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 27.jūnijā

Sēdes protokols Nr. 9, 1.p .
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 98
Apē

Par Apes novada domes 28.02.2019. saistošo noteikumu Nr.2/2019 „Apes novada teritorijas,
apstādījumu kopšanas un ēkas/būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” precizēšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, 43. panta pirmās daļas 5., 6. un
9.punktu, Finanšu un tautsaimniecības pastāvīgās komitejas 20.05.2019.sēdes lēmumu (prot.Nr. p.),
ievērojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2019.gada 3.jūnija atzinumu Nr.118/5301 par Apes novada domes 28.02.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.2/2019 „Apes novada
teritorijas, apstādījumu kopšanas un ēkas/būvju uzturēšanas saistošie noteikumi”, Apes novada
dome nolemj:
1. Izdarīt Apes novada domes 28.02.2019. saistošajos noteikumos Nr.2/2019 „Apes novada
teritorijas, apstādījumu kopšanas un ēkas/būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” (turpmāk –
saistošie noteikumi) šādus precizējumus:
1.1. Svītrot saistošo noteikumu 3.punktu;
1.2. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:
„4. Nekustamā īpašuma un tam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas uzturēšanu un
kopšanu nodrošina nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs”.
1.3. Svītrot 4.1., 4.2. un 4.3.apakšpunktu;
1.4. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:
„5. Šo noteikumu 3.punktā minētās personas nodrošina nekustamam īpašumam piegulošās
publiskās lietošanas teritorijās teritorijas sakopšanu, zāliena nopļaušanu un attīrīšanu no
sniega”.
1.5. Svītrot saistošo noteikumu 11. un 17.punktu;
1.6. Svītrot saistošo noteikumu 13. un 14.punktu;
1.7. Svītrot saistošo noteikumu 18.un 19.punktu;
1.8. Svītrot saistošo noteikumu 21.7.apakšpunktu;
1.9. Precizēt saistošo noteikumu numerāciju, ņemot vērā veiktos precizējumus.
2. Kancelejas vadītājai Ivetai Indriksonei precizētos saistošos noteikumus triju darba dienu laikā
pēc to parakstīšanas rakstveidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Publicēt precizētos saistošos noteikumus Apes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā
„Apes novada ziņas”.
Pielikumā: Precizētie Apes novada domes 28.02.2019. saistošie noteikumi Nr.2/2019 uz 4 (četrām
lapām) un paskaidrojuma rakstu uz 2 (divām) lapām.

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:
Apē
APSTIPRINĀTI
Ar Apes novada domes
28.02.2019. sēdes lēmumu Nr.22
(prot.Nr.3, 2 p.)
PRECIZĒTI
Ar Apes novada domes
27.06.2019. sēdes lēmumu Nr.98
(prot.Nr.9, 1. p.)
Apes novada domes 28.02.2019. saistošie noteikumi Nr.2 /2019
„Apes novada teritorijas, apstādījumu kopšanas un ēkas/būvju uzturēšanas saistošie
noteikumi”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43. panta pirmās daļas 5., 6. un 9.punktu,
Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr.500
„Vispārīgie būvnoteikumi” 158.2., 159.2. apakšpunktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā kopjama Apes novada teritorija,
tajā skaitā apstādījumi, un uzturamas tajā esošās ēkas/būves, nodrošinot sanitāro tīrību, teritorijas
sakoptību un apstādījumu aizsardzību.
2. Lietoto terminu skaidrojums:
2.1. Apstādījumi – visas ar augiem dabiskā vai mākslīgā ceļā apaugušas platības ārpus meža
zemes, kurās neiegūst produkciju (pārtiku, koksni, ziedus u.c.) realizācijai;
2.2. Īpašumam piegulošā publiskā lietošanā esošā teritorija – publiskā lietošanā esoša
teritorija, t.sk. gājēju ietves (izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvjus, caurtekas
vai zālājus līdz brauktuves malai), kas robežojas ar nekustamo īpašumu, līdz ietves
tuvākajai malai (uz ceļiem, kur ir īpaši atzīmēta gājēju zona) vai līdz brauktuves tuvākajai
malai (uz ceļiem, kur nav īpaši atzīmēta gājēju zona), bet ne tālāk kā 5 m no zemesgabala
robežas);
2.3. Publiski apstādījumi – visas ar augiem dabīgi apaugušas vai mākslīgi apaudzētas
teritorijas, kas atrodas Apes novada teritorijas publiskajā ārtelpā (ielu apstādījumos,
laukumos, parkos, skvēros u.c.), un bez ierobežojuma pieejamas sabiedrībai;
2.4. Zālājs – ar zālaugiem dabiski apaugusi zemes platība, apbūvei paredzēta teritorija,
izņemot 2.3.punktā atrunātos gadījumus;
2.5. Zāliens – ar zālaugiem apaugusi un kopta teritorija, neatkarīgi no īpašumpiederības, kā arī
teritorija ielu sarkanajās līnijās, apbūvēta teritorija un sabiedriskās teritorijas (parki, skvēri,
laukumi utt.);

II. Nekustamo īpašumu piegulošo publisko teritoriju uzturēšana un kopšana
3. Nekustamā īpašuma un tam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas uzturēšanu un
kopšanu nodrošina nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs.
4. Šo noteikumu 3.punktā minētās personas nodrošina nekustamam īpašumam piegulošās publiskās
lietošanas teritorijās teritorijas sakopšanu, zāliena nopļaušanu un attīrīšanu no sniega.
5. Noteikumu šīs nodaļas izpratnē:
5.1 regulāra zāliena nopļaušana nozīmē zāles pļaušanu, nepieļaujot, ka zāles vidējais garums
pārsniedz 30 cm;
5.2 Apes pilsētas un Apes novada ciemu teritorijās zālāja pļaušana nozīmē zāles pļaušanu un
savākšanu ne retāk kā divas reizes gadā, pirmā reize līdz 22.jūnijam, otrā reize līdz
30.jūlijam;
5.3 citās Apes novada pagastu teritorijās paredzot zālāju pļaušanu un savākšanu vismaz vienu
reizi gadā ne vēlāk kā līdz 30.jūlijam;
5.4 nokritušo lapu, nokaltušo augu un zaru savākšanu pēc nepieciešamības;
5.5 koku un krūmu zaru apzāģēšanu, ja tie traucē gājēju pārvietošanos pa ietvēm (apzāģējot
traucējošos zarus līdz 2 m augstumam) un, ja tie traucē autotransporta pārvietošanos pa
brauktuvēm (apzāģējot traucējošos zarus līdz 4,5 m augstumam);
5.6 pēc šo noteikumu 5.5.apakšpunktā minēto darbu pabeigšanas nodrošina īpašumam
piegulošās publiskās lietošanā esošās teritorijas sakopšanu (jāaizvāc zari, jāuzber auglīga
augsne un jāiesēj zāle vai jāatjauno stādījumi);
5.7 teritorijas sakopšana nozīmē tīrības uzturēšanu, nepieļaujot būvgružu, zaru, lapu vai
atkritumu uzkrāšanos;
5.8 attīrīšana no sniega nozīmē sniega un ledus kārtas notīrīšanu līdz cietajam segumam pēc
nepieciešamības;
5.9 kaisīšana ar pretslīdes materiālu nozīmē regulāru kaisīšanu ar smiltīm vai smilts – sāls
maisījumu. Ielu kaisīšana jāveic ar smilts – sāls maisījumu atbilstoši pielietojamās tehnikas
paredzētai tehnoloģijai. Aizliegts kaisīt ar izdedžiem, dubļiem, pelniem, melnzemi un
citiem nepiemērotiem materiāliem.
6. Sniega un apledojuma laikā sniega tīrīšanu no ielām, laukumiem un ietvēm katru dienu vēlams
nodrošināt līdz plkst. 8.00 vai 12 stundu laikā pēc sniega snigšanas beigām, atkarībā no attiecīgās
ielas vai ceļa ziemas uzturēšanas klases. Ielu un ietvju attīrīšana jāveic līdz cietajam segumam:
6.1 apledojuma laikā, lai novērstu slīdēšanu, nepieciešams nodrošināt regulāra cietā seguma
ietvju, brauktuvju, ielu, laukumu kaisīšana ar pretslīdes materiāliem;
6.2 grantēto un bez cietā seguma ietvju, brauktuvju, ielu, laukumu kaisīšana ar pretslīdes
materiāliem jānodrošina pēc nepieciešamības, bet ne vēlāk kā 12 stundu laikā pēc sniega
snigšanas beigām.
7. Nedrīkst apzināti sniegu un ledu novietot uz brauktuves, kas ir attīrīta no sniega, kā arī
sabiedriskā transporta pieturvietās un apstādījumos, bet tas jānovieto valnī gar ielas vai ietves malu.
Ielu krustojumos sniega valnī starp brauktuvi un gājēju ietvi attīrītai joslai jābūt ne šaurākai par 1,0
metru. Ielās un brauktuvēs ar platumu mazāku par 5 m atļauts sniega valni iestumt grāvī.
8. Tīrot sniegu un ledu, jānodrošina ielu/ceļu komunikāciju un ielai/ceļam piekrītošo būvju un
apstādījumu saudzēšana.
9. Par sniega izvešanu, kas tiek realizēta pēc nepieciešamības, ir atbildīgas noteikumu 3.punktā
minētās personas.
10. Vietās, kur pašvaldība veic mehanizētu ietvju attīrīšanu no sniega, pašvaldība nodrošina
iebrauktuvju un kāpņu attīrīšanu no sniega, kā arī pretslīdes materiālu kaisīšanu.
11. Pašvaldība nodrošina piegulošo teritoriju kopšanu pie tiem nekustamajiem īpašumiem, kuru
īpašnieki vai tiesiskie valdītāji vecuma, slimības, invaliditātes (1. un 2. grupas invalīdi) vai citu

objektīvu iemeslu dēļ nevar izpildīt šajos noteikumos uzliktos pienākumus, un īpašumā savu
dzīvesvietu nav deklarējusi vai faktiski nedzīvo neviena darbspējīga persona. Apes novada
pašvaldībai šajā punktā noteiktais pienākums iestājas, ja persona pirms šajos noteikumos tai
noteikto pienākumu izpildes termiņa iestāšanās ir iesniegusi rakstveida iesniegumu ar lūgumu veikt
īpašumam piegulošās teritorijas sakopšanu, pievienojot dokumentus, kas pamato attiecīgo apstākļu
iestāšanos, un persona atbilst šajā punktā noteiktajiem kritērijiem. Iesniegumus izskata un lēmumus
par īpašumam piegulošās teritorijas sakopšanu vai atteikumu pieņem Apes novada domes
izpilddirektors.
12. Apes novada pašvaldības teritorijā ierīkotajās un publiski pieejamajās bērnu smilšu kastēs,
zemes gabala, uz kura novietota smilšu kaste, īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam, ir jānodrošina
tajās esošās smilts nomaiņu pirms vasaras sezonas.
III.

Prasības ēku/būvju fasādēm un citām ārējām konstrukcijām

13. Par ēkas/būves uzturēšanu atbild nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs,
nodrošinot:
13.1 ēkas/būves fasādes un citu ārējo konstrukciju tehniskā stāvokļa vai ārējā izskata atbilstību
normatīvo aktu prasībām;
13.2 sniega un ledus, arī lāsteku periodisku notīrīšanu no ēkas fasādes, jumta dzegām, ūdens
notekcaurulēm, lodžijām un balkoniem ziemas periodā un atkušņa laikā, lai nepieļautu
lāsteku veidošanos, ledus un sniega krišanu no ēkas jumta, dzegām, ūdens notekcaurulēm,
lodžijām un balkoniem, kur tas apdraud garāmgājēju veselību un dzīvību un
transportlīdzekļu drošību. Veicot iepriekš minētās darbības, norobežo bīstamo vietu gājēju
un transportlīdzekļu drošībai, vai arī, veic citus atbilstošus drošības pasākumus, un
nekavējoties veic ietves sakopšanu pēc šajā punktā minēto darbību izpildes.
14. Pilsētvides ainavas un ainaviski vērtīgās teritorijas uzturēšanas prasības ēku/būvju fasādēm un
citām ārējām konstrukcijām (tai skaitā logu, durvju, balkonu, lodžiju, izkārtņu un citu ārējo
konstrukciju) paredz to uzturēšanu tādā tehniskā un vizuālā kārtībā, kas atbilst ēkas/būves
arhitektoniskajam veidolam, nedegradē vidi un nebojā apkārtesošo pilsētvides ainavu un ainaviski
vērtīgo teritoriju, netraucē uztvert kultūrvēsturiskos pieminekļus, neizjauc kultūrvēsturiskās vides
tēlu un kultūrvēsturisko vērtību kopuma radīto noskaņu, tāpēc to īpašnieks vai tiesiskais valdītājs:
14.1 nepieļauj ēku/būvju fasādes un citu ārējo konstrukciju nokrišanu vai sabrukšanu;
14.2 nepieļauj būtiskus bojājumus ēku/būvju lietusūdens novadīšanas sistēmu elementos,
caurrūsējumu, detaļu neesamību, detaļu deformāciju vai līdzīgus bojājumus;
14.3 novērš plaisas ēku/būvju sienās;
14.4 saskaņojot ar Būvvaldi (pašvaldības būvvaldes, ar kuru Apes novada pašvaldībai slēgts
deleģēšanas līgums par funkciju veikšanu) (turpmāk – Būvvalde) demontē funkcionalitāti
zaudējušus būvju elementus, kas nav nesošās konstrukcijas un potenciāli neietekmē
ēku/būvju konstruktīvo noturību;
14.5 likvidē ēku/būvju konstrukcijās vai uz arhitektoniskajiem elementiem augošus krūmus,
kokus vai sūnas;
14.6 nepieļauj ēku/būvju apdares materiālu plaisāšanu, nodrupšanu, koroziju, satrupēšanu,
eroziju;
14.7 neizvieto uz ēkām/būvēm dekoratīvos pārsegus, izņemot šo noteikumu 15.punktā
paredzēto gadījumu.
15. Uz ēkas/būves, kura ir vidi degradējoša vai ainavu bojājoša, ar Būvvaldes atļauju var izvietot
dekoratīvo pārsegu, ievērojot, ka tajā ir respektēts būves arhitektoniskais risinājums, kas attēlots ar
grafiskiem līdzekļiem labā dizaina kvalitātē, krāsu risinājums atbilst arhitektoniskajam stilam un
iekļaujas apkārtesošajā pilsētvides ainavā.
16. Lai saņemtu atļauju dekoratīvā pārsega izvietošanai, īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs
iesniedz Būvvaldē rakstisku iesniegumu, kuram pievieno:

16.1 ēkas/būves tehniskās apsekošanas atzinumu, kas sagatavots ne agrāk kā vienu gadu no tā
iesniegšanas brīža;
16.2 dekoratīvā pārseguma skici.
17. Laika posmu, uz kuru tiek izsniegta atļauja dekoratīvā pārsega izvietošanai, nosaka Būvvalde.
IV.

Saistošo noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība par noteikumu
neievērošanu

18. Kontrolēt noteikumu izpildi, ierosināt administratīvā akta, kas uzliek adresātam par pienākumu
izpildīt noteiktu darbību izdošanu un sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus atbilstoši savai
kompetencei, ir tiesīgi:
18.1 Apes novada pašvaldības administratīvās lietvedības inspektors un par šo noteikumu III
nodaļā minētajām prasībām piesaistot Būvvaldi;
18.2 Pašvaldības policijas amatpersonas (pašvaldības policijas, ar kuru Apes novada
pašvaldībai slēgts deleģēšanas līgums par funkciju veikšanu).
19. Gadījumos, kad atbildība par šajos saistošajos noteikumos noteikto prasību neievērošanu
paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, tiek piemērota attiecīgā Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa norma.
20. Par šo noteikumu prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai piemēro naudas sodu fiziskām
personām – no 5 līdz 200 euro, bet juridiskām personām – no 30 līdz 1000 euro.
21. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata un lēmumu pieņem Apes novada pašvaldības
Administratīvā komisija. Apes novada pašvaldības Administratīvās komisijas pieņemto lēmumu
administratīvā pārkāpuma lietā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
V. Noslēguma jautājums
22. Atzīt par spēku zaudējušiem Apes novada domes 25.10.2018. saistošos noteikumus Nr.9/2018
„Par teritorijas un būvju uzturēšanu un kopšanu Apes novadā”.
Apes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Apes novada domes 28.02.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.2/2019
„Apes novada teritorijas, apstādījumu kopšanas un ēkas/būvju uzturēšanas saistošie
noteikumi”
Paskaidrojuma
raksta
Informācija
sadaļas
Projekta nepieciešamības
Saistošie noteikumi „Apes novada teritorijas, apstādījumu kopšanas
pamatojums
un ēkas/būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” (turpmāk – saistošie
noteikumi) izstrādāti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta
pirmās daļas 5., 6. un 9. punktu, kuros noteikts, ka pašvaldība ir
tiesīga izdot saistošos noteikumus par namu un to teritoriju un būvju
uzturēšanu, par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam pieguļošas
publiskā lietošanā esošās teritorijas (gājēju ietves (izņemot sabiedriskā
transporta pieturvietas), grāvji, caurtekas vai zālāji līdz brauktuves
malai) kopšanu, kā arī par pilsētas teritorijas labiekārtošanu, zaļumu
stādījumu uzturēšanu un aizsardzību, paredzot administratīvo
atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos.
Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksa 5.pantu
pašvaldībai ir tiesības paredzēt administratīvo atbildību par to
pārkāpšanu likumā „Par pašvaldībām” noteiktajos gadījumos.
Prasības būvju fasādēm pilsētvides ainavas uzturēšanai
izstrādātas saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta
noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 158.2.apakšpunktu.
Spēkā esošais Apes novada pašvaldības saistošo noteikumu
regulējums par teritorijas un būvju uzturēšanu un kopšanu, ir
neprecīzs, jo teritorija ir ciešā sasaistē ar būvēm, tāpēc nepieciešams
jauns un vienots regulējums, kas paredz ne tikai teritorijas uzkopšanu
un uzturēšanu, bet arī būvju uzturēšanu un apstādījumu kopšanu un
uzraudzību, radot vienotus saistošos noteikumus par teritorijas,
ēku/būvju un apstādījumu uzturēšanu un kopšanu Apes novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā kopjama Apes novada
administratīvā teritorija un uzturamas tajā esošās ēkas/būves,
apstādījumi, nodrošinot sanitāro tīrību un teritorijas sakoptību,
paredzot administratīvo atbildību par šo saistošo noteikumu
neievērošanu.
Saistošo noteikumu projektā par pamatu ņemts spēkā esošais
regulējums, svītrojot tiesību normas, kas dublē augstāka juridiskā
spēka normatīvos tiesību aktus, un nodrošinot saistošo noteikumu
atbilstību normatīvo aktu prasībām.
Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais
regulējums, ir novada administratīvās teritorijā esošo nekustamo
īpašumu īpašnieki un to tiesiskie valdītāji. Saistošo noteikumu
regulējums labvēlīgi ietekmēs estētikas, higiēniskas, ekoloģiski tīras,
drošas un ainaviski pievilcīgas vides veidošanu un uzturēšanu novada
administratīvajā teritorijā.
Ar jauno saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudēs Apes
novada domes 2018.gada 25.oktobra saistošie noteikumi Nr.9/2018
„Par teritorijas un būvju uzturēšanu un kopšanu Apes novadā”.
Informācija par plānoto
Nav tiešas ietekmes.
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
Informācija par plānoto
Nav tiešas ietekmes.
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi

pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošo noteikumi izpildi un kontroli nodrošinās Būvvalde
(pašvaldības būvvalde, ar ko Apes novada pašvaldībai slēgts
deleģēšanas līgums par funkciju veikšanu), Apes novada pašvaldības
administratīvās lietvedības inspektors, pašvaldības policijas
amatpersonas (attiecīgā pašvaldības policija ar ko Apes novada
pašvaldībai slēgts deleģēšanas līgums par funkciju veikšanu), Apes
novada pašvaldības aģentūra „Komunālā saimniecība”.
Konsultācijas notikušas ar atsevišķam privātpersonām, sabiedrības
iniciatīvas grupām, atsevišķiem uzņēmējiem, zemniekiem un
komersantiem.

Apes novada pašvaldības 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 27.jūnijā

Sēdes protokols Nr. 9, 2.p .
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.99
Apē

Par vienreizējo bērna piedzimšanas pabalstu Apes novada administratīvajā teritorijā
dzimušajiem un deklarētajiem jaundzimušajiem bērniem
Apes novada dome (turpmāk – pašvaldība) 30.05.2019. apstiprināja grozījumus pašvaldības
23.11.2017. saistošajos noteikumos Nr.9/2017 „Par pašvaldības pabalstiem Apes novadā” (turpmāk
– saistošie noteikumi Nr.9/2017), ar kuriem noteikts palielināt vienreizējā bērna piedzimšanas
pabalstu. Ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības, pašvaldība nosūtījusi apstiprinātos
saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma saņemšanai.
Saistošo noteikumu Nr.9/2017 6.punkts un 7. nosaka, ka vienreizējs bērna piedzimšanas
pabalsts ir Apes novada pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva ar mērķi uzlabot demogrāfisko situāciju
Apes novadā un lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā bērna vajadzību nodrošināšanai, kā arī
tiesības saņemt pabalstu ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un ārvalstniekiem, kuriem
piešķirts personas kods un vismaz viena no bērna vecāku pamata dzīvesvieta ir deklarēta Apes
novada administratīvajā teritorijā, pie nosacījuma, ka bērna pamata dzīvesvieta no dzimšanas
reģistrācijas brīža ir deklarēta Apes novada administratīvajā teritorijā. Saistošajos noteikumos
Nr.9/2017 ir atrunāts, ka pabalstu var pieprasīt 6 mēnešu laikā no bērna piedzimšanas, aizbildņa
iecelšanas vai adopcijas dienas.
Ņemot vērā, ka apstiprinātie grozījumi varētu stāties spēkā divu mēnešu laikā, nepieciešams,
ievērojot vienlīdzības principu, īstenot pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu ar mērķi sniegt materiālu
atbalstu jaundzimušā bērna vajadzību nodrošināšanai un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 7., 8.punktu, 23.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Apes novada
pašvaldības domes 23.11.2017. saistošos noteikumus Nr.9/2017 „Par pašvaldības pabalstiem Apes
novadā”, Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības pastāvīgās komitejas 20.06.2019.sēdes
lēmumu (prot.Nr.6, 2. p.), Apes novada dome nolemj:
1. Piešķirt papildus EUR 50.00 (piecdesmit euro, 00 centi), katram Apes novada administratīvajā
teritorijā deklarētam jaundzimušajam bērnam, kurš dzimis un deklarēts laika posmā no 01.01.2019.
– 31.05.2019. (ieskaitot), saskaņā ar lēmuma pielikumu.
2. Par lēmuma izpildi atbildīgā persona – Apes novada Sociālā dienesta vadītāja Maija Kārkliņa.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pielikumā: Apes novada administratīvajā teritorijā dzimušo un deklarēto jaundzimušo bērnu no
01.01.2019.-31.05.2019. (ieskaitot) saraksts uz 1 (vienas) lpp.
Lēmuma pielikuma 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 27.jūnijā

Sēdes protokols Nr. 9, 3.p .
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 100
Apē

Par grozījumiem Apes novada domes 29.09.2016. nolikumā „Dāvinājumu (ziedojumu)
pieņemšanas, izlietošanas un uzskaites kārtība Apes novada pašvaldībā”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, 41.panta pirmās daļas
2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo daļu, likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 6.1
panta pirmo daļu un 8.panta pirmās daļas 2.punktu, Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības pastāvīgās komitejas 20.06.2019.sēdes lēmumu (prot.Nr.6, 3.p.), Apes novada
dome nolemj:
1. Izdarīt Apes novada domes 29.09.2016. nolikumā „Dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas,
izlietošanas un uzskaites kārtība Apes novada pašvaldībā” (turpmāk – nolikums) šādus
grozījumus:
1.1.Nolikuma izdošanas tiesiskajā pamatojumā aizstāt vārdus „likuma ”Par valsts
un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”” ar vārdiem „Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma”.
1.2.Svītrot nolikuma 22.punktu.
1.3.Svītrot nolikuma 29.punktu.
2.Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

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 27.jūnijā

Sēdes protokols Nr. 9, 4.p .
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 101
Apē

Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu Apes novada bāriņtiesas priekšsēdētājai
Dacei SILAUNIECEI
Pamatojoties uz Apes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas Daces SILAUNIECES 16.06.2017.
iesniegumu par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu, likuma „Par pašvaldībām” 41.panta
pirmās daļas 4.punktu, Bāriņtiesu likuma 3.panta otro daļu, „Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma” 41.panta pirmo daļu, Darba likuma 69.panta 4.daļu,
149.panta pirmo, otro daļu, Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbinieku
arodbiedrības Apes novada domes pirmorganizācijas un Latvijas pašvaldību darbinieku
arodbiedrības Apes novada domes pirmorganizācijas koplīguma 2019.gadam (turpmāk –
Koplīgums) 6.5.6., 6.17.punktu un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas
20.06.2019. lēmumu (prot.Nr.6, 4.p.), Apes novada dome nolemj:
1. Piešķirt Apes novada bāriņtiesas priekšsēdētājai Dacei SILAUNIECEI ikgadējo apmaksāto
atvaļinājumu, par laika periodu no 01.10.2018. - 30.09.2019.,
1.1. 2 kalendārās nedēļas no 01.07.2019. līdz 14.07.2019. (ieskaitot);
1.2. 2 kalendārās nedēļas un 4 (četras) papildatvaļinājuma dienas no 01.08.2019. līdz
20.08.2019. (ieskaitot).
2. Izmaksāt Dacei SILAUNIECEI atvaļinājuma pabalstu 15% apmērā no mēnešalgas (saskaņā
ar Koplīguma 6.17.punktu) lēmuma 1.1. punktā noteiktajā termiņā.
3. Izmaksāt Dacei SILAUNIECEI samaksu par atvaļinājuma laiku un darba samaksu par
laiku, kas nostrādāts līdz atvaļinājumam, aizejot atvaļinājumā, ne vēlāk kā vienu dienu
pirms atvaļinājuma.
4. Atvaļinājuma laikā Apes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas pienākumus uzdot veikt
bāriņtiesas loceklei Līvijai KARRO.
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 27.jūnijā

Sēdes protokols Nr. 9, 5.p .
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 102
Apē

Par grozījumiem Apes novada domes 25.09.2014. noteikumos „Noteikumi par reprezentācijas
izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību Apes novada pašvaldībā”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības pastāvīgās komitejas 20.06.2019.sēdes
lēmumu (prot.Nr.6, 5. p.), Apes novada dome nolemj:
1. Izdarīt Apes novada domes 25.09.2014. noteikumos „Noteikumi par prezentācijas
izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību Apes novada pašvaldībā” (turpmāk –
noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. Papildināt noteikumu 6.1. apakšpunktu ar ciparu un vārdu „- (1.pielikums)”.
1.2. Noteikumu 6.2. apakšpunktā aiz vārda „plānotos” svītrot vārdus „finanšu un grāmatvedības
nodaļas vadītājs” un papildināt ar vārdiem „tāme jāsaskaņo ar pašvaldības ekonomistu”.
1.3. Noteikumu 6.3. starp vārdu „aktā” un vārdu „norādot” papildināt ar ciparu un vārdu
„(2.pielikums)”.
1.4. Papildināt 6.3. punktu ar 6.3.7. apakšpunktu šādā redakcijā:
„6.3.7. ieguvums no pasākuma”.
1.5. Izteikt 7.punktu jaunā redakcijā:
„7. Reprezentācijas izdevumi tiek uzskaitīti izdevumos atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
kodā 2231– “Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības”, kodā 2314 – “Izdevumi par
precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai un sabiedrisko attiecību īstenošanai”.
1.6. Papildināt noteikumus ar 8.punktu šādā redakcijā:
„8. Gadījumā, ja spēkā stājas grozījumi normatīvajos aktos, kas nosaka atšķirīgu kārtību kā
šajos noteikumos, piemērojamas aktuālais, spēkā esošais normatīvais regulējums”.
2.Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

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 27.jūnijā

Sēdes protokols Nr. 9 , 6.p .
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 103
Apē

Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
3625 005 0153 Apes pagastā sagatavošanu atsavināšanai
Izskatot G. PURAKALNA, personas kods xxxxxx-xxxxx, adrese: xxxxxx, iesniegumu, kas
saņemts 13.06.2019. un reģistrēts ar Nr. A3-16/127, par Apes novada pašvaldībai piekrītošas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 3625 005 0153, Apes pagastā, Apes novadā atsavināšanu,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, Apes novada domes apvienotās Finanšu un tautsaimniecības
komitejas 20.06.2019. lēmumu (prot.Nr.6, 7.p.),
dome nolemj:
1. Sagatavot atsavināšanai Apes novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 3625 0003 0153, Apes pagastā, ar platību 0,9 ha.
2. Uzdot Teritorijas attīstības nodaļas vadītājam J.Ronimoisam reģistrēt zemesgrāmatā uz
Apes novada pašvaldības vārda zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3625 005 0153
Apes pagastā ar platību 0,9 ha.
3. Slēgt vienošanos ar atsavināšanas pieteicēju G.PURAKALNU, personas kods xxxxxxxxxxx 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.
4. 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.

Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

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

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 27.jūnijā
Sēdes protokols Nr. 9, 7.p .
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 104
Apē
Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam zemes īpašumam „Gundegas”,
Apes pagastā, Apes novadā, īpašuma kadastra numurs 3625 008 0101
Izvērtējot SIA „Vindeks” 2019.gada 12.jūnijā sagatavoto Nekustamā īpašuma – apbūvētas
zemes vienības Apes novada Apes pagastā, kad.apz. 3625 005 0101, novērtējumu, 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, Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 20.06.2019. lēmumu (sēdes prot.Nr.6, 6.p.) Apes novada dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu - zemi „Gundegas”, Apes
pagasts, Apes novads, kadastra numurs 3625 005 0101, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 3625 005 0101, ar platību 4,96 ha, nosakot nekustama īpašuma atsavināšanas veidu:
pārdošana par brīvu cenu.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma - zemes „Gundegas”, Apes pagasts, Apes novads, kadastra
numurs 3625 005 0101, pārdošanas brīvo cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu – EUR 13 200,00
(trīspadsmit tūkstoši divi simti euro, 00 centi).
3. Noteikt, ka maksāšanas līdzekļi ir 100% euro.
4. Pēc nosacītās cenas apstiprināšanas personai, kurai ir apbūvēta zemes gabala pirmpirkuma
tiesības – G.KALEKAURAM, personas kods xxxxxx-xxxxx, nosūtīt atsavināšanas paziņojumu.
5. Viena mēneša laikā sagatavot un noslēgt nekustāmā īpašuma „Gundegas” Apes pagasts, Apes
novads, kadastra numurs 3625 005 0101,zemes atsavināšanas līgumu.
6. Atsavināmā īpašuma pircējam pirkuma samaksas termiņu noteikt viena mēneša laikā no
pirkuma līguma noslēgšanas, 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.
Domes priekšsēdētājs
Jānis LIBERTS
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
2019.gada 27.jūnijā

Sēdes protokols Nr. 9, 8.p .
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 105
Apē

Par nekustamā īpašuma “Lauri” , kadastra Nr. 3625 003 0218, Apes pagasts Apes novads,
pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu un 77.panta ceturto daļu, pirmo Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 8.panta otro un sesto daļu, 10.panta pirmo daļu, 14.panta
otro un trešo daļu, kā arī balstoties uz SIA „Vindeks” vienotais reģistrācijas LV40003562948,
2019.gada 12.jūnijā sagatavoto “Nekustamā īpašuma – zemes gabala Apes novada Apes pagasta
“Lauros” novērtējumu, izdevumiem par īpašuma iemērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā, kā arī
atsavināšanas izdevumus un Finanšu un tautsaimniecības komitejas 20.06.2019. lēmumu (sēdes
prot.Nr.6, 6.p.), Apes novada dome nolemj:
1.

Apstiprināt izsolē atsavināmā objekta - nekustamā īpašuma “Lauri”, kadastra Nr 3625
003 0218, Apes pagasts Apes novads, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējums 3648 003 0069, ar platību – 1,52 ha, nosacīto cenu, jeb, sākumcenu EUR
4 000,00 (četri tūkstoši eiro 00 centi).

2. Apstiprināt atsavināmā objekta – nekustamā īpašuma “Lauri”, kadastra Nr 3625 003
0218, Apes pagasts Apes novads, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējums 3648 003 0069, ar platību – 1,52 ha, atrodas Apes pagastā, Apes novadā,
izsoles noteikumus (izsoles noteikumi pielikumā).
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.
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Pielikums
Apes novada domes
2019.gada 27.jūnija lēmumam Nr.105
(prot. Nr.9, 8.p.)
Nekustamā īpašuma “Lauri” , kadastra Nr. 3625 003 0218, Apes pagasts Apes novads,
IZSOLES NOTEIKUMI
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 17.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu un 77.panta ceturto
daļu,
Publiskas
personas
mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
1.punktu, 8.panta otro un sesto daļu, 10.panta
pirmo daļu, 14.panta otro, trešo un ceturto
daļu
1. Vispārīgie jautājumi
Šie noteikumi nosaka atsavināmā objekta – nekustamā īpašuma “Lauri” , kadastra Nr.
3625 003 0218, Apes pagasts Apes novads, (turpmāk – Objekts) pārdošanu mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli.

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

2.7.
2.8.
2.9.

2.Objekta raksturojums
Nekustamā īpašuma nosaukums
Lauri
Nekustamā īpašuma atrašanās vieta
Apes pagasts, Apes novads
Nekustamā īpašuma kadastra
3625 003 0218
numurs
Nekustamā īpašuma sastāvs
Viens zemes gabals
Zemes vienības kadastra
3625 003 0069
apzīmējums
Nekustamā īpašuma tiesību
Apes pagasta zemesgrāmatas nodalījums
nostiprināšana zemesgrāmatā
Nr.100000589979, lēmuma datums 06.06.2019.,
žurnāla Nr.300004882265
Nekustamā īpašuma nosacītā cena
EUR 4 000,00 (četri tūkstoši eiro 00 centi)
Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo Nav noteiktas
Objektu
Lietu tiesības, kas apgrūtina
Atzīmes veidā zemesgrāmatā nostiprinātie
nekustamo īpašumu
apgrūtinājumi:
2.9.1. 7312030303 - ekspluatācijas aizsargjoslas
teritorija gar vietējiem un pašvaldību autoceļiem
lauku apvidos -0,27 ha;
2.9.2. 7312050101 - ekspluatācijas aizsargjoslas
teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus
pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz
20 kilovoltiem -0,15 ha;
2.9.3. 7312050101 - ekspluatācijas aizsargjoslas
teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju -0,03 ha.

3.1.

3. Izsoles laiks, veids, maksājumi un samaksas kārtība
Izsoles laiks un vieta
2019.gada 15.augustā plkst. 15-00, Stacijas ielā 2,
Apē, Apes novadā

3.2.

Izsoles veids

Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Izsoles rīkotājs
Izsoles nosacītā cena, jeb, sākumcena
Izsoles solis
Izsoles nodrošinājuma apmērs

3.7.
3.8.

Izsoles reģistrācijas maksa
Samaksas kārtība

4.

Apes novada domes Īpašumu atsavināšanas komisija
EUR 4 000,00 (četri tūkstoši septiņi eiro 00 centi)
EUR 100,00 (viens simts eiro 00 centi)
10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma
sākumcenas EUR 400,00
(četri simti eiro 00 centi)
EUR 20,00 ( divdesmit eiro 00 centi)
Maksājumi jāieskaita
Apes novada pašvaldības kontā:
Reģ nr. 90000035872
Konts: Nr. LV93TREL9802039031000
Banka: Valsts kase
Bankas kods: TRELLV22
Maksājumu kārtība :
Uz nomaksu, kur pirmā iemaksa ne mazāk, kā 10%
no pirkuma summas, nomaksas termiņš nedrīkst būt
lielāks par pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu
pircējs maksā sešus procentus 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, ar iespēju nomaksāt visu pirkuma maksu
agrāk.
Izsoles priekšnoteikumi

4.1.
Izsoles dalībnieki ir maksātspējīgas fiziskas un juridiskas personas, kurām saskaņā ar
Civillikumu ir tiesības pirkt nekustamo īpašumu Latvijā.
4.2.
Par vispārējās kārtības izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, arī
personālsabiedrība, kura, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem, var iegūt
Objektu un ir izpildījusi šajos noteikumos noteiktos priekšnoteikumus: iesniegts pieteikums par dalību
izsolē, samaksāts nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas – 400,00 EUR
(četri simti eiro 00 centi) un reģistrācijas maksa 20,00 EUR( divdesmit eiro 00 centi) līdz 2019.gada
15.augusta plkst. 14.00. Nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja attiecīgā
naudas summa ir ieskaitīta šo noteikumu 3.8.punktā norādītajā bankas kontā.
4.3.
Izsolē nosolītā cena uzskatāma par Objekta izpirkšanas maksu. Atsavināmais Objekts
atsavināms pircējam, kas izsolē nosolīs visaugstāko cenu.
4.4.
Izsolē nosolītā cena jāsamaksā 3.8. punktā noteiktā kārtībā. Samaksa par atsavināmo
Objektu tiek realizēta, pārskaitot naudu Apes novada pašvaldības kontā Nr. LV93TREL9802039031000;
banka: Valsts kase; Bankas kods: TRELLV22. Visa izsolē nosolītā cena, tai skaitā, iemaksātais
nodrošinājums, tiek uzskatīta par Objekta pirkuma maksu. Izsoles reģistrācijas maksa netiek ierēķināta
atsavināmā Objekta pirkuma maksā.
4.5.
Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt Objektu, iepazīties ar izsoles noteikumiem un saņemt
sīkāku informāciju par atsavināmo Objektu Apes novada domē Stacijas iela 2, Apē, pašvaldības pilnvarotā
persona minētajos jautājumos – Jurijs Ronimoiss tālr. +37126521637.
4.6.
Izsoles dalībniekiem – fiziskām personām, kas vēlas reģistrēties, lai piedalītos izsolē
Objekta pirkšanai jāiesniedz izsoles rīkotājai šādi dokumenti:
4.6.1. Apes novada domei adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties atsavināmo Objektu
saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem;
4.6.2. bankas dokuments par nodrošinājuma iemaksu;
4.6.3. bankas dokuments par izsoles reģistrācijas maksas samaksu;
4.6.4. noteiktajā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt fizisku personu izsolē (uzrādot pasi) – ja to
pārstāv cita persona;
4.7.
Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti.
4.8.
Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.

4.9.
Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku reģistrācijas žurnālā. Izsolē var
piedalīties, ja pieteikums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles priekšnoteikumi.
4.10. izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms izsoles sākšanas izsoles noteikumu eksemplārā
apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem;
4.11. izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam izpaust jebkādas ziņas par
reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.
5.
Izsoles process
5.1.
Izsoles dalībnieki uz atsavināmā Objekta izsoli var reģistrēties līdz 2019.gada 15.augusta
plkst.14.00 Apes novada domē, klienta centrā (darbdienās no plkst.9.00 līdz plkst.16.00), Stacijas iela 2,
Apē, vai ieejot izsoles telpā.
5.2.
Pie ieejas izsoles telpā, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram (protokolistam) personas
apliecību, vai pilnvarojumu pārstāvēt personu izsolē, uz kuras pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka
reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram.
5.3.
Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vairākiem reģistrētajiem izsoles
dalībniekiem, izsoles vadītājs izsoli atliek uz divām stundām, bet pēc tam, ja neierodas citi uz izsoli
reģistrējušies izsoles dalībnieki, atsavināmo Objektu piedāvā pirkt vienīgajam izsoles dalībniekam, ja viņš
pārsola atsavināmā Objekta izsoles sākumcenu.
5.4.
Ja kāds(i) no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem neierodas uz izsoli noteiktajā laikā, izsoles
vadītājam ir tiesības pārcelt izsoles sākumu par 30 minūtēm vēlāk.
5.5.
Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus apstiprināt gatavību iegādāties
Objektu par izsoles sākumcenu.
5.6.
Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Katrs šāds
solījums ir dalībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsolāmā Objekta cenu par noteikto cenas
paaugstinājuma soli (EUR 100,00). Ja neviens no dalībniekiem pēdējo augstāko cenu nepārsola, izsoles
vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu.
5.7.
Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena atsavināmais Objekts ir pārdots personai,
kas nosolījusi pēdējo augstāko cenu.
5.8.
Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši vienu un to pašu cenu, priekšroka pirkt Objektu ir
dalībniekam, kurš pirmais no viņiem saņēmis izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību.
5.9.
Visaugstāko cenu nosolījušā dalībnieka nosaukums, reģistrācijas numurs un nosolītā cena
tiek ierakstīta protokolā.
5.10. Drošības nauda tiek atmaksāta šādos gadījumos: tiem izsoles dalībniekiem, kuri nav
nosolījuši pārdodamo Objektu un, ja izsole ir atzīta par spēkā neesošu rīkotāja vainas dēļ.
5.11. Objekts tiek uzskatīts par pārdotu ar brīdi, kad pircējs, kas nosolījis pēdējo augstāko cenu, ar
savu parakstu izsoles dalībnieku sarakstā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai un
paraksta izsoles protokolu.
5.12. Izsoles dalībnieks, kurš Objektu nosolījis, bet neparakstās izsoles dalībnieku sarakstā un
protokolā, uzskatāms par atteikušos no nosolītā Objekta. Šajā gadījumā izsoles komisija ir tiesīga attiecīgo
dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas maksa un nodrošinājums.
Tad pārsolītajam pircējam izsoles komisija piedāvā pirkt atsavināmo Objektu par viņa paša nosolīto
augstāko cenu.
5.13. Ja izsolē par atsavināmo Objektu pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vairāki dalībnieki,
priekšroka pirkt Objektu ir dalībniekam, kurš pirmais no viņiem saņēmis izsoles dalībnieka reģistrācijas
apliecību.
5.14. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks ar parakstu apliecina izsoles
dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu.
5.15. Pēc izsoles protokola parakstīšanas dalībnieks, kurš nosolījis Objektu, nedēļas laikā saņem
uzaicinājumu parakstīt īpašuma pirkuma līgumu.
5.16. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, mēneša laikā kopš uzaicinājuma
saņemšanas dienas, neparaksta pirkuma līgumu, viņš zaudē tiesības uz atsavināmo Objektu. Izsole šajā
gadījumā tiek atzīta par nenotikušu. Reģistrācijas maksa un nodrošinājums attiecīgajam dalībniekam netiek
atmaksāts.
5.17. Dalībniekiem, kuri ir reģistrējušies, bet nav ieradušies uz izsoli, nodrošinājums tiek
atmaksāts nedēļas laikā, bet reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.
5.18. Reģistrācijas maksa tiek atmaksāta, ja izsole ir atzīta par spēkā neesošu izsoles rīkotāja

vainas dēļ.
5.19. Izsole uzskatāma par spēkā neesošu, ja:
5.19.1. informācija par Objekta pārdošanu nav bijusi publicēta laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un
Apes novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Apes novada ziņas”, pašvaldības mājas lapā
www.apesnovads.lv. vai, ja izsole tikusi izziņota, pārkāpjot šos noteikumus;
5.19.2. tiek konstatēts, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai nepareizi
noraidīts kāds pārsolījums;
5.19.3. tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt kādu no piedalīšanās izsolē;
5.19.4. Objektu pirkusi persona, kurai nav tiesību piedalīties izsolē;
5.19.5. dalībnieku reģistrācija un izsole notiek citā vietā un laikā, kas neatbilst laikrakstos
publicētajai informācijai;
5.19.6. nav ievēroti izsoles noteikumi.
5.20. Izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles apstiprina Apes novada domes Īpašumu
atsavināšanas komisija, pievienojot izsoles protokolu.
5.21. Pirkuma līgumu sagatavo un paraksta divu nedēļu laikā no izsoles protokola
apstiprināšanas.
5.22. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, atsakās parakstīt pirkuma līgumu, kurš
sastādīts atbilstoši atsavināmā Objekta izsoles noteikumiem, vai atsakās no tā pēc līguma parakstīšanas,
viņš zaudē tiesības uz nosolīto Objektu. Reģistrācijas maksa un nodrošinājums šādam dalībniekam netiek
atmaksāti. Tādā gadījumā tiek izziņota atkārtota izsole.
5.23.
Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu vai spēkā neesošu pieņem Apes novada dome.
Sūdzības par komisijas darbību iesniedzamas Apes novada domes priekšsēdētājam 5 (piecu) dienu laikā
kopš izsoles.

Domes priekšsēdētājs
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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 27.jūnijā

Sēdes protokols Nr. 9, 9.p .
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 106
Apē

Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma – ½ domājamās daļas būvju īpašuma Pasta ielā 23,
Apē, Apes novadā, kadastra numurs 3605 503 0708, nepārņemšanu Apes novada pašvaldības
īpašumā
Apes novada pašvaldība ir saņēmusi Valsts ieņēmumu dienesta 2019.gada 7.jūnija vēstuli
Nr.4.5.1-6/41155, kas reģistrēta 10.06.2019. ar Nr.A3-12-1/725, kurā tiek lūgts sniegt informāciju,
vai nekustamais īpašums – ½ domājamās daļa no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 3605
003 0728 001, palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 3605 003 0728 002, palīgēkas ar kadastra
apzīmējumu 3605 003 0728 003, palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 3605 003 0728 004, palīgēkas
ar kadastra apzīmējumu 3605 003 0728 005, adresē Pasta iela 23, Apē, Apes novadā, ir
nepieciešams pašvaldībai īpašumā. Vēstulei pievienots 2019.gada 6.jūnija valstij piekritīgās mantas
pieņemšanas nodošanas akts Nr.021449 un Latvijas Republikas Vidzemes rajona tiesas 2019.gada
12.marta spriedums lietā Nr.C-1236-19/14 (turpmāk – Spriedums).
Spriedumā nekustamā īpašuma (būvju īpašuma) Pasta iela 23, Ape, Apes novads, ½
domājamā daļa atzīta par bezīpašnieka mantu un tā piekritīga valstij.
Ēku /būvju/ īpašums, kadastra numurs 3605 503 0708, izvietots uz zemes vienības ar
kadastra numuru 3605 003 0728 ar 2902 m2 platību. Zemes īpašnieks, kurš ir arī būvju īpašuma
Pasta iela 23, Ape, Apes novads, otras ½ domājamās daļas īpašnieks R.Z., savas īpašumtiesības
nostiprinājis Apes pilsētas zemesgrāmatas nodalījumos Nr. 100000267245 un Nr.100000248196.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta pirmā daļa nosaka, valsts
nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības atvasinātas publiskas personas īpašumā. Ministru
kabinets lēmumā par valsts nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības atvasinātas publiskas
personas īpašumā nosaka, kādu atvasinātas publiskas personas funkciju vai deleģēta pārvaldes
uzdevuma veikšanai nekustamais īpašums tiek nodots.
Kaut arī, pamatojoties uz Ministru kabineta 2013.gada 26.novembra noteikumu Nr.1354
„Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez
maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā” 32.4.apakšpunktu,valstij
piekritīgā nekustamā īpašuma (būvju īpašuma) Pasta iela 23, Ape, Apes novads, ½ domājamo daļu
sastāvošu no ēkām /būvēm/ - dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 3605 003 0728 001,
palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 3605 003 0728 002, palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 3605
003 0728 003, palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 3605 003 0728 004, palīgēkas ar kadastra
apzīmējumu 3605 003 0728 005, var nodot bez maksas pašvaldībai. Pašvaldībai šāda īpašuma
pārņemšana, pieļaujama pašvaldības funkciju veikšanai, kas konkrētajā gadījumā varētu būt - sniegt
palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā. Tomēr, pašvaldības ieskatā, turpmākā
nākotnē pārņemtā īpašuma apsaimniekošana var būt apgrūtinoša, neracionāla un nelietderīga, jo šis
īpašums atrodas uz privātai personai piederošas zemes, kurai pieder arī otra ½ domājamā daļa no
šīm būvēm.
Pašvaldība nevar identificēt mērķi, kādai likumā „Par pašvaldībām” 15.pantā noteiktai
pašvaldību funkcijas realizēšanai nekustamais īpašums varētu tikt izmantots, kā arī pašvaldība

2019.gada budžetā nav paredzējusi līdzekļus jauniegūtā īpašuma sakārtošanai un
apsaimniekošanai. Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju par augstākminēto nekustamo
īpašumu, pašvaldības ieskatā ēku /būvju/ racionālāka ieguve īpašuma tiesību pilnīgai izmantošanai
ir ēku /būvju/ atsavināšana zemes un būvju otras ½ domājamās daļas īpašniekam.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 14.panta otrās
daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 21.panta otro daļu, Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo daļu, Apes novada domes
Finanšu un tautsaimniecības pastāvīgās komitejas 20.06.2019.sēdes lēmumu (prot.Nr.6, 8.p.), Apes
novada dome nolemj:
1. Nepārņemt Apes novada pašvaldības īpašumā valstij piekritīgo nekustamo īpašumu ½
domājamās daļas būvju īpašuma Pasta ielā 23, Apē, Apes novadā, kadastra numurs 3605 503 0708.
2. Uzdot kancelejas vadītājai Ivetai Indriksonei nosūtīt Valsts ieņēmumu dienestam pieņemtā
lēmuma norakstu.
Lēmumu izsūtīt:
- Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu parādu piedziņas pārvaldei - elektroniski
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2019.gada 27.jūnijā
Sēdes protokols Nr. 9, 10.p
.
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 107
Apē
Par saistošo noteikumu Nr.13 /2019 “Par grozījumiem Apes novada domes 28.03.2019.
saistošajos noteikumos Nr. 8/2019 „Par Apes novada pašvaldības budžetu 2019.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 2019.gadam”, Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas
20.06.2019. lēmumu (prot. Nr.6, 9.p.),
Apstiprināt Apes novada domes 27.06.2019. saistošos noteikumus Nr. 13/2019
“Par
grozījumiem Apes novada domes 28.03.2019. saistošajos noteikumos Nr. 8/2019 „Par Apes
novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”” .
Pielikumā :
1. Saistošie noteikumi Nr.13/2019 “Par grozījumiem Apes novada domes 28.03.2019.
saistošajos noteikumos Nr. 8/2019 „Par Apes novada pašvaldības budžetu
2019.gadam””uz 2 lpp. ar 1. pielikumu uz 2 lpp., 2.pielikumu uz 1 lpp,
3.pielikumu uz 4 lpp. un 5.pielikumu uz 4 lpp.
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Sēdes protokols Nr. 9, 10. p

Apē
Apes novada domes 27.06.2019. saistošie noteikumi Nr.13/2019
“Par grozījumiem Apes novada domes 28.03.2019. saistošajos noteikumos
„Par Apes novada pašvaldības budžetu 2019.gadam””

Nr. 8/2019

apstiprināti ar Apes novada domes
27.06.2019. lēmumu Nr.107 (prot.Nr.9,
10.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 28.03.2019. saistošajos noteikumos Nr. 8/2019
„Par Apes novada pašvaldības budžetu 2019.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 2019.gadam:
1.1. kārtēja gada ieņēmumos
5 448 511 EUR
1.2. izdevumos atbilstoši valdības funkcijām un
ekonomiskajām kategorijām
1.3. aizdevumu atmaksājamās pamatsummas
1.4. aizņēmumi no Valsts kases
3. Apstiprināt līdzekļu atlikumu uz 2019.gada beigām,
t.sk. finansējums projektiem pēc līguma

6 396 921 EUR
731 889 EUR
705 391 EUR
406 173 EUR

4. Apstiprināt Apes novada pašvaldības domes pamatbudžeta 2019.gada ieņēmumus atbilstoši
ieņēmumu veidiem, izdevumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskām kategorijām saskaņā
ar 1.pielikumu.
1.2.Izteikt nodaļas “Speciālais budžets ” 5.punkta 5.1. 5.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
Speciālais budžets (bez ziedojumiem un dāvinājumiem)
5. Apstiprināt Apes novada pašvaldības domes speciālo budžetu (bez ziedojumiem un
dāvinājumiem) 2019.gadam:

5.1. kārtēja gada ieņēmumos

166 308 EUR

5.2. izdevumos atbilstoši valdības funkcijām un
ekonomiskajām kategorijām

201 589 EUR

-------------------8. Apstiprināt Apes novada pašvaldības domes speciālā budžeta 2019.gada ieņēmumus atbilstoši
ieņēmumu veidiem, izdevumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskām kategorijām saskaņā
ar 2.pielikumu.
1.3 Izteikt 3. pielikumu jaunā redakcijā.
1.4. Izteikt 5. pielikumu jaunā redakcijā.
PielikumāPielikumāPielikumāPielikumā-

1.pielikums;
2.pielikums;
3.pielikums;
5.pielikums;
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Sēdes protokols Nr. 9, 10.1.p .
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 108
Apē

Par grozījumu Apes novada domes 28.03.2019. lēmumā Nr.39 “ Par Apes novada
pašvaldības autoceļu fonda mērķdotācijas 2019.gadam sadalījumu un izlietošanas vidējā
termiņa programmas 2019. – 2021.gadam apstiprināšanu”
Pamatojoties uz Ministru kabineta 11.03.2008. noteikumu Nr.173 „Valsts pamatbudžeta
valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 24.punktu, Apes novada
domes 29.01.2015. noteikumiem Nr.1/2015 “Apes novada pašvaldības autoceļu fonda
mērķdotācijas pārvaldīšanas kārtība”, Apes novada dome Nolemj:
1. Izdarīt šādu grozījumu Apes novada domes 28.03.2019. lēmumā Nr.39 “ Par Apes
novada pašvaldības autoceļu fonda mērķdotācijas 2019.gadam sadalījumu un izlietošanas vidējā
termiņa programmas 2019. – 2021.gadam apstiprināšanu”:
1.1. Izteikt pielikumu jaunā redakcijā - pielikums Nr.1 uz 1 lapas.

Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

Apstiprināts ar Apes novada domes
28.03.2019 lēmumu Nr.39 (protokols Nr.5, 1.1.p.)
Ar grozījumiem Apes novada domes
27.06.2019 lēmums Nr.108 (protokols Nr.9, 10.1..p.)

APES NOVADA PAŠVALDĪBAS CEĻU UN IELU FONDA
VIDĒJĀ (TRIJU GADU) TERMIŅA PLĀNS 2019. – 2021.GADAM

Ceļu un ielu fonda vidējā termiņa plāns 2018. – 2020.gadam,
EUR

Teritorijas
nosaukums
Apes novads

Plāns
183 217 ,-

2019.gads
183 217-, t.sk.:
Autoceļu un ielu uzturēšanai
Autoceļu un ielu būvniecībai, tai skaitā
atjaunošanai, pārbūvei un nojaukšanai

Pavisam kopā

Domes priekšsēdētājs

183 217 ,-

94 426,-

2020.gads
149 053,136 517,-

2021.gads
149 053,136 517,-

Kopā
479 068 ,403 460,-

86 536 ,-

12 536,-

12 536,-

75 608,-

149 053,-

149 053,-

479 068,-
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Sēdes protokols Nr. 9, 11.p
.
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 109
Apē

Par atbalstu bērnu un jauniešu nometnei Gaujienā
Izskatot biedrības “Vītolēni” valdes locekles Ilzes Dāves 19.06.2019. iesniegumu par atbalstu
sporta nometnei “Skrienam kopā”Apes novada bērniem un jauniešiem Apes novada Gaujienas
pagastā 2019.gada 30.jūlijā – 2.augustā, un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības pastāvīgās komitejas 20.06.2019. lēmumu (prot.Nr.6, 15.p.), Apes novada dome
nolemj:
1. Piešķirt finansējumu biedrībai “Vītolēni” Apes novada bērnu un jauniešu sporta nometnes
dalībnieku ēdināšanas izdevumu daļējai apmaksai EUR 333,00 (trīs simti trīsdesmit trīs
euro,00 centi) apmērā.
2. Finanšu un grāmatvedības nodaļai nodrošināt finansējuma ieskaitīšanu biedrības “Vītolēni”
kontā.
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Sēdes protokols Nr. 9, 12.p
.
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 110
Apē

Par Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas vienreizējo sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu
apstiprināšanu vasaras skolēnu nometņu laikā
Saskaņā ar Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas, 18.06.2019. iesniegumu, kas saņemts un reģistrēts
Apes novada domē 19.06.2019. ar Nr.A3-12-1/758 par maksas pakalpojumu izcenojumu
apstiprināšanu nometņu dalībniekiem vasarā, kuri izmantos Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas telpas
un sporta zāles nometnes laikā, un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 14. punkta g) apakšpunktu, Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības pastāvīgās komitejas 20.06.2019. lēmumu (prot.Nr.6, 17.p.), Apes novada dome
nolemj:
1. Apstiprināt vienreizēju maksas pakalpojumu vasaras skolēnu nometņu norises laikā:
1.1.Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas sporta zāles izmantošana - EUR 2.20 (divi euro, 20
centi) personai/diennakts (Suma bez PVN);
1.2.Izmitināšana Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas telpās – EUR 3.71 (trīs euro, 71 cents)
personai/diennakts (Summa bez PVN).
2. Izcenojumi spēkā no 01.07.2019. līdz 31.08.2019. (ieskaitot).
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
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Sēdes protokols Nr. 9, 13.p
.
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 111
Apē

Par grozījumiem Gaujienas pamatskolas sniegto maksas pakalpojumu izcenojumos
Ņemot vērā Gaujienas pamatskolas direktores Vitas Andersones 14.06.2019 iesūtīto priekšlikumu,
un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14. punkta g) apakšpunktu un
Apes novada domes sēdes 30.05.2019 lēmumu Nr.81, protokols Nr. 8, 3.p., Apes novada domes
Finanšu un tautsaimniecības pastāvīgās komitejas 20.06.2019. lēmumu (prot.Nr.6, 13.p.), Apes
novada dome nolemj:
1. Izdarīt Gaujienas pamatskolas sniegto maksas pakalpojumu izcenojumos, Apes novada domes
30.08.2018. lēmuma Nr. 120 (prot.Nr.11, 10.p.) pielikumā sekojošus grozījumus:
1.1 Izteikt pielikuma 3. sadaļu sekojoši:

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

3 Komunālo maksājumu tarifi
3.2 Aukstais ūdens
3.3 Kanalizācija

Mērvienības

1m3
1m3

Cena bez
PVN (EUR)

1.38
1.39

PVN
(EUR)

Cena ar
PVN (EUR)

1.38
1.39

1.2. Papildināt 3. sadaļu ar 3.7 ,3.8,3.9 apakšpunktiem šādā redakcijā:
3.7 Dzīvoklis "Internātskola"
3.8 Aukstais ūdens

1m3

1.38

1.38

3.9 Kanalizācija

1m3

1.39

1.39

1.3. Papildināt 4. sadaļu ar 4.1, 4.2. apakšpunktiem šādā redakcijā:
4.1 Aukstais ūdens
4.2 Kanalizācija

1m3
1m3

1.4 Papildināt noteikumus ar 9.punktu šādā redakcijā:
9 Dzīvojamā māja "Rīti" bez ūdens
skaitītājiem
9.1 Ūdens noramatīvais patēriņš
EURO/uz

1.38
1.39

1.38
1.39

8.28

8.28

atbilstoši būvnormatīvam
200l/diennaktī uz 1 iedzīvotāju
(200l*30d=6m3/mēn)
Kanalizācijas notekūdeņu
9.2 novadīšana atbilstoši piegādātā ūdens
daudz.
2.

iedzīvotāju
mēnesī

EURO/uz

8.34

iedzīvotāju
mēn.

Lēmums stājas spēkā ar 2019.gada 1.jūliju.
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