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Parakstu vākšana tautas
nobalsošanas ierosināšanai
par apturētajiem likumiem
No 2020. gada 16. janvāra līdz 14. februārim notiks
parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par
Valsts prezidenta apturētajiem likumiem “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā „Par pašvaldībām”.
Parakstīties par apturēto likumu nodošanu tautas nobalsošanai varēs klātienē, parakstu vākšanas vietās Latvijā un
ārvalstīs. Parakstīšanās vietas jānosaka pilsētu un novadu
domēm, un katrā pašvaldībā tās iekārtojamas ar tādu aprēķinu, lai uz 10 000 vēlētāju būtu vismaz viena parakstu
vākšanas vieta. Ārvalstīs parakstu vākšanas vietas iekārtojamas Latvijas Republikas vēstniecībās, ģenerālkonsulātos un konsulātos.
Iespēju piedalīties parakstu vākšanā tiks nodrošināta arī
karavīriem un zemessargiem starptautisko operāciju rajonos, kā arī vēlētājiem ieslodzījuma vietās.
Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt pa-

rakstu vākšanas vietā, tiks nodrošināta iespēja parakstīties
savā atrašanās vietā.
Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir visiem balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kuri parakstīšanās brīdī būs
sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu. Lai piedalītos parakstu vākšanā, vēlētājam nepieciešams derīgs personas apliecinošais dokuments (Latvijas pilsoņa pase vai personu
apliecība).
Parakstu vākšana jārīko, jo pēc 41 Saeimas deputātu ierosinājuma Valsts prezidents E. Levits apturēja
likumu “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada
domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā „Par pašvaldībām” publicēšanu uz diviem mēnešiem.
Grozījumi paredz mainīt domes pilnvaru termiņu ārkārtas vēlēšanu sarīkošanas gadījumā, proti, noteikt, ja līdz
kārtējām vēlēšanām ir vairāk nekā 24 mēneši, ārkārtas vēlēšanās jauno domi ievēl uz atlaistās domes pilnvaru termiņu. Savukārt, ja līdz kārtējām vēlēšanām palikuši no deviņiem līdz 24 mēnešiem, jauno domi ievēl uz atlaistās
domes atlikušo pilnvaru termiņu un vēl uz četru gadu pilnvaru termiņu. Tāpat izmaiņas paredz, ja līdz kārtējām
domes vēlēšanām ir palikuši mazāk nekā deviņi mēneši,
jaunas domes vēlēšanas nenotiek un līdz kārtējām domes
vēlēšanām darbojas pagaidu administrācija.

Saskaņā ar likumu “Par tautas nobalsošanu un likumu
ierosināšanu” šajā laikā jānotiek trīsdesmit dienu parakstu
vākšanai, kurā noskaidro, vai tautas nobalsošanas sarīkošanu par apturēto likumu atcelšanu atbalsta ne mazāk kā
viena desmitā daļā no pēdējās Saeimas vēlēšanās balsstiesīgo pilsoņu skaita jeb vismaz 154 868 vēlētāji.
! Parakstoties par apturētajiem likumprojektiem,
vēlētājs nevēlas šādu grozījumu pieņemšanu.
Vairāk informācijas www.cvk.lv

Parakstu vākšanas vieta Apes novadā –
Apes novada domes administrācijas ēkā,
Stacijas ielā 2, Apē, Apes novadā, LV-4337
Apes novada Vēlēšanu komisijas parakstu
vākšanas darba laiks:
Pirmdiena:9.00-13.00
Otrdiena:15.00-19.00
Trešdiena:9.00-13.00
Ceturtdiena:15.00-19.00
Piektdiena:9.00-13.00
Sestdiena:15.00-19.00
Svētdiena: 9.00-13.00

Īstenots projekts “Mazās āra lasītavas
ar pieturvietām izveide Virešu pagastā”
Aira Mūrniece, Vidagas bibliotēkas vadītāja

23.decembrī Vidagas bibliotēkas pagalmā notika lasītavas svinīga atklāšana ar Ziemassvētku sajūtu laboratoriju ”Mirkli pirms”….
Pasākumā aicinājām visus vēl mirkli pirms Ziemassvētkiem būt kopā bibliotēkas pagalmā, pagatavot kādu vēl nenosūtītu apsveikumu, izgreznot piparkūku vai izliet laimi
un padalīties ar savu svētku sajūtu.
Ačgārni nav nepareizi, šo frāzi varam attiecināt uz šī projekta noslēgumu. Āra terase,
protams, pievilcīgāka varētu šķist izmantojama gada siltākajā un saulainākajā laikā, bet
kāpēc gan nevarētu uzsākt šīs āra lasītavas izmantošanu ziemā?
Āra lasītava ir izveidota kā terase ar ērtiem soliņiem, galdu un plauktu grāmatām un
presei. Vēl grāmatu plaukti ir atrodami pie skolas un Virešos pie saieta nama. Jāteic, ka
šobrīd gan grāmatas, tur vēl nav atrodamas. Gaidīsim nākamo vasaru un piepildīsim tos
ar lasāmvielu. Tā būs jauna iespēja iedzīvotājiem un viesiem izmantot kādu daļu no bibliotēkas pakalpojumiem ārpus bibliotēkas telpām. Savukārt iedzīvotāji varēs sev nevajadzīgās grāmatas atnest un ievietot plauktā, tādā veidā dodot grāmatai iespēju būt noderīgai, pirms tā nonāk makulatūrā.
Projekts Nr. 19-07-AL12-A019.2202-000003 „Mazās āra lasītavas ar pieturvietām izveide Virešu pagastā” īstenots Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) un Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.

Apes novada Dzimtsarakstu nodaļas
informācija par 2019.gadu
Iveta Indriksone, Apes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Apes novadā 2019.gadā reģistrēti 35 jaundzimušie (24 meitenītes un 11 puisīši).
Apes novada Dzimtsarakstu nodaļā izsniegtas dzimšanas apliecības 33 jaundzimušajiem
bērniņiem, bet 2 novada jaundzimušajiem dzimšanas apliecības izsniegtas citu novadu
dzimtsarakstu nodaļās.
Dzimušo bērnu skaits 2019.gadā Apes novada teritoriālajā dalījumā ir šāds:
Apes pilsētā un Apes pagastā piedzimuši– 18 bērni;
Gaujienas pagastā – piedzimuši 7 bērni;
Trapenes pagastā – piedzimuši 9 bērni;
Virešu pagastā – piedzimis 1 bērns.
7 jaunajām māmiņām dzimušais ir pirmais bērns, 13 - otrais bērns, 6 - trešais bērns,
3 - ceturtais bērns, 4 - piektais bērns ģimenē un 2- sestais bērns ģimenē.
Pagājušajā 2019.gadā vecāki saviem jaundzimušajiem devuši šādus vārdus:
meitenēm - Estere, Melānija, Bille, Elīna, Elīza, Luīze, Karlīna, Nellija, Māra, Meldra,
Juta, Gerda, Grieta, Patrīcija, Undīne, Agnese, Renāte, Keita, Mila, Ivanda, Helma, Sofija;
zēniem – Emīls, Klāvs, Artūrs, Mārtiņš, Mārcis, Niks, Rihards, Ričards, Teodors, Ivo.
Dzimtsarakstu nodaļā 2019. gadā reģistrētas 4 laulības, no tām svinīgos apstākļos no-

slēgtas 4 laulības, un ārpus pašvaldības dzimtsarakstu nodaļas laulību telpām, citā tam
piemērota vietā noslēgtas 2 laulības.
2019.gadā miruši 64 Apes novada iedzīvotāji (35 vīrieši un 29 sievietes). Apes novada
Dzimtsarakstu nodaļā izsniegtas 39 miršanas apliecības, bet 25 miršanas apliecības izsniegtas un miršanas gadījumi reģistrēti citu novadu dzimtsarakstu nodaļās, atbilstoši
teritorijai kurā noticis miršanas fakts.
Teritoriālo vienību dalījumā mirušo personu skaits 2019.gadā:
Apes pilsētā un Apes pagastā – 23 mirušās personas; Gaujienas pagastā – 16 mirušās
personas;
Trapenes pagastā – 18 mirušās personas; Virešu pagastā – 7 mirušās personas.
Dzimtsarakstu nodaļā veikti arī citi dažādi ar civilstāvokļa aktu reģistrāciju saistīti jautājumi. 2019.gadā pamatojoties uz personu iesniegumiem reģistrēti 16 ieraksti par paternitātes atzīšanu pirmreizējos dzimšanas reģistros, izdarīti 12 papildinājumi vēsturiskajos
civilstāvokļa aktu reģistros un izsniegtas 9 pieprasītās atkārtotās civilstāvokļa reģistra apliecības. Pagājušajā gadā pamatojoties uz Zvērinātu notāru un tiesu iestāžu iesniegtajiem
dokumentiem izdarīta atzīme par laulības šķiršanu 7 iepriekš noslēgtajos laulību reģistros.
Saņemti un reģistrēti 73 iesniegtie dokumenti civilstāvokļa reģistra jautājumos un sagatavotas un nosūtītas 42 vēstules ar pievienotajiem un pieprasītajiem dokumentiem, izsniegtas 18 izziņas valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī pēc pieprasījuma sniegtas konsultācijas iedzīvotājiem dažādos civilstāvokļa aktu reģistrācijas jautājumos.
Laimīgu un gaišiem notikumiem bagātu visiem Jauno 2020.gadu!
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Domes informācijas
Pirmā tikšanās projektā “Dabas gars”
Liene Ābolkalne, Teritorijas attīstības nodaļas vadītāja vietniece
2019.gada 5.decembrī Apē notika pirmā
Latvijas-Krievijas programmas projekta
“Spirit of nature” jeb latviskojot “Dabas
gars” partneru tikšanās un projekta darba
grupas sanāksme.
Projekta ietvaros plānots labiekārtot un
attīstīt trīs dabas objektus - Gaujienas muižas parku, Gorodišenska ezera pārgājienu taku
pie Izborskas cietokšņa, dabas parku Lavri centrā, un, izmantojot šo vietu īpašo atmosfēru, enerģiju un spēku, tiks radīts jauns, pievilcīgs un ilgtspējīgs tūrisma produkts. No
šī izriet arī projekta galvenais mērķis - veicināt un attīstīt trīs dabas objektus kā enerģijas
un iedvesmas avotus, izmantojot vietējo vēsturi un ieviešot jaunus risinājumus LatvijasKrievijas programmas tiešajā pierobežā.
Projekta laikā daudz tiks strādāts arī pie kopīga komunikācijas un atpazīstamības plāna
sastādīšanas, kam sekos reklāmas videoklipu izveidošana par uzlabotajiem dabas objektiem un to apkārtni, specifisku tematisko suvenīru izgatavošanu, reklāmas materiālu izveidošana par katru objektu atsevišķi. Paralēli tiks organizēti dažādi reklāmas pasākumi
Lavros, Izborskā un Gaujienā un ārpus projekta teritorijas, lai radītu un ieviestu ieradumus un tradīcijas apmeklēt šīs vietas.
Kopējais projekta budžets ir 642 200 EUR, no tā Lavru pašvaldībai – 111 530.00
EUR, Pleskavas-Izborskas Apvienotajam muzejam-rezervātam – 155 690.00 EUR. Apes
novada domes kopējais budžets ir 374 980 EUR, no kuriem gandrīz 70% plānoti ieguldīt
Gaujienas muižas parka teritorijas labiekārtošanā, veicot atbalsta sienu daļēju atjaunošanu, vienlaicīgi izveidojot terašu sistēmas skatu laukumu. Parkā tiks ainaviski iekom-

Par administratīvi teritoriālo reformu
un likumprojektu “Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likums”
Ilze Ērmane, sabiedrisko attiecību speciāliste
12.decembrī notika Apes novada domes ārkārtas sēde, kurā tika skatīts jautājums par
administratīvi teritoriālo reformu un likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”.
Jānis Liberts, Apes novada domes priekšsēdētājs, iepazīstināja klātesošos deputātus
ar Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisijas vēstuli, kurā pašvaldības tiek
aicinātas iesniegt Komisijai viedokli domes lēmuma formā par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” un lūdza Apes novada domes deputātus
izteikt savu redzējumu par likumprojektu, kurā Apes novads ir iekļauts Smiltenes novada
administratīvajā teritorijā.
Iluta Apine, Apes novada domes deputāte izteica viedokli, ka uzklausot gados jaunākus Apes iedzīvotājus, viņu vēlme ir tuvoties Smiltenei.
Jānis Liberts atgādināja par iedzīvotāju iesniegumiem, kuri tika saņemti Apes novada
domē – viens no Apes, to parakstījuši 222 iedzīvotāji, kuri vēlas pievienoties Alūksnes novadam un otrs iesniegums no Gaujienas 90 iedzīvotājiem, kuri vēlas pievienoties Valkas
novadam. Domes priekšsēdētājs vērsa uzmanību, ka Apes novads šo gadu laikā ir attīstījies,
cenšoties sakārtot katru teritoriju un saglabājot visas pašvaldības iestādes. Priekšsēdētājs
uzsvēra veiksmīgo sadarbību ar Smiltenes novadu, gan būvvaldes, gan pašvaldības policijas
sniegtajiem pakalpojumiem. Un izvēle ir uz Smiltenes novadu, kur attīstības indekss norāda, ka attīstība notiek pārdomāti un liela uzmanība tiek pievērsta uzņēmējdarbībai.
Pēc viedokļu uzklausīšanas, iepazīstoties ar likumprojektu un tam pievienotajiem dokumentiem, Apes novada domes deputāti nolēma konceptuāli atbalstīt likumprojekta
“Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” redakciju, kas Saeimā pieņemta
1.lasījumā un iesniegta 2.lasījumam, kurā Apes novads ir iekļauts Smiltenes novada administratīvajā teritorijā.

Par pašvaldībā saņemto iedzīvotāju
viedokli par administratīvi teritoriālās
reformas gaitu
Ilze Ērmane, sabiedrisko attiecību speciāliste
Apes novada dome 27.decembrī saņēma divas vēstules no Gaujienas pagasta par iedzīvotāju izteiktu vēlmi administratīvi teritoriālās reformas rezultātā nedalīt Apes novadu
un to pievienot Smiltenes novadam, kā arī vēstulēs izteikts iedzīvotāju atbalsts Apes novada domes 12.12.2019. lēmumam par likumprojekta “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” (Nr.462/Lp13) redakciju, kas Saeimā pieņemta 1.lasījumā, kur tiek
paredzēts Apes novadu kā vienotu veselumu pievienot Smiltenes novadam.
Pirmajā gaujieniešu vēstulē, ar 114 iedzīvotāju parakstiem, vērsta uzmanība: “Pēdējā
mēneša laikā publiskajā telpā izskanējušo spekulāciju rezultātā Gaujienas iedzīvotāji
atkal pauž savu viedokli, parakstoties par ministra Jura Pūces apgalvojumu, ka Apes novads kā vienots veselums ir jāapvieno ar Smiltenes novadu...”.
Savukārt otrā vēstulē no Gaujienas iedzīvotājiem, kopā 34 parakstiem, teikts: “.. vēlamies, lai administratīvi teritoriālās reformas rezultātā nedalīts Apes novads tiktu pievienots Smiltenes novadam...”.
Vēstules autori lūdz ņemt vērā gaujieniešu izteikto viedokli administratīvi teritoriālās
reformas īstenošanās procesā, lūgumu nosūtot Administratīvi teritoriālās reformas komisijas priekšsēdētājam Artūram Tomam Plešam, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Jurim Pūcem, Smiltenes novada domei un Apes novada domei.
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ponēti skaņu objekti - brīvdabas mūzikas instrumenti, kas papildinās muzikālo Jāzepa
Vītolu “paradīzi”. Projektu plānots ieviest 24 mēnešu laikā.
Kā jau iepriekš tika informēts, Apes novada dome ar šī gada 1.septembri sadarbībā ar
Lavru pašvaldību (Krievija) un Valsts budžeta kultūras iestādi „Pleskavas-Izborskas Apvienotais muzejs-rezervāts“ (Krievija) ir uzsākusi īstenot Latvijas – Krievijas pārrobežu
sadarbības programmas 2014-2020 projektu Nr. LV-RU-019 “Dabas objektu kā enerģijas
un iedvesmas avotu veicināšana ar vietējās vēstures palīdzību un jauniem risinājumiem”.

Kā jau iepriekš ir informēts, Saeima 2019. gada 21. marta sēdē pieņēma lēmumu turpināt 1998. gadā iesākto teritoriālo reformu un līdz 2021. gadam izveidot ekonomiski
attīstīties spējīgas administratīvās teritorijas ar vietējām pašvaldībām, kas spēj nodrošināt
tām likumos noteikto autonomo funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā un
sniedz iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus par samērīgām izmaksām.
Ministru kabinets 2019. gada 14. maija sēdē atbalstīja tālākai virzībai informatīvo ziņojumu “Par sabiedriskajai apspriešanai izvirzāmo administratīvi teritoriālā iedalījuma
modeli”, ar kuru sabiedriskajai apspriešanai nodots jauns administratīvi teritoriālā iedalījuma modelis. Informatīvā ziņojuma 9. pielikumā “Sabiedriskai apspriešanai izvirzāmais teritoriālā iedalījuma modelis: administratīvās teritorijas, to administratīvie centri
un tajās ietilpstošās teritoriālās vienības” kā administratīvā teritorija ir noteikta Smiltenes
novads ar tā administratīvo centru Smiltenes pilsētā un Smiltenes novada sastāvā tiktu
iekļautas teritoriālās vienības - Apes pagasts; Apes pilsēta; Bilskas pagasts; Blomes pagasts; Brantu pagasts; Drustu pagasts; Gaujienas pagasts; Grundzāles pagasts; Launkalnes pagasts; Palsmanes pagasts; Raunas pagasts; Smiltenes pagasts; Smiltenes pilsēta;
Trapenes pagasts; Variņu pagasts; Virešu pagasts.
2019. gada 6. jūnijā Smiltenē notika Apes, Raunas un Smiltenes novada domes deputātu konsultācijas ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvjiem
par Smiltenes novada apvienoto administratīvo teritoriju un 2019. gada jūnija, jūlija un
augusta mēnešos Smiltenes novada domes vadība tikās ar Apes novada un Raunas novada domju deputātiem un novada iedzīvotājiem. 2019.gada 7.augustā Apē notika iedzīvotāju sapulce ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Juri Pūci. Pēc iedzīvotāju sapulces, iedzīvotāju vairākums, kurš bija ieradies uz sapulci, izteica viedokli
un atbalstu Ministrijas piedāvātajam jaunajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam,
kas ietverts normatīvā akta projektā.
2019.gada 21.oktobrī Latvijas Republikas Saeimā iesniegts likumprojekts “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”, kas tika atbalstīts Ministru kabineta
2019.gada 15.oktobra sēdē. Likumprojekts 2019.ada 24.oktobrī nodots Saeimas Valsts
pārvaldes un pašvaldības komisijai kā atbildīgajai komisijai un 2019.gada 7.novembrī
likumprojekts pieņemts 1.lasījumā, nosakot priekšlikumu iesniegšanas termiņu uz 2.lasījumu – 2019.gada 18.decembri.

Par meža dzīvniekiem apdzīvotās teritorijās
Zigurds Safranovičs, Administratīvās lietvedības inspektors
Apes novada domē pēdējā laikā telefoniski un rakstiskā veidā tiek saņemti iesniegumi
no iedzīvotājiem par to, ka Apes novada teritorijā apdzīvotās vietās klīst meža dzīvnieki
– lapsas un jenotsuņi, ar lūgumu tos izķert.
Tā kā pilsētas un apdzīvotās teritorijās dzīvniekus medīt nedrīkst, tika lūgts skaidrojums
Pārtikas un Veterinārajam dienestam (PVD), ko dartīt šādā situācijā. PVD norādīja, ka Ape
un Apes novada teritorija nav vienīgā, kur apdzīvotās vietās klīst meža dzīvnieki. To izķeršana
netiks veikta, jo dzīvnieki meklē kur vieglāk iegūt pārtiku, tā ir dzīvnieku normāla uzvedība,
šādi dzīvnieki nav slimi ar trakumsērgu, jo inficētie dzīvnieki nedzīvo ilgāk par 9 dienām.
Iedzīvotājiem tiek ieteikts neizmest pārtikas produktus brīvi pieejamos atkritumos,
nebarot meža dzīvniekus, dzīt prom tos, nepieļaut brīvu piekļuvi suņu un kaķu barībai.

Pārskats par Smiltenes novada Pašvaldības
policijas (SNPP) darba rezultātiem Apes
novadā no 01.11.2019. līdz 30.11.2019.
Egija Cekula, Smiltenes novada Pašvaldības policijas priekšniece
Novembrī SNPP darbinieki Apes novada teritorijā patrulēja 3 reidos:
7., 19. un 25. novembra reidā uzraudzīta sabiedriskā kārtība Apes novadā un tās apkārtnē,
bet pārkāpumi netika konstatēti un administratīvā pārkāpuma protokoli netika sastādīti.
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Notikuši pirmie projekta “No Hobija
uz Biznesu” pasākumi arī Latvijas pusē
Daiga Bojāre, Apes novada domes projekta vadītāja
Šī publikācija ir sagatavota ar LatvijasKrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu.
Par tās saturu pilnībā atbild Valkas novada
dome un tā var neatspoguļot Programmas,
Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.
21.decembrī Valkā notika projekta “No Hobija uz Biznesu” otrā vadības grupas tikšanās, kurā tikās visu 14 projekta partneru – finansējuma saņēmēju pārstāvji, lai pārrunātu
projekta ieviešanas gaitu un pirmā projekta pārskata sagatavošanu. Vienlaicīgi ar vadības
grupas pārstāvjiem Valkā ieradās visu projekta finansējuma saņēmēju pašvaldību uzņēmēji, mājražotāji un amatnieki, kuri ar saviem ražojumiem piedalījās Valkas organizētajā
pārrobežu Ziemassvētku tirdziņā. Partneru teritoriju amatnieku piedāvājumā bija ne tikai
adīti un tamborēti izstrādājumi ar dažādām spēka zīmēm, bet arī oriģinālas lellītes, vīzes,
pīti, austi un vīti suvenīri, knipelēšanas tehnikā smalki darināti eņģelīši un kaklarotas, kā
arī kokā dedzinātas gleznas un citi radoši pārsteigumi. Apes novadu šajā reizē pārstāvēja
divas amatnieces – Maruta Veinberga un Vineta Meistere. Ziemassvētku tirdziņš bija organizēts tā lai gan tirgotāji, gan apmeklētāji justos gaidīti drēgnajā decembra dienā, jo
bija padomāts gan par karstu tēju, gan zupiņu visiem dalībniekiem. Tirdziņš tika organizēts
un līdzfinansēts no Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansētā
projekta “No hobija uz biznesu – uzņēmējdarbības attīstība Latvijas – Krievijas pierobežas
teritorijā” (No. LV-RU-009, akronīms ”No Hobija uz Biznesu”).
Projekta galvenais mērķis ir aktivizēt mājražotājus un amatniekus uzņēmējdarbības
uzsākšanai, organizējot pārrobežu tirgus, tirdzniecības misijas un kontaktbiržas, izglītojošus seminārus – diskusijas Latvijā un Krievijā un radot iespēju saražotās produkcijas
tirgošanai ne tikai savā teritorijā, bet arī kaimiņu reģionos Latvijā un Krievijā.

Projekta ietvaros katrs projekta partneris organizēs pie sevis vai iesaistīsies
kādas kopīgās aktivitātes – semināra,
tirdzniecības misijas – kontaktbiržas vai
Robežtirgus organizēšanā, kā arī partneri pilnveidos tirgus vai tirdzniecības vietas, iegādājoties aprīkojumu tirgu labiekārtošanai utt.
Projekts tiks ieviests laikā no
2019.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 30.jūnijam un šajā laikā projekta partneru pašvaldībās tiks noorganizēti četri robežtirdziņi, no kuriem šis Valkā ir pirmais,
otrais robežtirdziņš notiks 2020.gada jūnijā Pleskavas apgabala Porhovā, trešais
– 2020.gada 16.augustā Kārsavā un pēdējais – 2021.gada 30.maijā Ļeņingradas apgabala Novoedevjatkino. Visos
tirdziņos ir plānota arī mūsu pašvaldības
ražotāju un amatnieku dalība.
Projekta līdzfinansējums no LatvijasKrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ir 225 000 EUR vai 90% no kopējām projekta izmaksām,
tai skaitā Apes novada domes kopējais projekta budžets ir 16 222.22 EUR, tai skaitā programmas finansējums ir 90% jeb 14 600 EUR.
Vadošais projekta partneris – finansējuma saņēmējs ir Valkas novada dome, projekta
partneri – finansējuma saņēmēji ir Apes, Baltinavas, Ciblas, Rugāju, Kārsavas un Zilupes
novadu pašvaldības, biedrība “Eiroreģions “Pleskava, Livonija””, Pleskavas, Pitalovas,
Pečoru un Porhovas rajonu pašvaldības, Novoedevjatkino pašvaldība un biedrība “Pleskavas apgabala Biznesa garantiju un attīstības fonds”.

Par izmaiņām SIA ZAAO
pakalpojumu cenās

Aicina izteikt viedokli par atkritumu apsaimniekošanu

SIA “ZAAO” informē, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprinājusi jaunu sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifu poligonā “Kaudzītes”, kas stājas
spēkā ar 2020.gada 1.janvāri. Ievērojot Atkritumu apsaimniekošanas likuma noteikto
kārtību un savstarpēji noslēgto līgumu nosacījumus, SIA “ZAAO” informē, ka maksa
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu no 2020.gada 1.janvāra Apes novadā ir 19.14
EUR/m3 plus PVN.
Ņemot vērā, ka sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs ir iekļauts sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā, tad no 2020.gada janvāra izmaiņas būs arī attiecībā uz
summu, kāda jāmaksā norēķinoties par saņemtajiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem. Maksa sadārdzināsies vidēji par 11%, kas nozīmē, ka par
240 litru konteinera vienreizēju tukšošanu būs jāmaksā aptuveni 54 eiro centi vairāk,
tas ir vidēji 5.50 eiro par viena 240 litru konteinera tukšošanas reizi.
Lai samazinātu individuālos tēriņus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu,
ZAAO aicina iedzīvotājus izmantot uzņēmuma nodrošināto dalītās atkritumu vākšanas infrastruktūru – EKO laukumu Apē un EKO punktus katrā pagastā.

Zane Leimane, SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēc 20 darba gadiem SIA “ZAAO” darbu
beidz valdes priekšsēdētājs Aivars Sirmais
Zane Leimane, SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste
2019.gada nogalē, dodoties pensijā, darbu pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas
uzņēmumā SIA “ZAAO” (ZAAO) beidz uzņēmuma ilggadējais un līdz šim vienīgais
vadītājs Aivars Sirmais.
ZAAO ir uzņēmums, kas Aivara Sirmā vadībā 20 gadus ik dienu ticis veidots, lai iedzīvotājiem un uzņēmējiem sniegtu arvien plašāku atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu pieejamību. Uzņēmums rūpējas par dalīti vāktu
atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras pieejamību, lielu nozīmi pievērš sabiedrības izglītošanas aktivitātēm, lai nodrošinātu drošu un ilgtspējīgu vidi iedzīvotājiem.
Uzņēmums dibināts iesaistoties Cēsu, Limbažu, Valkas un Valmieras tā laika rajonu pašvaldībām, kā arī
Holandes ekspertiem ar pieredzi atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidē.
20 pastāvēšanas gadu laikā ZAAO izveidots par
veiksmīgu, ilgtspējīgu uzņēmumu, ko apliecina dažā-

URDU apmeklē vairāk nekā 2000 interesentu
Zane Leimane, SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste
Dabas un tehnoloģiju parka “URDA” (URDA) piedāvātā universālā, radošā dabas zinātņu apmācība ir kļuvusi arvien pieprasītāka. 2019./2020. mācību gada pirmajā semestrī
mācību programmas vides zinībās apguvuši vairāk nekā 1600 skolēni, pasākumos piedalījās
530 interesenti.
URDA vadītāja Arita Smalkā-Boriseviča: “Šobrīd izglītības iestādes aktīvi piesakās mācībām un novērtē iespēju skolēniem apgūt jaunas zināšanas ārpus ierastās
vides. Svarīgi, ka skolēni var iet dabā un veikt dažādus uzdevumus, balstoties uz izvēlēto tēmu, apgūstot teoriju ar praktisku darbošanos. Mūsu programmas veidotas
ņemot vērā kompetenču pieejas principus un arī turpmāk tās pielāgosim standarta
prasībām, lai sniegtu atbalstu izglītības iestādēm – papildinot saturu un nodrošinot

Pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma SIA “ZAAO” (ZAAO) klientiem līdz
20.janvārim ir iespēja izteikt viedokli par uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem un izvirzīt
priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai, aizpildot ikgadējo klientu aptaujas anketu.
Klientu aptaujas anketa pieejama elektroniski www.zaao.lv, spiežot uz bannera KLIENTU APTAUJAS ANKETA. Anketas aizpildīšana laika izteiksmē prasīs 8 līdz 10 minūtes.
ZAAO kvalitātes vadītāja Ingrīda Gubernatorova: “Lai pilnveidotu sniegto pakalpojumu
kvalitāti, ZAAO ik gadu veic savu klientu aptauju. Vadoties no iepriekš izteiktajiem klientu
ieteikumiem, pagājušajā gadā esam ieviesuši jaunu pakalpojumu sešās pilsētās. Mums ir
svarīga klientu apmierinātība ar servisu un prioritātes sadarbībā. Klienti dod mums padomus attīstībai, arvien vairāk novērtējot dažādās iespējas iesaistīties iepakojuma nodošanā
pārstrādei un līdz šim atzinīgi novērtē ZAAO ieguldījumu.”
ZAAO nodrošina atkritumu savākšanu, šķirošanu, uzglabāšanu, apstrādi, pārvadāšanu,
apglabāšanu un sabiedrības izglītošanas aktivitātes 27 pašvaldību iedzīvotājiem Ziemeļvidzemē, Malienā un Pierīgā.
das atzinības – vairākkārtējs augsts novērtējums “Ilgtspējas indeksā”, “Zaļās izcilības
balva”, “Reģiona spēks” un “Drošākais uzņēmuma autoparks”. Tāpat ZAAO bija pirmā
atkritumu apsaimniekošanas uzņēmējdarbība Latvijā, kuras darbībā 2002.gadā tika izveidota, ieviesta un tiek uzturēta integrētās vadības sistēma, kas atbilst starptautiskajiem
standartiem ISO 9001:2015 un ISO 14001.
ZAAO Aivara Sirmā vadībā ir attīstījies un nepārtraukti mainījies līdzi laikam. Izveidota stabila profesionālu speciālistu komanda. Atkritumu savākšanā, šķirošanā, noglabāšanā, attīrīšanas iekārtās tiek izmantotas labākās pieejamās tehnoloģijas, gūstot pieredzi no partneriem Giterslo apgabalā Vācijā un Overijssel provinces Nīderlandē.
Tāpat arī realizētas lielas idejas – poligona “Daibe” izveide un attīstība par Reģionālo
atkritumu apsaimniekošanas centru, izveidots arī Dabas un tehnoloģiju parks “URDA”,
lai kopā ar nevalstiskajām organizācijām, augstskolām, uzņēmējiem un citiem partneriem
sniegtu kvalitatīvu atbalstu vides izglītībā.
ZAAO valdes priekšsēdētāja darbs ir augsti novērtēts ar nozīmīgiem apbalvojumiem
– Latvijas valsts apbalvojumu Atzinības krustu, kā arī vairām valsts iestāžu un pašvaldību
atzinībām.
Aivars Sirmais pateicas uzņēmuma darbiniekiem, Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai, nozares un citiem sadarbības partneriem par kopā paveikto atkritumu apsaimniekošanas nozarē un ir gatavs turpināt diskusijas, sniegt padomus par atkritumu apsaimniekošanas izaicinājumiem arī turpmāk.
Iesākto darbu turpinās pašvaldību apstiprināts ZAAO valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis.
skolēniem izzināt vides tēmas, nostiprinot savas zināšanas un prasmes”.
URDA mācību saturs, kurš veidots, lai mācītu par vidi, vidē un videi, tiek īstenots mācību klasē, laboratorijā, dabas takās, kā arī iepazīstinot interesentus ar Reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā (RAAC) “Daibe” notiekošajiem atkritumu apstrādes procesiem. Mācību procesa daudzveidībai tiek piesaistīti sadarbības partneri.
Mācību programmas vairāku stundu garumā apguvuši vairāk nekā 1600 dažādu vecumposmu skolēnu. URDĀ zināšanas papildinājuši arī pieaugušie, apmeklējot izglītojošus seminārus un poligona izziņas braucienu. Simtiem interesentu iesaistījušies izsludinātajās
akcijās, kuru pamatdoma ir radīt kvalitatīvas izmaiņas ne tikai cilvēku domāšanā, bet arī
rīcībā un attieksmē pret vidi. Arī Ģimeņu dienas kļūst arvien pieprasītākas - ģimenes locekļi
vairākās paaudzēs kopīgi apgūst videi draudzīgu rīcību un veido jēgpilnas sarunas par saudzīgu attieksmi pret vidi, kurā dzīvojam.
DTP “URDA” ir vieta blakus RAAC “Daibe” Pārgaujas novadā, kur 28 pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas organizācija SIA “ZAAO” īsteno vides izglītības aktivitātes.
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Domē pieņemto lēmumu apskats
27.decembrī notika kārtējā Apes novada
domes sēde
Par grozījumiem Apes novada pašvaldības administrācijas nolikumā
Dome pieņēma lēmumu izdarīt Apes novada pašvaldības administrācijas nolikumā
vairākus grozījumus, papildinot ar Apes novada domes Valsts un pašvaldības vienoto
klientu apkalpošanas centru, Administratīvās lietvedības inspektoru un Ekonomistu, kā
arī nosakot, ka Administrācijas struktūrvienības darbojas uz domes apstiprinātu nolikumu
pamata, kur detalizēti tiek noteikti to uzdevumi, kompetence un atbildība, un, ka Administrācijas darbības tiesiskuma un lietderības kontroli īsteno domes priekšsēdētājs.
Domes priekšsēdētājam ir tiesības dot rīkojumus administrācijas darbiniekiem un atcelt
administrācijas pieņemtus nelikumīgus un nelietderīgus lēmumus un rīkojumus, ja ārējos
normatīvos aktos nav noteikts citādi.

Par Bērnu sociālās aprūpes centra „Gaujiena” diennakts sociālās
aprūpes pakalpojuma maksas noteikšanu bērniem
Dome pieņēma lēmumu noteikt Bērnu sociālās aprūpes centra „Gaujiena” viena iemītnieka mēneša sociālās aprūpes pakalpojumu izmaksas EUR 1228.00. Lēmums stājas
spēkā 01.01.2020.

Par Bērnu sociālās aprūpes centra „Gaujiena” diennakts sociālās
aprūpes pakalpojuma maksas noteikšanu bērniem, kas ilgstoši uzturas
ārstniecības iestādē
Dome pieņēma lēmumu noteikt Bērnu sociālās aprūpes centra „Gaujiena” viena iemītnieka, kas ilgstoši uzturas ārstniecības iestādē, mēneša sociālās aprūpes pakalpojumu
izmaksas EUR 1090.00 Lēmumu stājas spēkā 01.01.2020.

Par Sociālās aprūpes centra „Trapene” ilgstošas sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma maksas noteikšanu
Dome pieņēma lēmumu noteikt Sociālās aprūpes centra „Trapene” (turpmāk – aprūpes
centrs) viena iemītnieka mēneša ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās reabilitācijas pakalpojumu izmaksas EUR 560.00, diennakts maksa EUR 18.33.
Uz radinieku vai citu pilnvarotu personu iesnieguma pamata, īslaicīgi promesošu aprūpes centra iemītnieku sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu diennakts maksa samazināma par EUR 2,50 diennaktī klientiem, kuri pilnībā sedz pakalpojuma izmaksas.
Noteikt Apes novada teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem līdzmaksājumu, ja aprūpes
centra klients, kura deklarētā dzīvesvieta pakalpojuma piešķiršanas brīdī Apes novadā
ir ne mazāka par pusgadu, un no klienta pensijas, piemaksas pie pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta nesedz noteiktās izmaksas (EUR 560.00):
1.1. par esošajiem klientiem EUR 180.00, kuri ievietoti aprūpes centrā līdz
31.12.2017.;
1.2. esošajiem klientiem EUR 200.00, kuri ievietoti aprūpes centrā līdz 31.12.2019.;
1.3. no jauna ievietotiem Apes novadā deklarētiem klientiem līdzmaksājums līdz EUR
200.00.
Segt uzturēšanās izmaksas Apes novada iedzīvotājiem 50% apmērā politiski represētajām personām, nacionālās pretošanās kustību, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas
seku likvidēšanas un 1991. gada barikāžu dalībniekiem, no konkrētam klientam noteiktās
uzturēšanās maksas.
Lēmums stājas spēkā un noteiktās pakalpojumu maksas sākt piemērot ar 01.02.2020.

Par Apes novada domes administratīvās komisijas sastāva izmaiņām
Apes novada pašvaldībā 28.11.2019. ir saņemts Administratīvās komisijas locekles
Santas Brūveres iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no komisijas locekļa pienākumu
pildīšanas. Līdz ar to Administratīvai komisijai nepieciešams jauns komisijas loceklis.
Administratīvā komisija ierosina par komisijas locekli apstiprināt Iviju Kaktiņu, Apes
novada Bāriņtiesas locekli.
Dome pieņēma lēmumu atbrīvot Santu Brūveri no Apes novada domes administratīvās
komisijas locekļa pienākumu pildīšanas ar 2020.gada 2.janvāri. Ievēlēt Iviju Kaktiņu
Apes novada domes Administratīvās komisijas sastāvā ar 2020.gada 2.janvāri.

Par pašvaldības autonomās funkcijas – tehnisko sporta veidu
veicināšanas deleģēšanu biedrībai „Motoklubs Ape”
Biedrība „Motoklubs Ape” kā savas darbības mērķi ir norādījusi motosporta un citu
tehnisko sporta veida popularizēšanu un attīstīšanu, motosporta klubu un komandu organizēšanu, motosporta un citu tehnisko sporta veidu sacensību organizēšanu, veicināt
augstas klases sportistu sagatavošanu, treniņu procesa metodisko rekomendāciju izstrādāšanu, sadarbības attīstīšanu ar citu valstu motosporta klubiem un starptautiskām organizācijām, motosporta inventāru un citu sporta piederumu popularizēšanu un reklamēšanu, un ar motosporta starpniecību popularizēt Latvijas un Apes vārdu ārvalstīs.
Realizējot biedrības mērķi, biedrība „Motoklubs Ape”, Apes novada pašvaldībā ir popularizējusi MTB (kalnu divriteņu) sportu kā visiem pieejamu aktīvas atpūtas un veselību veicinošu sporta veidu, lai dažādotu priekšstatu un izpratni par MTB maratona sacensībām un veicinājusi citu valstu MTB entuziastu ierašanos Apes novadā, tādējādi
veicinot tūrisma attīstību. Biedrība savas darbības laikā ir organizējusi ikgadējos
vivus.lv MTB velomaratonus, „Vaidavas kausa” izcīņu motokrosā, kā arī „Zelta mopēds” balvas izcīņu.
Lai veicinātu iedzīvotāju lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un rosinātu nodarboties
ar tehniskiem sporta veidiem, Dome pieņēma lēmumu deleģēt biedrībai „Motoklubs
Ape”, reģistrācijas numurs 40008103434, juridiskā adrese Jaunā iela 1, Ape, Apes nov.,
LV-4337, no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktā izrietošo pašvaldības autonomo funkciju – tehnisko sporta veidu veicināšanu pašvaldībā. Slēgt līgumu
ar biedrību „Motoklubs Ape” par deleģētās funkcijas apjomu un realizēšanas kārtību.
Noteikt termiņu no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim (ieskaitot).

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma
sadalīšanai
Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Alūksnes projekti” iesniegumu par nekustamā īpašuma „Celmiņi”, Gaujienas pagasts, Apes novads, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 3648 001 0019 sadalīšanas zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, Dome
pieņēma lēmumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Celmiņi”,
Gaujienas pagasts, Apes novads, nekustamā īpašuma kadastra numurs 3648 001 0019,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3648 001 0019, sadalīšanai. Projektējamo zemes
vienības daļu Nr. 1 ar plānoto kadastra apzīmējumu 3648 0010224, ar platību 12,7 ha,
saglabāt esošā īpašuma „Celmiņi”, Gaujienas pagasts, Apes novads, nekustamā īpašuma
kadastra numurs 3648 001 0019, sastāvā. Projektējamai zemes vienības daļai Nr. 1 ar
plānoto kadastra apzīmējumu 3648 001 0224, ar platību 12,7 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Projektējamo zemes vienības daļu Nr. 2 ar plānoto kadastra apzīmējumu 3648 001 0225,
ar platību 4,8 ha, pēc sadalīšanas iekļaut jaunveidojama īpašuma “Celmi”, Gaujienas pagasts, Apes novads, sastāvā. Projektējamai zemes vienības daļai Nr. 2 ar plānoto kadastra
apzīmējumu 3648 001 0225, ar platību 4,8 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Zemes ierīcības
projekts realizējams 4 gadu laikā.

Par valsts pārvaldes uzdevuma - sabiedriskās kārtības nodrošināšanas deleģēšanu Smiltenes novada pašvaldībai

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma
sadalīšanai

Dome pieņēma lēmumu deleģēt Smiltenes novada pašvaldībai, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90009067337, juridiskā adrese Smiltenes novada dome, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729, no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
12.punktā izrietošus pārvaldes uzdevumus sabiedriskās kārtības nodrošināšanā Apes novada teritorijā. Slēgt līgumu ar Smiltenes novada pašvaldību par deleģētās funkcijas apjomu un realizēšanas kārtību. Noteikt termiņu no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada
31.decembrim (ieskaitot). Finansējumu nodrošināt no Apes novada domes 2020.gada
budžeta līdzekļiem.

Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Alūksnes projekti” iesniegumu par nekustamā īpašuma „Dzintari”, Apes pagasts, Apes novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3625 005 0030, sadalīšanas zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, Dome
pieņēma lēmumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Dzintari”,
Apes pagasts, Apes novads, nekustamā īpašuma kadastra numurs 3625 005 0030, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 3625 005 0030, sadalīšanai. Projektējamo zemes vienības daļu Nr. 1 ar plānoto kadastra apzīmējumu 3625 005 0169, ar platību 1,4 ha, saglabāt esošā īpašuma „Dzintari”, Apes pagasts, Apes novads, nekustamā īpašuma kadastra numurs 3625 005 0030, sastāvā. Projektējamai zemes vienības daļai Nr. 1 ar plānoto
kadastra apzīmējumu 3625 005 0030, ar platību 1,4 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Projektējamo zemes vienības daļu Nr. 2 ar plānoto kadastra apzīmējumu 3625 005 0170, ar
platību 14,6 ha, pēc sadalīšanas iekļaut jaunveidojama īpašuma “Dzintariņi”, Apes pagasts, Apes novads, sastāvā. Projektējamai zemes vienības daļai Nr. 2 ar plānoto kadastra
apzīmējumu 3625 006 0170, ar platību 14,6 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Zemes ierīcības
projekts realizējams 4 gadu laikā.

Par valsts pārvaldes uzdevuma - būvniecības procesa tiesiskuma
nodrošināšana - deleģēšanu Smiltenes novada pašvaldībai
Dome pieņēma lēmumu deleģēt Smiltenes novada pašvaldībai, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90009067337, juridiskā adrese Smiltenes novada dome, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729, no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
14.punktā izrietošus pārvaldes uzdevumus būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanā
Apes novada teritorijā. Slēgt līgumu ar Smiltenes novada pašvaldību par deleģētās funkcijas apjomu un realizēšanas kārtību. Noteikt termiņu no 2020. gada 1.janvāra līdz
2020.gada 31.decembrim (ieskaitot). Finansējumu nodrošināt no Apes novada domes
2020.gada budžeta līdzekļiem.

Par Apes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku
amatu kataloga un mēnešalgas apstiprināšanu
Dome pieņēma lēmumu apstiprināt Apes novada pašvaldības iestāžu amatu katalogu,
Apes novada domes, administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un mēnešalgas sarakstu. Lēmums stājas spēkā ar 01.01.2020.
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Par Gaujienas pamatskolas grāmatvedības uzskaites strukturizēšanu
un tiesību un saistību pārņemšanu ar 2020.gada 1.janvāri
Dome pieņēma lēmumu noteikt, ka ar 2020.gada 1.janvāri Gaujienas pamatskolas
grāmatvedības uzskaites tiesību un saistību pārņēmējs, strukturējot grāmatvedības uzskaiti, pamatojoties uz Finanšu grāmatvedības nodaļas nolikuma nosacījumiem, ir Apes
novada dome. Atbildīgie par lēmuma organizatorisko nodrošinājumu ir Apes novada
domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Sanita Grosberga un Gaujienas pamatskolas direktore Vita Andersone.

Nr. 1/2020 janvƗris
Par Apes novada domes 27.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 30/2019
Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Apes novada domes
apstiprināšanu
Sociālās aprūpes centrā “Trapene”
Dome pieņēma lēmumu apstiprināt Apes novada domes 27.12.2019. saistošos noteikumus Nr. 30/2019 “Par grozījumiem Apes novada domes 28.03.2019. saistošajos
noteikumos Nr. 8/2019 „Par Apes novada pašvaldības budžetu 2019.gadam””.
Apes novada domes 27.12.2019. saistošie noteikumi Nr.30/2019
“Par grozījumiem Apes novada domes 28.03.2019. saistošajos noteikumos
Nr. 8/2019 „Par Apes novada pašvaldības budžetu 2019.gadam””
apstiprināti ar Apes novada domes 27.12.2019. lēmumu Nr. 241 (prot.Nr.16, 12 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 nodaļu “Pamatbudžets” šādā redakcijā:
Pamatbudžets
1.Apstiprināt Apes novada pašvaldības domes pamatbudžetu 2019.gadam:
1.1. kārtēja gada ieņēmumos
6 613 653 EUR
1.2. izdevumos atbilstoši valdības funkcijām un ekonomiskajām kategorijām
6 847 338 EUR
1.3. aizdevumu atmaksājamās pamatsummas
1.4. plānotie aizņēmumi
677 597 EUR
735 987 EUR
2. Novirzīt plānoto izdevumu segšanai naudas līdzekļu atlikumu uz
2019. gada sākumu
1 325 085 EUR
3. Apstiprināt līdzekļu atlikumu uz 2019.gada beigām,
t.sk. finansējums projektiem pēc līguma
1 133 020 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 nodaļu Speciālais budžets (bez ziedojumiem un dāvinājumiem) 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
179 206 EUR
5.2. izdevumos atbilstoši valdības funkcijām
un ekonomiskajām kategorijām
230 507 EUR
6. Novirzīt plānoto izdevumu segšanai naudas līdzekļu atlikums uz
2019.gada sākumu
63 837 EUR
7. Apstiprināt līdzekļu atlikumu uz 2019.gada beigām
0 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 nodaļu Ziedojumi un dāvinājumi šādā redakcijā:
Ziedojumi un dāvinājumi
9. Apstiprināt Apes novada pašvaldības domes ziedojumu un dāvinājumu 2019. gada
budžetu, saskaņā ar 6.pielikumu.
1.4. Izteikt nodaļu Pašvaldības aizņēmumi un sniegtie galvojumi šādā redakcijā:
Pašvaldības aizņēmumi un sniegtie galvojumi
10.. Apstiprināt Apes novada pašvaldības domes aizņēmumu un galvojumu saistības
10.1. aizņēmumu pamatsummas uz 2018. gada beigām saskaņā ar 3.pielikumu,
2 821 326 EUR
10.2. galvojumu pamatsummas uz 2018.gada beigām saskaņā ar 4.pielikumu.
169 525 EUR
Vispārīgā daļa
11. Pamatbudžeta, speciālā budžeta un ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumu
un izdevumu daļas precizējamas budžeta izpildes gaitā.
12. 2019. gadā tiek turpināta uzsākto projektu finansēšana saskaņā ar līgumu nosacījumiem budžetā paredzētajā apjomā - 5.pielikums .
13. Noteikt, ka finansēšana starp Apes novada pašvaldības domes Finanšu un grāmatvedības nodaļu un Gaujienas internātpamatskolas grāmatvedībām tiek nodrošināta ar
transfertu starpniecību:
13.1. Apes novada pašvaldības domes Finanšu un grāmatvedības nodaļa izdevumus konsolidējamo iestāžu finansēšanai uzrāda ekonomiskās klasifikācijas kodā
7230 „Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti padotības iestādēm”;
13.2. Konsolidējamo iestāžu grāmatvedības finansēšanas ieņēmumus uzrāda klasifikācijas kodā 19.3.0.0 “Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no augstākas iestādes.”
13.3. Budžetu apstiprina un budžeta izpildes pārskatus konsolidē izslēdzot finansēšanas
ieņēmumus, izdevumus un savstarpējos darījumus institucionālo sektoru līmenī S130321.
14. Lai nodrošinātu attiecīgo pašvaldības funkciju izpildi, iestāžu un struktūrvienību vadītājiem piešķirto līdzekļu ietvaros, jānodrošina efektīvs un racionāls pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši tāmēs plānotajam.
15. Iestāžu un struktūrvienību vadītāji ir atbildīgi par attiecīgas iestādes budžeta izpildi.
16. Iestāžu un struktūrvienību vadītājiem nepieciešamības gadījumos, ir tiesības
pieprasīt veikt iekšējos budžeta pārkārtojumus pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem
attiecīgās iestādes vai struktūrvienības apstiprinātā budžeta ietvaros, iesniedzot pieprasījumu par budžeta pārkārtošanu Apes novada pašvaldības domei.
Pielikumā- 1.pielikums;2.pielikums;3.pielikums;4.pielikums;5.pielikums;6.pielikums.
Domes priekšsēdētājs Jānis LIBERTS

Dome pieņēma lēmumu apstiprināt Apes novada Sociālās aprūpes centra „Trapene”
sniegto maksas pakalpojumu:
Pakalpojuma veids

MƝrvienƯba

ƜdinƗšanas pakalpojumi
Pusdienas pieaugušajiem

1 personai

Maksa EUR
(bez PVN)
1.15

PVN
21%
0,24

Maksa EUR
(ar PVN)
1.39

Noteikt, ka pakalpojuma saņēmēji ir Sociālās aprūpes centra “Trapene” darbinieki,
kuri saņem attiecīgos pakalpojumus pēc vienošanās.

Par ēdināšanas pakalpojuma maksas apstiprināšanu Apes novada
izglītības iestādēs
Dome pieņēma lēmumu apstiprināt ēdināšanas pakalpojuma izmaksas Apes novada
izglītības iestādēs ar 2020.gada 2.janvāri.
Ēdināšanas pakalpojuma izmaksas Apes novada izglītības iestādēs ar
2020.gada 2.janvāri

Pakalpojuma
veids

MƝrvienƯbas

AprƝƷinƗtƗ
cena bez
PVN
(EUR)

Atlaide

ApstiprinƗtƗ
cena
Pakalpojuma
cena ar
atbalstu bez
PVN

D.OzoliƼa Apes vidusskola
1

1-2gadi

Brokastis

porcija

0.97

0.66

0.31

2

1-2gadi

Pusdienas

porcija

1.03

0.59

0.44

3

1-2gadi

Launags

porcija

0.81

0.61

0.20

4

3-6gadi

Brokastis

porcija

1.02

0.67

0.35

5

3-6gadi

Pusdienas

porcija

1.10

0.66

0.44

6

3-6gadi

Launags

porcija

0.88

7

1-4 klase

pusdienas

porcija

1.42

8

5-12 klase

Pusdienas

porcija

1.39

9

1-12 klase

Launags

porcija

0.98

10

pieaugušie

Pusdienas

porcija

1.48

1

1-2 gadi

pusdienas

Trapenes sƗkumskola
porcija
1.35

0.92

0.43

2

1-2 gadi

launags

porcija

1.11

0.95

0.16

3
4

3-6 gadi

Pusdienas

porcija

1.40

0.94

0.46

3-6 gadi

Launags

porcija

1.12

5

1-4 klase

pusdienas

porcija

1.42

6

5-6 klase

Pusdienas

porcija

1.44

7

1-6 klase

Launags

porcija

1.17

8

pieaugušie

Pusdienas

porcija

1.48

0.62
0.26
DaƺƝjs valsts finansƝjums-0.71,
PašvaldƯbas finansƝjums- 0.71
0.93
0.46
0.54

0.44
1.48

0.96
0.16
DaƺƝjs valsts finansƝjums-0.71,
PašvaldƯbas finansƝjums- 0.71
1.02
0.42
0.81

0.36
1.48

D.OzoliƼa Apes vidusskola ( mƗcƯbu punkts VidagƗ)
1

1-2gadi

Brokastis

porcija

1.24

0.98

0.26

2

1-2gadi

Pusdienas

porcija

1.71

1.19

0.52

3

1-2gadi

Launags

porcija

1.23

0.95

0.28

4

3-6gadi

Brokastis

porcija

1.28

0.95

0.33

5

3-6gadi

Pusdienas

porcija

1.79

1.29

0.50

6

3-6gadi

Launags

porcija

1.25

0.97

0.28
0.48

7

1-4 klase

Pusdienas

porcija

1.90

DaƺƝjs valsts
finansƝjums-0.71,
PašvaldƯbas
finansƝjums- 0.71

8

1-4 klase

Launags

porcija

1.27

1.00

0.27

1.37

0.47

9

5-6 klase

Pusdienas

porcija

1.84

10

pieaugušie

Pusdienas

porcija

2.06


1

2.06

OjƗra VƗcieša Gaujienas pamatskola ( Z/s Mietaine)
1-2gadi

Brokastis

porcija

0.60

0.30

0.30

2

1-2gadi

Pusdienas

porcija

1.10

0.60

0.50

3

1-2gadi

Launags

porcija

0.80

0.30

0.50

4

3-6gadi

Brokastis

porcija

0.70

0.30

0.40

5

3-6gadi

Pusdienas

porcija

1.20

0.60

0.60

6

3-6gadi

Launags

porcija

0.90

7

1-4 klase

Pusdienas

porcija

1.42

8

5-9 klase

Pusdienas

porcija

2.00

9

pieaugušie

Pusdienas

porcija

2.00

0.30
0.60
DaƺƝjs valsts finansƝjums-0.71,
PašvaldƯbas finansƝjums- 0.71
1.50
0.50
2.00

Ēdināšanas pakalpojuma izmaksas Apes novada izglītības iestādēs ar 2020.gada 2.janvāri ir aprēķinātas, ņemot vērā grozījumus Izglītības likumā, kuri stājas spēkā 2020. gada
1. janvārī. Tie noteic pienākumu pašvaldībām no sava budžeta piedalīties ēdināšanas izmaksu segšanā tiem izglītojamiem, kuri tās administratīvajā teritorijā mācās 1.–4. klasē.
Līdz šim brīvpusdienas skolēniem minētajā klašu grupā tika apmaksātas no valsts budžeta,
bet, līdz ar normatīvo aktu grozījumiem, pašvaldībai ēdināšanas izdevumi jānodrošina ne
mazākā apmērā, kādā tas tiek nodrošināts no valsts budžeta līdzekļiem. Pašvaldība ir aprēķinājusi reālās izmaksas par katru ēdināšanas porciju un dotāciju, ko nosedz pašvaldība.
Uz pakalpojuma saņēmējiem attiecas apstiprinātā cena ar iekļauto pašvaldības atbalstu.
Ar šī lēmuma spēkā stāšanos, atzīt par spēku zaudējušu Apes novada domes
27.12.2018. lēmumu Nr.190 (prot.Nr.17, 17.p.) „Par ēdināšanas pakalpojuma maksas
apstiprināšanu Apes novada izglītības iestādēs”.
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Nr. 1/2020 janvƗris
Par būvju adreses maiņu

Par Apes novada domes 27.12.2019. saistošo noteikumu Nr.31/2019
apstiprināšanu
Lai sakārtotu pašvaldības īpašumu adreses atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Dome
pieņēma lēmumu mainīt adresi būvēm ar kadastra apzīmējumiem 3648 005 0181 001
(skolai), 3648 005 0181 007 (guļamkorpusam) un 3648 005 0181 008 (savienojošam
koridoram) adresi no “Internātskola”, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads, LV4339, uz adresi “Gaismas”, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads, LV-4339. Lēmums stājas spēkā ar 2020.gada 1.augustu.

Par dzīvokļa īpašuma „Kraujas” - 11, Gaujiena pārdošanu izsolē
un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ņemot vērā Apes novada domes 28.11.2019. lēmumu Nr. 208 “Par pašvaldībai piederoša
nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma “Kraujas”-11, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads, nekustamā īpašuma kadastra numurs 3648 900 0028, sagatavošanu atsavināšanai”, un
SIA „Vindeks”, vienotais reģistrācijas LV40003562948, 2019.gada 11.decembrī sagatavoto
„Nekustamā īpašuma – dzīvokļa Apes novada Gaujienas pagasta Gaujienas “Kraujās” - 11”
novērtējumu, Dome pieņēma lēmumu apstiprināt izsolē atsavināmā objekta - dzīvokļa īpašuma „Kraujas” - 11, īpašuma kadastra Nr. 3648 900 0028, Gaujiena, Gaujienas pagasts,
Apes novads, kas sastāv no dzīvokļa ar kopplatību 58,8 m2, piesaistītās zemes gabala un ēkas
588/10398 domājamām daļām, nosacīto cenu, jeb sākumcenu - EUR 3600,00. Apstiprināt
izsolē atsavināmā objekta - dzīvokļa īpašuma – “Kraujas”-11, Gaujiena, Gaujienas pagasts,
Apes novads, nekustamā īpašuma kadastra numurs 3648 900 0028, izsoles noteikumus.

Par grozījumu Apes novada domes 26.09.2019. lēmumā Nr.153
Apes novada dome 27.12.2019. pieņēma lēmumu Nr.245 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksas apstiprināšanu Apes novada izglītības iestādēs”, apstiprinot ēdināšanas pakalpojuma izmaksas Apes novada izglītības iestādēs ar 2020.gada 2.janvāri. Lai iespēju
robežās atslogotu izglītojamo vecākus no maksas par ēdināšanas pakalpojumiem, Dome
pieņēma lēmumu izdarīt Apes novada domes 26.09.2019. lēmumā Nr.153 “Par materiāla
atbalsta sniegšanu ēdināšanas pakalpojumiem Apes novada vispārējās izglītības iestādēs
izglītojamo ģimenēm” šādu grozījumu: Aizstāt lēmuma 1.punktā aiz skaitļiem un vārdiem “no 2019.gada 1.oktobra līdz” skaitļus un vārdus “2019.gada 30.decembrim” ar
skaitļiem un vārdiem “2020.gada 1.februārim”.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu,
zemes vienību sadalīšanai un savstarpējo robežu pārkārtošanai
Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „METRUM” iesniegumu par nekustamo
īpašumu „Dārziņi”, kadastra Nr. 3625 001 0003, un “Somsi”, kadastra Nr. 3625 001
0005, Apes pagastā, Apes novadā, sadalīšanas zemes ierīcības projekta apstiprināšanu,
Dome pieņēma lēmumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamo īpašumu „Dārziņi”, kadastra Nr. 3625 001 0003, un “Somsi”, kadastra Nr. 3625 001 0005, Apes pagastā, Apes novadā, ietilpstošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3625 001 0003
un 3625 001 0005 sadalīšanai un savstarpējo robežu pārkārtošanai. Projektējamo zemes
vienības daļu Nr. 1 ar plānoto kadastra apzīmējumu 3625 001 0215, ar platību 31,4 ha,
iekļaut esošā īpašuma „Dārziņi”, Apes pagasts, Apes novads, nekustamā īpašuma kadastra numurs 3625 001 0003, sastāvā. Projektējamai zemes vienības daļai Nr. 1 ar plānoto
kadastra apzīmējumu 3625 001 0215, ar platību 31,4 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM
kods 0101). Projektējamo zemes vienības daļu Nr. 2 ar plānoto kadastra apzīmējumu 3625
001 0218, ar platību 21,7 ha, pēc sadalīšanas iekļaut esoša nekustamā īpašuma “Somsi”,
kadastra numurs 3625 001 0005, sastāvā. Projektējamai zemes vienības daļai Nr. 2 ar plānoto kadastra apzīmējumu 3625 001 0218, ar platību 21,7 ha, noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM
kods 0201). Projektējamo zemes vienības daļu Nr. 3 ar plānoto kadastra apzīmējumu 3625
001 0216, ar platību 4,4 ha, pēc sadalīšanas iekļaut esoša nekustamā īpašuma “Somsi”,
kadastra numurs 3625 001 0005, sastāvā. Projektējamai zemes vienības daļai Nr. 3 ar plānoto kadastra apzīmējumu 3625 001 0216, ar platību 4,4 ha, noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM
kods 0201). Projektējamo zemes vienības daļu Nr. 4 ar plānoto kadastra apzīmējumu 3625
001 0217, ar platību 53,3 ha, pēc sadalīšanas iekļaut esoša nekustamā īpašuma “Somsi”,
kadastra numurs 3625 001 0005, sastāvā. Projektējamai zemes vienības daļai Nr. 4 ar plānoto kadastra apzīmējumu 3625 001 0217, ar platību 53,3 ha, noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. Zemes
ierīcības projekts realizējams 4 gadu laikā.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma
sadalīšanai
Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „METRUM” iesniegumu par nekustamā
īpašuma „Dzintari”, Apes pagasts, Apes novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
3625 008 0003, sadalīšanas zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, Dome pieņēma lēmumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Dzintari”, Apes pagasts,
Apes novads, nekustamā īpašuma kadastra numurs 3625 008 0003, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 3625 008 0003, sadalīšanai.
Lai novērstu izveidojušos situāciju, ka viena pagasta teritorijā ir vairāki īpašumi ar
vienādu nosaukumu, mainīt nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 3625 008 0003 nosaukumu no “Dzintari” uz “Meža Dzintari”. Projektējamo zemes vienības daļu Nr. 1 ar plānoto kadastra apzīmējumu 3625 008 0118, ar platību 22,8 ha, saglabāt esošā īpašuma
„Meža Dzintari” (iepriekš “Dzintari”), Apes pagasts, Apes novads, nekustamā īpašuma
kadastra numurs 3625 008 0003, sastāvā. Projektējamai zemes vienības daļai Nr. 1 ar
plānoto kadastra apzīmējumu 3625 008 0118, ar platību 22,8 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
Projektējamo zemes vienības daļu Nr. 2 ar plānoto kadastra apzīmējumu 3625 008 0119,
ar platību 7,0 ha, pēc sadalīšanas iekļaut jaunveidojama īpašuma “Smiltis”, Apes pagasts,
Apes novads, sastāvā. Projektējamai zemes vienības daļai Nr. 2 ar plānoto kadastra apzīmējumu 3625 008 0119, ar platību 7,0 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Zemes ierīcības projekts realizējams 4 gadu laikā.
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Dome pieņēma lēmumu apstiprināt Apes domes saistošos noteikumus Nr.31/2019
„Apes novada pašvaldības aģentūras „Apes kultūras un tūrisma centrs” struktūrvienību
maksas pakalpojumi”. Noteikt, ka līdz saistošo noteikumu Nr./2019 „Apes novada
pašvaldības aģentūras „Apes kultūras un tūrisma centrs” struktūrvienību maksas pakalpojumi stāšanās spēkā, aģentūras struktūrvienības, sniedzot savus pakalpojumus piemēro
Apes novada domes kultūras iestāžu, muzeju un bibliotēku cenrāžus, kas apstiprināti ar
2015.gada 26.jūnija Apes novada domes lēmumu Nr.121.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
Apes novada domē 04.12.2019. saņemts Apes novada domes iestādes “Sociālās aprūpes centrs “Trapene”” direktores Dinas Jāņekalnes 03.12.2019. iesniegums, kurā lūgts
pašvaldībai dzēst viena aprūpes centra klienta nekustamā īpašuma nodokļa parādu par
2019.gadu par nomāto zemi no pašvaldības. 2019.gada 15.novembrī ir noslēgta vienošanās par nomas līguma izbeigšanu, kā arī 2019.gadā persona nav izmantojusi nomas
zemi un guvis ienākumus sava veselības stāvokļa dēļ. Personai neesot uzkrājumu, no
kura varētu dzēst radušos parādu un aprūpes centra direktore lūdz dzēst šo parādu. Pašvaldība, iepazīstoties ar augstāk minēto, konstatējusi, ka personai pastāv nekustamā īpašuma nodokļa parāds par 2019. gadu EUR 91.15 apmērā. Pašvaldība personai 2019.gada
novembrī ir nosūtījusi brīdinājumu par esošos nekustamā īpašuma nodokļa parādu.
Ņemot vērā augstāk minēto, Dome pieņēma lēmumu dzēst personai nekustamā īpašuma
nodokļa parādu EUR 91.15 apmērā, kas sastāv no pamatparāda EUR 84.24 un nokavējuma naudas EUR 6.91, par nekustamo īpašumu.

Par Apes novada pašvaldības Medību koordinācijas pastāvīgās
komisijas izveidošanu
Pamatojoties uz Ministru kabineta 02.07.2014. rīkojumu Nr.322 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” par Āfrikas cūku mēra apkarošanas profilaktiskajiem pasākumiem, kas realizējami nekavējoties, Dome pieņēma lēmumu apstiprināt pastāvīgu Apes
novada pašvaldības Medību koordinācijas komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs: Andris RUBINS Apes novada pašvaldības pārstāvis;
Komisijas locekļi: Ilgonis LOSĀNS Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Lauku reģistra daļas vadītājs; Edgars VERŠELO Valsts
Meža dienesta Ziemeļaustrumu virsmežniecības Gaujienas nodaļas vecākais mežzinis;
Jānis PALKAVNIEKS Mednieku savienības pārstāvis; Guntars PURAKALNS Lauksaimnieku apvienības pārstāvis; Arnis ČAMS Meža īpašnieku biedrības pārstāvis;
Gvido SEMJONOVS Apes medību biedrība “Apes mednieku biedrība” pārstāvis. Komisija tiek apstiprināta uz 4 gadiem.

Par iekārtu uzstādīšanas vietas nodošanu iznomāšanai nekustamajā
īpašumā „Vēji”, Trapenes pagastā
Dome pieņēma lēmumu nodot iznomāšanai iekārtu uzstādīšanas vietu nekustamajā
īpašumā, „Vēji”, Trapenes pagastā, Apes novadā, kas atrodas “Vējiņi”, Trapene, Trapenes pagasts, Apes novads LV-4348. Noteikt izsoles veidu rakstiska izsole. Iznomājamā
īpašuma raksturojums - Sakaru iekārtu uzstādīšanas vieta uz īpašumā esošā skursteņa un
4 m2 iekārtu uzstādīšanai skursteņa pakājē. Izmantošanas veids - Inženierstruktūru izbūves un elektronisko sakaru tīkla aprīkojuma uzglabāšanas un darbības nodrošināšanas
vajadzībām. Pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 2020.gada 16.janvārim, plkst.14.00
klientu apkalpošanas centrā, Apes novada domē, Stacijas ielā 2, Apē, Apes novadā, LV4337. Ar nomas līguma projektu var iepazīties uz vietas Apes novada domē, Stacijas ielā
2, Apē, Apes novadā, LV-4337; Trapenes pagasta pārvaldē, “Pagastnams”, Trapenes pagasts, Apes novads, LV-4348 un Apes pašvaldības tīmekļvietnē www.apesnovads.lv

Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali 2020.gada janvārim augustam
Dome pieņēma lēmumu sadalīt mērķdotāciju pašvaldību pamata un vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 299 268 EUR Apes novada izglītības iestādēm 2020.gada janvārim – augustam.
Sadalīt mērķdotāciju interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 17 136 EUR Apes novada izglītības iestādēm 2020.gada janvārim – augustam.
Sadalīt mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 55 072 EUR Apes novada izglītības iestādēm 2020.gada janvārim –
augustam.
Pārskaitīt mērķdotāciju Gaujienas pamatskolai pedagogu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 263 256 EUR, un mērķdotāciju uzturēšanas izdevumu segšanai 230 279 EUR, kopā 493 535 EUR.
Apes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai nodrošināt apstiprinātā finansējuma sadalīšanu attiecīgajām izglītības iestādēm un pārskata par piešķirtā finansējuma
izlietojuma iesniegšanu.

Par izglītības programmu realizāciju Gaujienas pamatskolā
Lai varētu izveidot optimālu un kvalitatīvu izglītības sistēmas nodrošināšanu Apes
novada Gaujienas teritorijā, un nodrošinātu pašvaldības resursu racionālu un efektīvu
izmantošanu, Dome pieņēma lēmumu noteikt, ka ar 2020./2021. mācību gadu Gaujienas
pamatskolā pārtraukt realizēt šādas izglītības programmas:
1.1. Vispārējās pirmsskolas izglītības programmā, izglītības programmas kods
01011111;
1.2. Vispārējās pamatizglītības programmā, izglītības programmas kods 21011111;
1.3. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem,
izglītības programmas kods 21015611.

Nr. 1/2020 janvƗris
Izdarīt Apes novada domes izglītības iestādes “Gaujienas pamatskola” nolikumā (apstiprināts ar 2019.gada 25.aprīļa Apes novada domes lēmumu Nr.74 “Par Gaujienas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu”) (turpmāk – Nolikums) vairākus grozījumus, nosakot, ka Iestādes juridiskā adrese ir “Gaismas”, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads,
LV-4339 un Iestādes izglītības programmu realizēšanas vieta ir “Gaismas”, Gaujiena,
Gaujienas pagasts, Apes novads, LV-4339.
Apes novada domes izglītības iestādes “Gaujienas pamatskola” direktorei V.Andersonei līdz 01.02.2020. nodrošināt darbinieku, izglītojamo, izglītojamo vecāku informēšanu, par izmaiņām izglītības programmu realizēšanas nodrošināšanā; informēt attiecīgās
pašvaldības, kurās deklarēti 01011111, 21011111 un 21015611 kodu izglītības programmās reģistrētie izglītojamie, par šo programmu realizācijas pārtraukšanu ar 2020.gada
31.augustu. Apes novada domes izglītības iestādes direktorei V.Andersonei nodrošināt
nepieciešamo grozījumu veikšanu iestādes iekšējos normatīvajos aktos līdz 2020.gada
1.augustam.

Par Apes novada domes izglītības iestādes “Ojāra Vācieša Gaujienas
pamatskola” juridiskās un faktiskās adreses maiņu
Lai varētu izveidot optimālu un kvalitatīvu izglītības sistēmas nodrošināšanu Apes
novada Gaujienas teritorijā, un nodrošinātu pašvaldības resursu racionālu un efektīvu
izmantošanu, Dome pieņēma lēmumu ar 2020.gada 1.septembri:
pārcelt Apes novada domes izglītības iestādi “Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola”
no ēkas ar juridisko adresi “Vidusskola”, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads, Latvija, LV-4339, uz ēku ar juridisko adresi “Gaismas”, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes
novads, Latvija, LV-4339;
izdarīt Apes novada domes izglītības iestādes “Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola”
nolikumā (apstiprināts ar 2016.gada 25.augusta Apes novada domes lēmumu Nr.130 “Par
Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu”) (turpmāk – Nolikums)
vairākus grozījumus, nosakot, ka Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas juridiskā adrese
ir “Gaismas”, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads, LV-4339, Pirmsskolas izglītības
programmas realizēšanas vietas adrese ir ”Gaismas”, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes
novads, LV-4339.
Uzdot Apes novada domes izglītības iestādes “Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola”
direktorei I.Zariņai: nodrošināt materiālo vērtību, inventāra inventarizāciju un pārvietošanu uz telpām “Gaismas”, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads, Latvija, LV-4339;
informēt darbiniekus, izglītojamos, izglītojamo vecākus par iestādes juridiskās un faktiskās adreses maiņu līdz 01.02.2020.;
nodrošināt nepieciešamo grozījumu veikšanu iestādes iekšējos normatīvajos aktos
līdz 2020.gada 1.augustam. Uzdot Apes novada domes iestādei “Komunālā saimniecība”
nodrošināt tehnisko atbalstu izglītības iestādes materiālo vērtību pārvietošanai uz telpām
“Gaismas”, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads, Latvija, LV-4339.

Par Apes novada domes izglītības iestādes “Gaujienas mūzikas un
mākslas skola” juridiskās un faktiskās adreses maiņu
Lai varētu izveidot optimālu un kvalitatīvu izglītības sistēmas nodrošināšanu Apes
novada Gaujienas teritorijā, un nodrošinātu pašvaldības resursu racionālu un efektīvu
izmantošanu, Dome pieņēma lēmumu ar 2020.gada 1.septembri:
pārcelt Apes novada domes izglītības iestādi “Gaujienas mūzikas un mākslas skola”
no ēkas ar juridisko adresi “Baznīckalns”, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads,
Latvija, LV-4339, uz ēku ar juridisko adresi “Gaismas”, Gaujiena, Gaujienas pagasts,
Apes novads, Latvija, LV-4339;
izdarīt Apes novada domes izglītības iestādes “Gaujienas mūzikas un mākslas skola”
nolikumā (apstiprināts ar 2017.gada 23.marta Apes novada domes lēmumu Nr.52 “Par
Gaujienas mūzikas un mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu”) (turpmāk – Nolikums)
vairākus grozījumus, nosakot, ka Skolas juridiskā adrese ir ”Gaismas”, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads, LV-4339, Skolas mācību programmu realizācijas vieta ir
Gaujienas mūzikas un mākslas skolā: “Gaismas”, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads, Latvija, LV-4339 un Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā: Pasta iela 26, Ape, Apes novads, LV-4337.
Apes novada domes izglītības iestādes “Gaujienas mūzikas un mākslas skolas” direktorei I.Dāvei nodrošināt materiālo vērtību, inventāra inventarizāciju un pārvietošanu uz

APSTIPRINĀTI
Ar Apes novada domes
28.11.2019. sēdes lēmumu Nr.199
(prot.Nr. 14, 7. p.)
Apes novada domes 28.11.2019. saistošie noteikumi Nr.27/2019
„Grozījumi Apes novada pašvaldības domes 25.04.2019. saistošajos noteikumos
Nr. 9/2019„Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas
un uzskaites kārtību Apes novada pašvaldībā””
Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6. panta ceturtās daļas 5. punktu un Ministru kabineta
2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr.384
„Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6.punktu
1.
Izdarīt Apes novada domes 25.04.2019. saistošajos noteikumos Nr. 9/2019„Par
decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Apes novada
pašvaldībā” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:
“6. Apes novada iestāde „Komunālā saimniecība” (turpmāk – Komunālā saimniecība)
nodrošina:”;

telpām “Gaismas”, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads, Latvija, LV-4339. Uzdot
Apes novada domes izglītības iestādes “Gaujienas mūzikas un mākslas skolas” direktorei
I.Dāvei: līdz 01.02.2020. informēt darbiniekus, izglītojamos, izglītojamo vecākus par iestādes juridiskās un faktiskās adreses maiņu;
nodrošināt nepieciešamo grozījumu veikšanu iestādes iekšējos normatīvajos aktos
līdz 2020.gada 1.augustam; līdz 01.02.2020. informēt Gaujienas Evaņģēliski luterisko
draudzi par nomas līguma izbeigšanu ar 2020.gada 1.septembri. Uzdot Apes novada
domes iestādei “Komunālā saimniecība” nodrošināt tehnisko atbalstu izglītības iestādes
materiālo vērtību pārvietošanai uz telpām “Gaismas”, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes
novads, Latvija, LV-4339.

Par Apes novada domes iestādes “Bērnu sociālās aprūpes centrs
“Gaujiena”” likvidāciju
Sakarā ar to, ka samazinās pieprasījums pēc Bērnu sociālās aprūpes centra “Gaujiena”
pakalpojumiem, Dome pieņēma lēmumu ar 2020.gada 30.jūniju likvidēt Apes novada
domes iestādi ”Bērnu sociālās aprūpes centrs “Gaujiena”” (turpmāk - Iestāde).
Apes novada domes izpilddirektoram V.Dandenam izveidot likvidācijas komisiju un
organizēt visas nepieciešamās darbības lēmuma izpildei. Uzdot Iestādes vadītājam līdz
01.02.2020. brīdināt darbiniekus par Iestādes likvidāciju un par darba tiesisko attiecību
izbeigšanu.
Uzdot Iestādes vadītājam līdz 01.02.2020. informēt attiecīgās pašvaldības, no kuru
administratīvajām teritorijām Iestādē uzturas bērni, par Iestādes likvidāciju.
Atbrīvot no Iestādes vadītāja amata Vitu Andersoni ar 2020.gada 30.jūniju (pēdējā
darba tiesisko attiecību diena 2020 .gada 30.jūnijs). Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – Apes novada domes izpilddirektors.

Par grozījumiem Apes novada domes 28.02.2019.lēmumā Nr.26
“Par izglītības procesa nodrošināšanu”
Lai nodrošinātu nepārtrauktu izglītības procesu Apes novada pašvaldības izglītības
iestādēs, Dome pieņēma lēmumu izdarīt grozījumus Apes novada domes 28.02.2019. lēmumā Nr.26 “Par izglītības procesa nodrošināšanu” un izteikt lēmuma 5.punktu sekojošā
redakcijā: “5. Lēmums stājas spēkā likumā noteiktajā kārtībā un ir attiecināms uz
2018./2019. mācību gada 2.semestri - laika periodu no 01.01.2019. līdz 31.08.2019. un
2019./2020.mācību gada laika periodu no 02.09.2019.līdz 31.01.2020.”
Tas nozīmē, ka līdz 31.01.2020. transporta izdevumi nepieciešamo (deficīto) pedagogu amatiem, saskaņā ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu, tiek segti tādā pašā kārtībā un apjomā kā to nosaka Apes novada domes 28.02.2019. lēmumā Nr.26.

9.janvārī notika ārkārtas Apes novada
domes sēde
Par parakstu vākšanas vietu un Apes novada Vēlēšanu komisijas
darba laika noteikšanu
Lai nodrošinātu parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturēto likumu
“Grozījumi Republikas pilsētas domes un novadu domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums
likumā “Par pašvaldībām”” atcelšanu, pamatojoties uz likuma “Par tautas nobalsošanu,
likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 7.panta otro, ceturto un piekto daļu,
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 25.punktu, Latvijas Republikas Centrālās
vēlēšanu komisijas 2019.gada 27.decembra rīkojumu Nr.173 “Par parakstu vākšanas vietu
un darba laika noteikšanu”, Dome pieņēma lēmumu noteikt par parakstu vākšanas vietu
Apes novada domes administrācijas ēku – Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337.
Noteikt Apes novada Vēlēšanu komisijas parakstu vākšanas darba laiku:
Pirmdienās, trešdienās, piektdienās un svētdienās no plkst. 9:00 līdz 13:00,
Otrdienās, ceturtdienās, sestdienās no plkst.15:00 līdz 19:00.
Domes lēmumu apskatu sagatavoja Ilze Ērmane. Ar pilnu lēmumu tekstu variet iepazīties Apes novada domē, Stacijas ielā 2, kā arī mājas lapā www.apesnovads.lv , vietnē
ir pieejams arī sēdes audio ieraksts.

1.2. Aizstāt saistošo noteikumu tekstā vārdu “aģentūra” ar vārdiem “Komunālā saimniecība” attiecīgajā locījumā;
1.3. Izteikt 38. punktu šādā redakcijā:
“38. Administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Būvvaldes un pašvaldības policijas amatpersonas (būvvaldes un pašvaldības
policijas, ar kuru Apes novada pašvaldībai slēgts deleģēšanas līgums par funkciju veikšanu).”;
1.4. Izteikt 39.punktu šādā redakcijā:
“39. Par šo saistošo noteikumu prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas
sodu: fiziskām personām – līdz 70 naudas soda vienībām; juridiskām personām –līdz
280 naudas soda vienībām.”;
1.5. Izteikt 40.punktu šādā redakcijā:
“40. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Apes novada pašvaldības Administratīvā
komisija.”
1.6. Izteikt 41. šādā redakcijā.
“41.Piemērotā administratīvā atbildība par šo saistošo noteikumu pārkāpumu neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.
Apes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis LIBERTS
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Nr. 1/2020 janvƗris
APSTIPRINĀTI
Ar Apes novada domes
28.11.2019. sēdes lēmumu Nr.196
(prot.Nr.14, 4. p.)

Paskaidrojuma raksts
Apes novada pašvaldības domes 28.11.2019. saistošajiem noteikumiem
Nr.27/2019 “Grozījumi Apes novada pašvaldības domes 25.04.2019. saistošajos
noteikumos Nr. 9/2019„Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas
un uzskaites kārtību Apes novada pašvaldībā””
Paskaidrojuma raksta
sadaƺas
1. Projekta nepieciešamƯbas
pamatojums

2. Ʈss projekta satura izklƗsts

NorƗdƗmƗ informƗcija
1.1. SpƝkƗ esošajƗ saistošo noteikumu redakcijƗ par pašvaldƯbas
kompetenci decentralizƝto kanalizƗcijas pakalpojumu sniegšanas un
uzskaites jomƗ ir noteikta Apes novada pašvaldƯbas aƧentǌrai
“KomunƗlƗ saimniecƯba” (turpmƗk – pašvaldƯbas aƧentǌra). ƻemot
vƝrƗ, ka ar Apes novada domes 24.10.2019. lƝmumu, noslƝdzot
pašvaldƯbas aƧentǌras reorganizƗcijas procesu, ar kuru nolemts
izveidot jaunu pašvaldƯbas iestƗdi “KomunƗlƗ saimniecƯba” ar
2019.gada 1.novembri, kas ir pašvaldƯbas aƧentǌras tiesƯbu un
saistƯbu pƗrƼƝmƝja, nepieciešams izdarƯt grozƯjumus saistošajos
noteikumos, lai precizƝtu atbildƯgo iestƗdi.
1.2.Saistošo noteikumu saskaƼošana ar AdministratƯvƗs atbildƯbas
likuma 16. pantu, kas nosaka, ka naudas soda apmƝru pašvaldƯbu
saistošajos noteikumos izsaka naudas soda vienƯbƗs.
Saistošo noteikumu projektƗ atbilstoši AdministratƯvƗs atbildƯbas
likumam, saistošajos noteikumos paredzƝtƗs administratƯvƗs
atbildƯbas naudas sodi izteikti naudas soda vienƯbƗs un saskaƼota
terminoloƧija.

Saistošo noteikumu projekts neparedz ietekmi uz pašvaldƯbas
3. InformƗcija par plƗnoto
budžetu.
projekta ietekmi uz
pašvaldƯbas budžetu
Saistošie noteikumi pƝc bǌtƯbas neparedz izmaiƼas administratƯvajƗ
4. InformƗcija par plƗnoto
atbildƯbƗ par saistošo noteikumu pƗrkƗpumiem, tƗdƝƺ sabiedrƯbas
projekta ietekmi uz
lƯdzdalƯba nav organizƝta.
uzƼƝmƝjdarbƯbas vidi
pašvaldƯbas teritorijƗ
5. InformƗcija par
Saistošo noteikumu projekts neparedz jaunas no esošƗ regulƝjuma
administratƯvajƗm
atšƷirƯgas administratƯvƗs procedǌras.
procedǌrƗm
6. InformƗcija par
Saistošie noteikumi pƝc bǌtƯbas neparedz izmaiƼas administratƯvajƗ
konsultƗcijƗm ar
atbildƯbƗ par saistošo noteikumu pƗrkƗpumiem, tƗdƝƺ sabiedrƯbas
privƗtpersonƗm
lƯdzdalƯba nav organizƝta.
7. Cita informƗcija
Nav.
Apes novada pašvaldƯbas domes priekšsƝdƝtƗjs
JƗnis LIBERTS

Apes novada domes 28.11.2019. saistošie noteikumi Nr.24/2019
„Grozījums Apes novada domes 26.03.2015. saistošajos noteikumos Nr.4/2015
„Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektu realizēšanai Apes novadā””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu
Izdarīt Apes novada pašvaldības domes 26.03.2015. saistošajos noteikumos Nr.4/2015
„Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektu realizēšanai Apes novadā” šādu grozījumu:
Izteikt 8.1.12. apakšpunktu šādā redakcijā:
“8.1.12. aizpildītu Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumu Nr. 715
“Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem” 1.pielikumu “Veidlapa par sniedzamo informāciju
de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai”.”
Apes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis LIBERTS
Paskaidrojuma raksts
Apes novada pašvaldības domes 28.11.2019. saistošajiem noteikumiem
Nr.24/2019 „Grozījums Apes novada domes 26.03.2015. saistošajos noteikumos
Nr.4/2015 „Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektu realizēšanai Apes novadā””
Paskaidrojuma raksta
sadaƺas
1. Projekta nepieciešamƯbas
pamatojums

2. Ʈss projekta satura izklƗsts

APSTIPRINĀTI
Ar Apes novada domes
28.11.2019. sēdes lēmumu Nr.198
(prot.Nr.14, 6. p.)
Apes novada domes 28.11.2019. saistošie noteikumi Nr.26/2019 „Grozījumi Apes
novada domes 28.03.2019. saistošajos noteikumus Nr.6/2019„Par sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanas kārtību Apes novadā””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 11.punktu un trešo daļu,
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6.panta ceturto daļu
1. Izdarīt Apes novada domes 28.03.2019. saistošajos noteikumos Nr.6/2019„ Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanas kārtību Apes novadā”
šādus grozījumus:
1.1. Izteikt 100. punktu šādā redakcijā:
“100. Par noteikumu 19., 43., 46., 50., 52., 53., 56., 58., 59., 62. un 64. punktu prasību
neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu: fiziskām personām – līdz 70 naudas
soda vienībām; juridiskām personām –līdz 280 naudas soda vienībām.”;
1.2 .Izteikt 101.punktu šādā redakcijā:
“101. Administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic pašvaldības policijas amatpersonas (pašvaldības policijas, ar kuru Apes novada pašvaldībai slēgts deleģēšanas līgums par funkciju veikšanu).”
1.3. Izteikt 102.punktu šādā redakcijā:
“102. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Apes novada pašvaldības Administratīvā komisija.”
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.
Apes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis LIBERTS
Paskaidrojuma raksts
Apes novada pašvaldības domes 28.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.26/2019
„Grozījumi Apes novada domes 28.03.2019. saistošajos noteikumus Nr.6/2019
„Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanas kārtību
Apes novadā””
Paskaidrojuma raksta
sadaƺas

NorƗdƗmƗ informƗcija

1. Projekta nepieciešamƯbas
pamatojums

Saistošo noteikumu saskaƼošana ar AdministratƯvƗs atbildƯbas likuma
16. pantu, kas nosaka, ka naudas soda apmƝru pašvaldƯbu saistošajos
noteikumos izsaka naudas soda vienƯbƗs.
Saistošo noteikumu projektƗ atbilstoši AdministratƯvƗs atbildƯbas
likumam, saistošajos noteikumos paredzƝtƗs administratƯvƗs atbildƯbas
naudas sodi izteikti naudas soda vienƯbƗs un saskaƼota terminoloƧija.

2. Ʈss projekta satura
izklƗsts

3. InformƗcija par plƗnoto
projekta ietekmi uz
pašvaldƯbas budžetu
4. InformƗcija par plƗnoto
projekta ietekmi uz
uzƼƝmƝjdarbƯbas vidi
pašvaldƯbas teritorijƗ

Saistošo noteikumu projekts neparedz ietekmi uz pašvaldƯbas budžetu.

Saistošie noteikumi pƝc bǌtƯbas neparedz izmaiƼas administratƯvajƗ
atbildƯbƗ par saistošo noteikumu pƗrkƗpumiem, tƗdƝƺ sabiedrƯbas
lƯdzdalƯba nav organizƝta.

5. InformƗcija par
administratƯvajƗm
procedǌrƗm

Saistošo noteikumu projekts neparedz jaunas no esošƗ regulƝjuma
atšƷirƯgas administratƯvƗs procedǌras.

6. InformƗcija par
konsultƗcijƗm ar
privƗtpersonƗm

Saistošie noteikumi pƝc bǌtƯbas neparedz izmaiƼas administratƯvajƗ
atbildƯbƗ par saistošo noteikumu pƗrkƗpumiem, tƗdƝƺ sabiedrƯbas
lƯdzdalƯba nav organizƝta.

7. Cita informƗcija
Nav.
Apes novada pašvaldƯbas domes priekšsƝdƝtƗjs JƗnis LIBERTS
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3. InformƗcija par plƗnoto
projekta ietekmi uz
pašvaldƯbas budžetu
4. InformƗcija par plƗnoto
projekta ietekmi uz
uzƼƝmƝjdarbƯbas vidi
pašvaldƯbas teritorijƗ
5. InformƗcija par
administratƯvajƗm
procedǌrƗm

NorƗdƗmƗ informƗcija
1.1. SpƝkƗ esošie saistošie noteikumi Nr.4/2015 “Par lƯdzfinansƝjuma
piešƷiršanu projektu realizƝšanai Apes novadƗ” (turpmƗk -saistošie
noteikumi) apstiprinƗti 26.03.2015.
1.2. Nepieciešams izdarƯt saistošajos noteikumos grozƯjumu sadaƺƗ
par dokumentu iesniegšanas kƗrtƯbu, lai aktualizƝtu atsauci uz
Ministru kabineta noteikumos ietverto par de minimis atbalsta
uzskaites un piešƷiršanas kƗrtƯbu un de minimis atbalsta uzskaites
veidlapu paraugu.
Izteikt saistošo noteikumu 8.1.12. apakšpunktu šƗdƗ redakcijƗ:
“8.1.12. aizpildƯtu Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra
noteikumu Nr. 715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un
piešƷiršanas kƗrtƯbu un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu
paraugiem” 1.pielikumu “Veidlapa par sniedzamo informƗciju de
minimis atbalsta uzskaitei un piešƷiršanai”.”
Nav iespƝjams konkrƝti paredzƝt iedzƯvotƗju aktivitƗti sabiedriski
nozƯmƯgu projektu ƯstenošanƗ, tƗpƝc konkrƝts finansƝjums, kƗds tiks
izlietots šo noteikumu izpildei, nav noteikts.
Saistošo noteikumu projekts šo jomu neskar.

5.1.Visas personas, kuras skar šo noteikumu piemƝrošana, var
griezties Apes novada vienotajƗ valsts un pašvaldƯbas Klientu
apkalpošanas centrƗ, Stacijas iela 2, ApƝ, Apes novadƗ.
5.2.Saistošie noteikumi tiks publicƝti Apes novada pašvaldƯbas
bezmaksas izdevumƗ „Apes novada ziƼas” un ievietoti Apes novada
pašvaldƯbas interneta mƗjaslapƗ www.apesnovads.lv.
6. InformƗcija par
6.1. Saistošo noteikumu izstrƗdes procesƗ nav notikušas konsultƗcijas
konsultƗcijƗm ar
ar privƗtpersonƗm.
privƗtpersonƗm
6.2. PƝc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotƗ
paskaidrojuma raksta izskatƯšanas Apes novada domes pastƗvƯgƗs
komitejas sƝdƝ un publicƝšanas pašvaldƯbas mƗjaslapƗ internetƗ
www.apesnovads.lv,
saƼemto
priekšlikumu
vai
iebildumu
apkopošanas, tos, izvƝrtƝjot lietderƯbas apsvƝrumus, paredzƝts iekƺaut
saistošajos noteikumos.
6.3.PlƗnotais sabiedrƯbas lƯdzdalƯbas veids – priekšlikumu un
iebildumu ievƝrtƝšana pƝc projekta publicƝšanas pašvaldƯbas
mƗjaslapƗ internetƗ www.apesnovads.lv.
6.4. SabiedrƯbas pƗrstƗvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi paredzƝts izvƝrtƝt pƝc to saƼemšanas.
7. Cita informƗcija
Nav.
Apes novada pašvaldƯbas domes priekšsƝdƝtƗjs JƗnis LIBERTS

APSTIPRINĀTI
Ar Apes novada domes
28.11.2019. sēdes lēmumu Nr.197
(prot.Nr.14, 5. p.)
Apes novada domes 28.11.2019. saistošie noteikumi Nr.25/2019 „Grozījumi Apes
novada domes 28.02.2019. saistošajos noteikumos 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
1.
Izdarīt Apes novada domes 28.02.2019. saistošajos noteikumos Nr.2
/2019„Apes novada teritorijas, apstādījumu kopšanas un ēkas/būvju uzturēšanas saistošie
noteikumi” šādus grozījumus:
1.1. Izteikt 18.punktu šādā redakcijā:
“18. Administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Apes novada pašvaldības administratīvās lietvedības inspektors, Būvvaldes
un pašvaldības policijas amatpersonas (būvvaldes un pašvaldības policijas, ar kuru Apes
novada pašvaldībai slēgts deleģēšanas līgums par funkciju veikšanu).”
1.2. Svītrot 19. punktu.
1.3. Izteikt 20.punktu šādā redakcijā:
“20.Par šo noteikumu prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fi-

Nr. 1/2020 janvƗris
ziskām personām – līdz 40 naudas soda vienībām; juridiskām personām – līdz 200 naudas
soda vienībām.”
1.4. Svītrot 21.punktā aiz vārdiem “Administratīvā pārkāpuma lietu izskata” vārdus
“un lēmumu pieņem”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.
Apes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis LIBERTS
Paskaidrojuma raksts
Apes novada pašvaldības domes 28.11.2019. saistošajiem noteikumiem
Nr.25/2019 „Grozījumi Apes novada domes 28.02.2019. saistošajos noteikumos
Nr.2 /2019„Apes novada teritorijas, apstādījumu kopšanas un ēkas/būvju
uzturēšanas saistošie noteikumi””
Paskaidrojuma raksta
sadaƺas
1. Projekta
nepieciešamƯbas
pamatojums

NorƗdƗmƗ informƗcija
Saistošo noteikumu saskaƼošana ar AdministratƯvƗs atbildƯbas likuma
16. pantu, kas nosaka, ka naudas soda apmƝru pašvaldƯbu saistošajos
noteikumos izsaka naudas soda vienƯbƗs.

p
j
2. Ʈss projekta satura
izklƗsts
3. InformƗcija par plƗnoto
projekta ietekmi uz
pašvaldƯbas budžetu

Saistošo noteikumu projektƗ atbilstoši AdministratƯvƗs atbildƯbas
likumam, saistošajos noteikumos paredzƝtƗs administratƯvƗs atbildƯbas
naudas sodi izteikti naudas soda vienƯbƗs un saskaƼota terminoloƧija.
Saistošo noteikumu projekts neparedz ietekmi uz pašvaldƯbas budžetu.

4. InformƗcija par plƗnoto
projekta ietekmi uz
uzƼƝmƝjdarbƯbas vidi
pašvaldƯbas teritorijƗ

Saistošie noteikumi pƝc bǌtƯbas neparedz izmaiƼas administratƯvajƗ
atbildƯbƗ par saistošo noteikumu pƗrkƗpumiem, tƗdƝƺ sabiedrƯbas
lƯdzdalƯba nav organizƝta.

5. InformƗcija par
administratƯvajƗm
procedǌrƗm

Saistošo noteikumu projekts neparedz jaunas no esošƗ regulƝjuma
atšƷirƯgas administratƯvƗs procedǌras.

6. InformƗcija par
konsultƗcijƗm ar
privƗtpersonƗm

Saistošie noteikumi pƝc bǌtƯbas neparedz izmaiƼas administratƯvajƗ
atbildƯbƗ par saistošo noteikumu pƗrkƗpumiem, tƗdƝƺ sabiedrƯbas
lƯdzdalƯba nav organizƝta.

7. Cita informƗcija
Nav.
Apes novada pašvaldƯbas domes priekšsƝdƝtƗjs JƗnis LIBERTS

Izglītība novadā
Ziemassvētki mūsu karalistē
Alda Liepiņa, D.Ozoliņa Apes vidusskolas direktora vietniece audzināšanas jomā
Gads skrien savu gaitu. Tā vien liekas, ka mūsu planēta sākusi griezties daudz ātrāk,
jo paskrējis kārtējais kalendārais gads. Cik nozīmīgs un vērtīgs tas bijis, to vērtējam gada
nogalē katrs savā saimē. Tuvojoties gada izskaņai, nemazinās darba rosība, liekas, ka
darba kļūst vairāk - jāpaveic visi svarīgie uzdevumi, jāgatavojas Ziemassvētkiem, Vecā
gada pavadīšanai un Jaunā gada sagaidīšanai, jāgatavo vai jāiegādājas dāvanas saviem
mīļajiem, jāraksta apsveikumu kartītes, jālaiž savās mājās piparkūku un sveču smaržu.
Liela rosība!
Liela rosība arī mūsu skolā, jo ik pa laikam parādījās skaisti dekori, par kuriem rūpējās
9. un 11. klase, no skolas virtuvītes pa visu skolu plūda piparkūku smarža, tradicionālā
vietā apsveikumu kartiņas gaidīja skolas pastkaste, bet klašu kolektīvos notika gatavošanās
skolas eglītes vakaram “Ziemassvētki mūsu karalistē”. Šogad nolēmām ceļot pa pasauli.
Uz savu karaļvalsti karaliene uzaicināja tuvāku un tālāku zemju ļaudis, lai piepildītu
princeses lielo sapni - uzzināt, kā cilvēki dzīvo citās zemēs, kādas ir viņu tradīcijas un
ticējumi Ziemassvētkos, pavadot Veco gadu un sagaidot Jauno gadu. Sapnis piepildījās,
uz karaļvalsti plūda straume svešzemnieku no Latvijas, Igaunijas, Krievijas, Ķīnas, Indijas, Grieķijas, Itālijas, Francijas, Brazīlijas un Dānijas. Ciemiņi gan dziedāja, gan dejoja, gan iepazīstināja ar tradīcijām un ticējumiem, izspēlējot sadzīviskas ainiņas, deva
iespēju izjust svešās zemes būtību. Princese laimīga, jo uzzināja, cik dažādi dzīvo cilvēki
plašajā pasaulē, kur kalnu grēdas, kā milzīgi vīri stāv viena pie otras un pāri veļas milzīgas ūdens straumes, kur saule zemi silda tik stipri, ka pēdas degot, bet pāri lieliem
ūdens plašumiem ir zemes, kur cilvēki pēc izskata pavisam savādāki.

Pēc skanīgām kora dziesmām un laba vēlējumiem no
karalienes un princeses, visi
varēja doties uz savām mazajām karalistēm - klasēm, lai
turpinātu dāvāt prieku un svinētu svētkus.
Cik labi, ka mūsu skolā
strādā ne tikai darbīgi un zinoši pedagogi, bet arī radoši
un gatavi iesaistīties pasākumu norisēs! Šoreiz liels paldies direktorei Dinai Meisterei par iejušanos karalienes
lomā, Vinetai Meisterei – par
princeses tēlu, bet Normundam Prazņicānam paldies par kambarkunga lomas izspēlēšanu! Paldies skolas dekorētājiem, ienesot skolā Ziemassvētku noskaņu! Paldies 8. klases
pastniekiem par apsveikumu kartiņu šķirošanu un nogādāšanu pie adresātiem! Paldies
Ziemassvētku vecītim par smago dāvanu maisu nešanu un pacietīgu dzejoļu klausīšanos!
Paldies Apes novada domei par saldajām dāvanām! Paldies katram, kurš ar smaidu un
prieku ļāva Ziemassvētkiem ienākt un dzīvot mūsu skolā!
Lai gada nogales labie un skaistie darbi dod enerģiju un prieku visiem – skolēniem,
vecākiem, skolas darbiniekiem, lai veselība mūsu pensionētajiem skolotājiem, cerot, ka
ir iepriecināti, saņemot šī gada lielo piparkūku, ko cepa mūsu klašu kolektīvi!
Laimīgu Jauno 2020. gadu!

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola
uzsāk realizēt Erasmus+ projektu

Ziemassvētki Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā

Dina Meistere, Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas direktore

„Nāc, Ziemassvētku nakts, un aizdedz gaišas sveces,
Lai egles zaros balti sapņi snieg!”
Šādās baltās, mierpilnās noskaņās Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā tika sagaidīti Ziemassvētki. Pasākums 19.decembrī rīta pusē pulcēja kopā skolēnus, viņu vecākus un draugus, viesus, skolotājus, lai visi
kopīgi atskatītos uz padarīto darba cēlienu un svinētu svētkus. Uzrunā skolas direktore Ieva Zariņa sveica
visus klātesošos, novēlot dvēseles mieru un baltumu ikvienam, vienalga – kādus laika apstākļus arī decembris mums šogad grib parādīt. Varam lepoties, jo optimālā līmenī 1.semestri beiguši daudz skolēnu,
tie tika sveikti ar skolas pateicības rakstiem un dāvanām. Pasākuma 1.daļā skanēja dziesmas skolas kora
un ansambļu izpildījumā, dzejas priekšnesumi.
Koncerta 2.daļā skolēni sniedza vienotu dramatizētu uzvedumu „Gaismas uzvara pār tumsu”. 8.klases skolēni iejutās rūķu lomās, lai palīdzētu meža labajai burvei atrast gaismu. 5.klases skolēni gaismas
avotu atrada Ziemassvētku jampadracī, lai prieks aizdegtu pirmo sveci Adventes vainagā. 6.klases skolēni meklēja brīnumu, kuram ikviens notic kaut reizi gadā, tādējādi aizdedzot otro Adventes sveci,
7.klases skolēni svinēja svētkus laimīgā ģimenes lokā, lai atnestu gaismu trešajai Adventes svecei, bet
9.klases skolēni griezās brīnišķīgā sniegpārslu dejā, no kuras tika dota gaisma ceturtajai Adventes svecei. Un tad jau neviens vairs nebija noskumis, nebija tumsa gaismu apēdusi, bet visi kopā varējām laimīgi apliecināt gaismas uzvaru pār tumsu.
Nobeigumā uz rūķu kāzām klātesošos aizveda skolas dramatiskais pulciņš skaistā dziesmu spēlē.
Ziemassvētku laiks ir arī dāvanu laiks. Paldies Apes novada domei par sarūpētajām saldumu paciņām
un uzņēmumam „Very Berry” par dāvināto veselīgo dzērveņu sulu skolēniem!
Lai gaišs un laimīgs mums visiem Jaunais gads!

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola uzsāka Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības skolu apmaiņas partnerības projektam “E.QUA.L.I.TY. – Europe for QUAlitative Learning and the Inclusion of diversiTY” (par kvalitatīvu un
iekļaujošu izglītību Eiropā).
Projekta mērķis: Izvērtēt Eiropas pilsoniskās piederības nozīmi un
ar to saistīto cilvēktiesību aizsardzību, iekļaujot sociāli- ekonomisko
un reliģisko daudzveidību, rosinot pedagogus veikt pasākumus diskriminācijas mazināšanai.
Projektā iesaistītas 5 dalībvalstis – Itālija, Rumānija, Turcija, Portugāle un Latvija.
2019.gada decembrī notika pirmā tikšanās Itālijā, Neapolē, kur pedagogi dalījās pieredzē par iekļaujošo izglītību savās valstīs, likumdošanu un reālo situāciju dažāda līmeņa skolās.
Nākamā tikšanās martā notiks mūsu skolā. Tēma “Kultūras daudzveidība”, sākot ar kultūras jēdzienu un identitātes analīzi, līdz multikulturālismam un integrācijai.

Ilze Zilbere, O.Vācieša Gaujienas pamatskolas skolotāja
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Jauno grāmatu iepazīšana

Aktualitātes Trapenes sākumskolā
Ekskursija ZINOO centrā
19.decembrī Trapenes sākumskolas skolēni ar skolotājām Baibu un Ingu devā uz
Cēsīm. Skolēni iepazinās ar Cēsu pilsētas kultūrvidi un arhitektūru, novērtēja gaumīgo
pilsētas Ziemassvētku rotu un apmeklēja zinātnes centru ZINOO, kur piedalījās arhitektūras nodarbībā. ZINOO apmeklējums bija alternatīvā mācību stunda zinātnes un inovāciju attīstības jomā saistībā ar “Latvijas skolas somu”. Ekskursijā pa vecpilsētas bruģētajām ieliņām, iepazinām pilsētas vēsturisko centru, kas saglabājies līdz mūsdienām.
Aizraujošs piedzīvojums mūs sagaidīja Cēsu pilsdrupās, kur ar uzdevumu palīdzību skolēni meklēja atbildes uz jautājumiem par vēsturi. Drosmīgākie varēja uzkāpt Rietumu
tornī. Visus priecēja gaumīgie Ziemassvētku dekori. Ar skaistu rotu dižojās pilsētas koki
un veikalu skatlogi. Kā svētku karaliene pilsētas laukumā dižojās Ziemassvētku egle.
ZINOO centrā apmeklējām arhitektūras nodarbību, kuras laikā skolēni paši, aktīvi līdzdarbojoties, mēģināja uzbūvēt trīsstāvīgu māju, kurai jāiztur zemestrīce. Šāda nodarbība
veicināja gan domāšanas, gan fantāzijas attīstību, kā arī sekmēja klases kolektīva saliedēšanu un prasmi strādāt komandā. Skolotāja Inga Liberte

Rūķi satiekas Trapenes sākumskolā!
Pirms Ziemassvētkiem Trapenes sākumskolā bija sanākuši rūķi – lieli un mazi. Rūķu
meitene Konča un rūķi Peksis
un Kriksis aicināja visus cept
piparkūkas, rotāt egli, gaidīt
svētku vilcienu ar dāvanām,
priecāties, iet rotaļās, dejot ar
Ziemassvētku vecīti un gaidīt
atnākam Ziemassvētkus. Ideju
pārpilnu Jauno gadu!!! Santa
Briede

16.decembrī Trapenes sākumskolā viesojās pagasta bibliotēkas bibliotekāre Dzidra,
sev līdzi atnesot jaunākās grāmatas. Bērni ar interesi klausījās stāstu fragmentus no grāmatām. Tikšanās noslēgumā katrs varēja grāmatas aplūkot un pārlapot, tīkamāko paņemot līdzi uz mājām. Santa Briede

Ciemošanās SAC ”Trapene”
Trešās adventes noskaņās Trapenes sākumskolas
skolēni
devās uz SAC “Trapene” ar svētku ieskaņas
koncertu. Koncertā
skanēja dziesmas par
Latviju, dziesmas ar
bērnu sacerētiem vārdiem un skolotājas
Inas sakomponēto mūziku. Ciemos pie visiem ieradās aizgulējies rūķis, kuram garšoja piparkūkas un
kurš devās meklēt
skaistāko egli. Iepriecināsim viens otru ar labiem vārdiem un darbiem! Santa Briede

Ekskursija uz dabas un tehnoloģiju parku “Urda”
5.decembrī Trapenes sākumskolas skolēni kopā ar skolotājām devās uz dabas un tehnoloģiju parku „Urda” Daibē. Diena bija interesanta, skolēni piedalījās praktiskajā nodarbībā „Uguns”, veica eksperimentus ar uguni. Mācījās ievērot drošības noteikumus.
Skolēni devās izzinošā pārgājienā, lai iepazītu mums apkārt esošo bioloģisko daudzveidību un pārrunāja kā mēs paši to varam ietekmēt. Interesanta bija ekskursija pa RAAC
„Daibe”, kurā uzzināja un izprata, kāda saistība tēmai ar atkritumu apsaimniekošanu
Santa Briede

Informācijas
Virešu seniori noslēdz
2019.gadu
Ausma Agare, biedrības “Iesim kopā” vadītāja
4.decembrī Virešu pagasta seniori atklāja savu atpūtas
telpu pagastmājā un vienlaicīgi arī rezumēja kāds ir bijis
aizvadītais gads, un izstrādāja galvenos virzienus nākamajam 2020.gadam. Kopā ar sociālo darbinieci un pagasta pārvaldi aizvadītajā gadā esam sveikuši sava pagasta seniorus lielajās dzīves jubilejās. Esam piedalījušies Apes, Gaujienas, Trapenes, Alūksnes, un Gulbenes
senioru svētkos. Vasarā rīkojuši ekskursiju, organizējuši
Senioru Sporta dienu Vidagā un piedalījušies arī pagasta
rīkotajos sporta svētkos. Piedalījušies kaimiņpagastu senioru sporta dienās.
Ir atsākta novada pensionāru biedrības “Iesim kopā!”
radošās apvienības “Lapsenes” darbība, kuru vada Elga
Rācene. Iestudēta jauna izrāde “Ak, skaistā jaunība”, ar
kuru šajā gadā viesojamies apkārtējos pansionātos.
Priecājamies par savu jaunatvērto Atpūtas istabu. 4.decembra pasākumā mūs uzrunāja Virešu pagasta pārvaldnieks Armands Būda, vēlot radošas un interesantas aktivitātes. Līgas Ozoliņas vadībā izstaigājām, apskatījām Vi-

Par gāzesvadiem Apes novada
teritorijā
Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid” (turpmāk – Sabiedrība) informē, ka Apes novada pašvaldības teritorijā atrodas gāzesvadi, pa kuriem Sabiedrība nodrošina dabasgāzes pārvadi ar darba spiedienu vairāk par 1,6 megapaskāliem (MPa), kā arī gāzes pārvades nodrošināšanai piesaistītās iekārtas, būves un inženiertīkli.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumu Nr.982 “Enerģētikas
infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika”
41.punktu aicinām iepazīties ar informāciju par aprobežojumiem gāzapgādes objektu ekspluatācijas un drošības aizsargjoslās, kā arī par bīstamību, kas saistīta ar uzturēšanos Sabiedrības gāzapgādes objektu, inženierkomunikāciju un inženierbūvju aizsargjoslās.
Informācija par akciju sabiedrības
“Conexus Baltic Grid” dabasgāzes pārvades sistēmas gāzapgādes objektu, inženierbūvju
un inženierkomunikāciju aizsargjoslām, saimnieciskās
darbības ierobežojumiem
šajās aizsargjoslās, bīstamību un drošības pasākumiem
rūpnieciskās avārijas gadījumā
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rešu vēstures istabu. Interesanta bija Kornēlijas Apškrūmas bagātīgā pūču kolekcija. Ļoti interesanti bija skatīt
video par senajiem kolhozu laikiem, kur kopā ar Līgu mēģinājām atpazīt paši sevi, savus vecākus un draugus. Raisījās jauki atmiņu stāsti. Paldies Līgai arī par skaisto vasaras ekskursiju, paldies, ka mums nekad nav atteikusi palīdzēt piepildīt mūsu vēlmes.
Bijām uzaicinājuši Smiltenes pašvaldības policijas darbiniekus pastāstīt par drošību mūsu pusē. Paldies darbiniekiem, ka mums neatteica un bija kopā ar mums šajā
pasākumā, pastāstot ne tikai par drošību novadā un pagastā, bet arī lika aizdomāties, cik daudz mēs paši sargājam
savu īpašumu, savas bankas kartes, savus personas datus
utt… Priecēja, ka pēc policijas darbinieku teiktā, vismazāk
noziegumi Latvijā notiek Vidzemes novadā.
Jaunajā gadā nolēmām pēc iespējas biežāk rīkot tikšanās ar atpazīstamiem cilvēkiem: sportistiem, aktieriem, literātiem, rokdarbniecēm, saimniecēm, kosmetologiem.
Respektējot līdzšinējās pensionāru padomes vadītājas lūgumu, tika ievēlēta jauna Virešu pagasta pensionāru padomes vadītāja. Par Virešu pagasta pensionāru padomes
priekšsēdētāju vienbalsīgi ievēlējām Daci Vasiļjevu, bet
par vietnieci Lolitu Kazaku. Novēlot veiksmi, enerģiju,
radošumu un arī veselību, apsolījām palīdzēt sabiedriskajā
darbā un atbalstīt aktivitātēs.

Vienmēr esam varējuši paļauties uz savas pašvaldības
atbalstu, par ko paldies. Ceram, ka arī pēc reģionālās reformas mūsu lielākais palīgs paliks pašvaldība. Tikai kopīgam darbam ir rezultāts.

I Vispārīgā informācija par aprobežojumiem
Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” (turpmāk – Sabiedrība) dabasgāzes pārvades sistēmas gāzapgādes objektiem, inženierbūvēm un inženierkomunikācijām (turpmāk
visi kopā saukti – Objekti) saskaņā ar Aizsargjoslu likumu ir
noteiktas ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas. Ekspluatācijas aizsargjoslu galvenais uzdevums ir nodrošināt dabasgāzes pārvades sistēmas gāzesvada efektīvu un drošu ekspluatāciju un attīstības iespējas. Savukārt drošības aizsargjoslu galvenais uzdevums ir nodrošināt vides un cilvēku drošību
šo objektu ekspluatācijas laikā un iespējamo avāriju gadījumā, kā arī pašu objektu un to tuvumā esošo objektu drošību.
1. Ekspluatācijas aizsargjoslas
Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 22.pantu ekspluatācijas
aizsargjoslas ap gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un
būvēm, gāzes noliktavām tiek noteiktas, lai nodrošinātu to
ekspluatāciju.
1.1. gar gāzesvadiem ar spiedienu vairāk par 1,6 megapaskāliem ekspluatācijas aizsargjoslas veido zemes gabals
un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas
katrā pusē no gāzesvada ass - 15 metru attālumā no gāzesvada ass;
1.2. ap gāzes regulēšanas stacijām ekspluatācijas aizsargjoslas veido zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas
vertikālas virsmas ārpus šo objektu būvju ārsienām, iežogojuma vai norobežojošām konstrukcijām - 6 metru attālumā;

1.3. ap pretkorozijas elektroķīmiskās aizsardzības iekārtu
anodu zemējumiem – 4 metru attālumā zemējuma kontūras;
2. Drošības aizsargjoslas
Drošības aizsargjoslu galvenais uzdevums ir nodrošināt
vides un cilvēku drošību Objektu ekspluatācijas laikā un iespējamo avāriju gadījumā, kā arī pašu objektu un to tuvumā
esošo objektu drošību. Ap gāzesvadiem, gāzes regulēšanas
stacijām un gāzes mērīšanas stacijām – drošības aizsargjoslas
veido zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas katrā pusē no gāzesvada ass vai nosacītas vertikālas virsmas ārpus šo objektu būvju ārsienām, iežogojuma
vai norobežojošām konstrukcijām
Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 322. pantu Objektiem ir
noteiktas šādas drošības aizsargjoslas:
l gāzesvadam un gāzes regulēšanas stacijām ar darba spiedienu virs 1.6 megapaskāliem un ar gāzesvada diametru:
l līdz 300 mm – 75 metru attālumā;
l 300 mm līdz 600 mm – 125 metru attālumā;
l 600 mm līdz 800 mm – 150 metru attālumā.
l ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 megpaskāliem
un gāzes regulēšanas un mērīšanas stacijām, ja šie gāzesvadi un šīs stacijas izbūvētas vai pārbūvētas pēc
2002.gada 1.septembra, tiek noteikta ar būvprojekta aprēķinu, bet ne mazāk kā:
2.2.1. 25 metri no gāzesvada ass – ap gāzesvadiem ar
spiedienu virs 1,6 megapaskāliem;

Jauns gads, jaunas idejas, darbi, cerības… Lai Jaunais
gads piepilda tās!
Lai Jaunais gads atnāk ar labiem darbiem, patiesām
vērtībām un pozitīvām pārmaiņām!
(M.Laukmane)
Visiem Apes novada senioriem novēlam
Jaunajā gadā priecīgu sirdi, gaišu noskaņu,
veselību, veiksmi un pārticību mājās!
Apes novada pensionāru b/bas “Iesim kopā! padome

f f f
Balti sniega audekli klājas,
Egļu smarža pasauli sedz
Lai nāk miers un laime Jums mājās,
Ziemas saulgriežu naktī, kad sirdis
Spožas cerību svecītes dedz.
(K.Apškrūma)
Virešu pagasta ļaudīm novēlam laimīgu, veiksmīgu,
veselīgu un pārticīgu Jauno 2020 gadu!
Virešu pagasta pensionāru padome
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2.2.2. 100 metri – ap gāzes regulēšanas un mērīšanas stacijām.
3. Aprobežojumi aizsargjoslās
3.1. Vispārīgie aprobežojumi aizsargjoslās atbilstoši Aizsargjoslu likuma 35.pantam:
3.1.1. vispārīgos aprobežojumus aizsargjoslās nosaka likumi un Ministru kabineta noteikumi, tos var noteikt arī ar
pašvaldību saistošajiem noteikumiem, kas izdoti to kompetences ietvaros;
3.1.2. ja objektam ir noteikta aizsargjosla, tā īpašniekam vai
valdītājam ir atļauts aizsargjoslā veikt attiecīgā objekta ekspluatācijai, remontam, atjaunošanai, pārbūvei nepieciešamos darbus.
Par to rakstveidā brīdināms zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs vismaz divas nedēļas pirms darbu uzsākšanas, izņemot
avāriju novēršanas vai to seku likvidēšanas darbus, kurus var
veikt jebkurā laikā bez brīdinājuma;
3.1.3. aizsargjoslās, kas ir lauksaimniecības zemēs, plānotie ekspluatācijas, remonta, atjaunošanas un pārbūves darbi
veicami laikposmā, kad šīs platības neaizņem lauksaimniecības kultūras vai kad ir iespējama lauksaimniecības kultūru
saglabāšana, izņemot avāriju novēršanas vai to seku likvidācijas darbus, kurus var veikt jebkurā laikā;
3.1.4. pēc darbu veikšanas objekta īpašnieks vai valdītājs
sakārto zemes platības, lai tās būtu derīgas izmantošanai paredzētajām vajadzībām, kā arī atlīdzina zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam darbu izpildes gaitā nodarītos zaudējumus.
Zaudējumu apmēru nosaka un zaudējumus atlīdzina likumos
noteiktajā kārtībā vai pēc savstarpējas vienošanās;
3.1.5. ja aizsargjoslas sakrīt vai krustojas, ar attiecīgo objektu
ekspluatāciju un remontu saistītos darbus kopīgajos aizsargjoslu
iecirkņos veic attiecīgo objektu īpašnieki vai valdītāji pēc savstarpējas vienošanās;
3.1.6. juridiskās un fiziskās personas, veicot aizsargjoslās
darbus, kuru dēļ ir nepieciešams objektus aizsargāt no bojājumiem, pārbūvēt vai pārvietot, aizsardzības, pārbūves vai pārvietošanas darbus veic pēc saskaņošanas ar attiecīgā objekta
īpašnieku vai valdītāju. Ar minētajām darbībām saistītās izmaksas sedz attiecīgā juridiskā vai fiziskā persona vai - pēc savstarpējas vienošanās - objekta īpašnieks vai valdītājs;
3.1.7. juridiskajām un fiziskajām personām aizsargjoslās jāizpilda attiecīgā objekta īpašnieka vai valdītāja likumīgās prasības;
3.1.8. pašvaldību un atbildīgo valsts institūciju dienestiem
kontroles un uzraudzības nolūkos atļauts apmeklēt aizsargjoslu
teritorijas jebkurā laikā saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto
kontroles veikšanas kārtību. Objektu īpašnieku vai valdītāju dienestiem kontroles un uzraudzības nolūkos atļauts apmeklēt aizsargjoslu teritorijas jebkurā laikā, iepriekš par to brīdinot zemes
īpašnieku, bet, ja tiesības lietot zemi nodotas citai personai, zemes lietotāju;
3.1.9. tāda objekta īpašnieks vai valdītājs, kuram noteikta
aizsargjosla, izmanto šo aizsargjoslu, nemaksājot atlīdzību par
nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu. Šis nosacījums neierobežo nekustamā īpašuma īpašnieka, valdītāja vai
lietotāja tiesības prasīt viņam radīto tiešo zaudējumu atlīdzību.
3.2. Speciālie aprobežojumi ekspluatācijas aizsargjoslās saskaņā ar Aizsargjoslu 56.pantu:
3.2.1. aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus;
3.2.2. aizliegts nomest smagumus, izmest vai izliet zemē
kodīgas vai koroziju izraisošas vielas, degvielu vai eļļošanas
materiālus;
3.2.3. aizliegts veikt darbus, kas saistīti ar spridzināšanu un
derīgo izrakteņu ieguvi;
3.2.4. aizliegts aizkraut un norobežot ar žogiem pievedceļus un pieejas gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un
būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm;
3.2.5. aizliegts staigāt pa virsūdens gāzesvadu pārejām;
3.2.6. aizliegts veikt darbus, kas saistīti ar zemes applūdināšanu;
3.2.7. aizliegts aizsargjoslās gar zemūdens gāzesvadiem
braukt ar izmestu enkuru vai tīkliem, ierādīt zvejas vietas
un zvejot, ķert ūdens dzīvniekus un iegūt ūdensaugus ar dziļūdens rīkiem;
3.2.8. aizliegts audzēt kokus un krūmus platībās, kuras
norādītas aizsargjoslu noteikšanas metodikā;
3.2.9. aizliegts būvēt jebkuras ēkas;
3.2.10. aizliegts izvietot lopbarības, minerālmēslu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu, kokmateriālu, uzliesmojošu,
viegli un īpaši viegli uzliesmojošu vielu, produktu un materiālu glabātavas;
3.2.11. aizliegts izvietot degvielas uzpildes stacijas;
3.2.12. aizliegts ierīkot kuģu, liellaivu un peldošu celtņu piestātnes, kā arī veikt gultnes padziļināšanas un zemes smelšanas
darbus;
3.2.13. aizliegts ar jebkādām darbībām traucēt gāzapgādes
uzņēmuma darbiniekus, kuri aizsargjoslā veic ekspluatācijas,
remonta, pārbūves, avāriju novēršanas vai to seku likvidēšanas darbus;
3.2.14. ja nav noslēgta rakstveida vienošanas ar gāzesvadu, gāzapgades iekārtu un būvju, gāzes noliktavu un krātuvju
īpašnieku, aizliegts:
l veikt darbus ar uguni un liesmu, dzīt pāļus, lietot triecienmehānismus ar jaudu, kas lielāka par 100 kilovatiem,
l veikt zemes darbus dziļāk par 0,3 metriem, bet aramzemēs - dziļāk par 0,45 metriem, kā arī meliorācijas un grunts planēšanas darbus,
l veikt ģeoloģiskos, ģeodēziskos un citus pētniecības darbus, kas saistīti ar urbumu veidošanu un grunts paraugu ņemšanu (izņemot augsnes paraugus),

l būvēt, atjaunot vai pārbūvēt inženierbūves;
l ierīkot brauktuves un brauktuvju šķērsojumus,
l veikt citus darbus, kas traucē gāzesvadu, gāzapgādes

iekārtu un būvju, gāzes noliktavu un krātuvju apkalpošanu
vai var bojāt šos objektus.
3.3. Speciālie aprobežojumi drošības aizsargjoslās saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 58.2 pantu:
3.3.1. aizliegts būvēt jaunas ēkas vai pārbūvēt nedzīvojamās
ēkas par dzīvojamām ēkām, kā arī – ja nav noslēgta rakstveida
vienošanās ar gāzesvadu, gāzapgādes iekārtu un būvju, gāzes
noliktavu un krātuvju īpašnieku – pārbūvēt esošās ēkas;
3.3.2. aizliegts būvēt vai atvērt jaunas sporta, izglītības
un atpūtas būves vai iestādes vai esošās ēkas pārbūvēt par
sporta, izglītības un atpūtas būvēm vai iestādēm;
3.3.3. aizliegts ierīkot spēļu laukumus un atpūtas zonas;
3.3.4. aizliegts rīkot publiskus pasākumus;
3.3.5. aizliegts izvietot degvielas uzpildes stacijas;
3.3.6. aizliegts veikt citus darbus (vai darbības), kas traucē
nodrošināt vides un cilvēku drošību gāzesvadu, gāzes regulēšanas
staciju, gāzes regulēšanas punktu, dabasgāzes kompresoru staciju,
gāzes krātuvju, šķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavu, krātuvju
un uzpildes staciju, sašķidrinātā ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavu un tirdzniecības punktu vai automobiļu gāzes uzpildes staciju
ekspluatācijas laikā un iespējamo avāriju gadījumā;
3.3.7. gāzesvada īpašnieks kopā ar autoceļa pārvaldītāju nodrošina transportlīdzekļu apstāšanās aizliegumu drošības aizsargjoslās gar gāzesvadu ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem.
4. Papildinformācija
4.1. Ievērojot Aizsargjoslu likuma 35.panta sestās daļas
noteikumus, Sabiedrība norāda, ka jebkurai fiziskai un juridiskai personai, veicot darbus aizsargjoslā, ir pienākums saskaņot ar Sabiedrību jebkurus darbus Objektu aizsargjoslā,
tajā skaitā:
4.1.1. pirms projekta dokumentācijas izstrādes uzsākšanas,
jebkāda veida būviecerei, saņemt no Sabiedrības tehniskos noteikumus, sūtot iesniegumu pa pastu uz Sabiedrības juridisko
adresi Rīgā, Stigu ielā 14, LV-1021, vai elektroniski uz e-pastu:
info@conexus.lv;
4.1.2. pirms jebkādu būvdarbu uzsākšanas vai citu darbu
veikšanas, kas saistīts ar zemes rakšanas darbiem (noslēgt vienošanos par zemes darbu veikšanu Objekta aizsargjoslā. Par vienošanās slēgšanas kārtību informācija saņemama Sabiedrības
Saimnieciskā nodrošinājuma Tehnisko noteikumu un aizsargjoslu uzraudzības daļā uz tālruņiem: 67819027; 67443808 un
67819033. Iesniegums par rakšanas darbu saņemšanu jāsūta pa
pastu uz Sabiedrības juridisko adresi Rīgā, Stigu ielā 14, LV1021, vai elektroniski uz e-pastu: info@conexus.lv.
4.2. Aizsargjoslu likuma 61.panta vienpadsmitā daļa nosaka,
ka nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nodrošina objekta
īpašniekam vai valdītājam piekļuvi objektam un tā aizsargjoslai,
lai varētu nodrošināt aizsargjoslas uzturēšanu un veikt attiecīgā
objekta ekspluatācijai, remontam, atjaunošanai un pārbūvei nepieciešamos darbus.
4.3. Aizsargjoslu likuma prasību neievērošana var radīt pārvades gāzesvada avārijas stāvokli, kura sekas var būt materiālo
vērtību un cilvēku bojāeja, kā arī ilgstošs gāzes piegādes pārtraukums patērētājiem, tādējādi fiziskās un juridiskās personas,
kas pārkāpj iepriekš minētās prasības, var saukt pie atbildības
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
II. Informatīvais materiāls sabiedrībai par rīcību
dabasgāzes pārvades sistēmas gāzapgādes objektu,
inženierbūvju un inženierkomunikāciju avārijas gadījumā
un veicamajiem aizsardzības pasākumiem
5. Dabasgāzes bīstamības raksturojums
Dabasgāze zemes dzīļu iegulu produkts, kuras pamatkomponents ir metāns (≥ 90 %) , kas ir divas reizes vieglāks par
gaisu, bez smaržas, bez garšas, bez krāsas. Klasificēta kā 1.kategorijas uzliesmojoša gāze (H220 - īpaši viegli uzliesmojoša
gāze) un sprādzienbīstamā noteiktā koncentrācijā ar gaisu (515 % no telpas tilpuma). Sakarā ar to, ka gāzes pārvades sistēma dabasgāze ir bez smaržas, lai dabasgāze būtu sajūtama cilvēkiem, pārvades sistēmas operators veic tās odorizāciju, pievienojot etilmerkaptānu. Rezultātā dabasgāze iegūst specifisku
smaržu pirms padeves patērētājiem.
Ietekme uz veselību Sprādzienbīstams un ugunsbīstams
gāzes gaisa maisījums var veidoties dabasgāzes noplūdes gadījumā. Dabasgāze organismā var nokļūt caur elpošanas ceļiem.
Ieelpošana Gāzei augstā koncentrācijā ir smacējoša iedarbība, jo tādejādi tiek samazināts ieelpojamā skābekļa daudzums.
Gāzes un gaisa maisījuma ar skābekļa saturu <18% ieelpošana
var izraisīt centrālās nervu sistēmas traucējumus, galvassāpes, vājumu, līdzsvara traucējumus un vemšanu. Pie minimāla skābekļa
daudzuma gaisā, iespējama bezsamaņa un letāli iznākumi.
Saskare ar ādu Kontakts ar koncentrētu gāzes strūklu
var izraisīt ādas kairinājumu un atsevišķos gadījumos ādas
apsaldējumu.
Saskare ar acīm Kontakts ar koncentrētu gāzes strūklu var izraisīt gļotādas kairinājumu un atsevišķos gadījumos arī gļotādas apsaldējumu.
Pirmās palīdzības pasākumi
Nokļūstot acīs Lēni izplatoties normālā atmosfēras
spiedienā un temperatūrā, gāzei nav kaitīga iedarbība. Ja
acīs nokļūst koncentrēta gāzes strūkla, tā var izraisīt apsaldējumus, nekavējoties skalot acis ar tīru ūdeni vismaz 15
min. Meklēt medicīnisku palīdzību.

Nokļūstot uz ādas Lēni izplatoties normālā atmosfēras
spiedienā un temperatūrā, gāzei nav kaitīga iedarbība. Ja uz ādas
nokļūst koncentrēta gāzes strūkla, tā var izraisīt apsaldējumus,
nekavējoties skalot ādu ar lielu daudzumu tīra ūdens vairākas
minūtes. Apsaldējuma gadījumā meklēt medicīnisko palīdzību.
Ieelpojot Nogādāt cietušo svaigā gaisā (nepiesārņotā
vietā). Nodrošināt siltumu un miera stāvokli. Ja elpošana apstājusies, veikt mākslīgo elpināšanu. Nekavējoties meklēt
medicīnisko palīdzību.
Iespējamās avārijas
Dabasgāze ir vieglāka par gaisu, tāpēc noplūdes gadījumā,
ja nav aizdedzināšanas ierosinātāju, tā samērā strauji celsies uz
augšu un sajauksies ar tīrām gaisa masām. Tomēr lielā dabasgāzes spiediena dēļ pārvades gāzesvadā pastāv iespēja, ka tehnoloģisko iekārtu avārijas gadījumā veidosies mehāniskas dabas
dzirksteles, kas izplūstošo gāzi var aizdedzināt.
Ņemot vērā dabasgāzes īpašības, iespējamas šādas iespējamās avārijas izpausmes un to iedarbības izplatība:
l Dabasgāzes noplūde bez aizdegšanās;
l Dabasgāzes noplūde ar aizdegšanos:
4 Strūklas ugunsgrēks;
4 Gāzes mākoņa ugunsgrēks;
4 Gāzes mākoņa sprādziens.
Dabasgāzes noplūdes bez aizdegšanas gadījumā, izplūstot dabasgāzei ar lielu spiedienu radīsies ļoti skaļš troksnis (līdzīgs reaktīvai lidmašīnai), kas būs dzirdams lielā attālumā un
var rasties arī neatgriezeniski bojājumi gāzesvadam, to objektiem un apkārtējai videi. Tāpat izveidojas sprādzienbīstama un
ugunsbīstama koncentrācijas zona, kur jebkurš neliels enerģijas
avots (piemēram, dzirkstele) šajā zonā var izraisīt sprādzienu.
6. Dabasgāzes noplūdes ar aizdegšanos gadījumā sagaidāma siltumstarojuma, sadegšanas produktu un dūmu izplatība
ugunsgrēka avota tuvumā. Gāzes mākoņa sprādziena gadījumā
izplatās pārspiediena vilnis, kas var sagraut ēkas, kā arī apdraudēt cilvēka dzīvību un apkārtējo vidi. Sprādziena radītais iedarbības attālums un radītās sekas atkarīgas no dabasgāzes daudzuma, kas iesaistīts sprādzienā. Cilvēki var ciest no sprādziena
viļņa izraisītas lidojošu priekšmetu iedarbības, kas var izraisīt
bojāeju vai rādīt smagus miesas bojājumus. Dabasgāzes pārvades sistēmas gāzesvadam radīsies neatgriezeniski bojājumi.
Konstatējot šādas avārijas, Sabiedrība nekavējoties atslēgs
bojāto gāzesvada posmu, no cauruļvada izplūdīs vai sadegs tajā
atlikušais dabasgāzes daudzums un nekavējoties uzsāks avārijas
likvidēšanas darbus.
Uzmanību! Gāzesvada bojājuma gadījumā ar tam sekojošu
gāzes degšanu apmēram 280 m zonā var veidoties liels siltumstarojums, tādēļ steidzami jādodas prom no šīs zonas.
7. Iedzīvotāju rīcība avārijas gadījumā
Dzirdot sprādzienu vai dabasgāzes noplūdei ar lielu spiedienu raksturīgo lielo troksni un/vai sajūtot dabasgāzes specifisko
smaržu, kas liecina par augstu dabasgāzes koncentrāciju, nepieciešams nekavējoties:
7.1. pārtraukt jebkādu saimniecisko un citu darbību, kā rezultātā var rasties dzirksteles, nelietot atklātu liesmu, atvienot
no tīkla visas elektroierīces, izslēgt automobiļu un mehānismu darbojošos dzinējus;
7.2. rīcība atrodoties ārpus telpām - steidzami dodieties projām no bīstamās zonas perpendikulāri vēja virzienam (tā, lai
vējš Jums pūstu no sāniem). Ja tas nav iespējams, meklējiet
patvērumu tuvākajā ēkā. Rīcība atrodoties telpās - aizveriet un
noblīvējiet logus, durvis, ventilācijas lūkas, dūmvadus un izslēdziet kondicionierus. Noblīvēt spraugas logos, durvīs, ventilācijas lūkās ar ūdenī samērcētu audumu vai citu materiālu;
7.3. ziņot par dabasgāzes noplūdi Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienestam pa tālruni 112, nosaucot atrašanās vietu
(adresi), dabasgāzes noplūdes iespējamo vietu, savu vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru. Ja iespējams, pārliecinieties, ka apkārtējiem ir zināms par avāriju un vai ir skaidrs kā rīkoties;
7.4. nelietot elektroslēdžus un aizsardzībai no dabasgāzes
kaitīgās iedarbības lietot marles - vates apsējus, vairākkārt
salocītus dvieļus, audumus vai citus gaisa caurlaidīgus materiālus, samērcējot tos ūdenī (ja ir apgrūtināta elpošana un
nav pieejami minētie elpošanas ceļu aizsardzības materiāli centieties aizturēt elpu un veikt īsas seklas ieelpas);
7.5. ieklausīties ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, policijas
un AS „Conexus Baltic Grid” personāla sniegtajos paziņojumos
pa skaļruņiem un izpildīt tos (lai brīdinātu iedzīvotājus par avāriju
vai tās draudiem, tiks iedarbinātas trauksmes sirēnas);
7.6. sagatavoties iespējamai īslaicīgai pārvietošanai drošā attālumā no bīstamās zonas vai, īpašos gadījumos - evakuācijai,
līdzi ņemot personu apliecinošus dokumentus, zāles, pirmās nepieciešamības preces, naudu u.c.;
7.7. nepieciešamības gadījumā evakuāciju, pagaidu izmitināšanu, aprūpi un īpašumu apsardzi veiks atbildīgās institūcijas (attiecīgā pašvaldība, Valsts un pašvaldības policija,
Nacionālie bruņotie spēki, Labklājības ministrijas iestādes)
saskaņā ar teritoriālajiem civilās aizsardzības plāniem;
7.8. veselības stāvokļa pasliktināšanās gadījumā (galvassāpes, vājums, līdzsvara traucējumi un vemšana) vērsties tuvākajā medicīnas iestādē vai izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību pa tālruni 113;
7.9. atstāt telpas tikai pēc atbildīgo valsts institūciju paziņojuma saņemšanas.
AS „Conexus Baltic Grid”
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Vieta
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10.0018.00

06.01.31.01.
06.01.31.01.
13.01.31.01.
16.01.

MƗkslinieces ZigrƯdas IlenƗnes gleznu izstƗde

Apes t/n MazƗ zƗle

IzstƗde “…janvƗrƯ saule no citas puses – no
mƯlestƯbas nƗk…”
CiklƗ “Mǌsu jubilƗri” –
“Rakstniecei, mƗkslas zinƗtniecei Gundegai
Repšei – 60”

Apes bibliotƝkas
Abonements

Dzejniekam Fricim BƗrdam – 140!
TematiskƗ izstƗde “Ziemas sporta veidi”
19.00

17.01.17.04.
20.01.31.01.

Apes bibliotƝkas
BƝrnu lit. nodaƺa
Apes bibliotƝkas
BƝrnu lit. nodaƺa

Filma “Jaungada taksometrs 2”

Apes t/n
Apes bibliotƝkas
BƝrnu lit. nodaƺa
Apes bibliotƝkas
Abonements
Apes bibliotƝkas
Abonements
Apes bibliotƝkas
BƝrnu lit. nodaƺa
Apes t/n

12.00

24.01.

14.00

NodarbƯba bƝrniem “Ziemas prieki”

25.01.

18.00

Jaungada ieskaƼas koncerts
“Lai laimƯgs Jaunais gads”

GAUJIENAS PAGASTS
19.01.

11.00

Sniega diena
DažƗdas aktivitƗtes visai Ƨimenei (datums var
mainƯties atkarƯbƗ no laika apstƗkƺiem)

N.p.k. Ʈpašuma nosaukums, atrašanƗs vieta,
Ưss raksturojums

NosacƯtƗ
cena

NodrošinƗjums

DzƯvokƺa Ưpašums “Kraujas”-11,
GaujienƗ, Gaujienas pagastƗ, Apes
novadƗ, kadastra Nr. 3648 900 0028,
kas sastƗv no dzƯvokƺa Nr. 11, platƯba
58,8 kv.m., zemes un bǌves
588/10398 domƗjamƗs daƺas.

EUR
3 600,00

EUR 360,00

1.

Apes bibliotƝkas
Abonements

LasƯšanas stafete – pƝc izvƝles izlasi 7 grƗmatas
un saƼem pƗrsteiguma balviƼas!
IzstƗde BarikƗžu laika atcerei
“Ar degsmi par brƯvu Latviju”
LasƯtƗju klubiƼa tikšanƗs ar “VƯtola
izdevniecƯbas” pƗrstƗvjiem

22.01.

Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli:

Nodrošinājumam un dalības maksai EUR 20,00 par īpašumu jābūt iemaksātai
pārdevēja norādītā
kontā līdz 2020.gada 17.februāra plkst. 14.00.
Samaksas kārtība - Uz nomaksu ar iespēju veikt samaksu uzreiz vienā maksājumā.
Dzīvokļa apskate iespējama iepriekš vienojoties par laiku, tālrunis +37127841091
Sīkāka informācija: http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba-3/izsoles/.

Apes novada dome izsola nomas tiesības
rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli:
N.p.k. Ʈpašuma nosaukums, atrašanƗs vieta,
Ưss raksturojums

NosacƯtƗ
cena

NodrošinƗjums

1.

EUR
140,00
mƝnesƯ
bez PVN

0

„AnniƼu” apkƗrtnƝ

TRAPENES PAGASTS
02.01. 31.01.
…01.

09:0014:00

13.01.
16.01.
18.01.

19:00

18.01.

22:00

20.01.
25.01.

“BƝrnu, Jauniešu, VecƗku žǌrijas 2019”
elektronisko anketu aizpildƯšana
Gaujienas mǌzikas un mƗkslas skolas bƝrnu darbu
izstƗde, IzstƗde apskatƗma katru darba dienu
“Talantam jƗƺauj ganƯties”.
(Rakstniecei G.Repšei – 60)
“Burvju dƗrza saimniece – Anna Sakse”.
(Rakstniecei A.Saksei - 115)
Gaujienas amatierteƗtra “KaƷu nams” izrƗde
“Pie Monikas”, Ieeja – 2,00 EUR
Jaungada KarnevƗls
Ieeja – 4,00 EUR, ar maskƗm ieeja brƯva
(gaidƗmas pƗrsteiguma balvas)
“BƝrnu, Jauniešu, VecƗku žǌrijas 2019”
noslƝguma ballƯte
“Zemes dƝls ar zvaigžƼu dvƝseli – Fricis BƗrda”.
(Rakstniekam F.BƗrdam – 140)

Trapenes
bibliotƝka

13.0131.01.

8.30 –
17.30
8.30 17.30

24.01

10.00

“VƝjiƼi”, Trapene, Trapenes pagasts,
Apes novads LV-4348. kadastra Nr.
36840030276.
Sakaru iekƗrtu uzstƗdƯšanas vieta uz
ƯpašumƗ esošƗ skursteƼa un 4 m2
iekƗrtu uzstƗdƯšanai skursteƼa pakƗjƝ.
Inženierstruktǌru izbǌves un
elektronisko sakaru tƯkla aprƯkojuma
uzglabƗšanas un darbƯbas
nodrošinƗšanas vajadzƯbƗm

Trapenes
bibliotƝka
Trapenes
bibliotƝka
Trapenes k/n
Trapenes k/n
Trapenes
bibliotƝka
Trapenes
bibliotƝka

JubilƗru plaukts

Vidagas bibliotƝka

LasƯtƗko grƗmatu TOP 2019. gads

Vidagas bibliotƝka

Vinnija Pǌka LielƗ diena..
NodarbƯba pirmsskolas grupiƼas bƝrniem.

Vidagas skoliƼas
pirmsskolas grupiƼa

Sīkāka informācija: http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba-3/izsoles/

Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli:
N.p.k. Ʈpašuma nosaukums, atrašanƗs vieta,
Ưss raksturojums

NosacƯtƗ
cena

NodrošinƗjums

Nekustamais Ưpašums “Vosukalni 5”,
Apes pagastƗ, Apes novadƗ, Ưpašuma
kadastra Nr. 3625 005 0149, kas
sastƗv no viena zemes gabala 0,92
ha platƯbƗ ar kadastra apzƯmƝjumu
3625 005 0153.

EUR
2 200,00

EUR 220,00

1.

Jānis Ērmanis, Sacensību galvenais tiesnesis
Lai tiktu noskaidroti labākie novusa spēles spēlētāji 2019./2020.gadā Apes novadā,
34 novusa spēles cienītāji no Druvienas, Gulbenes, Balviem, Alūksnes, Palsmanes, Rūjienas, Valkas, Cēsīm, Valmieras un Apes uz pirmo novusa spēles posmu pulcējās 15.decembrī Apes sporta kompleksā.
1.posmā godalgotās vietas ieguva Arvis Markus (Ape) – 1.vieta, Edgars Plauks
(Cēsis) - 2.vieta un Jurģis Lācis (Palsmane) – 3.vieta.
Uz nākamo posmu 18.janvārī aicināti pieteikties novusa spēles spēlētāji, par dalību iepriekš informējot sacensību galveno tiesnesi Jāni Ērmani (mob. t. 22023881).
Čempionāts norisināsies 8 posmos no 2019.gada decembra līdz 2020.gada decembrim,
kurā drīkst pieteikties jebkurš novusa spēlēs spēlētājs bez jebkādiem ierobežojumiem.
Sacensības notiek pēc LNF apstiprinātajiem pastāvošajiem novusa spēles noteikumiem. Atbilstoši tiem, dalībnieki spēlē katrs ar savu kiju un ripu.
Aicinām iepazīties ar čempionāta nolikumu Apes novada mājaslapā www.apesnovads.lv .

Pateicība

cilvēkiem, kas domās un darbos bija kopā
ar mums un palīdzēja grūtajā brīdī, guldot
zemes klēpī mūsu mīļo Renāti.
Inita ar mammu un māsu.

Ņem no mums tās gaišās stundas
Kurās bieži kopā būts…
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
zaudējot sievu
Aleksandram Fedorenko un
viņu dēliem Genādijam
un Jurijam ar ģimeni
māmiņu zaudējot.
Petrovsku ģimene

NƗkamƗ izdevuma informƗciju lǌdzu saskaƼot lƯdz 30.janvƗrim.
Apes novada domes bezmaksas informatƯvais izdevums „APES NOVADA ZIƻAS”, tirƗža – 1550 eksemplƗru.
Par publicƝto materiƗlu saturu atbild raksta autors. MateriƗla publicƝšanas gadƯjumƗ - atsauce uz „Apes novada ziƼƗm” obligƗta.
Izdod: Apes novada dome, Stacijas 2, Ape, Apes novads, LV-4337, tel: 64307220, administracija@ape.lv
Kontaktpersona: Apes novada domes Sabiedrisko attiecƯbu speciƗliste, personƗla speciƗliste Ilze Ɯrmane, tƗlrunis 64307215, e-pasts: ilze.ermane@ape.lv
Iespiests: SIA „Latgales druka”, RƝzekne, BaznƯcas iela 28.
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Izsoles
laiks un
vieta
16.01.2020.
plkst.
15.00,
Stacijas
iela 2, Ape

Nodrošinājumam un dalības maksai EUR 20,00 par īpašumu jābūt iemaksātai pārdevēja norādītā kontā līdz 2020.gada 16.janvāra plkst. 14.00.
Samaksas kārtība – Uz nomaksu ar iespēju veikt samaksu uzreiz vienā maksājumā.
Sīkāka informācija: http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba-3/izsoles/.

Sācies Apes novada atklātais individuālais
čempionāts novusā „APES KAUSS 2020”

Šai Dieva pasaulē ir baltā krāsā ik rīts,
tikai viņas vairs nav…
Sirsnīgs PALDIES visiem labajiem

Izsoles
laiks un
vieta
16.01.2020.
plkst. 1500,
Stacijas
iela 2, Ape

Trapenes k/n

VIREŠU PAGASTS
06.01.31.01.

Izsoles
laiks un
vieta
17.02.2020.
plkst.
15.00,
Stacijas
iela 2, Ape

