 4”, Virešu pagasts, Apes novads, kadastra Nr. 3690 003
0025, pārdošanas brīvo cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu – EUR 4100,00 (četri tūkstoši viens
simts euro, 00 centi).
3. Noteikt, ka maksāšanas līdzekļi ir 100% euro.
4. Pēc nosacītās cenas apstiprināšanu personai, kurai ir
īpašuma pirmpirkuma tiesības –
xxxxxxxxx, nosūtīt atsavināšanas paziņojumu.
5. Atsavināmā īpašuma pircējam pirkuma samaksas termiņu noteikt līdz 2018.gada 30. decembrim
(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 vienošanās nosacījumiem, kas noslēgta ar pirmpirkuma tiesīgu personu.
8. Pēc pirkuma summas pilnas samaksas, viena mēneša laikā sagatavot un noslēgt nekustāmā īpašuma
„Birzmaļi 4”, Virešu pagasts, Apes novads, kadastra Nr. 3690 003 0025, atsavināšanas līgumu.
Apes novada domes priekšsēdētājs
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Sēdes protokols Nr. 12, 6. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 128
Apē

Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma
nodrošināšanai ELFLA projekta (Nr.18-07-A00702-000078) Apes novada pašvaldības grants
ceļa ”Ape-Kalpaki-Silmaļi-Melnupes” 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 ceļa ”Ape-KalpakiSilmaļi-Melnupes” pārbūve”, kurā paredzēts veikt ceļa pārbūvi 1,6 km garumā no piketa 6.4 līdz
piketam 8.0.
2018.gada 17.augustā Lauku atbalsta dienests apstiprināja projekta iesniegumu Nr.18-07A00702-000078 “Apes novada pašvaldības grants ceļa ”Ape-Kalpaki-Silmaļi-Melnupes” pārbūve”
par kopējo projekta finansējumu EUR 189 264,69 (viens simts astoņdesmit deviņi tūkstoši divi
simti sešdesmit četri euro, 69 centi), no tā publiskais finansējums ir EUR 170 338,22 (viens
simts septiņdesmit tūkstoši trīs simti trīsdesmit astoņi euro, 22 centi) apmērā) un pašvaldības
līdzfinansējums sastāda EUR 18 926.47 (astoņpadsmit tūkstoši deviņi simti divdesmit seši euro,
47 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 jau veikusi apmaksu 5 581,73 EUR (pieci tūkstoši pieci simti astoņdesmit viens euro, 73
centi) apmērā.
Pamatojoties uz 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 34 067,64 (trīsdesmit četri tūkstoši sešdesmit
septiņi euro, 64 centi) apmērā.
Ņemot vērā iepriekšminēto, nepieciešamais pašvaldības priekšfinansējuma apjoms projekta
realizācijai ir EUR 149 615.32 (viens simts četrdesmit deviņi tūkstoši seši simti piecpadsmit
euro,32 centi), no kuriem EUR 0,32 ( trīsdesmit divi euro centi) 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 2.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 domes Finanšu u tautsaimniecības
patstāvīgās komitejas 20.09.2018. lēmumu (protokols Nr., __.p), dome nolemj:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Ņemt aizņēmumu EUR 149 615,32 (viens simts četrdesmit deviņi tūkstoši seši simti
piecpadsmit euro, 00 centi), ES ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
apstiprinātā projekta iesnieguma Nr.18-07-A00702-000078 “Apes novada pašvaldības
grants ceļa ”Ape-Kalpaki-Silmaļi-Melnupes” pārbūve” būvniecības darbu, projekta
autoruzraudzības un būvuzraudzības izdevumu segšanai.
Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju
Apes novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu EUR 149 615,32 (viens simts četrdesmit
deviņi tūkstoši seši simti piecpadsmit 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.
Aizņēmumu garantēt ar Apes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Atbildīgais par projekta realizāciju Teritorijas attīstības nodaļas vadītājs Jurijs Ronimoiss.
Atbildīgā par finanšu dokumentu sagatavošanu Finanšu un grāmatvedības nodaļas
vadītāja Maruta Java.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot domes izpilddirektoram Viesturam Dandenam.
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Sēdes protokols Nr. 12, 7. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 129
Apē

Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
3625 001 0150 Apes pagastā sagatavošanu atsavināšanai
Izskatot J.ĀBOLIŅA, personas kods xxxxxx-xxxxx, adrese: xxxxxxxx, iesniegumu, kas
saņemts Apes novada domē 17.09.2018. un reģistrēts ar Nr. A3-16/174, par Apes novada pašvaldībai
piekrītošas zemes vienības “Dauškani”, Apes pagasts, Apes novads, ar kadastra apzīmējumu 3625 001
0150, atsavināšanu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas trešo punktu, Apes novada
domes Finanšu komitejas 20.09.2018. lēmumu (prot. Nr.10, 9.p.), dome nolemj:
1. Sagatavot atsavināšanai Apes novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību “Dauškāni”,
Apes pagasts, Apes novads, ar kadastra apzīmējumu 3625 001 0150, ar platību 0,4 ha.
2. Uzdot Teritorijas attīstības nodaļas vadītājam Jurijam Ronimoisam reģistrēt zemesgrāmatā
uz Apes novada pašvaldības vārda zemes vienību “Dauškāni”, Apes pagasts, Apes novads,
ar kadastra apzīmējumu 3625 001 0150, ar platību 0,4 ha.
3. Slēgt vienošanos ar atsavināšanas pieteicēju J.ĀBOLIŅU, personas kods xxxxxx-xxxxx
domes kontā, kas izmantojama īpašuma reģistrācijai zemesgrāmatā, zemes sertificēta
vērtētāja pakalpojumu apmaksai un publikāciju izdevumu segšanai. Par iemaksātā avansa
apjomu tiks samazināta darījumā maksājamā summa.
4. Uzdot Pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai pēc īpašuma reģistrācijas
zemesgrāmatā viena mēneša laikā sagatavot atsavināšanas noteikumus un iesniegt tos
novada domei apstiprināšanai.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā
13A, Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma
paziņošanas dienas.

Apes novada domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

LATVIJAS REPUBLIKA
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tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2018.gada 27.septembrī

Sēdes protokols Nr. 12, 8. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 130
Apē

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Smiltāji”, Gaujienas pagasts, Apes novads, īpašuma
kadastra Nr. 3648 001 0142, sagatavošanu atsavināšanai
Izvērtējot pašvaldības nekustamā īpašuma “Smiltāji”, Gaujienas pagasts, Apes novads,
īpašuma kadastra Nr. 3648 001 0142, nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai, dome
secinājusi, ka konkrētais īpašums nav nepieciešams pašvaldības darba nodrošināšanai un,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, dome nolemj:
1. Sagatavot atsavināšanai Apes novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Smiltāji”,
Gaujienas pagasts, Apes novads, īpašuma kadastra Nr. 3648 001 0142.
2. Uzdot Apes novada domes Īpašumu atsavināšanas komisijai organizēt atsavināmā nekustamā
īpašuma novērtēšanu un viena mēneša laikā pēc novērtējuma saņemšanas sagatavot atsavināšanas
noteikumus un iesniegt to novada domei apstiprināšanai.

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 27.septembrī

Sēdes protokols Nr. 12, 9. p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 131
Apē
Par grozījumiem Apes novada domes lēmumā “Par izdevumu noteikšanu uz vienu
izglītojamo pašvaldību savstarpējiem norēķiniem Apes novada pirmsskolas izglītības,
vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēm no 2018.gada 01.janvāra”
Ņemot vērā izglītojamo skaitu Apes novada izglītības iestādēs uz 2018.gada 01.septembri
01.09.2018. un, atbilstoši Apes novada pašvaldības izglītības iestāžu naudas plūsmas uzskaitītajiem
izdevumiem 2017.gadā un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
4.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu, Ministru kabineta 28.06.2016.
noteikumiem Nr. 418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem”, Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības patstāvīgās
komitejas 20.09.2018. lēmumu (protokols Nr.10 , 10.p), dome nolemj:
Izdarīt grozījumus Apes novada domes 22.02.2018. lēmuma Nr.38 “Par izdevumu noteikšanu uz
vienu izglītojamo pašvaldību savstarpējiem norēķiniem Apes novada pirmsskolas izglītības,
vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēm no 2018.gada 1.janvāra”
1.pielikumā un izteikt iepriekš minētā lēmuma 1.pielikuma 13.-15.sadaļu šādā redakcijā.

PII
Vāverīte

Dāvja
Ozoliņa
Apes
vidusskola

Trapenes
sākumskola

Ojāra
Vācieša
Gaujienas
pamatskola

Izdevumi kopā

98758.23

297675.91

120837.64

189624.03

Skolēnu skaits uz 01.09.2018.

64

179

63

107

Izmaksas uz vienu audzēkni
mēnesī EUR

128.59

138.58

159.84

147.68

Pielikumā:
Tabula par Apes novada skolu izmaksas uz vienu izglītojamo skolēnu mēnesī pēc 2017. gada
naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem

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 27.septembrī

Sēdes protokols Nr. 12, 10. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 132
Apē

Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem
Ņemot vērā Apes novada domes deputātes Ilutas APINES izteikto priekšlikumu
13.09.2018. Apes novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē un
Gaujienas Mūzikas un mākslas skolas direktores Ilzes DĀVES 18.09.2018. iesniegumu Nr.1-03/6 ,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, atbilstoši, Apes novada domes
Finanšu un tautsaimniecības patstāvīgās komitejas 20.09.2018. lēmumu (protokols Nr.10, 11.p. un
13.p), dome nolemj:
1. Piešķirt no Apes novada domes budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem EUR 180,00
(viens simts astoņdesmit eiro, 00 centi) Apes novada ģerboņa attēlu izvietošanai Apes novada
pašvaldības izglītības iestādēs.
2. Apes novada ģerboņa attēlus izvietot:
2.1. Pirmsskolas izglītības iestādē “Vāverīte”;
2.2. Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā;
2.3. Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas mācību programmu realizācijas vietā Vidagā;
2.4. Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā;
2.5. Gaujienas internātpamatskolā;
2.6. Trapenes sākumskolā.
3. Piešķirt no Apes novada domes budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem EUR 2100,00
(divi tūkstoši viens simts eiro, 00 centi) Gaujienas mūzikas un mākslas skolas akreditācijas
izdevumu segšanai.
4. Finansējuma avots – Apes novada domes budžeta līdzekļi neparedzētiem gadījumiem.

Apes novada domes priekšsēdētājs
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Sēdes protokols Nr. 12, 11. p

2018.gada 27.septembrī
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 133
Apē

Par grozījumiem Apes novada domes 24.08.2017. lēmumā Nr. 136, sēdes protokols Nr.14.
13.p. “Par ēdināšanas pakalpojuma maksas apstiprināšanu Apes novada izglītības iestādēs”
(Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola – launags)
Izskatot Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas direktores Dinas Meisteres 19.09.2018. iesniegumu Nr.112/15, kas saņemts Apes novada domē 25.09.2018. un reģistrēts ar Nr. A3-12-1/966, un,
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, dome nolemj:
Veikt grozījumus Apes novada domes 24.08.2017. lēmuma Nr. 136, sēdes protokols Nr.14.
13.p. “Par ēdināšanas pakalpojuma maksas apstiprināšanu Apes novada izglītības iestādēs”
1.pielikumā, papildinot Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas ēdināšanas izmaksu sarakstu ar ierakstu
Nr.p.k. 9. “Launags 1.-12.klasei”- šādā redakcijā:

Nr.p.k.

9.

Pakalpojuma
veids

1.-12.klase

Launags

Mērvienība

porcija

Aprēķinātā
cena
bez
PVN
(EUR)

Aprēķinātā Apstiptinātā
cena
ar cena
PVN
27.09.2018.
(EUR)
0.48

2.Lēmums spēkā līdz 01.10.2018.

Apes novada 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 27.septembrī

Sēdes protokols Nr. 12, 12. p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 134
Apē
Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Anka”, Trapenes pagasts, Apes novads, ar
kadastra apzīmējumu 3684 003 0270, sagatavošanu atsavināšanai
Izskatot G. SIGALOVAS, personas kods xxxxxx, adrese: xxxxxxx, iesniegumu, kas Apes
novada domē saņemts 29.08.2018. un reģistrēts ar Nr. A3-16/161, par Apes novada pašvaldībai
piekrītošas zemes vienības “Anka”, Trapenes pagasts, Apes novads, ar kadastra apzīmējumu 3684
003 0270, atsavināšanu, un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas trešo punktu, dome nolemj:
1. Sagatavot atsavināšanai Apes novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību “Anka”,
Trapenes pagasts, Apes novads, ar kadastra apzīmējumu 3684 003 0270, ar platību 0,8269
ha, precizējot tas platību zemes kadastrālās uzmērīšanas gaitā.
2. Uzdot Teritorijas attīstības nodaļas vadītājam Jurijam Ronimoisam reģistrēt zemesgrāmatā
uz Apes novada pašvaldības vārda zemes vienību “Anka”, Trapenes pagasts, Apes novads,
ar kadastra apzīmējumu 3684 003 0270.
3. Slēgt vienošanos ar atsavināšanas pieteicēju G. SIGALOVU, personas kods xxxxxx-xxxxx,
par avansa maksājuma EUR 500,00 (pieci simti euro, 00 centi) iemaksu Apes novada
domes kontā, kas izmantojama īpašuma reģistrācijai zemesgrāmatā, zemes sertificēta
vērtētāja pakalpojumu apmaksai un publikāciju izdevumu segšanai. Par iemaksātā avansa
apjomu tiks samazināta darījumā maksājamā summa.
4. Uzdot Pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai pēc īpašuma reģistrācijas
zemesgrāmatā viena mēneša laikā sagatavot atsavināšanas noteikumus un iesniegt tos
novada domei apstiprināšanai.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža
ielā 13A, Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no
lēmuma paziņošanas dienas.

Apes novada domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

LATVIJAS REPUBLIKA
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2018.gada 27.septembrī

Sēdes protokols Nr. 12, 13. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 135
Apē

Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali 2018.gada septembrim - decembrim
Pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2018.gadam” 6.,7.,8.un 9.pielikumu, Ministru
kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumiem Nr. 382 “Interešu izglītības programmu finansēšanas
kārtība”, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas
noteikumi”, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.447 “Par valsts budžeta
mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts
augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”, Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija
noteikumiem Nr.477 “Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu
speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība”, un Apes novada pašvaldības domes
2013.gada 28.jūnija saistošo noteikumu Nr.9/2013 “Apes novada pašvaldības nolikums” 65.9.
punktu, Apes novada dome nolemj:
1. Sadalīt mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām EUR 139512.00 (viens simts trīsdesmit deviņi tūkstoši pieci
simti divpadsmit euro, 00 centi), tajā skaitā piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši 3.kvalitātes
pakāpi EUR 232.00, 4.kvalitātes pakāpi – EUR 1696.00, Apes novada izglītības iestādēm
2018.gada septembrim – decembrim saskaņā ar 1.pielikumu.
2. Sadalīt mērķdotāciju interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām EUR 8236.00 (astoņi tūkstoši divi simti trīsdesmit
seši euro, 00 centi), tajā skaitā piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši 3.kvalitātes pakāpi – EUR
132.00, 4.kvalitātes pakāpi – EUR 36.00, Apes novada izglītības iestādēm 2018.gada septembrim
– decembrim saskaņā ar 2.pielikumu.
3. Sadalīt mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
EUR 24600.00 (divdesmit četri tūkstoši seši simti euro, 00 centi), tajā skaitā piemaksa pedagogiem,
kuri ieguvuši 3.kvalitātes pakāpi EUR 112.00, Apes novada izglītības iestādēm 2018.gada
septembrim – decembrim saskaņā ar 3.pielikumu.
4. Pārskaitīt mērķdotāciju Gaujienas internātpamatskolai pedagogu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām EUR 130224.00 (viens simts trīsdesmit tūkstoši
divi simti divdesmit divi euro, 00), tajā skaitā piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši 3.kvalitātes
pakāpi EUR 1212.00 (viens tūkstotis divi simti divpadsmit euro, 00 centi), un mērķdotāciju
uzturēšanas izdevumu segšanai EUR 114928.00 (viens simts četrpadsmit tūkstoši deviņi simti
divdesmit astoņi euro,00 centi), kopā EUR 245152 (divi simti četrdesmit pieci tūkstoši viens simts
piecdesmit divi euro, 00 centi).

5. Apes novada domes finanšu un grāmatvedības nodaļai nodrošināt apstiprinātā finansējuma
sadalīšanu attiecīgajām izglītības iestādēm un pārskata par piešķirtā finansējuma izlietojuma
iesniegšanu.
Apes novada domes priekšsēdētājs
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Sēdes protokols Nr. 12, 14. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 136
Apē

Par Apes novada izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmju noteikšanu

Apes novada domes priekšsēdētājs
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Sēdes protokols Nr. 12, 15. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 137
Apē

Par saistošo noteikumu Nr.8 /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”,
Apstiprināt Apes novada domes 27.09.2018. saistošos noteikumus Nr.8/2018
“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.8/2018 “Par grozījumiem Apes novada domes 25.01.2018.
saistošajos noteikumos Nr. 1/2018 „Par Apes novada pašvaldības budžetu
2018.gadam””uz 1 lpp. ar 1. pielikumu uz 1 lpp.

Apes novada domes priekšsēdētājs
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Sēdes protokols Nr. 12, 15.
p

Apē
Apes novada domes 27.09.2018. saistošie noteikumi Nr.8/2018
“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
27.09.2018. lēmumu Nr.137
(prot.Nr.12, 15. 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
redakcijā:

“Pamatbudžets”

1.punkta 1.1. 1.2. apakšpunktu

un 3. punktu šādā

Pamatbudžets
1.Apstiprināt Apes novada pašvaldības domes pamatbudžetu 2018.gadam:
1.1. kārtēja gada ieņēmumos
EUR 5 861 410
1.2. izdevumos atbilstoši valdības funkcijām un
ekonomiskajām kategorijām

EUR 7 328 898

1.3..Izteikt 1.pielikumu jaunā redakcijā.
Pielikumā: 1.pielikums.
Domes priekšsēdētājs
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Sēdes protokols Nr. 12, 16. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 138
Apē
Par finansējuma garantijām Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 20142020 projekta “Dabas objektu kā enerģijas un iedvesmas avotu veicināšana ar vietējās
vēstures palīdzību un jauniem risinājumiem” (Dabas gars) (“Promotion of natural objects as
sources of energy and inspiration with the help of local history and new solutions (Spirit of
Nature)”) realizācijai
Ar Apes novada domes 28.09.2017. lēmumu Nr. 155 (sēdes protokols Nr.17, 3.p.) LatvijasKrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projekta iesniegumā “Dabas objektu kā
enerģijas un iedvesmas avotu veicināšana ar vietējās vēstures palīdzību un jauniem risinājumiem”
(Dabas gars) (“Promotion of natural objects as sources of energy and inspiration with the help of
local history and new solutions (Spirit of Nature)”) Apes novada domes projekta daļas indikatīvās
izmaksas apstiprinātas EUR 400 000.00 (četri simti tūkstoši euro un 00 centi), nosakot pašvaldības
maksājumu daļu 10 (desmit) procentu apmērā. Iesniedzot pilnu projekta pieteikumu tika precizētas
kopējās projekta indikatīvās izmaksas uz 374 980.00 EUR (trīs simti septiņdesmit četri tūkstoši
deviņi simti astoņdesmit euro un 00 centi), no tām Apes novada domei pilnā projekta pieteikuma
formā infrastruktūrai un darbiem paredzētās izmaksas, sastāda EUR 250 000 (divi simti piecdesmit
tūkstoši eiro 00 centi).
Saskaņā ar SIA “Livland” izstrādāto būvniecības ieceres dokumentācijas “Gaujienas
muižas parka teritorijas labiekārtošana” būvniecības koptāmi, prognozējamās būvdarbu kopējās
izmaksas sastāda EUR 602 647,63 (seši simti divi tūkstoši seši simti četrdesmit septiņi eiro 63
centi) (iekļaujot PVN), radot sadārdzinājumu EUR 352 647.63 (trīs simti piecdesmit divi tūkstoši
seši simti četrdesmit septiņi euro, 63 centi) apmērā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 3., 4.,5. un
10.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu un 97.pantu, ievērojot Latvijas - Krievijas pārrobežu
sadarbības programmas izsludināto projektu ideju konkursa programmas nosacījumus, un saskaņā
ar Apes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam noteikto vidēja termiņa prioritāšu rīcības
virzieniem RV7 Dabas un kultūrvēsturisko resursu infrastruktūra, R 2.76. “Ilgtspējīga dabas
resursu apsaimniekošana”, un RV2 “Kultūra” un RV12 “Tūrisma veicināšana”, ņemot vērā SIA
“Livland” izstrādāto būvniecības ieceres dokumentācijas “Gaujienas muižas parka teritorijas
labiekārtošana” būvniecības koptāmi, dome nolemj:
1. Noteikt, ka Projekta “Dabas objektu kā enerģijas un iedvesmas avotu veicināšana ar
vietējās vēstures palīdzību un jauniem risinājumiem” (Dabas gars) (“Promotion of natural objects
as sources of energy and inspiration with the help of local history and new solutions (Spirit of
Nature)”) apstiprināšanas gadījumā, Apes novada dome no domes budžeta līdzekļiem segs
starpību, kas pārsniedz pilnā projekta pieteikuma formā infrastruktūrai un darbiem paredzētās
izmaksas un sastāda EUR 352 647.63 (trīs simti piecdesmit divi tūkstoši seši simti četrdesmit
septiņi euro, 63 centi), un visi tehniskajā dokumentācijā norādītie darbi tiks pabeigti līdz projekta
beigām, tas ir, 2021.gada augustam.
2. Atbildīgais par projekta realizāciju Apes novada domes Teritorijas attīstības nodaļas projektu
vadītāja Daiga BOJĀRE.
Apes novada domes priekšsēdētājs
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