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
Sēdes protokols Nr. 11, 1.1.p .

2019.gada 29.augustā
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 130
Apē

Par Apes novada domes 25.07.2019. saistošo noteikumu Nr.14/2019 „Apes novada pašvaldības
aģentūras „Apes kultūras un tūrisma centrs” NOLIKUMS” precizēšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu,
27.punktu, 43.panta trešo daļu, Publisko aģentūru likuma 2.panta otro daļu un 16.panta otro daļu,
Apes novada domes 2019.gada 25.jūlija lēmumu Nr.123 “Par Apes novada domes 25.07.2019.
saistošo noteikumu Nr.14/2019 „Apes novada pašvaldības aģentūras „Apes kultūras un tūrisma
centrs” Nolikums”” apstiprināšanu”(protNr.10, 12.p.), ievērojot Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas 2019.gada 12.augusta atzinumu Nr.1-18/7629 “Par saistošajiem noteikumiem
Nr.14/2019”,
Apes novada dome nolemj:
1. Izdarīt Apes novada domes 25.07.2019. saistošajos noteikumos Nr.14/2019 „Apes novada
pašvaldības aģentūras „Apes kultūras un tūrisma centrs” NOLIKUMS” (turpmāk – saistošie
noteikumi) šādus precizējumus:
1.1. Izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
„Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 16.panta otro un ceturto daļu”.
1.2. Svītrot saistošo noteikumu 7.punktu;
1.3. Izteikt 9.2. punktu šādā redakcijā;
„9.2. attīstīt kultūras un tūrisma pakalpojumu daudzveidību, tūrismu, kā kultūras mantojuma
un kultūrvides mijiedarbību, nodrošinot iedzīvotājiem un novada viesiem līdzdalības un brīvā
laika pavadīšanas iespējas”.
1.4. Svītrot saistošo noteikumu 9.7.punktu;
1.5. Izteikt 9.14. punktu šādā redakcijā:
„9.14. popularizēt Apes novada kultūras un tūrisma objektus, nodrošināt informācijas
sniegšanu un tās publisku pieejamību par tūrisma iespējām un objektiem un pasākumiem
novada administratīvajā teritorijā”.
1.6. Svītrot saistošo noteikumu 9.17.punktu.
1.7. Izteikt 12. punktu šādā redakcijā:
„12. Šo noteikumu 9. punktā minētās funkcijas Aģentūra veic atbilstoši Aģentūras vidēja
termiņa darbības un attīstības stratēģijai un saskaņā ar saistošajos noteikumos noteikto
kompetenci.”
1.8. Izteikt 18.2. punktu šādā redakcijā:
„18.2. nodrošina Aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģijas, budžeta un kārtējā gada
budžeta un darba plāna izpildi.”
1.9. Izteikt 18.4. punktu šādā redakcijā:
„18.4. sniedz Domes priekšsēdētājam, nepieciešamo informāciju un priekšlikumus par
Aģentūras darbības stratēģiju un nozīmīgiem jautājumiem, kas saistīti ar Aģentūras
pastāvīgo darbību tās kompetencē esošo jautājumu risināšanā.”

1.10. Izteikt 18.6. punktu šādā redakcijā:
„18.6.sagatavo Aģentūras struktūras un amata vienību saraksta projektu, nodrošina
Aģentūras personāla vadību un attīstību, pieņem darbā un atbrīvo no darba Aģentūras
darbiniekus, nosaka viņu kompetenci un atbildību.”
1.11.Svītrot saistošo noteikumu 18.7., 18.8., 18.9., 18.10., 18.12., 18.13. un 18.14..punktu.
1.12. Izteikt 27. punktu šādā redakcijā:
„27. Aģentūra ir tiesīga atvērt kontu, saskaņojot to ar Domi, finanšu līdzekļu apgrozījumam
un uzkrājumiem. Aģentūrai ir sava veidlapa un zīmogs ar Aģentūras pilnu nosaukums.”
1.13. Izteikt 28. punktu šādā redakcijā:
„28.Aģentūra kārto grāmatvedības uzskaiti un sniedz pārskatus likumā „Par budžetu un
finanšu vadību noteiktajā kārtībā.””
1.14. Svītrot saistošo noteikumu 31.punktu;
1.15. 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 25.07.2019. saistošo noteikumu Nr.14/2019 „Apes
novada pašvaldības aģentūras „Apes kultūras un tūrisma centrs” NOLIKUMS” uz 5 (piecām)
lapām un paskaidrojuma rakstu uz 1 (vienas) lapām.
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SATUR IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJU

LATVIJAS REPUBLIKA
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Sēdes protokols Nr. 11, 1.2.p .
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 131
Apē

Par Apes novada pašvaldības aģentūras “Apes kultūras un tūrisma centrs”
direktora apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās
daļas 9.punktu, Publisko aģentūru likuma 21.panta ceturto daļu, Apes novada pašvaldības domes
25.07.2019. saistošo noteikumu Nr. 14/2019 Apes novada pašvaldības aģentūras „Apes kultūras un
tūrisma centrs” NOLIKUMA 16.punktu, Apes novada domes 25.07.2019. lēmumu Nr. 127
(prot.Nr.10, 14.p.) “Apes novada pašvaldības aģentūras “Apes kultūras un tūrisma centrs” direktora
pretendentu atlases KĀRTĪBAS NOLIKUMS” 1.1., 3.14. punktu, Apes novada pašvaldības
aģentūras “Apes kultūras un tūrisma centrs” direktora pretendentu atlases komisijas 29.08.2019.
sēdes protokolu Nr.1, Apes novada dome nolemj:
1.

Apstiprināt Ivetu KOVTUŅENKO, personas kods xxxxxx-xxxxx, par Apes novada
pašvaldības aģentūras “Apes kultūras un tūrisma centrs” direktoru ar 2019.gada 2.septembri,
uz pieciem gadiem, nosakot pārbaudes laiku trīs mēneši.

2. Darba līgumu ar Apes novada pašvaldības aģentūras “Apes kultūras un tūrisma centrs” direktoru
noslēgt Apes novada domes priekšsēdētājam.
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Lēmuma publikācijā personas dati aizsargāti saskaņā ar likuma Fizisko personu datu apstrādes
likuma 25.panta trešo daļu.
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Sēdes protokols Nr. 11, 2.p
.
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 132
Apē

Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3605 003 0653
Apes pilsētā sagatavošanu atsavināšanai
Izskatot Ilzes DILĀNES, personas kods xxxxxx-xxxxx, 08.08.2019.iesniegumu, kas reģistrēts ar
Nr. A3-16/168, par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3605 003 0653 ar
platību 200 m2 nodošanu atsavināšanai, un izvērtējot šīs zemes vienības nepieciešamību Apes novada
pašvaldībai tās funkciju veikšanas vajadzībām, konstatēts, ka attiecīgais zemes gabals Apes novada
pašvaldībai nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai un ir nododams atsavināšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmā daļas 17.punktu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības
komitejas 22.08.2019. sēdes lēmumu (prot.Nr.8, 2.p.), Apes novada dome nolemj:
1. Sagatavot atsavināšanai Apes novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 3605 003 0653, Apes pilsētā, ar platību 200 m2.
2. Slēgt vienošanos ar atsavināšanas pieteicēju Ilzi DILĀNI par avansa maksājuma EUR
500,00 (pieci simti euro 00 centi) samaksu, kas izmantojams zemes vienības sagatavošanai
atsavināšanai. Iemaksātais avanss netiek atmaksāts, ja zemes vienība netiek atsavināta.
3. Uzdot Teritorijas attīstības nodaļas vadītājam J.Ronimoisam pēc vienošanās noslēgšanas
reģistrēt zemesgrāmatā uz Apes novada pašvaldības vārda zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 3605 003 0653, Apes pilsētā ar platību 200 m2.
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.
Lēmuma publikācijā personas dati aizsargāti saskaņā ar likuma Fizisko personu datu apstrādes
likuma 25.panta trešo daļu.
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Sēdes protokols Nr. 11, 3.p .

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 133
Apē
Par nomas līgumu par neapbūvēta zemes gabala iznomāšanu darbības termiņa pagarināšanas
nosacījumiem
Ņemot vērā uzņēmēju ierosinājumus par uzņēmējdarbībai iznomātās zemes nomas līguma
termiņu pagarināšanu, pamatojot šo ierosinājumu, ka nomas līguma termiņš 5 gadi ir pārāk īss, lai
plānotu ilgtspējīgu lauksaimniecisko darbību, nav iespējams ekonomiski ievērot augseku, nespējo
prognozēt notikumus pēc līgumā noteiktā nomas termiņa beigām un , ka pastāv iznomātās zemes
noplicināšanas risks, Apes novada dome izvērtēja normatīvajos aktos paredzētās iespējamās rīcības
šādos gadījumos.
Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes
nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk – noteikumi) 32.punkts nosaka, ka neapbūvēta
zemesgabala nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē. Iznomātājs pieņem lēmumu par
piemērojamo izsoles veidu, nodrošina izsoles atklātumu un dokumentē izsoles procedūru. Šo
noteikumu 53. punktā noteikts, ka iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt
lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli). Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot
nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu, kas maksimāli
ir 30 gadi.
Noteikumu 54.punktā noteikts,, ka nomas līgumu ar nomnieku nepagarina, ja pēdējā gada
laikā no dienas, kad iesniegts pieteikums par nomas līguma pagarināšanu, iznomātājs ir vienpusēji
izbeidzis ar šo nomnieku noslēgto līgumu par īpašuma lietošanu, jo nomnieks nav pildījis līgumā
noteiktos pienākumus, vai stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata tiek izbeigts ar iznomātāju
noslēgts līgums par īpašuma lietošanu nomnieka rīcības dēļ, kā arī šo noteikumu 55.punkts nosaka,
ka iznomātājam nomas līgumu ar nomnieku ir tiesības nepagarināt, ja pēdējā gada laikā no dienas,
kad iesniegts pieteikums par nomas līguma pagarināšanu, nomnieks nav labticīgi pildījis ar
iznomātāju noslēgto līgumu par īpašuma lietošanu, tai skaitā tam ir bijuši vismaz trīs maksājumu
kavējumi, kas kopā pārsniedz vienu nomas maksas aprēķina periodu, vai iznomātājam zināmi
publiskas personas nekustamā īpašuma uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu maksājumu parādi,
vai nomniekam ir jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju.
Lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, mudinātu nomniekus savlaicīgi
veikt nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus, uzlabotu pašvaldības teritorijas
sakoptību un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a
apakšpunktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1
panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53., 54., 55. un 56. Punktu, Apes novada domes
Finanšu un tautsaimniecības komitejas 22.08.2019. sēdes lēmumu (prot.Nr.8, 4.p.), Apes novada
dome nolemj:
1. Noteikt nosacījumus, pie kuru izpildes var pagarināt noslēgto neapbūvētu zemes gabalu nomas
līguma termiņus uz pieciem gadiem, piemērojot aktuālu zemes nomas maksu:

1.1. Nomnieks ir labticīgi pildījis spēkā esošā zemes nomas samaksas nosacījumus, (nomas
maksas un nekustamā īpašuma nodokļa) vai pēdējā gada laikā no dienas, kad iesniegts
pieteikums par nomas līguma pagarināšanu, kavējis samaksa termiņu ne vairāk kā divas
reizes, kas kopā ir mazāk par vienu maksājuma aprēķina periodu.
1.2. Nomnieks ir labticīgi pildījis ar iznomātāju noslēgto līgumu par īpašuma lietošanu, tajā
skaitā apkopis iznomātam zemes gabalam pieguļošās teritorijas - joslu starp pašvaldības
ceļu un iznomāto zemes gabalu, izpļāvis meliorācijas novadgrāvjus, nav pieļāvis
lauksaimniecībā izmantojamās zemes aizaugšanu.
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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Sēdes protokols Nr. 11, 4.p .

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 134
Apē
Par Gaujienas pamatskolas sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu
Ņemot vērā Gaujienas pamatskolas direktores Vitas Andersones 18.08.2019 iesūtīto priekšlikumu,
un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14. punkta g) apakšpunktu un
Apes novada domes 30.05.2019. sēdes lēmumu Nr.81, (prot. Nr. 8, 3.p.), un Apes novada domes
Finanšu un tautsaimniecības komitejas 22.08.2019. sēdes lēmumu (prot.Nr.8, 5.p.), Apes novada
dome nolemj:
1. Apstiprināt Gaujienas pamatskolas sniegto maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar
pielikumu.
2. Lēmums stājas spēkā ar 2019.gada 1.septembri.
Pielikumā: Gaujienas pamatskolas sniegto maksas pakalpojumu izcenojumi.
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Sēdes protokols Nr. 11, 5.p .
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 135
Apē

Par pārdošanas cenas apstiprināšanu suvenīriem ar Apes novada logo
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 21.panta 14.punkta g)
apakšpunktu, Tūrisma likuma 8.panta 2., 4.punktu, un Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 22.08.2019. sēdes lēmumu (prot.Nr.8, 6.p.), Apes novada dome nolemj:
Apstiprināt pārdošanas cenas šādām precēm:
Nr.p.k.
1.
2.
3.

Nosaukums
Pildspalva, balta, ar Apes novada
logo, SP05900
Krūze ar Apes novada logo
(kastītē)
Biķeris ar Apes novada logo

Bez PVN
0.83

Pārdošanas cena, EUR
PVN 21%
Ar PVN
0.17
1.00

5.50

1.15

6.65

3.66

0.76

4.42

Pielikumā: tāme suvenīriem ar Apes novada logo uz 1 lpp.
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Sēdes protokols Nr. 11, 6.p .
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 136
Apē

Par grozījumiem Apes novada domes 28.02.2019. lēmuma Nr.25 „Par saziņas līdzekļu
izmaksu limitu un degvielas patēriņa normu un limitu noteikšanu transportlīdzekļiem un
tehnikai 2019.gadam Apes novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās”
Ņemot vērā, ka Apes novada pašvaldībā Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas vajadzībām,
iegādāts jauns pasažieru autobuss MERCEDES BENZ, nepieciešams veikt grozījumus Apes novada
domes 28.02.2019. lēmuma Nr.25 „Par saziņas līdzekļu izmaksu limitu un degvielas patēriņa
normu un limitu noteikšanu transportlīdzekļiem un tehnikai 2019.gadam Apes novada pašvaldības
iestādēs un struktūrvienībās” 4.pielikumā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas
19.punktu, 27.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 2.panta pirmo daļu, 3.pantu, un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas
22.08.2019. lēmumu (prot. Nr.8, 14.p.), Apes novada dome nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Apes novada domes 28.02.2019. lēmuma Nr.25 „Par saziņas līdzekļu izmaksu
limitu un degvielas patēriņa normu un limitu noteikšanu transportlīdzekļiem un tehnikai
2019.gadam Apes novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās” 4.pielikumā:
1.1. Papildināt 4.pielikumu ar 19. kārtas numuru, izsakot to šādā redakcijā:

Nr.p.k. Marka, modelis
19.

Autobuss pasažieru
MERCEDES BENZ

Numurs

Pirmās
reģ.
datums

Degvielas
veids

Norma
uz 100
km/l

DZ9249

2000

dīzeļdegviela

14

Limits
litri
Limits
2019.
litri
gadā mēnesī
1938

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
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tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2019.gada 29.augustā

Sēdes protokols Nr. 11, 7.p
.
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 137
Apē

Par līdzekļu piešķiršanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem
Ņemot vērā Apes novada pašvaldības aģentūras “Komunālā saimniecība” direktora
Gundara PIHĻA 14.08.2019. iesniegumu, kas saņemts Apes novada domē 14.08.2019. un reģistrēts
ar Nr. A3-21.1./ 949, par nepieciešamību palielināt budžetu Gaujienas pagasta katlu mājas apkures
katla nomaiņas papildus izdevumu segšanai un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta
otrās daļas 6.punktu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, atbilstoši
Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības patstāvīgās komitejas 22.08.2019. lēmumam
(protokols Nr.8, 12.p.),Apes novada dome nolemj:
1. Piešķirt EUR 4761,00 (četri tūkstoši septiņi simti sešdesmit viens euro, 00 centi) Gaujienas
pagasta katlu mājas apkures katla nomaiņas papildus izdevumu segšanai.
2. Finansējuma avots – Apes novada domes budžeta līdzekļi neparedzētiem gadījumiem.
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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 29.augustā
Sēdes protokols Nr. 11, 8.p .
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 138
Apē
Par grozījumiem Apes novada domes 2015. gada 26. jūnija lēmuma Nr.121 „Par
maksas pakalpojumu apstiprināšanu Apes novada domes administrācijā un domes iestādēs
un struktūrvienībās” (sēdes protokols Nr.8, 19.p.) 1.pielikumā un 4.pielikumā (Apes novada
Sociālais dienests, Virešu pagasta pārvalde)
Lai racionāli plānotu un izmantotu pašvaldības finanšu resursus, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.un 6.punktu, Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības
komitejas 22.08.2019. lēmumu Nr. (sēdes prot. Nr.), Apes novada dome nolemj:
1. Izdarīt Apes novada domes 2015. gada 26. jūnija lēmuma Nr.121 „Par maksas pakalpojumu
apstiprināšanu Apes novada domes administrācijā un domes iestādēs un struktūrvienībās” (turpmāk
– lēmums) 1.pielikumā šādu grozījumu:
Izteikt lēmuma 1.pielikuma 3.punktu “Maksas pakalpojumi Sociālais dienests” šādā
redakcijā:
Nr.pk.
3
3,1
3.1.1.
3.1.2.
3,2
3.2.1.
3,4
3.4.1.

Pakalpojuma veids

Mērvienības

Maksas pakalpojumi Sociālais dienests
Duša (trūcīgas ģimenes ar bērniem,
pensionāri, invalīdi, politiski
45min
represēti, Černobiļas AES dalībnieki)
bērniem
45min
pakalpojuma aprūpe mājās ņēmējiem
45min
Veļas mazgāšana (trūcīgas ģimenes
ar bērniem, pensionāri, invalīdi,
1 veļas
politiski represēti, Černobiļas AES
mazgāšanas cikls
dalībnieki)
pakalpojuma aprūpe mājās ņēmējiem
Veļas žāvēšana (trūcīgas ģimenes ar
bērniem, pensionāri, invalīdi,
1 veļas žāvēšana
politiski represēti, Černobiļas AES
cikls
dalībnieki)
pakalpojuma aprūpe mājās ņēmējiem

Cena bez
PVN
(EUR)

PVN
(EUR)

Cena ar
PVN
(EUR)

1,74

0,36

2,10

0,91
1,32

0,19
0,28

1,10
1,60

1,80

0,38

2,18

1,39

0,29

1,68

1.80

0,38

2,18

1,39

0,29

1,68

2. Izdarīt lēmuma 4.pielikuma 5.punktā „Maksas pakalpojumi Virešu pagasta pārvalde” šādus
grozījumus:
Svītrot 5.3., 5.4. un 5.5.apakšpunktus.
3. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 1.septembrī
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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 29.augustā

Sēdes protokols Nr. 11, 9.p .
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 139
Apē

Par grozījumiem Apes novada domes 24.03.2016. lēmumā Nr.44 „Par Apes novada Sociālā
dienesta noteikumu „Atbalsta pakalpojumi higiēnas nodrošināšanā” grozījumiem”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6. un 7.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punkta g) apakšpunktu un 27.punktu, Apes novada domes 29.08.2019.lēmumu Nr. (prot.Nr.p)
„Par grozījumiem Apes novada domes 2015. gada 26. jūnija lēmuma Nr.121 „Par maksas
pakalpojumu apstiprināšanu Apes novada domes administrācijā un domes iestādēs un
struktūrvienībās” (sēdes protokols Nr.8, 19.p.) 1.pielikumā un 4.pielikumā (Apes novada Sociālais
dienests, Virešu pagasta pārvalde)”, Apes novada pašvaldības Sociālā dienesta realizēto LEADER
projektu „Apes novada Sociālā dienesta alternatīvo pakalpojumu telpas pilnveidošana” un Apes
novada domes Sociālā dienesta nolikuma 12, 13.1, 15.3.punktu, kas nosaka kārtību, kā tiek organizēti
un sniegti sociālie pakalpojumi Apes novadā. kā arī veikto pārrēķinu faktiskajām izmaksām sniedzot
sociālos pakalpojumus higiēnas nodrošināšanai, saskaņā ar Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 22.08.2019. sēdes lēmumu (prot.Nr.8, 7.p.), Apes dome nolemj:
1. Negrozīt Apes novada domes 24.04.2016. lēmumu Nr.44 „Par Apes novada Sociālā dienesta
noteikumu „Atbalsta pakalpojumi higiēnas nodrošināšanā” grozījumiem” pielikumu Nr.1.
2. Segt starpību starp faktiskajām un apstiprinātajām izmaksām no Apes novada Sociālā dienesta
budžeta līdzekļiem saskaņā ar šī lēmuma pielikumu Nr.1.
3. Lēmums stājas spēkā ar 2019.gada 1.septembri.
Pielikumā: Par starpības segšanu starp faktiskajām un apstiprinātajām izmaksām Apes novada Sociālā
dienesta maksas pakalpojumu izcenojumos – uz 1 lpp.
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1.pielikums
Apes novada domes 29.08.2019.
Lēmumam Nr. 139 (prot. Nr.11, 9.p.)
Par starpības segšanu starp faktiskajām un apstiprinātajām izmaksām
Apes novada Sociālā dienesta maksas pakalpojumu izcenojumos
Pašvaldības
Apstipridotācija
Nr.p
Mērvienī- nātā cena
Pakalpojuma veids
(starpība
k.
bas
ar PVN
starp
(EUR)
faktisko un

Cena
bez
PVN
(EUR)

PVN
(EUR)

Faktiskā
cena
ar
PVN
(EUR)

apstiprināto
cenu)

1.

Maksas pakalpojumi Sociālais dienests
Duša (trūcīgas ģimenes ar bērniem,
pensionāri, invalīdi, politiski
45min
represēti, Černobiļas AES
dalībnieki)
bērniem
45min
pakalpojuma aprūpe mājās
45min
ņēmējiem
Veļas mazgāšana (trūcīgas ģimenes
ar bērniem, pensionāri, invalīdi,
politiski represēti, Černobiļas AES
dalībnieki)
pakalpojuma aprūpe mājās
ņēmējiem
Veļas žāvēšana (trūcīgas ģimenes ar
bērniem, pensionāri, invalīdi,
politiski represēti, Černobiļas AES
dalībnieki)
pakalpojuma aprūpe mājās
ņēmējiem

1 veļas
mazgāšana
s cikls

1 veļas
žāvēšana
cikls

Domes priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja

2,10

0,10

1,65

0,35

2,00

1,10

0,10

0,83

0,17

1,00

1,60

0,10

1,24

0,26

1,50

2,18

0,18

1,65

0,35

2,00

1,68

0,18

1,24

0,26

1,50

2,18

1,18

0,83

0,35

1,00

1,68

0,18

1,24

0,26

1,50

Astrīda HARJU

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 29.augustā

Sēdes protokols Nr. 11, 10.p .

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 140
Apē
Par nekustamā īpašuma “Lauri”, kadastra Nr. 3625 003 0218, Apes pagasts, Apes novads,
pārdošanu izsolē par samazinātu cenu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ar Apes domes 2019. gada 27.jūnija lēmumu Nr. 105 „Par nekustamā īpašuma “Lauri” ,
kadastra Nr. 3625 003 0218, Apes pagasts Apes novads, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu
apstiprināšanu” atsavināšanai tika nodots zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 3625 003 0069,
Apes pagastā, Apes novadā. Paziņojums par zemes gabala pārdošanu tika publicēts laikrakstā
“Latvijas Vēstnesis” 2019.gada 10.jūlijā. Līdz lēmumā noteiktai dienai – 2019.gada 15.augusta
plkst. 14:00, netika saņemts neviens pieteikums par dalību izsolē, netika iemaksāts izsoles
nodrošinājums un izsoles dalības maksa. Līdz ar to nav pārsolīta izsoles sākuma cena. Atbilstoši
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmajai daļai, šādā gadījumā var:
1) rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma
atsavināšanu (9.pants), var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem;
2) rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību;
3) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai.
Izvērtējot lietas apstākļus, Apes novada dome secina, ka būtu lietderīgi rīkot jaunu izsoli ar
samazinātu nosacīto cenu, tādējādi likvidējot zemes starpgabalus un veicinot zemes gabalu
konsolidāciju.
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 pirmo daļu, 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 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 3 200,00 (trīs tūkstoši divi simti
euro, 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 saskaņā ar lēmuma
pielikumu.
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 29.augusta lēmumam Nr. 140
(prot. 11, 10.p.)
Nekustamā īpašuma “Lauri”, kadastra Nr. 3625 003 0218, Apes pagasts, Apes novads,
IZSOLES NOTEIKUMI
Izdoti saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu
I. Vispārīgais jautājums
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.

II.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 3 200,00 (trīs tūkstoši divi simti euro, 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 17.oktobrī 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

Apes novada domes Īpašumu atsavināšanas komisija
EUR 3 200,00 (trīs tūkstoši divi simti euro, 00 centi)
EUR 100,00 (viens simts euro, 00 centi)
10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma

3.7.
3.8.

sākumcenas - EUR 320,00 (trīs simti divdesmit euro,
00 centi)
EUR 20,00 ( divdesmit euro, 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 reģistrācijas maksa
Samaksas kārtība

IV.

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 – EUR 320,00
(trīsi simti divdesmit euro, 00 centi) un reģistrācijas maksa EUR 20,00 (divdesmit euro, 00 centi) līdz
2019.gada 17.oktobra 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.Izsoles dalībniekiem – juridiskām personām, kas vēlas reģistrēties, lai piedalītos izsolē Objekta
pirkšanai, jāiesniedz izsoles rīkotājam šādi dokumenti:
4.7.1.Apes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties atsavināmo
Objektu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem;
4.7.2. juridiskās personas pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi;
4.7.3. apliecināta Statūtu kopija;

4.7.4. bankas dokuments par nodrošinājuma iemaksu;
4.7.5. bankas dokuments par izsoles reģistrācijas maksas samaksu;
4.7.6. bankas konta numurs, uz kuru pārskaitīt iemaksāto nodrošinājuma iemaksu, ja nav
nosolīts pārdodamais Objekts;
4.7.7 noteiktajā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt juridisko personu izsolē (uzrādot
personas pasi).
4.8. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti.
4.9. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.
4.10. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku reģistrācijas žurnālā. Izsolē var piedalīties, ja
pieteikums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles priekšnoteikumi.
4.11. Izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms izsoles sākšanas izsoles noteikumu eksemplārā apliecina, ka
ir iepazinies ar izsoles noteikumiem;
4.12. Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam izpaust jebkādas ziņas par reģistrētajiem
izsoles dalībniekiem.
V.Izsoles process
5.1. Izsoles dalībnieki uz atsavināmā Objekta izsoli var reģistrēties līdz 2019.gada 17.oktobra plkst.14:00
Apes novada domes Vienotajā Klientu apkalpošanas centrā (darbdienās no plkst.9.00 līdz plkst.16.00),
Stacijas iela 2, Apē.
5.2. Izsole notiks Apes novada pašvaldības domes sēžu zālē ( 4.telpa) Stacijas ielā 2, Apē, Apes novadām
2019.gada 17.oktobrī, pulksten 15:00.
5.3. 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.
5.4. 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.
5.5. Ja kāds(i) no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem neierodas uz izsoli noteiktajā laikā, izsoles vadītājam ir
tiesības pārcelt izsoles sākumu par 30 minūtēm vēlāk.
5.6. Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus apstiprināt gatavību iegādāties Objektu par
izsoles sākumcenu.
5.7. 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.
5.8. Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena atsavināmais Objekts ir pārdots personai, kas
nosolījusi pēdējo augstāko cenu.
5.9. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši vienu un to pašu cenu, priekšroka pirkt Objektu ir
dalībniekam, kurš pirmais no viņiem saņēmis izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību.
5.10. Visaugstāko cenu nosolījušā dalībnieka nosaukums, reģistrācijas numurs un nosolītā cena tiek
ierakstīta protokolā.
5.11. 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.
5.12. 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.
5.13. 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.
5.14. 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.
5.15. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks ar parakstu apliecina izsoles dalībnieku
sarakstā savu pēdējo solīto cenu.

5.16. Pēc izsoles protokola parakstīšanas dalībnieks, kurš nosolījis Objektu, nedēļas laikā saņem
uzaicinājumu parakstīt īpašuma pirkuma līgumu.
5.17. 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.
5.18. Dalībniekiem, kuri ir reģistrējušies, bet nav ieradušies uz izsoli, nodrošinājums tiek atmaksāts
nedēļas laikā, bet reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.
5.19. Reģistrācijas maksa tiek atmaksāta, ja izsole ir atzīta par spēkā neesošu izsoles rīkotāja vainas dēļ.
5.20. Izsole uzskatāma par spēkā neesošu, ja:
5.20.1. informācija par Objekta pārdošanu nav bijusi publicēta laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un
Apes novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Apes novada ziņas”, pašvaldības tīmekļvietnē
www.apesnovads.lv. vai, ja izsole tikusi izziņota, pārkāpjot šos noteikumus;
5.20.2. tiek konstatēts, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai nepareizi
noraidīts kāds pārsolījums;
5.20.3. tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt kādu no piedalīšanās izsolē;
5.20.4. Objektu pirkusi persona, kurai nav tiesību piedalīties izsolē;
5.20.5. dalībnieku reģistrācija un izsole notiek citā vietā un laikā, kas neatbilst laikrakstos
publicētajai informācijai;
5.20.6. nav ievēroti izsoles noteikumi.
5.21. Izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles apstiprina Apes novada domes Īpašumu
atsavināšanas komisija, pievienojot izsoles protokolu.
5.22. Pirkuma līgumu sagatavo un paraksta divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas.
5.23. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, atsakās parakstīt pirkuma līgumu, kurš sastādīts
atbilstoši atsavināmā Objekta izsoles noteikumiem, vai atsakās no tā pēc līguma parakstīšanas, viņš zaudē
tiesības uz nosolīto Objektu. Reģistrācijas maksa un nodrošinājums šādam dalībniekam netiek atmaksāti.
Tādā gadījumā tiek izziņota atkārtota izsole.
5.24.
Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu vai spēkā neesošu pieņem Apes novada dome.
Sūdzības par komisijas darbību iesniedzamas Apes novada domes priekšsēdētājam 5 (piecu) dienu laikā
kopš izsoles norises brīža.
Domes priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja

Astrīda HARJU

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 29.augustā

Sēdes protokols Nr. 11, 11.p .
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 141
Apē

Par pilnvarojumu Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas direktorei I.Zariņai
Pamatojoties uz Valsts izglītības attīstības aģentūras Eiropas Savienības izglītības programmu
departamenta vēstuli Nr.8-11.1/4542 “Par Eiropas Savienības Erasmus + programmas
Pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerību projekta Nr.2019-1-HR01-KA229-060859_3
apstiprināšanu (partneris)”, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4., 5.punktu, 21.panta
pirmās daļas 23.punktu, 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Apes novada domes 28.06.2013.
saistošajiem noteikumiem Nr.9/2013 „Apes novada pašvaldības nolikums” 90.punktu, Apes novada
dome nolemj:
1. Pilnvarot Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas direktori Ievu Zariņu, personas kods xxxxxxxxxxx, parakstīt visus līgumus Apes novada domes Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas vārdā,
kuri saistīti ar Eiropas Savienības Erasmus + programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu
apmaiņas partnerību projekta Nr.2019-1-HR01-KA229-060859_3 realizāciju.
2. Pilnvarojums ir spēkā uz visu projekta realizācijas laiku.
3. Noteikt, ka par projekta realizāciju atbildīgā amatpersona ir Ojāra Vācieša Gaujienas
pamatskolas direktore Ieva Zariņa.
Lēmuma publikācijā personas dati aizsargāti saskaņā ar likuma Fizisko personu datu apstrādes
likuma 25.panta trešo daļu.

Domes priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja

Astrīda HARJU

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 29.augustā

Sēdes protokols Nr. 11, 12.p .
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 142
Apē

Par pilnvarojumu Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas direktorei D.Meisterei
Pamatojoties uz Valsts izglītības attīstības aģentūras Eiropas Savienības izglītības programmu
departamenta vēstuli Nr.8-11.1/4642 “Par Eiropas Savienības Erasmus + programmas
Pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerību projekta Nr.2019-1-HR01-KA229-060859_3
apstiprināšanu (partneris)”, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4., 5.punktu, 21.panta
pirmās daļas 23.punktu, 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Apes novada domes 28.06.2013.
saistošajiem noteikumiem Nr.9/2013 „Apes novada pašvaldības nolikums” 90.punktu, Apes novada
dome nolemj:
1.Pilnvarot Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas direktori Dinu Meisteri, personas kods xxxxxx-xxxxx,
parakstīt visus līgumus Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas vārdā, kuri saistīti ar Eiropas Savienības
Erasmus + programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerību projekta Nr.2019-1HR01-KA229-060859_3 realizāciju.
2. Pilnvarojums ir spēkā uz visu projekta realizācijas laiku.
3. Noteikt, ka par projekta realizāciju atbildīgā amatpersona ir Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas
direktore Dina Meistere.
Lēmuma publikācijā personas dati aizsargāti saskaņā ar likuma Fizisko personu datu apstrādes
likuma 25.panta trešo daļu.

Domes priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja

Astrīda HARJU

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 29.augustā

Sēdes protokols Nr. 11, 13.p .
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 143
Apē

Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Apes novada izglītības iestādēs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmo daļas 4.,8.punktu, 21.panta pirmās daļas
14.punkta g) apakšpunktu, Vispārējās izglītības likuma 10.panta trešās daļas 3.punktu, likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 20.pantu, saskaņā ar Apes novada domes Izglītības, kultūras un sporta
jautājumu pastāvīgās komitejas 15.08.2019.lēmumu (prot. Nr.6,1.p.) un Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 22.08.2019. lēmumu (prot. Nr.8, 8.p.), Apes novada dome nolemj:
1. Atstāt spēkā apstiprinātās ēdināšanas pakalpojumu izmaksas Apes novada izglītības iestādēs, kas
apstiprinātas 2018.gada 4.oktobrī ar lēmumu Nr.139 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksas
apstiprināšanu Apes novada izglītības iestādēs” (sēdes prot. Nr.13, 1.p.) līdz 2019.gada
30.septembrim.
2. Uzdot Apes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai sadarbībā ar izglītības iestāžu
vadītājiem līdz 2019.gada 20.septembrim sagatavot aktualizētus ēdināšanas maksas pakalpojuma
izcenojuma aprēķinus un iesniegt apstiprināšanai domē.

Domes priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja

Astrīda HARJU

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 29.augustā

Sēdes protokols Nr. 11, 14.p .

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 144
Apē
Par materiālo atbalstu Apes novada ģimenēm, uzsākot 2019./2020.mācību gadu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.,7.punktu, 21.panta pirmās
daļas 23., 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas
21.punktu, Apes novada domes noteikumu “Par godalgām, naudas balvām un materiālo palīdzību
Apes novadā” 2.3.1.apakšpunktu (prot.Nr.20, 2.p., lēmums Nr.350), lai materiāli atbalstītu Apes
novada pašvaldības izglītības iestādēs reģistrētos bērnus un izglītojamos, balstoties uz Apes novada
domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 15.08.2019.lēmumu (prot. Nr.6,
2.p.) un Finanšu un tautsaimniecības komitejas 22.08.2019. lēmumu (prot. Nr.8, 9.p.), Apes
novada dome nolemj:
1. Apmaksāt pusdienu ēdināšanas izdevumus visiem Apes novada izglītības iestādēs reģistrētajiem
audzēkņiem 2019.gada septembrī.
2. Piešķirt vienreizēju materiālo palīdzību EUR 30,00 (trīsdesmit euro, 00 centi) apmērā katram
bērnam, kurš 2019.gada 2.septembrī uzsāk mācības Apes novada vispārizglītojošo skolu 1.klasēs
3. Finansējuma avots – Apes novada pašvaldības budžets.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Domes priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja

Astrīda HARJU

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 29.augustā

Sēdes protokols Nr. 11, 15.p .
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 145
Apē

Par materiāla atbalsta sniegšanu izglītojamajiem no Apes novada daudzbērnu ģimenēm
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4., 5., 7.punktu, 21.panta
pirmās daļas23.,27.punktu, 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas
21.punktu, lai iespēju robežās atvieglotu Apes novada daudzbērnu ģimeņu izglītojamajiem
izglītības ieguvi pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs (mūzikas, mākslas un sporta
izglītības programmās) un saskaņā ar Apes novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
pastāvīgās komitejas 15.08.2019.lēmumu (prot. Nr.6, 3.p.) un Finanšu un tautsaimniecības
pastāvīgās komitejas 22.08.2019. lēmumu (prot. Nr.8, 10.p.), Apes novada dome nolemj:
1. Kompensēt maksu par profesionālās ievirzes izglītības ieguvi Apes novada daudzbērnu ģimenēm,
kuru bērni 2019./2020.mācību gadā apgūst vispārējo izglītību Apes novada izglītības iestādēs un
apmeklē profesionālās ievirzes izglītības iestādes.
2. Lai saņemtu atvieglojumus, vecākiem vai bērnu likumiskajiem pārstāvjiem ar iesniegumu un
dokumentu, kas apliecina izdevumus, jāvēršas Apes novada pašvaldībā līdz katra mēneša
20.datumam.
3. Finansējuma avots – Apes novada pašvaldības budžets.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Domes priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja

Astrīda HARJU

