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
2019.gada 31.janvārī

Sēdes protokols Nr. 1, 1.p .

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 1
Apē
Par saistošo noteikumu Nr.1/2019 „Grozījumi Apes novada domes 23.11.2017. saistošajos
noteikumos Nr.8/2017 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Apes novadā”” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 21.panta pirmās daļas
27.punktu, 43.panta trešo daļu, Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas,
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Sociālo jautājumu komitejas apvienotās
17.01.2019. sēdes lēmumu (prot.Nr.1, 1.p.), Apes novada dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.1/2019 „Grozījumi Apes novada domes 23.11.2017.
saistošajos noteikumos Nr.8/2017 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Apes novadā”” saskaņā ar
pielikumā pievienoto redakciju.
2. Apstiprinātie saistošie noteikumi trīs darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā
ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai.
3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi par
pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likuma noteiktajā termiņā atzinums nav
saņemts, publicēt saistošos noteikumus Apes novada informatīvajā izdevumā „Apes novada
ziņas”.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Apes novada informatīvajā
izdevumā „Apes novada ziņas”.
5. Pēc saistošo noteikumu spēkā stāšanās publicēt tos pašvaldības mājaslapā www.apesnovads.lv.
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.1/2019 „Grozījumi Apes novada domes 23.11.2017. saistošajos
noteikumos Nr.8/2017 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Apes novadā”” uz 1 lpp. ar
paskaidrojuma rakstu uz 1 lpp.
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
2019.gada 31.janvārī

Sēdes protokols Nr. 1, 1.p .
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Nr.1/2019
Apē
APSTIPRINĀTI
Ar Apes novada domes
31.01.2019. sēdes lēmumu Nr. 1
(prot.Nr.1,1. p.)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 35.panta piekto daļu,
,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 panta pirmo daļu

GROZĪJUMI APES NOVADA DOMES 23.11.2017. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS
Nr.8/2017 „PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTIEM APES NOVADĀ”
1. Izdarīt Apes novada domes 23.11.2017. saistošajos noteikumos Nr.8/2017 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Apes novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādu grozījumu:
1.1. Aizstāt saistošo noteikumu 9.punktā skaitli „86.00” ar skaitli„100.00”.

Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

Paskaidrojuma raksts
Apes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. Nr.1/2019
„Grozījumi Apes novada pašvaldības 23.11.2017. saistošajos noteikumos Nr.8/2017 „Par
sociālās palīdzības pabalstiem Apes novadā””
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Norādāmā informācija
Šobrīd Apes novada pašvaldības 23.11.2017. saistošo noteikumu Nr.8/2017
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Apes novadā” ( turpmāk - Saistošie
noteikumi) tiesiskajā regulējumā noteikts, ka dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts
vienu reizi kalendārā gadā un 86,00 euro apmērā, uz kuru noteikta atbilstība
statusam šādai personai (ģimenei) personai (ģimenei), kura atbilst trūcīgas
personas (ģimenes) statusam.
Ņemot vērā, ka novērojams manāms cenu kāpums kurināmā iegādei –
viena malkas kubikmetra iegādei nepieciešami EUR 25.00 (divdesmit pieci
euro, 00 centi), līdz ar to, atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 35.panta piektajai daļai, kas nosaka, ka dzīvokļa pabalsta
apmēru, izmaksas kārtību un personas, kuras ir tiesīgas saņemt šo pabalstu,
reglamentē pašvaldības saistošajos noteikumos, nepieciešams veikt
grozījumus Saistošajos noteikumos, nosakot, ka dzīvokļa pabalsta apmērs,
kas piešķirams vienu reizi gadā, nosakāms pašreizējo 86.00 euro vietā uz
100.00 euro.
Apes novada pašvaldības saistošie noteikumi „Grozījumi Apes novada
pašvaldības 23.11.2017. saistošajos noteikumos Nr.8/2017 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Apes novadā” izdoti saskaņā ar likuma ,,Par
pašvaldībām” 43.panta trešās daļas, Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 35.panta piekto daļu, likuma ,,Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 25.2 panta pirmo daļu.
Saistošo noteikumu izdošanas mērķis izdarīt grozījumus spēkā esošajos
Saistošajos noteikumos Nr.8/2017.
Saistošie noteikumi nosaka dzīvokļa pabalstu, kas tiek piešķirts vienu
reizi kalendārā gadā, uz kuru noteikta atbilstība statusam šādai personai
(ģimenei) personai (ģimenei), kura atbilst trūcīgas personas (ģimenes)
statusam, 100.00 euro apmērā.
Saistošo noteikumu īstenošana ietekmē pašvaldības budžetu, bet
pašlaik nav iespējams veikt konkrētus aprēķinus. Prognozējama izdevumu
summas palielināšanās par EUR 1000.00 (viens tūkstotis euro 00 centi)
gadā.
Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi nav nepieciešams veidot
jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.

4. Informācija par plānoto
projekta
ietekmi
uz Ar Saistošajiem noteikumiem ir noteikta mērķgrupa, uz kuru attiecināms
uzņēmējdarbības
vidi saistošo noteikumu projekta tiesiskais regulējums: personas (ģimenes),
kuras atbilsts trūcīgas personas (ģimenes) statusam.
pašvaldības teritorijā
5.
Informācija
administratīvajām
procedūrām

par

6.
Informācija
konsultācijām
privātpersonām

par
ar Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Domes priekšsēdētājs

Personas Saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos var griezties
Apes novada pašvaldības Sociālajā dienestā.
Saistošie noteikumi neskar administratīvās procedūras un nemaina
līdzšinējo kārtību, kas noteikta ar Saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017.

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:
2019.gada 31.janvārī

Sēdes protokols Nr. 1, 2.p.
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 2
Apē

Par starpnovadu (Apes, Alūksnes, Balvu un Gulbenes) vokālo ansambļu skates nolikuma
un dalības maksas apstiprināšanu
Izskatot Apes novada pašvaldības kultūras darba organizatores novadā, Gaujienas tautas nama
vadītājas, Laimas Poševas 07.01.2018. iesniegumu par dalības maksas apstiprināšanu Apes
novada pašvaldības, sadarbībā ar Alūksnes, Balvu un Gulbenes koru apriņķa virsdiriģentu Uldi
Kokaru rīkotajai starpnovadu skatei vokālajiem ansambļiem, kas norisināsies 2019.gada 2. martā
Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmo
daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 20.pantu, Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības
komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Sociālo jautājumu komitejas
apvienotās 17.01.2019. sēdes lēmumu (prot.Nr.1, 2.p.), Apes novada dome nolemj:
1. Apstiprināt starpnovadu (Apes, Alūksnes, Balvu un Gulbenes) vokālo ansambļu skates
nolikumu saskaņā ar pielikumā pievienoto redakciju.
2. Apstiprināt viena kolektīva (vokālā ansambļa), dalības maksu skatē EUR 30.00 (trīsdesmit
euro, 00 centi).
3. Apstiprinātā dalības maksa vienam vokālajam kolektīvam (vokālajam ansamblim) par dalību
skatē netiek piemērota Apes novada vokālajiem ansambļiem.
4. Dalības maksa ieskaitāma Apes novada pašvaldības pamatbudžetā.
Pielikumā: Starpnovadu (Apes, Alūksnes, Balvu un Gulbenes) vokālo ansambļu skates nolikums
uz 3 lapām un pielikums uz 1 lapas.

Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

Apes, Alūksnes, Gulbenes, Balvu koru apriņķu
virsdiriģents U. Kokars
APSTIPRINĀTS
ar Apes novada domes
31.01.2019. lēmumu Nr. 2
(sēdes protokols Nr.1. 2 , p.)

Starpnovadu (Alūksnes, Apes, Gulbenes, Balvu ) vokālo ansambļu
skates nolikums
I. Vispārīgie jautājumi
1. Nolikums nosaka kārtību, kādā 2019. gadā tiek organizēta Starpnovadu vokālo
ansambļu skate (turpmāk – Skate).
2. Skates mērķi:
2.1. nodrošināt novadu vokālo ansambļu muzicēšanas tradīciju saglabāšanu un
attīstību;
2.2.apzināt vokālo ansambļu kvantitatīvo un kvalitatīvo sastāvu;
2.3.veicināt katra vokālā ansambļa māksliniecisko un profesionālās meistarības
izaugsmi, īpaši sekmējot izpildījumu a cappella manierē, kas ir nozīmīga Dziesmu
un deju svētku tradīcijas ilgtspējas sastāvdaļa.
3. Skate vokālajiem ansambļiem notiek 2019. gada 02. martā, plkst.13.00 Dāvja Ozoliņa
Apes vidusskolā, Pasta ielā 26, Apē, Apes novadā.
II. Starpnovadu vokālo ansambļu skates rīkotājs
4. Skati vokālajiem ansambļiem rīko Apes novada pašvaldība sadarbībā ar Alūksnes,
Balvu un Gulbenes koru apriņķa virsdiriģentu Uldi Kokaru. Kontaktpersona: Apes
novada
kultūras
darba
organizatore
Laima
Poševa,
26179320,
gaujiena.tautasnams@ape.lv
III. Starpnovadu vokālo ansambļu skates dalībnieki
5. Skates dalībnieks ir vokālais ansamblis, kurš atbilst šādiem nosacījumiem:
5.1. tā dibinātājs ir pašvaldība;
5.2. vokālajā ansamblī dalībnieku skaits nav mazāks par trīs un nav lielāks par
divpadsmit personām;
5.3. vokālie ansambļi līdz 2019. gada 9. februārim skates rīkotājam personīgi,
elektroniskā veidā vai pa pastu ir iesniedzis konkursa pieteikuma anketu
(1.pielikums) un skaņdarbu (kuri tiks izpildīti skatē) notis 3 eksemplāros.
6. Vokālais ansamblis Skatē piedalās vienā no kategorijām:
6.1. sieviešu vokālais ansamblis;
6.2. vīru vokālais ansamblis;
6.3. jauktais vokālais ansamblis;
IV. Starpnovadu vokālo ansambļu skates konkursa programma
7. Konkursā vokālais ansamblis dzied trīs dziesmas:
7.1. vienu latviešu tautasdziesmas apdari;
7.2. vienu latviešu komponista oriģināldziesmu;
7.3. vienu brīvas izvēles skaņdarbu.
8. Vismaz divas no 7.punktā minētajām dziesmām tiek izpildītas a cappella. Trešā
dziesma var tikt izpildīta ar pavadījumu, bet ar nosacījumu, ka priekšnesumā tiek

izmantoti tikai akustiskie instrumenti, un programma tiek izpildīta bez skaņu pastiprinošas
iekārtas un bez fonogrammas. Konkursa žūrijai ir tiesības lūgt vokālajam ansamblim
izpildīt divas dziesmas, vienu dziesmu a cappella un vienu brīvas izvēles skaņdarbu.
9. Kopējais viena vokālā ansambļa uzstāšanās laiks Skatē ir ne vairāk kā 12 minūtes
(ieskaitot
uziešanu un noiešanu).
10. Skates dalībnieks dziesmas izpilda no galvas, neizmantojot nošu partitūru.
V. Starpnovadu vokālo ansambļu skates konkursa žūrija, konkursa vērtēšana un
kritēriji
11.Skati vērtē rīkotāja izveidota žūrija ne mazāk kā trīs cilvēku sastāvā, kura sastāvu
nosaka Skates rīkotājs.
12. Skatē žūrija katru vokālo ansambli vērtē pēc vienotas – 50 punktu sistēmas atbilstoši
šādiem kritērijiem:
12.1.mākslinieciskais sniegums (satura atklāsme, frāzējums, temps, agoģika,
dinamika);
12.2. tehniskais sniegums (intonācija, ritms, dikcija, nošu teksta atbilstība
partitūrai);
12.3. vokālā kultūra;
12.4. stila izjūta (izpildījuma atbilstība izvēlētās dziesmas stilistikai);
12.5. kopiespaids.
13. Katru kritēriju žūrija vērtē atsevišķi, piešķirot tam 0 – 10 punktus:
13.1. izcili – 10;
13.2. teicami – 9;
13.3. ļoti labi – 8;
13.4. labi – 7;
13.5. gandrīz labi – 6;
13.6. viduvēji – 5;
13.7. apmierinoši – 4;
13.8. vāji – 3;
13.9. ļoti vāji – 2;
13.10. ļoti, ļoti vāji – 1;
13.11. neatbilst kritērijam – 0.
14. Par izpildīto Skates programmu katrs vokālais ansamblis vērtējumu iegūst, saskaitot
visu žūrijas locekļu piešķirtos punktus un to kopējo summu dalot ar žūrijas locekļu skaitu.
15. Atbilstoši iegūtajam punktu skaitam katram vokālajam ansamblim piešķir kvalitātes
pakāpi un tas saņem rīkotāja izsniegtu diplomu:
18.1. 45 – 50 punkti
Augstākās pakāpes diploms;
18.2. 40 – 44,99 punkti
I pakāpes diploms;
18.3. 35 – 39,99 punkti
II pakāpes diploms;
18.4. 30 –34,99 punkti
III pakāpes diploms;
18.5. 1 – 29,99 punkti
Diploms par piedalīšanos.
16. Vokālajam ansamblim ir tiesības saņemt Skates žūrijas ekspertu vērtējumu.
17. Skates rezultāti tiek protokolēti un to nodrošina Skates rīkotājs.
18. Žūrijas dalību skatē un tās darbu nodrošina Skates rīkotājs.
19. Saskaņā ar rīkotāja iespējām, pamatojoties uz žūrijas lēmumu, Skates dalībniekiem
var tikt piešķirtas piemiņas balvas.

VI. Starpnovadu vokālo ansambļu skates skates rezultāti
20. Skates rezultāti tiek paziņoti skates dienā, Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā, pēc I daļas
vokālo ansambļu noklausīšanās un II daļas vokālo ansambļu noklausīšanās.
21. Skates žūrija uz Latvijas vokālo ansambļu konkursu izvirza Augstāko kategoriju un I
pakāpi ieguvušos vokālos ansambļus, bet ne vairāk kā 50 procentu no koru apriņķa
konkursa dalībnieku skaita.
22. Skates žūrijas lēmumu par Skates rezultātiem nosūta Latvijas Nacionālā kultūras
centra kontaktpersonai Laurim Gosam uz e-pasta adresi Lauris.Goss@lnkc.gov.lv.
VII. Noslēguma jautājumi
23. Vokālā ansambļa vadītājs, parakstot Skates pieteikuma anketu, piekrīt šī nolikuma
nosacījumiem un apņemas izpildīt tajā noteikto, kā arī to, ka vokālais ansamblis un tā
dalībnieki Skates laikā var tikt fotografēti un foto materiāls var tikt publiskots.
24. Vokālā ansambļa vadītājs ir atbildīgs, lai Skates laikā viņa vadītā ansambļa dalībnieki
ievērotu sabiedrībā pieņemtās morāles un uzvedības normas.
VIII. Dalības maksa
25. Viena kolektīva (vokālā ansambļa) dalības maksa skatē ir EUR 30.00 (trīsdesmit
euro, nulle centi).
26. Dalības maksa jāveic Apes novada domei ar pārskaitījumu uz norādīto konta numuru
līdz 20.02.2019.
27. Ja kolektīvs skatē nepiedalās kādu īpašu apstākļu dēļ, dalības maksa netiek atgriezta.
28. Rekvizīti dalības maksas apmaksai:
Apes novada dome
reģ. Nr. 90000035872
Stacijas ielā 2, Ape,
Apes novads, LV-4337
AS SWEDBANK
Kods HABALV22
Konta Nr. LV28HABA0551025833523
Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

1.pielikums
Apes novada domes 31.01.2019. lēmumam Nr 2 (prot. Nr.1, 2.p.)
Par starpnovadu (Apes, Alūksnes, Balvu un Gulbenes) vokālo ansambļu skates
nolikuma un dalības maksas apstiprināšanu

Starpnovadu vokālo ansambļu skates
PIETEIKUMA ANKETA
Vokālā ansambļa pilns nosaukums
_____________________________________________________________
_____
Vokālā ansambļa dibinātājs (pašvaldība vai iestāde, pie kuras darbojas)
___________________________________________________________
Kategorija (atzīmēt vajadzīgo):
Sieviešu vokālais ansamblis
Vīru vokālais ansamblis
Jauktais vokālais ansamblis
Vadītājs/i___________________________________________________
Koncertmeistars_____________________________________________
Dalībnieku skaits _________________________
Kontaktpersona________________________________________
Tālrunis _________; e-pasts _____________________
Skates programma:
Nr.
Skaņdarba nosaukums
(ar tulkojumu latviski, ja tas ir svešvalodā)

Komponists

Teksta autors

(pilns vārds, uzvārds)

(pilns vārds, uzvārds)

1.
2.
3.
Vadītāja paraksts_______________
Anketas iesniedzamas:gaujiena.tautasnams@ape.lv; Pilskalni, Gaujiena, Gaujienas pagasts,
Apes novads, LV-4339.

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
2019.gada 31.janvārī

Sēdes protokols Nr. 1, 3.p .
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.3
Apē

Par Apes novada jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumenta 2019.-2024. gadam
apstiprināšanu
Ar Apes novada domes 2018.gada 15.marta ārkārtas sēdes lēmumu Nr.41 (ārkārtas sēdes
protokols Nr. 3, 1.p.) nolemts piedalīties projektu konkursā „Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas
izveidei vietējā līmenī” tā realizācijas periodā no 2018.gada 30.aprīļa līdz 2019.gada 31.janvārim.
Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018.
gadam 1.3. apakšsadaļas “Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei vietējā līmenī” ietvaros
īstenojamo projektu – “Jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumenta izstrāde Apes
novadā”, un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras un Apes novada domes noslēgtā
Līguma 27.04.2018. Nr. 2-25/8 3.pielikuma 3.1.1.1. apakšpunktu un 3.2.4.apakšpunktu,
izstrādāts Apes novada jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokuments 2019.-2024.gadam.
Apes novada pašvaldības jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokuments ir vidēja
termiņa jaunatnes lietu attīstības plānošanas dokuments turpmākajiem sešiem gadiem, kura mērķis
ir nodrošināt mērķtiecīgu, ilgtspējīgu un mūsdienu izaicinājumiem atbilstošu darbu ar jaunatni
Apes novadā, kā arī veidotu sabiedrības izpratni par jaunatnes politiku un jauniešu dzīves
kvalitātes uzlabošanu, panākot saskaņotas jaunatnes politikas īstenošanu un tās koordināciju,
identificējot prioritāros rīcības virzienus un politikas rezultātus. Stratēģijā ir noteikti jaunatnes
politikas pamatprincipi, vērtības, būtiskākie izaicinājumi, identificēti rīcības virzieni, galvenie
uzdevumi un sasniedzamie rezultāti nākamajiem gadiem.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Apes novada attīstības programmu 2014.2020.gadam, kā arī pamatojoties uz Jaunatnes likuma 5.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27. punktu, Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas, Sociālo
jautājumu komitejas un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 17.01.2019. apvienotās
sēdes lēmumu (sēdes prot. Nr.1, 3. p.), Apes novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Apes novada pašvaldības jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentu
2019.–2024.gadam.
Pielikumā: Apes novada pašvaldības jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokuments 2019.–
2024.gadam uz 68 lpp.

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
2019.gada 31.janvārī

Sēdes protokols Nr. 1, 4.p .
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 4
Apē

Par pašvaldības autonomās funkcijas – tehnisko sporta veidu veicināšanas deleģēšanu
biedrībai „Motoklubs Ape”
Biedrība „Motoklubs Ape” kā savas darbības mērķi ir norādījusi motosporta un citu
tehnisko sporta veida popularizēšanu un attīstīšanu, motosporta klubu un komandu organizēšanu,
motosporta un citu tehnisko sporta veidu sacensību organizēšanu, veicināt augstas klases sportistu
sagatavošanu, treniņu procesa metodisko rekomendāciju izstrādāšanu, sadarbības attīstīšanu ar
citu valstu motosporta klubiem un starptautiskām organizācijām, motosporta inventāru un citu
sporta piederumu popularizēšanu un reklamēšanu, un ar motosporta starpniecību popularizēt
Latvijas un Apes vārdu ārvalstīs.
Realizējot biedrības mērķi, biedrība „Motoklubs Ape”, Apes novada pašvaldībā ir
popularizējusi MTB (kalnu divriteņu) sportu kā visiem pieejamu aktīvas atpūtas un veselību
veicinošu sporta veidu, lai dažādotu priekšstatu un izpratni par MTB maratona sacensībām un
veicinājusi citu valstu MTB entuziastu ierašanos Apes novadā, tādējādi veicinot tūrisma attīstību.
Biedrība savas darbības laikā ir organizējusi ikgadējos vivus.lv MTB velomaratonus, „Vaidavas
kausa” izcīņu motokrosā, kā arī „Zelta mopēds” balvas izcīņu.
Lai veicinātu iedzīvotāju lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un rosinātu nodarboties ar
tehniskiem sporta veidiem, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 10.panta pirmo daļu,
15.panta pirmās daļas 5.punktu, 6.punktu, 10.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo daļu, otro daļu, 42.panta pirmo daļu, un Apes novada
domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas, Sociālo jautājumu komitejas un Izglītības, kultūras
un sporta jautājumu komitejas 17.01.2019. apvienotās sēdes lēmumu ( prot. Nr.1, 5.1.p.), Apes
novada dome nolemj:
1. Deleģēt biedrībai „Motoklubs Ape”, reģistrācijas numurs 40008103434, juridiskā adrese
Jaunā iela 1, Ape, Apes nov., LV-4337, no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
6.punktā izrietošo pašvaldības autonomo funkciju – tehnisko sporta veidu veicināšanu
pašvaldībā.
2. Slēgt līgumu ar biedrību „Motoklubs Ape” par deleģētās funkcijas apjomu un realizēšanas
kārtību.
3. Noteikt termiņu no 2019.gada 1.februāra līdz 2019.gada 31.decembrim (ieskaitot).
4. Finansējumu nodrošināt no Apes novada domes 2019.gada budžeta līdzekļiem.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Apes novada domes izpilddirektors Viesturs DANDENS.
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
2019.gada 31.janvārī

Sēdes protokols Nr. 1, 5.p .
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.5
Apē

Par telpu iznomāšanas nekomerciālām vajadzībām maksas cenrāža apstiprināšanu
pašvaldības nekustāmam īpašumam „Druvas” Apes pagasts, Apes novads, kadastra numurs
3625 003 0046
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas
14.punktu, 41.panta pirmās daļas 4.punktu un 77.panta ceturto daļu, likuma „Par valsts un
pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu un 6.1pantu, Ministru
kabineta 20.02.2018. noteikumu Nr.97 „ Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”
4.punkta 4.1.apakšpunktu, 5. punktu, 31.punktu, Apes novada dome nolemj:
1. Apstiprināt telpu iznomāšanas nekomerciālām vajadzībām maksas cenrādi pašvaldības
nekustamam īpašumam „Druvas” Apes pagasts, Apes novads, kadastra numurs 3625 003 0046:
Iznomājamo
telpu Maksas pakalpojums
iznomāšanas mērķis

Nomas objektu iznomā
sociālās aizsardzības,
kultūras,
izglītības,
zinātnes, sporta, vides
un
dzīvnieku
aizsardzības
vai
veselības
aprūpes
funkciju
nodrošināšanai
Domes priekšsēdētājs

Maksas pakalpojuma Maksas
vienību skaits
pakalpojuma
izcenojums
(euro) bez
PVN
2
Telpu noma sociālās
m /mēnesī
0.10
aizsardzības,
kultūras,
izglītības, zinātnes, sporta,
vides
un
dzīvnieku
aizsardzības vai veselības
aprūpes
funkciju
nodrošināšanai

Jānis LIBERTS

Maksas
pakalpojuma
izcenojums
(euro)
ar
PVN
0.121

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
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Sēdes protokols Nr. 1, 6.p .
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.6
Apē

Par Apes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Druvas” Apes pagasts, Apes novads,
īpašuma kadastra numurs 3625 003 0046, daļas nodošanu iznomāšanai biedrībai
„Motoklubam Ape”
Lai veicinātu iedzīvotāju lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un rosinātu nodarboties ar
tehniskiem sporta veidiem, un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
5.punktu, 6.punktu, 10.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 41.panta pirmās daļas 4.punktu
un 77.panta ceturto daļu, likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas un
novēršanas likuma” 3.pantu un 6.1 pantu un saskaņā ar Ministru kabineta 20.02.2018.
noteikumiem Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 4.punkta
4.1.apakšpunktu, 5. punktu, 31.punktu, Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu Nr. 350
„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 17.punktu, Apes novada domes
31.01.2019. lēmumu Nr.4 „Par pašvaldības autonomās funkcijas – tehnisko sporta veidu
veicināšanas deleģēšanu biedrībai „Motoklubs Ape” un 31.01.2019. lēmumu Nr.5 „Par telpu
iznomāšanas nekomerciālām vajadzībām maksas cenrāža apstiprināšanu pašvaldības nekustamā
īpašumā „Druvas” Apes pagastā, Apes novadā”, Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības
komitejas, Sociālo jautājumu komitejas un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
17.01.2019. apvienotās sēdes lēmumu (prot. Nr.1, 5.2. p.), Apes novada dome nolemj:
1. Iznomāt biedrībai „Motoklubs Ape”, reģistrācijas numurs 40008103434, juridiskā adrese
Jaunā iela 1, Ape, Apes nov., LV-4337, daļu no nekustamā īpašuma „Druvas”, Apes pagastā,
Apes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3625 003 0046:
1.1. būves ar kadastra apzīmējumu 3625 003 0047 001 - bijušās skolas autoklašu daļu
ar kopējo platību 361,30 m2 (telpas nr. 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17);
1.2. daļu 0,05 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3625 003 0047.
2. Noteikt iznomāto telpu un zemes izmantošanas mērķi – tehnisko sporta veida atbalsta vietas
ierīkošana un uzturēšana.
3. Noteikt nomas maksas apmērus:
3.1. par zemi – EUR 28,00 (divdesmit astoņi euro, 00 centi) par visu platību gadā, kas
apliekama ar pievienotās vērtības nodokļa aktuālo likmi;
3.2. par telpām – EUR 0,10 (nulle euro, 10 centi) par vienu kvadrātmetru iznomātās
telpas mēnesī, kas apliekama ar pievienotās vērtības nodokļa aktuālo likmi.
4. Maksa par patērēto elektroenerģiju, ūdeni un citiem komunāliem pakalpojumiem, maksājama
atsevišķi pēc skaitītāju rādījumiem komunālo pakalpojumu sniedzējiem.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Apes novada domes izpilddirektors Viesturs DANDENS.
Domes priekšsēdētājs
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Sēdes protokols Nr. 1, 7.p .
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.7
Apē

Par pašvaldības īpašumā atrodošas, piekritīgas un pārvaldībā atrodošas
lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 14.punkta a) apakšpunktu,
19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves
tiesības noteikumi” 30.punkta 30.4. apakšpunktu, SIA “INTERBALTIJA” aprēķināto
lauksaimniecībā izmantojamās zemes vidējo nosacīto 1 ha nomas maksu, Apes novada domes
Finanšu un tautsaimniecības komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
Sociālo jautājumu komitejas apvienotās 17.01.2019. lēmumu (protokols Nr.1, 6. p.), Apes novada
dome nolemj:
1. Apstiprināt Apes novada pašvaldības īpašumā atrodošas, piekritīgas un pārvaldībā atrodošas
lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrādi saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā:
Apes novada pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrādis.

Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

Apstiprināts ar Apes novada domes
31.01.2019. lēmumu Nr.7 (prot.Nr.1, 7.p.)

Apes novada pašvaldības īpašumā atrodošas, piekritīgas un pārvaldībā atrodošas
lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrādis
1. Cenrādis piemērojams iznomājot Apes novada pašvaldības īpašumā atrodošu,
piekritīgu un pārvaldībā atrodošu lauksaimniecībā izmantojamu zemi
saimnieciskai darbībai.
2. Iznomājot lauksaimniecībā izmantojamo zemi, piemērojamas šādas vidējās
zemes nomas pamatmaksas gadā par vienu ha bez PVN pie šādiem
iznomājamā zemes gabala parametriem:
- ar labām vai apmierinošām piebraukšanas iespējām;
- ar konfigurāciju un reljefu, kas piemērots lauksaimnieciskai darbībai;
- bez būtiskiem uzlabojumiem;
- zemes gabals nav meliorēts un nav pārmitrināts.
NPK

Pagasts

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Apes
Gaujienas
Trapenes
Virešu

Vidējais LIZ zemes Nomas
pamatmaksa
novērtējums
gadā par 1ha EUR bez
kvalitātes ballēs
PVN

35
37
37
38

47,00
42,00
43,00
45,00

3. Ja iznomājamā zemes gabala parametri atšķiras no 2.punktā noteiktā, tad
piemērojami šādi nomas maksu koriģējoši koeficienti procentos:
Npk Raksturojošais parametrs
Piemērojamā
korekcija
procentos
3.1. Apgrūtināta piekļūšana zemesgabalam
-15 %
3.2.

3.3.
3.4.

Zemesgabals aizaudzis ar krūmiem un
piemērojams lauksaimniecībai tikai pēc
attīrīšanas no tiem
LIZ zemes novērtējuma ballēs atšķirība no
vidējā novērtējuma pagastā par katru balli
Zemes gabala konfigurācija un reljefs nav
piemērots
lauksaimnieciskai
darbībai
(piemēram Gaujas palieņu pļavas, vai
akmeņaini pauguri, aizsargājamās dabas
teritorijas kurās ir ierobežota saimnieciskā
darbība)

-25 %

+- 0,5 %
-40 %

4. Minimālā nomas maksa par lauksaimniecībā izmantojamo zemes gabalu gadā
nedrīkst būt mazāka par EUR 28,00 bez PVN.
5. Pārejas noteikumi:
5.1. Cenrādis piemērojams līgumiem, kuri tiek slēgti vai pārslēgti pēc
2019.gada 31.janvāra.

5.2. Līdz 2018.gada 30.jūnijam noslēgtiem ļīgumiem paliek spēkā
konkrētā līgumā noteiktā nomas maksa aprēķina kārtība līdz līgumā
norādītā darbības termiņa beigām.

Domes priekšsēdētājs
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SATUR IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJU
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Sēdes protokols Nr. 1, 8.p .
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.8
Apē

Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam „Tralmaki”,
Apes pagastā, Apes novadā, īpašuma kadastra numurs 3625 001 0123
Apes novada domē saņemts 10.12.2018. saņemts V.Kazaiņa, personas kods xxxxxx-xxxxx,
07.12.2018. iesniegums, kas reģistrēts ar Nr.A3-16/243, kurā norādīts, ka viņa māte S.Kazaine
2015.gadā uzsākusi nekustamā īpašuma „Tralmaki”, Apes pagasts, Apes novads, kadastra numurs
3625 001 0123, atsavināšanas procesu. S. Kazaine ir mirusi un, pamatojoties uz 2017.gada
11.jūlijā izsniegto mantojuma apliecību Nr.1189, V. Kazainim ir apstiprinātas mantojuma tiesības
uz visu S. Kazaines mantojumu, tai skaitā, lietošanas tiesības uz zemes gabalu ar kadastra
apzīmējumu 3625 001 0123. V. Kazainis lūdz turpināt uzsākto nekustamā īpašuma atsavināšanas
procesu.
Izvērtējot SIA „VCG ekspertu grupa” 2015.gada 17.septembra ziņojumu „Par nekustamā
īpašuma Apes novadā, Apes pagastā „Tralmaki” tirgus vērtības aprēķināšanu”, sertificēta augošas
koksnes krājas un kvalitātes vērtētāja Aināra Kukoja meža zemes un mežaudzes tirgus vērtības
noteikšana „Tralmaki”, Apes pagasts, Apes novads, kadastra numurs 3625 001 0123, ņemot vērā
citus Apes novada domes rīcībā esošos dokumentus un citu informāciju, kā arī, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, „Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma” 5.panta ceturto daļu, 8.panta otro, trešo, sesto un septīto daļu, 37.panta
ceturto daļu, 44.panta ceturto daļu, 441.pantu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
Parejas noteikumu 12.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra 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, Apes novada domes
Finanšu un tautsaimniecības komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
Sociālo jautājumu komitejas apvienotās 17.01.2019. sēdes lēmumu (prot. Nr.1, 7.p.),Apes novada
dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu „Tralmaki”, Apes pagasts,
Apes novads, kadastra numurs 3625 001 0123, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 3625 001 0123, ar platību 14,91 ha, tajā skaitā meža ar platību 2.26 ha un meža
audzes 437 m3, nosakot nekustama īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Tralmaki’, Apes pagasts, Apes novads, kadastra numurs
3625 001 0123, pārdošanas brīvo cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu – EUR 17 970,00
(septiņpadsmit tūkstoši deviņi simti septiņdesmit euro, 00 centi).
3. Noteikt, ka maksāšanas līdzekļi ir 100% euro.
4. Pēc nosacītās cenas apstiprināšanas personai, kurai ir apbūvēta zemes gabala pirmpirkuma
tiesības – V.KAZAINIM, personas kods xxxxxx-xxxxx, nosūtīt atsavināšanas paziņojumu.

5. Viena mēneša laikā sagatavot un noslēgt nekustāmā īpašuma „Tralmaki”, Apes pagasts,
Apes novads, kadastra numurs 3625 001 0123, atsavināšanas līgumu.
6. Atsavināmā īpašuma pircējam pirkuma samaksas termiņu noteikt līdz 2019.gada 25.
februārim (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.
7. Pirkuma maksa maksājama Apes novada pašvaldības budžetā atbilstoši Finanšu un
grāmatvedības nodaļas izrakstītam rēķinam.
8. 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.
9. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
10. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi, spēku zaudē Apes novada domes 27.12.2018. lēmums
Nr. 187 (prot.Nr. 17, 14.p) „Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam
„Tralmaki”, Apes pagastā, Apes novadā, īpašuma kadastra numurs 3625 001 0123”.
Lēmuma publikācijā personas dati aizsargāti saskaņā ar likuma Fizisko personu datu apstrādes likuma
25.panta trešo daļu.

Domes priekšsēdētājs
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Sēdes protokols Nr. 1, 9.p .
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.9
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”
(Apes novada pašvaldības aģentūra “Komunālā saimniecība”)
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", lai pilsētā veidotu kopējo vides māksliniecisko tēlu un dizainu, Apes
novada 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” 1.pielikumā “Amatu katalogs” sadaļā “33. Radošie darbi” - iekļaut amatu “Vides
dizaina speciālists” šādā redakcijā:
33. Radošie darbi
Saime
(apakšsaime)
līmenis

Amata
nosaukums

II

Vides
dizaina
speciālists

Līmeņa
raksturojums

Veido
noformējumu
un veic ar tā
attīstību
saistītus darbus

Amata paraugapraksts

Izstrādā un veido pilsētā kopējo vides
māksliniecisko tēlu un dizainu, nodrošina tā
tehnisko risinājumu;
Pārrauga pilsētas noformējumu, regulāri veido
un ievieš jaunus risinājumus;
izstrādā un īsteno pilsētas sabiedrisko ēku un
celtņu, kā arī vides objektu noformēšanas
projektus,
mākslinieciski noformē skatlogus, izstāžu
stendus, sagatavot noformēšanas skices
(vizualizāciju);
veic ar kultūrvidi saistītu pasūtījumu (ēku
eksterjera un interjera noformējums) izpēti,
skiču piedāvājuma izstrādi,
sagatavo priekšlikumus konkursiem, dizaina
projektu pieteikumus, tā izpildes organizēšanu;
veic nepieciešamos aprēķinus materiālu un
citām izmaksām.

Vienādo
amatu
skaits

1

Mēnešalgu
grupa
atbilstoši
līmenim
8

Mēnešalgu
diapazons

2. Veikt grozījumus Apes novada domes 26.10.2017. lēmuma Nr.179 (sēdes protokols Nr. 18,
7.p) “Apes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku amatu kataloga, mēnešalgu
apstiprināšanu” 2.pielikuma “Apes novada domes, administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un
mēnešalgas saraksts Apē” sadaļā “2.10. Apes novada pašvaldības aģentūra “Komunālā
saimniecība”, iekļaujot jaunu amatu “Vides dizaina speciālists”.
3. Lēmums stājas spēkā ar 01.02.2019.
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
2019.gada 31.janvārī

Sēdes protokols Nr. 1, 10.p .
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.10
Apē

Par Apes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku amatu kataloga un
mēnešalgas apstiprināšanu
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", Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas; Izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas un Sociālo jautājumu komitejas apvienotās 17.01.2019.
sēdes lēmumu (prot.Nr.1, 16.p.), Apes novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Apes novada pašvaldības iestāžu amatu katalogu (lēmuma 1. pielikums);
2. Apstiprināt Apes novada domes, administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un
mēnešalgas sarakstu (lēmuma 2., 3., 4., 5., 6., 7. pielikums).
3.Atzīt par spēkā neesošu Apes novada domes 26.10.2017. lēmumu Nr.179 (sēdes
protokols Nr. 18, 7.p) “Par Apes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku amatu
kataloga un mēnešalgas apstiprināšanu””;
4. Lēmums stājas spēkā ar 01.01.2019.
Lēmumam pievienots:
1.pielikums “Apes novada pašvaldības iestāžu amatu katalogs”
2.pielikums „Apes novada domes, administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un mēnešalgu saraksts
Apē”;
3.pielikums „Apes novada domes, administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un mēnešalgu saraksts
Virešu teritorijā”;
4.pielikums „Apes novada domes, administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un mēnešalgu saraksts
Gaujienas teritorijā”;
5.pielikums „Apes novada domes, administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un mēnešalgu saraksts
Trapenes teritorijā”;
6.pielikums “Kārtība, kādā tiek noteikts amatierkolektīvu vadītāju atalgojums Apes novada tautas, kultūras
un saieta namos”;
7.pielikums „Apes novada amatierkolektīvu vadītāju amatu un darba algu saraksts”.

Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

Apes novada domes 31.01.2019. lēmuma Nr. 10 (sēdes protokols Nr.1, 10.p.)
“Apes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku amatu kataloga, mēnešalgu apstiprināšanu”
6.pielikums

Kārtība, kādā tiek noteikts amatierkolektīvu vadītāju atalgojums
Apes novada tautas, kultūras un saieta namos
Atalgojums amatierkolektīvu vadītājiem tiek diferencēts pa kolektīvu grupām un
atbilstoši sasniegumiem novada, reģiona un valsts mēroga skatēs.
1.grupa: kolektīvi, kuri apgūst valsts apstiprinātu un pašu izvēlētu repertuāru un ir
ieguvuši augstus sasniegumus novada un valsts mēroga skatēs:
1.pakāpe – 128 eiro;
2.pakāpe – 100 eiro;
2.grupa: kolektīvi, kuri apgūst savu izvēlēto repertuāru un ir ieguvuši augstus
sasniegumus novada un/vai reģiona mēroga skatēs:
1.pakāpe – 85 eiro;
2.pakāpe – 77 eiro;
3.pakāpe – 70 eiro;
3.grupa: interešu grupas, kas apgūst savu izvēlēto repertuāru
70 eiro

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
2019.gada 31.janvārī

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

Par Apes novada domes Virešu pagasta pārvaldes vadītāja atbrīvošanu no amata un par
Apes novada domes Virešu pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšanu
Ar Apes novada domes 19.12.2013. lēmumu Nr. 396 “Par Virešu pagasta pārvaldes vadītāja
iecelšanu” (protokols Nr. 21,16.p.) par Apes novada domes Virešu pagasta pārvaldes vadītāju
iecelts Māris CEĻMILLERS.
Apes novada domē 2018.gada 21.decembrī saņemts Apes novada domes Virešu pagasta
pārvaldes Māra Ceļmillera 2018.gada 20.decembra iesniegums par darba tiesisko attiecību
pārtraukšanu saskaņā ar Darba likuma 114.pantu, kas iereģistrēts Apes novada domes lietvedībā
ar Nr. A4/17/215.
Starp Māri Ceļmilleru kā DARBINIEKU un Apes novada domi kā DARBA DEVĒJU
2011.gada 26.jūlijā noslēgts darba līgums Nr.51/11, kā arī, starp Apes novada domi un Māri
CEĻMILLERU 2019.gada 9.janvārī noslēgta Vienošanās Nr.1/19 par darba tiesisko attiecību
izbeigšanu 2019.gada 31.janvārī (pēdējā darba diena).
Apes novada domē saņemta Apes novada domes Tūrisma darba organizatora Virešos, sporta
darba organizatora Armanda Būdas 2019.gada 16.janvāra iesniegums, kas iereģistrēts Apes
novada domes lietvedībā ar Nr.A3-12-1/107, piekrišana līdz laikam, kad tiks iecelts Virešu
pagasta pārvaldes vadītājs, pildīt Virešu pagasta pārvaldes vadītāja pienākumus.
Pamatojoties uz Apes novada domes 09.01.2019. rīkojumu Nr.A/4-01/6 “Par darba tiesisko
attiecību izbeigšanu ar Māri CEĻMILLERU”, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
9.punktu, 40.pantu un 69.2 pantu, Apes novada pašvaldības domes 28.06.2013. saistošo noteikumu
Nr.9/2013 „Apes novada pašvaldības nolikums” (28.06.2013. lēmums Nr.227 (prot. Nr.11, 1.p))
36.un 37.punktu, Apes novada domes Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas,
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Sociālo jautājumu komitejas apvienotās 17.01.2019.
sēdes lēmumu ( prot. Nr.1, 10. p.), Apes novada dome nolemj:

1. Atbrīvot Māri CEĻMILLERU, personas kods, xxxxxx-xxxxx, no Apes novada domes Virešu
pagasta pārvaldes vadītāja amata ar 2019.gada 31.janvāri (pēdējā darba diena).
2. Iecelt Armandu BŪDU, personas kods, xxxxxx-xxxxx, par Apes novada domes Virešu pagasta
pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāju (p.i.) ar 2019.gada 1.februāri.
Lēmuma publikācijā personas dati aizsargāti saskaņā ar likuma Fizisko personu datu apstrādes likuma
25.panta trešo daļu.

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
2019.gada 31.janvārī

Sēdes protokols Nr. 1, 12.1.p
.
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.12
Apē

Par izmaiņām Apes novada domes Zemes komisijas sastāvā
Izskatot Māra CEĻMILLERA 20.12.2018. iesniegumu, kas reģistrēts pašvaldībā
21.01.2018. ar Nr.A4/17/215 ar lūgumu atbrīvot no Apes novada pašvaldības Zemes komisijas
locekļa pienākumiem, un Armanda BŪDAS 16.01.2019. iesniegumu, kas reģistrēts pašvaldībā
17.01.2019. ar Nr.A3-12-1/107 ar lūgumu ievēlēt viņu par Apes novada pašvaldības Zemes
komisijas locekli, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu,
Apes novada pašvaldības nolikuma (apst.28.06.2013. Lēm.Nr.227 (prot.Nr.11,1.p.) 14.punkta
14.5. apakšpunktu, Apes novada domes 22.08.2013. lēmumu Nr.272 (prot.Nr.15., 9.p.) „Apes
novada domes Zemes komisijas nolikums” 8.punktu, Apes novada domes 31.01.2019. lēmumu
Nr. 13 (prot.Nr.1, 11.p.) „Par Apes novada domes Virešu pagasta pārvaldes vadītāja atbrīvošanu
no amata un par Apes novada domes Virešu pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja
iecelšanu”, Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas, Izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas un Sociālo jautājumu komitejas apvienotās 17.01.2019. sēdes
lēmumu (prot. Nr.1, 11.1. p.), Apes novada dome nolemj:
1. Atbrīvot Māri CEĻMILLERU, personas kods, xxxxxx-xxxxx, no Apes novada domes Zemes
komisijas locekļa pienākumiem ar 2019.gada 31.janvāri (pēdējā darba diena).
2. Ievēlēt Armandu BŪDU, personas kods, xxxxxx-xxxxx, Apes novada domes Zemes komisijas
sastāvā.
3. Lēmuma 2.punkts stājas spēkā ar 2019. gada 1.februāri.
Lēmuma publikācijā personas dati aizsargāti saskaņā ar likuma Fizisko personu datu apstrādes likuma
25.panta trešo daļu.

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
2019.gada 31.janvārī

Sēdes protokols Nr. 1, 12.2.p
.
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.13
Apē

Par grozījumiem Apes novada domes 2013.gada 22.augusta lēmumā Nr. 272 “Par Apes
novada domes Zemes komisijas ievēlēšanu un nolikuma apstiprināšanu”
Apes novada pašvaldībā saņemts Armanda BŪDAS 16.01.2019. iesniegums, kas
reģistrēts Apes novada domes lietvedībā 17.01.2019. ar Nr.A3-12-1/107, ar kuru lūgts iecelt viņu
Apes novada domes Zemes komisijas sastāvā, un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
61.pantu, Apes novada pašvaldības nolikuma (apst.28.06.2013. Lēm.Nr.227 (prot.Nr.11,1.p.)
14.punkta 14.5. apakšpunktu, Apes novada domes 31.01.2019. lēmumu Nr.13, (prot. Nr.1, 11. p.)
„Par Apes novada domes Virešu pagasta pārvaldes vadītāja atbrīvošanu no amata un par Apes
novada domes Virešu pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšanu”, Apes novada
domes 31.01.2019. lēmumu Nr.14 (prot. Nr.1, 12.1. p.), „Par izmaiņām Apes novada domes
Zemes komisijas sastāvā”, Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas;
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Sociālo jautājumu komitejas apvienotās
17.01.2019. sēdes lēmumu (prot. Nr. 1, 11.2.p.), Apes novada dome nolemj:
Izdarīt Apes novada domes 2013.gada 22.augusta lēmumā Nr. 272 „Par Apes novada domes
Zemes komisijas ievēlēšanu un nolikuma apstiprināšanu” šādu grozījumu:
1. Aizstāt 1.punkta 1.6. apakšpunktā „Māris CEĻMILLERS – Virešu pagasta pārvaldes vadītājs”
ar „Armands BŪDA – Virešu pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītājs”.
2. Lēmums stājas spēkā ar 2019.gada 1.februāri.
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
2019.gada 31.janvārī

Sēdes protokols Nr. 1, 13.p .
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.14
Apē

Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3625 003 0069 Apes
novada, Apes pagastā sagatavošanu atsavināšanai
Apes novada pašvaldībā ir saņemts A. KĀRKLIŅA, personas kods xxxxxx-xxxxx, adrese
xxxxxx, iesniegums, kas Apes novada domē saņemts 10.01.2019. un reģistrēts ar Nr. A3-16/7, par
Apes novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3625 003 0069, Apes
pagastā, Apes novadā, atsavināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas, Sociālo jautājumu komitejas un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas 17.01.2019. apvienotās sēdes lēmumu (sēdes prot. Nr. p.) Apes novada dome nolemj:
1. Sagatavot atsavināšanai Apes novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 3625 0003 0069, Apes pagastā, Apes novadā, ar platību 1,6 ha.
2. Uzdot Teritorijas attīstības nodaļas vadītājam Jurijam RONIMOISAM reģistrēt zemesgrāmatā uz
Apes novada pašvaldības vārda zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3625 003 0069, Apes pagastā,
Apes novadā, ar platību 1,6 ha.
3. Slēgt vienošanos ar atsavināšanas pieteicēju A. KĀRKLIŅU, 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 Apes novada domes Īpašuma atsavināšanas komisijai pēc īpašuma reģistrācijas
zemesgrāmatā viena mēneša laikā sagatavot atsavināšanas noteikumus un iesniegt to Apes 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.
Lēmuma publikācijā personas dati aizsargāti saskaņā ar likuma Fizisko personu datu apstrādes likuma
25.panta trešo daļu.

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
2019.gada 31.janvārī

Sēdes protokols Nr. 1, 14.p .
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.15
Apē

Par Apes novada vēlēšanu iecirkņa Nr. 297. APES TAUTAS NAMS, Skolas iela 4, Ape, Apes
novads, atrašanās vietas maiņu
Apes novada dome 2017.gada 26.janvārī pieņēma lēmumu Nr. 11. (Sēdes protokols Nr.1,
10. p.) „Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētās darbības programmas "Izaugsme
un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības
programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās"
ietvaros realizētā investīciju projektā “Apes novada, Skolas ielas 4 ēkas energoefektivitātes
paaugstināšana” iekļaujamiem darbu apjomiem”, kurā nolemts vienlaicīgi ar energoefektivitātes
paaugstināšanu pasākumu realizāciju pašvaldības kultūras iestādē Skolas ielā 4, Apē veikt citus
ēkas un tās apkārtnes uzlabošanas darbus.
Starp Apes novada domi un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru 2018.gada 23.augustā
noslēgusi Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 4.2.2.0/17/I/083,
pamatojotiesuz Ministru kabineta (turpmāk — MK) 2016. gada 8.marta noteikumiem Nr. 152
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši
pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un
atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” īstenošanas noteikumi” (turpmāk —
SAM MK noteikumi), ES un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par ES struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadību un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 2018. gada 1.marta lēmumu
Nr.39-2-60/2959 par projekta iesnieguma “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības
kultūras iestādei – Apes tautas namam un bibliotēkai – Skolas ielā 4, Apē, Apes novadā”
(turpmāk— Projekts) apstiprināšanu ar nosacījumu (otrās atlases kārtas ietvaros), 2018. gada
11.maija lēmumu Nr.39-2-60/6409 par Projekta atkārtotu apstiprināšanu ar nosacījumu un 2018.
gada 21.augusta atzinumu Nr.39-2-60/10837 par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, paredzot
darbības termiņu līdz 2019.gada 04.oktobrim.
Apes novada dome saņēmusi Latvijas Republikas Centrālās vēlēšanu komisijas 11.01.2019.
vēstuli Nr.02-01.7/7e „Par vēlēšanu iecirkņu noteikšanu”, kurā norādīts, ka 2019.gada 25.maijā
notiks Eiropas Parlamenta vēlēšanas un norādīts, ka, ja Apes novada pašvaldībai būtu
nepieciešams mainīt kāda no iecirkņa atrašanās vietu, pieņemt Apes novada domes lēmumu un
iesniegt Centrālajai vēlēšanu komisijai motivētu priekšlikumu vēlēšanu iecirkņa atrašanās vietas
maiņas apstiprināšanai.
Ņemot vērā, ka Apes novada vēlēšanu iecirknis Nr. 297. APES TAUTAS NAMS, adrese
Skolas iela 4, Ape, Apes novads, atrodas tajā pašā ēkā, kur Apes novada domes Apes tautas nams,
juridiskā adrese Skolas iela 4, Ape, Apes novads, un tajā ir plānots veikt remontdarbus,
pamatojoties uz iepriekš minēto Apes novada domes lēmumu un noslēgto vienošanos par Eiropas
Savienības fonda projekta īstenošanu, konstatēts, ka Apes novada vēlēšanu iecirknī Nr.297 ar tam

norādīto atrašanās vietu, Apes novada vēlēšanu komisijai, savas kompetences ietvaros, nebūs
iespējams nodrošināt Eiropas Parlamenta vēlēšanas.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, nepieciešams mainīt iecirkņa Nr.297 atrašanās vietu,
pārceļot to uz Apes novada Sociālā dienesta ēku, juridiskā adrese Tirgus iela 5, Ape, Apes novads,
līdz remontdarbu pabeigšanai Apes tautas namā, juridiskā adrese Skolas iela 4, Ape, Apes novads.
Iepriekš minētajā adresē ir nodrošināta pieeja personām ar kustību traucējumiem un ir nodrošināts
interneta pieslēgums.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 25.punktu, Republikas pilsētu
un novadu vēlēšanas komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisijas likuma 1.panta trešo daļu, Apes
novada domes apvienoto Finanšu un tautsaimniecības, Sociālo lietu, Izglītības, kultūras un sporta
komitejas 17.01.2019. lēmumu Nr. (sēdes prot. Nr. p.), Apes novada dome nolemj:
1. Pārcelt Apes novada vēlēšanu iecirkni Nr.297. APES TAUTAS NAMS uz Apes novada
Sociālā dienesta ēku, juridiskā adrese Tirgus iela 5, Ape, Apes novads, līdz remontdarbu
pabeigšanai adresē – Skolas iela 4, Ape, Apes novads.
2. Uzdot Apes novada domes Kancelejas vadītājai Ivetai INDRIKSONEI lēmumu trīs darba
dienu laikā pēc tā parakstīšanas elektroniskā veidā ar drošu elektronisko parakstu un laika
zīmogu nosūtīt Centrālai vēlēšanu komisijai.
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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
2019.gada 31.janvārī

Sēdes protokols Nr. 1, 15.p .
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.16
Apē

Par pašvaldībai piekrītoša zemes īpašuma “Gundegas” ar kadastra
Nr. 3625 005 0101 Apes pagastā sagatavošanu atsavināšanai
Izskatot G. KALEKAURA, personas kods xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīves vieta - xxxxxxxx,
pilnvarotas personas G.FREIJA, personas kods xxxxxx-xxxxx, iesniegumu, kas saņemts 21.01.2019.
un reģistrēts ar Nr. A3-16/21, par Apes novada pašvaldībai piekrītoša zemes īpašuma ar kadastra Nr.
3625 005 0101, “Gundegas”, Apes pagastā, Apes novadā atsavināšanu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta
ceturtās daļas trešo punktu, dome nolemj:
Sagatavot atsavināšanai Apes novada pašvaldībai piekrītošu zemes īpašumu ar kadastra Nr. 3625
005 0101, “Gundegas” Apes pagastā, sastāvošu no vienas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 3625 005 0101 ar platību 5,0 ha,
3. Uzdot Teritorijas attīstības nodaļas vadītājam J.Ronimoisam reģistrēt zemesgrāmatā uz Apes
novada pašvaldības vārda pašvaldībai piekrītošu zemes īpašumu ar kadastra Nr. 3625 005 0101,
“Gundegas” Apes pagastā.
4. Slēgt vienošanos ar atsavināšanas pieteicēju G.KALEKAURU, personas kods xxxxxx-xxxxx, par
avansa maksājuma EUR 500,00 (pieci simti euro) 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.
5. Uzdot Pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai pēc īpašuma reģistrācijas zemesgrāmatā
viena mēneša laikā sagatavot atsavināšanas noteikumus un iesniegt to novada domei
apstiprināšanai.
1.

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.
Lēmuma publikācijā personas dati aizsargāti saskaņā ar likuma Fizisko personu datu apstrādes likuma
25.panta trešo daļu.
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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
2019.gada 31.janvārī

Sēdes protokols Nr. 1, 16.p .
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.17
Apē

Par pašvaldībai piekrītoša zemes īpašuma “Krejotava” ar kadastra
Nr. 3625 003 0107 Apes pagastā sagatavošanu atsavināšanai
Izskatot I. NAUDIŅAS, personas kods xxxxxx-xxxxx, adrese: xxxxxxxxx, iesniegumu, kas
saņemts 24.01.2019. un reģistrēts ar Nr. A3-16/23, par Apes novada pašvaldībai piekrītoša zemes
īpašuma ar kadastra Nr. 3625 003 0107, “Krejotava”, Apes pagastā, Apes novadā atsavināšanu,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas trešo punktu, Apes novada dome nolemj:

1.

2.

3.

4.

Sagatavot atsavināšanai Apes novada pašvaldībai piekrītošu zemes īpašumu ar kadastra Nr. 3625
003 0107, “Krejotava” Apes pagastā, sastāvošu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3625
003 0107 ar platību 0,2197 ha, un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3625 003 0108 ar
platību 0,0352 ha,
Uzdot Teritorijas attīstības nodaļas vadītājam J.Ronimoisam reģistrēt zemesgrāmatā uz Apes
novada pašvaldības vārda pašvaldībai piekrītošu zemes īpašumu ar kadastra Nr. 3625 003 0107,
“Krejotava” Apes pagastā.
Slēgt vienošanos ar atsavināšanas pieteicēju I. NAUDIŅU, personas kods xxxxxx-xxxxx, par
avansa maksājuma EUR 500,00 (pieci simti euro) 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.
Uzdot Pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai pēc īpašuma reģistrācijas zemesgrāmatā
viena mēneša laikā sagatavot atsavināšanas noteikumus un iesniegt to 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.
Lēmuma publikācijā personas dati aizsargāti saskaņā ar likuma Fizisko personu datu apstrādes likuma
25.panta trešo daļu.
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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
2019.gada 31.janvārī

Sēdes protokols Nr. 1, 17.p .
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.18
Apē

Par grozījumiem Apes novada domes 27.12.2018. lēmumā Nr. 176 “Par Sociālās aprūpes
centra „Trapene” ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma
maksas noteikšanu”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu g)
apakšpunktu, Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas
no pašvaldības budžeta” 6.punktu, Apes novada pašvaldības domes 2013.gada 28.jūnija saistošo
noteikumu Nr.9/2013 „Apes novada pašvaldības nolikums” 8.punkta 8.24. apakšpunktu,
80.punktu, dome nolemj,
Izdarīt šādus grozījumus Apes novada domes 27.12.2018. lēmumā Nr. 176 “Par Sociālās
aprūpes centra „Trapene” ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma
maksas noteikšanu”( turpmāk- Lēmums):
Papildināt Lēmuma 1. punktu ar 1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
“1.1.uz radinieku vai citu pilnvarotu personu iesniegumu pamata, īslaicīgi promesošu aprūpes
centra iemītnieku sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu diennakts maksa
samazināma par EUR 2,50 (divi euro un piecdesmit centi) diennaktī”.
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Pielikums Nr.1
Apes novada domes 31.01.2019.
Lēmumam Nr.18 (prot.Nr.1, 17.p.)

Periods

2018.gads

Klientu skaitsguldienas

Produktu vērtība ar
PVN EUR

Produktu vērtība
EUR 1 klientam 1
dienā
2,20

20855, vid.57,1
45863
klients
2019. gads janvāris
1915,vid.61,8 kl.
3863,75
2,02
Produktu vērtība tikai prognozējama, 1) var apstiprināt summu no iepriekšējiem periodiem, vai
2) pēc katra klienta prombūtnes gadījuma no atskaites “Produktu izlietojums”.
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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
2019.gada 31.janvārī

Sēdes protokols Nr. 1, 18.p .
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.19
Apē
Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu
Apes novada domes priekšsēdētājam Jānim LIBERTAM

Pamatojoties uz Apes novada domes priekšsēdētāja Jāņa LIBERTA 2019.gada 30.janvāra
iesniegumu, kas saņemts Apes novada domē 2019.gada 30.janvārī par ikgadējā apmaksātā
atvaļinājuma daļas piešķiršanu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
42.panta pirmo daļu, Darba likuma 69.panta 4.daļu, Apes novada pašvaldības amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikuma 36.punktu, dome nolemj:
1. Piešķirt Apes novada domes priekšsēdētājam Jānim LIBERTAM, ikgadējā apmaksātā
atvaļinājuma trešo daļu, par laika periodu no 28.06.2017. līdz 27.06.2018., 5 (piecas)
papildatvaļinājuma darba dienas, no 04.02.2019. līdz 08.02.2019. (ieskaitot).
2. Izmaksāt Jānim LIBERTAM samaksu par atvaļinājuma laiku un darba samaksu par laiku, kas
nostrādāts līdz atvaļinājumam, nākamajā darba samaksas izmaksas reizē.
3. Uzdot Apes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Astrīdai HARJU veikt domes
priekšsēdētāja pienākumus domes priekšsēdētāja Jāņa LIBERTA atvaļinājuma laikā no
04.02.2019. līdz 08.02.2019. (ieskaitot).
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