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 13.novembrī

Ārkārtas sēdes protokols Nr. 15, 1.p.
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 154
Apē

Par grozījumiem Apes novada domes 04.10.2018. lēmumā Nr.140 “Par materiāla atbalsta
sniegšanu ēdināšanas pakalpojumiem Apes novada vispārējās izglītības iestādēs izglītojamo
ģimenēm”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4., 7., 8.punktu, 41.panta pirmās
daļas 2.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punktu, lai iespēju robežās atslogotu
izglītojamo vecākus no maksas par ēdināšanas pakalpojumiem, Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 17.10.2018. lēmumu (prot.Nr.11., 2.p.),
1. Veikt grozījumus Apes novada domes 04.10.2018. lēmuma Nr.140 (ārkārtas sēdes protokols Nr.
13, 2.p) “Par materiāla atbalsta sniegšanu ēdināšanas pakalpojumiem Apes novada vispārējās
izglītības iestādēs izglītojamo ģimenēm” 1.punktā un izteikt to šādā redakcijā:
1.Daļēji segt ēdināšanas izdevumus Apes novada vispārējās izglītības iestādēs izglītojamajiem
laika periodā no 2018.gada 1.novembra līdz 2018.gada 31.decembrim, piešķirot:
1.1. Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola 5-9 klase - EUR 1.35 (viens euro, 35 centi) katram
izglītojamajam dienā;
1.2. Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas pirmsskolas grupa – EUR 0,30 (nulle euro, 30 centi)
katram izglītojamajam dienā un katram audzēknim EUR 0.28 (nulle euro, 28 centi) par
katru ēdienreizi;
1.3. Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas, Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas mācību punkta Vidagā.
Trapenes sākumskolā un pirmsskolas izglītības iestādē “Vāverīte”, saskaņā ar pielikumu.
2. Finansējuma avots – Apes novada budžets.
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Ārkārtas sēdes protokols Nr. 15, 2.p.
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 155
Apē

Par tirdzniecības maksas apstiprināšanu kalendāram „Apes novads 2019”
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5., 10. punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punkta g) apakšpunktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 20.pantu,
Apstiprināt tirdzniecības maksu kalendāram „Apes novads 2019 - 1 (viena) eksemplāra maksu:
1. Sienas kalendārs EUR 3.50 (trīs euro,50 centi) ar PVN.
Nr.p.k.
1.

Nosaukums
Sienas
kalendārs
novads 2019”
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Bez PVN
“Apes 2.89

Pārdošanas cena euro
PVN 21%
Ar PVN
0.61
3.50

Jānis LIBERTS

Pielikums
Apes novada domes ārkārtas 13.11.2018. sēdei
Lēm. Nr. 155 (prot.Nr.15, 2.p.)

Tāme Sienas kalendāram “Apes novads 2019”

N.p.k.

Izdevumi

Vienība

Daudzums Vienības
cena bez
PVN

PVN

1.
2.

Kalendāra izmaksas
Administratīvās
izmaksas

gab.
gab.

500
500

0.5922
0.0147
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2.82
0.07
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Vienības
cena
kopā ar
PVN
3.4122
0.0847
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Ārkārtas sēdes protokols Nr. 15, 3.1.p.
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 156
Apē

Par dalību Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma “Atbalsts
LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma 19.2.
„Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” izsludinātajā
projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Apes tautas namam nepieciešamā nodrošinājuma
iegāde novada nozīmīgu kultūras pasākumu organizēšanai, sabiedrības iniciatīvu un tautas
mākslas vērtību uzturēšanai un attīstībai”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.,5. un 10.punktu, 21.panta pirmās
daļas 23.punktu un, ievērojot Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma
“Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma “Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, 5.2. aktivitāte „Vietas
potenciāla attīstības iniciatīvas”, rīcība 1.3. “Citas nelielas sabiedrībai nozīmīgas aktivitāšu (t.sk.
kultūras) infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana”, vadlīnijas un noteikumus, dome nolemj:
1. Atbalstīt Apes novada domes dalību Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. –
2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā
attīstība)” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju”, 5.2. aktivitāte „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, rīcība 1.3. “Citas
nelielas sabiedrībai nozīmīgas aktivitāšu (t.sk. kultūras) infrastruktūras un pakalpojumu
attīstīšana”, vadlīnijas un noteikumus, atklātā projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Apes
tautas namam nepieciešamā nodrošinājuma iegāde novada nozīmīgu kultūras pasākumu
organizēšanai, sabiedrības iniciatīvu un tautas mākslas vērtību uzturēšanai un attīstībai”.
2. Noteikt projekta indikatīvās kopējās attiecināmās izmaksas EUR 15 000.00 (piecpadsmit
tūkstoši euro,00 centi), no kurām:
2.1. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) LEADER pieejamais
finansējums ir 90% jeb EUR 13 500.00 (trīspadsmit tūkstoši pieci simti euro, 00 centi).
2.2. Apes novada domes līdzfinansējums ir 10% jeb EUR 1500.00 (viens tūkstotis pieci simti
euro,00 centi).
3. Projekta līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta kopējām attiecināmām izmaksām un
priekšfinansējumu 80% no ELFLA LEADER piešķirtā finansējuma nodrošināt no Apes
novada domes 2019.gada budžeta līdzekļiem.
4. Atbildīgā persona par projekta dokumentācijas sagatavošanu - Apes novada domes teritorijas
attīstības nodaļas projektu vadītāja Daiga Bojāre. Atbildīgā persona par projekta realizācijas
gaitu - Apes tautas nama vadītāja Ilva Sāre.
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Ārkārtas sēdes protokols Nr. 15, 3.2.p.

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 157
Apē
Par dalību Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma “Atbalsts
LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma 19.2.
„Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” izsludinātajā
projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Hokeja ekipējuma iegāde sabiedrībai nozīmīgu
sporta tradīciju attīstīšanai Trapenē”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4., 6. un 10.punktu, 21.panta pirmās
daļas 23.punktu un ievērojot Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma
“Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma “Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, 5.2. aktivitāte „Vietas
potenciāla attīstības iniciatīvas”, Rīcība 1.2. “Tautas sporta un nozīmīgu sporta tradīciju attīstīšana”,
vadlīnijas un noteikumus, dome nolemj:
1. Atbalstīt Apes novada domes dalību Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam
pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma
“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, 5.2. aktivitāte
„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, Rīcība 1.2. “Tautas sporta un nozīmīgu sporta tradīciju
attīstīšana”, atklātā projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Hokeja ekipējuma iegāde
sabiedrībai nozīmīgu sporta tradīciju attīstīšanai Trapenē”.
2. Noteikt projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 6763,92 (seši tūkstoši septiņi simti sešdesmit
trīs euro,92 centi), no kurām:
2.1. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) LEADER pieejamais
finansējums ir 90% jeb EUR 6087.53 (seši tūkstoši astoņdesmit septiņi euro,53 centi);
2.2. Apes novada domes līdzfinansējums ir 10% jeb EUR 676.39 (seši simti septiņdesmit
seši euro, 39 centi).
3. Projekta līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta kopējām attiecināmām izmaksām un
priekšfinansējumu 80% no ELFLA LEADER piešķirtā finansējuma nodrošināt no Apes novada
domes 2019.gada budžeta līdzekļiem.
4. Atbildīgā persona par projekta dokumentācijas sagatavošanu - Apes novada domes teritorijas
attīstības nodaļas projektu vadītāja Daiga Bojāre. Atbildīgā persona par projekta realizācijas gaitu sporta darba organizators Trapenē Antis Maltenieks.
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Ārkārtas sēdes protokols Nr. 15, 3.3.p.
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.158

Par dalību Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma “Atbalsts
LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma 19.2.
„Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” izsludinātajā
projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Novusa, galda tenisa un cita inventāra iegāde
tautas sporta attīstībai un sacensību organizēšanai Apes novadā”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4., 6.punktu, 21.panta pirmās daļas
23.punktu un ievērojot Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma
“Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma “Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, 5.2. aktivitāte „Vietas
potenciāla attīstības iniciatīvas”, Rīcība 1.2. “Tautas sporta un nozīmīgu sporta tradīciju attīstīšana”,
vadlīnijas un noteikumus, dome nolemj:
1. Atbalstīt Apes novada domes dalību Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam
pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma
“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, 5.2. aktivitāte
„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, Rīcība 1.2. “Tautas sporta un nozīmīgu sporta tradīciju
attīstīšana”, atklātā projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Novusa, galda tenisa un cita
inventāra iegāde tautas sporta attīstībai un sacensību organizēšanai Apes novadā”.
2. Noteikt projekta indikatīvās kopējās attiecināmās izmaksas EUR 14 300.00 (četrpadsmit tūkstoši
trīs simti euro, 00 centi), no kurām:
2.1. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) LEADER pieejamais
finansējums ir 90% jeb EUR 12 870.00 (divpadsmit tūkstoši astoņi simti septiņdesmit
euro,00 centi).
2.2. Apes novada domes līdzfinansējums ir 10% jeb EUR 1430.00 (viens tūkstotis četri simti
trīsdesmit euro,00 centi).
3. Projekta līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta kopējām attiecināmām izmaksām un
priekšfinansējumu 80% no ELFLA LEADER piešķirtā finansējuma nodrošināt no Apes novada
domes 2019.gada budžeta līdzekļiem.
4. Atbildīgā persona par projekta dokumentācijas sagatavošanu - Apes novada domes teritorijas
attīstības nodaļas projektu vadītāja Daiga Bojāre.
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Ārkārtas sēdes protokols Nr. 15, 3.4.p.
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.159

Par dalību Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma “Atbalsts
LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma 19.2.
„Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” izsludinātajā
projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Zaļās klases pie Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas
labiekārtošana ar fizisko aktivitāšu elementiem – āra nodarbību un brīvā laika pavadīšanai”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4., 6.punktu, 21.panta
pirmās daļas 23.punktu un ievērojot Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam
pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma
“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, 5.2. aktivitāte
„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, rīcība 1.3. “Citas nelielas sabiedrībai nozīmīgas aktivitāšu
(t.sk. kultūras) infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana”, vadlīnijas un noteikumus, dome nolemj:
1. Atbalstīt Apes novada domes dalību Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam
pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma
“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, 5.2. aktivitāte
„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, rīcība 1.3. “Citas nelielas sabiedrībai nozīmīgas aktivitāšu
(t.sk. kultūras) infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana”, vadlīnijas un noteikumus, atklātā projektu
konkursā ar projekta pieteikumu „Zaļās klases pie Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas
labiekārtošana ar fizisko aktivitāšu elementiem – āra nodarbību un brīvā laika pavadīšanai”.
2. Noteikt projekta indikatīvās kopējās attiecināmās izmaksas EUR 15 000.00 (piecpadsmit tūkstoši
euro, 00 centi), no kurām:
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) LEADER pieejamais
finansējums ir 90% jeb EUR 13 500.00 (trīspadsmit tūkstoši pieci simti euro, 00 centi).
2.2. Apes novada domes līdzfinansējums ir 10% jeb EUR 1500.00 (viens tūkstotis pieci simti
euro, 00 centi).
3. Projekta līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta kopējām attiecināmām izmaksām un
priekšfinansējumu 80% no ELFLA LEADER piešķirtā finansējuma nodrošināt no Apes novada
domes 2019.gada budžeta līdzekļiem.
2.1.

4. Atbildīgā persona par projekta dokumentācijas sagatavošanu - Apes novada domes teritorijas
attīstības nodaļas projektu vadītāja Daiga Bojāre. Atbildīgais par projekta realizācijas gaitu Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas direktore Dina Meistere.
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Ārkārtas sēdes protokols Nr. 15, 4.p.
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.160

Par pašvaldības galvojumu studiju un studējošā kredītam Latvijas Universitātes Pedagoģijas,
psiholoģijas un mākslas fakultātes Alūksnes filiāles studentei D. Petrovai
Izskatot Apes pirmsskolas izglītības iestādes „Vāverīte” pedagoga D.Petrovas, personas kods
xxxxxx-xxxxx, iesniegumu, kas saņemts Apes novada domē 06.11.2018. un reģistrēts ar Nr A3-121/1152 par lūgumu rast iespēju pašvaldībai būt par D. Petrovas valsts garantētā studiju kredīta
galvotāju Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesionālās
augstākās izglītības bakalaura studiju programmas profesionālā izglītības programmā pirmsskolas un
sākumskolas skolotājs, un, ņemot vērā, ka D.Petrova strādā Apes pirmsskolas izglītības iestādē
„Vāverīte” par pirmsskolas izglītības skolotāju, kā arī viņas sniegto informāciju, ka viņai neesot
personas no radu loka, kuras varētu kļūt par galvotāju studiju kredītam, jo pieejamās personas banka
ir atraidījusi, pamatojoties uz Likuma par budžeta un finanšu vadību 41.panta piekto daļu, likuma Par
pašvaldību budžetiem 26.panta pirmo un ceturto daļu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumu
Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 13.punktu, dome nolemj:
1. Piekrist dot galvojumu studiju kredīta ar valsts vārdā sniegtu galvojumu saņemšanai Latvijas
Universitātes Alūksnes filiāles studentei D.Petrovai, personas kods xxxxxx-xxxxx, EUR 4770.00
(četri tūkstoši septiņi simti septiņdesmit euro, 00 centi) apmērā.
2. Studiju kredīts ar valsts vārdā sniegtu galvojumu SEB bankā EUR 4770.00 (četri tūkstoši septiņi
simti septiņdesmit euro, 00 centi) paredzēts studiju maksai par studiju programmas apguvi Latvijas
Universitātes Alūksnes filiālē studiju programmā „Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs”.
3. Uzdot Apes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājai M.JAVAI sagatavot un
iesniegt dokumentus attiecīgajai kredītiestādei un Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomei.
4. Uzdot Apes novada domes priekšsēdētājam J.LIBERTAM noslēgt galvojuma līgumu un
vienošanos ar studējošo par galvojumu studiju kredīta saņemšanai.
Pielikumā:
1) D.Petrovas 05.11.2018. iesniegums;
2) Latvijas Universitātes Alūksnes filiāles 05.09.2018. izziņa Nr.LUBaF-S/65-26 par
D.Petrovu;
3) Pielikums Līgumam 2018 Nr.18/214/790-1 (04.09.2018.).
Domes priekšsēdētājs
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Lēmuma publikācijā personas dati aizsargāti saskaņā ar likuma Fizisko personu datu apstrādes
likuma 25.panta trešo daļu.

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 13.novembrī

Ārkārtas sēdes protokols Nr. 15, 6.p.
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.161

Par Apes novada domes priekšsēdētāja vietnieka atbrīvošanu no pienākumu pildīšanas
Pamatojoties uz Astrīdas HARJU 09.11.2018. iesniegumu, kas saņemts Apes novada domē
09.11.2018. un reģistrēts ar Nr.A3-12-1/1164 ar lūgumu atjaunot viņas domes deputāta pilnvaras,
Republikas pilsētas un novada domes deputāta statusa likuma 3.1 panta devīto daļu, kurā noteikts, ka,
saņēmis iesniegumu par domes deputāta pilnvaru atjaunošanu, domes priekšsēdētājs nekavējoties par
to paziņo attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisijai un sniedz par to informāciju nākamajā domes
sēdē.
Apes novada domes priekšsēdētājs par to informējis Domes 13.11.2018. ārkārtas sēdē, līdz ar
ko deputāta Dinas MEISTERES deputāta pilnvaras beigušās ar tā paziņošanas brīdi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu, Apes novada
pašvaldības nolikuma 6.punkta 6.1.apakšpunktu, 26.punktu
Apes novada dome NOLEMJ:
1) Atbrīvot Dinu MEISTERI no Apes novada domes priekšsēdētāja vietnieka pienākumu pildīšanas.
2) Atbrīvot Dinu MEISTERI no Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas locekļa
pienākumu pildīšanas.

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 13.novembrī

Ārkārtas sēdes protokols Nr. 15, 8.1.p.
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.162

Par Apes novada domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanām
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 20.panta pirmo, otro daļu, 21.panta pirmās daļas
10.punktu un 40.panta ceturto daļu, Apes novada pašvaldības nolikuma 20. un 26. punktu, Apes
novada domes 13.11.2018. ārkārtas sēdes lēmumu Nr.161 (ārkārtas sēdes protokols Nr. 15, 6.p.) „Par
Apes novada domes priekšsēdētāja vietnieka atbrīvošanu no pienākumu pildīšanas”, kā arī ņemot
vērā Balsu skaitīšanas komisijas Apes novada domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanām 13.11.2018.
protokolu Nr.2

Apes novada dome NOLEMJ:
Ievēlēt deputāti Astrīdu HARJU par Apes novada domes priekšsēdētāja vietnieku.

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 13.novembrī

Ārkārtas sēdes protokols Nr. 15, 8.2.p.
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.163

Par deputāta ievēlēšanu Finanšu un tautsaimniecības komitejas sastāvā
Pamatojoties uz Astrīdas HARJU 09.11.2018. iesniegumu, kas saņemts Apes novada domē
09.11.2018. un reģistrēts ar Nr.A3-12-1/1164, ar lūgumu atjaunot viņas domes deputāta pilnvaras,
Republikas pilsētas un novada domes deputāta statusa likuma 3.1 panta devīto daļu, kurā noteikts, ka,
saņēmis iesniegumu par domes deputāta pilnvaru atjaunošanu, domes priekšsēdētājs nekavējoties par
to paziņo attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisijai un sniedz par to informāciju nākamajā domes
sēdē”, Apes novada domes priekšsēdētājs par to informējis Domes 13.11.2018. ārkārtas sēdē, līdz ar
to deputāta Astrīdas HARJU deputāta pilnvaras atjaunotas ar tā paziņošanas brīdi,
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu, Apes novada
pašvaldības nolikuma 6.punkta 6.1., apakšpunktu, Apes novada domes 13.11.2018. ārkārtas sēdes
lēmumu Nr.161 (ārkārtas sēdes protokols Nr. 15, 6.p.) „Par Apes novada domes priekšsēdētāja
vietnieka atbrīvošanu no pienākumu pildīšanas”,

Apes novada dome NOLEMJ:
Ievēlēt deputātu Astrīdu HARJU Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības sastāvā.

Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

