LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
sēdes protokols Nr. 5, 1.p .

2020.gada 27.februārī
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 31
Apē

Par Apes novada domes 27.02.2020. saistošo noteikumu Nr.4/2020 „Grozījumi Apes novada
pašvaldības domes 29.09.2011.saistošajos noteikumos Nr.11/2011 „Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Apes novadā”” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu,
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.pantu, Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas
20.02.2020. sēdes lēmumu (prot.Nr.2, 1. p.), Apes novada dome nolemj:
1.Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.4/2020 „Grozījumi Apes novada pašvaldības domes 29.09.2011.
saistošajos noteikumos Nr.11/2011 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Apes novadā”” un
paskaidrojuma rakstu saskaņā ar pielikumā pievienoto redakciju.
2.. Uzdot Apes novada domes kancelejai apstiprinātos saistošos noteikumus trīs darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas elektroniskā veidā ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu nosūtīt Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai.
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.4/2020 „Grozījumi Apes novada pašvaldības domes 29.09.2011.
saistošajos noteikumos Nr.11/2011 “Par atkritumu apsaimniekošanu Apes novadā”” uz 1 lpp. ar
paskaidrojuma rakstu uz 1 lpp.
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Apē

sēdes protokols Nr. 5, 1.p .

APSTIPRINĀTI
Ar Apes novada domes
27.02.2020. sēdes lēmumu Nr.31
(prot.Nr.5, 1. p.)
Apes novada domes 27.02.2020. saistošie noteikumi Nr.4/2020 „Grozījumi Apes novada pašvaldības
domes 29.09.2011.saistošajos noteikumos Nr.11/2011 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Apes
novadā””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 1.punktu,
43.panta pirmās daļas 13.punktu,
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.pantu
1. Izdarīt Apes novada pašvaldības domes 29.09.2011. saistošajos noteikumos Nr.11/2011 „Par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu Apes novadā” šādus grozījumus:
1.1. Izteikt 10.2. punktu šādā redakcijā:
“10.2. Administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Apes
novada pašvaldības administratīvās lietvedības inspektors un pašvaldības policijas amatpersonas
(pašvaldības policijas, ar kuru Apes novada pašvaldībai slēgts deleģēšanas līgums par funkciju
veikšanu). Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Apes novada pašvaldības Administratīvā komisija.”;
1.2. Izteikt 10.4. punktu šādā redakcijā:
“10.4. Par šo noteikumu prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām –
līdz 50 naudas soda vienībām, juridiskām personām – līdz 150 naudas soda vienībām.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.
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Jānis LIBERTS

Paskaidrojuma raksts
Apes novada pašvaldības domes 27.02.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.4/2020 „ Grozījumi Apes
novada pašvaldības domes 29.09.2011.saistošajos noteikumos Nr.11/2011 „Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Apes novadā””
Paskaidrojuma raksta
Norādāmā informācija
sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Saistošo noteikumu saskaņošana ar Administratīvās atbildības likuma
16. pantu, kas nosaka, ka naudas soda apmēru pašvaldību saistošajos
noteikumos izsaka naudas soda vienībās.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošo noteikumu projektā atbilstoši Administratīvās atbildības
likumam, saistošajos noteikumos paredzētās administratīvās atbildības
naudas sodi izteikti naudas soda vienībās un saskaņota terminoloģija.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projekts neparedz ietekmi uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi pēc būtības neparedz izmaiņas administratīvajā
atbildībā par saistošo noteikumu pārkāpumiem, tādēļ sabiedrības
līdzdalība nav organizēta.

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu projekts neparedz jaunas no esošā regulējuma
atšķirīgas administratīvās procedūras.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošie noteikumi pēc būtības neparedz izmaiņas administratīvajā
atbildībā par saistošo noteikumu pārkāpumiem, tādēļ sabiedrības
līdzdalība nav organizēta.

7. Cita informācija

Nav.
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APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 32
Apē

Par Apes novada domes iestādes “Apes kultūras un tūrisma centrs” sniegto maksas pakalpojumu
apstiprināšanu
Apes novada domes 2019.gada 28.novembra sēdē ar lēmumu Nr.218 ir apstiprināti noteikumi
Nr.2/2019 “Apes novada domes iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu
aprēķināšanas metodika un apstiprināšanas kārtība”. Pēc Apes novada domes iestādes “Apes kultūras un
tūrisma centrs” vadītājas Iveta Kovtuņenko ierosinājuma, pārskatīti iestādes sniegtie maksas pakalpojumi.
Šobrīd ir spēkā Apes novada domes 2015.gada 26.jūnijā lēmums Nr.121 “Par maksas pakalpojumu
apstiprināšanu Apes novada domes administrācijā un domes iestādēs un struktūrvienībās”. Ņemot vērā
augstākminēto, ir veikta iestādes maksas pakalpojumu cenrāža un pakalpojumu sniegšanas lietderības
izvērtēšana un ir sagatavota jauna redakcija.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 20.pantu, Apes novada domes 2019.gada 28.novembra noteikumiem Nr.2/2019
“Apes novada domes iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas
metodika un apstiprināšanas kārtība”, ievērojot Finanšu un tautsaimniecības komitejas 20.02.2020. lēmumu
(prot.Nr.2, 2. p.), Apes novada dome nolemj:
1.Apstiprināt Apes novada domes iestādes “Apes kultūras un tūrisma centrs” sniegtos maksas pakalpojumus
cenrādi saskaņā ar pielikumu.
2. Lēmums stājas spēkā ar 2020.gada 1.martu.
3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Apes novada domes 2015.gada 26.jūnijā lēmuma Nr.121 “Par
maksas pakalpojumu apstiprināšanu Apes novada domes administrācijā un domes iestādēs
un
struktūrvienībās” 1.pielikuma “Apes novada Apes pilsētas un Apes pilsētas teritorijā esošajās iestādēs
sniegtie maksas pakalpojumi” 5.punkts, 7., 8. un 9.punkts, 2.pielikuma “Apes novada Gaujienas pagasta
pārvaldē un Gaujienas pagasta teritorijā esošajās iestādēs sniegtie maksas pakalpojumi” 2., 3. un 5.punkts,
3.pielikuma “Apes novada Trapenes pagasta pārvaldē un Trapenes pagasta teritorijā esošajās iestādēs
sniegtie maksas pakalpojumi” 3., 4. un 6.punkts, 4.pielikuma “Apes novada Virešu pagasta pārvaldē un
Virešu pagasta teritorijā esošajās iestādēs sniegtie maksas pakalpojumi” 1., 4. un 6.punkts.
4.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Apes novada domes izpilddirektoram.
Pielikumā: Apes novada domes iestādes “Apes kultūras un tūrisma centrs” sniegtos maksas pakalpojumus
cenrādis.
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APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 33
Apē
Par grozījumiem Apes novada domes 27.12.2019. lēmumā Nr.235 (sēdes protokols Nr. 16,7.p.) “Par
Apes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku amatu kataloga un mēnešalgas
apstiprināšanu” (Apes novada pašvaldības iestāde “Komunālā saimniecība”)
Ņemot vērā Ivetas Kovtuņenko 2020.gada 17. februāra iesniegumu, kā arī izvērtējot Apes tautas nama
apkopējas Irinas Piterānes un Trapenes kultūras nama apkopējas Helvijas Jasinskas papildus darba
pienākumus un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās
daļas 13.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 7.panta pirmo
daļu, Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju
amatu katalogs”, Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.66 “Noteikumi par valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”, ievērojot
Finanšu un tautsaimniecības komitejas 20.02.2020. lēmumu (prot.Nr.2, 3. p.), Apes novada dome nolemj:
1. Izdarīt Apes novada domes 27.12.2019. lēmuma Nr.235 (sēdes protokols Nr. 16, 7.p) “Apes novada
pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku amatu kataloga, mēnešalgu apstiprināšanu” 2.pielikuma
“Apes novada domes, administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un mēnešalgas saraksts Apē” sadaļā “2.7.
Apes novada pašvaldības iestādes “Komunālā saimniecība” amatu un mēnešalgu saraksts” šādus grozījumus:
Izteikt amatus “Apes tautas nama apkopējs”, “Trapenes kultūras nama apkopējs” šādā redakcijā:
2.7. Apes novada pašvaldības iestādes “Komunālā saimniecība” amatu un mēnešalgu
saraksts”
Amats

Amata
Līmenis

Piezīmes

apkopējs Apes tautas namā

1 likmes

apkopējs- kurinātājs Trapenes
kultūras namā

1 likmes

2. Finansējuma avots – Iestādes “Komunālā saimniecība” budžets.
3..Lēmums stājas spēkā ar 01.03.2020.
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APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 34
Apē
Par grozījumiem Apes novada domes 27.12.2019. lēmumā Nr.235 (sēdes protokols Nr. 16,7.p.) “Par
Apes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku amatu kataloga un mēnešalgas
apstiprināšanu”
(Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa “Taurenītis”)
Ņemot vērā Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas direktores I.Zariņas 10.02.2020. iesniegumu Nr.1/1-12/2,
Finanšu un tautsaimniecības komitejas 20.02.2020. (prot.Nr. 2, 4.p.), Apes novada dome nolemj:
1. Izdarīt Apes novada domes 27.12.2019. lēmuma Nr.235 (sēdes protokols Nr. 16, 7.p) “Apes novada
pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku amatu kataloga, mēnešalgu apstiprināšanu” 4.pielikuma
“Apes novada domes, administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un mēnešalgas saraksts Gaujienā” sadaļā
“4.3.1. pirmsskolas grupa “Taurenītis”, šādus grozījumus:
Izteikt amatus “Izglītības iestādes vadītāja vietnieks pirmsskolas izglītības darbā”, “Pirmsskolas izglītības
mūzikas skolotājs” un “Pirmsskolas izglītības skolotājs” šādā redakcijā:
4.3.1. “Pirmsskolas grupa “Taurenītis”
Amats

Amata
Līmenis

Izglītības iestādes vadītāja
vietnieks pirmsskolas izglītības
darbā
Pirmsskolas izglītības mūzikas
skolotājs
Pirmsskolas izglītības skolotājs

Piezīmes
0.25 likmes

uz 0.15 likmi
uz 0.025 likmi

2.Lēmums stājas spēkā ar 01.02.2020.

Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2020.gada 27.februārī

sēdes protokols Nr. 5, 5.p .
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 35
Apē

Par Apes novada pašvaldības organizētu ielu tirdzniecību pasākumā „Pierobežas pavasara gadatirgus
Apē” 2020.gada 10.maijā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5., 10.punktu, 21.panta pirmās daļas
27.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 12.05.2010. ministru kabineta noteikumu
Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas
kārtību” 11.punktu, Apes novada domes 28.02.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.3/2019 „Par ielu
tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Apes novadā”, Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 20.02.2020. sēdes lēmumu (prot. Nr.2, 5.p.), Apes novada dome nolemj:
1. Rīkot Apes novada pašvaldībā pašvaldības organizētu ielu tirdzniecību pasākumā “Pierobežas pavasara
gadatirgus Apē” (turpmāk tekstā – gadatirgus), 2020. gada 10.maijā, nosakot, ka:
1.1. Gadatirgus norises vieta ir Apē - Apes pilsētas estrādes, Avotu, Aptiekas un Jaunās ielas
teritorijā, Stacijas ielas posms no Pasta ielas līdz stacijas laukumam ieskaitot, Skolas ielas posms no Loka
ielas līdz Stacijas ielai.
1.2. Gadatirgus darba laiks no plkst. 9:00 līdz 15:00.
2. Noteikt, ka gadatirgū atļauts veikt tirdzniecību ikvienam interesentam, kurš ir saņēmis Apes novada
pašvaldības domes izsniegto tirdzniecības atļauju, izvietojis pie tirdzniecības vietas informāciju par sevi vai
savu pārstāvēto uzņēmumu, uzņemoties atbildību par ielu tirdzniecību un kārtības ievērošanu un
nodrošināšanu tirdzniecības vietā, kas saskaņota ar Apes novada pašvaldību, kā arī Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi.
3. Izveidot gadatirgus organizēšanas un norises nodrošināšanas darba grupu (turpmāk – darba grupa) šādā
sastāvā:
3.1. darba grupas vadītājs - Teritorijas attīstības nodaļas vadītājs Jurijs RONIMOISS
3.2. atbildīgā persona par tirgus pieteikumu pieņemšanu, reģistrēšanu, apstrādi, vietu sadalījumu
gadatirgus dalībniekiem kartē, tirdzniecības vietas atļauju sagatavošanu un izsniegšanu – Valsts un
pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra speciāliste Liene SINĀTE;
3.3. atbildīgā par gadatirgus dalībnieku pieteikumu pieņemšanu, reģistrēšanu, vietu sadalījumu
gadatirgus dalībniekiem kartē, un tirdzniecības atļauju iesniegšanu VID datu bāzē – Teritorijas attīstības
nodaļas uzņēmējdarbības speciāliste Baiba VADONE;
3.3. par normatīvajos aktos noteikto gadatirgus norises saskaņošanu ar uzraugošajām institūcijām Teritorijas attīstības nodaļas vadītājs Jurijs RONIMOISS;
3.4. atbildīgā persona par tirgus reklāmas sagatavošanu un izplatīšanu – Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ilze ĒRMANE;
3.5. atbildīgā persona par kārtības nodrošināšanu un transporta plūsmas organizēšanu gadatirgus norises
vietā 10.05.2020. un saziņu ar tiesībsargājošajām institūcijām - Administratīvās lietvedības inspektors
Zigurds SAFRANOVIČS;
3.6. atbildīgā persona par kultūras programmu gadatirgus norises vietā un laikā - Apes tautas nama
vadītāja Ilva SĀRE;

3.7. atbildīgā persona par Apes novada pašvaldības tirdzniecības nodevas iekasēšanu - Finanšu un
grāmatvedības nodaļas vadītāja Sanita GROSBERGA;
3.8. atbildīgā persona par gadatirgum paredzētās teritorijas sakopšanu pirms gadatirgus (07.05.2020.) un
pēc gadatirgus (10.05.2020.) norises laika, par publisko tualešu pieejamību, kurās ir nodrošināta sanitārā
tīrība un kārtība gadatirgus norises laikā no 09.05.2020. no plkst. 19:00 līdz 10.05.2020. plkst. 16:00,
gadatirgum paredzētās teritorijas norobežošanu ar atbilstošām ierobežojošām un norādošām ceļa zīmēm,
kā arī par norāžu izvietošanu par gadatirgus atrašanās vietu, paredzētajām stāvvietām pasākuma laikā un
veicamo darbu finansēšanu - Apes novada pašvaldības iestādes “Komunālā saimniecība” vadītājs
Gundars PIHLIS;
3.9. atbildīgā persona par tehnisko un saimniecisko nodrošinājumu, t.sk. elektrības pieejamību un tās
nepārtrauktu darbību estrādes teritorijā, lai nodrošinātu tirdzniecības dalībniekiem elektrību - Apes
novada pašvaldības iestādes “Komunālā saimniecība” saimnieks Guntis ZVEJNIEKS;
4. Darba grupa ir tiesīga piesaistīt gadatirgus sagatavošanas un organizēšanas darbiem citus pašvaldības
darbiniekus uz administrācijas rīkojuma pamata.
5. Pašvaldības iestādes “Komunālā saimniecība” vadītāja vietniece Intai Prindulei administrēt gadatirgus
dokumentācijas noformēšanu ar 3.punktā minētajām personām.
6. Apstiprināt Apes novada pašvaldībā pašvaldības organizētu ielu tirdzniecību pasākumā “Pierobežas
pavasara gadatirgus Apē” nolikumu saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā: Apes novada pašvaldībā pašvaldības organizētu ielu tirdzniecību pasākumā “Pierobežas pavasara
gadatirgus Apē” nolikums uz 3.lpp.
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Pielikums
Apes novada domes
27.02.2020. lēmumam Nr.35 (prot.Nr.5, 5.p.)

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
Apē
APES NOVADA PAŠVALDĪBAS “PIEROBEŽAS PAVASARA GADATIRGUS APĒ” 2020.GADA
10.MAIJĀ
NOLIKUMS
1. Apes novada pašvaldības „Pierobežas pavasara gadatirgus Apē” norise:
1.1. Apes novada pašvaldības “Pierobežas pavasara gadatirgus Apē” organizators ir Apes novada
pašvaldība (turpmāk – Organizators).
1.2. Apes novada pierobežas pavasara gadatirgus Apē (turpmāk –Gadatirgus) norises laiks –2020. gada 10.
maijā no plkst.9:00 līdz 15:00;
1.3.Tirgus norises vieta –Apes pilsētas estrādes, Avotu, Aptiekas un Jaunās ielas teritorijā, Stacijas ielas
posms no Pasta ielas līdz stacijas laukumam ieskaitot, Skolas ielas posms no Loka ielas līdz Stacijas ielai;
1.4.Tirgus dalībnieka pieteiktā viena tirdzniecības vieta ir 3(trīs) tekošie metri, ielas malas garumā, vai 9 m2
laukums (vai estrādes parka takas malas tekošie metri), tā tiek piešķirta un ierādīta dalībniekam, kurš
Gadatirgus laikā veiks tirdzniecību. Tirdzniecības nodeva ir par vienu vietu.
Piemērs: Ja tirdzniecībai nepieciešami vairāk par 3m (piemēram 4m), tirgotājs iesniegumā norāda, ka
nepieciešama 2 vietu rezervācija.
2. Pieteikšanās, tirdzniecības nodeva
2.1. Lai kļūtu par Gadatirgus dalībnieku (turpmāk –Dalībnieks), jāaizpilda iesnieguma forma elektroniski
kura pieejama interneta vietnē www.apesnovads.lv.
2.2.Pieteikšanās notiek no 2020.gada 16.marta plkst. 9:00 līdz 2020. gada 27.aprīlim (ieskaitot), aizpildot
iesnieguma formu tikai elektroniski - attālinātā veidā vai klātienē Klientu apkalpošanas centrā Apes novada
domē, Stacijas iela 2, Apē, vai pagastu pārvaldēs, kā arī Apes novada bibliotēkās. Pēc iesnieguma
iesniegšanas uz iesniegumā norādīto e-pastu tiks nosūtīta automātiska atbilde, kas apliecinās, ka iesniegums
ir nosūtīts Apes novada domei.
2.3.Kontakttālruņi informācijas precizēšanai 29436225 –Baiba Vadone, 64307220, 26180350 - Liene
Sināte.
2.4.Lūdzam apmaksāt gadatirgus vietas nodevu vienlaikus ar iesnieguma aizpildīšanu, bet ne vēlāk kā divu
darba dienu laikā, lai varam Jums rezervēt vietu tirdzniecībai. Tirdzniecības nodeva iemaksājama Apes
novada domes bankas norēķinu kontā ar norādi: (maksājums par Pierobežas pavasara tirgu 2020,
tirdzniecības dalībnieka rekvizīti).
2.5.Pēc maksājuma saņemšanas 5 - 10 darba dienu laikā uz iesniegumā norādīto e-pastu tiks nosūtīta
informāciju par rezervēto tirdzniecības vietu gadatirgū un tirdzniecības atļauja.
2.6.Pēc pašvaldības nodevas apmaksas par tirdzniecības vietu (priekšapmaksa vai uz vietas pasākuma dienā),
atceļot savu pieteikumu, samaksātā pašvaldības nodeva par tirdzniecības vietu netiek atmaksāta.
2.7.Aizpildot pieteikuma anketu Dalībnieks piekrīt un apņemas pildīt visus šajā nolikumā iekļautos punktus.

3. Pašvaldības nodeva:
Tirdzniecības nodevas objekti un likmes: Nodevas objekts - Nodeva EUR/dienā Tirdzniecības dalībniekam
par tirdzniecības vietu ielu tirdzniecībai dienā pasākuma vietā, tai skaitā gadatirgos, tirgojot:
3.1. pašu ražoto un pašu audzēto lauksaimniecības produkciju, savvaļas ogām, sēnēm, augļiem, riekstiem,
savvaļas ziediem EUR 5.00;
3.2. pārtikas preces un bezalkoholiskos dzērienus EUR 10.00;
3.3. rūpnieciski ražotas nepārtikas preces EUR 10.00;
3.4. mājamatniecības preces, pašu izgatavotus mākslas priekšmetus, lietišķas mākslas un daiļamatniecības
izstrādājumus EUR 7.00;
3.5.pārtikā paredzētie augkopības, lopkopības un svaigi zvejas produkti nelielos apjomos, biškopības
produkti EUR 5.00;
3.6. pašu audzēto augļu, dārzeņu, ogu, ziedu produkciju, augļukoku un ogulāju stādu, dekoratīvo koku un
krūmu stādmateriāli, dēstu tirdzniecība EUR 7.00;
3.7. lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvnieku tirdzniecība EUR 7.00;
3.8. sabiedriskā ēdināšana bez alkohola EUR 15.00;
3.9. sabiedriskā ēdināšana, tai skaitā ar alkoholu EUR 20.00;
3.10. loterijas biļešu tirdzniecība vai produkcijas realizācijas degustācija, vai prezentācija EUR 7.00;
3.11.Alkoholisko dzērienu tirdzniecība, tajā skaitā alu EUR 25.00;
3.12.Alkoholisko dzērienu, kas ir mājražojuma produkts (mājās raudzēti vīni ar alkohola tilpuma saturu līdz
18%, pašbrūvēts alus) EUR 15.00.
4.No nodevas par tirdzniecību publiskā vietā samaksas ir atbrīvoti:
4.1.personas ar invaliditāti;
4.2.tirdzniecības dalībnieki (fiziskas personas), kas savu dzīves vietu deklarējuši Apes novadā;
4.3. tirdzniecības dalībnieki (juridiskas personas), kuru saimnieciskā darbība reģistrēta Apes novada
administratīvajā teritorijā.
5.Norēķinu kārtība:
5.1. Pēc iesnieguma aizpildīšanas pieteikuma anketā būs redzami tirdzniecības nodevu apmēri par katru
preču grupu atbilstoši iesniegumā pieprasītam tirdzniecības vietu skaitam.
5.2. Tirdzniecības nodevu maksājumi jāveic ar pārskaitījumu, kā saņēmēju norādot: Apes novada dome,
reģ. Nr. 90000035872, norēķinu konta Nr. LV28HABA0551025833523, obligāti norādot maksājuma
mērķi- Tirdzniecības nodeva par dalību Pierobežas pavasara gadatirgū 2020, un pilni tirdzniecības
dalībnieka rekvizīti.
5.3. Gadījumā, ja tirgotājam nav iespējams apmaksāt pašvaldības nodevu par tirdzniecības vietu ar
priekšapmaksu, tirgotājs tirdzniecības nodevu var samaksāt arī gadatirgus dienā 10.05.2020. Apes novada
domes kasē no plkst. 5.30 līdz 8.00.
5.4. Tirgotājam, kas pašvaldības nodevas apmaksu veiks 5.3. punktā noteiktajā izņēmuma gadījumā, ir
jārēķinās, ka tirdzniecības vietu nebūs iespējams iepriekš rezervēt.
6. Tirdzniecības vieta:
6.1.Tirdzniecības vietu iekārtošana notiek 2020.gada 10.maijā no plkst. 5.30 līdz 8:00;
6.2.Organizators katram Dalībniekam pasākuma norises dienā ierāda tirdzniecības vietu, atbilstoši
pieteikumā norādītajam tirdzniecības vietas izmēram;
6.3.Dalībnieks veicot pieteikumu, rēķinās ar vietu automašīnai, saskaņojot to un iekļaujot tās metrāžu
aizpildot iesniegumu, reģistrācijas brīdī, vai rēķinās ar automašīnas neesamību tirdzniecības vietā. Ja
automašīnas garums PĀRSNIEDZ rezervētās vietas platību, tad tā novietošana tirdzniecības vietā nav
iespējama.
6.4.Dalībnieks pats nodrošina savai tirdzniecības vietai nepieciešamo aprīkojumu, iekārto tirdzniecības vietu;
6.5.Dalībniekam nav atļauts patvaļīgi iezīmēt, mainīt vai aizņemt tirdzniecības vietu.
7. Noteikumi dalībniekiem:
7.1.Iebraukšana gadatirgus teritorijā paredzama tikai caur tirgotājiem paredzētiem kontrolpunktiem - no
Skolas ielas, caur kontrolpunktu, kas atrodas Skolas un Loka ielu krustojumā pie Apes Tautas nama, un Pasta
un Tilta ielas krustojumā pie Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas.
7.2.Organizators ierāda tirdzniecības vietu:
7.2.1.Pēc tirdzniecības vietas iekārtošanas Dalībniekiem, kuri netirgo no automašīnas, tas jānovieto
ārpus iepriekš minētajām teritorijām;
7.2.2..Dalībniekiem jāreģistrējas un jāiekārtojas līdz 10.05.2020. plkst. 8:00;

7.2.3.Saskaņā ar Ministru kabineta 12.05.2010. noteikumu Nr. 440 „Noteikumi par tirdzniecības
veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 4. punktu, tirgotājs
nodrošina, lai tirdzniecības vietā atrodas visi dokumenti, atbilstoši saimniecisko darbību reglamentējošo
normatīvo aktu prasībām;
7.3.Dalībnieks ir atbildīgs par ugunsdrošības noteikumu, darba drošības noteikumu un sanitāro prasību
ievērošanu tirdzniecības laikā savā tirdzniecības vietā;
7.4. Dalībnieks ir atbildīgs par tirgoto preču klāstu, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
7.5.Dalībniekam ir pienākums ar cieņu izturēties pret citiem Dalībniekiem un Gadatirgus apmeklētājiem.
7.6.Dalībniekam ir aizliegts traucēt vai kā citādi ietekmēt citu Dalībnieku tirgošanas pasākuma laikā;
7.7.Dalībnieki par dalību gadatirgū maksā pašvaldības nodevu par ielu tirdzniecību publiskā vietā un par šīs
pašvaldības nodevas apmaksu netiek izrakstīts rēķins.
7.8. Dalībnieki, kas tirgojas uz ielas braucamās daļas, nedrīkst ar savām teltīm aizņemt vietu, kas sniedzas
pāri ceļa ass līnijai. Dalībniekam ir jāatstāj vienu ceļa mala operatīvā transporta kustībai un gadatirgus
apmeklētājiem.
7.9.Gadatirgus dalībnieks atbild par kārtību organizatora atvēlētajā teritorijā un aiz sevis savāc atkritumus,
t.sk. kartona kastes, iepakojumus, pakaramos un pārtikas atlieka, ievietojot atkritumus tiem paredzētajās
atkritumu tvertnēs.
8. Organizatora pienākumi un tiesības:
8.1.Organizators nosaka dalībnieka tirdzniecības vietu.
8.2.Organizators nenodrošina tirdzniecībai nepieciešamo aprīkojumu un nenodrošina ar elektrības padevi.
8.3.Organizators patur tiesības anulēt dalībnieka dalību gadatirgus norises laikā, ja organizators ir konstatējis
normatīvo aktu par ielu tirdzniecības noteikumu pārkāpumiem.
8.4.Organizators patur tiesības, vajadzības gadījumā, tirdzniecības dalībnieku pārvietot uz citu tirdzniecības
vietu.
9.Ar savu dalību gadatirgū, Dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies ar šo nolikumu, kā arī Apes novada
domes saistošajiem noteikumiem Nr.3/2019 “Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanu Apes
novadā”, kā arī, apņemas ievērot Latvijas Republikas normatīvo regulējumu par ielu tirdzniecību, un
tiem piekrīt, par to izdarot atzīmi reģistrācijas iesniegumā.
Apes novada domes priekšsēdētājs
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sēdes protokols Nr. 5, 6.p .

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 36
Apē
Par Apes novada pašvaldības organizētu ielu tirdzniecību pasākumā „Stādu un dēstu tirdziņš
Gaujienā” 2020.gada 9.maijā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5., 10.punktu, 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Ministru kabineta 12.05.2010. ministru kabineta noteikumu Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības
veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 11.punktu, Apes novada
domes 28.02.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.3/2019 „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas
kārtību Apes novadā”, Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 20.02.2020. sēdes
lēmumu (prot. Nr.2, 6.p.), Apes novada dome nolemj:
1. Rīkot Apes novada Gaujienas pagastā pašvaldības organizētu ielu tirdzniecību pasākumā „Stādu un
dēstu tirdziņš Gaujienā” (turpmāk tekstā – tirgus), 2020. gada 9.maijā, nosakot, ka:
1.1. Tirgus norises vieta ir Gaujienas darbnīcu teritorija, “Darbnīcas”, Gaujienas pagasts, Apes novads,
1.2. Tirgus darba laiks no plkst. 8:00 – 14:00.
2. Noteikt, ka gadatirgū atļauts veikt tirdzniecību ikvienam interesentam, kurš ir saņēmis Apes novada
pašvaldības domes izsniegto tirdzniecības atļauju, izvietojis pie tirdzniecības vietas informāciju par sevi vai
savu pārstāvēto uzņēmumu, uzņemoties atbildību par ielu tirdzniecību un kārtības ievērošanu un
nodrošināšanu tirdzniecības vietā, kas saskaņota ar Apes novada pašvaldību, kā arī Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi.
3. Izveidot gadatirgus organizēšanas un norises nodrošināšanas darba grupu (turpmāk – darba grupa) šādā
sastāvā:
3.1. darba grupas vadītāja – Apes novada pašvaldības iestādes „Kultūras un tūrisma centrs” INFO centra
vadītāja Sanita Sproģe;
3.2. atbildīgā persona par tirdzniecības vietas atļauju sagatavošanu un izsniegšanu – Gaujienas pagasta
pārvaldes vadītāja Inese Lukjanoviča
3.3. par normatīvajos aktos noteikto gadatirgus norises saskaņošanu ar uzraugošajām institūcijām,
tirgotāju – gadatirgus dalībnieku reģistrēšanu - Gaujienas pagasta pārvaldes vadītāja Inese Lukjanoviča.
3.4. atbildīgā persona par tirgus reklāmas sagatavošanu un izplatīšanu – Apes novada domes
izpilddirektora norīkota persona.
4. Atbildīgā persona par kārtības nodrošināšanu un transporta plūsmas organizēšanu gadatirgus norises vietā
09.05.2020. un saziņu ar tiesībsargājošajām institūcijām - Administratīvās lietvedības inspektors Zigurds
Safranovičs.
5. Atbildīgā persona par Apes novada pašvaldības tirdzniecības nodevas iekasēšanu - INFO centra vadītāja
Sanita Sproģe.
6. Atbildīgā persona par gadatirgum paredzētās teritorijas sakopšanu pirms gadatirgus (08.05.2020.) un pēc
gadatirgus (09.05.2020.), par publisko tualešu pieejamību, kurās ir nodrošināta sanitārā tīrība un kārtība
gadatirgus norises laikā, gadatirgum paredzētās teritorijas norobežošanu ar atbilstošām ierobežojošām un

norādošām ceļa zīmēm, kā arī par norāžu izvietošanu par gadatirgus atrašanās vietu, paredzētajām stāvvietām
pasākuma laikā - Apes novada pašvaldības iestādes “Komunālā saimniecība” saimnieks Gaujienas pagastā
Raivis Kalniņš;
7. Atbildīgā persona par elektrības pieejamību un tās nepārtrauktu darbību estrādes teritorijā, lai nodrošinātu
tirdzniecības dalībniekiem elektrību - Apes novada pašvaldības iestādes “Komunālā saimniecība” saimnieks
Gaujienas pagastā Raivis Kalniņš;
8. Darba grupa ir tiesīga piesaistīt gadatirgus sagatavošanas un organizēšanas darbiem citus pašvaldības
darbiniekus uz administrācijas rīkojuma pamata.
Domes priekšsēdētājs
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sēdes protokols Nr. 5, 7.p .
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 37
Apē

Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3605 003 0653 Apes
pilsētā, Apes novadā
Izvērtējot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3605 003 0653, Apē, Apes novadā, ar platību 300
m2, konfigurācijas un platības atbilstību Apbūves noteikumu nosacījumiem, konstatēts, ka šī zemes vienība,
saskaņā ar teritorijas plānojuma grafisko daļu, atrodas jauktas centra apbūves teritorijā, kurā jaunveidojamas
zemes vienības platība noteikta 2500 m2 platībā. Tiek secināts, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
3605 003 0653 Apē, Apes novadā, ar platību 300 m2 , nav uzskatāma par atsevišķu īpašumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punkta a) apakšpunktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma 15.panta pirmo daļu, Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 20.02.2020.
lēmumu (prot.Nr.2, 7.p.), Apes novada dome nolemj:
1. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3605 003 0653, Apē, Apes novadā, ar platību 300 m2,
zemes starpgabala statusu.
2. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3605 003 0653, Apē, Apes novadā, nosaukumu Pasta iela
4A, Ape, Apes novads.
Domes priekšsēdētājs
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sēdes protokols Nr. 5, 8.p .
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 38
Apē

Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3625 003 0192 Apes
pagastā, Apes novadā
Izvērtējot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3625 003 0192, Apes pagastā, Apes novadā, ar
platību 0.02 ha, konfigurācijas un platības atbilstību Apbūves noteikumu nosacījumiem, konstatēts, ka šī
zemes vienība, saskaņā ar teritorijas plānojuma grafisko daļu, atrodas lauksaimniecības zemju teritorijā, kurā
jaunveidojamas zemes vienības platība noteikta 2,0 ha platībā, kā arī tai nav pieslēguma koplietošanas ceļam.
Ievērojot iepriekš minēto, konstatēts, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3625 003 0192, Apes
pagastā, Apes novadā, ar platību 0,04 ha, nav uzskatāma par atsevišķu īpašumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punkta b) apakšpunktu, Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 20.02.2020. lēmumu (prot.Nr.2, 8. p.), Apes novada dome nolemj:
Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3625 003 0192, Apes pagastā, Apes novadā, ar platību
0.04 ha, zemes starpgabala statusu.
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sēdes protokols Nr. 5, 9.p .
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 39
Apē

Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3690 001 0040 Virešu
pagastā, Apes novadā
Izvērtējot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3690 001 0040, Virešu pagastā, Apes novadā, ar
platību 1,6 ha, konfigurācijas un platības atbilstību Apbūves noteikumu nosacījumiem, konstatēts, ka šī
zemes vienība, saskaņā teritorijas plānojuma grafisko daļu atrodas mežsaimniecības zemju teritorijā, kurā
jaunveidojamas zemes vienības platība noteikta 2,0 ha platībā, kā arī tai nav pieslēguma koplietošanas ceļam.
Ievērojot iepriekš minēto, konstatēts, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3690 001 0040, Virešu
pagasts, Apes novads, ar platību 1,6 ha, nav uzskatāma par atsevišķu īpašumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punkta b) apakšpunktu, Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 20.02.2020. lēmumu (prot.Nr.2, 9. p.), Apes novada dome nolemj:
Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3690 001 0040, Virešu pagasts, Apes novads, ar platību
1,6 ha, zemes starpgabala statusu.

Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2020.gada 27.februārī

sēdes protokols Nr. 5, 10.p .

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 40
Apē
Par Apes novada Attīstības programmas daļas – investīciju plānu aktualizāciju
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas
likuma 12.pantu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73. punktu un Apes novada domes
Finanšu un
tautsaimniecības komitejas, 20.02.2020. lēmumu (prot.Nr.2, 11.p.), Apes novada dome nolemj:
1. Aktualizēt Apes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plānu atbilstoši
pielikumam Nr. 1.
2. Apstiprināt Apes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plāna aktualizēto
redakciju (pielikumā).
3. Publicēt paziņojumu par aktualizēto Apes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam, pašvaldības
mājas lapā www.apesnovads.lv.
4. Nodrošināt Apes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam aktualizētā investīciju plāna publisku
pieejamību.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Apes novada izpilddirektoram Viesturam DANDENAM.

Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2020.gada 27.februārī

sēdes protokols Nr. 5, 11.p .

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 41
Apē
Par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas tarifu apstiprināšanu Apes novadā
Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta c)
apakšpunktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 20.pantu, un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijas 14.01.2016. padomes lēmumu Nr.1/2 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas
metodika”, un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības pastāvīgās komitejas 20.02.2020. lēmumu (
prot.Nr.2, 12.p.), Apes novada dome nolemj:
1.Apstiprināt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas tarifus:
1.1. Apes novada Apes pilsētas un Apes pagasta teritorijās saskaņā ar pielikumu Nr.1.
1.2. Apes novada Gaujienas pagasta un Gaujienas ciema teritorijā saskaņā ar pielikumu Nr.2.
1.3. Apes novada Trapenes pagasta un Trapenes ciema teritorijā saskaņā ar pielikumu Nr.3.
2. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas tarifi stājas spēkā ar 01.04.2020.
2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu Apes novada domes 30.05.2019. lēmumu
Nr.81 (prot.8, 3.p.) „Par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas tarifu apstiprināšanu Apes novadā”.
3. Lēmums stājas spēkā ar 01.04.2020.

Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

1.Pielikums
Apes novada domes 27.02.2020.
lēmumam Nr.41 (prot. Nr.5, 11 .p.)

Apes novada Apes pilsētas un Apes pagasta teritorijās
Npk. Pakalpojuma apraksts

Mērvienība

Tarifs EURO
2020.gadā bez PVN

Atbilstoši ūdens skaitītāja rādījumam
Ūdens piegāde

1 m3

0.91

Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana

1 m3

1.05

Daudzdzīvokļu ēkas ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju:
Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši
būvnormatīvam 200 l/diennaktī uz 1
iedzīvotāju(200l*30d=6 m3/mēn)

EURO/uz
iedzīvotāju mēnesī

5.46

Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana
atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam

EURO/uz
iedzīvotāju mēnesī

6.30

Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju (ar vannām un dušām):
Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši
būvnormatīvam 300l/diennaktī uz 1
iedzīvotāju( 300l*30d=9m3/mēn)

EURO/uz
iedzīvotāju mēnesī

8.19

Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana
atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam

EURO/uz
iedzīvotāju mēnesī

9.45

Ēkas ar centralizētu ūdensapgādi un kanalizāciju (bez vannām un dušām) :
Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši
būvnormatīvam 100l/diennaktī uz 1
iedzīvotāju( 100l*30d=3m3/mēn)

EURO/uz
iedzīvotāju mēnesī

2.73

Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana
atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam

EURO/uz
iedzīvotāju mēnesī

3.15

Pakalpojums pieejams, ja uzstādīts
atsevišķs ūdens padeves skaitītājs un
veikts atbilstošs papildinājums
pakalpojuma piegādes līgumā

1 m3

0.91

Apes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

2.Pielikums
Apes novada domes 27.02.2020.
lēmumam Nr.41 (prot. Nr.5, 11 .p.)

Apes novada Gaujienas pagasta Gaujienas ciema teritorijā
Npk. Pakalpojuma apraksts

Mērvienība

Tarifs EURO
2020.gadā bez PVN

Atbilstoši ūdens skaitītāja rādījumam
Ūdens piegāde

1 m3

0.89

Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana

1 m3

0.95

Daudzdzīvokļu ēkas ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju:
Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši
būvnormatīvam 200 l/diennaktī uz 1
iedzīvotāju( 200 l*30d=6 m3/mēn)

EURO/uz
iedzīvotāju mēnesī

5.34

Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana
atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam

EURO/uz
iedzīvotāju mēnesī

5.70

Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju (ar vannām un dušām):
Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši
būvnormatīvam 300l/diennaktī uz 1
iedzīvotāju( 300l*30d=9m3/mēn)

EURO/uz
iedzīvotāju mēnesī

8.01

Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana
atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam

EURO/uz
iedzīvotāju mēnesī

8.55

Ēkas ar centralizētu ūdensapgādi un kanalizāciju (bez vannām un dušām) :
Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši
būvnormatīvam 100l/diennaktī uz 1
iedzīvotāju( 100l*30d=3m3/mēn)

EURO/uz
iedzīvotāju mēnesī

2.67

Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana
atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam

EURO/uz
iedzīvotāju mēnesī

2.85

Pakalpojums pieejams, ja uzstādīts
atsevišķs ūdens padeves skaitītājs un
veikts atbilstošs papildinājums
pakalpojuma piegādes līgumā

1 m3

0.89

Apes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

3.Pielikums
Apes novada domes 27.02.2020.
lēmumam Nr.41 (prot. Nr.5, 11 .p.)

Apes novada Trapenes pagasta Trapenes ciema teritorijā
Npk. Pakalpojuma apraksts

Mērvienība

Tarifs EURO
2020.gadā bez PVN

Atbilstoši ūdens skaitītāja rādījumam
Ūdens piegāde

1 m3

0.90

Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana

1 m3

0.99

Daudzdzīvokļu ēkas ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju:
Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši
būvnormatīvam 200 l/diennaktī uz 1
iedzīvotāju( 200l*30d=6m3/mēn)

EURO/uz
iedzīvotāju mēnesī

5.40

Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana
atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam

EURO/uz
iedzīvotāju mēnesī

5.94

Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju (ar vannām un dušām):
Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši
būvnormatīvam 300l/diennaktī uz 1
iedzīvotāju( 300l*30d=9m3/mēn)

EURO/uz
iedzīvotāju mēnesī

8.10

Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana
atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam

EURO/uz
iedzīvotāju mēnesī

8.91

Ēkas ar centralizētu ūdensapgādi un kanalizāciju (bez vannām un dušām) :
Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši
būvnormatīvam 100l/diennaktī uz 1
iedzīvotāju( 100l*30d=3m3/mēn)

EURO/uz
iedzīvotāju mēnesī

2.70

Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana
atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam

EURO/uz
iedzīvotāju mēnesī

2.97

Pakalpojums pieejams, ja uzstādīts
atsevišķs ūdens padeves skaitītājs un
veikts atbilstošs papildinājums
pakalpojuma piegādes līgumā

1 m3

0.90

Ūdens patēriņa normas mēnesī uz lauksaimniecības dzīvniekiem
Liellopi
(100l/d*30d)=3m3
Jaunlopi līdz 2 gadu vecumam
(50l/d*30d)=1.5m3

EURO/uz
lauksaimniecības
dzīvnieku mēnesī

2.70

EURO/uz
lauksaimniecības
dzīvnieku mēnesī

1.35

Zirgi
( 80l/d*30d)=2.4m3
Aitas
( 10l/d*30d)=0.3m3
Cūkas
( 15l/d*30d)=0.45m3
Sivēnmāte ar sivēniem
( 60l/d*30d)=1.80 m3
Jērs
( 6 l/d*30d)=0.18 m3
Trusis
( 3 l/d*30d)=0.09 m3
Pīle, zoss
( 2 l/d*30d)=0.06 m3
Tītars
( 1.5 l/d*30d)=0.045 m3
Vista
( 1 l/d*30d)=0.03 m3

Apes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

EURO/uz
lauksaimniecības
dzīvnieku mēnesī

2.16

EURO/uz
lauksaimniecības
dzīvnieku mēnesī

0.27

EURO/uz
lauksaimniecības
dzīvnieku mēnesī

0.41

EURO/uz
lauksaimniecības
dzīvnieku mēnesī

1.62

EURO/uz
lauksaimniecības
dzīvnieku mēnesī

0.16

EURO/uz
lauksaimniecības
dzīvnieku mēnesī

0.08

EURO/uz
lauksaimniecības
dzīvnieku mēnesī

0.05

EURO/uz
lauksaimniecības
dzīvnieku mēnesī

0.04

EURO/uz
lauksaimniecības
dzīvnieku mēnesī

0.03

Jānis LIBERTS

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2020.gada 27.februārī

sēdes protokols Nr. 5, 12.p .
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 42
Apē

Par siltumapgādes tarifa un siltā ūdens piegādes tarifa apkures sezonā Gaujienas pagasta teritorijā
apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmo daļu, 21. panta pirmās daļas 14.punkta g)
apakšpunktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 20. pantu, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 „Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas
metodika”, un, ņemot vērā energoresursu cenas un minimālās algas pieaugumu, kā arī, ievērojot Apes
novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 20.02.2020 lēmumu (prot.Nr.2, 13.p.), Apes novada
dome nolemj:
1. Apstiprināt siltumapgādes tarifu un siltā ūdens piegādes tarifu apkures sezonā Gaujienas pagasta teritorijā
saskaņā ar tabulā norādīto šādā redakcijā:
Siltumapgādes tarifs apkurei un siltā
ūdens tarifs piegādei apkures
sezonā Gaujienas pagasta teritorijā no
Gaujienas centrālās katlu mājas
„Robežnieki”, Gaujiena, Gaujienas
pagasts, Apes novads

Maksa EUR ar
PVN
Mērvienība

Maksa EUR
bez PVN

*Fiziskai
personai PVN 12
%;
*Juridiskai
personai
PVN
21%

1.1.

Siltā ūdens piegāde

1.1.1.

ar ūdens skaitītāju

EUR / 1 m3

3.61

4.37

1.1.2.

vienam iedzīvotājam bez ūdens
skaitītāja

EUR/mēnesī

7.22

8.74

1.164

1.304

2.1.

Apkure

2.1.1.

Fiziskai personai

2.1.2.

Juridiskai personai

EUR/1 m2

1.408

2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Apes novada domes 28.03.2019. lēmuma Nr.54
“Par siltumapgādes tarifa un siltā ūdens piegādes tarifa apkures sezonā Gaujienas pagasta teritorijā
apstiprināšanu”.
3. Lēmums stājas spēkā 2020.gada 1.aprīli.
Pielikumā – Siltā ūdens tarifa aprēķins, siltumapgādes tāme un apkures tarifa aprēķins excel formātā.
Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2020.gada 27.februārī

sēdes protokols Nr. 5, 13.p .
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 43
Apē

Par materiāla atbalsta sniegšanu ēdināšanas pakalpojumiem
iestādēs izglītojamo ģimenēm

Apes novada vispārējās izglītības

Apes novada dome 27.12.2019. pieņēma lēmumu Nr.245 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksas
apstiprināšanu Apes novada izglītības iestādēs”, apstiprinot ēdināšanas pakalpojuma maksu Apes novada
vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem dienā. Lai iespēju robežās atslogotu izglītojamo vecākus no
maksas par ēdināšanas pakalpojumiem, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 4., 7., 8.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punktu,
Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 20.02.2020. sēdes lēmumu (prot.Nr.2, 15. p.),
Apes novada dome nolemj:
1. Pilnībā segt ēdināšanas izdevumus Apes novada vispārējās izglītības iestādes 1. līdz 4.klašu
izglītojamajiem laika periodā no 2020.gada 1.februāra līdz 2020.gada 31.augustam.
2. Daļēji segt ēdināšanas izdevumus Apes novada vispārējās izglītības iestādes izglītojamajiem laika
periodā no 2020.gada 1.februāra līdz 2020.gada 31.augustam, piešķirot:
2.1. Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola 5-9 klase - EUR 1.50 (viens euro, 50 centi) katram
izglītojamajam dienā;
2.2. Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas pirmsskolas grupa – EUR 0,30 (nulle euro, 30 centi) katram
izglītojamajam dienā pusdienām un EUR 0,30 (nulle euro, 30 centi) katrai ēdienreizei saskaņā ar šī
lēmuma pielikumu;
2.3. Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas, Trapenes sākumskolas, Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas mācību
punkta Vidagā, pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” izglītojamajiem saskaņā ar pielikumu.
3. Finansējuma avots – Apes novada budžets.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
5. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Apes novada domes 26.09.2019. lēmumā Nr.153
“Par materiāla atbalsta sniegšanu ēdināšanas pakalpojumiem Apes novada vispārējās izglītības iestādēs
izglītojamo ģimenēm” un Apes novada domes Apes novada domes 27.12.2019. lēmumu Nr.246 “Par
grozījumiem Apes novada domes 26.09.2019. lēmumā Nr.153 “Par materiāla atbalsta sniegšanu ēdināšanas
pakalpojumiem Apes novada vispārējās izglītības iestādēs izglītojamo ģimenēm””.
Pielikumā: Apes novada izglītības iestāžu ēdināšanas maksas pakalpojuma izmaksu kopsavilkums.
Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
sēdes protokols Nr. 5, 14.p .

2020.gada 27.februārī
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 44
Apē

Par līdzfinansējumu Svētā Mateja Apes evaņģēliski luteriskajai draudzei projekta “Laikmetu, cilvēku
un vides satikšanās krustojumā uz Pasta ielas” realizācijai
Izskatot Svētā Mateja Apes evaņģēliski luteriskās draudzes 02.10.2019. pieteikumu par projektu “Laikmetu,
cilvēku un vides satikšanās krustojumā uz Pasta ielas”, reģistrēts Apes novada domē 02.10.2019. ar Nr.A312-1/1157 un, pamatojoties uz Apes novada domes 26.03.2015. saistošo noteikumu Nr.4/2015 “Par
līdzfinansējuma piešķiršanu projektu realizēšanai Apes novadā” 3.2. un 3.5.apakšpunktu, 4.punktu, 9.1.
apakšpunktu, 15.1. apakšpunktu, Izglītības, kultūras un sporta komitejas 13.02.2020.lēmumu (prot.Nr.2,
3.p.), Apes novada dome nolemj:
1.Piešķirt līdzfinansējumu Svētā Mateja Apes evaņģēliski luteriskajai draudzei, reģistrācijas
Nr.90000159547, projekta “Laikmetu, cilvēku un vides satikšanās krustojumā uz Pasta ielas” realizācijai
pilnā apmērā EUR 2400.00 (Divi tūkstoši četri simti euro, 00 centi).
2.Apes novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt līguma noslēgšanu ar Svētā Mateja Apes
evaņģēliski luterisko draudzi par atbalstītā projekta realizēšanu.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A,
Valmierā, LV - 4201.

Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2020.gada 27.februārī

sēdes protokols Nr. 5, 15.p .

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 45
Apē
Par saziņas līdzekļu izmaksu limitu un degvielas patēriņa normu un limitu noteikšanu
transportlīdzekļiem un tehnikai 2020.gadam Apes novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14 panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu,
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo daļu, 3.pantu,
un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 20.02.2020. lēmumu (prot. Nr.2, 17.p.) Apes
novada dome nolemj:
1.Apstiprināt saziņas līdzekļu izmaksu limitus 2020.gadam Apes novada pašvaldības iestādēs un
struktūrvienībās:
1.1. Mobilo telefonu izmaksas (lēmuma 1. pielikums);
1.2. Stacionāro telefonu izmaksas (lēmuma 2.pielikums).
2.Degvielas normas un limitus transportlīdzekļiem un tehnikai Apes novada pašvaldības iestādēs un
struktūrvienībās 2020.gadam:
2.1. Degvielas normas un limiti tehnikai (lēmuma 3.pielikums);
2.2. Degvielas normas transportlīdzekļiem (lēmuma 4.pielikums);
2.3. Degvielas normas transporta līdzekļiem pamatojoties uz patapinājuma līgumiem (lēmuma 5.pielikums).
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi, atzīt par spēku zaudējušu Apes novada domes 28.02.2019. lēmumu Nr.
25 “Par saziņas līdzekļu izmaksu limitu un degvielas patēriņa normu un limitu noteikšanu
transportlīdzekļiem un tehnikai 2019.gadam Apes novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās”.
Pielikumā pievienots:
1.Pielikums-. Mobilo telefonu izmaksas
2.Pielikums- Stacionāro telefonu izmaksas
3.Pielikums- Degvielas normas un limiti tehnikai.
4.Pielikums- Degvielas normas un limiti transportlīdzekļiem.
5.Pielikums- Degvielas normas transporta līdzekļiem pamatojoties uz patapinājuma līgumiem.
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sēdes protokols Nr. 5, 16.p .
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 46
Apē

Par Gaujienas pamatskolas sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 14. punkta g)
apakšpunktu, un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 20.02.2020 lēmumu
(prot.Nr.2, 18. p.), Apes novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Gaujienas pamatskolas sniegto maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar pielikumu.
2. Lēmums stājas spēkā 01.04.2020.
3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos, atzīt par spēku zaudējušu Apes novada domes 30.08.2018. lēmumu Nr.120
“Par Gaujienas internātpamatskolas sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu”.
Pielikumā: Gaujienas pamatskolas sniegto maksas pakalpojumu izcenojumi.
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sēdes protokols Nr. 5, 17.p .

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 47
Apē
Par grozījumiem Apes novada domes 27.12.2019. lēmumā Nr.235 (sēdes protokols Nr. 16,7.p.) “Par
Apes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku amatu kataloga un mēnešalgas
apstiprināšanu”
(Apes novada Sociālais dienests)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 13.punktu,
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 7.panta pirmo daļu, Ministru
kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”,
Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”, un, ievērojot Apes novada domes
Finanšu un tautsaimniecības komitejas 20.02.2020. lēmumu (prot.Nr.2, 21 p.), Apes novada dome nolemj:
1.Izdarīt Apes novada domes 27.12.2019. lēmuma Nr.235 (sēdes protokols Nr. 16, 7.p) “Apes novada
pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku amatu kataloga, mēnešalgu apstiprināšanu” 2.pielikumā
“Apes novada domes, administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un mēnešalgas saraksts Apē” sadaļā “2.2.
Sociālais dienests” šādu grozījumu:
Izteikt amatu “Psihologs” šādā redakcijā:
2.2. Sociālais dienests
Amats

Piezīmes

Amata
Līmenis

0.5 likme

Psihologs
8

2.Lēmums stājas spēkā ar 01.03.2020.
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2020.gada 27.februārī
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 48
Apē

Par izdevumu noteikšanu uz vienu izglītojamo pašvaldību savstarpējiem norēķiniem Apes novada
pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēm no
2020.gada 1.janvāra
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta
„g” apakšpunktu, Ministru kabineta 28.06.2016. noteikumiem Nr. 418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” un, ņemot vērā izglītojamo skaitu
Apes novada izglītības iestādēs uz 01.09.2019., kā arī atbilstoši Apes novada pašvaldības izglītības iestāžu
2019.gada uzskaitītajiem izdevumiem pēc naudas plūsmas, ievērojot Apes novada domes Izglītības, kultūras
un sporta komitejas 13.02.2020. lēmumu (prot.Nr.2, 1.p.), Finanšu un tautsaimniecības komitejas
20.02.2020. lēmumu (prot.Nr. 2, 19.p.), Apes novada dome nolemj:
1. Apstiprināt izdevumus uz vienu izglītojamo pašvaldību savstarpējiem norēķiniem Apes novada
pašvaldības izglītības iestādēs no 2020.gada 1.janvāra:
1.1. Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā – EUR 174.13 (viens simts septiņdesmit četri euro, 13 centi);
1.2. Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā – EUR 170.32 (viens simts septiņdesmit euro, 32 centi);
1.3. Trapenes sākumskolā – EUR 183.68 (viens simts astoņdesmit trīs euro, 68 centi);
1.4. Pirmsskolas izglītības iestādē “Vāverīte” – EUR 171.23 (viens simts septiņdesmit viens euro, 23
centi).
Pielikumā: Izmaksu aprēķins
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sēdes protokols Nr. 5, 19.p .
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 49
Apē

Par grozījumu Apes novada domes 28.02.2019.lēmumā Nr.26 “Par izglītības procesa nodrošināšanu”
Lai nodrošinātu nepārtrauktu izglītības procesu Apes novada pašvaldības izglītības iestādēs, un, pamatojoties
uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Izglītības
likuma 60. panta trešo daļu, ievērojot Apes novada domes Izglītības, kultūras un sporta pastāvīgās komitejas
sēdes 13.02.2020.lēmumu (prot.Nr.2, 2.p.), Finanšu un tautsaimniecības pastāvīgās komitejas sēdes
20.02.2020. lēmumu (prot.Nr.2, 20.p.), Apes novada dome nolemj:
Izdarīt Apes novada domes 28.02.2019. lēmumā Nr.26 “Par izglītības procesa nodrošināšanu” (turpmāk –
lēmums) šādu grozījumu:
Izteikt lēmuma 5.punktu šādā redakcijā:
“5. Lēmums stājas spēkā likumā noteiktajā kārtībā un ir attiecināms uz 2019./2020. mācību gada 2.semestri laika periodu no 01.01.2020. līdz 31.08.2020. un 2020./2021.mācību gada 1.semestri - laika periodu no
01.09.2020.līdz 31.12.2020.”
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sēdes protokols Nr. 5, 20.p .
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 50
Apē

Par grozījumu Trapenes sākumskolas nolikumā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.,5.punktu, 21.panta pirmās daļas
8.punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Trapenes sākumskolas nolikuma 2.punktu, Apes novada
dome nolemj:
1. Izdarīt Trapenes sākumskolas nolikumā (turpmāk – nolikums) šādu grozījumu:
Papildināt nolikuma 5.punktā aiz vārdiem un cipariem “Izglītības programmu īstenošanas vieta: “Skola”,
Trapenē, Trapenes pagastā, Apes novadā, LV-4348” ar vārdiem un cipariem “”Vējiņi”, Trapenē, Trapenes
pagastā, Apes novadā, LV-4348.””
2.Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
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