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4 Dome pieņēma lēmumu izdarīt grozījumus domes 26.06.2015. lēmumā Nr. 121
(prot.Nr.8, 19.p.) “Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Apes novada domes admi-
nistrācijā un domes  iestādēs   un struktūrvienībās”.

4 Izskatot biedrības „Latvijas Mākslinieku savienība” iesniegumu, Dome pieņēma
lēmumu sagatavot Apes novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību ar kadastra apzī-
mējumu 36480010175 ar platību 0,1 ha un uz tā esošu būvi ar kadastra apzīmējumu
36480010175001, kas atrodas „Zvārtavas klēts”, Gaujienas pagastā, Apes novadā, no-
došanai atsavināšanai.

4 Lai nodrošinātu nepārtrauktu izglītības procesu Apes novada pašvaldības izglītības
iestādēs, Dome pieņēma lēmumu Apes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem
līdz 2015.gada 1.septembrim  pārskatīt, aktualizēt un iesniegt Apes novada domē izglītības
iestādēs nepieciešamo (deficīto) pedagogu amatu sarakstu. Noteikt, ka transporta izdevumi
nepieciešamo (deficīto) pedagogu amatiem tiek segti sekojošā kārtībā un apjomā: 

l Sabiedriskā transporta (izņemot taksometra pakalpojumus) izdevumi no dzīvesvie-
tas līdz izglītības iestādei un atpakaļ, nepārsniedzot EUR 40.00 mēnesī;

l Izdevumi par personīgā transportlīdzekļa izmantošanu (degvielas izdevumi) no-
kļūšanai darba vietā un atpakaļ, nepārsniedzot EUR 40.00 mēnesī.

l Noteikt, ka transporta izdevumu kompensācija nepieciešamo (deficīto) pedagogu
amatiem vienai izglītības iestādei nepārsniedz EUR 80.00 mēnesī.

4 Dome pieņēma lēmumu apstiprināt saistošos noteikumus Nr.11/2015 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Apes novadā” un to paskaidrojuma rakstu. Saistošie noteikumi
stājas spēkā ar Apes novada domes informatīvā izdevuma 2015. gada augusta numura
publicēšanu.

4 Ņemot vērā izmaiņas saistošajos normatīvajos aktos un tajos ietvertajām prasībām
un  vienas personas iesniegumu, izbeigt nomas attiecības ar vienu personu rūpnieciskās
zvejas tiesības Gaujienas pagasta Zvārtavas ezerā  ar zvejas tīklu garumu 50 metri uz
vienu gadu, laužot zvejas nomas līgumu ar Apes novada domi un atmaksājot iemaksāto
nomas maksu.

4 Par Apes novada pašvaldības Medību koordinācijas pastāvīgās
komisijas  izveidošanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 02.07.2014. rīkojumu Nr.322 „Par ārkārtējās si-
tuācijas izsludināšanu” par Āfrikas cūku mēra apkarošanas profilaktiskajiem pasāku-
miem, kas realizējami nekavējoties, Dome pieņēma lēmumu apstiprināt pastāvīgu Apes
novada pašvaldības Medību koordinācijas komisiju uz 4 gadiem šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs: Andris RUBINS Apes novada pašvaldības pārstāvis, Komisijas
locekļi: Ilgonis LOSĀNS Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimnie-
cības pārvaldes Lauku reģistra daļas vadītājs, Edgars VERŠELO Valsts meža dienesta Zie-
meļaustrumu virsmežniecības Gaujienas nodaļas vecākais mežzinis, Jānis PALKAVNIEKS
Mednieku savienības pārstāvis, Guntars PURAKALNS Lauksaimnieku  apvienības  pār-
stāvis, Arnis ČAMS Meža īpašnieku biedrības pārstāvis, Gvido SEMJONOVSApes medību
biedrības “Apes mednieku biedrība” pārstāvis. Apstiprināt Apes novada pašvaldības Medību
koordinācijas komisijas konsultantus šādā sastāvā: Andris KLēTNIEKS - Gaujienas pagasta
apsaimniekoto medību teritoriju medību biedrību “Pelēči”; “Kalnezers” pārstāvis, Juris
PUĻĻA Trapenes pagasta apsaimniekoto medību teritoriju pārstāvis, Andrejs PRINDULIS
Virešu pagasta apsaimniekoto medību teritoriju pārstāvis,  medību biedrības “Seski” pār-
stāvis,  Sandris CIPRUSS Lauku konsultāciju biroja konsultants Apes novadā.

4 Par valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanu Smiltenes novada
pašvaldībai

Apes novada dome pieņēma lēmumu no šā gada 1. septembra līdz šā gada 31.decem-
brim (ieskaitot) deleģēt Smiltenes novada pašvaldībai, nodokļu maksātāja reģistrācijas
Nr.90009067337, juridiskā adrese Smiltenes novada dome, Dārza iela 3, Smiltene, Smil-
tenes novads, LV-4729, no likuma „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 12.punktā
izrietošus pārvaldes uzdevumus sabiedriskās kārtības nodrošināšanā Apes novada teri-
torijā. Par Smiltenes novada pašvaldībai deleģēto funkciju apjomu un realizēšanas kārtību
informēsim turpmāk, tiklīdz tiks noslēgts līgums starp Apes novada domi un Smiltenes
novada pašvaldību. 

Domes lēmumu apskatu sagatavoja Ilze Ērmane. Ar pilnu lēmumu tekstu variet iepa-
zīties Apes novada domē, Stacijas ielā 2, kā arī mājas lapā www.apesnovads.lv, vietnē
ir pieejams arī sēdes audio ieraksts. Kārtējā Apes novada domes sēde notiks 27.08.2015.
plkst.14:00, Apes novada domē.

Publiskā pārskata apskats
Ilze ērmane, Sabiedrisko attiecību speciāliste

Apes novada dome 26. jūnija sēdē apstiprināja Apes novada domes publisko pārskatu
2014. gadam. Publiskais pārskats tiek veidots katru gadu, saskaņā ar Ministru Kabineta
noteikumos Nr.413 “Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” noteikto, kur jāat-
spoguļo iestādes kalendārā gada ietvaros finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti,
personāla sastāvs, komunikācija ar sabiedrību, kā arī nākamajā gadā plānotie pasākumi.

Publiskā pārskata pilna redakcija pieejama Apes novada domes mājaslapā www.ap-
esnovads.lv, savukārt šajā informatīvajā izdevumā ieskatam sniegsim daļu publiskajā
pārskatā atspoguļoto informāciju.

Noslēgtie projekti 2014. gadā 
4 2014.gadā noslēdzās Centrālā Baltijas jūras reģiona Interreg IVA pārrobežu sadar-

bības programmas projekta „Inovatīvi risinājumi veco laužu aprūpei mājās” („INNO-
CARE”) realizācija. Kopējais projekta finansējums EUR 35 245. Programmas finansē-
jums EUR 28 513. Pašvaldības līdzfinansējums EUR 6731. Projekta ietvaros tika uzla-
bota dzīves kvalitāte un lielāka drošība veciem cilvēkiem, kas dzīvo mājās, izmantojot
inovatīvas tehnoloģijas un metodes mājas aprūpē.

4 2014.gadā noslēdzās Eiropas Reģionālā attīstības fonda  (ERAF) projekta „Dzir-
navu ielas rekonstrukcija Apes pilsētā” realizācija. Kopējais finansējums – EUR
999 231, no tā ERAF finansējums – EUR 695 990, pašvaldības līdzfinansējums – EUR
275 397, valsts finansējums – EUR 27 843. Projekta ietvaros notika Dzirnavu ielas re-
konstrukcija.

4 2014.gadā noslēdzās Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas projekta „Iz-
pētīsim Zemi kopā ar bērniem un palīdzēsim to nosargāt” realizācija. Kopējais projekta
finansējums EUR 20 999 (100% programmas finansējums). Projekta ietvaros tika orga-
nizētas starptautiskās mobilitātes - pieredzes apmaiņas braucieni un gatavoti projekti par
dabu, foto safari.

4 2014.gadā noslēdzās Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētais projekts
„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Dāvja Ozoliņa
Apes vidusskolā”. Kopējais finansējums – EUR 225 455, programmas finansējums –
EUR 73 887, pašvaldības līdzfinansējums – EUR 151 567. Projekta ietvaros tika veikta
vidusskolas vienkāršota renovācija, kas nodrošinās siltumnīcefekta gāzu emisijas sa-
mazinājumu, tādejādi paaugstinot vidusskolas ēku kompleksa energoefektivitāti, sa-
mazinot siltumenerģijas patēriņu un sniedzot ieguldījumu apkārtējās vides stāvokļa
uzlabošanā.

4 2014.gadā noslēdzās Eiropas Savienības programmas INTERREG IVC projekta
„Kultūras un kultūras mantojuma pievienotā vērtība reģionālajā politikā tūrisma ilgtspē-
jība – CHARTS” realizācija. Kopējais projekta finansējums – EUR 10671, no tā pro-
grammas finansējums – EUR 9070, pašvaldības līdzfinansējums – EUR 1600. Projekts
fokusējas uz kultūras un mantojuma nozīmi, veidojot pievienoto vērtību reģionālajām
stratēģijām ilgtspējīgai tūrisma attīstībai un integrācijai vietējā, reģionālā, valsts un Ei-
ropas Savienības politikā.

4 2014.gadā noslēdzās Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas projekts
„Sadarbības tīkls jauniešu atbalstam vietējā kopienā” (LOGI-N). Kopējais finansē-
jums – EUR 20 886, programmas finansējums – EUR 15 599, pašvaldības līdzfinan-
sējums – EUR 5286. Projekta ietvaros tiek organizēti sadarbības tīkla veidošanas se-
mināri, apaļā galda diskusijas, sagatavoti un izdoti informatīvie materiāli, apkopota
un izplatīta labās prakses pieredze, izstrādātas vadlīnijas jauniešu atbalstam vietējā
kopienā.

4 2014.gadā noslēdzās Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) Leader programmas projekts „Apes novada sociālā dienesta alterna-
tīvo sociālo pakalpojumu telpas pilnveidošana”. Kopējais projekta finansējums – EUR
1795, programmas finansējums – EUR 1065, pašvaldības līdzfinansējums – EUR 729.
Projekta ietvaros iegādāta un uzstādīta duškabīne un iegādāta veļasmašīna.

Iesāktie projekti 2014. gadā un 2015. gadā turpināmie
4 Uzsākts un realizēts ELFLA LEADER projekts „Inventāra un aprīkojuma iegāde

Apes novada Gaujienas Tautas namam”. Kopējais projekta finansējums - EUR 3570,
programmas finansējums – EUR 2655, pašvaldības līdzfinansējums – EUR 914. Projekta
ietvaros Gaujienas tautas namam iegādāts projektors, mikserpults un galdi.

4 Uzsākts un realizēts Meža attīstības fonda projekts „Nāc un piesēdi Apē!”. Fonda
finansējums – EUR 510. Projekta ietvaros uzstādīti akmens soli pilsētā un galds ar soliem
BMX trasē.

4 Uzsākts un realizēts Valsts kultūrkapitāla fonda projekts „Deju kopas „Metenis”
dalība Eiropas tautas kultūras un mākslas festivālā Kielcē, Polijā”. Fonda finansējums
EUR 1800. 

4 Uzsākts realizēt ELFLA LEADER projekts „Profesionālās ievirzes kabinets Tra-
penē - kokapstrādes mācību klases izveide darbam ar rokas instrumentiem”. Kopējais
projekta finansējums EUR 3883, programmas finansējums – EUR 2888, pašvaldības
līdzfinansējums – EUR 994. Projekta ietvaros iekārtota galdniecības - amatniecības klase
Trapenes pamatskolā.

4 Uzsākts realizēt Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas projekts
„Pieredzes apmaiņas vizītes starp Latviju un Ziemeļvalstīm”. Kopējais projekta finan-
sējums EUR 8 677, programmas finansējums – EUR 4633, pašvaldības līdzfinansējums
– EUR 4044. Projekta ietvaros Apes novada administrācijas darbinieki dodas pieredzes
vizītēs uz Norvēģiju un Dāniju un tādējādi veicinās apmaiņu ar labās prakses piemēriem
pašvaldību administratīvā darba nodrošināšanā.

4 Uzsākts realizēt Nordplus programmas projekts „Uzņēmēju paaudze. Kopējais pro-
jekta finansējums EUR 22 960. (100% programmas finansējums). Projekta ietvaros
D.Ozoliņa Apes vidusskolas skolēni un skolotāji kopā ar Igaunijas un Somijas kolēģiem
kopīgās mobilitātes risinās un izzinās visu par un ap uzņēmējdarbību.

4 Trapenes pamatskola iesaistījusies starptautiskā ERASMUS+ mobilitātes projektā
„Share play”, kura ietvaros 8 partnervalstu skolas iepazīst citādu, radošu mācību procesu
caur spēlēm. Kopējais projekta finansējums EUR 34 700 (100% programmas finansē-
jums). Projekta ietvaros tiks organizētas starptautiskās mobilitātes - pieredzes apmaiņas
braucieni.

4 Uzsākts realizēt ERAF programmas projekts „Jaunu publisko interneta pieejas pun-
ktu izveide un esošo pilnveidošana iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai Apes no-
vadā”. Kopējais projekta finansējums EUR 28 700, programmas finansējums – EUR
24395, pašvaldības līdzfinansējums – EUR 3444, valsts finansējums – EUR 861. Projektā
plānots Apes pilsētā un Apes, Trapenes, Virešu un Gaujienas pagastos izveidot jaunus
un uzlabot esošos publiskos interneta pieejas punktus.

4 2015.gadā turpinās Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas
projekta „Kultūras mantojuma un dabas resursu izmantošana uzņēmējdarbības attīstībā
pierobežas reģionos” (Heritage Business) realizācija. Kopējais finansējums – EUR
57 245 no tā ERAF finansējums – EUR 51 520, pašvaldības līdzfinansējums – EUR
2862, valsts finansējums – EUR 2862. Projekts ir vērsts uz mazo un vidējo uzņēmumu
spējām izmantot vietējo kultūras mantojumu, tradīcijas un vietējos resursus dažādās uz-
ņēmējdarbības nozarēs.

4 2015.gadā turpinās Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta
„Ūdenstūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā”
(Riverways) realizācija. Kopējais projekta finansējums - EUR 12585, programmas fi-
nansējums – EUR 10 446, pašvaldības līdzfinansējums – EUR 1510, valsts finansējums
– EUR 629. Projekta ietvaros notiek atpūtas vietu pie Vaidavas upes labiekārtošana.

Ieceres un veicamie darbi Apes novadā 2015. gadā
4 Plānojot izdevumus 2015.gadam, galvenā uzmanība tika vērsta, lai pašvaldības te-

ritorijā nemazinātos pašvaldības sniegto pakalpojumu apjoms un kvalitāte un tiktu veikts
ieguldījums kopējai teritorijas attīstībai, saskaņā ar Apes novada attīstības programma
2014.-2020.gadam.
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Apes pilsētas svētki 
no 21.augusta līdz 23.augustam

Šā gada Apes pilsētas svētkos “Manas pilsētas baltā diena” no 21.augusta līdz 23.au-
gustam ar daudzveidīgu pasākuma programmu apgleznosim savas dzīves balto audeklu
ar gaišajām, sirds siltuma un mīlestības krāsām. Baltā krāsa cilvēka dzīvē saistās ar dau-
dziem nozīmīgiem notikumiem, tādēļ izvēlēta kā vadmotīvs šā gada pilsētas svētkiem,
akcentējot visu labo, kas ar to saistās.

21.augustā, piektdien,
Apes pilsētu jau no pulksten 13:00 izdaiļos floristi, veidojot dekorus ar gaišo akcentu

– tos vērtēs žūrija un trīs labākos apbalvos ar naudas balvām.
Pulksten 16.00 aicinām uz Apes Svētā Mateja ev.lut. baznīcu, ar aizlūgumu atklāsim

Apes pilsētas svētkus, vadīs mācītājs Uldis Priede.
Pulksten 17.00 ielūdzam uz izstādes “Baltā cerība” atklāšanu un Apes mediķu godi-

nāšanu. Katru gadu Apes pilsētas svētkos satiekas vienas nozares cilvēki, kuri šeit strā-
dājuši – šajā reizē akcentēsim mediķus. Šogad ārstam Leonam Džeriņam, kurš Apē strā-
dājis par rajona veselības aizsardzības nodaļas vadītāju un zonālās slimnīcas galveno
ārstu un ķirurgu, apritētu 100 gadi, viņa piemiņai meita Ilze Kangro dalīsies atmiņās par
tēva dzīves gaitām. Savukārt Diana Liepiņa, Apes pilsētas un Apes pagasta vēstures lie-
cību glabātāja, ir apzinājusi ap 200 Apes ļaudis, kuri dažādos gadu desmitos savas darba
gaitas ir vadījuši medicīnas jomā – tieši Apē, gan ārsti, gan atbalsta personāls. Aicinām
visus Apes medicīnas darbiniekus, atbraukt, atnākt, lai tiktos, satiktos, atkal redzētos.

Pulksten 19.30 ieskandināsim vakara pilsētu sveču gaismā ar literāru sarīkojumu
“Baltā pusstunda…” Apes tautas nama pagalmā. Tās laikā tiks apbalvoti floristu konkursa
dalībnieki, kā arī klausīsimies Apes iedzīvotāju dzejas rindās un melodijās. Pulksten
20.00 baudīsim vakaru pilsētā – koncertu „Ziemeļu sāga” Apes tautas nama pagalmā.
Koncertā piedalīsies Evija Martinsone – soprāns LNO, Aldis Liepiņš - klavieres, Ivars
Bezprozvanovs - čells, Karina Bērziņa – stāstniece. Vakara gaitā skanēs mūzika no zvied-
ru, somu un norvēģu tautas dziesmām, Ū.Bulla, E.Grīga, Ž.Sibeliusa melodijām līdz gru-
pas ABBA populārajām dziesmām, ieeja – bezmaksas.

22.augustā, sestdien,
Pulksten 11.00 Apes novada domes priekšsēdētāja Astrīda Harju atklās Apes pilsētas

svētkus “Manas pilsētas baltā diena” skvērā pie Apes tautas nama, sveicot arī Apes no-
vada mazos iedzīvotājus. Turpinot iesākto tradīciju, jau otro gadu Apes novada domes
vadība sveiks jaundzimušos gan no Gaujienas, Trapenes, Virešiem, gan Apes – kuri gada
laikā no iepriekšējiem pilsētas svētkiem līdz šiem svētkiem ir pievienojušies Apes no-
vadam. Ilva Sāre, Apes tautas nama vadītāja, atklāj: “Būs arī mazuļu prasmju demons-
trēšana rāpošanā, lai parādītu, cik nozīmīga mazajiem ir šī viena no pirmajām dzīves
prasmēm savu mērķu sasniegšanā.”. Pēc tam, pulksten 12.00 laipni gaidīti līdzdarboties
kopā ar Alūksnes un Apes novada fondu labdarības koncertā „Lai vairojas prieks!” bērnu
rotaļu laukuma labiekārtošanai skvērā pie Apes tautas nama. Turpināsim labā un gaišā
vairošanu, tikpat neatlaidīgi kā Kaķīša dzirnaviņās kopā ar Apes dziedošajiem un muzi-
cējošiem Apes bērniem un ģimenēm. 

Pulksten 14:00 pirmo reizi, sadarbībā ar jauniešu klubu “Sliedes”, būs iespēja pie-
dalīties Velo – foto orientēšanās sacensībās pa Apes pilsētas robežām. Komandā jābūt
līdz trīs cilvēkiem, katram dalībniekam jābūt velosipēdam tehniskā kārtībā, kā arī ne-
pieciešams mobilais telefons (vēlams ar interneta savienojumu un whats app aplikāciju)
vai fotoaparāts. Būs arī specbalva visinteresantāk ģērbtajai komandai.

Svētku ietvaros pulksten 16:00 aicinām piedalīties svētbrīdī precētajiem pāriem Apes
Svētā Mateja ev. lut. baznīcā, vadīs mācītājs Edijs Kalekaurs. Pēc svētbrīža precētie pāri
dosies gājienā cauri pilsētai, pa Pasta ielu uz skvēru pie Apes novada domes, lai satiktos

ar goda vedējiem – Guntu un Andri Gavariem no Virešu pagasta. Gājienā aicinām doties
kāzu tērpā, vai gaišas krāsas tērpā, piemeklējot sev atbilstošu svētku transportlīdzekli. 

Pulksten 20.00 svētku koncerts kopā ar muzikālo apvienību „Raxtu raxti” Apes pil-
sētas estrādē. Ar plašu mūzikas programmu īsti latviskās un nacionālās noskaņās apvie-
nības “Raxtu Raxtu” pamatsastāvā muzicēs Kristīne Kārkle-Puriņa (balss, vijole, kokle),
Marts Kristiāns Kalniņš (balss, harmonijs, taustiņinstrumenti, oboja), Edgars Kārklis
(balss, dūdas, akordeons, stabule), Kārlis Auzāns (čells, mandolīna, ģitāra, buzuki), Ar-
mands Treilihs (bass), Artis Orubs (sitamie instrumenti). Pilsētas svētku balli līdz rīta
gaismai spēlēs grupa „Bitīt matos” Apes pilsētas estrādē. 

Sestdien visas dienas garumā būs:
Amatnieku tirdziņš Ganību ielā, tirgotājus aicinām pieteikties Apes tūrisma infor-

mācijas centrā, zvanot: 22037518;
ZAAO spēle par sadzīves atkritumu šķirošanu, sēņu izstāde un tikšanās ar mi-

kologiem, seju apgleznošana bērniem pilsētas skvērā,
Fotoizstāde “Mana baltākā diena”; Kāzu kleitu, uzvalku izstāde “Baltā mīlestība” –

pilsētas skvērā; Apes mediķiem veltītā izstāde “Baltā cerība” – Apes tautas namā; E.Brī-
daka gleznu izstāde “Baltie gadalaiki” Tirgus ielā 5, no pulksten 9:00 līdz 15:00; 

Sporta aktivitātes “Baltie starti” Loka ielas teritorijā. Pulksten 10:00 Pludmales
volejbols MIX komandām (1 sieviete+ 1 vīrietis), pulksten 11.30 paraugdemonstrējumus
rādīs Alūksnes džudo klubs “Kurbads”, pulksten 12:00 – nopietni un jautri starti visiem
vecumiem (individuāli) – basketbola soda metieni, šautriņu mešana, un citi lielāki un
mazāki pārsteigumi, kā arī spēka sacensības “Baltais stiprinieks” – vīriešiem un sievie-
tēm, savukārt pulksten 13:00 jautrības sacensības “Baltā stafete” – komandā 4 dalībnieki
(2 sievietes+ 2 vīrieši).

Svētdien, 23.augustā,
Pulksten 11.30 piemiņas brīdis ārstam Leonam Džeriņam pilsētas kapos, pulksten

12:00 Kapusvētki Apes pilsētas kapos un pulksten 14:00 Kapusvētki Apes meža kapos.
Jau gadu laikā iedibinātā jauniešu tradīcija turpināsies – BMX sacensības, Apes BMX

trasītē pulksten 16:00. Aicinām dalībniekus reģistrēties braucieniem līdz pulksten 15:30.
Dalībniekiem jābūt nodrošinātiem ar aizsargelementiem.

Pateicība svētku atbalstītājiem: AS Baltikums, Selga, SIA ZAAO, Piena spēks, Alūk-
snes Ziņas”, www.aluksniesiem.lv , “Malienas Ziņas”, www.malienaszinas.lv

Aicinām pilsētiņas iedzīvotājus Apes pilsētas svētku dienās no 21.augusta līdz 23.au-
gustam pie dzīvojamām mājām, ēkām izkārt Latvijas valsts karogu.

Uz tikšanos Apes pilsētas svētkos no 21.augusta līdz 23.augustam!

 
       

    
 

            
          

              
           

      
  

             
           

            
        

           
            

            
            

               
            

               
              

         
          

            
             

           
            
            

             
           

       
  

           
              

            
              

            
            

             
             

           
              

            
          

             
                

              
           

           
           

Šogad Apes pilsētas svētki noris baltās krāsas zīmē, rosinot saskatīt, cik balta
ir manas pilsētas diena, jo, ejot caur balto, arī pats tu kļūsti par mazu daudzumiņu
tīrāks.

Dabā baltumu dod sniegs, uzsniegot un apžilbinot. Bet Viss Cits Baltums mums
jārada pašiem, arī tas, kas uztverams ar sajūtu dziļumiem un gara acīm saredzams.
Tas baltums top no sevis, no domām, no pašcieņas, no nopietna darba un nepār-
trauktas mīlestības. 

Balta ir mana pilsēta, neapšaubāmi balta.
Balti ir medicīnas darbinieku dzīves un darba gadi, kas aizvadīti Apes pilsētas

medicīnas iestādēs laiku lokos. Viņu nesavtīgais veikums ir ietiecies arī pasaules
lielās aprites dimensijās. Bet izstādes elpā mēs esam centušies ieskicēt to vien-
reizīgo tā laika mirkli, kas piederējis šiem izcilajiem cilvēkiem. Mēs godinām to
balto gaismu, ko, cienījamie mediķi un atbalsta personāls, ar savu prātu, sirdi un
rokām ir pratuši iedot mūsu dzīvēm!

Cieņā par Jūsu veikumu,
Apes novada domes priekšsēdētāja Astrīda Harju
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23. novembrī Apes novada kultūras darba organizatore Ilva Sāre piedalās Kul-
tūras ministrijas organizētajā Baltā galdauta forumā, kas veltīts Latvijas 100ga-
dei Rīgā.
24.novembrī Latvijas Avīze viesojas Apes pilsētā un top divi raksti – par sauso 
aku problēmu un PII Vāverīte piebūves nodošanu ekspluatācijā.
25.novembrī Apes novada domes priekšsēdētāja Astrīda Harju piedalās LR Sa-
eimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē “Saeimas Ilgtspējīgas attīstības ko-
misijas darba grupas sagatavotais piedāvājums: risinājumi kvalitatīvas izglītības 
nodrošināšana”, Latvijas Pašvaldību savienības organizētā Mazo novadu sanāk-
smē par iniciatīvām un priekšrocībām, kā arī Latvijas Pašvaldību savienības or-
ganizētā preses konferencē Rīgā.
26.novembrī Apes novada domes sēde Apē.
1.decembrī Apes novada domes priekšsēdētāja Astrīda Harju piedalās Latvijas 
Pašvaldību savienības organizētā valdes sēdē Rīgā.
2.decembrī Apes novada domes priekšsēdētāja Astrīda Harju piedalās Vidzemes 
reģiona policijas darbinieku svinīgajā pasākumā Alūksnē, kas veltīta valsts po-
licijas 97.gadadienai.
4.decembrī Apes novada domes priekšsēdētāja Astrīda Harju piedalās svinīgā 
sadarbības līguma parakstīšanā starp Latvijas Republikas un Igaunijas Republi-
kas 23 pierobežas pašvaldībām, Rūjienā.
4.decembrī Apes novada domes priekšsēdētājas vietnieks Jānis Liberts, kultūras 
darba organizatore novadā Ilva Sāre, Apes bibliotēkas vadītāja Mudīte Kaktiņa, 
Vidagas bibliotēkas vadītāja Aira Mūrniece, piedalās akcijas “Atbalsts lauku bib-
liotēkām” gada noslēguma sarīkojumā “Lielā lasītāju balva – 2015”, Jaunolainē.
5.decembrī Apes novada domes priekšsēdētāja Astrīda Harju, priekšsēdētājas 
vietnieks Jānis Liberts, piedalās Apes novada Gada cilvēks 2015 godināšanas 
pasākumā Virešos.
11.decembrī Zemes komisijas sēde Apē.
11.decembrī Apes novada domes priekšsēdētāja Astrīda Harju piedalās Vidze-
mes plānošanas padomes sēdē, Līgatnē.
11.decembrī Apes pilsētas egles iedegšanas pasākums.
12.decembrī Apes novada domes priekšsēdētāja Astrīda Harju piedalās Alūksnes 
un Apes novada fonda 10 gadu svinīgā pasākumā Alūksnē.
12.decembrī Apes novada domes priekšsēdētājas vietnieks Jānis Liberts pieda-
lās Apes novada sporta gada balva 2015 svinīgā sarīkojumā Apē.
15.decembrī Apes novada domes priekšsēdētāja Astrīda Harju piedalās LPS Re-
ģionālās komitejas sēdē Alojā.
16.decembrī Apes novada domes priekšsēdētājas vietnieks Jānis Liberts pieda-
lās Labklājības ministrijas organizētajā pasākumā Rīgā par valsts un pašvaldību 
(bērnu namu, pansionātu un garīga rakstura pansionātu)  deinstitucionalizācijas 
plānu nākotnē. 

ĪSZIŅAS

Virešos godina “Apes novada Gada cilvēks” laureātus
Ilze Ērmane, sabiedrisko attiecību speciāliste

Sestdien, 5.decembrī, Virešu saieta namā Apes novada dome godināja 2015.gada 
“Apes novada Gada cilvēks” desmit laureātus astoņās nominācijās.

Rasma Harju 2013.gada “Apes novada gada cilvēks” nominācijas „Mūža ieguldījums” 
ieguvēja par apbalvojumu saka: “Kristāla ābols nav alga, bet Paldies par nesamaksājamo.”

Apes novada domes deputāti izskatot 48 iesniegtās pieteikumu vēstules, 26.novembra 
domes sēdē pieņēma lēmumu apbalvot Apes novada darbīgos ļaudis „Apes novada Gada 
cilvēks 2015” šādās nominācijās:
• “Sabiedriskais darbinieks” – Līga Maija SEŅINA, latviešu, krievu un igauņu 

valodas skolotāja no Apes, veicina Latvijas un Igaunijas sadarbību kultūrā, izglītībā, 
uzņēmējdarbībā;

• “Ģimene” – Vijas un Jāņa BŪDU ģimene no Virešu pagasta;
• “Jaunietis” – Jānis STŪRĪTIS, Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas absolvents;
• “Līdzcilvēks, cilvēks - cilvēkam” – Dace un Andris DĀRZIŅI, nodibinājuma “Vītolu 

fonds” dalībnieki, Apes novada atbalstītāji; Mareks GRANDAVS, Apes pirmsskolas 
izglītības iestādes “Vāverīte” saimnieks;

• “Skolotājs” – Inese LIPSTOKA, Trapenes pamatskolas direktora vietniece;
• “Pašvaldības un valsts iestāžu darbinieks” – Iveta INDRIKSONE, Apes novada 

domes Kancelejas vadītāja-domes sekretāre, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja;
• “Aktīvais pensionārs” – Ausma AGARE, Virešu pensionāru padomes priekšsēdētāja, 

biedrības “Iesim kopā” priekšsēdētāja;
• “Mūža ieguldījums” – Irēna MEISTERE – Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas skolotāja, 

Apes kultūras vēstures pētniece, Dzintra RAČEVSKA – Ojāra Vācieša Gaujienas 
vidusskolas skolotāja, Gaujienas kultūras vēstures pētniece. 

Svinīgo sarīkojumu vadīja Santa Sāre – Gerža un Ģirts Rāviņš. Pasākumā muzicēja Linda 
un Dana Berkules, Arnis Graps un Ģirts Ripa.

Apes novada Gada cilvēks 
2011.gadā tika apbalvoti pirmie “Apes novada Gada cilvēks” laureāti, kopā balvu 

saņēmuši jau 40 Apes novada rosīgie ļaudis.
Nolikums par Apes novada apbalvojumiem paredz, ka apbalvojums tiek piešķirts par 

nozīmīgiem darbiem vai nopelniem Apes novada attīstībā, saimnieciskajā vai sabiedriskajā 
darbībā vai citā novadam nozīmīgā jomā. Apbalvojuma ieguvējiem tiek pasniegta speciāli 
veidota Goda zīme, simbolisks kristāla ābols no Virešu pagasta senās mežābeles Gaujas 
krastā.

Nr.9/2015 decembris

Ziemas saulgriežu dzīlēs gaismas sēkliņas dīgst, -
Gādāsim mīlestībā, lai viņas neiznīkst.         /K. Apškrūma/

Gaišus, sirds siltus Ziemassvētkus,
saticīgu un darbīgu Jauno 2016. gadu!
Apes novada domes vārdā,
priekšsēdētāja Astrida Harju
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Domē pieņemto lēmumu apskats

26.jūnijā notika kārtējā 
Apes novada domes sēde

4 Dome pieņēma lēmumu apstiprināt Apes novada domes 2014.gada publisko pār-
skatu. Aicinām iepazīties ar 2014.gada darbības rezultātiem www.apesnovads.lv

4 Dome pieņēma lēmumu apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 9/2015 „Par aizlie-
gumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Apes novadā” un to paskaidrojuma rak-
stu, pieņēma lēmumu precizēt Apes novada domes 2015.gada 26.marta saistošos noteiku-
mus Nr. 5/2015 „Par sabiedrisko kārtību Apes novadā”, kā arī pieņēma lēmumu apstiprināt
saistošos noteikumus Nr.10/2015 „Par maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa no-
teikšanu Apes novadā” un to paskaidrojuma rakstu. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar
Apes novada domes informatīvā izdevuma 2015. gada augusta numura publicēšanu.

4 Pamatojoties uz Ivara Ķelpa iesniegumu, Dome pieņēma lēmumu atbrīvot Ivaru
Ķelpi no Apes novada domes Vides komisijas locekļa un Pašvaldības īpašumu atsavinā-
šanas komisijas locekļa pienākumu veikšanas ar 01.07.2015. 

4 Saskaņā ar Apes Tautas nama vadītājas Ilvas Sāres iesniegumu un SIA “Maritec”
Aktu Nr.050615/A-1, par nepieciešamību veikt elektroizolācijas pretestības mērījumus
Apes Tautas nama ēkā, Dome pieņēma lēmumu piešķirt finansējumu Apes Tautas namam
EUR 438,63 apmērā. Finansējuma avots – Apes Tautas nama budžeta līdzekļi.

4 Izvērtējot pašvaldībai piekrītoša zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
36050061218 iespējamību izmantot kā atsevišķu zemes gabalu, konstatēts, ka tā konfi-
gurācija nepieļauj veikt uz šī zemes gabala būvniecību atbilstoši Apes novada apbūves
noteikumiem. Dome pieņēma lēmumu noteikt, ka zemes gabals ar kadastra apzīmējumu
36050061218 ir zemes starpgabals.

4 Izskatot vienas personas iesniegumu, Dome pieņēma lēmumu sagatavot Apes no-
vada pašvaldībai piekrītošu zemes starpgabalu ar kadastra apzīmējumu 36050061218,
ar platību 0,1428 ha, nodošanai atsavināšanai.

4 Dome pieņēma lēmumu par nekustamā īpašuma „Blīgzne 2”, īpašuma kadastra
Nr. 36840040013, Trapenes pagasts, Apes novads, LV-4348 izsoles noteikumu apstipri-
nāšanu, par nekustamā īpašuma „Brūži 4”, īpašuma kadastra Nr. 36840080015, Trapenes
pagasts, Apes novads, LV-4348 izsoles noteikumu apstiprināšanu, par nekustamā īpašuma
„Ezermalas”, īpašuma kadastra Nr. 36900010129, Virešu pagasts, Apes novads, LV-4355
izsoles noteikumu apstiprināšanu.

4 Saskaņā ar biedrības „Latvijas Politiski represēto apvienība” iesniegumu, Dome
pieņēma lēmumu sniegt finansiālu atbalstu Latvijas Politiski represēto apvienībai, pie-
šķirot EUR 70,- Apes novadā dzīvojošo politiski represēto personu dalībai Latvijas Po-
litiski represēto apvienības rīkotajā politiski represēto personu salidojumā Ikšķilē, š.g.
22.augustā. Nodrošināt transportu Apes novada represētajām personām uz politiski rep-
resēto personu salidojumu Ikšķilē, š.g. 22.augustā.

4 Dome pieņēma lēmumu par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Apes novada
domes administrācijā un domes iestādēs un struktūrvienībās.

4 Ņemot vērā izmaiņas saistošajos normatīvajos aktos un tajos ietvertajām prasībām
un  četru personu iesniegumus, Dome pieņēma lēmumu iznomāt divām personai rūpnie-
ciskās zvejas tiesības Luksta ezerā ar zvejas tīklu garumu 30 metri vai vienu murdu uz
vienu gadu, noslēdzot zvejas nomas līgumu ar Apes novada domi. Noteikt nomas maksu
par zvejas tiesībām Luksta ezerā, izejot no aprēķina – zivju tīkls, par katriem 5 m (iek-
šējos ūdeņos) 2,85 EUR apmērā gadā; kopā par 30 metriem – 17,10 EUR gadā. Iznomāt
vienai personai rūpnieciskās zvejas tiesības Zvārtavas ezerā ar zvejas tīklu garumu 30
metri vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu
uz vienu gadu, noslēdzot zvejas nomas līgumu ar Apes novada domi. Noteikt nomas
maksu par zvejas tiesībām Zvārtavas ezerā, izejot no aprēķina – zivju tīkls, par katriem
5 m (iekšējos ūdeņos) 2,85 EUR apmērā gadā; kopā par 30 metriem - par vienu murdu
ar 30 metru sētas kopgarumu – 17,10 EUR gadā. Izbeigt nomas attiecības ar vienu per-
sonu rūpnieciskās zvejas tiesības Luksta ezerā ar zvejas tīklu garumu 25 metri vai vienu
murdu uz vienu gadu, laužot zvejas nomas līgumu ar Apes novada domi un atmaksājot
iemaksāto nomas maksu.

4 Ņemot vērā objektīvo situāciju un prognozējamās izmaksas, nododot Apes novada
pašvaldības funkciju Alūksnes novada pašvaldībai par sabiedriskās kārtības nodrošinā-
šanu, apkarojot žūpību un netiklību, slēdzot līgumu ar Alūksnes novada pašvaldības po-
liciju, Dome pieņēma lēmumu atcelt domes 18.12.2014. lēmumu Nr.243 (prot.Nr.18,
14.p.) “Par valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanu Alūksnes novada pašvaldībai”. 

4 Dome pieņēma lēmumu piešķirt papildus finansējumu EUR 376,00 apmērā XI
Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku ēdināšanai.

4 Pamatojoties uz Apes novada pensionāru biedrības „Iesim kopā” biedrības iesnie-
gumu, Dome pieņēma lēmumu piešķirt Apes novada pensionāru biedrības „Iesim kopā”
priekšfinansējumu Borisa un Ināras Teterevu fonda projekta „Palīdzība līdzcilvēkiem”
projektam „Palīdzība līdzcilvēkiem Trapenē” realizācijai nepieciešamo līdzfinansējumu
EUR 915,00. Pēc projekta realizācijas priekšfinansējumu atgriezt Apes novada domes
budžetā.

4 Ņemot vērā Ukrainas rajonu un apgabalu asociācijas Latvijas Pašvaldību savienībai
adresētajā 2015.gada 12.maija vēstulē izteikto lūgumu sniegt palīdzību medikamentu un
aprīkojuma iegādei Ukrainas Čerņigovas apgabala kara hospitālim un ārstniecības iestā-
dēm, Dome pieņēma lēmumu piešķirt līdzekļus EUR 300 apmērā no Apes novada domes
rezerves fonda līdzekļiem biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts“ humānās palīdzības
sniegšanai Ukrainas Čerņigovas apgabala kara hospitālim un ārstniecības iestādēm, pār -
skaitot tos uz Latvijas Sarkanā Krusta ziedojuma kontu. Pilnvarot Latvijas Pašvaldību
savienību tās priekšsēža Andra  Jaunsleiņa personā noslēgt humānās palīdzības sniegša-
nas līgumu ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts“. Pieņemt zināšanai, ka Latvjas Paš-
valdību savienība sadarbībā ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts“ koordinēs medika-
mentu un preču iegādi un piegādi Ukrainas Čerņigovas apgabala kara hospitālim un ārst-
niecības iestādēm.

4 Izvērtējot Apes novada domes rīcībā esošo informāciju un SIA „VCG ekspertu
grupa” 2015.gada 19.jūnija  ziņojumu „Par nekustamā īpašuma Apes novadā, Gaujienas
pagastā „Kalnsētas” tirgus vērtības aprēķināšanu”, Dome pieņēma lēmumu nodot atsa-

vināšanai apbūvētu zemes vienību Apes novada, Gaujienas pagasta „Kalnsētas”, LV-
4339, kas  sastāv no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3648 007 0062 ar platību
0,4165 ha, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
Apstiprināt nekustamā īpašuma Apes novada, Gaujienas pagasta „Kalnsētas” LV-4339,
kadastra  Nr. 3648 007 0062 pārdošanas brīvo cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu –
EUR 700,00. Pēc nosacītās cenas apstiprināšanas personai, kurai ir apbūvēta zemes ga-
bala pirmpirkuma tiesības nosūtīt atsavināšanas paziņojumu.

4 Izvērtējot Apes novada domes rīcībā esošo informāciju un SIA „VCG ekspertu
grupa” 2015.gada 19.jūnija  ziņojumu „Par nekustamā īpašuma Apes novadā, Trapenes
pagastā „Ozolkalni 2” tirgus vērtības aprēķināšanu”, Dome pieņēma lēmumu nodot at-
savināšanai apbūvētu zemes vienību Apes novada, Trapenes pagasta „Ozolkalni 2”, LV-
4348, kas  sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3684 002 0095 ar platību
11,64 ha, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
Apstiprināt nekustamā īpašuma Apes novada, Trapenes pagasta „Ozolkalni 2” LV-4348,
kadastra Nr. 3684 002 0095 pārdošanas brīvo cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu –
EUR 14 700,00.

Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma
naudas dzēšanu

4 Pamatojoties uz LR Uzņēmumu reģistra lēmumu Nr. KMR 000704316734, kas
publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 10.01.2014. Nr.7/5066, kurā sniegta oficiāla in-
formācija, ka Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Līzespasts” izslēgta no komercreģistra
ar 07.01.2014. Apes novada nodokļu administratore - Apes novadam piekritīgo nodokļu
administrēšanu normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros, rosina pieņemt at-
tiecīgu lēmumu. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo  daļu,
pašvaldību budžetos ieskaitāmos nekustāmā īpašuma  parādus, kā arī ar tiem  saistītās
nokavējuma naudas šā panta pirmajā  daļā noteiktajos gadījumos  dzēš attiecīgā pašval-
dība, papildus iepriekš minētajam likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta cetur-
tajā daļā ir noteikts,  arī, ka VID un attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā
mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu.  Dome pieņēma lēmumu
dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu un nokavējuma naudu:

4 Apes novada dome konstatējusi, ka viena persona ir mirusi, viņas mantinieki ir
zaudējuši nomas pirmtiesības uz īpašumu „Krampji-3”, ar 2013.gada 1.janvāri, kas pa-
matots ar Apes novada domes Zemes komisijas lēmumu ZK-63 no 14.05.2015. Pamato-
joties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu, likuma „Par nodokļiem
un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka nodokļu parādi dzēšami
fiziskai personai, nodokļu maksātājam, viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no man-
tiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas. Apes no-
vada nodokļu administratore - Apes novadam piekritīgo nodokļu administrēšanu norma-
tīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros rosina pieņemt attiecīgu lēmumu. Dome
pieņēma lēmumu dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu un nokavējuma naudu:

4 Par Elīnas Zālītes pieminekļa atjaunošanu
Dome pieņēma lēmumu uzsākt novadnieces, rakstnieces Elīnas Zālītes pieminekļa at-

jaunošanu un uzdot Apes pilsētas un Apes pagasta vēstures liecību glabātājai Dianai Lie-
piņai organizēt pieminekļa atjaunošanas procesu.

4 Par vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Apes novada paš -
valdībā

Saskaņā ar Ministru kabineta 26.05.2015. noteikumiem Nr.260 “Kārtība, kādā paš -
valdībām 2015.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju Valsts un pašvaldību vienoto klientu
apkalpošanas centru tīkla izveidei reģionu un novadu nozīmes attīstības centros”, ņemot
vērā  noteikto prioritāti, ka atbalstāmi ir vienotie klientu apkalpošanas centri vietās, kuras
ģeogrāfiski izvietotas tālāk no reģionālas vai nacionālas nozīmes centriem,  Apes novada
pašvaldībai tie ir Valmiera un Gulbene, kas atrodas vairāk kā 80 kilometru attālumā un
novada iedzīvotājiem izmantojot  sabiedrisko transportu uz  Gulbeni vienas dienas laikā
nav iespējams nokļūt turp un atpakaļ, Dome pieņēma lēmumu izveidot Vienotu valsts un
pašvaldības klientu apkalpošanas centru (turpmāk tekstā VVPKAC) Apes novada pašval-
dībā, domes ēkā, ar adresi Stacijas 2, Ape, Apes novads, LV 4337. Nodrošināt līdzfinan-
sējumu VVPKAC izveidei un uzturēšanai: Izveidošanas vai pielāgošanas un aprīkošanas
(vienreizējās) izmaksas 30 % apmērā pret valsts dotāciju EUR 10 000, Finansējums Apes
novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta rezerves konts; Uzturēšanas (ikgada mēneša)
izmaksas 50% apmērā pret 300,- EUR ikmēneša valsts dotāciju; Nodarbināto atlīdzība
(ikgada  mēneša izmaksas) līdz 50% apmērā pret 500,- EUR ikmēneša valsts dotāciju.

23.jūlijā notika kārtējā Apes novada domes sēde
4 Dome pieņēma lēmumu rīkot Apes novada pašvaldības pasākumu – Amatnieku

tirgus (turpmāk tekstā „Tirgus”) Apes pilsētas svētkos, š. g. 22.augustā:  Ganību  ielā,
Apē, no plkst. 8:00 līdz 14:00.

4 Pamatojoties uz Apes novada tūrisma darba organizatores Sanitas Sproģes  iesnie-
gumu, Dome pieņēma lēmumu apstiprināt pārdošanas cenu: skārienjūtīgajām pildspal-
vām ar Gaujienas logo bez PVN  EUR 0.99, ar  PVN  EUR 1.20.
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Kop  
   /euro/ 

SIA �L zespasts� Aronijas noma 8,74 3,16 11,90 
 D rz ji-zeme 225,91 4,85 230,76 
 D rz ji- kas 537,22 22,24 559,46 
 L zespasts - zeme 667,79 118,22 786,01 
 L zespasts - kas 63,41 2,03 65,44 
               KOP  1503,07 150,50 1653,57 
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Pamatpar ds euro Nokav juma nauda  
Kop  

V. �NEIDERE  Krampji-3  EUR 181,73 EUR 117,50  EUR 299,23 

 

Persona

APES ZINAS 2015 JAUNA_Layout 1  2015.09.28.  9:17  Page 2

Nr.9/2015 decembris

2

Sadarbības līguma parakstīšana
 4.decembrī Rūjienā notika svinīga Sadarbības līguma parakstīšana starp 8 

Latvijas Republikas un 15 Igaunijas Republikas pierobežas pašvaldībām.
Sadarbības līgums tiek slēgts starp Igaunijas Republikas Valgas, Hummuli, Tōrvas, 

Helmes, Karksi, Abjas, Saardes, Hāādemeestes, Taheva, Karulas, Mōnistes, Varstu, 
Rōuge, Haanja un Misso pašvaldībām, un Latvijas Republikas Alūksnes, Apes, Valkas, 
Naukšēnu, Rūjienas, Mazsalacas, Alojas, Salacgrīvas novadu pašvaldībām par sadarbību 
ekonomiskajā, tūrisma, kultūras, izglītības, sporta un sociālajā jomā. 

Savstarpējā sadarbības līguma noslēgšanas mērķis ir apvienot visas pašvaldības, 
kuras administratīvā robeža ir arī daļa no Latvijas-Igaunijas Republiku valsts robežas. 
Šis līgums kalpos kā labs pamats turpmākai sadarbībai visās minētajās jomās, atvieglos 
sadarbības birokrātiskās procedūras un būs pozitīvs piemērs robežvalstu labai sadarbībai. 

Ceram, ka līgums būs labs pamats, lai īstenotu  Igaunijas – Latvijas pārrobežu atbalsta 
programmas projektus un piesaistītu papildus līdzekļus pierobežas teritorijas attīstībai.

Apē sveic labākos 2015.gada Apes novada 
sportistus un sporta jomas entuziastus

Ilze Ērmane, sabiedrisko attiecību speciāliste

Sestdien, 12.decembrī, Apes tautas namā Apes novada dome sveica labākos 
Apes novada sportistus, kuri Latvijā un starptautiskā arēnā - ir ieguvuši godalgotas 
vietas dažādos sporta veidos. 

Sporta darba organizators novadā Juris Ozoliņš, uzsver: “Šai sporta balvai izvirza 
sportistus, sporta jomas aktīvistus, kuri, ieguvuši godalgotas vietas Latvijas mēroga 
čempionātos, piedalījušies pasaules klases sacensībās, kā arī organizējuši Apes novadā 
Latvijas un starptautiska līmeņa sacensības“.

Gada balvu Sportā 2015 saņēma:
Taekvando - Demids Tjuļkins, Roberts Neimanis;
Pauerliftings - Sandis Andersons, Ēriks Dumārovs;
Armvrestlings - Ainārs Tukmanovs, Jēkabs Rudzītis, Ilmārs Pētersons;
Džudo – Martins Līvs, Raitis Rinaldo Čavars;
Orientēšanās sports - Jānis Kūms, Austris Kalniņš, Uvis Sproģis, Kristers Lārmanis;
Motokross - Jānis un Pēteris Jegorovi; 
Zelta mopēds - Renārs Karro, Regnārs Gabranovs;
Autosports (apvidus) - ekipāža Ģirts Gailītis, Edgars Miķelsons, ekipāža Mairis 

Jurka, Mārtiņš Apsītis, Jānis Palkavnieks, ekipāža Kristaps Raipalis, Kārlis Dauškans, 
Edgars Rēdelis; 

Sporta jomas entuziasti, atbalstītāji – Mairis Levans, Jānis Baltaisbrencis, Sandris 
Janušs, Dzintars Harkins, Sanita Sproģe, Viesturs Dandens, Andis Pops, Andris Zeltiņš, 
Raivis Kalniņš.

Svarīga informācija Apes pagasta
zemes īpašniekiem

Ņemot vērā, ka trešdaļa no Apes pagasta teritorijas ietilpst Veclaicenes ainavu 
apvidū, kuram šobrīd tiek izstrādāts individuālais dabas aizsardzības plāns, aicinām 
piedalīties šī plāna apspriešanā un rūpīgi izvērtēt plāna ietekmi uz Jūsu īpašumiem.

Kā jau iepriekš tika minēts, kopš 2015. gada marta tiek izstrādāts dabas aizsardzības 
plāns aizsargājamo ainavu apvidum „Veclaicene”. Dabas aizsardzības plāns ir 
dokuments, kurā tiek apkopota informācija par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
un sniegti priekšlikumi tās apsaimniekošanai un aizsardzībai (tai skaitā priekšlikumi 
funkcionālajam zonējumam un individuālajiem aizsardzības un izmantošanas 
noteikumiem).

Dabas aizsardzības plānu izstrādātāji – vides konsultāciju uzņēmums SIA „Estonian, 
Latvian & Lithuanian Environment” informē, ka 2016. janvāra sākumā notiks dabas 
aizsardzības plāna aizsargājamo ainavu apvidum „Veclaicene” sabiedriskā apspriešana. 
Tās laikā visiem interesentiem būs iespējams iepazīties ar plānu saturu un priekšlikumiem 
teritorijas apsaimniekošanai un aizsardzībai, kā arī sniegt savus komentārus. Būs 
pieejamas interaktīvās kartes.

Konkrēta informācija par sabiedriskās apspriešanas sanāksmēm un dabas 
aizsardzības plāna pieejamību būs atrodama Alūksnes novada (http://www.aluksne.
lv/) un Apes novada (http://www.apesnovads.lv/) pašvaldību mājas lapās, gan citos 
interneta resursos – Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā (www.daba.gov.lv), 
projekta „Integrētie plānojumi” mājas lapā (www.integralplan.daba.gov.lv) un plāna 
izstrādātāju mājas lapā (www.environment.lv). Paziņojumi par sabiedrisko apspriešanu 
būs publicēti arī laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un laikrakstos „Alūksnes Ziņas” un 
„Malienas ziņas”.

Dabas aizsardzības plāna izstrādātāju tālrunis: 67242411. Jautājumu un neskaidrību 
gadījumos lūgums sazināties ar Lūciju Kursīti (lucija@environment.lv) vai Aigu Toru 
(aiga.tora@environment.lv).

Vidzemes iedzīvotāji valsts un pašvaldības 
pakalpojumus saņems ātrāk, ērtāk un izdevīgāk

Zane Onkele, VPVKAC komunikāciju konsultante
Ātrāk, ērtāk, izdevīgāk – šīs priekšrocības publisko pakalpojumu saņemšanā 

turpmāk varēs novērtēt ikviens Vidzemes reģiona iedzīvotājs, jo pēc Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) iniciatīvas Vidzemē 
šogad darbu uzsāks 13 Valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas centri 
(VPVKAC). Tādejādi iedzīvotāji un uzņēmēji valsts un pašvaldības pakalpojumus 
varēs saņemt vienkopus, būtiski ietaupot laiku un naudu.

Šādi, uz klientu ērtībām orientēti, centri jau atvērti Amatas, Apes, Beverīnas, 
Cesvaines, Jaunpiebalgas, Kocēnu, Lubānas, Naukšēnu, Pārgaujas un Strenču novados. 
Decembrī klientu apkalpošanas centri tiks atvērti arī Raunas, Rūjienas un Varakļānu 
novados.  Jaunatvērtajos VPVKAC privātpersonas un uzņēmēji var saņemt savas 
pašvaldības un astoņu valsts iestāžu noteiktus pakalpojumus. 

VPVKAC klātienē var pieteikt noteiktus Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras 
(VSAA) un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pakalpojumus. Iedzīvotāji var saņemt 
arī informāciju par Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Pilsonības 
un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts darba inspekcijas, VID, VSAA un Valsts zemes 
dienesta e-pakalpojumiem un palīdzību e-pakalpojumu lietošanā. Savukārt Lauku 
atbalsts dienests sadarbību ar pašvaldībām uzsāks 2016. gadā. Uzkrājot un izvērtējot 
iestāžu un pašvaldību sadarbības pieredzi, VPVKAC pieejamo valsts pakalpojumu 
klāstu plānots papildināt. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs  Kaspars Gerhards norāda: 
“Ātrāk, ērtāk, izdevīgāk – šīs priekšrocības publisko pakalpojumu saņemšanā turpmāk 
varēs novērtēt ikviens Vidzemes iedzīvotājs, kurš izmantos Valsts un pašvaldības vienotā 
klientu centra pakalpojumus. Priecājos par katru Vidzemes pašvaldību, kas atsaucās 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iniciatīvai būtiski pilnveidot valsts 
un pašvaldības pakalpojumu saņemšanas kārtību. Īstenojot šādu,  inovatīvu, pieeju 
publisko pakalpojumu sniegšanā, Latvija ir paraugs arī daudzām Eiropas valstīm.”

Lai sniegtu iespējas iedzīvotājiem un uzņēmējiem reģionos saņemt valsts un 
pašvaldības publiskos pakalpojumus, izveidojot 13 Valsts un pašvaldības vienotos klientu 
apkalpošanas centrus, VARAM no valsts budžeta Vidzemes reģiona 13 pašvaldībām 
piešķīrusi 123 609 EUR. Valsts budžeta finansējums piešķirts telpu pielāgošanai un 
aprīkošanai, darbavietas uzturēšanai un nodarbināto atlīdzībai.

Kopumā VARAM līdz gada beigām pakāpeniski atvērs 66 VPVKAC visā Latvijā. 

Apes valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Apes 
VPVKAC). Darba laiks: 

Pirmdiena: 8:00 – 12:30; 13:00 – 17:00
Otrdiena: 8:30 – 12:30; 13:00 – 17:00
Trešdiena: 8:30 – 12:30; 13:00 – 17:00
Ceturtdiena:   8:30 – 12:30; 13:00 – 17:00
Piektdiena: 8:00 – 12:30; 13:00 – 16:00
Adrese: Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337. Tārunis: 29488160
E-pasts: ape@pakalpojumucentrs.lv
Vairāk informācijas www.apesnovads.lv/ klientu centrs, kā arī www.latvija.lv/

pakalpojumucentri.
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Domē pieņemto lēmumu apskats

26.jūnijā notika kārtējā 
Apes novada domes sēde

4 Dome pieņēma lēmumu apstiprināt Apes novada domes 2014.gada publisko pār-
skatu. Aicinām iepazīties ar 2014.gada darbības rezultātiem www.apesnovads.lv

4 Dome pieņēma lēmumu apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 9/2015 „Par aizlie-
gumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Apes novadā” un to paskaidrojuma rak-
stu, pieņēma lēmumu precizēt Apes novada domes 2015.gada 26.marta saistošos noteiku-
mus Nr. 5/2015 „Par sabiedrisko kārtību Apes novadā”, kā arī pieņēma lēmumu apstiprināt
saistošos noteikumus Nr.10/2015 „Par maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa no-
teikšanu Apes novadā” un to paskaidrojuma rakstu. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar
Apes novada domes informatīvā izdevuma 2015. gada augusta numura publicēšanu.

4 Pamatojoties uz Ivara Ķelpa iesniegumu, Dome pieņēma lēmumu atbrīvot Ivaru
Ķelpi no Apes novada domes Vides komisijas locekļa un Pašvaldības īpašumu atsavinā-
šanas komisijas locekļa pienākumu veikšanas ar 01.07.2015. 

4 Saskaņā ar Apes Tautas nama vadītājas Ilvas Sāres iesniegumu un SIA “Maritec”
Aktu Nr.050615/A-1, par nepieciešamību veikt elektroizolācijas pretestības mērījumus
Apes Tautas nama ēkā, Dome pieņēma lēmumu piešķirt finansējumu Apes Tautas namam
EUR 438,63 apmērā. Finansējuma avots – Apes Tautas nama budžeta līdzekļi.

4 Izvērtējot pašvaldībai piekrītoša zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
36050061218 iespējamību izmantot kā atsevišķu zemes gabalu, konstatēts, ka tā konfi-
gurācija nepieļauj veikt uz šī zemes gabala būvniecību atbilstoši Apes novada apbūves
noteikumiem. Dome pieņēma lēmumu noteikt, ka zemes gabals ar kadastra apzīmējumu
36050061218 ir zemes starpgabals.

4 Izskatot vienas personas iesniegumu, Dome pieņēma lēmumu sagatavot Apes no-
vada pašvaldībai piekrītošu zemes starpgabalu ar kadastra apzīmējumu 36050061218,
ar platību 0,1428 ha, nodošanai atsavināšanai.

4 Dome pieņēma lēmumu par nekustamā īpašuma „Blīgzne 2”, īpašuma kadastra
Nr. 36840040013, Trapenes pagasts, Apes novads, LV-4348 izsoles noteikumu apstipri-
nāšanu, par nekustamā īpašuma „Brūži 4”, īpašuma kadastra Nr. 36840080015, Trapenes
pagasts, Apes novads, LV-4348 izsoles noteikumu apstiprināšanu, par nekustamā īpašuma
„Ezermalas”, īpašuma kadastra Nr. 36900010129, Virešu pagasts, Apes novads, LV-4355
izsoles noteikumu apstiprināšanu.

4 Saskaņā ar biedrības „Latvijas Politiski represēto apvienība” iesniegumu, Dome
pieņēma lēmumu sniegt finansiālu atbalstu Latvijas Politiski represēto apvienībai, pie-
šķirot EUR 70,- Apes novadā dzīvojošo politiski represēto personu dalībai Latvijas Po-
litiski represēto apvienības rīkotajā politiski represēto personu salidojumā Ikšķilē, š.g.
22.augustā. Nodrošināt transportu Apes novada represētajām personām uz politiski rep-
resēto personu salidojumu Ikšķilē, š.g. 22.augustā.

4 Dome pieņēma lēmumu par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Apes novada
domes administrācijā un domes iestādēs un struktūrvienībās.

4 Ņemot vērā izmaiņas saistošajos normatīvajos aktos un tajos ietvertajām prasībām
un  četru personu iesniegumus, Dome pieņēma lēmumu iznomāt divām personai rūpnie-
ciskās zvejas tiesības Luksta ezerā ar zvejas tīklu garumu 30 metri vai vienu murdu uz
vienu gadu, noslēdzot zvejas nomas līgumu ar Apes novada domi. Noteikt nomas maksu
par zvejas tiesībām Luksta ezerā, izejot no aprēķina – zivju tīkls, par katriem 5 m (iek-
šējos ūdeņos) 2,85 EUR apmērā gadā; kopā par 30 metriem – 17,10 EUR gadā. Iznomāt
vienai personai rūpnieciskās zvejas tiesības Zvārtavas ezerā ar zvejas tīklu garumu 30
metri vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu
uz vienu gadu, noslēdzot zvejas nomas līgumu ar Apes novada domi. Noteikt nomas
maksu par zvejas tiesībām Zvārtavas ezerā, izejot no aprēķina – zivju tīkls, par katriem
5 m (iekšējos ūdeņos) 2,85 EUR apmērā gadā; kopā par 30 metriem - par vienu murdu
ar 30 metru sētas kopgarumu – 17,10 EUR gadā. Izbeigt nomas attiecības ar vienu per-
sonu rūpnieciskās zvejas tiesības Luksta ezerā ar zvejas tīklu garumu 25 metri vai vienu
murdu uz vienu gadu, laužot zvejas nomas līgumu ar Apes novada domi un atmaksājot
iemaksāto nomas maksu.

4 Ņemot vērā objektīvo situāciju un prognozējamās izmaksas, nododot Apes novada
pašvaldības funkciju Alūksnes novada pašvaldībai par sabiedriskās kārtības nodrošinā-
šanu, apkarojot žūpību un netiklību, slēdzot līgumu ar Alūksnes novada pašvaldības po-
liciju, Dome pieņēma lēmumu atcelt domes 18.12.2014. lēmumu Nr.243 (prot.Nr.18,
14.p.) “Par valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanu Alūksnes novada pašvaldībai”. 

4 Dome pieņēma lēmumu piešķirt papildus finansējumu EUR 376,00 apmērā XI
Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku ēdināšanai.

4 Pamatojoties uz Apes novada pensionāru biedrības „Iesim kopā” biedrības iesnie-
gumu, Dome pieņēma lēmumu piešķirt Apes novada pensionāru biedrības „Iesim kopā”
priekšfinansējumu Borisa un Ināras Teterevu fonda projekta „Palīdzība līdzcilvēkiem”
projektam „Palīdzība līdzcilvēkiem Trapenē” realizācijai nepieciešamo līdzfinansējumu
EUR 915,00. Pēc projekta realizācijas priekšfinansējumu atgriezt Apes novada domes
budžetā.

4 Ņemot vērā Ukrainas rajonu un apgabalu asociācijas Latvijas Pašvaldību savienībai
adresētajā 2015.gada 12.maija vēstulē izteikto lūgumu sniegt palīdzību medikamentu un
aprīkojuma iegādei Ukrainas Čerņigovas apgabala kara hospitālim un ārstniecības iestā-
dēm, Dome pieņēma lēmumu piešķirt līdzekļus EUR 300 apmērā no Apes novada domes
rezerves fonda līdzekļiem biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts“ humānās palīdzības
sniegšanai Ukrainas Čerņigovas apgabala kara hospitālim un ārstniecības iestādēm, pār -
skaitot tos uz Latvijas Sarkanā Krusta ziedojuma kontu. Pilnvarot Latvijas Pašvaldību
savienību tās priekšsēža Andra  Jaunsleiņa personā noslēgt humānās palīdzības sniegša-
nas līgumu ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts“. Pieņemt zināšanai, ka Latvjas Paš-
valdību savienība sadarbībā ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts“ koordinēs medika-
mentu un preču iegādi un piegādi Ukrainas Čerņigovas apgabala kara hospitālim un ārst-
niecības iestādēm.

4 Izvērtējot Apes novada domes rīcībā esošo informāciju un SIA „VCG ekspertu
grupa” 2015.gada 19.jūnija  ziņojumu „Par nekustamā īpašuma Apes novadā, Gaujienas
pagastā „Kalnsētas” tirgus vērtības aprēķināšanu”, Dome pieņēma lēmumu nodot atsa-

vināšanai apbūvētu zemes vienību Apes novada, Gaujienas pagasta „Kalnsētas”, LV-
4339, kas  sastāv no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3648 007 0062 ar platību
0,4165 ha, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
Apstiprināt nekustamā īpašuma Apes novada, Gaujienas pagasta „Kalnsētas” LV-4339,
kadastra  Nr. 3648 007 0062 pārdošanas brīvo cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu –
EUR 700,00. Pēc nosacītās cenas apstiprināšanas personai, kurai ir apbūvēta zemes ga-
bala pirmpirkuma tiesības nosūtīt atsavināšanas paziņojumu.

4 Izvērtējot Apes novada domes rīcībā esošo informāciju un SIA „VCG ekspertu
grupa” 2015.gada 19.jūnija  ziņojumu „Par nekustamā īpašuma Apes novadā, Trapenes
pagastā „Ozolkalni 2” tirgus vērtības aprēķināšanu”, Dome pieņēma lēmumu nodot at-
savināšanai apbūvētu zemes vienību Apes novada, Trapenes pagasta „Ozolkalni 2”, LV-
4348, kas  sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3684 002 0095 ar platību
11,64 ha, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
Apstiprināt nekustamā īpašuma Apes novada, Trapenes pagasta „Ozolkalni 2” LV-4348,
kadastra Nr. 3684 002 0095 pārdošanas brīvo cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu –
EUR 14 700,00.

Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma
naudas dzēšanu

4 Pamatojoties uz LR Uzņēmumu reģistra lēmumu Nr. KMR 000704316734, kas
publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 10.01.2014. Nr.7/5066, kurā sniegta oficiāla in-
formācija, ka Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Līzespasts” izslēgta no komercreģistra
ar 07.01.2014. Apes novada nodokļu administratore - Apes novadam piekritīgo nodokļu
administrēšanu normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros, rosina pieņemt at-
tiecīgu lēmumu. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo  daļu,
pašvaldību budžetos ieskaitāmos nekustāmā īpašuma  parādus, kā arī ar tiem  saistītās
nokavējuma naudas šā panta pirmajā  daļā noteiktajos gadījumos  dzēš attiecīgā pašval-
dība, papildus iepriekš minētajam likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta cetur-
tajā daļā ir noteikts,  arī, ka VID un attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā
mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu.  Dome pieņēma lēmumu
dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu un nokavējuma naudu:

4 Apes novada dome konstatējusi, ka viena persona ir mirusi, viņas mantinieki ir
zaudējuši nomas pirmtiesības uz īpašumu „Krampji-3”, ar 2013.gada 1.janvāri, kas pa-
matots ar Apes novada domes Zemes komisijas lēmumu ZK-63 no 14.05.2015. Pamato-
joties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu, likuma „Par nodokļiem
un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka nodokļu parādi dzēšami
fiziskai personai, nodokļu maksātājam, viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no man-
tiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas. Apes no-
vada nodokļu administratore - Apes novadam piekritīgo nodokļu administrēšanu norma-
tīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros rosina pieņemt attiecīgu lēmumu. Dome
pieņēma lēmumu dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu un nokavējuma naudu:

4 Par Elīnas Zālītes pieminekļa atjaunošanu
Dome pieņēma lēmumu uzsākt novadnieces, rakstnieces Elīnas Zālītes pieminekļa at-

jaunošanu un uzdot Apes pilsētas un Apes pagasta vēstures liecību glabātājai Dianai Lie-
piņai organizēt pieminekļa atjaunošanas procesu.

4 Par vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Apes novada paš -
valdībā

Saskaņā ar Ministru kabineta 26.05.2015. noteikumiem Nr.260 “Kārtība, kādā paš -
valdībām 2015.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju Valsts un pašvaldību vienoto klientu
apkalpošanas centru tīkla izveidei reģionu un novadu nozīmes attīstības centros”, ņemot
vērā  noteikto prioritāti, ka atbalstāmi ir vienotie klientu apkalpošanas centri vietās, kuras
ģeogrāfiski izvietotas tālāk no reģionālas vai nacionālas nozīmes centriem,  Apes novada
pašvaldībai tie ir Valmiera un Gulbene, kas atrodas vairāk kā 80 kilometru attālumā un
novada iedzīvotājiem izmantojot  sabiedrisko transportu uz  Gulbeni vienas dienas laikā
nav iespējams nokļūt turp un atpakaļ, Dome pieņēma lēmumu izveidot Vienotu valsts un
pašvaldības klientu apkalpošanas centru (turpmāk tekstā VVPKAC) Apes novada pašval-
dībā, domes ēkā, ar adresi Stacijas 2, Ape, Apes novads, LV 4337. Nodrošināt līdzfinan-
sējumu VVPKAC izveidei un uzturēšanai: Izveidošanas vai pielāgošanas un aprīkošanas
(vienreizējās) izmaksas 30 % apmērā pret valsts dotāciju EUR 10 000, Finansējums Apes
novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta rezerves konts; Uzturēšanas (ikgada mēneša)
izmaksas 50% apmērā pret 300,- EUR ikmēneša valsts dotāciju; Nodarbināto atlīdzība
(ikgada  mēneša izmaksas) līdz 50% apmērā pret 500,- EUR ikmēneša valsts dotāciju.

23.jūlijā notika kārtējā Apes novada domes sēde
4 Dome pieņēma lēmumu rīkot Apes novada pašvaldības pasākumu – Amatnieku

tirgus (turpmāk tekstā „Tirgus”) Apes pilsētas svētkos, š. g. 22.augustā:  Ganību  ielā,
Apē, no plkst. 8:00 līdz 14:00.

4 Pamatojoties uz Apes novada tūrisma darba organizatores Sanitas Sproģes  iesnie-
gumu, Dome pieņēma lēmumu apstiprināt pārdošanas cenu: skārienjūtīgajām pildspal-
vām ar Gaujienas logo bez PVN  EUR 0.99, ar  PVN  EUR 1.20.
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SIA �L zespasts� Aronijas noma 8,74 3,16 11,90 
 D rz ji-zeme 225,91 4,85 230,76 
 D rz ji- kas 537,22 22,24 559,46 
 L zespasts - zeme 667,79 118,22 786,01 
 L zespasts - kas 63,41 2,03 65,44 
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V. �NEIDERE  Krampji-3  EUR 181,73 EUR 117,50  EUR 299,23 

 

Persona

APES ZINAS 2015 JAUNA_Layout 1  2015.09.28.  9:17  Page 2

3

 
                                                      
 
 
 

Nr.6/2015 augusts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
   

      
                 

              
              

    
        

                 
       

4 Dome pieņēma lēmumu izdarīt grozījumus domes 26.06.2015. lēmumā Nr. 121
(prot.Nr.8, 19.p.) “Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Apes novada domes admi-
nistrācijā un domes  iestādēs   un struktūrvienībās”.

4 Izskatot biedrības „Latvijas Mākslinieku savienība” iesniegumu, Dome pieņēma
lēmumu sagatavot Apes novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību ar kadastra apzī-
mējumu 36480010175 ar platību 0,1 ha un uz tā esošu būvi ar kadastra apzīmējumu
36480010175001, kas atrodas „Zvārtavas klēts”, Gaujienas pagastā, Apes novadā, no-
došanai atsavināšanai.

4 Lai nodrošinātu nepārtrauktu izglītības procesu Apes novada pašvaldības izglītības
iestādēs, Dome pieņēma lēmumu Apes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem
līdz 2015.gada 1.septembrim  pārskatīt, aktualizēt un iesniegt Apes novada domē izglītības
iestādēs nepieciešamo (deficīto) pedagogu amatu sarakstu. Noteikt, ka transporta izdevumi
nepieciešamo (deficīto) pedagogu amatiem tiek segti sekojošā kārtībā un apjomā: 

l Sabiedriskā transporta (izņemot taksometra pakalpojumus) izdevumi no dzīvesvie-
tas līdz izglītības iestādei un atpakaļ, nepārsniedzot EUR 40.00 mēnesī;

l Izdevumi par personīgā transportlīdzekļa izmantošanu (degvielas izdevumi) no-
kļūšanai darba vietā un atpakaļ, nepārsniedzot EUR 40.00 mēnesī.

l Noteikt, ka transporta izdevumu kompensācija nepieciešamo (deficīto) pedagogu
amatiem vienai izglītības iestādei nepārsniedz EUR 80.00 mēnesī.

4 Dome pieņēma lēmumu apstiprināt saistošos noteikumus Nr.11/2015 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Apes novadā” un to paskaidrojuma rakstu. Saistošie noteikumi
stājas spēkā ar Apes novada domes informatīvā izdevuma 2015. gada augusta numura
publicēšanu.

4 Ņemot vērā izmaiņas saistošajos normatīvajos aktos un tajos ietvertajām prasībām
un  vienas personas iesniegumu, izbeigt nomas attiecības ar vienu personu rūpnieciskās
zvejas tiesības Gaujienas pagasta Zvārtavas ezerā  ar zvejas tīklu garumu 50 metri uz
vienu gadu, laužot zvejas nomas līgumu ar Apes novada domi un atmaksājot iemaksāto
nomas maksu.

4 Par Apes novada pašvaldības Medību koordinācijas pastāvīgās
komisijas  izveidošanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 02.07.2014. rīkojumu Nr.322 „Par ārkārtējās si-
tuācijas izsludināšanu” par Āfrikas cūku mēra apkarošanas profilaktiskajiem pasāku-
miem, kas realizējami nekavējoties, Dome pieņēma lēmumu apstiprināt pastāvīgu Apes
novada pašvaldības Medību koordinācijas komisiju uz 4 gadiem šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs: Andris RUBINS Apes novada pašvaldības pārstāvis, Komisijas
locekļi: Ilgonis LOSĀNS Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimnie-
cības pārvaldes Lauku reģistra daļas vadītājs, Edgars VERŠELO Valsts meža dienesta Zie-
meļaustrumu virsmežniecības Gaujienas nodaļas vecākais mežzinis, Jānis PALKAVNIEKS
Mednieku savienības pārstāvis, Guntars PURAKALNS Lauksaimnieku  apvienības  pār-
stāvis, Arnis ČAMS Meža īpašnieku biedrības pārstāvis, Gvido SEMJONOVSApes medību
biedrības “Apes mednieku biedrība” pārstāvis. Apstiprināt Apes novada pašvaldības Medību
koordinācijas komisijas konsultantus šādā sastāvā: Andris KLēTNIEKS - Gaujienas pagasta
apsaimniekoto medību teritoriju medību biedrību “Pelēči”; “Kalnezers” pārstāvis, Juris
PUĻĻA Trapenes pagasta apsaimniekoto medību teritoriju pārstāvis, Andrejs PRINDULIS
Virešu pagasta apsaimniekoto medību teritoriju pārstāvis,  medību biedrības “Seski” pār-
stāvis,  Sandris CIPRUSS Lauku konsultāciju biroja konsultants Apes novadā.

4 Par valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanu Smiltenes novada
pašvaldībai

Apes novada dome pieņēma lēmumu no šā gada 1. septembra līdz šā gada 31.decem-
brim (ieskaitot) deleģēt Smiltenes novada pašvaldībai, nodokļu maksātāja reģistrācijas
Nr.90009067337, juridiskā adrese Smiltenes novada dome, Dārza iela 3, Smiltene, Smil-
tenes novads, LV-4729, no likuma „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 12.punktā
izrietošus pārvaldes uzdevumus sabiedriskās kārtības nodrošināšanā Apes novada teri-
torijā. Par Smiltenes novada pašvaldībai deleģēto funkciju apjomu un realizēšanas kārtību
informēsim turpmāk, tiklīdz tiks noslēgts līgums starp Apes novada domi un Smiltenes
novada pašvaldību. 

Domes lēmumu apskatu sagatavoja Ilze Ērmane. Ar pilnu lēmumu tekstu variet iepa-
zīties Apes novada domē, Stacijas ielā 2, kā arī mājas lapā www.apesnovads.lv, vietnē
ir pieejams arī sēdes audio ieraksts. Kārtējā Apes novada domes sēde notiks 27.08.2015.
plkst.14:00, Apes novada domē.

Publiskā pārskata apskats
Ilze ērmane, Sabiedrisko attiecību speciāliste

Apes novada dome 26. jūnija sēdē apstiprināja Apes novada domes publisko pārskatu
2014. gadam. Publiskais pārskats tiek veidots katru gadu, saskaņā ar Ministru Kabineta
noteikumos Nr.413 “Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” noteikto, kur jāat-
spoguļo iestādes kalendārā gada ietvaros finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti,
personāla sastāvs, komunikācija ar sabiedrību, kā arī nākamajā gadā plānotie pasākumi.

Publiskā pārskata pilna redakcija pieejama Apes novada domes mājaslapā www.ap-
esnovads.lv, savukārt šajā informatīvajā izdevumā ieskatam sniegsim daļu publiskajā
pārskatā atspoguļoto informāciju.

Noslēgtie projekti 2014. gadā 
4 2014.gadā noslēdzās Centrālā Baltijas jūras reģiona Interreg IVA pārrobežu sadar-

bības programmas projekta „Inovatīvi risinājumi veco laužu aprūpei mājās” („INNO-
CARE”) realizācija. Kopējais projekta finansējums EUR 35 245. Programmas finansē-
jums EUR 28 513. Pašvaldības līdzfinansējums EUR 6731. Projekta ietvaros tika uzla-
bota dzīves kvalitāte un lielāka drošība veciem cilvēkiem, kas dzīvo mājās, izmantojot
inovatīvas tehnoloģijas un metodes mājas aprūpē.

4 2014.gadā noslēdzās Eiropas Reģionālā attīstības fonda  (ERAF) projekta „Dzir-
navu ielas rekonstrukcija Apes pilsētā” realizācija. Kopējais finansējums – EUR
999 231, no tā ERAF finansējums – EUR 695 990, pašvaldības līdzfinansējums – EUR
275 397, valsts finansējums – EUR 27 843. Projekta ietvaros notika Dzirnavu ielas re-
konstrukcija.

4 2014.gadā noslēdzās Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas projekta „Iz-
pētīsim Zemi kopā ar bērniem un palīdzēsim to nosargāt” realizācija. Kopējais projekta
finansējums EUR 20 999 (100% programmas finansējums). Projekta ietvaros tika orga-
nizētas starptautiskās mobilitātes - pieredzes apmaiņas braucieni un gatavoti projekti par
dabu, foto safari.

4 2014.gadā noslēdzās Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētais projekts
„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Dāvja Ozoliņa
Apes vidusskolā”. Kopējais finansējums – EUR 225 455, programmas finansējums –
EUR 73 887, pašvaldības līdzfinansējums – EUR 151 567. Projekta ietvaros tika veikta
vidusskolas vienkāršota renovācija, kas nodrošinās siltumnīcefekta gāzu emisijas sa-
mazinājumu, tādejādi paaugstinot vidusskolas ēku kompleksa energoefektivitāti, sa-
mazinot siltumenerģijas patēriņu un sniedzot ieguldījumu apkārtējās vides stāvokļa
uzlabošanā.

4 2014.gadā noslēdzās Eiropas Savienības programmas INTERREG IVC projekta
„Kultūras un kultūras mantojuma pievienotā vērtība reģionālajā politikā tūrisma ilgtspē-
jība – CHARTS” realizācija. Kopējais projekta finansējums – EUR 10671, no tā pro-
grammas finansējums – EUR 9070, pašvaldības līdzfinansējums – EUR 1600. Projekts
fokusējas uz kultūras un mantojuma nozīmi, veidojot pievienoto vērtību reģionālajām
stratēģijām ilgtspējīgai tūrisma attīstībai un integrācijai vietējā, reģionālā, valsts un Ei-
ropas Savienības politikā.

4 2014.gadā noslēdzās Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas projekts
„Sadarbības tīkls jauniešu atbalstam vietējā kopienā” (LOGI-N). Kopējais finansē-
jums – EUR 20 886, programmas finansējums – EUR 15 599, pašvaldības līdzfinan-
sējums – EUR 5286. Projekta ietvaros tiek organizēti sadarbības tīkla veidošanas se-
mināri, apaļā galda diskusijas, sagatavoti un izdoti informatīvie materiāli, apkopota
un izplatīta labās prakses pieredze, izstrādātas vadlīnijas jauniešu atbalstam vietējā
kopienā.

4 2014.gadā noslēdzās Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) Leader programmas projekts „Apes novada sociālā dienesta alterna-
tīvo sociālo pakalpojumu telpas pilnveidošana”. Kopējais projekta finansējums – EUR
1795, programmas finansējums – EUR 1065, pašvaldības līdzfinansējums – EUR 729.
Projekta ietvaros iegādāta un uzstādīta duškabīne un iegādāta veļasmašīna.

Iesāktie projekti 2014. gadā un 2015. gadā turpināmie
4 Uzsākts un realizēts ELFLA LEADER projekts „Inventāra un aprīkojuma iegāde

Apes novada Gaujienas Tautas namam”. Kopējais projekta finansējums - EUR 3570,
programmas finansējums – EUR 2655, pašvaldības līdzfinansējums – EUR 914. Projekta
ietvaros Gaujienas tautas namam iegādāts projektors, mikserpults un galdi.

4 Uzsākts un realizēts Meža attīstības fonda projekts „Nāc un piesēdi Apē!”. Fonda
finansējums – EUR 510. Projekta ietvaros uzstādīti akmens soli pilsētā un galds ar soliem
BMX trasē.

4 Uzsākts un realizēts Valsts kultūrkapitāla fonda projekts „Deju kopas „Metenis”
dalība Eiropas tautas kultūras un mākslas festivālā Kielcē, Polijā”. Fonda finansējums
EUR 1800. 

4 Uzsākts realizēt ELFLA LEADER projekts „Profesionālās ievirzes kabinets Tra-
penē - kokapstrādes mācību klases izveide darbam ar rokas instrumentiem”. Kopējais
projekta finansējums EUR 3883, programmas finansējums – EUR 2888, pašvaldības
līdzfinansējums – EUR 994. Projekta ietvaros iekārtota galdniecības - amatniecības klase
Trapenes pamatskolā.

4 Uzsākts realizēt Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas projekts
„Pieredzes apmaiņas vizītes starp Latviju un Ziemeļvalstīm”. Kopējais projekta finan-
sējums EUR 8 677, programmas finansējums – EUR 4633, pašvaldības līdzfinansējums
– EUR 4044. Projekta ietvaros Apes novada administrācijas darbinieki dodas pieredzes
vizītēs uz Norvēģiju un Dāniju un tādējādi veicinās apmaiņu ar labās prakses piemēriem
pašvaldību administratīvā darba nodrošināšanā.

4 Uzsākts realizēt Nordplus programmas projekts „Uzņēmēju paaudze. Kopējais pro-
jekta finansējums EUR 22 960. (100% programmas finansējums). Projekta ietvaros
D.Ozoliņa Apes vidusskolas skolēni un skolotāji kopā ar Igaunijas un Somijas kolēģiem
kopīgās mobilitātes risinās un izzinās visu par un ap uzņēmējdarbību.

4 Trapenes pamatskola iesaistījusies starptautiskā ERASMUS+ mobilitātes projektā
„Share play”, kura ietvaros 8 partnervalstu skolas iepazīst citādu, radošu mācību procesu
caur spēlēm. Kopējais projekta finansējums EUR 34 700 (100% programmas finansē-
jums). Projekta ietvaros tiks organizētas starptautiskās mobilitātes - pieredzes apmaiņas
braucieni.

4 Uzsākts realizēt ERAF programmas projekts „Jaunu publisko interneta pieejas pun-
ktu izveide un esošo pilnveidošana iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai Apes no-
vadā”. Kopējais projekta finansējums EUR 28 700, programmas finansējums – EUR
24395, pašvaldības līdzfinansējums – EUR 3444, valsts finansējums – EUR 861. Projektā
plānots Apes pilsētā un Apes, Trapenes, Virešu un Gaujienas pagastos izveidot jaunus
un uzlabot esošos publiskos interneta pieejas punktus.

4 2015.gadā turpinās Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas
projekta „Kultūras mantojuma un dabas resursu izmantošana uzņēmējdarbības attīstībā
pierobežas reģionos” (Heritage Business) realizācija. Kopējais finansējums – EUR
57 245 no tā ERAF finansējums – EUR 51 520, pašvaldības līdzfinansējums – EUR
2862, valsts finansējums – EUR 2862. Projekts ir vērsts uz mazo un vidējo uzņēmumu
spējām izmantot vietējo kultūras mantojumu, tradīcijas un vietējos resursus dažādās uz-
ņēmējdarbības nozarēs.

4 2015.gadā turpinās Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta
„Ūdenstūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā”
(Riverways) realizācija. Kopējais projekta finansējums - EUR 12585, programmas fi-
nansējums – EUR 10 446, pašvaldības līdzfinansējums – EUR 1510, valsts finansējums
– EUR 629. Projekta ietvaros notiek atpūtas vietu pie Vaidavas upes labiekārtošana.

Ieceres un veicamie darbi Apes novadā 2015. gadā
4 Plānojot izdevumus 2015.gadam, galvenā uzmanība tika vērsta, lai pašvaldības te-

ritorijā nemazinātos pašvaldības sniegto pakalpojumu apjoms un kvalitāte un tiktu veikts
ieguldījums kopējai teritorijas attīstībai, saskaņā ar Apes novada attīstības programma
2014.-2020.gadam.
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Iluta Apine, Apes PII “Vāverīte” vadītāja

No 4. līdz 8. novembrim Apes PII “Vāverīte” pārstāvjiem bija iespēja piedalīties 
Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) starpskolu 
Stratēģiskās partnerības projekta „Sāksim ēst kopā, visi ap vienu galdu” pirmajā 
projektu koordinatoru sanāksmē Francijas pilsētā Bordo, kur mūs visus partnerus 
uzņēma projekta galvenā koordinējošā pirmsskolas izglītības iestāde “Ecole maternelle 
Carle Vernet”. 

Visas sanāksmes dienas pagāja spraigā darba atmosfērā, saskaņojot izvirzītos projekta 
mērķus un uzdevumus, vienojoties par laika limitu aktivitātēm, kā arī, iedziļinoties 
katras valsts pirmsskolas izglītības iestāžu darba atšķirīgajās niansēs. 

Jau pirmās dienas vakarpusē mums bija paredzēts iepazīstināt šīs pirmsskolas iestādes 
vecākus un audzēkņus ar saviem nacionālajiem ēdieniem un garšīgajām uzkodām. 
Interesanti bija vērot, kā sākumā ar lielu nedrošību pieaugušie un bērni stiepa rokas pēc 

nepazīstamā ēdiena. Taču vēlāk, saprazdami, ka ir lietas, kas viņiem garšo, atgriezās vēl 
un vēl. Vislielākā piekrišana pie mūsu galda bija ķimeņu sieram ar medu un veselīgajam 
našķim – dzērvenēm pūdercukurā. Tāpat interesanti bija vērot ēšanas pakalpojuma 
organizāciju šajā pirmsskolas izglītības iestādē. Vecāki par ēdināšanu samaksā dienu 
pirms ēdināšanas reizes ar speciālām kartēm, tādējādi precīzi uzskaitot ēdāju skaitu. 
Kā varēja vērot, brokastis bija vieglas,  bērnam dodot iespēju izvēlēties, vai viņš ēdīs 
jogurtu, vai pārslas ar pienu. Patīkami bija vērot, kā tiek mācītas pašapkalpošanās 
prasmes, novācot savus ēdiena traukus un tos pareizi sašķirojot nelielos konteineros.

Viens no projekta mērķiem bija pagatavot ceļojošo talismanu jeb tā saucamo Fūdiju, 
ar kuru šajā tikšanās reizē partneri iepazīstināja viens otru. 

Tāpat projekta mērķis ir izprast bērnu un pieaugušo ēšanas paradumus, tādēļ visas 
dalībvalstis kopīgi izstrādāja anketu, lai noskaidrotu, cik veselīgas ir ģimeņu maltītes, 
cik bieži visi ģimenes locekļi ēdienreizēs ir kopā un kas bērniem ir visiecienītākais 
ēdiens. Jau vienojoties par jautājumu formulējumiem, bija skaidrs, ka katrā valstī ēšanas 
paradumi ir savādāki un būs interesanti uzzināt anketēšanas rezultātus. 

Mums projektā būs jādarbojas ne tikai teorētiski, bet arī praktiski. Pirmie darbiņi būs 
saistīti ar Ziemassvētku dziesmu iedziedāšanu, apsveikumu pagatavošanu, kā arī būs 
jāpagatavo Ziemassvētku ēdieni un fotogrāfijās vai video jāatspoguļo visa gatavošanas 
gaita. Tas nebūs grūti, jo mūsu iestādes bērni ir pieraduši praktiski darboties, bet 
skolotājiem tas būs neliels izaicinājums – jo būs jāapgūst dažādas jaunas tehnoloģijas.

Tā kā projekts pašos pamatos ir saistīts ar ēšanu visiem ap vienu galdu, tad arī 
šajās sanāksmes dienās bija iespēja nedaudz iepazīties ar franču ēdieniem un ēšanas 
paradumiem.  Francijas puses pārstāvji mums par godu bija sarīkojuši jaukus dārza svētkus 
ar iespēju iepazīt un baudīt dažādus franču ēdienus, kā arī visu dalībvalstu dziesmas 
un dejas vienkopus. Šajā vakarā franču pirmsskolas izglītības iestādes darbinieki bija 
pagatavojuši savus iecienītākos ēdienus, sākot no ķirbju zupas, dažādām pastētēm un 
beidzot ar gliemežiem, lai mēs sajustu un saprastu franču ēdienu daudzveidību un garšu 
atšķirību. Savukārt mēs caur dziesmām un dejām labāk iepazinām savus partnerus, ar 
kuriem kopīgi noritēs sadarbība divu gadu garumā.

Esam uzsākuši gatavoties pirmajai skolotāju mācību mobilitātei uz Turciju, kas 
norisināsies jau 2016.gada februārī.

Apes PII “Vāverīte” Erasmus+ programmas īstenoto projektu “Sāksim ēst kopā, visi 
ap vienu galdu” līdzfinansē Eiropas Savienība. 

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt 
Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā
www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+. 

Labie darbi gaismo katru dienu novadā
Anita Harju, Apes novada dārzniece 

Nemanot ir paskrējis vēl viens gads, kas ir bijis notikumiem bagāts, ar daudzām 
labām lietām pilsētā, vairāk sakārtotām, uzpostām. Bez ikdienas darbiem vēlos 
nedaudz izstāstīt padarītos darbus no dārznieka skatījuma.

Katru gadu es Apes labo darbu lapaspusēs ierakstu tos labvēļus, kas pilsētai dāvina 
stādus, puķes un šogad – 2015.g. sezonā paldies gribu teikt Anitai Janušai, Ilutai 
Apinei un Aelitai Apinei, Ronimoisu ģimenei, Irēnai Meisterei, Ņinai Kalekaurei, 
Rasmai Harju, Maijai Putniņai, Z/S Sprogas, Inčukalna kokaudzētavai – Nikam 
Ozolam, Nīderlandes vēstniecībai, SIA Monesis - Agritai Kalnozolai.

Paldies visiem tiem, kas pilsētas svētku laikā atnesa, vai ļāva savos dārzos nogriezt 
baltos ziedus, kas tika izmantoti svētku noformējumā pilsētā.

Paldies visiem labvēļiem, kas sarūpēja balvas floristiem – pilsētas svētkos. Tie 
ir Rita Jurka, Brigita un Ritvars Valteri, Jānis Oplucāns, Modris Strauts, Guntars 
Purakalns, Zigurds Šķepasts, Kalvis Dukulis, Rasma Harju.

Šā gada labie darbi ir izgrieztie zari, paceļot vainagus liepām alejā uz pilsētas 
kapiem, kā arī Pasta ielā, Avotu ielā, Skolas ielā nogriezti traucējošie zari.

Arodskolā apgrieztas liepas, ceriņi, jasmīni, korintes. Sadarbībā ar Nauri Teteru 
pilsētā ir uzstādīti 9 puķu trauki, kas vasarā tika apstādīti ar viengadīgajām puķēm, 
bet tagad kā Ziemassvētku noformējums. Meža kapos un Pilsētas kapos izgriezti 
vairāki sausie koki, bojātie bērzi, nokaltušās tūjas.

 Šogad apmeklēts seminārs, kur tikos ar Aivaru Lasi, Aldoni Vēriņu, Edgaru 
Neilandu. 

Tika pārkrāsoti visi stendi, soli, nojumes, galdi, norādes, kas uzstādītas dabas 
takas projektā. Dabas taka papildināta ar 20 norāžu zīmēm, kur var mācīties koku 
nosaukumus kā arī ar floristikas elementiem.

Pie Apes vidusskolas un Trapenes pansionāta tika gan jauni stādījumi veikti, gan 
esošo pārstādīšana, veidojot jaunas puķu dobes.

Veikti jauni stādījumi arī pie sociālās mājas „Jaunzores”, gan arī Meža kapos.
Ar jauniešu klubu „Sliedes” sakopjam Stacijas ielas malu, palīdzam pie veco 

sabrukušo šķūnīšu nojaukšanas gan arī jaunu (40 gb) tūju iestādīšanas.
16 apenieši apmeklējām Puķu draugu saietu Alūksnē, gūstot daudz pozitīvu 

emociju.
Apes centrā pie brūnās sētas tika sastādītas dekoratīvās smilgas, kas tika iegādātas 

pie ZS „Miķeļu” saimniekiem.
Pavasarī pilsētu vairākās vietās iepriecinās baltas un sarkanas tulpes, kas ar 

Sandra Januša, Maira Levana, Jāņa Baltaisbreņča palīdzību tika atgādātas līdz Apei 
no Nacionālās bibliotēkas Rīgā. Pie skolas aiz zaļās klases tika iestādīti 22 ozoli ar 
Sanitas Baumanes un Līvijas Karro audzēkņiem. 

Paldies floristu meitenēm – Dinai Semjonovai, Liānai Bērziņai un Irīdai Zvejniecei 
par viņu darbu.

Lai nākošajā gadā labo darbu ir vēl vairāk. Neskaudīsim saviem kaimiņiem vai 
darba kolēģim, ja viņam veicas labāk, bet katrs pats centīsimies būt labāks. 

Pratīsim novērtēt un saudzēt citu izdarīto, lai gaišas domas, labi darbi nākošajā 
2016.gadā.

Ak, cik gan karsti gaidīta 
Tā novakare zilā, 
Kad Ziemassvētki neslēpsies 
Vairs sidrabotā silā,
Kad viņi savu ceļu sāks, 
Lai iegrieztos ik mājās,
Lai sirdī sētu cerību 
Tiem, kuriem grūti klājas.
Lai priecētu, lai dziedētu, 

Lai skumjās nepazustu, 
Lai neļautu, ka pavards dziest 
Zem dzīves rūpju krusta.
Nāc drīzāk, Ziemassvētku nakts, 
Tu, burve tumši zilā, 
Virs mājām Tavi eņģeļi 
Jau svētot spārnus cilā.

                  Kornēlija Apškrūma

Ziemassvētku gaidās

Nav skaistāku svētku par Ziemassvētkiem! Šie svētki piepilda dvēseli ar siltumu un prieku, 
tikai mēs paši radām Ziemassvētkus sev. Pirms adventa, aprūpes centra klienti un darbinieki 
devās uz mežu, lai atrastu priežu, egļu, kadiķu zariņus, čiekurus, sūnas, lai varētu veidot 
skaistos adventa vainagus. Vainaga apaļā forma kopš sendienām nozīmē mūžību un vienotību, 
kā arī simbolizē uzticību Dievam un viņa solījumiem. Tomēr mums ikvienam Adventes laiks 
saistās ar kaut ko savu.

Aprūpes centrā klienti un darbinieki esam bagāti ar radošumu un tradīcijām. Svētku smarža 
un garša aprūpes centrā ir katru gadu, jau veidojot adventa vainagus un pirms  Ziemassvētkiem 
cepot piparkūkas un pīrāgus. Šajos pasākumos gandrīz katrs aprūpes centra klients pieliek 
savu roku, padomu.

Iededzot pirmo sveci Adventes vainagā, aprūpes centrā notika dievkalpojums, kuru vadīja 
lektors V.Slinķis, aicinādams domāt par mieru un mīlestību ikvienā sirdī.

Ar skanīgām dziesmām aprūpes centrā viesosies Apes bērnu dārza audzēkņi, kā arī Trapenes 
ansamblis I.Sadovņikovas vadībā. Šogad tiek gaidīts Apes draudzes ansamblis, dziesmas 
daudzus aiznes bērnības atmiņās un prieks par katru dziedātāju ar kuru tiek apspriesti jaunākie 
notikumi gan pašmājās, gan Apē.

Lai izdodas sajust Ziemassvētku brīnumu un noticēt Jaunā gada veiksmei!
Sirsnīgu, mierīgu un gaišu gaidīšanas laiku!

Sociālā aprūpes centra direktore Dina Jāņekalne

Notiek pirmā starptautiskā partneru koordinatoru tikšanās Francijā
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Domē pieņemto lēmumu apskats

26.jūnijā notika kārtējā 
Apes novada domes sēde

4 Dome pieņēma lēmumu apstiprināt Apes novada domes 2014.gada publisko pār-
skatu. Aicinām iepazīties ar 2014.gada darbības rezultātiem www.apesnovads.lv

4 Dome pieņēma lēmumu apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 9/2015 „Par aizlie-
gumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Apes novadā” un to paskaidrojuma rak-
stu, pieņēma lēmumu precizēt Apes novada domes 2015.gada 26.marta saistošos noteiku-
mus Nr. 5/2015 „Par sabiedrisko kārtību Apes novadā”, kā arī pieņēma lēmumu apstiprināt
saistošos noteikumus Nr.10/2015 „Par maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa no-
teikšanu Apes novadā” un to paskaidrojuma rakstu. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar
Apes novada domes informatīvā izdevuma 2015. gada augusta numura publicēšanu.

4 Pamatojoties uz Ivara Ķelpa iesniegumu, Dome pieņēma lēmumu atbrīvot Ivaru
Ķelpi no Apes novada domes Vides komisijas locekļa un Pašvaldības īpašumu atsavinā-
šanas komisijas locekļa pienākumu veikšanas ar 01.07.2015. 

4 Saskaņā ar Apes Tautas nama vadītājas Ilvas Sāres iesniegumu un SIA “Maritec”
Aktu Nr.050615/A-1, par nepieciešamību veikt elektroizolācijas pretestības mērījumus
Apes Tautas nama ēkā, Dome pieņēma lēmumu piešķirt finansējumu Apes Tautas namam
EUR 438,63 apmērā. Finansējuma avots – Apes Tautas nama budžeta līdzekļi.

4 Izvērtējot pašvaldībai piekrītoša zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
36050061218 iespējamību izmantot kā atsevišķu zemes gabalu, konstatēts, ka tā konfi-
gurācija nepieļauj veikt uz šī zemes gabala būvniecību atbilstoši Apes novada apbūves
noteikumiem. Dome pieņēma lēmumu noteikt, ka zemes gabals ar kadastra apzīmējumu
36050061218 ir zemes starpgabals.

4 Izskatot vienas personas iesniegumu, Dome pieņēma lēmumu sagatavot Apes no-
vada pašvaldībai piekrītošu zemes starpgabalu ar kadastra apzīmējumu 36050061218,
ar platību 0,1428 ha, nodošanai atsavināšanai.

4 Dome pieņēma lēmumu par nekustamā īpašuma „Blīgzne 2”, īpašuma kadastra
Nr. 36840040013, Trapenes pagasts, Apes novads, LV-4348 izsoles noteikumu apstipri-
nāšanu, par nekustamā īpašuma „Brūži 4”, īpašuma kadastra Nr. 36840080015, Trapenes
pagasts, Apes novads, LV-4348 izsoles noteikumu apstiprināšanu, par nekustamā īpašuma
„Ezermalas”, īpašuma kadastra Nr. 36900010129, Virešu pagasts, Apes novads, LV-4355
izsoles noteikumu apstiprināšanu.

4 Saskaņā ar biedrības „Latvijas Politiski represēto apvienība” iesniegumu, Dome
pieņēma lēmumu sniegt finansiālu atbalstu Latvijas Politiski represēto apvienībai, pie-
šķirot EUR 70,- Apes novadā dzīvojošo politiski represēto personu dalībai Latvijas Po-
litiski represēto apvienības rīkotajā politiski represēto personu salidojumā Ikšķilē, š.g.
22.augustā. Nodrošināt transportu Apes novada represētajām personām uz politiski rep-
resēto personu salidojumu Ikšķilē, š.g. 22.augustā.

4 Dome pieņēma lēmumu par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Apes novada
domes administrācijā un domes iestādēs un struktūrvienībās.

4 Ņemot vērā izmaiņas saistošajos normatīvajos aktos un tajos ietvertajām prasībām
un  četru personu iesniegumus, Dome pieņēma lēmumu iznomāt divām personai rūpnie-
ciskās zvejas tiesības Luksta ezerā ar zvejas tīklu garumu 30 metri vai vienu murdu uz
vienu gadu, noslēdzot zvejas nomas līgumu ar Apes novada domi. Noteikt nomas maksu
par zvejas tiesībām Luksta ezerā, izejot no aprēķina – zivju tīkls, par katriem 5 m (iek-
šējos ūdeņos) 2,85 EUR apmērā gadā; kopā par 30 metriem – 17,10 EUR gadā. Iznomāt
vienai personai rūpnieciskās zvejas tiesības Zvārtavas ezerā ar zvejas tīklu garumu 30
metri vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu
uz vienu gadu, noslēdzot zvejas nomas līgumu ar Apes novada domi. Noteikt nomas
maksu par zvejas tiesībām Zvārtavas ezerā, izejot no aprēķina – zivju tīkls, par katriem
5 m (iekšējos ūdeņos) 2,85 EUR apmērā gadā; kopā par 30 metriem - par vienu murdu
ar 30 metru sētas kopgarumu – 17,10 EUR gadā. Izbeigt nomas attiecības ar vienu per-
sonu rūpnieciskās zvejas tiesības Luksta ezerā ar zvejas tīklu garumu 25 metri vai vienu
murdu uz vienu gadu, laužot zvejas nomas līgumu ar Apes novada domi un atmaksājot
iemaksāto nomas maksu.

4 Ņemot vērā objektīvo situāciju un prognozējamās izmaksas, nododot Apes novada
pašvaldības funkciju Alūksnes novada pašvaldībai par sabiedriskās kārtības nodrošinā-
šanu, apkarojot žūpību un netiklību, slēdzot līgumu ar Alūksnes novada pašvaldības po-
liciju, Dome pieņēma lēmumu atcelt domes 18.12.2014. lēmumu Nr.243 (prot.Nr.18,
14.p.) “Par valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanu Alūksnes novada pašvaldībai”. 

4 Dome pieņēma lēmumu piešķirt papildus finansējumu EUR 376,00 apmērā XI
Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku ēdināšanai.

4 Pamatojoties uz Apes novada pensionāru biedrības „Iesim kopā” biedrības iesnie-
gumu, Dome pieņēma lēmumu piešķirt Apes novada pensionāru biedrības „Iesim kopā”
priekšfinansējumu Borisa un Ināras Teterevu fonda projekta „Palīdzība līdzcilvēkiem”
projektam „Palīdzība līdzcilvēkiem Trapenē” realizācijai nepieciešamo līdzfinansējumu
EUR 915,00. Pēc projekta realizācijas priekšfinansējumu atgriezt Apes novada domes
budžetā.

4 Ņemot vērā Ukrainas rajonu un apgabalu asociācijas Latvijas Pašvaldību savienībai
adresētajā 2015.gada 12.maija vēstulē izteikto lūgumu sniegt palīdzību medikamentu un
aprīkojuma iegādei Ukrainas Čerņigovas apgabala kara hospitālim un ārstniecības iestā-
dēm, Dome pieņēma lēmumu piešķirt līdzekļus EUR 300 apmērā no Apes novada domes
rezerves fonda līdzekļiem biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts“ humānās palīdzības
sniegšanai Ukrainas Čerņigovas apgabala kara hospitālim un ārstniecības iestādēm, pār -
skaitot tos uz Latvijas Sarkanā Krusta ziedojuma kontu. Pilnvarot Latvijas Pašvaldību
savienību tās priekšsēža Andra  Jaunsleiņa personā noslēgt humānās palīdzības sniegša-
nas līgumu ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts“. Pieņemt zināšanai, ka Latvjas Paš-
valdību savienība sadarbībā ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts“ koordinēs medika-
mentu un preču iegādi un piegādi Ukrainas Čerņigovas apgabala kara hospitālim un ārst-
niecības iestādēm.

4 Izvērtējot Apes novada domes rīcībā esošo informāciju un SIA „VCG ekspertu
grupa” 2015.gada 19.jūnija  ziņojumu „Par nekustamā īpašuma Apes novadā, Gaujienas
pagastā „Kalnsētas” tirgus vērtības aprēķināšanu”, Dome pieņēma lēmumu nodot atsa-

vināšanai apbūvētu zemes vienību Apes novada, Gaujienas pagasta „Kalnsētas”, LV-
4339, kas  sastāv no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3648 007 0062 ar platību
0,4165 ha, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
Apstiprināt nekustamā īpašuma Apes novada, Gaujienas pagasta „Kalnsētas” LV-4339,
kadastra  Nr. 3648 007 0062 pārdošanas brīvo cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu –
EUR 700,00. Pēc nosacītās cenas apstiprināšanas personai, kurai ir apbūvēta zemes ga-
bala pirmpirkuma tiesības nosūtīt atsavināšanas paziņojumu.

4 Izvērtējot Apes novada domes rīcībā esošo informāciju un SIA „VCG ekspertu
grupa” 2015.gada 19.jūnija  ziņojumu „Par nekustamā īpašuma Apes novadā, Trapenes
pagastā „Ozolkalni 2” tirgus vērtības aprēķināšanu”, Dome pieņēma lēmumu nodot at-
savināšanai apbūvētu zemes vienību Apes novada, Trapenes pagasta „Ozolkalni 2”, LV-
4348, kas  sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3684 002 0095 ar platību
11,64 ha, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
Apstiprināt nekustamā īpašuma Apes novada, Trapenes pagasta „Ozolkalni 2” LV-4348,
kadastra Nr. 3684 002 0095 pārdošanas brīvo cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu –
EUR 14 700,00.

Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma
naudas dzēšanu

4 Pamatojoties uz LR Uzņēmumu reģistra lēmumu Nr. KMR 000704316734, kas
publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 10.01.2014. Nr.7/5066, kurā sniegta oficiāla in-
formācija, ka Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Līzespasts” izslēgta no komercreģistra
ar 07.01.2014. Apes novada nodokļu administratore - Apes novadam piekritīgo nodokļu
administrēšanu normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros, rosina pieņemt at-
tiecīgu lēmumu. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo  daļu,
pašvaldību budžetos ieskaitāmos nekustāmā īpašuma  parādus, kā arī ar tiem  saistītās
nokavējuma naudas šā panta pirmajā  daļā noteiktajos gadījumos  dzēš attiecīgā pašval-
dība, papildus iepriekš minētajam likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta cetur-
tajā daļā ir noteikts,  arī, ka VID un attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā
mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu.  Dome pieņēma lēmumu
dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu un nokavējuma naudu:

4 Apes novada dome konstatējusi, ka viena persona ir mirusi, viņas mantinieki ir
zaudējuši nomas pirmtiesības uz īpašumu „Krampji-3”, ar 2013.gada 1.janvāri, kas pa-
matots ar Apes novada domes Zemes komisijas lēmumu ZK-63 no 14.05.2015. Pamato-
joties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu, likuma „Par nodokļiem
un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka nodokļu parādi dzēšami
fiziskai personai, nodokļu maksātājam, viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no man-
tiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas. Apes no-
vada nodokļu administratore - Apes novadam piekritīgo nodokļu administrēšanu norma-
tīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros rosina pieņemt attiecīgu lēmumu. Dome
pieņēma lēmumu dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu un nokavējuma naudu:

4 Par Elīnas Zālītes pieminekļa atjaunošanu
Dome pieņēma lēmumu uzsākt novadnieces, rakstnieces Elīnas Zālītes pieminekļa at-

jaunošanu un uzdot Apes pilsētas un Apes pagasta vēstures liecību glabātājai Dianai Lie-
piņai organizēt pieminekļa atjaunošanas procesu.

4 Par vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Apes novada paš -
valdībā

Saskaņā ar Ministru kabineta 26.05.2015. noteikumiem Nr.260 “Kārtība, kādā paš -
valdībām 2015.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju Valsts un pašvaldību vienoto klientu
apkalpošanas centru tīkla izveidei reģionu un novadu nozīmes attīstības centros”, ņemot
vērā  noteikto prioritāti, ka atbalstāmi ir vienotie klientu apkalpošanas centri vietās, kuras
ģeogrāfiski izvietotas tālāk no reģionālas vai nacionālas nozīmes centriem,  Apes novada
pašvaldībai tie ir Valmiera un Gulbene, kas atrodas vairāk kā 80 kilometru attālumā un
novada iedzīvotājiem izmantojot  sabiedrisko transportu uz  Gulbeni vienas dienas laikā
nav iespējams nokļūt turp un atpakaļ, Dome pieņēma lēmumu izveidot Vienotu valsts un
pašvaldības klientu apkalpošanas centru (turpmāk tekstā VVPKAC) Apes novada pašval-
dībā, domes ēkā, ar adresi Stacijas 2, Ape, Apes novads, LV 4337. Nodrošināt līdzfinan-
sējumu VVPKAC izveidei un uzturēšanai: Izveidošanas vai pielāgošanas un aprīkošanas
(vienreizējās) izmaksas 30 % apmērā pret valsts dotāciju EUR 10 000, Finansējums Apes
novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta rezerves konts; Uzturēšanas (ikgada mēneša)
izmaksas 50% apmērā pret 300,- EUR ikmēneša valsts dotāciju; Nodarbināto atlīdzība
(ikgada  mēneša izmaksas) līdz 50% apmērā pret 500,- EUR ikmēneša valsts dotāciju.

23.jūlijā notika kārtējā Apes novada domes sēde
4 Dome pieņēma lēmumu rīkot Apes novada pašvaldības pasākumu – Amatnieku

tirgus (turpmāk tekstā „Tirgus”) Apes pilsētas svētkos, š. g. 22.augustā:  Ganību  ielā,
Apē, no plkst. 8:00 līdz 14:00.

4 Pamatojoties uz Apes novada tūrisma darba organizatores Sanitas Sproģes  iesnie-
gumu, Dome pieņēma lēmumu apstiprināt pārdošanas cenu: skārienjūtīgajām pildspal-
vām ar Gaujienas logo bez PVN  EUR 0.99, ar  PVN  EUR 1.20.
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SIA �L zespasts� Aronijas noma 8,74 3,16 11,90 
 D rz ji-zeme 225,91 4,85 230,76 
 D rz ji- kas 537,22 22,24 559,46 
 L zespasts - zeme 667,79 118,22 786,01 
 L zespasts - kas 63,41 2,03 65,44 
               KOP  1503,07 150,50 1653,57 
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V. �NEIDERE  Krampji-3  EUR 181,73 EUR 117,50  EUR 299,23 
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Nr.9/2015 decembris

4

Apstiprināti  ar Apes novada domes 24.09.2015. lēmumu Nr.168 (prot.Nr.11, 5.p.)
Precizēti ar Apes novada domes 29.10.2015. lēmumu Nr.204 (prot.Nr.12, 6.p.)

Apes novada pašvaldības domes 24.09.2015  Saistošie noteikumi Nr.17/2015
“Grozījumi  Apes novada pašvaldības domes 26.08.2010. saistošajos noteikumos 

Nr. 26/2010 “Kapsētu izveidošanas un uzturēšanas noteikumi””

   Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  15.panta pirmās daļas 2.punktu,  
21.panta pirmās daļas  16.punktu 

Izdarīt  Apes novada pašvaldības domes 26.08.2010. saistošajos noteikumos Nr. 26/2010
„Kapsētu izveidošanas un uzturēšanas noteikumi” šādus grozījumus: 

1. Izteikt 8.2.punktu šādā redakcijā:
„8.2. Domes atbildīgās amatpersonas

8.2.1. pašvaldības policijas priekšnieks;
8.2.2. Apes novada domes izpilddirektors un Administratīvās 

lietvedības inspektors;
8.2.3. Apes novada pašvaldības pagastu pārvalžu vadītāji;

 ir tiesīgas kontrolēt noteikumu izpildi un sastādīt administratīvos protokolus.”

Domes priekšsēdētāja Astrīda HARJU

Saistošo noteikumu Nr.17/2015
“Par grozījumiem  Apes novada pašvaldības domes 26.06.2010. saistošajos 
noteikumos  Nr. 26/2010 “Kapsētu izveidošanas un uzturēšanas noteikumi”   

apstiprināšanu paskaidrojuma raksts

Sadaļa Informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Apes novada pašvaldības domes Saistošie noteikumi 
Nr.17/2015“Par grozījumiem Apes novada pašvaldības 
domes 26.06.2010. saistošajos noteikumos Nr. 26/2010 
“Kapsētu izveidošanas un uzturēšanas noteikumi”   
apstiprināšanu (turpmāk – Noteikumi), izdoti saskaņā ar 
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 
21.panta pirmās daļas  16.punktu, 43.panta trešo daļu. 
Grozījumi nepieciešami, sakarā ar pašvaldības kārtībnieka 
amata likvidāciju un Administratīvās lietvedības inspektora 
amata vietas izveidi. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka izmaiņas sakarā ar pašvaldības 
kārtībnieka amata likvidāciju un Administratīvās lietvedības 
inspektora amata vietas izveidi. 

3. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projektam nav ietekmes uz 
pašvaldības budžeta ieņēmumiem.

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

Noteikumu pieņemšana neradīs negatīvu ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošo noteikumu projekts izskatīts Apes novada domes 
2015.gada    21.septembra  Finanšu un tautsaimniecības 
komitejas sēdēs.
Veiktas diskusijas ar iesaistītajām amatpersonām domes 
administrāciju.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav veiktas

Domes priekšsēdētāja Astrīda HARJU

Apstiprināti  ar  Apes novada  domes 29.10.2015.
 lēmumu Nr.213   (prot. Nr.12, 15.p.)

Apes novada pašvaldības domes 29.10.2015 Saistošie noteikumi Nr.21/2015
 “Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Apes novada administratīvajā 

teritorijā 2016.gadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”

1.panta otrās daļas 91.punktu, 3 panta pirmo daļu, 
9.panta otro daļu pārejas noteikumu 402.  punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā 2016.gadā Apes novada pašvaldībā ar 
nekustamā īpašuma nodokli apliek dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība 
pārsniedz 25 m2, izņemot garāžas, kā arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa 
maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu 2016.gadā.

2. Ar nekustamā īpašuma nodokli 2016.gadā neapliek: 
2.1. Dzīvojamo māju palīgēkas, kas netiek izmantotas saimnieciskās darbības 

veikšanai (to daļas), ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2, izņemot garāžas.
3. Noteikt nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu – ne vēlāk kā 

septiņus gadus no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā noteiktajā kārtībā, nākamajā dienā pēc to 

publicēšanas Apes novada informatīvajā izdevumā “Apes novada ziņas”.
5. Saistošie noteikumi tiek piemēroti sākot ar 2016.gada 1.janvārī

Domes priekšsēdētāja   Astrīda HARJU

Apes novada pašvaldības domes 29.10.2015.  saistošo noteikumu Nr.21/2015 
„Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Apes novada administratīvajā 

teritorijā 2016.gadā”  paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

1.1.Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma „Par 
nekustamā  īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1. 
punktu un pārejas noteikumu 40 1.punktu, kas nosaka, 
ka  pašvaldībai ir tiesības dzīvojamo māju palīgēkas, 
ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2, neaplikt ar 
nodokli, ja pašvaldība to ir noteikusi ar saviem 
saistošajiem noteikumiem, izņēmums ir  garāžas, kā 
arī  likuma „Par pašvaldībām”  41.panta pirmās daļas 
1.punktu, kas nosaka pašvaldības tiesības pieņemt 
saistošos noteikumus.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

2.1. Saistošajos noteikumos tiek noteikti ar nodokli 
apliekamie NĪ objekti un attiecīgi arī objekti-izņēmumi.
2.2. Noteikta parādu piedziņas kārtība un termiņš 
administratīvā procesa ietvaros.   

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

3.1. Saistošie noteikumi pašvaldības budžetu būtiski 
neietekmēs. 
 

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

4.1. Saistošie noteikumi  par nekustamā īpašuma nodokļa 
piemērošana Apes novada administratīvajā teritorijā 2016.
gadā nepasliktina uzņēmēju stāvokli salīdzinājumā ar 2015.
gadu, tādēļ uzņēmējdarbības vidi noteikumi neietekmē.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

5.1. Informācija pieejama Apes novada pašvaldības mājas 
lapā www.apesnovads.lv
5.2. Informācija iegūstama arī Apes novada pagastu 
pārvaldēs un Apes novada domē.
5.3. NĪN maksātāji tiks informēti ar maksājuma 
paziņojumiem.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas 
ar  fiziskajām, juridiskajām personām - NĪN maksātājām, 
deputātiem, pašvaldības nekustāmā īpašuma nodokļa 
administratoru, pašvaldības iestāžu un struktūrvienību 
vadītājiem un darbiniekiem veiktas mutiskas pārrunas, 
apzinot amatpersonu un darbinieku viedokli.

Domes priekšsēdētāja Astrīda HARJU

Apes novada domes  26.11.2015. saistošie noteikumi  Nr.24 /2015
„ Par Apes novada domes  saistošo noteikumu publicēšanas vietu”

Apstiprināti  ar Apes novada domes 26.11.2015. lēmumu Nr.224 (prot.Nr.14, 6.p.)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”   45.panta piekto un sesto daļu 

1. Saistošie noteikumi nosaka izdevumu,  kurā  publicē Apes novada  domes 
saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstus. 

2. Noteikt  ka Apes novada domes saistošie noteikumi un to paskaidrojuma raksts 
tiek publicēti Apes novada domes informatīvajā izdevumā „Apes novada 
ziņas”. 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā noteiktajā kārtībā, nākamajā dienā pēc 
to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

            Domes priekšsēdētāja Astrīda HARJU

Apes novada pašvaldības  domes 26.11.2015   saistošo noteikumu Nr.24/2015 
„ Par Apes novada domes  saistošo noteikumu publicēšanas vietu” 

Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

1.1.Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar 
grozījumiem  likuma  „Par pašvaldībām”   
45.panta piektajā un sestajā daļā, kurā noteikta 
nepieciešamība   novada domei pieņem saistošos 
noteikumus, kuros noteikta saistošo noteikumu 
publicēšanas vieta, kas jāpublicē  oficiālajā izdevumā 
“Latvijas Vēstnesis” vai vietējā laikrakstā, vai 
bezmaksas izdevumā.

2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. Noteikumos tiek noteikta saistošo noteikumu 
publicēšanas vieta, 
par to nosakot Apes novada domes informatīvo 
izdevumu „Apes novada ziņas”.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

3.1. Saistošie noteikumi pašvaldības budžetu 
neietekmēs. 

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

4.1. Uzņēmējdarbības vidi noteikumi neietekmē.

Saistošie noteikumi
Ar 18.12.2015. stājas spēkā šādi Apes novada pašvaldības saistošie noteikumi: 

“Kapsētu izveidošanas un uzturēšanas noteikumi”, “Nekustamā īpašuma nodokļa 
piemērošana Apes novada administratīvajā teritorijā 2016.gadā”, „Par Apes 
novada domes  saistošo noteikumu publicēšanas vietu”.
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Domē pieņemto lēmumu apskats

26.jūnijā notika kārtējā 
Apes novada domes sēde

4 Dome pieņēma lēmumu apstiprināt Apes novada domes 2014.gada publisko pār-
skatu. Aicinām iepazīties ar 2014.gada darbības rezultātiem www.apesnovads.lv

4 Dome pieņēma lēmumu apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 9/2015 „Par aizlie-
gumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Apes novadā” un to paskaidrojuma rak-
stu, pieņēma lēmumu precizēt Apes novada domes 2015.gada 26.marta saistošos noteiku-
mus Nr. 5/2015 „Par sabiedrisko kārtību Apes novadā”, kā arī pieņēma lēmumu apstiprināt
saistošos noteikumus Nr.10/2015 „Par maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa no-
teikšanu Apes novadā” un to paskaidrojuma rakstu. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar
Apes novada domes informatīvā izdevuma 2015. gada augusta numura publicēšanu.

4 Pamatojoties uz Ivara Ķelpa iesniegumu, Dome pieņēma lēmumu atbrīvot Ivaru
Ķelpi no Apes novada domes Vides komisijas locekļa un Pašvaldības īpašumu atsavinā-
šanas komisijas locekļa pienākumu veikšanas ar 01.07.2015. 

4 Saskaņā ar Apes Tautas nama vadītājas Ilvas Sāres iesniegumu un SIA “Maritec”
Aktu Nr.050615/A-1, par nepieciešamību veikt elektroizolācijas pretestības mērījumus
Apes Tautas nama ēkā, Dome pieņēma lēmumu piešķirt finansējumu Apes Tautas namam
EUR 438,63 apmērā. Finansējuma avots – Apes Tautas nama budžeta līdzekļi.

4 Izvērtējot pašvaldībai piekrītoša zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
36050061218 iespējamību izmantot kā atsevišķu zemes gabalu, konstatēts, ka tā konfi-
gurācija nepieļauj veikt uz šī zemes gabala būvniecību atbilstoši Apes novada apbūves
noteikumiem. Dome pieņēma lēmumu noteikt, ka zemes gabals ar kadastra apzīmējumu
36050061218 ir zemes starpgabals.

4 Izskatot vienas personas iesniegumu, Dome pieņēma lēmumu sagatavot Apes no-
vada pašvaldībai piekrītošu zemes starpgabalu ar kadastra apzīmējumu 36050061218,
ar platību 0,1428 ha, nodošanai atsavināšanai.

4 Dome pieņēma lēmumu par nekustamā īpašuma „Blīgzne 2”, īpašuma kadastra
Nr. 36840040013, Trapenes pagasts, Apes novads, LV-4348 izsoles noteikumu apstipri-
nāšanu, par nekustamā īpašuma „Brūži 4”, īpašuma kadastra Nr. 36840080015, Trapenes
pagasts, Apes novads, LV-4348 izsoles noteikumu apstiprināšanu, par nekustamā īpašuma
„Ezermalas”, īpašuma kadastra Nr. 36900010129, Virešu pagasts, Apes novads, LV-4355
izsoles noteikumu apstiprināšanu.

4 Saskaņā ar biedrības „Latvijas Politiski represēto apvienība” iesniegumu, Dome
pieņēma lēmumu sniegt finansiālu atbalstu Latvijas Politiski represēto apvienībai, pie-
šķirot EUR 70,- Apes novadā dzīvojošo politiski represēto personu dalībai Latvijas Po-
litiski represēto apvienības rīkotajā politiski represēto personu salidojumā Ikšķilē, š.g.
22.augustā. Nodrošināt transportu Apes novada represētajām personām uz politiski rep-
resēto personu salidojumu Ikšķilē, š.g. 22.augustā.

4 Dome pieņēma lēmumu par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Apes novada
domes administrācijā un domes iestādēs un struktūrvienībās.

4 Ņemot vērā izmaiņas saistošajos normatīvajos aktos un tajos ietvertajām prasībām
un  četru personu iesniegumus, Dome pieņēma lēmumu iznomāt divām personai rūpnie-
ciskās zvejas tiesības Luksta ezerā ar zvejas tīklu garumu 30 metri vai vienu murdu uz
vienu gadu, noslēdzot zvejas nomas līgumu ar Apes novada domi. Noteikt nomas maksu
par zvejas tiesībām Luksta ezerā, izejot no aprēķina – zivju tīkls, par katriem 5 m (iek-
šējos ūdeņos) 2,85 EUR apmērā gadā; kopā par 30 metriem – 17,10 EUR gadā. Iznomāt
vienai personai rūpnieciskās zvejas tiesības Zvārtavas ezerā ar zvejas tīklu garumu 30
metri vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu
uz vienu gadu, noslēdzot zvejas nomas līgumu ar Apes novada domi. Noteikt nomas
maksu par zvejas tiesībām Zvārtavas ezerā, izejot no aprēķina – zivju tīkls, par katriem
5 m (iekšējos ūdeņos) 2,85 EUR apmērā gadā; kopā par 30 metriem - par vienu murdu
ar 30 metru sētas kopgarumu – 17,10 EUR gadā. Izbeigt nomas attiecības ar vienu per-
sonu rūpnieciskās zvejas tiesības Luksta ezerā ar zvejas tīklu garumu 25 metri vai vienu
murdu uz vienu gadu, laužot zvejas nomas līgumu ar Apes novada domi un atmaksājot
iemaksāto nomas maksu.

4 Ņemot vērā objektīvo situāciju un prognozējamās izmaksas, nododot Apes novada
pašvaldības funkciju Alūksnes novada pašvaldībai par sabiedriskās kārtības nodrošinā-
šanu, apkarojot žūpību un netiklību, slēdzot līgumu ar Alūksnes novada pašvaldības po-
liciju, Dome pieņēma lēmumu atcelt domes 18.12.2014. lēmumu Nr.243 (prot.Nr.18,
14.p.) “Par valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanu Alūksnes novada pašvaldībai”. 

4 Dome pieņēma lēmumu piešķirt papildus finansējumu EUR 376,00 apmērā XI
Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku ēdināšanai.

4 Pamatojoties uz Apes novada pensionāru biedrības „Iesim kopā” biedrības iesnie-
gumu, Dome pieņēma lēmumu piešķirt Apes novada pensionāru biedrības „Iesim kopā”
priekšfinansējumu Borisa un Ināras Teterevu fonda projekta „Palīdzība līdzcilvēkiem”
projektam „Palīdzība līdzcilvēkiem Trapenē” realizācijai nepieciešamo līdzfinansējumu
EUR 915,00. Pēc projekta realizācijas priekšfinansējumu atgriezt Apes novada domes
budžetā.

4 Ņemot vērā Ukrainas rajonu un apgabalu asociācijas Latvijas Pašvaldību savienībai
adresētajā 2015.gada 12.maija vēstulē izteikto lūgumu sniegt palīdzību medikamentu un
aprīkojuma iegādei Ukrainas Čerņigovas apgabala kara hospitālim un ārstniecības iestā-
dēm, Dome pieņēma lēmumu piešķirt līdzekļus EUR 300 apmērā no Apes novada domes
rezerves fonda līdzekļiem biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts“ humānās palīdzības
sniegšanai Ukrainas Čerņigovas apgabala kara hospitālim un ārstniecības iestādēm, pār -
skaitot tos uz Latvijas Sarkanā Krusta ziedojuma kontu. Pilnvarot Latvijas Pašvaldību
savienību tās priekšsēža Andra  Jaunsleiņa personā noslēgt humānās palīdzības sniegša-
nas līgumu ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts“. Pieņemt zināšanai, ka Latvjas Paš-
valdību savienība sadarbībā ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts“ koordinēs medika-
mentu un preču iegādi un piegādi Ukrainas Čerņigovas apgabala kara hospitālim un ārst-
niecības iestādēm.

4 Izvērtējot Apes novada domes rīcībā esošo informāciju un SIA „VCG ekspertu
grupa” 2015.gada 19.jūnija  ziņojumu „Par nekustamā īpašuma Apes novadā, Gaujienas
pagastā „Kalnsētas” tirgus vērtības aprēķināšanu”, Dome pieņēma lēmumu nodot atsa-

vināšanai apbūvētu zemes vienību Apes novada, Gaujienas pagasta „Kalnsētas”, LV-
4339, kas  sastāv no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3648 007 0062 ar platību
0,4165 ha, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
Apstiprināt nekustamā īpašuma Apes novada, Gaujienas pagasta „Kalnsētas” LV-4339,
kadastra  Nr. 3648 007 0062 pārdošanas brīvo cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu –
EUR 700,00. Pēc nosacītās cenas apstiprināšanas personai, kurai ir apbūvēta zemes ga-
bala pirmpirkuma tiesības nosūtīt atsavināšanas paziņojumu.

4 Izvērtējot Apes novada domes rīcībā esošo informāciju un SIA „VCG ekspertu
grupa” 2015.gada 19.jūnija  ziņojumu „Par nekustamā īpašuma Apes novadā, Trapenes
pagastā „Ozolkalni 2” tirgus vērtības aprēķināšanu”, Dome pieņēma lēmumu nodot at-
savināšanai apbūvētu zemes vienību Apes novada, Trapenes pagasta „Ozolkalni 2”, LV-
4348, kas  sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3684 002 0095 ar platību
11,64 ha, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
Apstiprināt nekustamā īpašuma Apes novada, Trapenes pagasta „Ozolkalni 2” LV-4348,
kadastra Nr. 3684 002 0095 pārdošanas brīvo cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu –
EUR 14 700,00.

Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma
naudas dzēšanu

4 Pamatojoties uz LR Uzņēmumu reģistra lēmumu Nr. KMR 000704316734, kas
publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 10.01.2014. Nr.7/5066, kurā sniegta oficiāla in-
formācija, ka Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Līzespasts” izslēgta no komercreģistra
ar 07.01.2014. Apes novada nodokļu administratore - Apes novadam piekritīgo nodokļu
administrēšanu normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros, rosina pieņemt at-
tiecīgu lēmumu. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo  daļu,
pašvaldību budžetos ieskaitāmos nekustāmā īpašuma  parādus, kā arī ar tiem  saistītās
nokavējuma naudas šā panta pirmajā  daļā noteiktajos gadījumos  dzēš attiecīgā pašval-
dība, papildus iepriekš minētajam likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta cetur-
tajā daļā ir noteikts,  arī, ka VID un attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā
mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu.  Dome pieņēma lēmumu
dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu un nokavējuma naudu:

4 Apes novada dome konstatējusi, ka viena persona ir mirusi, viņas mantinieki ir
zaudējuši nomas pirmtiesības uz īpašumu „Krampji-3”, ar 2013.gada 1.janvāri, kas pa-
matots ar Apes novada domes Zemes komisijas lēmumu ZK-63 no 14.05.2015. Pamato-
joties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu, likuma „Par nodokļiem
un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka nodokļu parādi dzēšami
fiziskai personai, nodokļu maksātājam, viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no man-
tiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas. Apes no-
vada nodokļu administratore - Apes novadam piekritīgo nodokļu administrēšanu norma-
tīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros rosina pieņemt attiecīgu lēmumu. Dome
pieņēma lēmumu dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu un nokavējuma naudu:

4 Par Elīnas Zālītes pieminekļa atjaunošanu
Dome pieņēma lēmumu uzsākt novadnieces, rakstnieces Elīnas Zālītes pieminekļa at-

jaunošanu un uzdot Apes pilsētas un Apes pagasta vēstures liecību glabātājai Dianai Lie-
piņai organizēt pieminekļa atjaunošanas procesu.

4 Par vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Apes novada paš -
valdībā

Saskaņā ar Ministru kabineta 26.05.2015. noteikumiem Nr.260 “Kārtība, kādā paš -
valdībām 2015.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju Valsts un pašvaldību vienoto klientu
apkalpošanas centru tīkla izveidei reģionu un novadu nozīmes attīstības centros”, ņemot
vērā  noteikto prioritāti, ka atbalstāmi ir vienotie klientu apkalpošanas centri vietās, kuras
ģeogrāfiski izvietotas tālāk no reģionālas vai nacionālas nozīmes centriem,  Apes novada
pašvaldībai tie ir Valmiera un Gulbene, kas atrodas vairāk kā 80 kilometru attālumā un
novada iedzīvotājiem izmantojot  sabiedrisko transportu uz  Gulbeni vienas dienas laikā
nav iespējams nokļūt turp un atpakaļ, Dome pieņēma lēmumu izveidot Vienotu valsts un
pašvaldības klientu apkalpošanas centru (turpmāk tekstā VVPKAC) Apes novada pašval-
dībā, domes ēkā, ar adresi Stacijas 2, Ape, Apes novads, LV 4337. Nodrošināt līdzfinan-
sējumu VVPKAC izveidei un uzturēšanai: Izveidošanas vai pielāgošanas un aprīkošanas
(vienreizējās) izmaksas 30 % apmērā pret valsts dotāciju EUR 10 000, Finansējums Apes
novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta rezerves konts; Uzturēšanas (ikgada mēneša)
izmaksas 50% apmērā pret 300,- EUR ikmēneša valsts dotāciju; Nodarbināto atlīdzība
(ikgada  mēneša izmaksas) līdz 50% apmērā pret 500,- EUR ikmēneša valsts dotāciju.

23.jūlijā notika kārtējā Apes novada domes sēde
4 Dome pieņēma lēmumu rīkot Apes novada pašvaldības pasākumu – Amatnieku

tirgus (turpmāk tekstā „Tirgus”) Apes pilsētas svētkos, š. g. 22.augustā:  Ganību  ielā,
Apē, no plkst. 8:00 līdz 14:00.

4 Pamatojoties uz Apes novada tūrisma darba organizatores Sanitas Sproģes  iesnie-
gumu, Dome pieņēma lēmumu apstiprināt pārdošanas cenu: skārienjūtīgajām pildspal-
vām ar Gaujienas logo bez PVN  EUR 0.99, ar  PVN  EUR 1.20.
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Kop  

V. �NEIDERE  Krampji-3  EUR 181,73 EUR 117,50  EUR 299,23 
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4 Dome pieņēma lēmumu izdarīt grozījumus domes 26.06.2015. lēmumā Nr. 121
(prot.Nr.8, 19.p.) “Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Apes novada domes admi-
nistrācijā un domes  iestādēs   un struktūrvienībās”.

4 Izskatot biedrības „Latvijas Mākslinieku savienība” iesniegumu, Dome pieņēma
lēmumu sagatavot Apes novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību ar kadastra apzī-
mējumu 36480010175 ar platību 0,1 ha un uz tā esošu būvi ar kadastra apzīmējumu
36480010175001, kas atrodas „Zvārtavas klēts”, Gaujienas pagastā, Apes novadā, no-
došanai atsavināšanai.

4 Lai nodrošinātu nepārtrauktu izglītības procesu Apes novada pašvaldības izglītības
iestādēs, Dome pieņēma lēmumu Apes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem
līdz 2015.gada 1.septembrim  pārskatīt, aktualizēt un iesniegt Apes novada domē izglītības
iestādēs nepieciešamo (deficīto) pedagogu amatu sarakstu. Noteikt, ka transporta izdevumi
nepieciešamo (deficīto) pedagogu amatiem tiek segti sekojošā kārtībā un apjomā: 

l Sabiedriskā transporta (izņemot taksometra pakalpojumus) izdevumi no dzīvesvie-
tas līdz izglītības iestādei un atpakaļ, nepārsniedzot EUR 40.00 mēnesī;

l Izdevumi par personīgā transportlīdzekļa izmantošanu (degvielas izdevumi) no-
kļūšanai darba vietā un atpakaļ, nepārsniedzot EUR 40.00 mēnesī.

l Noteikt, ka transporta izdevumu kompensācija nepieciešamo (deficīto) pedagogu
amatiem vienai izglītības iestādei nepārsniedz EUR 80.00 mēnesī.

4 Dome pieņēma lēmumu apstiprināt saistošos noteikumus Nr.11/2015 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Apes novadā” un to paskaidrojuma rakstu. Saistošie noteikumi
stājas spēkā ar Apes novada domes informatīvā izdevuma 2015. gada augusta numura
publicēšanu.

4 Ņemot vērā izmaiņas saistošajos normatīvajos aktos un tajos ietvertajām prasībām
un  vienas personas iesniegumu, izbeigt nomas attiecības ar vienu personu rūpnieciskās
zvejas tiesības Gaujienas pagasta Zvārtavas ezerā  ar zvejas tīklu garumu 50 metri uz
vienu gadu, laužot zvejas nomas līgumu ar Apes novada domi un atmaksājot iemaksāto
nomas maksu.

4 Par Apes novada pašvaldības Medību koordinācijas pastāvīgās
komisijas  izveidošanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 02.07.2014. rīkojumu Nr.322 „Par ārkārtējās si-
tuācijas izsludināšanu” par Āfrikas cūku mēra apkarošanas profilaktiskajiem pasāku-
miem, kas realizējami nekavējoties, Dome pieņēma lēmumu apstiprināt pastāvīgu Apes
novada pašvaldības Medību koordinācijas komisiju uz 4 gadiem šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs: Andris RUBINS Apes novada pašvaldības pārstāvis, Komisijas
locekļi: Ilgonis LOSĀNS Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimnie-
cības pārvaldes Lauku reģistra daļas vadītājs, Edgars VERŠELO Valsts meža dienesta Zie-
meļaustrumu virsmežniecības Gaujienas nodaļas vecākais mežzinis, Jānis PALKAVNIEKS
Mednieku savienības pārstāvis, Guntars PURAKALNS Lauksaimnieku  apvienības  pār-
stāvis, Arnis ČAMS Meža īpašnieku biedrības pārstāvis, Gvido SEMJONOVSApes medību
biedrības “Apes mednieku biedrība” pārstāvis. Apstiprināt Apes novada pašvaldības Medību
koordinācijas komisijas konsultantus šādā sastāvā: Andris KLēTNIEKS - Gaujienas pagasta
apsaimniekoto medību teritoriju medību biedrību “Pelēči”; “Kalnezers” pārstāvis, Juris
PUĻĻA Trapenes pagasta apsaimniekoto medību teritoriju pārstāvis, Andrejs PRINDULIS
Virešu pagasta apsaimniekoto medību teritoriju pārstāvis,  medību biedrības “Seski” pār-
stāvis,  Sandris CIPRUSS Lauku konsultāciju biroja konsultants Apes novadā.

4 Par valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanu Smiltenes novada
pašvaldībai

Apes novada dome pieņēma lēmumu no šā gada 1. septembra līdz šā gada 31.decem-
brim (ieskaitot) deleģēt Smiltenes novada pašvaldībai, nodokļu maksātāja reģistrācijas
Nr.90009067337, juridiskā adrese Smiltenes novada dome, Dārza iela 3, Smiltene, Smil-
tenes novads, LV-4729, no likuma „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 12.punktā
izrietošus pārvaldes uzdevumus sabiedriskās kārtības nodrošināšanā Apes novada teri-
torijā. Par Smiltenes novada pašvaldībai deleģēto funkciju apjomu un realizēšanas kārtību
informēsim turpmāk, tiklīdz tiks noslēgts līgums starp Apes novada domi un Smiltenes
novada pašvaldību. 

Domes lēmumu apskatu sagatavoja Ilze Ērmane. Ar pilnu lēmumu tekstu variet iepa-
zīties Apes novada domē, Stacijas ielā 2, kā arī mājas lapā www.apesnovads.lv, vietnē
ir pieejams arī sēdes audio ieraksts. Kārtējā Apes novada domes sēde notiks 27.08.2015.
plkst.14:00, Apes novada domē.

Publiskā pārskata apskats
Ilze ērmane, Sabiedrisko attiecību speciāliste

Apes novada dome 26. jūnija sēdē apstiprināja Apes novada domes publisko pārskatu
2014. gadam. Publiskais pārskats tiek veidots katru gadu, saskaņā ar Ministru Kabineta
noteikumos Nr.413 “Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” noteikto, kur jāat-
spoguļo iestādes kalendārā gada ietvaros finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti,
personāla sastāvs, komunikācija ar sabiedrību, kā arī nākamajā gadā plānotie pasākumi.

Publiskā pārskata pilna redakcija pieejama Apes novada domes mājaslapā www.ap-
esnovads.lv, savukārt šajā informatīvajā izdevumā ieskatam sniegsim daļu publiskajā
pārskatā atspoguļoto informāciju.

Noslēgtie projekti 2014. gadā 
4 2014.gadā noslēdzās Centrālā Baltijas jūras reģiona Interreg IVA pārrobežu sadar-

bības programmas projekta „Inovatīvi risinājumi veco laužu aprūpei mājās” („INNO-
CARE”) realizācija. Kopējais projekta finansējums EUR 35 245. Programmas finansē-
jums EUR 28 513. Pašvaldības līdzfinansējums EUR 6731. Projekta ietvaros tika uzla-
bota dzīves kvalitāte un lielāka drošība veciem cilvēkiem, kas dzīvo mājās, izmantojot
inovatīvas tehnoloģijas un metodes mājas aprūpē.

4 2014.gadā noslēdzās Eiropas Reģionālā attīstības fonda  (ERAF) projekta „Dzir-
navu ielas rekonstrukcija Apes pilsētā” realizācija. Kopējais finansējums – EUR
999 231, no tā ERAF finansējums – EUR 695 990, pašvaldības līdzfinansējums – EUR
275 397, valsts finansējums – EUR 27 843. Projekta ietvaros notika Dzirnavu ielas re-
konstrukcija.

4 2014.gadā noslēdzās Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas projekta „Iz-
pētīsim Zemi kopā ar bērniem un palīdzēsim to nosargāt” realizācija. Kopējais projekta
finansējums EUR 20 999 (100% programmas finansējums). Projekta ietvaros tika orga-
nizētas starptautiskās mobilitātes - pieredzes apmaiņas braucieni un gatavoti projekti par
dabu, foto safari.

4 2014.gadā noslēdzās Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētais projekts
„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Dāvja Ozoliņa
Apes vidusskolā”. Kopējais finansējums – EUR 225 455, programmas finansējums –
EUR 73 887, pašvaldības līdzfinansējums – EUR 151 567. Projekta ietvaros tika veikta
vidusskolas vienkāršota renovācija, kas nodrošinās siltumnīcefekta gāzu emisijas sa-
mazinājumu, tādejādi paaugstinot vidusskolas ēku kompleksa energoefektivitāti, sa-
mazinot siltumenerģijas patēriņu un sniedzot ieguldījumu apkārtējās vides stāvokļa
uzlabošanā.

4 2014.gadā noslēdzās Eiropas Savienības programmas INTERREG IVC projekta
„Kultūras un kultūras mantojuma pievienotā vērtība reģionālajā politikā tūrisma ilgtspē-
jība – CHARTS” realizācija. Kopējais projekta finansējums – EUR 10671, no tā pro-
grammas finansējums – EUR 9070, pašvaldības līdzfinansējums – EUR 1600. Projekts
fokusējas uz kultūras un mantojuma nozīmi, veidojot pievienoto vērtību reģionālajām
stratēģijām ilgtspējīgai tūrisma attīstībai un integrācijai vietējā, reģionālā, valsts un Ei-
ropas Savienības politikā.

4 2014.gadā noslēdzās Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas projekts
„Sadarbības tīkls jauniešu atbalstam vietējā kopienā” (LOGI-N). Kopējais finansē-
jums – EUR 20 886, programmas finansējums – EUR 15 599, pašvaldības līdzfinan-
sējums – EUR 5286. Projekta ietvaros tiek organizēti sadarbības tīkla veidošanas se-
mināri, apaļā galda diskusijas, sagatavoti un izdoti informatīvie materiāli, apkopota
un izplatīta labās prakses pieredze, izstrādātas vadlīnijas jauniešu atbalstam vietējā
kopienā.

4 2014.gadā noslēdzās Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) Leader programmas projekts „Apes novada sociālā dienesta alterna-
tīvo sociālo pakalpojumu telpas pilnveidošana”. Kopējais projekta finansējums – EUR
1795, programmas finansējums – EUR 1065, pašvaldības līdzfinansējums – EUR 729.
Projekta ietvaros iegādāta un uzstādīta duškabīne un iegādāta veļasmašīna.

Iesāktie projekti 2014. gadā un 2015. gadā turpināmie
4 Uzsākts un realizēts ELFLA LEADER projekts „Inventāra un aprīkojuma iegāde

Apes novada Gaujienas Tautas namam”. Kopējais projekta finansējums - EUR 3570,
programmas finansējums – EUR 2655, pašvaldības līdzfinansējums – EUR 914. Projekta
ietvaros Gaujienas tautas namam iegādāts projektors, mikserpults un galdi.

4 Uzsākts un realizēts Meža attīstības fonda projekts „Nāc un piesēdi Apē!”. Fonda
finansējums – EUR 510. Projekta ietvaros uzstādīti akmens soli pilsētā un galds ar soliem
BMX trasē.

4 Uzsākts un realizēts Valsts kultūrkapitāla fonda projekts „Deju kopas „Metenis”
dalība Eiropas tautas kultūras un mākslas festivālā Kielcē, Polijā”. Fonda finansējums
EUR 1800. 

4 Uzsākts realizēt ELFLA LEADER projekts „Profesionālās ievirzes kabinets Tra-
penē - kokapstrādes mācību klases izveide darbam ar rokas instrumentiem”. Kopējais
projekta finansējums EUR 3883, programmas finansējums – EUR 2888, pašvaldības
līdzfinansējums – EUR 994. Projekta ietvaros iekārtota galdniecības - amatniecības klase
Trapenes pamatskolā.

4 Uzsākts realizēt Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas projekts
„Pieredzes apmaiņas vizītes starp Latviju un Ziemeļvalstīm”. Kopējais projekta finan-
sējums EUR 8 677, programmas finansējums – EUR 4633, pašvaldības līdzfinansējums
– EUR 4044. Projekta ietvaros Apes novada administrācijas darbinieki dodas pieredzes
vizītēs uz Norvēģiju un Dāniju un tādējādi veicinās apmaiņu ar labās prakses piemēriem
pašvaldību administratīvā darba nodrošināšanā.

4 Uzsākts realizēt Nordplus programmas projekts „Uzņēmēju paaudze. Kopējais pro-
jekta finansējums EUR 22 960. (100% programmas finansējums). Projekta ietvaros
D.Ozoliņa Apes vidusskolas skolēni un skolotāji kopā ar Igaunijas un Somijas kolēģiem
kopīgās mobilitātes risinās un izzinās visu par un ap uzņēmējdarbību.

4 Trapenes pamatskola iesaistījusies starptautiskā ERASMUS+ mobilitātes projektā
„Share play”, kura ietvaros 8 partnervalstu skolas iepazīst citādu, radošu mācību procesu
caur spēlēm. Kopējais projekta finansējums EUR 34 700 (100% programmas finansē-
jums). Projekta ietvaros tiks organizētas starptautiskās mobilitātes - pieredzes apmaiņas
braucieni.

4 Uzsākts realizēt ERAF programmas projekts „Jaunu publisko interneta pieejas pun-
ktu izveide un esošo pilnveidošana iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai Apes no-
vadā”. Kopējais projekta finansējums EUR 28 700, programmas finansējums – EUR
24395, pašvaldības līdzfinansējums – EUR 3444, valsts finansējums – EUR 861. Projektā
plānots Apes pilsētā un Apes, Trapenes, Virešu un Gaujienas pagastos izveidot jaunus
un uzlabot esošos publiskos interneta pieejas punktus.

4 2015.gadā turpinās Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas
projekta „Kultūras mantojuma un dabas resursu izmantošana uzņēmējdarbības attīstībā
pierobežas reģionos” (Heritage Business) realizācija. Kopējais finansējums – EUR
57 245 no tā ERAF finansējums – EUR 51 520, pašvaldības līdzfinansējums – EUR
2862, valsts finansējums – EUR 2862. Projekts ir vērsts uz mazo un vidējo uzņēmumu
spējām izmantot vietējo kultūras mantojumu, tradīcijas un vietējos resursus dažādās uz-
ņēmējdarbības nozarēs.

4 2015.gadā turpinās Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta
„Ūdenstūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā”
(Riverways) realizācija. Kopējais projekta finansējums - EUR 12585, programmas fi-
nansējums – EUR 10 446, pašvaldības līdzfinansējums – EUR 1510, valsts finansējums
– EUR 629. Projekta ietvaros notiek atpūtas vietu pie Vaidavas upes labiekārtošana.

Ieceres un veicamie darbi Apes novadā 2015. gadā
4 Plānojot izdevumus 2015.gadam, galvenā uzmanība tika vērsta, lai pašvaldības te-

ritorijā nemazinātos pašvaldības sniegto pakalpojumu apjoms un kvalitāte un tiktu veikts
ieguldījums kopējai teritorijas attīstībai, saskaņā ar Apes novada attīstības programma
2014.-2020.gadam.
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5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

5.1. Informācija pieejama Apes novada pašvaldības 
mājas lapā www.apesnovads.lv
5.2. Informācija tiek publicēta oficiālajā izdevumā 
’Latvijas Vēstnesis”

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas 
ar  deputātiem un domes amatpersonām.

Domes priekšsēdētāja Astrīda HARJU

Pieņemto lēmumu apskats
26.novembrī notika kārtējā Apes novada domes sēde

Dome pieņēma lēmumu apstiprināt Apes novada domes 26.11.2015. saistošos 
noteikumus Nr. 22/2015 „Par grozījumiem Apes novada domes 26.02.2015. saistošajos 
noteikumos Nr. 3/2015 ”Apes novada pašvaldības  budžets  2015.gadam””.

                                                                                                                                            
apstiprināti ar Apes novada domes 26.11.2015. lēmumu Nr.219

 (protokols Nr.14, 1.punkts)

Apes novada domes 26.11.2015. saistošie noteikumi Nr.22/2015 “Par grozījumiem 
Apes novada domes 26.02.2015. saistošajos noteikumos Nr. 3/2015 

Apes novada pašvaldības  budžets  2015.gadam” Apē

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

Izdarīt šādus grozījumus Apes novada domes 26.02.2015. saistošajos noteikumos 
Nr.3/2015 ”Apes novada pašvaldības  budžets  2015.gadam”:

Speciālais budžets (bez ziedojumiem un dāvinājumiem)
5.  Apstiprināt  Apes   novada  pašvaldības  domes speciālo  budžetu  (bez  ziedojumiem  
un dāvinājumiem) 2015.gadam:
5.1. kārtēja gada ieņēmumos           156 290  EUR
5.2. izdevumos atbilstoši valdības funkcijām un
ekonomiskajām kategorijām   237 073  EUR

Domespriekšsēdētāja  Astrīda HARJU

Dome pieņēma lēmumu apstiprināt „Noteikumus par inventarizācijas norisi Apes 
novada pašvaldībā”

Noteikumi nosaka inventarizācijas norises kārtību Apes novada pašvaldībā un 
tās padotības iestādēs un struktūrvienībās. Noteikumi par inventarizācijas norisi ir 
pašvaldības grāmatvedības noteikumu sastāvdaļa. Inventarizācijas galvenie uzdevumi ir:

konstatēt īpašumā, valdījumā, turējumā un glabājumā esošo ķermenisko un 
bezķermenisko lietu un līdzekļu faktisko esamību;
atklāt liekās neizmantojamās vērtības;
kontrolēt, kā tiek ievērota pašvaldības objektu un līdzekļu saglabāšana;
pārbaudīt gada pārskatā uzrādītās bilances posteņu pareizību.
Noteikumi stājas spēkā 2015. gada 1.decembri. Ar pilnu noteikumu tekstu variet 
iepazīties www.apesnovads.lv 

Pieņemta saistošo noteikumu redakcija
Dome pieņēma lēmumu apstiprināt Apes novada pašvaldības domes 26.11.2015. 

saistošo noteikumu Nr. 23/2015 „Apes novada pašvaldības teritorijas un tajā esošo 
nekustamo īpašumu uzturēšanas  un labiekārtošanas noteikumi” redakciju. Šie noteikumi 
tiks ieviesti, lai uzturētu tīrību un kārtību Apes novada pašvaldības  administratīvajā 
teritorijā, kā arī lai aizsargātu  Apes pilsētas un pagastu centru ielas, novada ceļus, būves, 
labiekārtotās teritorijas un pazemes inženierkomunikācijas. Noteikumi būs saistoši 
visām fiziskajām un juridiskajām personām, kurām īpašumā, lietošanā, valdījumā vai 
apsaimniekošanā Apes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ir namīpašumi, 
ēkas, ēku daļas, būves un zemes gabali. Saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc saskaņojuma 
saņemšanas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un nākamajā dienā 
pēc to publicēšanas Apes novada informatīvajā izdevumā   “Apes novada ziņas”.

Par pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres un apsaimniekošanas maksas 
noteikšanu Apes pilsētā un Apes pagastā

Lai nodrošinātu  pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu  
pienācīgu uzturēšanu, vienotu īres maksas noteikšanas kārtību, kā arī ievērojot labas 
pārvaldības principus, Dome pieņēma lēmumu noteikt, ka dzīvojamo telpu īres maksa 
mēnesī  tiek aprēķināta, pēc šādas formulas:
ĪM = (Iliet + Iaps) x Pldz

ĪM – īres maksas apmērs (eiro mēnesī par dzīvojamās telpas kopējās platības  
kvadrātmetru);
Iliet –  īres maksas daļa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu (eiro mēnesī par 
dzīvojamās telpas kopējās platības kvadrātmetru);
Iaps – dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumi (eiro mēnesī par 
dzīvojamās telpas kopējās platības kvadrātmetru);
Pldz – dzīvojamās telpas platība (kvadrātmetri) – dzīvojamās telpas kopējā platība, kas 
precizēta, ņemot vērā lodžiju platībai piemērojamo koeficientu 0,5 un balkonu un segto 
terašu platībai – koeficientu 0,3.

Noteikt, ka pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas daļa, ko īrnieks 
maksā par dzīvojamās telpas lietošanu (Iliet), ir:

1.1. labiekārtotām dzīvojamām telpām – 0,10 EUR/m2;
1.2. dzīvojamām telpām ar daļējām ērtībām –  0,07 EUR/m2;
1.3. dzīvojamām telpām bez ērtībām – 0,03 EUR/m2.
Noteikt, ka  pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas daļas apmērs: 

dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumi (Iaps) – ir vienāds ar 
attiecīgās dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumu apmēru, kas 
noteikts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Lēmums stājas spēkā  ar 
2015. gada 1.decembri.

Par Apes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku amatu kataloga, 
mēnešalgu saraksta apstiprināšanu

Dome pieņēma lēmumu apstiprināt Apes novada pašvaldības iestāžu amatu katalogu, 
Apes novada domes, administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un mēnešalgas sarakstu 
Apē, Apes novada domes, administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un mēnešalgas 
sarakstu Virešu teritorijā, Apes novada domes, administrācijas un iestāžu darbinieku 
amatu un mēnešalgas sarakstu Gaujienas teritorijā, Apes novada domes, administrācijas 
un iestāžu darbinieku amatu un mēnešalgas sarakstu Trapenes teritorijā, Apes novada 
amatierkolektīvu vadītāju amatu un darba algu sarakstu, kārtību, kādā tiek noteikts 
amatierkolektīvu vadītāju atalgojums Apes novada tautas, kultūras un saieta namos.
Lēmums stājas spēkā ar 01.01.2016.

Dome pieņēma lēmumu izdarīt grozījumus Apes novada domes  26.02.2015.  
lēmumā Nr. 25 (prot.Nr.2,1. 2.p.)  „Par  Apes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu 
un darbinieku darba samaksas  noteikšanas kārtību”: papildinot Sociālās aprūpes centru 
‘Trapene” ar amatu – kurinātājs.

Dome pieņēma lēmumu izteikt jaunā redakcijā Apes novada domes 25.10.2012. 
lēmuma Nr. 289 „APES NOVADA PAŠVALDĪBAS AMATPERSONU UN 
DARBINIEKU ATLĪDZĪBAS NOLIKUMS” (prot. Nr. 16, 9.p., 10.p.) 2.pielikumu: 
Līmenis mēnešalgu skalā un tam atbilstošais mēnešalgas intervāls EUR no 01.01.2016.

Par ierobežojumiem satiksmei par Apes novada pašvaldības autoceļiem” 
 Dome pieņēma lēmumu apstiprināt Apes novada domes izpilddirektora Viestura 
DanDena 17.11.2015, rīkojumu  Nr. A/3- 07/176  „Par ierobežojumiem satiksmei par 
Apes novada pašvaldības autoceļiem”. 

Par ierobežojumiem satiksmei pa Apes novada autoceļiem rudens periodā
Ņemot vērā klimatiskos apstākļus, lai novērstu bojājumus Apes novada pašvaldības 

autoceļiem, tiek noteikts ierobežojumus satiksmei pa Apes novada pašvaldības autoceļiem 
no 2015.gada 18.novembra līdz turpmākajam rīkojumam, transportlīdzekļiem, 
kuru kopējā faktiskā masa pārsniedz attiecīgajam ceļam noteikto, aprīkojot minētos 
pašvaldības autoceļus ar ierobežojumam atbilstošām ceļa zīmēm:

Apes pagasta teritorijas autoceļi, kuriem noteikti satiksmes ierobežojumi 

  Autoceļa nosaukums

Satiksme ierobežota transportlīdzekļiem un to 
sastāvam, kuru kopējā faktiskā masa pārsniedz 
zīmē norādīto - 7 tonnas

Satiksme ierobežota posmā S
Ape –Kalpaki – Silmaļi - Melnupes 0,00 12,90
Sapnīši - Graudi 0,00 3,100
Lipski – Jaunlāči - Eglītes 0,00 11,440
Jaši – Baloži -Vārpas 0,00 3,300
Ape – Priedītes - Priedulēni 0,00 1,83
Ape – Skripji – Dārziņi - Peļļi 0,00 10,30
Ķekši – Ķipari – Žagatas - Purveiti 0,00 6,00
Grūbe - Silamiķītes 0,00 2,80
Grūbe - Jaunazuši 0,00 3,30
Vīksnas – Korintes - Grietiņas 0,00 2,90

Trapenes pagasta teritorijas autoceļi,  kuriem noteikti satiksmes ierobežojumi

  Autoceļa nosaukums
Satiksme ierobežota posmā transporta 
līdzekļiem, kuru masa pārsniedz 3,5 tonnas

Trapene - Lejastrapene 0,00 4,653
Trapene - Nigasti 0,00 1,880
Kristiņi - Stādzeni 0,00 1,440
Indriķi-Ķēniņkalni 0,70 1,490

Virešu pagasta teritorijas autoceļi,  kuriem noteikti satiksmes ierobežojumi 

  Autoceļa nosaukums

Satiksme ierobežota 
posmā Ierobežojuma 

veidsNo km Līdz km
V411-Čiekuri-Gargrīdas- Druvkalni 0,00 10,8 2,5 t
A2-Augstkalni 0,00 0,88 10 t
V411-Bišusili 0,00 6,32 10 t
V411-Līves -  Kalnvidi 0,00 4,30 10 t
V368-Staldes 0,00 1,10 10 t
A2-Vecaidievi 0,00 1,99 10 t

Gaujienas pagasta teritorijas autoceļi, kuriem noteikti satiksmes ierobežojumi 

  Autoceļa nosaukums
Satiksme ierobežota posmā Ierobežojuma 

veidsNo km Līdz km
Tuntes - Līvakas 0,00 4.00 7t
Dambīši - Lesiņi 0,00 2.22 2.5t
Zvārtava - Sili 0,00 3.85 2.5t
Zvārtava - Imantas 0,00 2.15 2.5t
Grāvi – Kūdras purvs 0,00 2.21 2.5t
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Domē pieņemto lēmumu apskats

26.jūnijā notika kārtējā 
Apes novada domes sēde

4 Dome pieņēma lēmumu apstiprināt Apes novada domes 2014.gada publisko pār-
skatu. Aicinām iepazīties ar 2014.gada darbības rezultātiem www.apesnovads.lv

4 Dome pieņēma lēmumu apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 9/2015 „Par aizlie-
gumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Apes novadā” un to paskaidrojuma rak-
stu, pieņēma lēmumu precizēt Apes novada domes 2015.gada 26.marta saistošos noteiku-
mus Nr. 5/2015 „Par sabiedrisko kārtību Apes novadā”, kā arī pieņēma lēmumu apstiprināt
saistošos noteikumus Nr.10/2015 „Par maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa no-
teikšanu Apes novadā” un to paskaidrojuma rakstu. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar
Apes novada domes informatīvā izdevuma 2015. gada augusta numura publicēšanu.

4 Pamatojoties uz Ivara Ķelpa iesniegumu, Dome pieņēma lēmumu atbrīvot Ivaru
Ķelpi no Apes novada domes Vides komisijas locekļa un Pašvaldības īpašumu atsavinā-
šanas komisijas locekļa pienākumu veikšanas ar 01.07.2015. 

4 Saskaņā ar Apes Tautas nama vadītājas Ilvas Sāres iesniegumu un SIA “Maritec”
Aktu Nr.050615/A-1, par nepieciešamību veikt elektroizolācijas pretestības mērījumus
Apes Tautas nama ēkā, Dome pieņēma lēmumu piešķirt finansējumu Apes Tautas namam
EUR 438,63 apmērā. Finansējuma avots – Apes Tautas nama budžeta līdzekļi.

4 Izvērtējot pašvaldībai piekrītoša zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
36050061218 iespējamību izmantot kā atsevišķu zemes gabalu, konstatēts, ka tā konfi-
gurācija nepieļauj veikt uz šī zemes gabala būvniecību atbilstoši Apes novada apbūves
noteikumiem. Dome pieņēma lēmumu noteikt, ka zemes gabals ar kadastra apzīmējumu
36050061218 ir zemes starpgabals.

4 Izskatot vienas personas iesniegumu, Dome pieņēma lēmumu sagatavot Apes no-
vada pašvaldībai piekrītošu zemes starpgabalu ar kadastra apzīmējumu 36050061218,
ar platību 0,1428 ha, nodošanai atsavināšanai.

4 Dome pieņēma lēmumu par nekustamā īpašuma „Blīgzne 2”, īpašuma kadastra
Nr. 36840040013, Trapenes pagasts, Apes novads, LV-4348 izsoles noteikumu apstipri-
nāšanu, par nekustamā īpašuma „Brūži 4”, īpašuma kadastra Nr. 36840080015, Trapenes
pagasts, Apes novads, LV-4348 izsoles noteikumu apstiprināšanu, par nekustamā īpašuma
„Ezermalas”, īpašuma kadastra Nr. 36900010129, Virešu pagasts, Apes novads, LV-4355
izsoles noteikumu apstiprināšanu.

4 Saskaņā ar biedrības „Latvijas Politiski represēto apvienība” iesniegumu, Dome
pieņēma lēmumu sniegt finansiālu atbalstu Latvijas Politiski represēto apvienībai, pie-
šķirot EUR 70,- Apes novadā dzīvojošo politiski represēto personu dalībai Latvijas Po-
litiski represēto apvienības rīkotajā politiski represēto personu salidojumā Ikšķilē, š.g.
22.augustā. Nodrošināt transportu Apes novada represētajām personām uz politiski rep-
resēto personu salidojumu Ikšķilē, š.g. 22.augustā.

4 Dome pieņēma lēmumu par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Apes novada
domes administrācijā un domes iestādēs un struktūrvienībās.

4 Ņemot vērā izmaiņas saistošajos normatīvajos aktos un tajos ietvertajām prasībām
un  četru personu iesniegumus, Dome pieņēma lēmumu iznomāt divām personai rūpnie-
ciskās zvejas tiesības Luksta ezerā ar zvejas tīklu garumu 30 metri vai vienu murdu uz
vienu gadu, noslēdzot zvejas nomas līgumu ar Apes novada domi. Noteikt nomas maksu
par zvejas tiesībām Luksta ezerā, izejot no aprēķina – zivju tīkls, par katriem 5 m (iek-
šējos ūdeņos) 2,85 EUR apmērā gadā; kopā par 30 metriem – 17,10 EUR gadā. Iznomāt
vienai personai rūpnieciskās zvejas tiesības Zvārtavas ezerā ar zvejas tīklu garumu 30
metri vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu
uz vienu gadu, noslēdzot zvejas nomas līgumu ar Apes novada domi. Noteikt nomas
maksu par zvejas tiesībām Zvārtavas ezerā, izejot no aprēķina – zivju tīkls, par katriem
5 m (iekšējos ūdeņos) 2,85 EUR apmērā gadā; kopā par 30 metriem - par vienu murdu
ar 30 metru sētas kopgarumu – 17,10 EUR gadā. Izbeigt nomas attiecības ar vienu per-
sonu rūpnieciskās zvejas tiesības Luksta ezerā ar zvejas tīklu garumu 25 metri vai vienu
murdu uz vienu gadu, laužot zvejas nomas līgumu ar Apes novada domi un atmaksājot
iemaksāto nomas maksu.

4 Ņemot vērā objektīvo situāciju un prognozējamās izmaksas, nododot Apes novada
pašvaldības funkciju Alūksnes novada pašvaldībai par sabiedriskās kārtības nodrošinā-
šanu, apkarojot žūpību un netiklību, slēdzot līgumu ar Alūksnes novada pašvaldības po-
liciju, Dome pieņēma lēmumu atcelt domes 18.12.2014. lēmumu Nr.243 (prot.Nr.18,
14.p.) “Par valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanu Alūksnes novada pašvaldībai”. 

4 Dome pieņēma lēmumu piešķirt papildus finansējumu EUR 376,00 apmērā XI
Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku ēdināšanai.

4 Pamatojoties uz Apes novada pensionāru biedrības „Iesim kopā” biedrības iesnie-
gumu, Dome pieņēma lēmumu piešķirt Apes novada pensionāru biedrības „Iesim kopā”
priekšfinansējumu Borisa un Ināras Teterevu fonda projekta „Palīdzība līdzcilvēkiem”
projektam „Palīdzība līdzcilvēkiem Trapenē” realizācijai nepieciešamo līdzfinansējumu
EUR 915,00. Pēc projekta realizācijas priekšfinansējumu atgriezt Apes novada domes
budžetā.

4 Ņemot vērā Ukrainas rajonu un apgabalu asociācijas Latvijas Pašvaldību savienībai
adresētajā 2015.gada 12.maija vēstulē izteikto lūgumu sniegt palīdzību medikamentu un
aprīkojuma iegādei Ukrainas Čerņigovas apgabala kara hospitālim un ārstniecības iestā-
dēm, Dome pieņēma lēmumu piešķirt līdzekļus EUR 300 apmērā no Apes novada domes
rezerves fonda līdzekļiem biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts“ humānās palīdzības
sniegšanai Ukrainas Čerņigovas apgabala kara hospitālim un ārstniecības iestādēm, pār -
skaitot tos uz Latvijas Sarkanā Krusta ziedojuma kontu. Pilnvarot Latvijas Pašvaldību
savienību tās priekšsēža Andra  Jaunsleiņa personā noslēgt humānās palīdzības sniegša-
nas līgumu ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts“. Pieņemt zināšanai, ka Latvjas Paš-
valdību savienība sadarbībā ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts“ koordinēs medika-
mentu un preču iegādi un piegādi Ukrainas Čerņigovas apgabala kara hospitālim un ārst-
niecības iestādēm.

4 Izvērtējot Apes novada domes rīcībā esošo informāciju un SIA „VCG ekspertu
grupa” 2015.gada 19.jūnija  ziņojumu „Par nekustamā īpašuma Apes novadā, Gaujienas
pagastā „Kalnsētas” tirgus vērtības aprēķināšanu”, Dome pieņēma lēmumu nodot atsa-

vināšanai apbūvētu zemes vienību Apes novada, Gaujienas pagasta „Kalnsētas”, LV-
4339, kas  sastāv no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3648 007 0062 ar platību
0,4165 ha, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
Apstiprināt nekustamā īpašuma Apes novada, Gaujienas pagasta „Kalnsētas” LV-4339,
kadastra  Nr. 3648 007 0062 pārdošanas brīvo cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu –
EUR 700,00. Pēc nosacītās cenas apstiprināšanas personai, kurai ir apbūvēta zemes ga-
bala pirmpirkuma tiesības nosūtīt atsavināšanas paziņojumu.

4 Izvērtējot Apes novada domes rīcībā esošo informāciju un SIA „VCG ekspertu
grupa” 2015.gada 19.jūnija  ziņojumu „Par nekustamā īpašuma Apes novadā, Trapenes
pagastā „Ozolkalni 2” tirgus vērtības aprēķināšanu”, Dome pieņēma lēmumu nodot at-
savināšanai apbūvētu zemes vienību Apes novada, Trapenes pagasta „Ozolkalni 2”, LV-
4348, kas  sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3684 002 0095 ar platību
11,64 ha, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
Apstiprināt nekustamā īpašuma Apes novada, Trapenes pagasta „Ozolkalni 2” LV-4348,
kadastra Nr. 3684 002 0095 pārdošanas brīvo cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu –
EUR 14 700,00.

Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma
naudas dzēšanu

4 Pamatojoties uz LR Uzņēmumu reģistra lēmumu Nr. KMR 000704316734, kas
publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 10.01.2014. Nr.7/5066, kurā sniegta oficiāla in-
formācija, ka Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Līzespasts” izslēgta no komercreģistra
ar 07.01.2014. Apes novada nodokļu administratore - Apes novadam piekritīgo nodokļu
administrēšanu normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros, rosina pieņemt at-
tiecīgu lēmumu. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo  daļu,
pašvaldību budžetos ieskaitāmos nekustāmā īpašuma  parādus, kā arī ar tiem  saistītās
nokavējuma naudas šā panta pirmajā  daļā noteiktajos gadījumos  dzēš attiecīgā pašval-
dība, papildus iepriekš minētajam likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta cetur-
tajā daļā ir noteikts,  arī, ka VID un attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā
mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu.  Dome pieņēma lēmumu
dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu un nokavējuma naudu:

4 Apes novada dome konstatējusi, ka viena persona ir mirusi, viņas mantinieki ir
zaudējuši nomas pirmtiesības uz īpašumu „Krampji-3”, ar 2013.gada 1.janvāri, kas pa-
matots ar Apes novada domes Zemes komisijas lēmumu ZK-63 no 14.05.2015. Pamato-
joties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu, likuma „Par nodokļiem
un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka nodokļu parādi dzēšami
fiziskai personai, nodokļu maksātājam, viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no man-
tiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas. Apes no-
vada nodokļu administratore - Apes novadam piekritīgo nodokļu administrēšanu norma-
tīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros rosina pieņemt attiecīgu lēmumu. Dome
pieņēma lēmumu dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu un nokavējuma naudu:

4 Par Elīnas Zālītes pieminekļa atjaunošanu
Dome pieņēma lēmumu uzsākt novadnieces, rakstnieces Elīnas Zālītes pieminekļa at-

jaunošanu un uzdot Apes pilsētas un Apes pagasta vēstures liecību glabātājai Dianai Lie-
piņai organizēt pieminekļa atjaunošanas procesu.

4 Par vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Apes novada paš -
valdībā

Saskaņā ar Ministru kabineta 26.05.2015. noteikumiem Nr.260 “Kārtība, kādā paš -
valdībām 2015.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju Valsts un pašvaldību vienoto klientu
apkalpošanas centru tīkla izveidei reģionu un novadu nozīmes attīstības centros”, ņemot
vērā  noteikto prioritāti, ka atbalstāmi ir vienotie klientu apkalpošanas centri vietās, kuras
ģeogrāfiski izvietotas tālāk no reģionālas vai nacionālas nozīmes centriem,  Apes novada
pašvaldībai tie ir Valmiera un Gulbene, kas atrodas vairāk kā 80 kilometru attālumā un
novada iedzīvotājiem izmantojot  sabiedrisko transportu uz  Gulbeni vienas dienas laikā
nav iespējams nokļūt turp un atpakaļ, Dome pieņēma lēmumu izveidot Vienotu valsts un
pašvaldības klientu apkalpošanas centru (turpmāk tekstā VVPKAC) Apes novada pašval-
dībā, domes ēkā, ar adresi Stacijas 2, Ape, Apes novads, LV 4337. Nodrošināt līdzfinan-
sējumu VVPKAC izveidei un uzturēšanai: Izveidošanas vai pielāgošanas un aprīkošanas
(vienreizējās) izmaksas 30 % apmērā pret valsts dotāciju EUR 10 000, Finansējums Apes
novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta rezerves konts; Uzturēšanas (ikgada mēneša)
izmaksas 50% apmērā pret 300,- EUR ikmēneša valsts dotāciju; Nodarbināto atlīdzība
(ikgada  mēneša izmaksas) līdz 50% apmērā pret 500,- EUR ikmēneša valsts dotāciju.

23.jūlijā notika kārtējā Apes novada domes sēde
4 Dome pieņēma lēmumu rīkot Apes novada pašvaldības pasākumu – Amatnieku

tirgus (turpmāk tekstā „Tirgus”) Apes pilsētas svētkos, š. g. 22.augustā:  Ganību  ielā,
Apē, no plkst. 8:00 līdz 14:00.

4 Pamatojoties uz Apes novada tūrisma darba organizatores Sanitas Sproģes  iesnie-
gumu, Dome pieņēma lēmumu apstiprināt pārdošanas cenu: skārienjūtīgajām pildspal-
vām ar Gaujienas logo bez PVN  EUR 0.99, ar  PVN  EUR 1.20.
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V. �NEIDERE  Krampji-3  EUR 181,73 EUR 117,50  EUR 299,23 
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Par Apes novada domes Finanšu un grāmatvedības uzskaitē  esošo šaubīgo, 
neatgūstamo debitoru sarakstu apstiprināšanu

Dome pieņēma lēmumu apstiprināt Apes novada domes Finanšu un grāmatvedības 
uzskaitē esošos šaubīgo un neatgūstamo debitoru sarakstus uz 19.11.2015., norakstot 
bezcerīgo debitoru uzkrājumu  summu EUR 560.95. Apes novada bezcerīgie debitoru 
parādi ir komunālo pakalpojumu un zemes nomas nemaksāšana un parāds nav 
piedzenams, jo līgumslēdzējs miris vai parāds vecāks par 10 gadiem un saskaņā ar 
Civillikumu nav piedzenams.

Par tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Alūksnes slimnīca”
2015.gada 1.janvārī stājās spēkā Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 

pārvaldības likums (turpmāk – Likums). Saskaņā ar minētā Likuma pārejas noteikumu 
11.punktu Publiskas personas augstākā lēmējinstitūcija saskaņā ar šā likuma 7.pantu 
līdz 2016.gada 1.janvārim pieņem lēmumu par tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībās. 
Likuma 7.panta pirmajā daļā noteikts, ka publiskai personai ir pienākums ne retāk kā 
reizi piecos gados pārvērtēt katru tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā un atbilstību šā 
likuma 4.panta nosacījumiem. Šo prasību nepiemēro, ja likumā ir noteikts, ka attiecīgās 
kapitālsabiedrības kapitāla daļas vai akcijas nav atsavināmas. Minētā panta otrajā daļā 
noteikts, ka lēmumu par publiskas personas līdzdalības saglabāšanu kapitālsabiedrībās 
pieņem attiecīgās publiskās personas augstākā lēmējinstitūcija. Lēmumā ietver:

1) vērtējumu attiecībā uz atbilstību šā likuma 4.panta nosacījumiem;
2) vispārējo stratēģisko mērķi.

Dome pieņēma lēmumu atzīt Apes novada pašvaldības līdzdalību SIA “Alūksnes 
slimnīca” par atbilstošu Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 
pārvaldības likuma 4.panta nosacījumiem; Noteikt, ka SIA “Alūksnes slimnīca” 
vispārējais stratēģiskais mērķis ir nodrošināt iedzīvotāju medicīnisko aprūpi atbilstoši 
valdības un pašvaldības apstiprinātajai veselības aprūpes bāzes programmai.

Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu
Apes novada dome konstatējusi, ka zemāk minētās fiziskās personas-nomnieki, zemes 

lietotāji ir miruši un lietošanas tiesības uz īpašumu ir izbeigušās. Pamatojoties uz likuma 
„Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 
25.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka nodokļu parādi dzēšami fiziskai personai, 
nodokļu maksātājam, viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu 
parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas. Apes novada nodokļu administratore - 
Apes novadam piekritīgo nodokļu administrēšanu normatīvajos aktos noteiktās kompetences 
ietvaros  rosina pieņemt attiecīgu lēmumu. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem  un nodevām” 
25.panta trešo  daļu, pašvaldību budžetos ieskaitāmos nekustāmā īpašuma  parādus, kā arī ar 
tiem  saistītās nokavējuma naudas šā panta pirmajā  daļā noteiktajos gadījumos  dzēš attiecīgā 
pašvaldība, papildus iepriekš minētajam likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta 
ceturtajā daļā ir noteikts,  arī, ka VID un attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā 
mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu.

Dome pieņēma lēmumu dzēst nekustamā īpašuma nodokļa  pamatparādu un nokavējuma 
naudu:

 Persona
 Nomnieks

Nekustāmais īpašums  Pamatparāds
        euro

Nokavējuma 
Nauda-euro

Kopā
     euro

Lielgalvis Ziedonis
nomnieks

Graudiņi
Kad Nr. 36250030157

    7.60
(2001. -2004.)

    7.58     15.18

Lielgalvis Ziedonis
nomnieks

Sūnekļi
Kad Nr.36250030083

   386.42
/2000.-2003./

  385.09  771.51

Kozlovs Viktors
nomnieks

Noriņas
Kad. Nr. 36250030131

  160.72
 /1999-2008/

  158.15 318.87

Melgalvis Kārlis Kalnalāči
Kad.Nr. 36840060014

  68.44
/2004./

  68.43 136.87

Kristovska Astra Jaunkristiņi
Kad Nr. 36840030531

  21.64
/2005.-4.cet./

  21.00  42.64

Kristovska Astra Kristiņi
Kad.Nr. 36840030184

   24.23
/2005.-4.cet/

  24.20  48.43

Kauliņš Viktors Mauriņi
Kad.Nr. 36840020111

  83.93
/2001.-2007./

 82.00 165.93

Jēģeris Indulis Lejasleiši-2
Kad.Nr.0030297

  24.97
/2002.-2008./

 24.60  49.57

Jēģeris 
Indulis

Lejasleiši  Ēka-5.85
/2010.-2011./
Zeme-22.61
/2002.-2008./

  4.89

21.27

10.74

43.88

Klempnere Olga Birznieki-2
Kad.Nr. 36840070063

 48.02
/2001-2007/

47.00 95.02

Karole  Lilita Vilkābeles
Kad.Nr.36840030274

 21.45
/2002-2008/

 19.20 40.65

Gordejeva Ruta Virsvārkales
Kad. Nr. 36840020088

  14.06
/2005./

 14.06  28.12

Kola Ligita Zaķusala
Kad.Nr. 020134

 39.58
/1999-2004/

 38.00  77.58

Siča Ausma Druviņas
Kad.Nr. 36840020102

10.10
/2007-2008/

10.00 20.10

Veršiņina
Marija

Tilderi-1
Kad.Nr. 36900010062

 39.60
/2001-2007/

 39.00 78.60

Boka Ādolfs Kornetes
Kad.Nr. 36900060040

  0.42
/2007./

 0.42 0.84

Kopā 979.64 964.89 1944.53

Par dāvanu piešķiršanu 
Pamatojoties uz Apes novada domes 28.11.2013.noteikumiem ”Par godalgām, naudas 

balvām un materiālo palīdzību Apes novadā” (sēdes protokols Nr.20, 2.punkts), Dome 
pieņēma lēmumu piešķirt dāvanas Ziemassvētkos Apes novada pirmsskolas vecuma 
bērniem un skolas vecuma bērniem, kuri mācās Apes novada vispārizglītojošās mācību 
iestādēs līdz 4.klasei ieskaitot, un Bērnu sociālās aprūpes centra “Gaujiena” klientiem. 
Dāvana Ziemassvētkos tiek izsniegta mantiski – Ziemassvētku saldumu paciņas veidā, 
vērtībā līdz 3,00 EUR. Noteikt Apes novada Sociālo dienestu par atbildīgo iestādi lēmuma 
izpildei.

Pamatojoties uz Apes novada domes 26.02.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.3/2015. 
„Apes novada pašvaldības budžets 2015.gadam”, Dome pieņēma lēmumu piešķirt  dāvanas 
Ziemassvētkos Apes novada senioriem vecākiem par 80 gadiem. Dāvana Ziemassvētkos 
tiek izsniegta mantiski – Ziemassvētku saldumu paciņas veidā, vērtībā līdz 4,50 EUR. 
Noteikt Apes novada Sociālo dienestu par atbildīgo iestādi lēmuma izpildei.

Par tirdzniecības maksas apstiprināšanu kalendāram „Apes novads 2016” 
Dome pieņēma lēmumu apstiprināt tirdzniecības maksu: „Apes novads 2016” 

kalendāram: Bez PVN – 1,14 EUR; Ar PVN – 1,38 EUR. Kalendārus var iegādāties 
Gaujienas un Apes tūrisma informācijas centros.

Par Apes novada domes apbalvojumu  
Dome pieņēma lēmumu apstiprināt Apes novada domes Izglītības, kultūras un sporta 

komitejas  12.11.2015. lēmumu „Par  Apes novada domes apbalvojumu “Gada cilvēks 
2015”” un apstiprināt personu sarakstu  Apes novada domes apbalvojumam Gada balva 
sportā.

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. Kārtējā Apes novada domes sēde notiks 
30.12.2015. pulksten 10:00, Apes novada domē.

LAD informē
Lauku atbalsta dienests izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu no 2016.gada 

4.janvāra līdz 2016.gada 4.februārim apakšpasākumos: -“Atbalsts ieguldījumiem 
lauku saimniecībās”; „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”; „Atbalsts ieguldījumiem 
lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.  Vairāk informācijas:  
www.lad.gov.lv

Ieteikums neaktīvajiem saimnieciskās darbības veicējiem
Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka arī neaktīvajiem 

saimnieciskās darbības veicējiem, kuru aprēķinātais iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis no 2015. gada saimnieciskās darbības ienākuma ir mazāks nekā 
50 EUR, 2016.gadā būs pienākums samaksāt minimālo nodokli 50 EUR apmērā. 
Tādēļ, lai izvairītos no nelietderīgiem izdevumiem nodokļu nomaksas jomā, VID 
aicina tos saimnieciskās darbības veicējus, kuri pēdējo gadu laikā ar to vairs 
aktīvi nenodarbojas un ir pieņēmuši lēmumu to arī vairs neatsākt, savlaicīgi - 
līdz šī gada beigām - informēt VID par savas saimnieciskās darbības izbeigšanu. 

Veidlapa “Ziņojums par nodokļu maksātāju izslēgšanu no Nodokļu maksātāju 
reģistra” ir pieejama VID mājaslapas sadaļā “Veidlapas un iesniegumi” – “Nodokļu 
maksātāju reģistrācija”. Šo informāciju var iesniegt arī attālināti, izmantojot VID 
Elektroniskās deklarēšanās sistēmu, aizpildīto veidlapu “Nodokļu maksātāju 
reģistrācija” noskenējot un iesniedzot elektroniski.  

Zemnieku un zvejnieku saimniecības īpašniekiem atgādinām, ka zemnieku un 
zvejnieku saimniecības likvidācijas process ir atšķirīgs no VID reģistrētas saimnieciskās 
darbības izbeigšanas procesa un to kārto Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā. 
Informācija par zemnieku vai zvejnieku saimniecības likvidāciju pieejama Latvijas 
Republikas Uzņēmumu reģistra mājaslapas www.ur.gov.lv sadaļā “UR Reģistri / Kā 
likvidēt uzņēmumu / Individuālā uzņēmuma, zemnieku vai zvejnieku saimniecības 
likvidācija”.

Vēršam uzmanību, ka saimnieciskās darbības veicējam minimālais nodoklis 
(50 EUR) nav jāmaksā, ja:

- taksācijas gadā par darbiniekiem ir veikti iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
maksājumi vai valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, vai valsts sociālās 
apdrošināšanas iemaksas par sevi kā pašnodarbinātu personu;

- taksācijas gadā ir reģistrēta vai izbeigta saimnieciskā darbība vai pabeigts 
likvidācijas process;

- saimnieciskā darbība reģistrēta pirmstaksācijas gadā.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām nodokļu maksātājus zvanīt uz VID 

nodokļu un muitas informatīvo tālruni 67120000, vērsties kādā no VID klientu 
apkalpošanas centriem vai uzdot jautājumus rakstiski VID mājaslapas www.vid.gov.
lv sadaļā “Kontakti”.

Aicinām izmantot e-pakalpojumu sniegtās iespējas
Pieradumam ir liels spēks, tā varētu teikt par tik ierasto veidu saņemt nekustamā 

īpašuma nodokļa (NĪN) maksāšanas paziņojumu (MP) pasta kastītē papīra formātā. 
Taču nekad nav par vēlu padomāt un aizdomāties, ka aiz loga ir 21.gadsimts, kurā 
daudzas lietas tiek darītas mūsdienīgāk. 

Aicinām iedzīvotājus (gan fiziskas, gan juridiskas personas) izmantot iespēju 
maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli saņemt elektroniski e-pastā, 
jo tas ir ātrāk, ērtāk, drošāk, videi draudzīgāk un jā, arī mūsdienīgāk. Elektroniskajam 
maksāšanas paziņojumam iespējams pieteikties portālā www.epakalpojumi.lv.

Informējam, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem tiek nodrošināta 
iespēja pieteikties saņemt atgādinājumu par nekustamā īpašuma nodokļa 
apmaksas termiņa tuvošanos e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni 
(SMS). Atgādinājuma vēstule uz norādīto e-pastu tiks izsūtīta septiņas dienas pirms 
maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā.
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Domē pieņemto lēmumu apskats

26.jūnijā notika kārtējā 
Apes novada domes sēde

4 Dome pieņēma lēmumu apstiprināt Apes novada domes 2014.gada publisko pār-
skatu. Aicinām iepazīties ar 2014.gada darbības rezultātiem www.apesnovads.lv

4 Dome pieņēma lēmumu apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 9/2015 „Par aizlie-
gumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Apes novadā” un to paskaidrojuma rak-
stu, pieņēma lēmumu precizēt Apes novada domes 2015.gada 26.marta saistošos noteiku-
mus Nr. 5/2015 „Par sabiedrisko kārtību Apes novadā”, kā arī pieņēma lēmumu apstiprināt
saistošos noteikumus Nr.10/2015 „Par maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa no-
teikšanu Apes novadā” un to paskaidrojuma rakstu. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar
Apes novada domes informatīvā izdevuma 2015. gada augusta numura publicēšanu.

4 Pamatojoties uz Ivara Ķelpa iesniegumu, Dome pieņēma lēmumu atbrīvot Ivaru
Ķelpi no Apes novada domes Vides komisijas locekļa un Pašvaldības īpašumu atsavinā-
šanas komisijas locekļa pienākumu veikšanas ar 01.07.2015. 

4 Saskaņā ar Apes Tautas nama vadītājas Ilvas Sāres iesniegumu un SIA “Maritec”
Aktu Nr.050615/A-1, par nepieciešamību veikt elektroizolācijas pretestības mērījumus
Apes Tautas nama ēkā, Dome pieņēma lēmumu piešķirt finansējumu Apes Tautas namam
EUR 438,63 apmērā. Finansējuma avots – Apes Tautas nama budžeta līdzekļi.

4 Izvērtējot pašvaldībai piekrītoša zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
36050061218 iespējamību izmantot kā atsevišķu zemes gabalu, konstatēts, ka tā konfi-
gurācija nepieļauj veikt uz šī zemes gabala būvniecību atbilstoši Apes novada apbūves
noteikumiem. Dome pieņēma lēmumu noteikt, ka zemes gabals ar kadastra apzīmējumu
36050061218 ir zemes starpgabals.

4 Izskatot vienas personas iesniegumu, Dome pieņēma lēmumu sagatavot Apes no-
vada pašvaldībai piekrītošu zemes starpgabalu ar kadastra apzīmējumu 36050061218,
ar platību 0,1428 ha, nodošanai atsavināšanai.

4 Dome pieņēma lēmumu par nekustamā īpašuma „Blīgzne 2”, īpašuma kadastra
Nr. 36840040013, Trapenes pagasts, Apes novads, LV-4348 izsoles noteikumu apstipri-
nāšanu, par nekustamā īpašuma „Brūži 4”, īpašuma kadastra Nr. 36840080015, Trapenes
pagasts, Apes novads, LV-4348 izsoles noteikumu apstiprināšanu, par nekustamā īpašuma
„Ezermalas”, īpašuma kadastra Nr. 36900010129, Virešu pagasts, Apes novads, LV-4355
izsoles noteikumu apstiprināšanu.

4 Saskaņā ar biedrības „Latvijas Politiski represēto apvienība” iesniegumu, Dome
pieņēma lēmumu sniegt finansiālu atbalstu Latvijas Politiski represēto apvienībai, pie-
šķirot EUR 70,- Apes novadā dzīvojošo politiski represēto personu dalībai Latvijas Po-
litiski represēto apvienības rīkotajā politiski represēto personu salidojumā Ikšķilē, š.g.
22.augustā. Nodrošināt transportu Apes novada represētajām personām uz politiski rep-
resēto personu salidojumu Ikšķilē, š.g. 22.augustā.

4 Dome pieņēma lēmumu par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Apes novada
domes administrācijā un domes iestādēs un struktūrvienībās.

4 Ņemot vērā izmaiņas saistošajos normatīvajos aktos un tajos ietvertajām prasībām
un  četru personu iesniegumus, Dome pieņēma lēmumu iznomāt divām personai rūpnie-
ciskās zvejas tiesības Luksta ezerā ar zvejas tīklu garumu 30 metri vai vienu murdu uz
vienu gadu, noslēdzot zvejas nomas līgumu ar Apes novada domi. Noteikt nomas maksu
par zvejas tiesībām Luksta ezerā, izejot no aprēķina – zivju tīkls, par katriem 5 m (iek-
šējos ūdeņos) 2,85 EUR apmērā gadā; kopā par 30 metriem – 17,10 EUR gadā. Iznomāt
vienai personai rūpnieciskās zvejas tiesības Zvārtavas ezerā ar zvejas tīklu garumu 30
metri vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu
uz vienu gadu, noslēdzot zvejas nomas līgumu ar Apes novada domi. Noteikt nomas
maksu par zvejas tiesībām Zvārtavas ezerā, izejot no aprēķina – zivju tīkls, par katriem
5 m (iekšējos ūdeņos) 2,85 EUR apmērā gadā; kopā par 30 metriem - par vienu murdu
ar 30 metru sētas kopgarumu – 17,10 EUR gadā. Izbeigt nomas attiecības ar vienu per-
sonu rūpnieciskās zvejas tiesības Luksta ezerā ar zvejas tīklu garumu 25 metri vai vienu
murdu uz vienu gadu, laužot zvejas nomas līgumu ar Apes novada domi un atmaksājot
iemaksāto nomas maksu.

4 Ņemot vērā objektīvo situāciju un prognozējamās izmaksas, nododot Apes novada
pašvaldības funkciju Alūksnes novada pašvaldībai par sabiedriskās kārtības nodrošinā-
šanu, apkarojot žūpību un netiklību, slēdzot līgumu ar Alūksnes novada pašvaldības po-
liciju, Dome pieņēma lēmumu atcelt domes 18.12.2014. lēmumu Nr.243 (prot.Nr.18,
14.p.) “Par valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanu Alūksnes novada pašvaldībai”. 

4 Dome pieņēma lēmumu piešķirt papildus finansējumu EUR 376,00 apmērā XI
Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku ēdināšanai.

4 Pamatojoties uz Apes novada pensionāru biedrības „Iesim kopā” biedrības iesnie-
gumu, Dome pieņēma lēmumu piešķirt Apes novada pensionāru biedrības „Iesim kopā”
priekšfinansējumu Borisa un Ināras Teterevu fonda projekta „Palīdzība līdzcilvēkiem”
projektam „Palīdzība līdzcilvēkiem Trapenē” realizācijai nepieciešamo līdzfinansējumu
EUR 915,00. Pēc projekta realizācijas priekšfinansējumu atgriezt Apes novada domes
budžetā.

4 Ņemot vērā Ukrainas rajonu un apgabalu asociācijas Latvijas Pašvaldību savienībai
adresētajā 2015.gada 12.maija vēstulē izteikto lūgumu sniegt palīdzību medikamentu un
aprīkojuma iegādei Ukrainas Čerņigovas apgabala kara hospitālim un ārstniecības iestā-
dēm, Dome pieņēma lēmumu piešķirt līdzekļus EUR 300 apmērā no Apes novada domes
rezerves fonda līdzekļiem biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts“ humānās palīdzības
sniegšanai Ukrainas Čerņigovas apgabala kara hospitālim un ārstniecības iestādēm, pār -
skaitot tos uz Latvijas Sarkanā Krusta ziedojuma kontu. Pilnvarot Latvijas Pašvaldību
savienību tās priekšsēža Andra  Jaunsleiņa personā noslēgt humānās palīdzības sniegša-
nas līgumu ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts“. Pieņemt zināšanai, ka Latvjas Paš-
valdību savienība sadarbībā ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts“ koordinēs medika-
mentu un preču iegādi un piegādi Ukrainas Čerņigovas apgabala kara hospitālim un ārst-
niecības iestādēm.

4 Izvērtējot Apes novada domes rīcībā esošo informāciju un SIA „VCG ekspertu
grupa” 2015.gada 19.jūnija  ziņojumu „Par nekustamā īpašuma Apes novadā, Gaujienas
pagastā „Kalnsētas” tirgus vērtības aprēķināšanu”, Dome pieņēma lēmumu nodot atsa-

vināšanai apbūvētu zemes vienību Apes novada, Gaujienas pagasta „Kalnsētas”, LV-
4339, kas  sastāv no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3648 007 0062 ar platību
0,4165 ha, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
Apstiprināt nekustamā īpašuma Apes novada, Gaujienas pagasta „Kalnsētas” LV-4339,
kadastra  Nr. 3648 007 0062 pārdošanas brīvo cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu –
EUR 700,00. Pēc nosacītās cenas apstiprināšanas personai, kurai ir apbūvēta zemes ga-
bala pirmpirkuma tiesības nosūtīt atsavināšanas paziņojumu.

4 Izvērtējot Apes novada domes rīcībā esošo informāciju un SIA „VCG ekspertu
grupa” 2015.gada 19.jūnija  ziņojumu „Par nekustamā īpašuma Apes novadā, Trapenes
pagastā „Ozolkalni 2” tirgus vērtības aprēķināšanu”, Dome pieņēma lēmumu nodot at-
savināšanai apbūvētu zemes vienību Apes novada, Trapenes pagasta „Ozolkalni 2”, LV-
4348, kas  sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3684 002 0095 ar platību
11,64 ha, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
Apstiprināt nekustamā īpašuma Apes novada, Trapenes pagasta „Ozolkalni 2” LV-4348,
kadastra Nr. 3684 002 0095 pārdošanas brīvo cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu –
EUR 14 700,00.

Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma
naudas dzēšanu

4 Pamatojoties uz LR Uzņēmumu reģistra lēmumu Nr. KMR 000704316734, kas
publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 10.01.2014. Nr.7/5066, kurā sniegta oficiāla in-
formācija, ka Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Līzespasts” izslēgta no komercreģistra
ar 07.01.2014. Apes novada nodokļu administratore - Apes novadam piekritīgo nodokļu
administrēšanu normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros, rosina pieņemt at-
tiecīgu lēmumu. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo  daļu,
pašvaldību budžetos ieskaitāmos nekustāmā īpašuma  parādus, kā arī ar tiem  saistītās
nokavējuma naudas šā panta pirmajā  daļā noteiktajos gadījumos  dzēš attiecīgā pašval-
dība, papildus iepriekš minētajam likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta cetur-
tajā daļā ir noteikts,  arī, ka VID un attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā
mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu.  Dome pieņēma lēmumu
dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu un nokavējuma naudu:

4 Apes novada dome konstatējusi, ka viena persona ir mirusi, viņas mantinieki ir
zaudējuši nomas pirmtiesības uz īpašumu „Krampji-3”, ar 2013.gada 1.janvāri, kas pa-
matots ar Apes novada domes Zemes komisijas lēmumu ZK-63 no 14.05.2015. Pamato-
joties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu, likuma „Par nodokļiem
un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka nodokļu parādi dzēšami
fiziskai personai, nodokļu maksātājam, viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no man-
tiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas. Apes no-
vada nodokļu administratore - Apes novadam piekritīgo nodokļu administrēšanu norma-
tīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros rosina pieņemt attiecīgu lēmumu. Dome
pieņēma lēmumu dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu un nokavējuma naudu:

4 Par Elīnas Zālītes pieminekļa atjaunošanu
Dome pieņēma lēmumu uzsākt novadnieces, rakstnieces Elīnas Zālītes pieminekļa at-

jaunošanu un uzdot Apes pilsētas un Apes pagasta vēstures liecību glabātājai Dianai Lie-
piņai organizēt pieminekļa atjaunošanas procesu.

4 Par vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Apes novada paš -
valdībā

Saskaņā ar Ministru kabineta 26.05.2015. noteikumiem Nr.260 “Kārtība, kādā paš -
valdībām 2015.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju Valsts un pašvaldību vienoto klientu
apkalpošanas centru tīkla izveidei reģionu un novadu nozīmes attīstības centros”, ņemot
vērā  noteikto prioritāti, ka atbalstāmi ir vienotie klientu apkalpošanas centri vietās, kuras
ģeogrāfiski izvietotas tālāk no reģionālas vai nacionālas nozīmes centriem,  Apes novada
pašvaldībai tie ir Valmiera un Gulbene, kas atrodas vairāk kā 80 kilometru attālumā un
novada iedzīvotājiem izmantojot  sabiedrisko transportu uz  Gulbeni vienas dienas laikā
nav iespējams nokļūt turp un atpakaļ, Dome pieņēma lēmumu izveidot Vienotu valsts un
pašvaldības klientu apkalpošanas centru (turpmāk tekstā VVPKAC) Apes novada pašval-
dībā, domes ēkā, ar adresi Stacijas 2, Ape, Apes novads, LV 4337. Nodrošināt līdzfinan-
sējumu VVPKAC izveidei un uzturēšanai: Izveidošanas vai pielāgošanas un aprīkošanas
(vienreizējās) izmaksas 30 % apmērā pret valsts dotāciju EUR 10 000, Finansējums Apes
novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta rezerves konts; Uzturēšanas (ikgada mēneša)
izmaksas 50% apmērā pret 300,- EUR ikmēneša valsts dotāciju; Nodarbināto atlīdzība
(ikgada  mēneša izmaksas) līdz 50% apmērā pret 500,- EUR ikmēneša valsts dotāciju.

23.jūlijā notika kārtējā Apes novada domes sēde
4 Dome pieņēma lēmumu rīkot Apes novada pašvaldības pasākumu – Amatnieku

tirgus (turpmāk tekstā „Tirgus”) Apes pilsētas svētkos, š. g. 22.augustā:  Ganību  ielā,
Apē, no plkst. 8:00 līdz 14:00.

4 Pamatojoties uz Apes novada tūrisma darba organizatores Sanitas Sproģes  iesnie-
gumu, Dome pieņēma lēmumu apstiprināt pārdošanas cenu: skārienjūtīgajām pildspal-
vām ar Gaujienas logo bez PVN  EUR 0.99, ar  PVN  EUR 1.20.
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 D rz ji- kas 537,22 22,24 559,46 
 L zespasts - zeme 667,79 118,22 786,01 
 L zespasts - kas 63,41 2,03 65,44 
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Pamatpar ds euro Nokav juma nauda  
Kop  

V. �NEIDERE  Krampji-3  EUR 181,73 EUR 117,50  EUR 299,23 
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4 Dome pieņēma lēmumu izdarīt grozījumus domes 26.06.2015. lēmumā Nr. 121
(prot.Nr.8, 19.p.) “Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Apes novada domes admi-
nistrācijā un domes  iestādēs   un struktūrvienībās”.

4 Izskatot biedrības „Latvijas Mākslinieku savienība” iesniegumu, Dome pieņēma
lēmumu sagatavot Apes novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību ar kadastra apzī-
mējumu 36480010175 ar platību 0,1 ha un uz tā esošu būvi ar kadastra apzīmējumu
36480010175001, kas atrodas „Zvārtavas klēts”, Gaujienas pagastā, Apes novadā, no-
došanai atsavināšanai.

4 Lai nodrošinātu nepārtrauktu izglītības procesu Apes novada pašvaldības izglītības
iestādēs, Dome pieņēma lēmumu Apes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem
līdz 2015.gada 1.septembrim  pārskatīt, aktualizēt un iesniegt Apes novada domē izglītības
iestādēs nepieciešamo (deficīto) pedagogu amatu sarakstu. Noteikt, ka transporta izdevumi
nepieciešamo (deficīto) pedagogu amatiem tiek segti sekojošā kārtībā un apjomā: 

l Sabiedriskā transporta (izņemot taksometra pakalpojumus) izdevumi no dzīvesvie-
tas līdz izglītības iestādei un atpakaļ, nepārsniedzot EUR 40.00 mēnesī;

l Izdevumi par personīgā transportlīdzekļa izmantošanu (degvielas izdevumi) no-
kļūšanai darba vietā un atpakaļ, nepārsniedzot EUR 40.00 mēnesī.

l Noteikt, ka transporta izdevumu kompensācija nepieciešamo (deficīto) pedagogu
amatiem vienai izglītības iestādei nepārsniedz EUR 80.00 mēnesī.

4 Dome pieņēma lēmumu apstiprināt saistošos noteikumus Nr.11/2015 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Apes novadā” un to paskaidrojuma rakstu. Saistošie noteikumi
stājas spēkā ar Apes novada domes informatīvā izdevuma 2015. gada augusta numura
publicēšanu.

4 Ņemot vērā izmaiņas saistošajos normatīvajos aktos un tajos ietvertajām prasībām
un  vienas personas iesniegumu, izbeigt nomas attiecības ar vienu personu rūpnieciskās
zvejas tiesības Gaujienas pagasta Zvārtavas ezerā  ar zvejas tīklu garumu 50 metri uz
vienu gadu, laužot zvejas nomas līgumu ar Apes novada domi un atmaksājot iemaksāto
nomas maksu.

4 Par Apes novada pašvaldības Medību koordinācijas pastāvīgās
komisijas  izveidošanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 02.07.2014. rīkojumu Nr.322 „Par ārkārtējās si-
tuācijas izsludināšanu” par Āfrikas cūku mēra apkarošanas profilaktiskajiem pasāku-
miem, kas realizējami nekavējoties, Dome pieņēma lēmumu apstiprināt pastāvīgu Apes
novada pašvaldības Medību koordinācijas komisiju uz 4 gadiem šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs: Andris RUBINS Apes novada pašvaldības pārstāvis, Komisijas
locekļi: Ilgonis LOSĀNS Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimnie-
cības pārvaldes Lauku reģistra daļas vadītājs, Edgars VERŠELO Valsts meža dienesta Zie-
meļaustrumu virsmežniecības Gaujienas nodaļas vecākais mežzinis, Jānis PALKAVNIEKS
Mednieku savienības pārstāvis, Guntars PURAKALNS Lauksaimnieku  apvienības  pār-
stāvis, Arnis ČAMS Meža īpašnieku biedrības pārstāvis, Gvido SEMJONOVSApes medību
biedrības “Apes mednieku biedrība” pārstāvis. Apstiprināt Apes novada pašvaldības Medību
koordinācijas komisijas konsultantus šādā sastāvā: Andris KLēTNIEKS - Gaujienas pagasta
apsaimniekoto medību teritoriju medību biedrību “Pelēči”; “Kalnezers” pārstāvis, Juris
PUĻĻA Trapenes pagasta apsaimniekoto medību teritoriju pārstāvis, Andrejs PRINDULIS
Virešu pagasta apsaimniekoto medību teritoriju pārstāvis,  medību biedrības “Seski” pār-
stāvis,  Sandris CIPRUSS Lauku konsultāciju biroja konsultants Apes novadā.

4 Par valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanu Smiltenes novada
pašvaldībai

Apes novada dome pieņēma lēmumu no šā gada 1. septembra līdz šā gada 31.decem-
brim (ieskaitot) deleģēt Smiltenes novada pašvaldībai, nodokļu maksātāja reģistrācijas
Nr.90009067337, juridiskā adrese Smiltenes novada dome, Dārza iela 3, Smiltene, Smil-
tenes novads, LV-4729, no likuma „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 12.punktā
izrietošus pārvaldes uzdevumus sabiedriskās kārtības nodrošināšanā Apes novada teri-
torijā. Par Smiltenes novada pašvaldībai deleģēto funkciju apjomu un realizēšanas kārtību
informēsim turpmāk, tiklīdz tiks noslēgts līgums starp Apes novada domi un Smiltenes
novada pašvaldību. 

Domes lēmumu apskatu sagatavoja Ilze Ērmane. Ar pilnu lēmumu tekstu variet iepa-
zīties Apes novada domē, Stacijas ielā 2, kā arī mājas lapā www.apesnovads.lv, vietnē
ir pieejams arī sēdes audio ieraksts. Kārtējā Apes novada domes sēde notiks 27.08.2015.
plkst.14:00, Apes novada domē.

Publiskā pārskata apskats
Ilze ērmane, Sabiedrisko attiecību speciāliste

Apes novada dome 26. jūnija sēdē apstiprināja Apes novada domes publisko pārskatu
2014. gadam. Publiskais pārskats tiek veidots katru gadu, saskaņā ar Ministru Kabineta
noteikumos Nr.413 “Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” noteikto, kur jāat-
spoguļo iestādes kalendārā gada ietvaros finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti,
personāla sastāvs, komunikācija ar sabiedrību, kā arī nākamajā gadā plānotie pasākumi.

Publiskā pārskata pilna redakcija pieejama Apes novada domes mājaslapā www.ap-
esnovads.lv, savukārt šajā informatīvajā izdevumā ieskatam sniegsim daļu publiskajā
pārskatā atspoguļoto informāciju.

Noslēgtie projekti 2014. gadā 
4 2014.gadā noslēdzās Centrālā Baltijas jūras reģiona Interreg IVA pārrobežu sadar-

bības programmas projekta „Inovatīvi risinājumi veco laužu aprūpei mājās” („INNO-
CARE”) realizācija. Kopējais projekta finansējums EUR 35 245. Programmas finansē-
jums EUR 28 513. Pašvaldības līdzfinansējums EUR 6731. Projekta ietvaros tika uzla-
bota dzīves kvalitāte un lielāka drošība veciem cilvēkiem, kas dzīvo mājās, izmantojot
inovatīvas tehnoloģijas un metodes mājas aprūpē.

4 2014.gadā noslēdzās Eiropas Reģionālā attīstības fonda  (ERAF) projekta „Dzir-
navu ielas rekonstrukcija Apes pilsētā” realizācija. Kopējais finansējums – EUR
999 231, no tā ERAF finansējums – EUR 695 990, pašvaldības līdzfinansējums – EUR
275 397, valsts finansējums – EUR 27 843. Projekta ietvaros notika Dzirnavu ielas re-
konstrukcija.

4 2014.gadā noslēdzās Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas projekta „Iz-
pētīsim Zemi kopā ar bērniem un palīdzēsim to nosargāt” realizācija. Kopējais projekta
finansējums EUR 20 999 (100% programmas finansējums). Projekta ietvaros tika orga-
nizētas starptautiskās mobilitātes - pieredzes apmaiņas braucieni un gatavoti projekti par
dabu, foto safari.

4 2014.gadā noslēdzās Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētais projekts
„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Dāvja Ozoliņa
Apes vidusskolā”. Kopējais finansējums – EUR 225 455, programmas finansējums –
EUR 73 887, pašvaldības līdzfinansējums – EUR 151 567. Projekta ietvaros tika veikta
vidusskolas vienkāršota renovācija, kas nodrošinās siltumnīcefekta gāzu emisijas sa-
mazinājumu, tādejādi paaugstinot vidusskolas ēku kompleksa energoefektivitāti, sa-
mazinot siltumenerģijas patēriņu un sniedzot ieguldījumu apkārtējās vides stāvokļa
uzlabošanā.

4 2014.gadā noslēdzās Eiropas Savienības programmas INTERREG IVC projekta
„Kultūras un kultūras mantojuma pievienotā vērtība reģionālajā politikā tūrisma ilgtspē-
jība – CHARTS” realizācija. Kopējais projekta finansējums – EUR 10671, no tā pro-
grammas finansējums – EUR 9070, pašvaldības līdzfinansējums – EUR 1600. Projekts
fokusējas uz kultūras un mantojuma nozīmi, veidojot pievienoto vērtību reģionālajām
stratēģijām ilgtspējīgai tūrisma attīstībai un integrācijai vietējā, reģionālā, valsts un Ei-
ropas Savienības politikā.

4 2014.gadā noslēdzās Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas projekts
„Sadarbības tīkls jauniešu atbalstam vietējā kopienā” (LOGI-N). Kopējais finansē-
jums – EUR 20 886, programmas finansējums – EUR 15 599, pašvaldības līdzfinan-
sējums – EUR 5286. Projekta ietvaros tiek organizēti sadarbības tīkla veidošanas se-
mināri, apaļā galda diskusijas, sagatavoti un izdoti informatīvie materiāli, apkopota
un izplatīta labās prakses pieredze, izstrādātas vadlīnijas jauniešu atbalstam vietējā
kopienā.

4 2014.gadā noslēdzās Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) Leader programmas projekts „Apes novada sociālā dienesta alterna-
tīvo sociālo pakalpojumu telpas pilnveidošana”. Kopējais projekta finansējums – EUR
1795, programmas finansējums – EUR 1065, pašvaldības līdzfinansējums – EUR 729.
Projekta ietvaros iegādāta un uzstādīta duškabīne un iegādāta veļasmašīna.

Iesāktie projekti 2014. gadā un 2015. gadā turpināmie
4 Uzsākts un realizēts ELFLA LEADER projekts „Inventāra un aprīkojuma iegāde

Apes novada Gaujienas Tautas namam”. Kopējais projekta finansējums - EUR 3570,
programmas finansējums – EUR 2655, pašvaldības līdzfinansējums – EUR 914. Projekta
ietvaros Gaujienas tautas namam iegādāts projektors, mikserpults un galdi.

4 Uzsākts un realizēts Meža attīstības fonda projekts „Nāc un piesēdi Apē!”. Fonda
finansējums – EUR 510. Projekta ietvaros uzstādīti akmens soli pilsētā un galds ar soliem
BMX trasē.

4 Uzsākts un realizēts Valsts kultūrkapitāla fonda projekts „Deju kopas „Metenis”
dalība Eiropas tautas kultūras un mākslas festivālā Kielcē, Polijā”. Fonda finansējums
EUR 1800. 

4 Uzsākts realizēt ELFLA LEADER projekts „Profesionālās ievirzes kabinets Tra-
penē - kokapstrādes mācību klases izveide darbam ar rokas instrumentiem”. Kopējais
projekta finansējums EUR 3883, programmas finansējums – EUR 2888, pašvaldības
līdzfinansējums – EUR 994. Projekta ietvaros iekārtota galdniecības - amatniecības klase
Trapenes pamatskolā.

4 Uzsākts realizēt Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas projekts
„Pieredzes apmaiņas vizītes starp Latviju un Ziemeļvalstīm”. Kopējais projekta finan-
sējums EUR 8 677, programmas finansējums – EUR 4633, pašvaldības līdzfinansējums
– EUR 4044. Projekta ietvaros Apes novada administrācijas darbinieki dodas pieredzes
vizītēs uz Norvēģiju un Dāniju un tādējādi veicinās apmaiņu ar labās prakses piemēriem
pašvaldību administratīvā darba nodrošināšanā.

4 Uzsākts realizēt Nordplus programmas projekts „Uzņēmēju paaudze. Kopējais pro-
jekta finansējums EUR 22 960. (100% programmas finansējums). Projekta ietvaros
D.Ozoliņa Apes vidusskolas skolēni un skolotāji kopā ar Igaunijas un Somijas kolēģiem
kopīgās mobilitātes risinās un izzinās visu par un ap uzņēmējdarbību.

4 Trapenes pamatskola iesaistījusies starptautiskā ERASMUS+ mobilitātes projektā
„Share play”, kura ietvaros 8 partnervalstu skolas iepazīst citādu, radošu mācību procesu
caur spēlēm. Kopējais projekta finansējums EUR 34 700 (100% programmas finansē-
jums). Projekta ietvaros tiks organizētas starptautiskās mobilitātes - pieredzes apmaiņas
braucieni.

4 Uzsākts realizēt ERAF programmas projekts „Jaunu publisko interneta pieejas pun-
ktu izveide un esošo pilnveidošana iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai Apes no-
vadā”. Kopējais projekta finansējums EUR 28 700, programmas finansējums – EUR
24395, pašvaldības līdzfinansējums – EUR 3444, valsts finansējums – EUR 861. Projektā
plānots Apes pilsētā un Apes, Trapenes, Virešu un Gaujienas pagastos izveidot jaunus
un uzlabot esošos publiskos interneta pieejas punktus.

4 2015.gadā turpinās Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas
projekta „Kultūras mantojuma un dabas resursu izmantošana uzņēmējdarbības attīstībā
pierobežas reģionos” (Heritage Business) realizācija. Kopējais finansējums – EUR
57 245 no tā ERAF finansējums – EUR 51 520, pašvaldības līdzfinansējums – EUR
2862, valsts finansējums – EUR 2862. Projekts ir vērsts uz mazo un vidējo uzņēmumu
spējām izmantot vietējo kultūras mantojumu, tradīcijas un vietējos resursus dažādās uz-
ņēmējdarbības nozarēs.

4 2015.gadā turpinās Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta
„Ūdenstūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā”
(Riverways) realizācija. Kopējais projekta finansējums - EUR 12585, programmas fi-
nansējums – EUR 10 446, pašvaldības līdzfinansējums – EUR 1510, valsts finansējums
– EUR 629. Projekta ietvaros notiek atpūtas vietu pie Vaidavas upes labiekārtošana.

Ieceres un veicamie darbi Apes novadā 2015. gadā
4 Plānojot izdevumus 2015.gadam, galvenā uzmanība tika vērsta, lai pašvaldības te-

ritorijā nemazinātos pašvaldības sniegto pakalpojumu apjoms un kvalitāte un tiktu veikts
ieguldījums kopējai teritorijas attīstībai, saskaņā ar Apes novada attīstības programma
2014.-2020.gadam.
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Apes skolas eksaktāk domājošie 
pedagogi mācās no Valmieras pieredzes

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas Zinātņu un Tehnoloģiju metodiskās komisijas pedagogi 
novembrī viesojās Valmieras 5.vidusskolas Samsung digitālajā klasē. Mūsu mērķis bija 
uzzināt kā planšetdatorus un citas tehnoloģijas jēgpilnāk izmantot mācību procesā. 

Valmieras 5.vidusskolas skolotāja Linda Broka stāstīja, kā viņa savās stundās cenšas 

matemātikas mācīšanu padarīt skolēnam interesantāku, skolotāja Vidaga Āboliņa par 
jaunāko lietotņu izmantošanu datorikā, informātikā un programmēšanas pamatos, bet 
Lolita Krilova par vērtīgākajām lietotnēm fizikas mācīšanā. Paralēli uzstādītajam mērķim 
mēs guvām arī vērtīgu pieredzi un atziņas par ikdienas darba dažādām problēmām, par 
darbu ar skolēniem, kuriem ir mācību traucējumi. 

Viena no mūsu kopīgajām atziņām - planšetdators skolēnu zināšanu kvalitāti 
neuzlabos, bet stundas padara un padarīs interesantākas, citādākas. Planšetdators ir ērts 
lietošanai, elektronisko grāmatu lasīšanai un filmu skatīšanai, nodrošina saziņas aplikāciju 
izmantošanu.

Vladimirs par vizīti Valmierā stāsta: “Ar planšetdatoru iepazinās pirmo reizi. Secināju, 
ka planšetdators obligāti vajadzīgs katram mūsdienīgam skolēnam. Ļoti patika, ka uz 
planšetdatora var risināt uzdevumus, tāpat kā burtnīcā gan matemātikā, gan fizikā.”

Paldies par atsaucību un atbalstu mūsu idejām un profesionālajai pilnveidei skolas 
vadībai un Valmieras 5.vidusskolas skolotājai Dailai Ranšei par tikšanās noorganizēšanu.

Vēstures stunda Vidagas Sikšņu 
pamatskolā

Inese Lipstoka, Trapenes pamatskolas skolotāja   
Mūsu sirdīs liesmo vienas domas:
Latvju tautai mūžam nebūs zust!  /Lūcija Sāgameža-Nāgele/

12. novembrī mūsu skolas 5.-9.klašu skolēni devās uz Vidagas Sikšņu pamatskolu, 
lai kopā ar šīs skolas skolēniem noklausītos lekciju par mūsu valsts svarīgākajiem vēs-
tures posmiem, ko bija sagatavojuši Latvijas Okupācijas muzeja darbinieki. Šo lekciju 
bija noorganizējusi mūsu vēstures skolotāja Ausma Ozoliņa. 

Stāstījums bija veidots interesants, kurā tika iesaistīti arī paši skolēni. Skolēni arī 
uzmanīgi sekoja un brīvi izteica savas domas un parādīja savas zināšanas par mūsu 
valsts vēsturi.

Pēc tam atmiņās dalījās Ivars Briedis – bijušais Valmieras Viestura vidusskolas di-
rektors, Augstākās padomes deputāts, LTF Valmieras nodaļas priekšsēdētājs, apbalvots 
ar III šķiras Triju Zvaigžņu ordeni un 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi. 
Mēs varējām tuvumā aplūkot šo apbalvojumu. I.Briedis ir strādājis arī par vēstures sko-
lotāju. 

Viņa stāstījums bija interesants ar dažādiem piemēriem no viņa darba un tā laika, 
kad tika Latvija pasludināta par neatkarīgu. Varējām saprast, ka šis cilvēks bija drosmīgs 
un nepakļāvās padomju varai. 

„Manas Latvijas stāsts” Ojāra 
Vācieša Gaujienas vidusskolā

Līga Bukovska, Vēstures skolotāja
„Mūsu kopējais – mūsu valsts svētums ir:  latviešu valoda, Latvijas karogs, ģerbonis un 

himna „Dievs, svētī Latviju”!  Mūsu valsts dārgums ir Brīvības piemineklis, kas 80 gadus ir 
atgādinājis par lielāko cilvēces vērtību – brīvību.” Ar šiem vārdiem iesākās svinīgais pasā-
kums „Manas Latvijas stāsts” Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolā 17.novembrī.

12.klases skolnieces Dita Poševa, Lāsma Harkina un Aleksandra Regīna Lauce īsi iepa-
zīstināja klātesošos ar Brīvības pieminekļa tapšanas vēsturi, tā skulptūru grupām un ciļņiem, 
ko vizuāli varēja redzēt prezentācijā.

Skolas zālē bija redzama skolēnu un skolotāju veidotā izstāde „Mūsu dzimtu dārgumi” 
un svinīgais pasākums mijās ar skolēnu skandētām dzejām un dziedātām dziesmām savai 
valstij Latvijai ar stāstījumiem par savu dzimtu dārgumiem. Katra mūsu dzimta glabā atmi-
ņas par saviem priekštečiem. Dažiem tās ir ģimenes fotogrāfijas, vecvecāku rokdarbi, viņu 
lietotie darba rīki un sadzīves lietas.

1.klases skolēns Adrians Antonovs iepazīstināja ar vecvecmammas ogļu gludekli, ar 
kuru viņa gludināja drēbes. 

2.kl.skolēns Miks Andersons uz izstādi bija atnesis 100 gadus vecu kastīti, kas Mika 
vecmammas vecmammai Karlīnei kalpoja seifa vietā, un tajā glabāja dokumentus un vēstu-
les. Līdz mūsdienām šajā kastītē tika saglabātas vēstules, kuras sūtīja vecvectēvs Jānis savai 
sievai – Mika vecvecmāmiņai Monikai un savai meitai Mārai.

3.klases skolniece Arta Korobova pastāstīja par savas ģimenes relikviju – baltu zupas 
terīni. No 1930.gada tā piederējusi Artas vecvecmāmiņas un viņas brāļa Hugo Bites ģimenei. 
Tālāk terīne nonāca pie meitas Māras (Bites) Sproģes (Artas vecmāmiņas). Zupas terīni un 
citus traukus glabāja virtuves plauktos, kuru malām piestiprināja ar rokām izšūtas bordes. 
Svētku reizēs izmantoja apzeltītus galda piederumus. Tagad terīne ir piemiņa no iepriekšē-
jām paaudzēm.

4.klases skolēns Uvis Sproģis pastāstīja par mantotajiem dzimtas sieviešu un vīriešu 
rokas pulksteņiem. Vecvecmāmiņa Paulīne Poļaka saņēma zelta rokas pulksteni iesvētībās 
1926.gadā. Vecvectēvs Eduards Gustavs Poļaks saņēma kabatas pulksteni no sava tēva, ejot 
dienēt Latvijas armijas 7.Siguldas kājnieku pulkā.

5.klases skolniece Žanete Jāņkalne bija atnesusi bagātīgas dzimtas liecības. Tās bija gan 
fotogrāfijas, gan lietas.  Ir sakrātas dzimtas sieviešu fotogrāfijas, kur viņas 18 gadu vecas. 
Vissenākā fotogrāfija ir ar vecvecvecmammu un viņas bērniem. Pirmā 18 gadus vecā meite-
ne fotogrāfijā bija Žanetes vecvecmamma Magda Matīsa, kurai piederēja arī dzimtas dzin-
tara piespraude. Nākamā bija vecmamma Daina Sauja 18 gadu vecumā un kāzu dienā ar 
vectēvu Jāni Barkovski. Izstādē bija arī vecmammas kāzu kleita un plīvurs. Mamma Linda 
Barkovska redzama bērnības svētkos baltā kleitiņā un blakus bildē 18 gadu vecumā. Mam-
mas bērnības svētku kleitiņa arī bija izstādē. Kad Žanetei būs 18 gadi, arī viņas fotogrāfija 
pievienosies dzimtas albumam. Taču no tēta dzimtas puses Žanete ir mantojusi sudraba ka-
rotīti ar papagaiļa rokturi. Šo karotīti ir mantojis katrs  pirmdzimtais no tēta dzimtas, un tā kā 
Žanete ir pirmdzimtā, tad karotīte ir nodota viņai.

6.klases skolēns Ginters Ķelps uz izstādi bija atnesis sava tēta Agra Ķelpa dienestā  no-
pelnītās medaļas un vimpeli. Tētis Agris dienēja Afganistānā 30 kilometrus no Pakistānas 
robežas. Viņš bija šoferis un veda sapierus. Viņa rotā bija 24 karavīri un tikai 2 no tiem bija 
latvieši. Par labu dienestu tētis tika apbalvots ar medaļām un vimpeli.

7.klases skolēns Rainers Alvateris mūs iepazīstināja ar rokas svariem – bezmenu. Vec-
vecmāmiņa Emma Tupīte audzēja linus un svēra ar bezmenu, kā arī citus dažādus produktus. 
Tas ir no misiņa un 136 gadus vecs, jo ir izgatavots 1879.gadā. Ar šo bezmenu sver mārciņās, 
un mārciņa ir 425 grami. Pašreiz bezmenu reiz reizēm izmanto vecmāmiņa Agra Alvatere, 
sverot gaļu.

8.klases skolniece Estere Rožkalne pastāstīja par savas vecmāmiņas sieviešu rokassomi-
ņu, kur viņa glabāja dokumentus un sievišķīgas lietiņas. Viņa to ņēma līdzi uz teātri. Tā kā 
vecmāmiņai patika ceļot, tad rokassomiņā tagad var atrast nozīmītes no apceļotajām vietām.

9.klases skolniece Viktorija Borovko mums bija atnesusi sava vecvecvectēva Jūlija Rē-
peļa strēlnieku gredzenu. Viņš bija strēlnieks I pasaules kara laikā un izgatavoja gredzenu no 
alvas karotes ar sarkanu stikla actiņu. Jūlija dēlu Jāni Rēpeli (Viktorijas vecvecmāmiņas brā-
li) paņēma Vācu armijā gaisa spēkos, un viņa vēstule 1944.gadā bija pēdējā vēstule ģimenei. 
(Tā arī bija izstādē.)  Viņš pazuda bez vēsts, taču ģimene visus šos gadus ir aktīvi meklējusi 
un joprojām cer saņemt ziņas par Jāni Rēpeli.

12.klases skolnieces Līvas Lārmanes fotogrāfijas iesniedzas 19.gadsimtā, kur bildē ir 
redzami Reinholds (dz.1865.g.) un Emīlija (dz. 1870.g.) Zāģeri. Līva pati jau pārstāv 6. 
paaudzi Zāģeru dzimtā. Pašlaik visu dzimtu kopā tur Līvas vecvecmāmiņa Mirdza Arkliņa, 
kas 88 gadus veca kundzīte. Viņa ir iejūtīga, gaida ciemos savējos ar siltu māju un smaidu uz 
lūpām. Viņas intereses ir ļoti plašas, sākot ar politiku un beidzot ar precību sludinājumiem. 
Vecvecmāmiņas Mirdzas tētis Jānis Liepiņš bija strēlnieks un piedalījās Ziemassvētku kau-
jās. Kaimiņi labi ieredzēja Jāni, un viņš zinājis trīs valodas. Lūcijai un Jānim Liepiņiem bija 
trīs meitas - Aina, Mirdza un Dzidra. Lūcija ļoti rūpējās par savām meitām, pucējusi viņas. 
20 tajos gados Liepiņi saņēma zemi no valsts kā pateicību par Jāņa kara gaitām. Zeme tika 
iedota Trapenē, kura dzimtai pieder arī šodien.

Skolotāja Aija Palmbaha uz izstādi atnesa rotaļu lāci, ko viņa saņēmusi 1963.gadā no 
saviem vecvecvecākiem. Kara beigās Aijas mamma ar saviem vecākiem devās bēgļu gaitās 
uz Vāciju. Kad Berlīnē ienāca Sarkanā armija, Aijas mamma nejauši nokļuva Berlīnes „ne-
pareizajā” pusē. Viņu arestēja un caur filtrācijas nometni aizsūtīja atpakaļ uz Latviju. Ilgus 
gadus ģimene nezināja, kas noticis. Kad viņi atkal viens otru atrada, sākumā ceļoja skopas 
vēstules. Kad piedzima Aija, tā bija pirmā dāvana no vecmāmiņas un vectētiņa, kuri paši 
atradās tālumā. Daudz vēlāk Aija vecmāmiņu satika, bet vectētiņš nomira svešumā, savu 
mazmeitu neredzot.

Tā izskanēja dzīvesstāsti, kas Latvijas vēstures daļa. Ar pārējiem dzīvesstāstiem un lie-
cībām varēja iepazīties izstādē.

Pasākuma izskaņā skolas direktore iepazīstināja ar mūsu skolas sasniegumiem Draudzī-
gā Aicinājuma fonda „Skolu reitingā.” Mūsu skola ieguva diplomu, grāmatu un balvu “Mazo 
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28. Audžuģimene divas reizes gadā (līdz 1.janvārim un līdz 1.jūlijam) iesniedz So-
ciālajā dienestā pārskatu par piešķirto pabalstu bērna uzturam, apģērbam un mīkstā in-
ventāra iegādei izlietojumu.

Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā personas nāves gadījumā
29.  Personas nāves gadījumā, kurai nav apgādnieku (Civillikuma noteiktā kārtībā),

vai apgādnieki atzīti par trūcīgiem pabalstu ārkārtas situācijā, piešķir personai, kura uz-
ņēmusies apbedīšanu. Pabalsta apmērs personas nāves gadījumā ir līdz četriem valsts
sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēriem, bet ne vairāk par faktiskajiem izdevumiem
mirušās personas apbedīšanai. Pabalsta apmēru samazina par valsts sociālās apdrošinā-
šanas aģentūras izmaksātā valsts apbedīšanas pabalsta apmēru, ja par mirušo personu ir
bijušas tiesības saņemt minēto valsts pabalstu.

30.  Sociālais dienests pabalstu ārkārtas situācijā personas nāves gadījumā piešķir, ja
nav tiesību uz valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu vai tas ir mazāks par četriem valsts
sociālā nodrošinājuma pabalstiem.

31.  Personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, pabalstu ārkārtas situācijā personas nāves
gadījumā piešķir bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas. 

32.  Lai šo pabalstu saņemtu, pabalsta pieprasītājs iesniedz Sociālajā dienestā: 
32.1. miršanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu),
32.2. izziņu no valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un/vai citas institūcijas par

to, vai par mirušo personu ir izmaksāts valsts apbedīšanas pabalsts, kā arī par izmaksāto
summu,

32.3. apbedīšanas pakalpojumu izdevumu apliecinošu dokumentu oriģinālus.
33 .Ja mirusi persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta  Apes novada administratīvajā

teritorijā un kurai nav apgādnieku vai personas, kas  uzņemtos apbedīšanu, sociālais die-
nests vai tās deleģēta institūcija slēdz  līgumu ar fizisku (juridisku) personu par šī pakal-
pojuma organizēšanu un sedz ar apbedīšanu saistītos izdevumus.

Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā
34.  Sociālajam dienestam ir tiesības piešķirt vienreizēju pabalstu krīzes situācijā bez

ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu un ap-
mēru pieņem Sociālais dienests, pamatojoties uz sociālā darba speciālista sniegto atzi-
numu, izvērtējot klienta sociālo situāciju, šādos gadījumos:

34.1. Pabalsts krīzes situācijā, ja ģimenei (personai) nav apmierinātas pamatvajadzības
(veicot apsekošanu), saņemta informācija no policijas,  izglītības iestādes vai bāriņtiesas,
ka bērna dzīvībai vai veselībai draud briesmas, vai citos neparedzētos gadījumos- pa-
balsta apmērs līdz 75,00  euro.

34.2. Vienreizējs pabalsts atsevišķu dzīves situāciju risināšanai (personas apliecinošu
dokumentu kārtošanai, atjaunošanai u.c.) piešķir individuāli izvērtējot situāciju - pabalsta
apmērs līdz 75,00  euro.

34.3. Vienreizēju pabalstu krīzes situācijā, ja stihiskas nelaimes vai iepriekš nepare-
dzamu apstākļu dēļ tā nespēj apmierināt savas pamatvajadzības, pabalstu piešķir līdz
145,00 euro mājsaimniecībai, ja prasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā viena mēneša
laikā no ārkārtas situācijas rašanās.

Pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai
35. Tiesības saņemt pabalstu ir  trūcīgām  ģimenēm,  kurās ir bērni un jaunieši vecumā

līdz 24 gadiem, kuri nepārtraukti iegūst izglītību:
35.1. bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai Apes novada mācību iestādēs un pirmsko-

las mācību iestādēs, un iestādēs, kurās iegūst profesionālo izglītību pabalstu piešķir uz
laiku līdz 3 mēnešiem, pārskaitot izdevumus pakalpojumu sniedzējiem vai izmaksājot
naudā.

35.2.  pabalstu bērna uzturam piešķir gadījumā, ja viņa vecāki veic līdzdarbības pie-
nākumus.

IV. Pabalstu piešķiršanas kārtība
36. Pabalsta pieprasītājs vēršas Sociālajā dienestā, iesniegumā norādot vēlamo sociālās

palīdzības  pabalstu veidus.
37. Vēršoties novada Sociālajā dienestā, persona uzrāda personu apliecinošu doku-

mentu, invaliditāti apliecinošu dokumentu vai pensionāra apliecību, ja persona ir ar in-
validitāti vai pensionārs, kā arī iesniedz papildus dokumentus atbilstoši pieprasītā pa-
balstu veidiem.

38. Sociālais dienests novērtē pabalsta pieprasītāja ienākumus un materiālo stāvokli,
pamatojoties uz iztikas līdzekļu deklarāciju, kā arī deklarācijā norādīto ziņu un citu ziņu
apliecinošiem dokumentiem, nepieciešamības gadījumā, uz pabalsta pieprasītāja dzīves
apstākļu apsekošanas aktiem un 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas novērtē
personas vajadzības pēc pabalsta un mēneša laikā pieņem lēmumu atbilstoši Adminis-

tratīvā procesa likuma nosacījumiem. 
39. Izdevumus apliecinošie dokumenti iesniedzami ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no

izdevumu rašanās brīža.
40. Lai saņemtu sociālo palīdzību, ģimenēm (personām) pēc Sociālā dienesta piepra-

sījuma ir jāveic līdzdarbības pienākumi darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjau-
nošanas un apgūšanas pasākumos (nepārsniedzot divpadsmit stundas nedēļā, sadalot tās
pa vairākām nedēļas dienām), kas rada labumu sabiedrībai un neaizvieto pašvaldības
funkciju veicējus. Pasākumus īsteno pašvaldībā, biedrībās vai nodibinājumos bez nolūka
gūt peļņu. Pašvaldības Sociālais dienests slēdz trīspusēju līgumu ar darbspējīgo klientu,
pašvaldības pārstāvi, līgumā paredzot pasākumu vietu, laiku, pušu tiesības, pienākumus
un atbildību.

41. Sociālais dienests pēc lēmuma pieņemšanas informē personu par pieņemto lēmu-
mu un atteikuma gadījumā rakstveidā norāda atteikuma iemeslus, kā arī lēmuma pārsū-
dzēšanas termiņus un kārtību.

V. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
42. Sociālā dienesta lēmumu administratīvajā aktā norādītajā termiņā var apstrīdēt

Apes novada domē, iesniegumu iesniedzot Apes novada domē Stacijas ielā 2, Apē, Apes
novadā, LV 4337.

43. Apes novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā
likumā noteiktajā kārtībā un termiņos. 

VI.  Noslēguma jautājums
44. Atzīt par spēku zaudējušus Apes novada domes 2009.gada 27.augusta saistošos

Ar šo noteikumu stāšanos spēkā, spēku zaudē 27.08.2009.saistošie noteikumi Nr. 2 „Par
sociālās palīdzības pabalstiem Apes novadā”.

Domes priekšsēdētāja  Astrīda HARJU  

Domes priekšsēdētāja  Astrīda HARJU

Apes novada domes 23.07.2015. saisto�o noteikumu 11/2015 projekta 
�Par soci l s pal dz bas pabalstiem Apes novad � paskaidrojuma raksts 

 
Paskaidrojuma 
raksta sada as 

Inform cija 

1. Projekta 
nepiecie�am bas 
pamatojums  

Noteikumi izdoti saska  ar Soci lo pakalpojumu un soci l s pal dz bas 
likuma 35.panta ceturto un piekto da u, likuma �Par pal dz bu dz vok a 
jaut jumu risin �an �25.2panta pirmo un piekto da u, Ministru kabineta 
2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 �Noteikumi par imenes vai atsevi� i 
dz vojo�as personas atz �anu par tr c gu� 19.4.apak�punktu,Ministru kabineta 
2009.gada 17.j nija noteikumu Nr.550 �K rt ba, k d  apr in ms, pie� irams, 
izmaks jams pabalsts garant t  minim l  ien kumu l me a nodro�in �anai un 
sl dzama vieno�an s par l dzdarb bu� 15.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 
19.decembra noteikumu Nr.1036 �Aud�u imenes noteikumi� 43.punktu, lai 
nodro�in tu pabalstu pieejam bu, skaidrus pie� ir�anas noteikumus vis m, 
likuma krit rijiem atbilsto� m, Apes novada iedz vot ju grup m da� d s 
dz ves situ cij s. Nepiecie�ams preciz t pabalstu apm ru eiro val t .  

2. ss projekta satura 
izkl sts. 

Noteikumi nosaka krit rijus imenes (personas) pa�umam, kas saska  ar 
Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumu Nr.299 �Noteikumi par imenes vai 
atsevi� i dz vojo�as personas atz �anu par tr c gu� 19.4.apak�punktu nav 
uzskat ms par nekustamo un kustamo pa�umu, nov rt jot imenes (personas) 
atbilst bu tr c gas imenes (personas) statusam Apes novad , k  ar  soci l s  
pal dz bas  pabalstu   (turpm k  tekst  � pabalsts)  veidus   un   apm rus,  
pabalstu   pie� ir�anas   un  izmaksas   k rt bu person m  ( imen m),  kuras ir 
ties gas sa emt �os pabalstus, k  ar  l mumu par pabalstiem apstr d �anas un 
p rs dz �anas k rt bu 

3. Inform cija par 
pl noto projekta 
ietekmi uz 
pa�vald bas bud�etu  

 Projekta realiz cija neietekm   pa�vald bas bud�etu. L dzek u pat ri � paliek 
apstiprin t  soci l  bud�eta ietvaros. 

4. Inform cija par 
pl noto projekta 
ietekmi uz 
uz m jdarb bas 
vidi pa�vald bas 
teritorij  

Saisto�ie noteikumi �o jomu neskar. 

5. Inform cija par 
administrat vaj m 
proced r m 

Visas personas, kuras skar �o noteikumu piem ro�ana, var griezties Apes 
novada Soci laj  dienest , Tirgus iel  5, Ap , Apes novad , vai Apes novada 
dom , Stacijas iel  2, Ap , Apes novad .  

6. Inform cija par 
konsult cij m ar 
priv tperson m 

Konsult cijas notiku�as darba proces  izskatot un pie� irot soci los pabalstus 
da� diem Apes novada iedz vot jiem.  

     
 

“Radām novadam” finālā tiek 
apbalvotas labākās komandas
Elīna Miķelsone, projekta “Radām novadam” vadītāja

30.jūnijā norisinājās konkursa “Radām novadam” starpfināls, kurā piedalījās
12 labākās komandas, kas prezentēja idejas divās kategorijās - labākās idejas un
sasniegtie rezultāti. Starp komandām tika sadalīts balvu fonds 7500 EUR apmērā
un papildus balva 1000 EUR, ko pasniedza portāls Delfi.lv.

Konkursā triumfēja Vidzemes Augstskolas komanda”Jauniešu vētra”, kas
savas idejas attīsta Mazsalacas novadā, darbojoties 3 dažādos virzienos - ražo
bērnu palielināmo velosipēdu “SpeedUpBike”, veido tūrisma aktivitātes, virzītas
uz pasākumu un dabas tūrisma attīstību un darbojas dārzkopībā.

Ceturto vietu ieguva Ekonomikas un kultūras augstskolas komanda “Saglabāt
kā”, kas Apes novadā nodarbojas ar mājražotāju, amatnieku aktivizēšanu, dārza
mēbeļu un dizaina priekšmetu gatavošanu un jauniešu nodarbinātības veicināša-
nu, organizējot nometnes. Komanda ieguva naudas balvas 500 EUR apmērā.

Projektā biznesa idejas attīsta - Apes, Alūksnes, Gulbenes, Iecavas, Jaunjel-
gavas, Kuldīgas, Ķeguma, Lielvārdes, Ludzas, Madonas, Mazsalacas, Ogres, Pļa-
viņu, Rēzeknes, Saldus, Siguldas, Smiltenes, Tukuma novados. Projektā piedalās
komandas no RISEBA, REA, LU, ViA, RTU, EKA, TSI, VeA.

Konkursa noslēgumā - 2016.gada vasarā - žūrija vērtēs padarīto. 

Trapenes pamatskolas Erasmus+ otrais gads
Lūcija Kapača, projekta koordinatore 

Starptautiskā projekta Erasmus+ nākamais mācību gads mūsu
skolai būs aktīvs ar mobilitātēm un ar tām saistītām darbībām.
Pirmais projekta gads noslēdzās ar katras partnerskolas labākās
esejas iesniegšanu konkursam un citu skolu eseju iepazīšanu par tēmu „Cilvēku tiesības”. No
Trapenes pamatskolas tika iesniegta Kristīnes Vorohtas eseja.

Vairākiem Trapenes pamatskolas skolēniem jaunais mācību gads tiek īpaši gaidīts, jo jau
septembrī dosimies uz Norvēģiju, kur mūsu partnerskolā Sistranda skole notiks Mācīšanās/mā-
cību aktivitātes skolēniem un skolotājiem. Pašlaik notiek skolēnu un skolotāju savstarpējā ko-
munikācija, vēstuļu un ideju apmaiņa.

Sākoties mācību gadam, notiks kārtējā skype diskusija starp skolām, video sagatavošana par
savu skolu un pagastu, novadu. Tā kā Norvēģijā tiks rīkota izstāde un darbnīca „Spēles mūs-
dienās un pagātnē”, septembrī mūsu uzdevums izpētīt spēles pagātnē, sadarbojoties ar vecākiem
un vecvecākiem, iepazīt, cik iespējams, sameklēt senāku laika spēles. Ar tām mēs iepazīstinā-
sim un apmainīsimies savstarpēji radošajās darbnīcās mācību aktivitāšu laikā Norvēģijā.

Oktobrī projekta dalībskolās notiks aptauja par dažādiem jautājumiem par projektā iesais-
tītajām valstīm, noslēguma aptauja notiks 2016.gada maijā, lai secinātu, kā mūsu zināšanas ir
uzlabojušās.

Novembrī būs jauni uzdevumi, kas jāveic pirms mobilitātes uz Igauniju.
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Domē pieņemto lēmumu apskats

26.jūnijā notika kārtējā 
Apes novada domes sēde

4 Dome pieņēma lēmumu apstiprināt Apes novada domes 2014.gada publisko pār-
skatu. Aicinām iepazīties ar 2014.gada darbības rezultātiem www.apesnovads.lv

4 Dome pieņēma lēmumu apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 9/2015 „Par aizlie-
gumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Apes novadā” un to paskaidrojuma rak-
stu, pieņēma lēmumu precizēt Apes novada domes 2015.gada 26.marta saistošos noteiku-
mus Nr. 5/2015 „Par sabiedrisko kārtību Apes novadā”, kā arī pieņēma lēmumu apstiprināt
saistošos noteikumus Nr.10/2015 „Par maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa no-
teikšanu Apes novadā” un to paskaidrojuma rakstu. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar
Apes novada domes informatīvā izdevuma 2015. gada augusta numura publicēšanu.

4 Pamatojoties uz Ivara Ķelpa iesniegumu, Dome pieņēma lēmumu atbrīvot Ivaru
Ķelpi no Apes novada domes Vides komisijas locekļa un Pašvaldības īpašumu atsavinā-
šanas komisijas locekļa pienākumu veikšanas ar 01.07.2015. 

4 Saskaņā ar Apes Tautas nama vadītājas Ilvas Sāres iesniegumu un SIA “Maritec”
Aktu Nr.050615/A-1, par nepieciešamību veikt elektroizolācijas pretestības mērījumus
Apes Tautas nama ēkā, Dome pieņēma lēmumu piešķirt finansējumu Apes Tautas namam
EUR 438,63 apmērā. Finansējuma avots – Apes Tautas nama budžeta līdzekļi.

4 Izvērtējot pašvaldībai piekrītoša zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
36050061218 iespējamību izmantot kā atsevišķu zemes gabalu, konstatēts, ka tā konfi-
gurācija nepieļauj veikt uz šī zemes gabala būvniecību atbilstoši Apes novada apbūves
noteikumiem. Dome pieņēma lēmumu noteikt, ka zemes gabals ar kadastra apzīmējumu
36050061218 ir zemes starpgabals.

4 Izskatot vienas personas iesniegumu, Dome pieņēma lēmumu sagatavot Apes no-
vada pašvaldībai piekrītošu zemes starpgabalu ar kadastra apzīmējumu 36050061218,
ar platību 0,1428 ha, nodošanai atsavināšanai.

4 Dome pieņēma lēmumu par nekustamā īpašuma „Blīgzne 2”, īpašuma kadastra
Nr. 36840040013, Trapenes pagasts, Apes novads, LV-4348 izsoles noteikumu apstipri-
nāšanu, par nekustamā īpašuma „Brūži 4”, īpašuma kadastra Nr. 36840080015, Trapenes
pagasts, Apes novads, LV-4348 izsoles noteikumu apstiprināšanu, par nekustamā īpašuma
„Ezermalas”, īpašuma kadastra Nr. 36900010129, Virešu pagasts, Apes novads, LV-4355
izsoles noteikumu apstiprināšanu.

4 Saskaņā ar biedrības „Latvijas Politiski represēto apvienība” iesniegumu, Dome
pieņēma lēmumu sniegt finansiālu atbalstu Latvijas Politiski represēto apvienībai, pie-
šķirot EUR 70,- Apes novadā dzīvojošo politiski represēto personu dalībai Latvijas Po-
litiski represēto apvienības rīkotajā politiski represēto personu salidojumā Ikšķilē, š.g.
22.augustā. Nodrošināt transportu Apes novada represētajām personām uz politiski rep-
resēto personu salidojumu Ikšķilē, š.g. 22.augustā.

4 Dome pieņēma lēmumu par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Apes novada
domes administrācijā un domes iestādēs un struktūrvienībās.

4 Ņemot vērā izmaiņas saistošajos normatīvajos aktos un tajos ietvertajām prasībām
un  četru personu iesniegumus, Dome pieņēma lēmumu iznomāt divām personai rūpnie-
ciskās zvejas tiesības Luksta ezerā ar zvejas tīklu garumu 30 metri vai vienu murdu uz
vienu gadu, noslēdzot zvejas nomas līgumu ar Apes novada domi. Noteikt nomas maksu
par zvejas tiesībām Luksta ezerā, izejot no aprēķina – zivju tīkls, par katriem 5 m (iek-
šējos ūdeņos) 2,85 EUR apmērā gadā; kopā par 30 metriem – 17,10 EUR gadā. Iznomāt
vienai personai rūpnieciskās zvejas tiesības Zvārtavas ezerā ar zvejas tīklu garumu 30
metri vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu
uz vienu gadu, noslēdzot zvejas nomas līgumu ar Apes novada domi. Noteikt nomas
maksu par zvejas tiesībām Zvārtavas ezerā, izejot no aprēķina – zivju tīkls, par katriem
5 m (iekšējos ūdeņos) 2,85 EUR apmērā gadā; kopā par 30 metriem - par vienu murdu
ar 30 metru sētas kopgarumu – 17,10 EUR gadā. Izbeigt nomas attiecības ar vienu per-
sonu rūpnieciskās zvejas tiesības Luksta ezerā ar zvejas tīklu garumu 25 metri vai vienu
murdu uz vienu gadu, laužot zvejas nomas līgumu ar Apes novada domi un atmaksājot
iemaksāto nomas maksu.

4 Ņemot vērā objektīvo situāciju un prognozējamās izmaksas, nododot Apes novada
pašvaldības funkciju Alūksnes novada pašvaldībai par sabiedriskās kārtības nodrošinā-
šanu, apkarojot žūpību un netiklību, slēdzot līgumu ar Alūksnes novada pašvaldības po-
liciju, Dome pieņēma lēmumu atcelt domes 18.12.2014. lēmumu Nr.243 (prot.Nr.18,
14.p.) “Par valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanu Alūksnes novada pašvaldībai”. 

4 Dome pieņēma lēmumu piešķirt papildus finansējumu EUR 376,00 apmērā XI
Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku ēdināšanai.

4 Pamatojoties uz Apes novada pensionāru biedrības „Iesim kopā” biedrības iesnie-
gumu, Dome pieņēma lēmumu piešķirt Apes novada pensionāru biedrības „Iesim kopā”
priekšfinansējumu Borisa un Ināras Teterevu fonda projekta „Palīdzība līdzcilvēkiem”
projektam „Palīdzība līdzcilvēkiem Trapenē” realizācijai nepieciešamo līdzfinansējumu
EUR 915,00. Pēc projekta realizācijas priekšfinansējumu atgriezt Apes novada domes
budžetā.

4 Ņemot vērā Ukrainas rajonu un apgabalu asociācijas Latvijas Pašvaldību savienībai
adresētajā 2015.gada 12.maija vēstulē izteikto lūgumu sniegt palīdzību medikamentu un
aprīkojuma iegādei Ukrainas Čerņigovas apgabala kara hospitālim un ārstniecības iestā-
dēm, Dome pieņēma lēmumu piešķirt līdzekļus EUR 300 apmērā no Apes novada domes
rezerves fonda līdzekļiem biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts“ humānās palīdzības
sniegšanai Ukrainas Čerņigovas apgabala kara hospitālim un ārstniecības iestādēm, pār -
skaitot tos uz Latvijas Sarkanā Krusta ziedojuma kontu. Pilnvarot Latvijas Pašvaldību
savienību tās priekšsēža Andra  Jaunsleiņa personā noslēgt humānās palīdzības sniegša-
nas līgumu ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts“. Pieņemt zināšanai, ka Latvjas Paš-
valdību savienība sadarbībā ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts“ koordinēs medika-
mentu un preču iegādi un piegādi Ukrainas Čerņigovas apgabala kara hospitālim un ārst-
niecības iestādēm.

4 Izvērtējot Apes novada domes rīcībā esošo informāciju un SIA „VCG ekspertu
grupa” 2015.gada 19.jūnija  ziņojumu „Par nekustamā īpašuma Apes novadā, Gaujienas
pagastā „Kalnsētas” tirgus vērtības aprēķināšanu”, Dome pieņēma lēmumu nodot atsa-

vināšanai apbūvētu zemes vienību Apes novada, Gaujienas pagasta „Kalnsētas”, LV-
4339, kas  sastāv no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3648 007 0062 ar platību
0,4165 ha, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
Apstiprināt nekustamā īpašuma Apes novada, Gaujienas pagasta „Kalnsētas” LV-4339,
kadastra  Nr. 3648 007 0062 pārdošanas brīvo cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu –
EUR 700,00. Pēc nosacītās cenas apstiprināšanas personai, kurai ir apbūvēta zemes ga-
bala pirmpirkuma tiesības nosūtīt atsavināšanas paziņojumu.

4 Izvērtējot Apes novada domes rīcībā esošo informāciju un SIA „VCG ekspertu
grupa” 2015.gada 19.jūnija  ziņojumu „Par nekustamā īpašuma Apes novadā, Trapenes
pagastā „Ozolkalni 2” tirgus vērtības aprēķināšanu”, Dome pieņēma lēmumu nodot at-
savināšanai apbūvētu zemes vienību Apes novada, Trapenes pagasta „Ozolkalni 2”, LV-
4348, kas  sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3684 002 0095 ar platību
11,64 ha, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
Apstiprināt nekustamā īpašuma Apes novada, Trapenes pagasta „Ozolkalni 2” LV-4348,
kadastra Nr. 3684 002 0095 pārdošanas brīvo cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu –
EUR 14 700,00.

Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma
naudas dzēšanu

4 Pamatojoties uz LR Uzņēmumu reģistra lēmumu Nr. KMR 000704316734, kas
publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 10.01.2014. Nr.7/5066, kurā sniegta oficiāla in-
formācija, ka Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Līzespasts” izslēgta no komercreģistra
ar 07.01.2014. Apes novada nodokļu administratore - Apes novadam piekritīgo nodokļu
administrēšanu normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros, rosina pieņemt at-
tiecīgu lēmumu. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo  daļu,
pašvaldību budžetos ieskaitāmos nekustāmā īpašuma  parādus, kā arī ar tiem  saistītās
nokavējuma naudas šā panta pirmajā  daļā noteiktajos gadījumos  dzēš attiecīgā pašval-
dība, papildus iepriekš minētajam likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta cetur-
tajā daļā ir noteikts,  arī, ka VID un attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā
mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu.  Dome pieņēma lēmumu
dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu un nokavējuma naudu:

4 Apes novada dome konstatējusi, ka viena persona ir mirusi, viņas mantinieki ir
zaudējuši nomas pirmtiesības uz īpašumu „Krampji-3”, ar 2013.gada 1.janvāri, kas pa-
matots ar Apes novada domes Zemes komisijas lēmumu ZK-63 no 14.05.2015. Pamato-
joties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu, likuma „Par nodokļiem
un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka nodokļu parādi dzēšami
fiziskai personai, nodokļu maksātājam, viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no man-
tiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas. Apes no-
vada nodokļu administratore - Apes novadam piekritīgo nodokļu administrēšanu norma-
tīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros rosina pieņemt attiecīgu lēmumu. Dome
pieņēma lēmumu dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu un nokavējuma naudu:

4 Par Elīnas Zālītes pieminekļa atjaunošanu
Dome pieņēma lēmumu uzsākt novadnieces, rakstnieces Elīnas Zālītes pieminekļa at-

jaunošanu un uzdot Apes pilsētas un Apes pagasta vēstures liecību glabātājai Dianai Lie-
piņai organizēt pieminekļa atjaunošanas procesu.

4 Par vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Apes novada paš -
valdībā

Saskaņā ar Ministru kabineta 26.05.2015. noteikumiem Nr.260 “Kārtība, kādā paš -
valdībām 2015.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju Valsts un pašvaldību vienoto klientu
apkalpošanas centru tīkla izveidei reģionu un novadu nozīmes attīstības centros”, ņemot
vērā  noteikto prioritāti, ka atbalstāmi ir vienotie klientu apkalpošanas centri vietās, kuras
ģeogrāfiski izvietotas tālāk no reģionālas vai nacionālas nozīmes centriem,  Apes novada
pašvaldībai tie ir Valmiera un Gulbene, kas atrodas vairāk kā 80 kilometru attālumā un
novada iedzīvotājiem izmantojot  sabiedrisko transportu uz  Gulbeni vienas dienas laikā
nav iespējams nokļūt turp un atpakaļ, Dome pieņēma lēmumu izveidot Vienotu valsts un
pašvaldības klientu apkalpošanas centru (turpmāk tekstā VVPKAC) Apes novada pašval-
dībā, domes ēkā, ar adresi Stacijas 2, Ape, Apes novads, LV 4337. Nodrošināt līdzfinan-
sējumu VVPKAC izveidei un uzturēšanai: Izveidošanas vai pielāgošanas un aprīkošanas
(vienreizējās) izmaksas 30 % apmērā pret valsts dotāciju EUR 10 000, Finansējums Apes
novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta rezerves konts; Uzturēšanas (ikgada mēneša)
izmaksas 50% apmērā pret 300,- EUR ikmēneša valsts dotāciju; Nodarbināto atlīdzība
(ikgada  mēneša izmaksas) līdz 50% apmērā pret 500,- EUR ikmēneša valsts dotāciju.

23.jūlijā notika kārtējā Apes novada domes sēde
4 Dome pieņēma lēmumu rīkot Apes novada pašvaldības pasākumu – Amatnieku

tirgus (turpmāk tekstā „Tirgus”) Apes pilsētas svētkos, š. g. 22.augustā:  Ganību  ielā,
Apē, no plkst. 8:00 līdz 14:00.

4 Pamatojoties uz Apes novada tūrisma darba organizatores Sanitas Sproģes  iesnie-
gumu, Dome pieņēma lēmumu apstiprināt pārdošanas cenu: skārienjūtīgajām pildspal-
vām ar Gaujienas logo bez PVN  EUR 0.99, ar  PVN  EUR 1.20.
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Nekustamais 
pa�ums   

Pamatpar ds euro Nokav juma nauda  
Kop  

V. �NEIDERE  Krampji-3  EUR 181,73 EUR 117,50  EUR 299,23 
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kalnu” nominācijā “Izaugsme matemātikā” lauku skolu grupā 2015.gadā.
 Latviešu valodas un literatūras skolotāja Ilze Zilbere apbalvoja literārā konkursa „Tu 

esi Latvija!” uzvarētājus. Savukārt vēstures skolotāja Līga Bukovska pateicās 11./12. klases 
skolēniem – Līvai, Ditai, Aleksandra Regīnai, Nikam, Gintam, Matīsam un Jurģim par  vai-
rāku gadu piedalīšanos spēlē „Jaunie Rīgas sargi”.

Latvijas Republikas 97. gadadienas svinīgais pasākums kā gaujieniešu dzimtu stāsts bija 
izskanējis. Šodienas skolēni glabā savu dzimtu dārgumus un paši turpina rakstīt savu dzimtu 
vēsturi.

„Gaujienas Lāčplēši” spēlē 
„Jaunie Rīgas sargi”

Līga Bukovska, Vēstures skolotāja 
Jau ceturto gadu pēc kārtas Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolēnu grupa piedalījās spēlē 

“Jaunie Rīgas sargi: Atceries Lāčplēšus!”, kas ir aizraujoša piedzīvojumu spēle brīvā dabā 
jauniešiem. Spēles misija ir palīdzēt jauniešiem atklāt patriotisma jūtas, veidot un stiprināt 
valstiskuma apziņu, saliedēt jauniešus, veicināt sadarbību. 

Lai varētu tikt uz Valmieras pusfināla spēli, komanda „Gaujienas Lāčplēši” iesūtīja 
pieteikuma anketu, atbildot uz jautājumiem par Brīvības cīņām un rakstot savu motivāciju 
dalībai spēlē. Izturējusi neklātienes kārtu 13.novembrī, komanda – Aleksandra Regīna 
Lauce, Līva Lārmane, Dita Poševa, Niks Buža, Matīss Bernarts un Jurģis Vilemsons, devās 
ceļā uz Valmieru.

Viss bija kā ierasts – reģistrēšanās un ierindas mācības treniņš. Pēc ierindas mācības 
sekoja svinīgā atklāšana, ko vadīja grupas “Gain Fast” solists, ielu vingrošanas kustības 
līderis un spēles vadītājs Kaspars Zlidnis. Valmierā piedalījās 19 komandas ar 114 
dalībniekiem. Svinīgās uzrunas teica Valmieras pilsētas pārvaldes vadītājs  un Rekrutēšanas 
un jaunsardzes centra rekrutēšanas nodaļas vadītājs Kaspars Timma. Dziedot Latvijas  
himnu, tika pacelts Latvijas valsts karogs. 

Pēc svinīgās atklāšanas komandu dalībniekus gaidīja apmācības pie instruktoriem: 
pirmās medicīniskās palīdzības sniegšana āra dzīves apstākļos,   pārvietošanās pēc kartes un 
kompasa – orientēšanās ABC, komandu došana un izpilde, šaušanas apmācības, ugunskura 
iekuršana ekstrēmos apstākļos, slēpta pārvietošanās un sakaru nodrošināšana. Bija divas 
nodarbības, katra 40 minūtes ilga.

 Pusdienās bija lauku virtuve. Pēc tās komandas tika sasauktas uz līniju, kur katrai 
komandai vajadzēja iepazīstināt ar sevi, parādīt savu izveidoto spēles karogu. Pēc tam 
sekoja misijas skrējiens „Atceries Lāčplēšus!”, kur komandai kopā bija jāpielieto iegūtās 
zināšanas. Komandām tika dotas divas stundas. Visas komandas uzdevumu izpildīja ātrāk. 
Tad sekoja jauninājums – visām komandām, visiem komandu dalībniekiem bija jāizpilda 
atspiešanās vingrinājumi balstā guļus pēc iespējas vairāk, kas tika ņemts vērā, ja komandas 
būs misijas uzdevumus veikušas vienādi.

Noslēguma līnijā komandas saņēma pateicības par piedalīšanos spēlē. „Gaujienas 
Lāčplēšiem” šī bija pēdējā spēle, jo skolēni pavasarī pabeigs skolu. Daļa dalībnieku ir 
izauguši ar šo spēli. Trīs gadus spēlē ir piedalījušās visas meitenes – Aleksandra Regīna, 
Līva un Dita, Niks piedalījās otro reizi. Kā atzina dalībnieki – spēle „Jaunie Rīgas sargi” 
četru gadu garumā nebija no vieglajām, bet tā norūdīja, saliedēja un deva piedzīvojumu 
garšu, padarīja dzīvi interesantāku.

Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskola 
saņem Draudzīgā aicinājuma fonda 

balvu „Mazā Pūce”
Ieva Zariņa, Direktore 
12.novembrī Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskola tika uzaicināta uz Draudzīgā 

aicinājuma balvas pasniegšanas ceremoniju Vidzemes koncertzālē Cēsīs.
Jau piekto reizi tika sveiktas izglītības iestādes no visas Latvijas, kuru absolventi 

pagājušajā mācību gadā centralizētajos eksāmenos ir uzrādījuši visaugstākos rezultātus gan 
kopvērtējumā, gan atsevišķos mācību priekšmetos, kā arī izaugsmi kopvērtējumā. Šogad 
pavisam balvas saņēma 55 izglītības iestādes.

Balvas pasniedza bijušais valsts prezidents Valdis Zatlers, Draudzīgā aicinājuma 
fonda dibinātājs un priekšsēdētājs Jānis Endele, Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis 
Rozenbergs, bijušie izglītības ministri Tatjana Koķe un Jānis Vaivads, kā arī citi sabiedrībā 
pazīstami politiķi, uzņēmēji un mākslinieki.

Mūsu skola no sešām apbalvotajām skolām nominācijā „Izaugsme matemātikā” 
saņēma galveno balvu  „Mazo Pūci”, grāmatu un diplomu par izcilu izaugsmi 
matemātikas mācīšanā.

Matemātika ir viens no grūtākajiem mācību priekšmetiem vidusskolā, tāpēc tam mūsu 
skolā ir pievērsta liela uzmanība.

Uzvaru kaldinājusi Gaujienas vidusskolas matemātikas skolotāja Anita Grizāne, 
paldies arī sākumskolas skolotājiem, kuri ielikuši stingrus pamatus loģiskās domāšanas un 
matemātisko priekšstatu veidošanā. Lielākā daļa Gaujienas vidusskolēnu šeit ir mācījušies 
no pirmās klases līdz divpadsmitajai, skolotāji daudz strādā papildus ar skolēniem, 
skolā ir laba matemātikas kabineta materiālā bāze, kura uzlabota, pateicoties Eiropas 
reģionālā attīstības fonda projektam. Skolotājas Anitas Grizānes vadītās mācību stundas 
ir mūsdienīgas, tiek izmantotas interaktīvās tehnoloģijas, skolotāja pēdējos divus gadus 
saņem atzinības no portāla ”uzdevumi.lv” kā viena no aktīvākajām portāla lietotājām un 
uzdevumu veidotājām. Mūsu izglītības programma paredz 5 matemātikas stundas nedēļā 
vidusskolas posmā. Kopējiem spēkiem ir darīts daudz, lai skolēniem matemātikas apgūšana 
kļūtu interesantāka un rezultatīvāka.

Īpašs gandarījums par pagājušā gada divpadsmitajiem, kuri bija motivēti mācīties, 
pieņemt skolotāju prasības, tāpēc paldies arī viņiem!

Arī konkursa kopvērtējumā ieņemtā 32.vieta matemātikā un 34.vieta kopvērtējumā par 
visiem centralizēto eksāmenu rezultātiem ir augsts vērtējums.

Krišjānim Baronam – 180
Vita Peneze, Literatūras skolotāja 
Diezgan nemanāmi un pieklusināti Latvijā atzīmēja Dainu tēva - tautasdziesmu vācēja, 

sistematizētāja un publicētāja - jubileju. Šogad Krišjānim Baronam - 180,  Dainu skapim 
-  135, bet ,,Latvju Dainām” publicēšanas simtgade.

19. gs. otrajā pusē jaunlatvieši ierosināja tautas dziesmu vākšanu daudzos novados. K. 
Barons tās apkopoja, sistematizēja un kārtoja Dainu skapī. Tas atzīts par pasaules mēroga 
unikālu dokumentāro mantojumu, kurš 2001. gadā iekļauts UNESCO Pasaules atmiņas 
sarakstā. 217 966 iesniegtās dziesmas ir iekļautas ,,Latvju Dainu”  6 sējumos.

Atgriežoties skolā pēc rudens brīvlaika, Gaujienas internātpamatskolas vecāko klašu 
skolēniem pirmā literatūras stunda bija veltīta Dainu tēva jubilejai. Viņi noskatījās 
skolotājas sagatavoto prezentāciju par K. Barona dzīvi un mūža darbu, skatījās mācību 
filmu ,,Latviešu rakstnieku muzeji. Krišjāņa Barona muzejs”, kā arī fragmentus no Aivara 
Freimaņa filmas ,,Dzīvīte”.

Stundas noslēgumā visi skolēni saņēma konkursa jautājumus. Nedēļas laikā bija 
jāiesniedz atbildes uz 30 (dažādas grūtības pakāpes) jautājumiem.

Apkopojot rezultātus, vislabāk bija veicies 5.a klases skolēniem. Pirmo vietu ieguva 
Samanta Priedīte un Daina Legzdiņa, arī 2. vieta 5.a klases skolniecei Simonai Tkačenko, 
3. vieta - 8.a klases skolniecei Viktorijai Rubenei. Apzinīgi darbu veikuši arī Ervīns 
Boikovs (8.a kl.), Jānis Lubāns (6.a kl.), Deivs Vasīlijs Vorohta (5.a kl.), Rolands Rauls 
Širvanovs (5.a kl.). 

Paldies visiem skolēniem par piedalīšanos!

Patriotisko pasākumu mēnesis 
Gaujienas internātpamatskolā

Vita Peneze, Gaujienas internātpamatskolas 5.a – 9.a klases
metodiskās komisijas vadītāja

Atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas 97. gadadienu, skolā notika 
tradicionālie pasākumi un audzināšanas stundas, lai vairotu audzēkņos patriotismu 
un kopības izjūtu. 

Patriotisms sākas katra bērna ģimenē, mājās, skolā. Mūsu audzēkņi daudz laika pavada 
skolā, šīs ir viņu „otrās mājas”.  Audzinātājas, skolotājas ikdienu cenšas ieaudzināt 
saviem skolēniem cieņu, mīlestību pret savu skolu, cilvēkiem, šo vietu, kur mēs dzīvojam, 
protams, pret savu ģimeni un mājām. 

Novembra mēnesī organizējam patriotiskos pasākumus, kuri skolēniem liek domāt par 
to, kas viņiem ir Latvija, kādai ir jābūt Latvijas jaunajai paaudzei. Kā skaista tradīcija jau 
vairākus gadus skolā ir vienota sarkanbaltsarkanās lentītes nēsāšana pie apģērba.

Gatavojoties svētkiem, skolotāju Andas Andersones, Lindas Barkovskas un Daces 
Lubūzes – Vizuliņas vadībā skolas telpas tiek noformētas patriotiskā noskaņā.

10. novembris - ikgadēja gadskārtu svētku diena, ar kuru beidzas klusais veļu laiks 
un sākas jautrā ķekatās iešana līdz pat Meteņiem. Skolēni un viņu klases audzinātājas 
Mārtiņdienu sagaidīja jautri, rotaļīgi, ar dažādām izdarībām, pulcējoties zālē, kur 
viņus sagaidīja skolotāja Anda Andersone. Mārtiņdiena nav iedomājama bez dažādiem 
gardumiem un našķiem, ko varēja baudīt ikviens, kurš pabija pasākumā.

Atzīmējot Lāčplēša dienu, skolotājas Ingas Poševas vadībā notika tradicionālais 
pasākums ,,Gods Lāčplēšiem”. Vēstures stundās skolēni veica konkursa „Latviešu 
strēlnieku bataljoniem - 100’’ uzdevumu -  interneta resursos meklēja attēlus un 
informāciju par Latviešu strēlnieku bataljonu dibināšanas vēsturi un izveidoja PowerPoint 
prezentācijas. Labākās no tām demonstrējām 11. novembra svinīgajā piemiņas brīdī. 

Mājturības stundās skolotājas Marijas Guoģes vadībā skolēni gatavoja svecīšu 
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Domē pieņemto lēmumu apskats

26.jūnijā notika kārtējā 
Apes novada domes sēde

4 Dome pieņēma lēmumu apstiprināt Apes novada domes 2014.gada publisko pār-
skatu. Aicinām iepazīties ar 2014.gada darbības rezultātiem www.apesnovads.lv

4 Dome pieņēma lēmumu apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 9/2015 „Par aizlie-
gumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Apes novadā” un to paskaidrojuma rak-
stu, pieņēma lēmumu precizēt Apes novada domes 2015.gada 26.marta saistošos noteiku-
mus Nr. 5/2015 „Par sabiedrisko kārtību Apes novadā”, kā arī pieņēma lēmumu apstiprināt
saistošos noteikumus Nr.10/2015 „Par maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa no-
teikšanu Apes novadā” un to paskaidrojuma rakstu. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar
Apes novada domes informatīvā izdevuma 2015. gada augusta numura publicēšanu.

4 Pamatojoties uz Ivara Ķelpa iesniegumu, Dome pieņēma lēmumu atbrīvot Ivaru
Ķelpi no Apes novada domes Vides komisijas locekļa un Pašvaldības īpašumu atsavinā-
šanas komisijas locekļa pienākumu veikšanas ar 01.07.2015. 

4 Saskaņā ar Apes Tautas nama vadītājas Ilvas Sāres iesniegumu un SIA “Maritec”
Aktu Nr.050615/A-1, par nepieciešamību veikt elektroizolācijas pretestības mērījumus
Apes Tautas nama ēkā, Dome pieņēma lēmumu piešķirt finansējumu Apes Tautas namam
EUR 438,63 apmērā. Finansējuma avots – Apes Tautas nama budžeta līdzekļi.

4 Izvērtējot pašvaldībai piekrītoša zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
36050061218 iespējamību izmantot kā atsevišķu zemes gabalu, konstatēts, ka tā konfi-
gurācija nepieļauj veikt uz šī zemes gabala būvniecību atbilstoši Apes novada apbūves
noteikumiem. Dome pieņēma lēmumu noteikt, ka zemes gabals ar kadastra apzīmējumu
36050061218 ir zemes starpgabals.

4 Izskatot vienas personas iesniegumu, Dome pieņēma lēmumu sagatavot Apes no-
vada pašvaldībai piekrītošu zemes starpgabalu ar kadastra apzīmējumu 36050061218,
ar platību 0,1428 ha, nodošanai atsavināšanai.

4 Dome pieņēma lēmumu par nekustamā īpašuma „Blīgzne 2”, īpašuma kadastra
Nr. 36840040013, Trapenes pagasts, Apes novads, LV-4348 izsoles noteikumu apstipri-
nāšanu, par nekustamā īpašuma „Brūži 4”, īpašuma kadastra Nr. 36840080015, Trapenes
pagasts, Apes novads, LV-4348 izsoles noteikumu apstiprināšanu, par nekustamā īpašuma
„Ezermalas”, īpašuma kadastra Nr. 36900010129, Virešu pagasts, Apes novads, LV-4355
izsoles noteikumu apstiprināšanu.

4 Saskaņā ar biedrības „Latvijas Politiski represēto apvienība” iesniegumu, Dome
pieņēma lēmumu sniegt finansiālu atbalstu Latvijas Politiski represēto apvienībai, pie-
šķirot EUR 70,- Apes novadā dzīvojošo politiski represēto personu dalībai Latvijas Po-
litiski represēto apvienības rīkotajā politiski represēto personu salidojumā Ikšķilē, š.g.
22.augustā. Nodrošināt transportu Apes novada represētajām personām uz politiski rep-
resēto personu salidojumu Ikšķilē, š.g. 22.augustā.

4 Dome pieņēma lēmumu par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Apes novada
domes administrācijā un domes iestādēs un struktūrvienībās.

4 Ņemot vērā izmaiņas saistošajos normatīvajos aktos un tajos ietvertajām prasībām
un  četru personu iesniegumus, Dome pieņēma lēmumu iznomāt divām personai rūpnie-
ciskās zvejas tiesības Luksta ezerā ar zvejas tīklu garumu 30 metri vai vienu murdu uz
vienu gadu, noslēdzot zvejas nomas līgumu ar Apes novada domi. Noteikt nomas maksu
par zvejas tiesībām Luksta ezerā, izejot no aprēķina – zivju tīkls, par katriem 5 m (iek-
šējos ūdeņos) 2,85 EUR apmērā gadā; kopā par 30 metriem – 17,10 EUR gadā. Iznomāt
vienai personai rūpnieciskās zvejas tiesības Zvārtavas ezerā ar zvejas tīklu garumu 30
metri vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu
uz vienu gadu, noslēdzot zvejas nomas līgumu ar Apes novada domi. Noteikt nomas
maksu par zvejas tiesībām Zvārtavas ezerā, izejot no aprēķina – zivju tīkls, par katriem
5 m (iekšējos ūdeņos) 2,85 EUR apmērā gadā; kopā par 30 metriem - par vienu murdu
ar 30 metru sētas kopgarumu – 17,10 EUR gadā. Izbeigt nomas attiecības ar vienu per-
sonu rūpnieciskās zvejas tiesības Luksta ezerā ar zvejas tīklu garumu 25 metri vai vienu
murdu uz vienu gadu, laužot zvejas nomas līgumu ar Apes novada domi un atmaksājot
iemaksāto nomas maksu.

4 Ņemot vērā objektīvo situāciju un prognozējamās izmaksas, nododot Apes novada
pašvaldības funkciju Alūksnes novada pašvaldībai par sabiedriskās kārtības nodrošinā-
šanu, apkarojot žūpību un netiklību, slēdzot līgumu ar Alūksnes novada pašvaldības po-
liciju, Dome pieņēma lēmumu atcelt domes 18.12.2014. lēmumu Nr.243 (prot.Nr.18,
14.p.) “Par valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanu Alūksnes novada pašvaldībai”. 

4 Dome pieņēma lēmumu piešķirt papildus finansējumu EUR 376,00 apmērā XI
Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku ēdināšanai.

4 Pamatojoties uz Apes novada pensionāru biedrības „Iesim kopā” biedrības iesnie-
gumu, Dome pieņēma lēmumu piešķirt Apes novada pensionāru biedrības „Iesim kopā”
priekšfinansējumu Borisa un Ināras Teterevu fonda projekta „Palīdzība līdzcilvēkiem”
projektam „Palīdzība līdzcilvēkiem Trapenē” realizācijai nepieciešamo līdzfinansējumu
EUR 915,00. Pēc projekta realizācijas priekšfinansējumu atgriezt Apes novada domes
budžetā.

4 Ņemot vērā Ukrainas rajonu un apgabalu asociācijas Latvijas Pašvaldību savienībai
adresētajā 2015.gada 12.maija vēstulē izteikto lūgumu sniegt palīdzību medikamentu un
aprīkojuma iegādei Ukrainas Čerņigovas apgabala kara hospitālim un ārstniecības iestā-
dēm, Dome pieņēma lēmumu piešķirt līdzekļus EUR 300 apmērā no Apes novada domes
rezerves fonda līdzekļiem biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts“ humānās palīdzības
sniegšanai Ukrainas Čerņigovas apgabala kara hospitālim un ārstniecības iestādēm, pār -
skaitot tos uz Latvijas Sarkanā Krusta ziedojuma kontu. Pilnvarot Latvijas Pašvaldību
savienību tās priekšsēža Andra  Jaunsleiņa personā noslēgt humānās palīdzības sniegša-
nas līgumu ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts“. Pieņemt zināšanai, ka Latvjas Paš-
valdību savienība sadarbībā ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts“ koordinēs medika-
mentu un preču iegādi un piegādi Ukrainas Čerņigovas apgabala kara hospitālim un ārst-
niecības iestādēm.

4 Izvērtējot Apes novada domes rīcībā esošo informāciju un SIA „VCG ekspertu
grupa” 2015.gada 19.jūnija  ziņojumu „Par nekustamā īpašuma Apes novadā, Gaujienas
pagastā „Kalnsētas” tirgus vērtības aprēķināšanu”, Dome pieņēma lēmumu nodot atsa-

vināšanai apbūvētu zemes vienību Apes novada, Gaujienas pagasta „Kalnsētas”, LV-
4339, kas  sastāv no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3648 007 0062 ar platību
0,4165 ha, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
Apstiprināt nekustamā īpašuma Apes novada, Gaujienas pagasta „Kalnsētas” LV-4339,
kadastra  Nr. 3648 007 0062 pārdošanas brīvo cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu –
EUR 700,00. Pēc nosacītās cenas apstiprināšanas personai, kurai ir apbūvēta zemes ga-
bala pirmpirkuma tiesības nosūtīt atsavināšanas paziņojumu.

4 Izvērtējot Apes novada domes rīcībā esošo informāciju un SIA „VCG ekspertu
grupa” 2015.gada 19.jūnija  ziņojumu „Par nekustamā īpašuma Apes novadā, Trapenes
pagastā „Ozolkalni 2” tirgus vērtības aprēķināšanu”, Dome pieņēma lēmumu nodot at-
savināšanai apbūvētu zemes vienību Apes novada, Trapenes pagasta „Ozolkalni 2”, LV-
4348, kas  sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3684 002 0095 ar platību
11,64 ha, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
Apstiprināt nekustamā īpašuma Apes novada, Trapenes pagasta „Ozolkalni 2” LV-4348,
kadastra Nr. 3684 002 0095 pārdošanas brīvo cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu –
EUR 14 700,00.

Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma
naudas dzēšanu

4 Pamatojoties uz LR Uzņēmumu reģistra lēmumu Nr. KMR 000704316734, kas
publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 10.01.2014. Nr.7/5066, kurā sniegta oficiāla in-
formācija, ka Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Līzespasts” izslēgta no komercreģistra
ar 07.01.2014. Apes novada nodokļu administratore - Apes novadam piekritīgo nodokļu
administrēšanu normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros, rosina pieņemt at-
tiecīgu lēmumu. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo  daļu,
pašvaldību budžetos ieskaitāmos nekustāmā īpašuma  parādus, kā arī ar tiem  saistītās
nokavējuma naudas šā panta pirmajā  daļā noteiktajos gadījumos  dzēš attiecīgā pašval-
dība, papildus iepriekš minētajam likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta cetur-
tajā daļā ir noteikts,  arī, ka VID un attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā
mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu.  Dome pieņēma lēmumu
dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu un nokavējuma naudu:

4 Apes novada dome konstatējusi, ka viena persona ir mirusi, viņas mantinieki ir
zaudējuši nomas pirmtiesības uz īpašumu „Krampji-3”, ar 2013.gada 1.janvāri, kas pa-
matots ar Apes novada domes Zemes komisijas lēmumu ZK-63 no 14.05.2015. Pamato-
joties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu, likuma „Par nodokļiem
un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka nodokļu parādi dzēšami
fiziskai personai, nodokļu maksātājam, viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no man-
tiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas. Apes no-
vada nodokļu administratore - Apes novadam piekritīgo nodokļu administrēšanu norma-
tīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros rosina pieņemt attiecīgu lēmumu. Dome
pieņēma lēmumu dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu un nokavējuma naudu:

4 Par Elīnas Zālītes pieminekļa atjaunošanu
Dome pieņēma lēmumu uzsākt novadnieces, rakstnieces Elīnas Zālītes pieminekļa at-

jaunošanu un uzdot Apes pilsētas un Apes pagasta vēstures liecību glabātājai Dianai Lie-
piņai organizēt pieminekļa atjaunošanas procesu.

4 Par vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Apes novada paš -
valdībā

Saskaņā ar Ministru kabineta 26.05.2015. noteikumiem Nr.260 “Kārtība, kādā paš -
valdībām 2015.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju Valsts un pašvaldību vienoto klientu
apkalpošanas centru tīkla izveidei reģionu un novadu nozīmes attīstības centros”, ņemot
vērā  noteikto prioritāti, ka atbalstāmi ir vienotie klientu apkalpošanas centri vietās, kuras
ģeogrāfiski izvietotas tālāk no reģionālas vai nacionālas nozīmes centriem,  Apes novada
pašvaldībai tie ir Valmiera un Gulbene, kas atrodas vairāk kā 80 kilometru attālumā un
novada iedzīvotājiem izmantojot  sabiedrisko transportu uz  Gulbeni vienas dienas laikā
nav iespējams nokļūt turp un atpakaļ, Dome pieņēma lēmumu izveidot Vienotu valsts un
pašvaldības klientu apkalpošanas centru (turpmāk tekstā VVPKAC) Apes novada pašval-
dībā, domes ēkā, ar adresi Stacijas 2, Ape, Apes novads, LV 4337. Nodrošināt līdzfinan-
sējumu VVPKAC izveidei un uzturēšanai: Izveidošanas vai pielāgošanas un aprīkošanas
(vienreizējās) izmaksas 30 % apmērā pret valsts dotāciju EUR 10 000, Finansējums Apes
novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta rezerves konts; Uzturēšanas (ikgada mēneša)
izmaksas 50% apmērā pret 300,- EUR ikmēneša valsts dotāciju; Nodarbināto atlīdzība
(ikgada  mēneša izmaksas) līdz 50% apmērā pret 500,- EUR ikmēneša valsts dotāciju.

23.jūlijā notika kārtējā Apes novada domes sēde
4 Dome pieņēma lēmumu rīkot Apes novada pašvaldības pasākumu – Amatnieku

tirgus (turpmāk tekstā „Tirgus”) Apes pilsētas svētkos, š. g. 22.augustā:  Ganību  ielā,
Apē, no plkst. 8:00 līdz 14:00.

4 Pamatojoties uz Apes novada tūrisma darba organizatores Sanitas Sproģes  iesnie-
gumu, Dome pieņēma lēmumu apstiprināt pārdošanas cenu: skārienjūtīgajām pildspal-
vām ar Gaujienas logo bez PVN  EUR 0.99, ar  PVN  EUR 1.20.
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SIA �L zespasts� Aronijas noma 8,74 3,16 11,90 
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 D rz ji- kas 537,22 22,24 559,46 
 L zespasts - zeme 667,79 118,22 786,01 
 L zespasts - kas 63,41 2,03 65,44 
               KOP  1503,07 150,50 1653,57 

 
            

           
            

           
            

           
             

         
          

        
  
  

 
   

     
K  

            

 

 
             

           
          

            sast  
              

          
             

             
 

          
           

         
           
          

         
             
             

     da     dz     
             

a              
            

     
   

 
 

 
 

  
 

    
       

     
     
       
       
                   

 
            

           
            

           
            

           
             

         
          

  p   p p   j   
 Persona 
 Nomnieks 

Nekustamais 
pa�ums   

Pamatpar ds euro Nokav juma nauda  
Kop  

V. �NEIDERE  Krampji-3  EUR 181,73 EUR 117,50  EUR 299,23 
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4 Dome pieņēma lēmumu izdarīt grozījumus domes 26.06.2015. lēmumā Nr. 121
(prot.Nr.8, 19.p.) “Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Apes novada domes admi-
nistrācijā un domes  iestādēs   un struktūrvienībās”.

4 Izskatot biedrības „Latvijas Mākslinieku savienība” iesniegumu, Dome pieņēma
lēmumu sagatavot Apes novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību ar kadastra apzī-
mējumu 36480010175 ar platību 0,1 ha un uz tā esošu būvi ar kadastra apzīmējumu
36480010175001, kas atrodas „Zvārtavas klēts”, Gaujienas pagastā, Apes novadā, no-
došanai atsavināšanai.

4 Lai nodrošinātu nepārtrauktu izglītības procesu Apes novada pašvaldības izglītības
iestādēs, Dome pieņēma lēmumu Apes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem
līdz 2015.gada 1.septembrim  pārskatīt, aktualizēt un iesniegt Apes novada domē izglītības
iestādēs nepieciešamo (deficīto) pedagogu amatu sarakstu. Noteikt, ka transporta izdevumi
nepieciešamo (deficīto) pedagogu amatiem tiek segti sekojošā kārtībā un apjomā: 

l Sabiedriskā transporta (izņemot taksometra pakalpojumus) izdevumi no dzīvesvie-
tas līdz izglītības iestādei un atpakaļ, nepārsniedzot EUR 40.00 mēnesī;

l Izdevumi par personīgā transportlīdzekļa izmantošanu (degvielas izdevumi) no-
kļūšanai darba vietā un atpakaļ, nepārsniedzot EUR 40.00 mēnesī.

l Noteikt, ka transporta izdevumu kompensācija nepieciešamo (deficīto) pedagogu
amatiem vienai izglītības iestādei nepārsniedz EUR 80.00 mēnesī.

4 Dome pieņēma lēmumu apstiprināt saistošos noteikumus Nr.11/2015 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Apes novadā” un to paskaidrojuma rakstu. Saistošie noteikumi
stājas spēkā ar Apes novada domes informatīvā izdevuma 2015. gada augusta numura
publicēšanu.

4 Ņemot vērā izmaiņas saistošajos normatīvajos aktos un tajos ietvertajām prasībām
un  vienas personas iesniegumu, izbeigt nomas attiecības ar vienu personu rūpnieciskās
zvejas tiesības Gaujienas pagasta Zvārtavas ezerā  ar zvejas tīklu garumu 50 metri uz
vienu gadu, laužot zvejas nomas līgumu ar Apes novada domi un atmaksājot iemaksāto
nomas maksu.

4 Par Apes novada pašvaldības Medību koordinācijas pastāvīgās
komisijas  izveidošanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 02.07.2014. rīkojumu Nr.322 „Par ārkārtējās si-
tuācijas izsludināšanu” par Āfrikas cūku mēra apkarošanas profilaktiskajiem pasāku-
miem, kas realizējami nekavējoties, Dome pieņēma lēmumu apstiprināt pastāvīgu Apes
novada pašvaldības Medību koordinācijas komisiju uz 4 gadiem šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs: Andris RUBINS Apes novada pašvaldības pārstāvis, Komisijas
locekļi: Ilgonis LOSĀNS Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimnie-
cības pārvaldes Lauku reģistra daļas vadītājs, Edgars VERŠELO Valsts meža dienesta Zie-
meļaustrumu virsmežniecības Gaujienas nodaļas vecākais mežzinis, Jānis PALKAVNIEKS
Mednieku savienības pārstāvis, Guntars PURAKALNS Lauksaimnieku  apvienības  pār-
stāvis, Arnis ČAMS Meža īpašnieku biedrības pārstāvis, Gvido SEMJONOVSApes medību
biedrības “Apes mednieku biedrība” pārstāvis. Apstiprināt Apes novada pašvaldības Medību
koordinācijas komisijas konsultantus šādā sastāvā: Andris KLēTNIEKS - Gaujienas pagasta
apsaimniekoto medību teritoriju medību biedrību “Pelēči”; “Kalnezers” pārstāvis, Juris
PUĻĻA Trapenes pagasta apsaimniekoto medību teritoriju pārstāvis, Andrejs PRINDULIS
Virešu pagasta apsaimniekoto medību teritoriju pārstāvis,  medību biedrības “Seski” pār-
stāvis,  Sandris CIPRUSS Lauku konsultāciju biroja konsultants Apes novadā.

4 Par valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanu Smiltenes novada
pašvaldībai

Apes novada dome pieņēma lēmumu no šā gada 1. septembra līdz šā gada 31.decem-
brim (ieskaitot) deleģēt Smiltenes novada pašvaldībai, nodokļu maksātāja reģistrācijas
Nr.90009067337, juridiskā adrese Smiltenes novada dome, Dārza iela 3, Smiltene, Smil-
tenes novads, LV-4729, no likuma „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 12.punktā
izrietošus pārvaldes uzdevumus sabiedriskās kārtības nodrošināšanā Apes novada teri-
torijā. Par Smiltenes novada pašvaldībai deleģēto funkciju apjomu un realizēšanas kārtību
informēsim turpmāk, tiklīdz tiks noslēgts līgums starp Apes novada domi un Smiltenes
novada pašvaldību. 

Domes lēmumu apskatu sagatavoja Ilze Ērmane. Ar pilnu lēmumu tekstu variet iepa-
zīties Apes novada domē, Stacijas ielā 2, kā arī mājas lapā www.apesnovads.lv, vietnē
ir pieejams arī sēdes audio ieraksts. Kārtējā Apes novada domes sēde notiks 27.08.2015.
plkst.14:00, Apes novada domē.

Publiskā pārskata apskats
Ilze ērmane, Sabiedrisko attiecību speciāliste

Apes novada dome 26. jūnija sēdē apstiprināja Apes novada domes publisko pārskatu
2014. gadam. Publiskais pārskats tiek veidots katru gadu, saskaņā ar Ministru Kabineta
noteikumos Nr.413 “Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” noteikto, kur jāat-
spoguļo iestādes kalendārā gada ietvaros finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti,
personāla sastāvs, komunikācija ar sabiedrību, kā arī nākamajā gadā plānotie pasākumi.

Publiskā pārskata pilna redakcija pieejama Apes novada domes mājaslapā www.ap-
esnovads.lv, savukārt šajā informatīvajā izdevumā ieskatam sniegsim daļu publiskajā
pārskatā atspoguļoto informāciju.

Noslēgtie projekti 2014. gadā 
4 2014.gadā noslēdzās Centrālā Baltijas jūras reģiona Interreg IVA pārrobežu sadar-

bības programmas projekta „Inovatīvi risinājumi veco laužu aprūpei mājās” („INNO-
CARE”) realizācija. Kopējais projekta finansējums EUR 35 245. Programmas finansē-
jums EUR 28 513. Pašvaldības līdzfinansējums EUR 6731. Projekta ietvaros tika uzla-
bota dzīves kvalitāte un lielāka drošība veciem cilvēkiem, kas dzīvo mājās, izmantojot
inovatīvas tehnoloģijas un metodes mājas aprūpē.

4 2014.gadā noslēdzās Eiropas Reģionālā attīstības fonda  (ERAF) projekta „Dzir-
navu ielas rekonstrukcija Apes pilsētā” realizācija. Kopējais finansējums – EUR
999 231, no tā ERAF finansējums – EUR 695 990, pašvaldības līdzfinansējums – EUR
275 397, valsts finansējums – EUR 27 843. Projekta ietvaros notika Dzirnavu ielas re-
konstrukcija.

4 2014.gadā noslēdzās Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas projekta „Iz-
pētīsim Zemi kopā ar bērniem un palīdzēsim to nosargāt” realizācija. Kopējais projekta
finansējums EUR 20 999 (100% programmas finansējums). Projekta ietvaros tika orga-
nizētas starptautiskās mobilitātes - pieredzes apmaiņas braucieni un gatavoti projekti par
dabu, foto safari.

4 2014.gadā noslēdzās Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētais projekts
„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Dāvja Ozoliņa
Apes vidusskolā”. Kopējais finansējums – EUR 225 455, programmas finansējums –
EUR 73 887, pašvaldības līdzfinansējums – EUR 151 567. Projekta ietvaros tika veikta
vidusskolas vienkāršota renovācija, kas nodrošinās siltumnīcefekta gāzu emisijas sa-
mazinājumu, tādejādi paaugstinot vidusskolas ēku kompleksa energoefektivitāti, sa-
mazinot siltumenerģijas patēriņu un sniedzot ieguldījumu apkārtējās vides stāvokļa
uzlabošanā.

4 2014.gadā noslēdzās Eiropas Savienības programmas INTERREG IVC projekta
„Kultūras un kultūras mantojuma pievienotā vērtība reģionālajā politikā tūrisma ilgtspē-
jība – CHARTS” realizācija. Kopējais projekta finansējums – EUR 10671, no tā pro-
grammas finansējums – EUR 9070, pašvaldības līdzfinansējums – EUR 1600. Projekts
fokusējas uz kultūras un mantojuma nozīmi, veidojot pievienoto vērtību reģionālajām
stratēģijām ilgtspējīgai tūrisma attīstībai un integrācijai vietējā, reģionālā, valsts un Ei-
ropas Savienības politikā.

4 2014.gadā noslēdzās Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas projekts
„Sadarbības tīkls jauniešu atbalstam vietējā kopienā” (LOGI-N). Kopējais finansē-
jums – EUR 20 886, programmas finansējums – EUR 15 599, pašvaldības līdzfinan-
sējums – EUR 5286. Projekta ietvaros tiek organizēti sadarbības tīkla veidošanas se-
mināri, apaļā galda diskusijas, sagatavoti un izdoti informatīvie materiāli, apkopota
un izplatīta labās prakses pieredze, izstrādātas vadlīnijas jauniešu atbalstam vietējā
kopienā.

4 2014.gadā noslēdzās Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) Leader programmas projekts „Apes novada sociālā dienesta alterna-
tīvo sociālo pakalpojumu telpas pilnveidošana”. Kopējais projekta finansējums – EUR
1795, programmas finansējums – EUR 1065, pašvaldības līdzfinansējums – EUR 729.
Projekta ietvaros iegādāta un uzstādīta duškabīne un iegādāta veļasmašīna.

Iesāktie projekti 2014. gadā un 2015. gadā turpināmie
4 Uzsākts un realizēts ELFLA LEADER projekts „Inventāra un aprīkojuma iegāde

Apes novada Gaujienas Tautas namam”. Kopējais projekta finansējums - EUR 3570,
programmas finansējums – EUR 2655, pašvaldības līdzfinansējums – EUR 914. Projekta
ietvaros Gaujienas tautas namam iegādāts projektors, mikserpults un galdi.

4 Uzsākts un realizēts Meža attīstības fonda projekts „Nāc un piesēdi Apē!”. Fonda
finansējums – EUR 510. Projekta ietvaros uzstādīti akmens soli pilsētā un galds ar soliem
BMX trasē.

4 Uzsākts un realizēts Valsts kultūrkapitāla fonda projekts „Deju kopas „Metenis”
dalība Eiropas tautas kultūras un mākslas festivālā Kielcē, Polijā”. Fonda finansējums
EUR 1800. 

4 Uzsākts realizēt ELFLA LEADER projekts „Profesionālās ievirzes kabinets Tra-
penē - kokapstrādes mācību klases izveide darbam ar rokas instrumentiem”. Kopējais
projekta finansējums EUR 3883, programmas finansējums – EUR 2888, pašvaldības
līdzfinansējums – EUR 994. Projekta ietvaros iekārtota galdniecības - amatniecības klase
Trapenes pamatskolā.

4 Uzsākts realizēt Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas projekts
„Pieredzes apmaiņas vizītes starp Latviju un Ziemeļvalstīm”. Kopējais projekta finan-
sējums EUR 8 677, programmas finansējums – EUR 4633, pašvaldības līdzfinansējums
– EUR 4044. Projekta ietvaros Apes novada administrācijas darbinieki dodas pieredzes
vizītēs uz Norvēģiju un Dāniju un tādējādi veicinās apmaiņu ar labās prakses piemēriem
pašvaldību administratīvā darba nodrošināšanā.

4 Uzsākts realizēt Nordplus programmas projekts „Uzņēmēju paaudze. Kopējais pro-
jekta finansējums EUR 22 960. (100% programmas finansējums). Projekta ietvaros
D.Ozoliņa Apes vidusskolas skolēni un skolotāji kopā ar Igaunijas un Somijas kolēģiem
kopīgās mobilitātes risinās un izzinās visu par un ap uzņēmējdarbību.

4 Trapenes pamatskola iesaistījusies starptautiskā ERASMUS+ mobilitātes projektā
„Share play”, kura ietvaros 8 partnervalstu skolas iepazīst citādu, radošu mācību procesu
caur spēlēm. Kopējais projekta finansējums EUR 34 700 (100% programmas finansē-
jums). Projekta ietvaros tiks organizētas starptautiskās mobilitātes - pieredzes apmaiņas
braucieni.

4 Uzsākts realizēt ERAF programmas projekts „Jaunu publisko interneta pieejas pun-
ktu izveide un esošo pilnveidošana iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai Apes no-
vadā”. Kopējais projekta finansējums EUR 28 700, programmas finansējums – EUR
24395, pašvaldības līdzfinansējums – EUR 3444, valsts finansējums – EUR 861. Projektā
plānots Apes pilsētā un Apes, Trapenes, Virešu un Gaujienas pagastos izveidot jaunus
un uzlabot esošos publiskos interneta pieejas punktus.

4 2015.gadā turpinās Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas
projekta „Kultūras mantojuma un dabas resursu izmantošana uzņēmējdarbības attīstībā
pierobežas reģionos” (Heritage Business) realizācija. Kopējais finansējums – EUR
57 245 no tā ERAF finansējums – EUR 51 520, pašvaldības līdzfinansējums – EUR
2862, valsts finansējums – EUR 2862. Projekts ir vērsts uz mazo un vidējo uzņēmumu
spējām izmantot vietējo kultūras mantojumu, tradīcijas un vietējos resursus dažādās uz-
ņēmējdarbības nozarēs.

4 2015.gadā turpinās Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta
„Ūdenstūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā”
(Riverways) realizācija. Kopējais projekta finansējums - EUR 12585, programmas fi-
nansējums – EUR 10 446, pašvaldības līdzfinansējums – EUR 1510, valsts finansējums
– EUR 629. Projekta ietvaros notiek atpūtas vietu pie Vaidavas upes labiekārtošana.

Ieceres un veicamie darbi Apes novadā 2015. gadā
4 Plānojot izdevumus 2015.gadam, galvenā uzmanība tika vērsta, lai pašvaldības te-

ritorijā nemazinātos pašvaldības sniegto pakalpojumu apjoms un kvalitāte un tiktu veikts
ieguldījums kopējai teritorijas attīstībai, saskaņā ar Apes novada attīstības programma
2014.-2020.gadam.
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Apes novada pensionāru biedrībai 
„Iesim kopā!” 2 datori

Ausma Agare, Apes novada pensionāru biedrības vadītāja 
Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte 

un ziedot.lv kopīgi veidoja palīdzības sniegšanas projektu „Datora 2. dzīve”. 
Projekta laikā uzņēmumi ziedoja nolietotu datortehniku, ko RTU DITF studenti sa-

veda kārtībā, salaboja, uzlika dažādas programmas un tālāk ziedoja pensionāru organi-
zācijām un citām sociālajām organizācijām. 

Mūsu pensionāru biedrība „Iesim kopā!” izmantoja šo izdevību un uzrakstījām pie-
teikumu, pamatojot savu nepieciešamību pēc 2 datoriem. Atbildē saņēmām, ka esam 
reģistrēti, bet pieprasījums ir ļoti liels un jāgaida rezultāts. 

Neviltots bija prieks, saņemot atbildi, ka mums RTU studenti paši ar savu trans-
portu pieved 2 datorus, uzstāda, pieslēdz, sniedz mazu ieskatu, kā rīkoties. Datori nav 
jaunākie, bet strādā optimāli. Viens dators ir pieslēgts Trapenes Palīdzības istabā, kur 
Trapenes pensionāru padomei ir iespēja sazināties ar mums un visiem citiem, apmā-
cīties strādāt ar datoru. Vēlāk iespēja uz vietas veikt savus maksājumus. Par interneta 
pieslēgumu vēl jautājumu risināsim uz vietas. Uzskatu, ka tas ir nozīmīgs un paliekošs 
veikums. Otrs dators tiks izmantots  biedrības grāmatvedībā, kur  līdz šim bijām bez 
datora, kas traucēja darbam. 

Esam ļoti pateicīgi RTU Studentu parlamentam un ziedot.lv par vērtīgo dāvinājumu.

Rudenīgais pasākums Gaujienā 
„Starp dzeju un dziesmām...”

Veneranda Kustova, Gaujienas senioru padomes priekšsēdētāja  
Gaujienas tautas namā 28.novembrī notika burvīgs rudenīgs pasākums senioriem un pā-
rējiem mūzikas, dzejas baudītājiem. Pasākuma apmeklētājus sirsnīgi sagaidīja Gaujienas 
senioru priekšsēdētāja Veneranda Kustova  un tautas nama vadītāja Laima Poševa. Kon-
certu sniedza burvīgā dzejniece, komponiste un dziedātāja Anita Ozola. Paldies viņai par 
tik jauku, sirsnīgu dzeju, skaistām un skanīgām dziesmām, kur pasākuma gaitā varējām no 
sirds izdejoties.  Gaujienas  senioru  priekšsēdētāja Veneranda Kustova savā runā paldies 
teica tiem cilvēkiem, kuri palīdz senioriem sagādāt nepieciešamās preces, kā arī aizvest uz 
Gaujienu pie ārsta, uz pastu un veikaliem, liels paldies Sandrai Lārmanei,  Ligitai Gabrā-
nei, Ligitai Kotovai, Judītei Krasnojarskai, Rudītei Paiķenai un pakalpojumu organizētājai 
Vizmai Dandenai.     Paldies ciemiņiem un pašdarbniekiem: Malienas ziņu korespondentei 
Dainai Siņeļnikovai,  Alūksnes pensionāru biedrībai Sudrabs, Virešu pensionāru grupai 
un it sevišķi Lienei Bondarei par tik jauku, sirdī aizraujošu  apsveikuma dziesmu,  Tra-
penes senioru ansamblim, Gaujienas senioru pašdarbnieku kolektīviem „Sinda”, vadītāja 
Svetlana Spalviņa un „Lainva” vadītāja Indra Sadovņikova,  Gaujienas  teātrim ar skeču 
„Sapratu” vadītāja Elga Rācene. Liels paldies sponsoriem: SIA VERY BERRY, Gaujienas 
pagasta pārvaldei, Laimai Poševai,   Elgai Rācenei un  Inetai Riepniecei. Paldies visiem 
senioriem, kuri izbaudīja šo  jauko, sirsnīgo  un draudzīgo  pasākumu.

plostiņus, pludināšanai Gaujā. Mūzikas stundās skolotājas Agijas Lūses vadībā skolēni 
mācījās dziesmas  ,,Div`dūjiņas gaisā skrēja”, ,,Tumša nakte, zaļa zāle” u.c.. 

4.a, 5.a kl. un 7.b  - 8.b  klases skolēni kopā ar skolotāju Lindu Barkovsku un  Ingu 
Poševu audzināšanas stundu laikā devās uz Gaujienas kapiem, lai tur uzkoptu Lāčplēša 
ordeņa kavalieru atdusas vietas.

11.novembra pēcpusdienā notika rosīga gatavošanās vakara pasākumam. 9a. klases zēni 
Tomass un Gints rūpīgi pārbaudīja un sagatavoja lāpas vakara Lāpu gājienam. Skolnieces 
Renāte, Lauma, Amīna sagatavoja ziedu pušķīšus, ko nolikt uz Lāčplēša Kara ordeņa 
kavalieru atdusas vietām. Skolēni pulcējās mazajā zālē uz svinīgo piemiņas brīdi. Dega 
svecītes, skanēja vīru kopas „Vilki” karavīru dziesmas no albuma „Latviešu leģionāru 
dziesmas”. Tā izskaņā skolēni tika aicināti doties svinīgā lāpu gājienā uz Gaujienas 
kapiem, lai godinātu tur atdusošos Lāčplēša ordeņa kavalierus. Aizdedza svecītes, nolika 
ziedus. Vēlāk, spītējot skarbajam vējam, lāpu gājienā, dziedot latviešu tautasdziesmas, 
devās uz Gauju, kur pludināja gaismas plostiņus, godinot visus latviešu karavīrus. 
Atgriežoties skolā, katras klases skolēni savās klases telpās iededza logos svecītes, lai 
pieminētu mūsu brīvības cīnītājus.

Skolotāja Dace Lazdiņa organizēja zīmējumu konkursu ,,Veltījums strēlniekiem”. 
1.vietu ieguva 8.a klases skolniece Kristīne Mikijanska, 2. vietu - Samanta Priedīte (5.a 
kl.) un Edīte Gavare (9.a kl.), 3.vietu - Miks Kārkliņš (8.a kl.) un Gatis Makarēvičs (9.a 
kl.), atzinības  - Kristers Lubāns (6.a kl.) un Arnolds Boikovs (8.a kl.).

Novembris ir Latvijas laiks, laiks, kad ar mums runā vēstures balss, kad atceramies 
senos notikumus, godinām tos, kam jāpateicas par mūsu dzimtenes brīvību. Valsts svētku 
priekšvakarā, 17. novembrī, skolas zālē visi pulcējāmies uz svētku pasākumu ,,Latvijai 
- 97”.  Koncertā skanēja Latvijas dzejnieku un mūziķu sarakstītie veltījumi mūsu valstij. 
Šogad literāro kompozīciju sagatavoja un skolas saimi uzrunāja 9.a klases skolēni.  
Viņus atbalstīja ansambļa meitenes ar skanīgām dziesmām, kā arī skolas deju kolektīvs. 
Pasākuma noslēgumā skolas direktore Vita Andersone atgādināja, ka katrs mēs veidojam 
savu valsti, aicināja visus mīlēt un cienīt savu ģimeni, mājas, skolu, novadu, valsti. 
Skolēnus sagatavoja skolotājas Agija Lūse, Vita Peneze, Gunta Briede.

20. novembrī aicinājām sociālās aprūpes centra ,,Trapene” ļaudis kopīgi ieklausīties 
domu spēkā, kurš palīdz mums visiem atzīt - es dzīvoju zemē, ko par Latviju sauc. Paldies 
par sirsnīgo uzņemšanu! 

Piedalījāmies spēkošanās sacensībās ,,Drošie un veiklie”, ko organizēja Trapenes 
pamatskola. Tajās piedalījās kaimiņu skolas un Tilsi skola no Igaunijas. Komandu 
vērtējumā palikām ceturtie, bet priecājamies, ka Jānis Lubāns (6.a kl.) ieguva 2.vietu 
pievilkšanās sacensībās, bet Kevins Vorohta (8.a kl.) - 3. vietu.

Novembra mēneša izskaņā klašu kolektīvi demonstrēja iemaņas Ierindas skatē, ko 
nu jau septīto gadu organizē  jaunsargu vienības vadītājs Juris Ozoliņš.. Skatē piedalījās 
izglītojamie no 1. – 9. klasei. Skolēnus sagatavoja skolotāja Ruta Graudiņa un internāta 
audzinātājas. Skati vērtēja žūrija: Juris Ozoliņš, Mareks Zujevs, Vita Andersone un Marta 
Zirne. Izglītojamo ierindas mācības prasmes ar katru mācību gadu uzlabojas. Skolēnus 
vērtēja divās grupās: 1. – 4. klasei un 5. – 9. klasei. Sākumskolas klasēs pirmo vietu 
ieguva 3.a. klases skolēni, pamatskolas – 5.a klases skolēni. Labākās komandiera prasmes 
demonstrēja Samanta Priedīte, Gatis Makarēvičs un Jānis Lubāns.

Paldies visiem skolotājiem un skolēniem, kuri ar gaišām domām un labiem darbiem 
bagātināja mūsu valsts svētkus!
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28. Audžuģimene divas reizes gadā (līdz 1.janvārim un līdz 1.jūlijam) iesniedz So-
ciālajā dienestā pārskatu par piešķirto pabalstu bērna uzturam, apģērbam un mīkstā in-
ventāra iegādei izlietojumu.

Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā personas nāves gadījumā
29.  Personas nāves gadījumā, kurai nav apgādnieku (Civillikuma noteiktā kārtībā),

vai apgādnieki atzīti par trūcīgiem pabalstu ārkārtas situācijā, piešķir personai, kura uz-
ņēmusies apbedīšanu. Pabalsta apmērs personas nāves gadījumā ir līdz četriem valsts
sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēriem, bet ne vairāk par faktiskajiem izdevumiem
mirušās personas apbedīšanai. Pabalsta apmēru samazina par valsts sociālās apdrošinā-
šanas aģentūras izmaksātā valsts apbedīšanas pabalsta apmēru, ja par mirušo personu ir
bijušas tiesības saņemt minēto valsts pabalstu.

30.  Sociālais dienests pabalstu ārkārtas situācijā personas nāves gadījumā piešķir, ja
nav tiesību uz valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu vai tas ir mazāks par četriem valsts
sociālā nodrošinājuma pabalstiem.

31.  Personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, pabalstu ārkārtas situācijā personas nāves
gadījumā piešķir bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas. 

32.  Lai šo pabalstu saņemtu, pabalsta pieprasītājs iesniedz Sociālajā dienestā: 
32.1. miršanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu),
32.2. izziņu no valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un/vai citas institūcijas par

to, vai par mirušo personu ir izmaksāts valsts apbedīšanas pabalsts, kā arī par izmaksāto
summu,

32.3. apbedīšanas pakalpojumu izdevumu apliecinošu dokumentu oriģinālus.
33 .Ja mirusi persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta  Apes novada administratīvajā

teritorijā un kurai nav apgādnieku vai personas, kas  uzņemtos apbedīšanu, sociālais die-
nests vai tās deleģēta institūcija slēdz  līgumu ar fizisku (juridisku) personu par šī pakal-
pojuma organizēšanu un sedz ar apbedīšanu saistītos izdevumus.

Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā
34.  Sociālajam dienestam ir tiesības piešķirt vienreizēju pabalstu krīzes situācijā bez

ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu un ap-
mēru pieņem Sociālais dienests, pamatojoties uz sociālā darba speciālista sniegto atzi-
numu, izvērtējot klienta sociālo situāciju, šādos gadījumos:

34.1. Pabalsts krīzes situācijā, ja ģimenei (personai) nav apmierinātas pamatvajadzības
(veicot apsekošanu), saņemta informācija no policijas,  izglītības iestādes vai bāriņtiesas,
ka bērna dzīvībai vai veselībai draud briesmas, vai citos neparedzētos gadījumos- pa-
balsta apmērs līdz 75,00  euro.

34.2. Vienreizējs pabalsts atsevišķu dzīves situāciju risināšanai (personas apliecinošu
dokumentu kārtošanai, atjaunošanai u.c.) piešķir individuāli izvērtējot situāciju - pabalsta
apmērs līdz 75,00  euro.

34.3. Vienreizēju pabalstu krīzes situācijā, ja stihiskas nelaimes vai iepriekš nepare-
dzamu apstākļu dēļ tā nespēj apmierināt savas pamatvajadzības, pabalstu piešķir līdz
145,00 euro mājsaimniecībai, ja prasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā viena mēneša
laikā no ārkārtas situācijas rašanās.

Pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai
35. Tiesības saņemt pabalstu ir  trūcīgām  ģimenēm,  kurās ir bērni un jaunieši vecumā

līdz 24 gadiem, kuri nepārtraukti iegūst izglītību:
35.1. bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai Apes novada mācību iestādēs un pirmsko-

las mācību iestādēs, un iestādēs, kurās iegūst profesionālo izglītību pabalstu piešķir uz
laiku līdz 3 mēnešiem, pārskaitot izdevumus pakalpojumu sniedzējiem vai izmaksājot
naudā.

35.2.  pabalstu bērna uzturam piešķir gadījumā, ja viņa vecāki veic līdzdarbības pie-
nākumus.

IV. Pabalstu piešķiršanas kārtība
36. Pabalsta pieprasītājs vēršas Sociālajā dienestā, iesniegumā norādot vēlamo sociālās

palīdzības  pabalstu veidus.
37. Vēršoties novada Sociālajā dienestā, persona uzrāda personu apliecinošu doku-

mentu, invaliditāti apliecinošu dokumentu vai pensionāra apliecību, ja persona ir ar in-
validitāti vai pensionārs, kā arī iesniedz papildus dokumentus atbilstoši pieprasītā pa-
balstu veidiem.

38. Sociālais dienests novērtē pabalsta pieprasītāja ienākumus un materiālo stāvokli,
pamatojoties uz iztikas līdzekļu deklarāciju, kā arī deklarācijā norādīto ziņu un citu ziņu
apliecinošiem dokumentiem, nepieciešamības gadījumā, uz pabalsta pieprasītāja dzīves
apstākļu apsekošanas aktiem un 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas novērtē
personas vajadzības pēc pabalsta un mēneša laikā pieņem lēmumu atbilstoši Adminis-

tratīvā procesa likuma nosacījumiem. 
39. Izdevumus apliecinošie dokumenti iesniedzami ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no

izdevumu rašanās brīža.
40. Lai saņemtu sociālo palīdzību, ģimenēm (personām) pēc Sociālā dienesta piepra-

sījuma ir jāveic līdzdarbības pienākumi darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjau-
nošanas un apgūšanas pasākumos (nepārsniedzot divpadsmit stundas nedēļā, sadalot tās
pa vairākām nedēļas dienām), kas rada labumu sabiedrībai un neaizvieto pašvaldības
funkciju veicējus. Pasākumus īsteno pašvaldībā, biedrībās vai nodibinājumos bez nolūka
gūt peļņu. Pašvaldības Sociālais dienests slēdz trīspusēju līgumu ar darbspējīgo klientu,
pašvaldības pārstāvi, līgumā paredzot pasākumu vietu, laiku, pušu tiesības, pienākumus
un atbildību.

41. Sociālais dienests pēc lēmuma pieņemšanas informē personu par pieņemto lēmu-
mu un atteikuma gadījumā rakstveidā norāda atteikuma iemeslus, kā arī lēmuma pārsū-
dzēšanas termiņus un kārtību.

V. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
42. Sociālā dienesta lēmumu administratīvajā aktā norādītajā termiņā var apstrīdēt

Apes novada domē, iesniegumu iesniedzot Apes novada domē Stacijas ielā 2, Apē, Apes
novadā, LV 4337.

43. Apes novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā
likumā noteiktajā kārtībā un termiņos. 

VI.  Noslēguma jautājums
44. Atzīt par spēku zaudējušus Apes novada domes 2009.gada 27.augusta saistošos

Ar šo noteikumu stāšanos spēkā, spēku zaudē 27.08.2009.saistošie noteikumi Nr. 2 „Par
sociālās palīdzības pabalstiem Apes novadā”.

Domes priekšsēdētāja  Astrīda HARJU  

Domes priekšsēdētāja  Astrīda HARJU

Apes novada domes 23.07.2015. saisto�o noteikumu 11/2015 projekta 
�Par soci l s pal dz bas pabalstiem Apes novad � paskaidrojuma raksts 

 
Paskaidrojuma 
raksta sada as 

Inform cija 

1. Projekta 
nepiecie�am bas 
pamatojums  

Noteikumi izdoti saska  ar Soci lo pakalpojumu un soci l s pal dz bas 
likuma 35.panta ceturto un piekto da u, likuma �Par pal dz bu dz vok a 
jaut jumu risin �an �25.2panta pirmo un piekto da u, Ministru kabineta 
2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 �Noteikumi par imenes vai atsevi� i 
dz vojo�as personas atz �anu par tr c gu� 19.4.apak�punktu,Ministru kabineta 
2009.gada 17.j nija noteikumu Nr.550 �K rt ba, k d  apr in ms, pie� irams, 
izmaks jams pabalsts garant t  minim l  ien kumu l me a nodro�in �anai un 
sl dzama vieno�an s par l dzdarb bu� 15.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 
19.decembra noteikumu Nr.1036 �Aud�u imenes noteikumi� 43.punktu, lai 
nodro�in tu pabalstu pieejam bu, skaidrus pie� ir�anas noteikumus vis m, 
likuma krit rijiem atbilsto� m, Apes novada iedz vot ju grup m da� d s 
dz ves situ cij s. Nepiecie�ams preciz t pabalstu apm ru eiro val t .  

2. ss projekta satura 
izkl sts. 

Noteikumi nosaka krit rijus imenes (personas) pa�umam, kas saska  ar 
Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumu Nr.299 �Noteikumi par imenes vai 
atsevi� i dz vojo�as personas atz �anu par tr c gu� 19.4.apak�punktu nav 
uzskat ms par nekustamo un kustamo pa�umu, nov rt jot imenes (personas) 
atbilst bu tr c gas imenes (personas) statusam Apes novad , k  ar  soci l s  
pal dz bas  pabalstu   (turpm k  tekst  � pabalsts)  veidus   un   apm rus,  
pabalstu   pie� ir�anas   un  izmaksas   k rt bu person m  ( imen m),  kuras ir 
ties gas sa emt �os pabalstus, k  ar  l mumu par pabalstiem apstr d �anas un 
p rs dz �anas k rt bu 

3. Inform cija par 
pl noto projekta 
ietekmi uz 
pa�vald bas bud�etu  

 Projekta realiz cija neietekm   pa�vald bas bud�etu. L dzek u pat ri � paliek 
apstiprin t  soci l  bud�eta ietvaros. 

4. Inform cija par 
pl noto projekta 
ietekmi uz 
uz m jdarb bas 
vidi pa�vald bas 
teritorij  

Saisto�ie noteikumi �o jomu neskar. 

5. Inform cija par 
administrat vaj m 
proced r m 

Visas personas, kuras skar �o noteikumu piem ro�ana, var griezties Apes 
novada Soci laj  dienest , Tirgus iel  5, Ap , Apes novad , vai Apes novada 
dom , Stacijas iel  2, Ap , Apes novad .  

6. Inform cija par 
konsult cij m ar 
priv tperson m 

Konsult cijas notiku�as darba proces  izskatot un pie� irot soci los pabalstus 
da� diem Apes novada iedz vot jiem.  

     
 

“Radām novadam” finālā tiek 
apbalvotas labākās komandas
Elīna Miķelsone, projekta “Radām novadam” vadītāja

30.jūnijā norisinājās konkursa “Radām novadam” starpfināls, kurā piedalījās
12 labākās komandas, kas prezentēja idejas divās kategorijās - labākās idejas un
sasniegtie rezultāti. Starp komandām tika sadalīts balvu fonds 7500 EUR apmērā
un papildus balva 1000 EUR, ko pasniedza portāls Delfi.lv.

Konkursā triumfēja Vidzemes Augstskolas komanda”Jauniešu vētra”, kas
savas idejas attīsta Mazsalacas novadā, darbojoties 3 dažādos virzienos - ražo
bērnu palielināmo velosipēdu “SpeedUpBike”, veido tūrisma aktivitātes, virzītas
uz pasākumu un dabas tūrisma attīstību un darbojas dārzkopībā.

Ceturto vietu ieguva Ekonomikas un kultūras augstskolas komanda “Saglabāt
kā”, kas Apes novadā nodarbojas ar mājražotāju, amatnieku aktivizēšanu, dārza
mēbeļu un dizaina priekšmetu gatavošanu un jauniešu nodarbinātības veicināša-
nu, organizējot nometnes. Komanda ieguva naudas balvas 500 EUR apmērā.

Projektā biznesa idejas attīsta - Apes, Alūksnes, Gulbenes, Iecavas, Jaunjel-
gavas, Kuldīgas, Ķeguma, Lielvārdes, Ludzas, Madonas, Mazsalacas, Ogres, Pļa-
viņu, Rēzeknes, Saldus, Siguldas, Smiltenes, Tukuma novados. Projektā piedalās
komandas no RISEBA, REA, LU, ViA, RTU, EKA, TSI, VeA.

Konkursa noslēgumā - 2016.gada vasarā - žūrija vērtēs padarīto. 

Trapenes pamatskolas Erasmus+ otrais gads
Lūcija Kapača, projekta koordinatore 

Starptautiskā projekta Erasmus+ nākamais mācību gads mūsu
skolai būs aktīvs ar mobilitātēm un ar tām saistītām darbībām.
Pirmais projekta gads noslēdzās ar katras partnerskolas labākās
esejas iesniegšanu konkursam un citu skolu eseju iepazīšanu par tēmu „Cilvēku tiesības”. No
Trapenes pamatskolas tika iesniegta Kristīnes Vorohtas eseja.

Vairākiem Trapenes pamatskolas skolēniem jaunais mācību gads tiek īpaši gaidīts, jo jau
septembrī dosimies uz Norvēģiju, kur mūsu partnerskolā Sistranda skole notiks Mācīšanās/mā-
cību aktivitātes skolēniem un skolotājiem. Pašlaik notiek skolēnu un skolotāju savstarpējā ko-
munikācija, vēstuļu un ideju apmaiņa.

Sākoties mācību gadam, notiks kārtējā skype diskusija starp skolām, video sagatavošana par
savu skolu un pagastu, novadu. Tā kā Norvēģijā tiks rīkota izstāde un darbnīca „Spēles mūs-
dienās un pagātnē”, septembrī mūsu uzdevums izpētīt spēles pagātnē, sadarbojoties ar vecākiem
un vecvecākiem, iepazīt, cik iespējams, sameklēt senāku laika spēles. Ar tām mēs iepazīstinā-
sim un apmainīsimies savstarpēji radošajās darbnīcās mācību aktivitāšu laikā Norvēģijā.

Oktobrī projekta dalībskolās notiks aptauja par dažādiem jautājumiem par projektā iesais-
tītajām valstīm, noslēguma aptauja notiks 2016.gada maijā, lai secinātu, kā mūsu zināšanas ir
uzlabojušās.

Novembrī būs jauni uzdevumi, kas jāveic pirms mobilitātes uz Igauniju.
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Senioru vēstis

Apes novadu pārstāv pensionāru apvienību konferencē Gulbenē
Ausma Agare, Apes novada pensionāru biedrības vadītāja 
LPF Vidzemes reģiona pensionāru apvienību konferencē „Vesels cilvēks – iegu-

vums sabiedrībai” 25.novembrī Gulbenē piedalījās 155 dalībnieki no 12 Vidzemes re-
ģiona novadiem. No Apes novada Ilze Sproģe (Ape), Antonija Mamedova (Trapene), 
Veneranda Kustova (Gaujiena), Ausma Agare (Vireši). Ļoti žēl, ka konferencē neieradās 
uzaicinātais Veselības ministrs Guntis Belēvičs.

Jautājumi, kas izraisīja lielāko interesi un diskusijas:
A.Siliņš  (LPF priekšnieks): No valsts aizplūduši jau 300 tūkstoši darba spējīgo cil-

vēku, kas iespaido arī pensiju jautājumu.  Valsts joprojām neprot strādāt taupīgi. Pieņem 
ES direkcijas, nedomājot, ko tas izmaksā valstij. Ar 2017.gadu jāpārrēķina krīzes laika 
pensijas (2010., 2011., 2012.) Veselības aprūpe valstī bezjēdzīga, jo jau septembrī bei-
gušās kvotas. LPF prasa paskaidrot tam iemeslu, lai nākotnē tas neatkārtotos.

Alhimoviča Sigita (Vidzemes veselības nodaļas vadītāja): Valsts palielinās līdzekļus  
HIV un AIDS slimniekiem. Personām virs 80 gadiem mājas vizīte ir 2,85 eiro. No pa-
cientu iemaksām atbrīvoti trūcīgie, invalīdi un pansionāta pensionāri.

LLĢĀa prezidente Līga Kozlovska: Visā Vidzemes novadā veselības aprūpe slik-
ta. Valsts garantētais minimums veselībai ir atkarīgs no valsts budžeta. 2017.g.būs vēl 
lielākas rindas, jo nauda veselībai ir samazināta. Jāievieš e-veselība, kas dos iespēju 
piezvanīt ārstam un kompensējamās zāles tiks jau nosūtītas uz jebkuru aptieku. Tikai 
e-veselība ir jākārto tā, lai tiktu aizsargāti pacienta dati, to nevar sasteigt. 

GRINDEKS reklamēja savas zāles, kas ir ar atlaidēm, bet tāpat ļoti dārgas. Latvijas 
aptieka izdalīja savas čeku grāmatiņas, kuras uzrādot, medikamenti Latvijas aptiekā ar 

20% atlaidi.
Konference izvirzīja sekojošus priekšlikumus Latvijas valdībai, Saeimai, Veselī-

bas ministrijai:
1. Atbalstīt Senioru lietu padomes lūgumu izvērtēt pievienotās vērtības nodokļu likmes 

(PVN) atcelšanu medikamentiem
2. Veselības ministrijai steidzami pārskatīt ambulatoro kvotu pārdales mehānismu, pa-

redzot prioritāti pensionāriem.
3. Lai risinātu jautājumu par speciālistu nodrošināšanu lauku rajonos, palielināt valsts 

apmaksāto rezidentūrā studējošo skaitu. Budžeta rezidentiem 3 gadus palikt strādāt 
savā novadā, valstī, tur, no kurienes saņēma stipendiju.

4. Aicinām Veselības ministru, lai, sagaidot Latvijas simtgadi, uzņemtos šefību, uzdāvi-
nāt valstij Veselības obligātās apdrošināšanas sistēmu.

5. Nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību reģionos, stiprinot reģionālo 
slimnīcu lomu.

6. Pensionāri, kas  akūtas saslimšanas gadījumos, nevar saņemt vai sagaidīt valsts ap-
maksāto kvotu, un ir spiesti izmantot maksas veselības pakalpojumus, ir sašutuši par 
šī pakalpojuma dārdzību un izpildes kvalitāti.

7. Reģionālās un lokālās slimnīcās ģimenes ārstu praksē strauji noveco  diagnostikas 
aprīkojums, kas prasa lielus līdzekļus, tāpēc lūdzam VM Eiropas fondu programmās, 
kā vienu no prioritātēm noteikt medicīniskās aparatūras un iekārtu iegādes iespējas 
par ES  fondu līdzekļiem.



2

 
                                                      
 
 
 

Nr.6/2015 augusts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
   

      
                 

              
              

    
        

                 
       

Domē pieņemto lēmumu apskats

26.jūnijā notika kārtējā 
Apes novada domes sēde

4 Dome pieņēma lēmumu apstiprināt Apes novada domes 2014.gada publisko pār-
skatu. Aicinām iepazīties ar 2014.gada darbības rezultātiem www.apesnovads.lv

4 Dome pieņēma lēmumu apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 9/2015 „Par aizlie-
gumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Apes novadā” un to paskaidrojuma rak-
stu, pieņēma lēmumu precizēt Apes novada domes 2015.gada 26.marta saistošos noteiku-
mus Nr. 5/2015 „Par sabiedrisko kārtību Apes novadā”, kā arī pieņēma lēmumu apstiprināt
saistošos noteikumus Nr.10/2015 „Par maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa no-
teikšanu Apes novadā” un to paskaidrojuma rakstu. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar
Apes novada domes informatīvā izdevuma 2015. gada augusta numura publicēšanu.

4 Pamatojoties uz Ivara Ķelpa iesniegumu, Dome pieņēma lēmumu atbrīvot Ivaru
Ķelpi no Apes novada domes Vides komisijas locekļa un Pašvaldības īpašumu atsavinā-
šanas komisijas locekļa pienākumu veikšanas ar 01.07.2015. 

4 Saskaņā ar Apes Tautas nama vadītājas Ilvas Sāres iesniegumu un SIA “Maritec”
Aktu Nr.050615/A-1, par nepieciešamību veikt elektroizolācijas pretestības mērījumus
Apes Tautas nama ēkā, Dome pieņēma lēmumu piešķirt finansējumu Apes Tautas namam
EUR 438,63 apmērā. Finansējuma avots – Apes Tautas nama budžeta līdzekļi.

4 Izvērtējot pašvaldībai piekrītoša zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
36050061218 iespējamību izmantot kā atsevišķu zemes gabalu, konstatēts, ka tā konfi-
gurācija nepieļauj veikt uz šī zemes gabala būvniecību atbilstoši Apes novada apbūves
noteikumiem. Dome pieņēma lēmumu noteikt, ka zemes gabals ar kadastra apzīmējumu
36050061218 ir zemes starpgabals.

4 Izskatot vienas personas iesniegumu, Dome pieņēma lēmumu sagatavot Apes no-
vada pašvaldībai piekrītošu zemes starpgabalu ar kadastra apzīmējumu 36050061218,
ar platību 0,1428 ha, nodošanai atsavināšanai.

4 Dome pieņēma lēmumu par nekustamā īpašuma „Blīgzne 2”, īpašuma kadastra
Nr. 36840040013, Trapenes pagasts, Apes novads, LV-4348 izsoles noteikumu apstipri-
nāšanu, par nekustamā īpašuma „Brūži 4”, īpašuma kadastra Nr. 36840080015, Trapenes
pagasts, Apes novads, LV-4348 izsoles noteikumu apstiprināšanu, par nekustamā īpašuma
„Ezermalas”, īpašuma kadastra Nr. 36900010129, Virešu pagasts, Apes novads, LV-4355
izsoles noteikumu apstiprināšanu.

4 Saskaņā ar biedrības „Latvijas Politiski represēto apvienība” iesniegumu, Dome
pieņēma lēmumu sniegt finansiālu atbalstu Latvijas Politiski represēto apvienībai, pie-
šķirot EUR 70,- Apes novadā dzīvojošo politiski represēto personu dalībai Latvijas Po-
litiski represēto apvienības rīkotajā politiski represēto personu salidojumā Ikšķilē, š.g.
22.augustā. Nodrošināt transportu Apes novada represētajām personām uz politiski rep-
resēto personu salidojumu Ikšķilē, š.g. 22.augustā.

4 Dome pieņēma lēmumu par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Apes novada
domes administrācijā un domes iestādēs un struktūrvienībās.

4 Ņemot vērā izmaiņas saistošajos normatīvajos aktos un tajos ietvertajām prasībām
un  četru personu iesniegumus, Dome pieņēma lēmumu iznomāt divām personai rūpnie-
ciskās zvejas tiesības Luksta ezerā ar zvejas tīklu garumu 30 metri vai vienu murdu uz
vienu gadu, noslēdzot zvejas nomas līgumu ar Apes novada domi. Noteikt nomas maksu
par zvejas tiesībām Luksta ezerā, izejot no aprēķina – zivju tīkls, par katriem 5 m (iek-
šējos ūdeņos) 2,85 EUR apmērā gadā; kopā par 30 metriem – 17,10 EUR gadā. Iznomāt
vienai personai rūpnieciskās zvejas tiesības Zvārtavas ezerā ar zvejas tīklu garumu 30
metri vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu
uz vienu gadu, noslēdzot zvejas nomas līgumu ar Apes novada domi. Noteikt nomas
maksu par zvejas tiesībām Zvārtavas ezerā, izejot no aprēķina – zivju tīkls, par katriem
5 m (iekšējos ūdeņos) 2,85 EUR apmērā gadā; kopā par 30 metriem - par vienu murdu
ar 30 metru sētas kopgarumu – 17,10 EUR gadā. Izbeigt nomas attiecības ar vienu per-
sonu rūpnieciskās zvejas tiesības Luksta ezerā ar zvejas tīklu garumu 25 metri vai vienu
murdu uz vienu gadu, laužot zvejas nomas līgumu ar Apes novada domi un atmaksājot
iemaksāto nomas maksu.

4 Ņemot vērā objektīvo situāciju un prognozējamās izmaksas, nododot Apes novada
pašvaldības funkciju Alūksnes novada pašvaldībai par sabiedriskās kārtības nodrošinā-
šanu, apkarojot žūpību un netiklību, slēdzot līgumu ar Alūksnes novada pašvaldības po-
liciju, Dome pieņēma lēmumu atcelt domes 18.12.2014. lēmumu Nr.243 (prot.Nr.18,
14.p.) “Par valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanu Alūksnes novada pašvaldībai”. 

4 Dome pieņēma lēmumu piešķirt papildus finansējumu EUR 376,00 apmērā XI
Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku ēdināšanai.

4 Pamatojoties uz Apes novada pensionāru biedrības „Iesim kopā” biedrības iesnie-
gumu, Dome pieņēma lēmumu piešķirt Apes novada pensionāru biedrības „Iesim kopā”
priekšfinansējumu Borisa un Ināras Teterevu fonda projekta „Palīdzība līdzcilvēkiem”
projektam „Palīdzība līdzcilvēkiem Trapenē” realizācijai nepieciešamo līdzfinansējumu
EUR 915,00. Pēc projekta realizācijas priekšfinansējumu atgriezt Apes novada domes
budžetā.

4 Ņemot vērā Ukrainas rajonu un apgabalu asociācijas Latvijas Pašvaldību savienībai
adresētajā 2015.gada 12.maija vēstulē izteikto lūgumu sniegt palīdzību medikamentu un
aprīkojuma iegādei Ukrainas Čerņigovas apgabala kara hospitālim un ārstniecības iestā-
dēm, Dome pieņēma lēmumu piešķirt līdzekļus EUR 300 apmērā no Apes novada domes
rezerves fonda līdzekļiem biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts“ humānās palīdzības
sniegšanai Ukrainas Čerņigovas apgabala kara hospitālim un ārstniecības iestādēm, pār -
skaitot tos uz Latvijas Sarkanā Krusta ziedojuma kontu. Pilnvarot Latvijas Pašvaldību
savienību tās priekšsēža Andra  Jaunsleiņa personā noslēgt humānās palīdzības sniegša-
nas līgumu ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts“. Pieņemt zināšanai, ka Latvjas Paš-
valdību savienība sadarbībā ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts“ koordinēs medika-
mentu un preču iegādi un piegādi Ukrainas Čerņigovas apgabala kara hospitālim un ārst-
niecības iestādēm.

4 Izvērtējot Apes novada domes rīcībā esošo informāciju un SIA „VCG ekspertu
grupa” 2015.gada 19.jūnija  ziņojumu „Par nekustamā īpašuma Apes novadā, Gaujienas
pagastā „Kalnsētas” tirgus vērtības aprēķināšanu”, Dome pieņēma lēmumu nodot atsa-

vināšanai apbūvētu zemes vienību Apes novada, Gaujienas pagasta „Kalnsētas”, LV-
4339, kas  sastāv no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3648 007 0062 ar platību
0,4165 ha, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
Apstiprināt nekustamā īpašuma Apes novada, Gaujienas pagasta „Kalnsētas” LV-4339,
kadastra  Nr. 3648 007 0062 pārdošanas brīvo cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu –
EUR 700,00. Pēc nosacītās cenas apstiprināšanas personai, kurai ir apbūvēta zemes ga-
bala pirmpirkuma tiesības nosūtīt atsavināšanas paziņojumu.

4 Izvērtējot Apes novada domes rīcībā esošo informāciju un SIA „VCG ekspertu
grupa” 2015.gada 19.jūnija  ziņojumu „Par nekustamā īpašuma Apes novadā, Trapenes
pagastā „Ozolkalni 2” tirgus vērtības aprēķināšanu”, Dome pieņēma lēmumu nodot at-
savināšanai apbūvētu zemes vienību Apes novada, Trapenes pagasta „Ozolkalni 2”, LV-
4348, kas  sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3684 002 0095 ar platību
11,64 ha, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
Apstiprināt nekustamā īpašuma Apes novada, Trapenes pagasta „Ozolkalni 2” LV-4348,
kadastra Nr. 3684 002 0095 pārdošanas brīvo cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu –
EUR 14 700,00.

Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma
naudas dzēšanu

4 Pamatojoties uz LR Uzņēmumu reģistra lēmumu Nr. KMR 000704316734, kas
publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 10.01.2014. Nr.7/5066, kurā sniegta oficiāla in-
formācija, ka Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Līzespasts” izslēgta no komercreģistra
ar 07.01.2014. Apes novada nodokļu administratore - Apes novadam piekritīgo nodokļu
administrēšanu normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros, rosina pieņemt at-
tiecīgu lēmumu. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo  daļu,
pašvaldību budžetos ieskaitāmos nekustāmā īpašuma  parādus, kā arī ar tiem  saistītās
nokavējuma naudas šā panta pirmajā  daļā noteiktajos gadījumos  dzēš attiecīgā pašval-
dība, papildus iepriekš minētajam likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta cetur-
tajā daļā ir noteikts,  arī, ka VID un attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā
mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu.  Dome pieņēma lēmumu
dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu un nokavējuma naudu:

4 Apes novada dome konstatējusi, ka viena persona ir mirusi, viņas mantinieki ir
zaudējuši nomas pirmtiesības uz īpašumu „Krampji-3”, ar 2013.gada 1.janvāri, kas pa-
matots ar Apes novada domes Zemes komisijas lēmumu ZK-63 no 14.05.2015. Pamato-
joties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu, likuma „Par nodokļiem
un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka nodokļu parādi dzēšami
fiziskai personai, nodokļu maksātājam, viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no man-
tiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas. Apes no-
vada nodokļu administratore - Apes novadam piekritīgo nodokļu administrēšanu norma-
tīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros rosina pieņemt attiecīgu lēmumu. Dome
pieņēma lēmumu dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu un nokavējuma naudu:

4 Par Elīnas Zālītes pieminekļa atjaunošanu
Dome pieņēma lēmumu uzsākt novadnieces, rakstnieces Elīnas Zālītes pieminekļa at-

jaunošanu un uzdot Apes pilsētas un Apes pagasta vēstures liecību glabātājai Dianai Lie-
piņai organizēt pieminekļa atjaunošanas procesu.

4 Par vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Apes novada paš -
valdībā

Saskaņā ar Ministru kabineta 26.05.2015. noteikumiem Nr.260 “Kārtība, kādā paš -
valdībām 2015.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju Valsts un pašvaldību vienoto klientu
apkalpošanas centru tīkla izveidei reģionu un novadu nozīmes attīstības centros”, ņemot
vērā  noteikto prioritāti, ka atbalstāmi ir vienotie klientu apkalpošanas centri vietās, kuras
ģeogrāfiski izvietotas tālāk no reģionālas vai nacionālas nozīmes centriem,  Apes novada
pašvaldībai tie ir Valmiera un Gulbene, kas atrodas vairāk kā 80 kilometru attālumā un
novada iedzīvotājiem izmantojot  sabiedrisko transportu uz  Gulbeni vienas dienas laikā
nav iespējams nokļūt turp un atpakaļ, Dome pieņēma lēmumu izveidot Vienotu valsts un
pašvaldības klientu apkalpošanas centru (turpmāk tekstā VVPKAC) Apes novada pašval-
dībā, domes ēkā, ar adresi Stacijas 2, Ape, Apes novads, LV 4337. Nodrošināt līdzfinan-
sējumu VVPKAC izveidei un uzturēšanai: Izveidošanas vai pielāgošanas un aprīkošanas
(vienreizējās) izmaksas 30 % apmērā pret valsts dotāciju EUR 10 000, Finansējums Apes
novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta rezerves konts; Uzturēšanas (ikgada mēneša)
izmaksas 50% apmērā pret 300,- EUR ikmēneša valsts dotāciju; Nodarbināto atlīdzība
(ikgada  mēneša izmaksas) līdz 50% apmērā pret 500,- EUR ikmēneša valsts dotāciju.

23.jūlijā notika kārtējā Apes novada domes sēde
4 Dome pieņēma lēmumu rīkot Apes novada pašvaldības pasākumu – Amatnieku

tirgus (turpmāk tekstā „Tirgus”) Apes pilsētas svētkos, š. g. 22.augustā:  Ganību  ielā,
Apē, no plkst. 8:00 līdz 14:00.

4 Pamatojoties uz Apes novada tūrisma darba organizatores Sanitas Sproģes  iesnie-
gumu, Dome pieņēma lēmumu apstiprināt pārdošanas cenu: skārienjūtīgajām pildspal-
vām ar Gaujienas logo bez PVN  EUR 0.99, ar  PVN  EUR 1.20.
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 L zespasts - kas 63,41 2,03 65,44 
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V. �NEIDERE  Krampji-3  EUR 181,73 EUR 117,50  EUR 299,23 
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Domē pieņemto lēmumu apskats

26.jūnijā notika kārtējā 
Apes novada domes sēde

4 Dome pieņēma lēmumu apstiprināt Apes novada domes 2014.gada publisko pār-
skatu. Aicinām iepazīties ar 2014.gada darbības rezultātiem www.apesnovads.lv

4 Dome pieņēma lēmumu apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 9/2015 „Par aizlie-
gumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Apes novadā” un to paskaidrojuma rak-
stu, pieņēma lēmumu precizēt Apes novada domes 2015.gada 26.marta saistošos noteiku-
mus Nr. 5/2015 „Par sabiedrisko kārtību Apes novadā”, kā arī pieņēma lēmumu apstiprināt
saistošos noteikumus Nr.10/2015 „Par maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa no-
teikšanu Apes novadā” un to paskaidrojuma rakstu. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar
Apes novada domes informatīvā izdevuma 2015. gada augusta numura publicēšanu.

4 Pamatojoties uz Ivara Ķelpa iesniegumu, Dome pieņēma lēmumu atbrīvot Ivaru
Ķelpi no Apes novada domes Vides komisijas locekļa un Pašvaldības īpašumu atsavinā-
šanas komisijas locekļa pienākumu veikšanas ar 01.07.2015. 

4 Saskaņā ar Apes Tautas nama vadītājas Ilvas Sāres iesniegumu un SIA “Maritec”
Aktu Nr.050615/A-1, par nepieciešamību veikt elektroizolācijas pretestības mērījumus
Apes Tautas nama ēkā, Dome pieņēma lēmumu piešķirt finansējumu Apes Tautas namam
EUR 438,63 apmērā. Finansējuma avots – Apes Tautas nama budžeta līdzekļi.

4 Izvērtējot pašvaldībai piekrītoša zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
36050061218 iespējamību izmantot kā atsevišķu zemes gabalu, konstatēts, ka tā konfi-
gurācija nepieļauj veikt uz šī zemes gabala būvniecību atbilstoši Apes novada apbūves
noteikumiem. Dome pieņēma lēmumu noteikt, ka zemes gabals ar kadastra apzīmējumu
36050061218 ir zemes starpgabals.

4 Izskatot vienas personas iesniegumu, Dome pieņēma lēmumu sagatavot Apes no-
vada pašvaldībai piekrītošu zemes starpgabalu ar kadastra apzīmējumu 36050061218,
ar platību 0,1428 ha, nodošanai atsavināšanai.

4 Dome pieņēma lēmumu par nekustamā īpašuma „Blīgzne 2”, īpašuma kadastra
Nr. 36840040013, Trapenes pagasts, Apes novads, LV-4348 izsoles noteikumu apstipri-
nāšanu, par nekustamā īpašuma „Brūži 4”, īpašuma kadastra Nr. 36840080015, Trapenes
pagasts, Apes novads, LV-4348 izsoles noteikumu apstiprināšanu, par nekustamā īpašuma
„Ezermalas”, īpašuma kadastra Nr. 36900010129, Virešu pagasts, Apes novads, LV-4355
izsoles noteikumu apstiprināšanu.

4 Saskaņā ar biedrības „Latvijas Politiski represēto apvienība” iesniegumu, Dome
pieņēma lēmumu sniegt finansiālu atbalstu Latvijas Politiski represēto apvienībai, pie-
šķirot EUR 70,- Apes novadā dzīvojošo politiski represēto personu dalībai Latvijas Po-
litiski represēto apvienības rīkotajā politiski represēto personu salidojumā Ikšķilē, š.g.
22.augustā. Nodrošināt transportu Apes novada represētajām personām uz politiski rep-
resēto personu salidojumu Ikšķilē, š.g. 22.augustā.

4 Dome pieņēma lēmumu par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Apes novada
domes administrācijā un domes iestādēs un struktūrvienībās.

4 Ņemot vērā izmaiņas saistošajos normatīvajos aktos un tajos ietvertajām prasībām
un  četru personu iesniegumus, Dome pieņēma lēmumu iznomāt divām personai rūpnie-
ciskās zvejas tiesības Luksta ezerā ar zvejas tīklu garumu 30 metri vai vienu murdu uz
vienu gadu, noslēdzot zvejas nomas līgumu ar Apes novada domi. Noteikt nomas maksu
par zvejas tiesībām Luksta ezerā, izejot no aprēķina – zivju tīkls, par katriem 5 m (iek-
šējos ūdeņos) 2,85 EUR apmērā gadā; kopā par 30 metriem – 17,10 EUR gadā. Iznomāt
vienai personai rūpnieciskās zvejas tiesības Zvārtavas ezerā ar zvejas tīklu garumu 30
metri vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu
uz vienu gadu, noslēdzot zvejas nomas līgumu ar Apes novada domi. Noteikt nomas
maksu par zvejas tiesībām Zvārtavas ezerā, izejot no aprēķina – zivju tīkls, par katriem
5 m (iekšējos ūdeņos) 2,85 EUR apmērā gadā; kopā par 30 metriem - par vienu murdu
ar 30 metru sētas kopgarumu – 17,10 EUR gadā. Izbeigt nomas attiecības ar vienu per-
sonu rūpnieciskās zvejas tiesības Luksta ezerā ar zvejas tīklu garumu 25 metri vai vienu
murdu uz vienu gadu, laužot zvejas nomas līgumu ar Apes novada domi un atmaksājot
iemaksāto nomas maksu.

4 Ņemot vērā objektīvo situāciju un prognozējamās izmaksas, nododot Apes novada
pašvaldības funkciju Alūksnes novada pašvaldībai par sabiedriskās kārtības nodrošinā-
šanu, apkarojot žūpību un netiklību, slēdzot līgumu ar Alūksnes novada pašvaldības po-
liciju, Dome pieņēma lēmumu atcelt domes 18.12.2014. lēmumu Nr.243 (prot.Nr.18,
14.p.) “Par valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanu Alūksnes novada pašvaldībai”. 

4 Dome pieņēma lēmumu piešķirt papildus finansējumu EUR 376,00 apmērā XI
Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku ēdināšanai.

4 Pamatojoties uz Apes novada pensionāru biedrības „Iesim kopā” biedrības iesnie-
gumu, Dome pieņēma lēmumu piešķirt Apes novada pensionāru biedrības „Iesim kopā”
priekšfinansējumu Borisa un Ināras Teterevu fonda projekta „Palīdzība līdzcilvēkiem”
projektam „Palīdzība līdzcilvēkiem Trapenē” realizācijai nepieciešamo līdzfinansējumu
EUR 915,00. Pēc projekta realizācijas priekšfinansējumu atgriezt Apes novada domes
budžetā.

4 Ņemot vērā Ukrainas rajonu un apgabalu asociācijas Latvijas Pašvaldību savienībai
adresētajā 2015.gada 12.maija vēstulē izteikto lūgumu sniegt palīdzību medikamentu un
aprīkojuma iegādei Ukrainas Čerņigovas apgabala kara hospitālim un ārstniecības iestā-
dēm, Dome pieņēma lēmumu piešķirt līdzekļus EUR 300 apmērā no Apes novada domes
rezerves fonda līdzekļiem biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts“ humānās palīdzības
sniegšanai Ukrainas Čerņigovas apgabala kara hospitālim un ārstniecības iestādēm, pār -
skaitot tos uz Latvijas Sarkanā Krusta ziedojuma kontu. Pilnvarot Latvijas Pašvaldību
savienību tās priekšsēža Andra  Jaunsleiņa personā noslēgt humānās palīdzības sniegša-
nas līgumu ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts“. Pieņemt zināšanai, ka Latvjas Paš-
valdību savienība sadarbībā ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts“ koordinēs medika-
mentu un preču iegādi un piegādi Ukrainas Čerņigovas apgabala kara hospitālim un ārst-
niecības iestādēm.

4 Izvērtējot Apes novada domes rīcībā esošo informāciju un SIA „VCG ekspertu
grupa” 2015.gada 19.jūnija  ziņojumu „Par nekustamā īpašuma Apes novadā, Gaujienas
pagastā „Kalnsētas” tirgus vērtības aprēķināšanu”, Dome pieņēma lēmumu nodot atsa-

vināšanai apbūvētu zemes vienību Apes novada, Gaujienas pagasta „Kalnsētas”, LV-
4339, kas  sastāv no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3648 007 0062 ar platību
0,4165 ha, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
Apstiprināt nekustamā īpašuma Apes novada, Gaujienas pagasta „Kalnsētas” LV-4339,
kadastra  Nr. 3648 007 0062 pārdošanas brīvo cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu –
EUR 700,00. Pēc nosacītās cenas apstiprināšanas personai, kurai ir apbūvēta zemes ga-
bala pirmpirkuma tiesības nosūtīt atsavināšanas paziņojumu.

4 Izvērtējot Apes novada domes rīcībā esošo informāciju un SIA „VCG ekspertu
grupa” 2015.gada 19.jūnija  ziņojumu „Par nekustamā īpašuma Apes novadā, Trapenes
pagastā „Ozolkalni 2” tirgus vērtības aprēķināšanu”, Dome pieņēma lēmumu nodot at-
savināšanai apbūvētu zemes vienību Apes novada, Trapenes pagasta „Ozolkalni 2”, LV-
4348, kas  sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3684 002 0095 ar platību
11,64 ha, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
Apstiprināt nekustamā īpašuma Apes novada, Trapenes pagasta „Ozolkalni 2” LV-4348,
kadastra Nr. 3684 002 0095 pārdošanas brīvo cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu –
EUR 14 700,00.

Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma
naudas dzēšanu

4 Pamatojoties uz LR Uzņēmumu reģistra lēmumu Nr. KMR 000704316734, kas
publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 10.01.2014. Nr.7/5066, kurā sniegta oficiāla in-
formācija, ka Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Līzespasts” izslēgta no komercreģistra
ar 07.01.2014. Apes novada nodokļu administratore - Apes novadam piekritīgo nodokļu
administrēšanu normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros, rosina pieņemt at-
tiecīgu lēmumu. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo  daļu,
pašvaldību budžetos ieskaitāmos nekustāmā īpašuma  parādus, kā arī ar tiem  saistītās
nokavējuma naudas šā panta pirmajā  daļā noteiktajos gadījumos  dzēš attiecīgā pašval-
dība, papildus iepriekš minētajam likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta cetur-
tajā daļā ir noteikts,  arī, ka VID un attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā
mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu.  Dome pieņēma lēmumu
dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu un nokavējuma naudu:

4 Apes novada dome konstatējusi, ka viena persona ir mirusi, viņas mantinieki ir
zaudējuši nomas pirmtiesības uz īpašumu „Krampji-3”, ar 2013.gada 1.janvāri, kas pa-
matots ar Apes novada domes Zemes komisijas lēmumu ZK-63 no 14.05.2015. Pamato-
joties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu, likuma „Par nodokļiem
un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka nodokļu parādi dzēšami
fiziskai personai, nodokļu maksātājam, viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no man-
tiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas. Apes no-
vada nodokļu administratore - Apes novadam piekritīgo nodokļu administrēšanu norma-
tīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros rosina pieņemt attiecīgu lēmumu. Dome
pieņēma lēmumu dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu un nokavējuma naudu:

4 Par Elīnas Zālītes pieminekļa atjaunošanu
Dome pieņēma lēmumu uzsākt novadnieces, rakstnieces Elīnas Zālītes pieminekļa at-

jaunošanu un uzdot Apes pilsētas un Apes pagasta vēstures liecību glabātājai Dianai Lie-
piņai organizēt pieminekļa atjaunošanas procesu.

4 Par vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Apes novada paš -
valdībā

Saskaņā ar Ministru kabineta 26.05.2015. noteikumiem Nr.260 “Kārtība, kādā paš -
valdībām 2015.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju Valsts un pašvaldību vienoto klientu
apkalpošanas centru tīkla izveidei reģionu un novadu nozīmes attīstības centros”, ņemot
vērā  noteikto prioritāti, ka atbalstāmi ir vienotie klientu apkalpošanas centri vietās, kuras
ģeogrāfiski izvietotas tālāk no reģionālas vai nacionālas nozīmes centriem,  Apes novada
pašvaldībai tie ir Valmiera un Gulbene, kas atrodas vairāk kā 80 kilometru attālumā un
novada iedzīvotājiem izmantojot  sabiedrisko transportu uz  Gulbeni vienas dienas laikā
nav iespējams nokļūt turp un atpakaļ, Dome pieņēma lēmumu izveidot Vienotu valsts un
pašvaldības klientu apkalpošanas centru (turpmāk tekstā VVPKAC) Apes novada pašval-
dībā, domes ēkā, ar adresi Stacijas 2, Ape, Apes novads, LV 4337. Nodrošināt līdzfinan-
sējumu VVPKAC izveidei un uzturēšanai: Izveidošanas vai pielāgošanas un aprīkošanas
(vienreizējās) izmaksas 30 % apmērā pret valsts dotāciju EUR 10 000, Finansējums Apes
novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta rezerves konts; Uzturēšanas (ikgada mēneša)
izmaksas 50% apmērā pret 300,- EUR ikmēneša valsts dotāciju; Nodarbināto atlīdzība
(ikgada  mēneša izmaksas) līdz 50% apmērā pret 500,- EUR ikmēneša valsts dotāciju.

23.jūlijā notika kārtējā Apes novada domes sēde
4 Dome pieņēma lēmumu rīkot Apes novada pašvaldības pasākumu – Amatnieku

tirgus (turpmāk tekstā „Tirgus”) Apes pilsētas svētkos, š. g. 22.augustā:  Ganību  ielā,
Apē, no plkst. 8:00 līdz 14:00.

4 Pamatojoties uz Apes novada tūrisma darba organizatores Sanitas Sproģes  iesnie-
gumu, Dome pieņēma lēmumu apstiprināt pārdošanas cenu: skārienjūtīgajām pildspal-
vām ar Gaujienas logo bez PVN  EUR 0.99, ar  PVN  EUR 1.20.
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Valsts svētkos pie sirmgalvjiem 18 pašvaldībās 
aizceļo dāvanu pakas

Diana Germane, Sabiedrisko attiecību speciāliste 
Ar Latvijas novadu fondu palīdzību, valsts svētku nedēļā pie vairāk nekā 1150 senioriem 
18 pašvaldībās aizceļoja svētku pakas. Tajās – gan apsveikums, gan preces, kuras ikdienā 
sirmgalvjiem parasti grūti iegādāties. Jau trešo gadu šo rosību atbalsta Borisa un Ināras 
Teterevu fonds.
Svētku paku gatavošana un dalīšana vairākas reizes gadā norit fonda labdarības prog-
rammas „Maizes rieciens” ietvaros. Svētkos vientuļos sirmgalvjus sveic septiņi Borisa 
un Ināras Teterevu fonda atbalstītie fondi - Talsos, Alūksnē un Apē, Lielvārdē, Kandavā, 
Valmierā, Viduslatgalē, Limbažos. Pavisam kopā 2015/2016 sezonā svētku pakas nonāks 
pie 3000 sirmgalvjiem 23 Latvijas novados. 
Divas reizes sezonā fondi sirmgalvjiem rīko arī īpašus pasākumus, kuros savus iestudēju-
mus rāda Ausekļa Limbažu teātris. Lai arī novembra svētku pakas izdalītas, Alūksnes un 
Apes novada fonds savus seniorus iepriecinās arī 23. decembrī, ar Alūksnes skolotāju kora 
“Atzele” koncertu jaunajā Alūksnes Kultūras centrā. Novembrī fonds pasniedza dāvanas 
200 sirmgalvjiem, bet decembrī plāno iepriecināt vēl 200 seniorus.
Par Borisa un Ināras Teterevu fondu
2010. gadā mecenāti Boriss un Ināra Teterevi nodibināja ģimenes labdarības fondu, lai 
atbalstītu izcilas un sabiedrībai noderīgas iniciatīvas un veicinātu kultūras, mākslas un 
izglītības attīstību Latvijā un pasaulē. Fonda atbalstītie labdarības projektu rezultāti aptver 
simtiem tūkstošu iedzīvotāju Latvijā un iedzīvotājus 10 valstīs ārpus Latvijas teju visos 
kontinentos. Plašāka informācija: www.teterevufonds.lv. 

 
Ik kalendāra dienu vainago 
lai veiksmes lauru zars,
Lai ar veselību, laimi, prieku
miesa būtu bagāta un gars!
Dzīves garšu izbaudīt lai palīdz
Makā krietna naudas žūkšņa svars!
/K.Apškrūma/

Sirsnīgi sveicam decembra mēneša jubilārus:
Daini Agari, Valdi Ivanovu un Emmu Upenieci!

Virešu pensionāru padome

Paņem vienu saules staru, Lai Tev šodien priecīgāks ir prāts.
Paņem vienu mīļu glāstu, Lai Tavā sejā iespīd smaids.
Paņem vienu gliemežvāku, Lai Tavās plaukstās laime dzimst.
Paņem vienu rozes ziedu, Lai Tavās acīs rīta rasa krīt.
Paņem vienu saulesrietu, Lai Tavs uzlecošais rīts
Ir saules stariem piepildīts.
Paņem vienu sveces liesmu, Lai var dvēseles mierā gulēt aiziet.
Paņem vienu dzintargraudu, Lai Tavos matos zelta zibsnis viz.
Paņem vienu spožu zvaigzni, Lai uz brīdi Tavas plaukstas silda.
Paņem vienu mākoni baltu, Lai sapņi Tavi baltāki kļūst.  (Ieva Feldmane)

Sirsnīgi sveicam oktobra, novembra, decembra
 dzimušos jubilārus un it sevišķi dzīves skaistajās jubilejās:
Ainu Vjaksi, Tamāru Raubu-Gudrupu, Jekaterinu Kļavu, 

Juri Jakobštantu, Robertu Višu, Modrīti Kasparkeviču, Gaidu Leosku, 
Jevgeņiju Štikovu, Martu Kondi.

Vēlam veselību, veiksmi, izturību un dzīves prieku.

       Gaujienas pensionāru padome

Ko Laimiņa vēlēt grib,
Gadiem mijoties?
Mazu rūpi, izturību,
Mīļu vārdu siltumam!

Vēlot veselību, veiksmi, dzīvesprieku apaļajos dzīves gados, sveicam:
Annu Brjatkovu, Lūciju Maltavnieci, Aloizu Supi, Maiju Meisi, Allu 

Bahusovu, Ausmu Kamzoli, Raisu Siņavsku.

Trapenes pensionāru padome

Šai dienai klāt ir laimes lāse,
Un nevajag nemaz tik daudz,
Jo galvenais, lai paši būtu
Mēs neizsīkstošs prieka strauts!

Sveicam jubilārus oktobra mēnesī Percovu Viktoru,
Novembra mēnesī dzimušos 90., 85., 80., 75., 65 gados!

Sūre Ilga, Briede Anna, Jakubsons Viktors, Mika Antonija, Repule Modra, 
Mieriņš Juris, Oplucāns Jānis,

Decembra mēnesī dzimušos 85., 75., 70., 65.gados!
Veilande Zuzanna, Šķepaste Ņina, Svārupe Gaida, Dundurs Jevgenijs, 

Izāka Indra.

Apes pensionāru padome

Ziemassvētku laiks…
Kad vārdi, ko vēlamies teikt,
Tiek rakstīti sirdī,
Kad atmiņām zūd
Ikdienas rūgtuma garša,
Kad atceramies būtisko…
Tas ir Ziemassvētku laiks.

Lai Trapenes pagasta un mūsu novada iedzīvotājiem patiesi priecīgi, 
mīlestības un saticības pilni Ziemassvētki, laba veselība, veiksme un radošs 

gars Jaunajā 2016.gadā!

Trapenes pensionāru padome

Mirdzumu acīs un siltumu dvēselē,
Veselību pašiem un veselus mīļos,
Apņēmību izpildīt pašam dotos solījumus
Un drosmi sev noticēt.
Mazus brīnumus ikdienā un lielus brīnumus sirdī,
Mīlestību pret sevi pašu un mīlestību pret pasauli aiz loga…

To visu Jaunajā 2016.gadā Apes novada pensionāriem un viņu ģimenēm 
novēl novada pensionāru biedrība „Iesim kopā!”

Lai Ziemassvētku vakars no sirds uz sirdi
iestaigā mazas taciņas,
pa kurām 2016.gadā atnākt gaismai un priekam!

Siltus Ziemassvētkus un Laimīgu Jauno –
2016.gadu Virešu pagasta ļaudīm 
novēl Virešu pensionāru padome

Būsim kā sveces, kuru liesmiņas
Spēj izgaismot ceļu  sev un citiem.
Visgaišākās domas Ziemassvētkos nesīsim,
Veiksmīgas gaitas Jaungadā iesim!

Apes novada pensionāru biedrībai „Iesim kopā!’ novēlu
 Ziemassvētkos - gaišu noskaņu, Jaunajā gadā – strādāt,

ticēt un nepagurt!
Biedrības vadītāja Ausma Agare

Zilas zvaigznes naktī baltā
Sudrabotu gaismu lej
Un mums visiem klusi uzliek
Siltu roku dvēselei.

Velta, Ilga, Marianna, Antonija, Līvija,
Bruno, Kondrāts, Marija, Biruta, Anniņa!

Priecīgus un gaišus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno 2016.gadu!

Jūsu aprūpētāja Iveta

Ar Ziemassvētku baltajām kamanām
Eglīšu gaismā
Brauksim Jaungadam pretī,
Līdzi ņemot tik labās dienas,
Gaišās domas un cerību putnus.
Lai Jaunais gads nes jaukas dienas,
Lai spēka daudz, lai vienmēr sokas
Nekad lai nepagurtu rokas.

Lai Ziemassvētkos miers, gaišums un prieks Jūsu mājās!
Baltām domām, stipru veselību un labiem darbiem svētīts 

 lai atnāk un  turpinās Jaunais gads!

            Gaujienas pagasta pensionāru padome
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Domē pieņemto lēmumu apskats

26.jūnijā notika kārtējā 
Apes novada domes sēde

4 Dome pieņēma lēmumu apstiprināt Apes novada domes 2014.gada publisko pār-
skatu. Aicinām iepazīties ar 2014.gada darbības rezultātiem www.apesnovads.lv

4 Dome pieņēma lēmumu apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 9/2015 „Par aizlie-
gumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Apes novadā” un to paskaidrojuma rak-
stu, pieņēma lēmumu precizēt Apes novada domes 2015.gada 26.marta saistošos noteiku-
mus Nr. 5/2015 „Par sabiedrisko kārtību Apes novadā”, kā arī pieņēma lēmumu apstiprināt
saistošos noteikumus Nr.10/2015 „Par maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa no-
teikšanu Apes novadā” un to paskaidrojuma rakstu. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar
Apes novada domes informatīvā izdevuma 2015. gada augusta numura publicēšanu.

4 Pamatojoties uz Ivara Ķelpa iesniegumu, Dome pieņēma lēmumu atbrīvot Ivaru
Ķelpi no Apes novada domes Vides komisijas locekļa un Pašvaldības īpašumu atsavinā-
šanas komisijas locekļa pienākumu veikšanas ar 01.07.2015. 

4 Saskaņā ar Apes Tautas nama vadītājas Ilvas Sāres iesniegumu un SIA “Maritec”
Aktu Nr.050615/A-1, par nepieciešamību veikt elektroizolācijas pretestības mērījumus
Apes Tautas nama ēkā, Dome pieņēma lēmumu piešķirt finansējumu Apes Tautas namam
EUR 438,63 apmērā. Finansējuma avots – Apes Tautas nama budžeta līdzekļi.

4 Izvērtējot pašvaldībai piekrītoša zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
36050061218 iespējamību izmantot kā atsevišķu zemes gabalu, konstatēts, ka tā konfi-
gurācija nepieļauj veikt uz šī zemes gabala būvniecību atbilstoši Apes novada apbūves
noteikumiem. Dome pieņēma lēmumu noteikt, ka zemes gabals ar kadastra apzīmējumu
36050061218 ir zemes starpgabals.

4 Izskatot vienas personas iesniegumu, Dome pieņēma lēmumu sagatavot Apes no-
vada pašvaldībai piekrītošu zemes starpgabalu ar kadastra apzīmējumu 36050061218,
ar platību 0,1428 ha, nodošanai atsavināšanai.

4 Dome pieņēma lēmumu par nekustamā īpašuma „Blīgzne 2”, īpašuma kadastra
Nr. 36840040013, Trapenes pagasts, Apes novads, LV-4348 izsoles noteikumu apstipri-
nāšanu, par nekustamā īpašuma „Brūži 4”, īpašuma kadastra Nr. 36840080015, Trapenes
pagasts, Apes novads, LV-4348 izsoles noteikumu apstiprināšanu, par nekustamā īpašuma
„Ezermalas”, īpašuma kadastra Nr. 36900010129, Virešu pagasts, Apes novads, LV-4355
izsoles noteikumu apstiprināšanu.

4 Saskaņā ar biedrības „Latvijas Politiski represēto apvienība” iesniegumu, Dome
pieņēma lēmumu sniegt finansiālu atbalstu Latvijas Politiski represēto apvienībai, pie-
šķirot EUR 70,- Apes novadā dzīvojošo politiski represēto personu dalībai Latvijas Po-
litiski represēto apvienības rīkotajā politiski represēto personu salidojumā Ikšķilē, š.g.
22.augustā. Nodrošināt transportu Apes novada represētajām personām uz politiski rep-
resēto personu salidojumu Ikšķilē, š.g. 22.augustā.

4 Dome pieņēma lēmumu par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Apes novada
domes administrācijā un domes iestādēs un struktūrvienībās.

4 Ņemot vērā izmaiņas saistošajos normatīvajos aktos un tajos ietvertajām prasībām
un  četru personu iesniegumus, Dome pieņēma lēmumu iznomāt divām personai rūpnie-
ciskās zvejas tiesības Luksta ezerā ar zvejas tīklu garumu 30 metri vai vienu murdu uz
vienu gadu, noslēdzot zvejas nomas līgumu ar Apes novada domi. Noteikt nomas maksu
par zvejas tiesībām Luksta ezerā, izejot no aprēķina – zivju tīkls, par katriem 5 m (iek-
šējos ūdeņos) 2,85 EUR apmērā gadā; kopā par 30 metriem – 17,10 EUR gadā. Iznomāt
vienai personai rūpnieciskās zvejas tiesības Zvārtavas ezerā ar zvejas tīklu garumu 30
metri vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu
uz vienu gadu, noslēdzot zvejas nomas līgumu ar Apes novada domi. Noteikt nomas
maksu par zvejas tiesībām Zvārtavas ezerā, izejot no aprēķina – zivju tīkls, par katriem
5 m (iekšējos ūdeņos) 2,85 EUR apmērā gadā; kopā par 30 metriem - par vienu murdu
ar 30 metru sētas kopgarumu – 17,10 EUR gadā. Izbeigt nomas attiecības ar vienu per-
sonu rūpnieciskās zvejas tiesības Luksta ezerā ar zvejas tīklu garumu 25 metri vai vienu
murdu uz vienu gadu, laužot zvejas nomas līgumu ar Apes novada domi un atmaksājot
iemaksāto nomas maksu.

4 Ņemot vērā objektīvo situāciju un prognozējamās izmaksas, nododot Apes novada
pašvaldības funkciju Alūksnes novada pašvaldībai par sabiedriskās kārtības nodrošinā-
šanu, apkarojot žūpību un netiklību, slēdzot līgumu ar Alūksnes novada pašvaldības po-
liciju, Dome pieņēma lēmumu atcelt domes 18.12.2014. lēmumu Nr.243 (prot.Nr.18,
14.p.) “Par valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanu Alūksnes novada pašvaldībai”. 

4 Dome pieņēma lēmumu piešķirt papildus finansējumu EUR 376,00 apmērā XI
Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku ēdināšanai.

4 Pamatojoties uz Apes novada pensionāru biedrības „Iesim kopā” biedrības iesnie-
gumu, Dome pieņēma lēmumu piešķirt Apes novada pensionāru biedrības „Iesim kopā”
priekšfinansējumu Borisa un Ināras Teterevu fonda projekta „Palīdzība līdzcilvēkiem”
projektam „Palīdzība līdzcilvēkiem Trapenē” realizācijai nepieciešamo līdzfinansējumu
EUR 915,00. Pēc projekta realizācijas priekšfinansējumu atgriezt Apes novada domes
budžetā.

4 Ņemot vērā Ukrainas rajonu un apgabalu asociācijas Latvijas Pašvaldību savienībai
adresētajā 2015.gada 12.maija vēstulē izteikto lūgumu sniegt palīdzību medikamentu un
aprīkojuma iegādei Ukrainas Čerņigovas apgabala kara hospitālim un ārstniecības iestā-
dēm, Dome pieņēma lēmumu piešķirt līdzekļus EUR 300 apmērā no Apes novada domes
rezerves fonda līdzekļiem biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts“ humānās palīdzības
sniegšanai Ukrainas Čerņigovas apgabala kara hospitālim un ārstniecības iestādēm, pār -
skaitot tos uz Latvijas Sarkanā Krusta ziedojuma kontu. Pilnvarot Latvijas Pašvaldību
savienību tās priekšsēža Andra  Jaunsleiņa personā noslēgt humānās palīdzības sniegša-
nas līgumu ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts“. Pieņemt zināšanai, ka Latvjas Paš-
valdību savienība sadarbībā ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts“ koordinēs medika-
mentu un preču iegādi un piegādi Ukrainas Čerņigovas apgabala kara hospitālim un ārst-
niecības iestādēm.

4 Izvērtējot Apes novada domes rīcībā esošo informāciju un SIA „VCG ekspertu
grupa” 2015.gada 19.jūnija  ziņojumu „Par nekustamā īpašuma Apes novadā, Gaujienas
pagastā „Kalnsētas” tirgus vērtības aprēķināšanu”, Dome pieņēma lēmumu nodot atsa-

vināšanai apbūvētu zemes vienību Apes novada, Gaujienas pagasta „Kalnsētas”, LV-
4339, kas  sastāv no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3648 007 0062 ar platību
0,4165 ha, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
Apstiprināt nekustamā īpašuma Apes novada, Gaujienas pagasta „Kalnsētas” LV-4339,
kadastra  Nr. 3648 007 0062 pārdošanas brīvo cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu –
EUR 700,00. Pēc nosacītās cenas apstiprināšanas personai, kurai ir apbūvēta zemes ga-
bala pirmpirkuma tiesības nosūtīt atsavināšanas paziņojumu.

4 Izvērtējot Apes novada domes rīcībā esošo informāciju un SIA „VCG ekspertu
grupa” 2015.gada 19.jūnija  ziņojumu „Par nekustamā īpašuma Apes novadā, Trapenes
pagastā „Ozolkalni 2” tirgus vērtības aprēķināšanu”, Dome pieņēma lēmumu nodot at-
savināšanai apbūvētu zemes vienību Apes novada, Trapenes pagasta „Ozolkalni 2”, LV-
4348, kas  sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3684 002 0095 ar platību
11,64 ha, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
Apstiprināt nekustamā īpašuma Apes novada, Trapenes pagasta „Ozolkalni 2” LV-4348,
kadastra Nr. 3684 002 0095 pārdošanas brīvo cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu –
EUR 14 700,00.

Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma
naudas dzēšanu

4 Pamatojoties uz LR Uzņēmumu reģistra lēmumu Nr. KMR 000704316734, kas
publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 10.01.2014. Nr.7/5066, kurā sniegta oficiāla in-
formācija, ka Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Līzespasts” izslēgta no komercreģistra
ar 07.01.2014. Apes novada nodokļu administratore - Apes novadam piekritīgo nodokļu
administrēšanu normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros, rosina pieņemt at-
tiecīgu lēmumu. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo  daļu,
pašvaldību budžetos ieskaitāmos nekustāmā īpašuma  parādus, kā arī ar tiem  saistītās
nokavējuma naudas šā panta pirmajā  daļā noteiktajos gadījumos  dzēš attiecīgā pašval-
dība, papildus iepriekš minētajam likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta cetur-
tajā daļā ir noteikts,  arī, ka VID un attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā
mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu.  Dome pieņēma lēmumu
dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu un nokavējuma naudu:

4 Apes novada dome konstatējusi, ka viena persona ir mirusi, viņas mantinieki ir
zaudējuši nomas pirmtiesības uz īpašumu „Krampji-3”, ar 2013.gada 1.janvāri, kas pa-
matots ar Apes novada domes Zemes komisijas lēmumu ZK-63 no 14.05.2015. Pamato-
joties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu, likuma „Par nodokļiem
un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka nodokļu parādi dzēšami
fiziskai personai, nodokļu maksātājam, viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no man-
tiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas. Apes no-
vada nodokļu administratore - Apes novadam piekritīgo nodokļu administrēšanu norma-
tīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros rosina pieņemt attiecīgu lēmumu. Dome
pieņēma lēmumu dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu un nokavējuma naudu:

4 Par Elīnas Zālītes pieminekļa atjaunošanu
Dome pieņēma lēmumu uzsākt novadnieces, rakstnieces Elīnas Zālītes pieminekļa at-

jaunošanu un uzdot Apes pilsētas un Apes pagasta vēstures liecību glabātājai Dianai Lie-
piņai organizēt pieminekļa atjaunošanas procesu.

4 Par vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Apes novada paš -
valdībā

Saskaņā ar Ministru kabineta 26.05.2015. noteikumiem Nr.260 “Kārtība, kādā paš -
valdībām 2015.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju Valsts un pašvaldību vienoto klientu
apkalpošanas centru tīkla izveidei reģionu un novadu nozīmes attīstības centros”, ņemot
vērā  noteikto prioritāti, ka atbalstāmi ir vienotie klientu apkalpošanas centri vietās, kuras
ģeogrāfiski izvietotas tālāk no reģionālas vai nacionālas nozīmes centriem,  Apes novada
pašvaldībai tie ir Valmiera un Gulbene, kas atrodas vairāk kā 80 kilometru attālumā un
novada iedzīvotājiem izmantojot  sabiedrisko transportu uz  Gulbeni vienas dienas laikā
nav iespējams nokļūt turp un atpakaļ, Dome pieņēma lēmumu izveidot Vienotu valsts un
pašvaldības klientu apkalpošanas centru (turpmāk tekstā VVPKAC) Apes novada pašval-
dībā, domes ēkā, ar adresi Stacijas 2, Ape, Apes novads, LV 4337. Nodrošināt līdzfinan-
sējumu VVPKAC izveidei un uzturēšanai: Izveidošanas vai pielāgošanas un aprīkošanas
(vienreizējās) izmaksas 30 % apmērā pret valsts dotāciju EUR 10 000, Finansējums Apes
novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta rezerves konts; Uzturēšanas (ikgada mēneša)
izmaksas 50% apmērā pret 300,- EUR ikmēneša valsts dotāciju; Nodarbināto atlīdzība
(ikgada  mēneša izmaksas) līdz 50% apmērā pret 500,- EUR ikmēneša valsts dotāciju.

23.jūlijā notika kārtējā Apes novada domes sēde
4 Dome pieņēma lēmumu rīkot Apes novada pašvaldības pasākumu – Amatnieku

tirgus (turpmāk tekstā „Tirgus”) Apes pilsētas svētkos, š. g. 22.augustā:  Ganību  ielā,
Apē, no plkst. 8:00 līdz 14:00.

4 Pamatojoties uz Apes novada tūrisma darba organizatores Sanitas Sproģes  iesnie-
gumu, Dome pieņēma lēmumu apstiprināt pārdošanas cenu: skārienjūtīgajām pildspal-
vām ar Gaujienas logo bez PVN  EUR 0.99, ar  PVN  EUR 1.20.
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Domē pieņemto lēmumu apskats

26.jūnijā notika kārtējā 
Apes novada domes sēde

4 Dome pieņēma lēmumu apstiprināt Apes novada domes 2014.gada publisko pār-
skatu. Aicinām iepazīties ar 2014.gada darbības rezultātiem www.apesnovads.lv

4 Dome pieņēma lēmumu apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 9/2015 „Par aizlie-
gumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Apes novadā” un to paskaidrojuma rak-
stu, pieņēma lēmumu precizēt Apes novada domes 2015.gada 26.marta saistošos noteiku-
mus Nr. 5/2015 „Par sabiedrisko kārtību Apes novadā”, kā arī pieņēma lēmumu apstiprināt
saistošos noteikumus Nr.10/2015 „Par maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa no-
teikšanu Apes novadā” un to paskaidrojuma rakstu. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar
Apes novada domes informatīvā izdevuma 2015. gada augusta numura publicēšanu.

4 Pamatojoties uz Ivara Ķelpa iesniegumu, Dome pieņēma lēmumu atbrīvot Ivaru
Ķelpi no Apes novada domes Vides komisijas locekļa un Pašvaldības īpašumu atsavinā-
šanas komisijas locekļa pienākumu veikšanas ar 01.07.2015. 

4 Saskaņā ar Apes Tautas nama vadītājas Ilvas Sāres iesniegumu un SIA “Maritec”
Aktu Nr.050615/A-1, par nepieciešamību veikt elektroizolācijas pretestības mērījumus
Apes Tautas nama ēkā, Dome pieņēma lēmumu piešķirt finansējumu Apes Tautas namam
EUR 438,63 apmērā. Finansējuma avots – Apes Tautas nama budžeta līdzekļi.

4 Izvērtējot pašvaldībai piekrītoša zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
36050061218 iespējamību izmantot kā atsevišķu zemes gabalu, konstatēts, ka tā konfi-
gurācija nepieļauj veikt uz šī zemes gabala būvniecību atbilstoši Apes novada apbūves
noteikumiem. Dome pieņēma lēmumu noteikt, ka zemes gabals ar kadastra apzīmējumu
36050061218 ir zemes starpgabals.

4 Izskatot vienas personas iesniegumu, Dome pieņēma lēmumu sagatavot Apes no-
vada pašvaldībai piekrītošu zemes starpgabalu ar kadastra apzīmējumu 36050061218,
ar platību 0,1428 ha, nodošanai atsavināšanai.

4 Dome pieņēma lēmumu par nekustamā īpašuma „Blīgzne 2”, īpašuma kadastra
Nr. 36840040013, Trapenes pagasts, Apes novads, LV-4348 izsoles noteikumu apstipri-
nāšanu, par nekustamā īpašuma „Brūži 4”, īpašuma kadastra Nr. 36840080015, Trapenes
pagasts, Apes novads, LV-4348 izsoles noteikumu apstiprināšanu, par nekustamā īpašuma
„Ezermalas”, īpašuma kadastra Nr. 36900010129, Virešu pagasts, Apes novads, LV-4355
izsoles noteikumu apstiprināšanu.

4 Saskaņā ar biedrības „Latvijas Politiski represēto apvienība” iesniegumu, Dome
pieņēma lēmumu sniegt finansiālu atbalstu Latvijas Politiski represēto apvienībai, pie-
šķirot EUR 70,- Apes novadā dzīvojošo politiski represēto personu dalībai Latvijas Po-
litiski represēto apvienības rīkotajā politiski represēto personu salidojumā Ikšķilē, š.g.
22.augustā. Nodrošināt transportu Apes novada represētajām personām uz politiski rep-
resēto personu salidojumu Ikšķilē, š.g. 22.augustā.

4 Dome pieņēma lēmumu par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Apes novada
domes administrācijā un domes iestādēs un struktūrvienībās.

4 Ņemot vērā izmaiņas saistošajos normatīvajos aktos un tajos ietvertajām prasībām
un  četru personu iesniegumus, Dome pieņēma lēmumu iznomāt divām personai rūpnie-
ciskās zvejas tiesības Luksta ezerā ar zvejas tīklu garumu 30 metri vai vienu murdu uz
vienu gadu, noslēdzot zvejas nomas līgumu ar Apes novada domi. Noteikt nomas maksu
par zvejas tiesībām Luksta ezerā, izejot no aprēķina – zivju tīkls, par katriem 5 m (iek-
šējos ūdeņos) 2,85 EUR apmērā gadā; kopā par 30 metriem – 17,10 EUR gadā. Iznomāt
vienai personai rūpnieciskās zvejas tiesības Zvārtavas ezerā ar zvejas tīklu garumu 30
metri vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu
uz vienu gadu, noslēdzot zvejas nomas līgumu ar Apes novada domi. Noteikt nomas
maksu par zvejas tiesībām Zvārtavas ezerā, izejot no aprēķina – zivju tīkls, par katriem
5 m (iekšējos ūdeņos) 2,85 EUR apmērā gadā; kopā par 30 metriem - par vienu murdu
ar 30 metru sētas kopgarumu – 17,10 EUR gadā. Izbeigt nomas attiecības ar vienu per-
sonu rūpnieciskās zvejas tiesības Luksta ezerā ar zvejas tīklu garumu 25 metri vai vienu
murdu uz vienu gadu, laužot zvejas nomas līgumu ar Apes novada domi un atmaksājot
iemaksāto nomas maksu.

4 Ņemot vērā objektīvo situāciju un prognozējamās izmaksas, nododot Apes novada
pašvaldības funkciju Alūksnes novada pašvaldībai par sabiedriskās kārtības nodrošinā-
šanu, apkarojot žūpību un netiklību, slēdzot līgumu ar Alūksnes novada pašvaldības po-
liciju, Dome pieņēma lēmumu atcelt domes 18.12.2014. lēmumu Nr.243 (prot.Nr.18,
14.p.) “Par valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanu Alūksnes novada pašvaldībai”. 

4 Dome pieņēma lēmumu piešķirt papildus finansējumu EUR 376,00 apmērā XI
Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku ēdināšanai.

4 Pamatojoties uz Apes novada pensionāru biedrības „Iesim kopā” biedrības iesnie-
gumu, Dome pieņēma lēmumu piešķirt Apes novada pensionāru biedrības „Iesim kopā”
priekšfinansējumu Borisa un Ināras Teterevu fonda projekta „Palīdzība līdzcilvēkiem”
projektam „Palīdzība līdzcilvēkiem Trapenē” realizācijai nepieciešamo līdzfinansējumu
EUR 915,00. Pēc projekta realizācijas priekšfinansējumu atgriezt Apes novada domes
budžetā.

4 Ņemot vērā Ukrainas rajonu un apgabalu asociācijas Latvijas Pašvaldību savienībai
adresētajā 2015.gada 12.maija vēstulē izteikto lūgumu sniegt palīdzību medikamentu un
aprīkojuma iegādei Ukrainas Čerņigovas apgabala kara hospitālim un ārstniecības iestā-
dēm, Dome pieņēma lēmumu piešķirt līdzekļus EUR 300 apmērā no Apes novada domes
rezerves fonda līdzekļiem biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts“ humānās palīdzības
sniegšanai Ukrainas Čerņigovas apgabala kara hospitālim un ārstniecības iestādēm, pār -
skaitot tos uz Latvijas Sarkanā Krusta ziedojuma kontu. Pilnvarot Latvijas Pašvaldību
savienību tās priekšsēža Andra  Jaunsleiņa personā noslēgt humānās palīdzības sniegša-
nas līgumu ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts“. Pieņemt zināšanai, ka Latvjas Paš-
valdību savienība sadarbībā ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts“ koordinēs medika-
mentu un preču iegādi un piegādi Ukrainas Čerņigovas apgabala kara hospitālim un ārst-
niecības iestādēm.

4 Izvērtējot Apes novada domes rīcībā esošo informāciju un SIA „VCG ekspertu
grupa” 2015.gada 19.jūnija  ziņojumu „Par nekustamā īpašuma Apes novadā, Gaujienas
pagastā „Kalnsētas” tirgus vērtības aprēķināšanu”, Dome pieņēma lēmumu nodot atsa-

vināšanai apbūvētu zemes vienību Apes novada, Gaujienas pagasta „Kalnsētas”, LV-
4339, kas  sastāv no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3648 007 0062 ar platību
0,4165 ha, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
Apstiprināt nekustamā īpašuma Apes novada, Gaujienas pagasta „Kalnsētas” LV-4339,
kadastra  Nr. 3648 007 0062 pārdošanas brīvo cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu –
EUR 700,00. Pēc nosacītās cenas apstiprināšanas personai, kurai ir apbūvēta zemes ga-
bala pirmpirkuma tiesības nosūtīt atsavināšanas paziņojumu.

4 Izvērtējot Apes novada domes rīcībā esošo informāciju un SIA „VCG ekspertu
grupa” 2015.gada 19.jūnija  ziņojumu „Par nekustamā īpašuma Apes novadā, Trapenes
pagastā „Ozolkalni 2” tirgus vērtības aprēķināšanu”, Dome pieņēma lēmumu nodot at-
savināšanai apbūvētu zemes vienību Apes novada, Trapenes pagasta „Ozolkalni 2”, LV-
4348, kas  sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3684 002 0095 ar platību
11,64 ha, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
Apstiprināt nekustamā īpašuma Apes novada, Trapenes pagasta „Ozolkalni 2” LV-4348,
kadastra Nr. 3684 002 0095 pārdošanas brīvo cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu –
EUR 14 700,00.

Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma
naudas dzēšanu

4 Pamatojoties uz LR Uzņēmumu reģistra lēmumu Nr. KMR 000704316734, kas
publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 10.01.2014. Nr.7/5066, kurā sniegta oficiāla in-
formācija, ka Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Līzespasts” izslēgta no komercreģistra
ar 07.01.2014. Apes novada nodokļu administratore - Apes novadam piekritīgo nodokļu
administrēšanu normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros, rosina pieņemt at-
tiecīgu lēmumu. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo  daļu,
pašvaldību budžetos ieskaitāmos nekustāmā īpašuma  parādus, kā arī ar tiem  saistītās
nokavējuma naudas šā panta pirmajā  daļā noteiktajos gadījumos  dzēš attiecīgā pašval-
dība, papildus iepriekš minētajam likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta cetur-
tajā daļā ir noteikts,  arī, ka VID un attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā
mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu.  Dome pieņēma lēmumu
dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu un nokavējuma naudu:

4 Apes novada dome konstatējusi, ka viena persona ir mirusi, viņas mantinieki ir
zaudējuši nomas pirmtiesības uz īpašumu „Krampji-3”, ar 2013.gada 1.janvāri, kas pa-
matots ar Apes novada domes Zemes komisijas lēmumu ZK-63 no 14.05.2015. Pamato-
joties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu, likuma „Par nodokļiem
un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka nodokļu parādi dzēšami
fiziskai personai, nodokļu maksātājam, viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no man-
tiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas. Apes no-
vada nodokļu administratore - Apes novadam piekritīgo nodokļu administrēšanu norma-
tīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros rosina pieņemt attiecīgu lēmumu. Dome
pieņēma lēmumu dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu un nokavējuma naudu:

4 Par Elīnas Zālītes pieminekļa atjaunošanu
Dome pieņēma lēmumu uzsākt novadnieces, rakstnieces Elīnas Zālītes pieminekļa at-

jaunošanu un uzdot Apes pilsētas un Apes pagasta vēstures liecību glabātājai Dianai Lie-
piņai organizēt pieminekļa atjaunošanas procesu.

4 Par vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Apes novada paš -
valdībā

Saskaņā ar Ministru kabineta 26.05.2015. noteikumiem Nr.260 “Kārtība, kādā paš -
valdībām 2015.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju Valsts un pašvaldību vienoto klientu
apkalpošanas centru tīkla izveidei reģionu un novadu nozīmes attīstības centros”, ņemot
vērā  noteikto prioritāti, ka atbalstāmi ir vienotie klientu apkalpošanas centri vietās, kuras
ģeogrāfiski izvietotas tālāk no reģionālas vai nacionālas nozīmes centriem,  Apes novada
pašvaldībai tie ir Valmiera un Gulbene, kas atrodas vairāk kā 80 kilometru attālumā un
novada iedzīvotājiem izmantojot  sabiedrisko transportu uz  Gulbeni vienas dienas laikā
nav iespējams nokļūt turp un atpakaļ, Dome pieņēma lēmumu izveidot Vienotu valsts un
pašvaldības klientu apkalpošanas centru (turpmāk tekstā VVPKAC) Apes novada pašval-
dībā, domes ēkā, ar adresi Stacijas 2, Ape, Apes novads, LV 4337. Nodrošināt līdzfinan-
sējumu VVPKAC izveidei un uzturēšanai: Izveidošanas vai pielāgošanas un aprīkošanas
(vienreizējās) izmaksas 30 % apmērā pret valsts dotāciju EUR 10 000, Finansējums Apes
novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta rezerves konts; Uzturēšanas (ikgada mēneša)
izmaksas 50% apmērā pret 300,- EUR ikmēneša valsts dotāciju; Nodarbināto atlīdzība
(ikgada  mēneša izmaksas) līdz 50% apmērā pret 500,- EUR ikmēneša valsts dotāciju.

23.jūlijā notika kārtējā Apes novada domes sēde
4 Dome pieņēma lēmumu rīkot Apes novada pašvaldības pasākumu – Amatnieku

tirgus (turpmāk tekstā „Tirgus”) Apes pilsētas svētkos, š. g. 22.augustā:  Ganību  ielā,
Apē, no plkst. 8:00 līdz 14:00.

4 Pamatojoties uz Apes novada tūrisma darba organizatores Sanitas Sproģes  iesnie-
gumu, Dome pieņēma lēmumu apstiprināt pārdošanas cenu: skārienjūtīgajām pildspal-
vām ar Gaujienas logo bez PVN  EUR 0.99, ar  PVN  EUR 1.20.
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4 Dome pieņēma lēmumu izdarīt grozījumus domes 26.06.2015. lēmumā Nr. 121
(prot.Nr.8, 19.p.) “Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Apes novada domes admi-
nistrācijā un domes  iestādēs   un struktūrvienībās”.

4 Izskatot biedrības „Latvijas Mākslinieku savienība” iesniegumu, Dome pieņēma
lēmumu sagatavot Apes novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību ar kadastra apzī-
mējumu 36480010175 ar platību 0,1 ha un uz tā esošu būvi ar kadastra apzīmējumu
36480010175001, kas atrodas „Zvārtavas klēts”, Gaujienas pagastā, Apes novadā, no-
došanai atsavināšanai.

4 Lai nodrošinātu nepārtrauktu izglītības procesu Apes novada pašvaldības izglītības
iestādēs, Dome pieņēma lēmumu Apes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem
līdz 2015.gada 1.septembrim  pārskatīt, aktualizēt un iesniegt Apes novada domē izglītības
iestādēs nepieciešamo (deficīto) pedagogu amatu sarakstu. Noteikt, ka transporta izdevumi
nepieciešamo (deficīto) pedagogu amatiem tiek segti sekojošā kārtībā un apjomā: 

l Sabiedriskā transporta (izņemot taksometra pakalpojumus) izdevumi no dzīvesvie-
tas līdz izglītības iestādei un atpakaļ, nepārsniedzot EUR 40.00 mēnesī;

l Izdevumi par personīgā transportlīdzekļa izmantošanu (degvielas izdevumi) no-
kļūšanai darba vietā un atpakaļ, nepārsniedzot EUR 40.00 mēnesī.

l Noteikt, ka transporta izdevumu kompensācija nepieciešamo (deficīto) pedagogu
amatiem vienai izglītības iestādei nepārsniedz EUR 80.00 mēnesī.

4 Dome pieņēma lēmumu apstiprināt saistošos noteikumus Nr.11/2015 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Apes novadā” un to paskaidrojuma rakstu. Saistošie noteikumi
stājas spēkā ar Apes novada domes informatīvā izdevuma 2015. gada augusta numura
publicēšanu.

4 Ņemot vērā izmaiņas saistošajos normatīvajos aktos un tajos ietvertajām prasībām
un  vienas personas iesniegumu, izbeigt nomas attiecības ar vienu personu rūpnieciskās
zvejas tiesības Gaujienas pagasta Zvārtavas ezerā  ar zvejas tīklu garumu 50 metri uz
vienu gadu, laužot zvejas nomas līgumu ar Apes novada domi un atmaksājot iemaksāto
nomas maksu.

4 Par Apes novada pašvaldības Medību koordinācijas pastāvīgās
komisijas  izveidošanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 02.07.2014. rīkojumu Nr.322 „Par ārkārtējās si-
tuācijas izsludināšanu” par Āfrikas cūku mēra apkarošanas profilaktiskajiem pasāku-
miem, kas realizējami nekavējoties, Dome pieņēma lēmumu apstiprināt pastāvīgu Apes
novada pašvaldības Medību koordinācijas komisiju uz 4 gadiem šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs: Andris RUBINS Apes novada pašvaldības pārstāvis, Komisijas
locekļi: Ilgonis LOSĀNS Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimnie-
cības pārvaldes Lauku reģistra daļas vadītājs, Edgars VERŠELO Valsts meža dienesta Zie-
meļaustrumu virsmežniecības Gaujienas nodaļas vecākais mežzinis, Jānis PALKAVNIEKS
Mednieku savienības pārstāvis, Guntars PURAKALNS Lauksaimnieku  apvienības  pār-
stāvis, Arnis ČAMS Meža īpašnieku biedrības pārstāvis, Gvido SEMJONOVSApes medību
biedrības “Apes mednieku biedrība” pārstāvis. Apstiprināt Apes novada pašvaldības Medību
koordinācijas komisijas konsultantus šādā sastāvā: Andris KLēTNIEKS - Gaujienas pagasta
apsaimniekoto medību teritoriju medību biedrību “Pelēči”; “Kalnezers” pārstāvis, Juris
PUĻĻA Trapenes pagasta apsaimniekoto medību teritoriju pārstāvis, Andrejs PRINDULIS
Virešu pagasta apsaimniekoto medību teritoriju pārstāvis,  medību biedrības “Seski” pār-
stāvis,  Sandris CIPRUSS Lauku konsultāciju biroja konsultants Apes novadā.

4 Par valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanu Smiltenes novada
pašvaldībai

Apes novada dome pieņēma lēmumu no šā gada 1. septembra līdz šā gada 31.decem-
brim (ieskaitot) deleģēt Smiltenes novada pašvaldībai, nodokļu maksātāja reģistrācijas
Nr.90009067337, juridiskā adrese Smiltenes novada dome, Dārza iela 3, Smiltene, Smil-
tenes novads, LV-4729, no likuma „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 12.punktā
izrietošus pārvaldes uzdevumus sabiedriskās kārtības nodrošināšanā Apes novada teri-
torijā. Par Smiltenes novada pašvaldībai deleģēto funkciju apjomu un realizēšanas kārtību
informēsim turpmāk, tiklīdz tiks noslēgts līgums starp Apes novada domi un Smiltenes
novada pašvaldību. 

Domes lēmumu apskatu sagatavoja Ilze Ērmane. Ar pilnu lēmumu tekstu variet iepa-
zīties Apes novada domē, Stacijas ielā 2, kā arī mājas lapā www.apesnovads.lv, vietnē
ir pieejams arī sēdes audio ieraksts. Kārtējā Apes novada domes sēde notiks 27.08.2015.
plkst.14:00, Apes novada domē.

Publiskā pārskata apskats
Ilze ērmane, Sabiedrisko attiecību speciāliste

Apes novada dome 26. jūnija sēdē apstiprināja Apes novada domes publisko pārskatu
2014. gadam. Publiskais pārskats tiek veidots katru gadu, saskaņā ar Ministru Kabineta
noteikumos Nr.413 “Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” noteikto, kur jāat-
spoguļo iestādes kalendārā gada ietvaros finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti,
personāla sastāvs, komunikācija ar sabiedrību, kā arī nākamajā gadā plānotie pasākumi.

Publiskā pārskata pilna redakcija pieejama Apes novada domes mājaslapā www.ap-
esnovads.lv, savukārt šajā informatīvajā izdevumā ieskatam sniegsim daļu publiskajā
pārskatā atspoguļoto informāciju.

Noslēgtie projekti 2014. gadā 
4 2014.gadā noslēdzās Centrālā Baltijas jūras reģiona Interreg IVA pārrobežu sadar-

bības programmas projekta „Inovatīvi risinājumi veco laužu aprūpei mājās” („INNO-
CARE”) realizācija. Kopējais projekta finansējums EUR 35 245. Programmas finansē-
jums EUR 28 513. Pašvaldības līdzfinansējums EUR 6731. Projekta ietvaros tika uzla-
bota dzīves kvalitāte un lielāka drošība veciem cilvēkiem, kas dzīvo mājās, izmantojot
inovatīvas tehnoloģijas un metodes mājas aprūpē.

4 2014.gadā noslēdzās Eiropas Reģionālā attīstības fonda  (ERAF) projekta „Dzir-
navu ielas rekonstrukcija Apes pilsētā” realizācija. Kopējais finansējums – EUR
999 231, no tā ERAF finansējums – EUR 695 990, pašvaldības līdzfinansējums – EUR
275 397, valsts finansējums – EUR 27 843. Projekta ietvaros notika Dzirnavu ielas re-
konstrukcija.

4 2014.gadā noslēdzās Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas projekta „Iz-
pētīsim Zemi kopā ar bērniem un palīdzēsim to nosargāt” realizācija. Kopējais projekta
finansējums EUR 20 999 (100% programmas finansējums). Projekta ietvaros tika orga-
nizētas starptautiskās mobilitātes - pieredzes apmaiņas braucieni un gatavoti projekti par
dabu, foto safari.

4 2014.gadā noslēdzās Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētais projekts
„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Dāvja Ozoliņa
Apes vidusskolā”. Kopējais finansējums – EUR 225 455, programmas finansējums –
EUR 73 887, pašvaldības līdzfinansējums – EUR 151 567. Projekta ietvaros tika veikta
vidusskolas vienkāršota renovācija, kas nodrošinās siltumnīcefekta gāzu emisijas sa-
mazinājumu, tādejādi paaugstinot vidusskolas ēku kompleksa energoefektivitāti, sa-
mazinot siltumenerģijas patēriņu un sniedzot ieguldījumu apkārtējās vides stāvokļa
uzlabošanā.

4 2014.gadā noslēdzās Eiropas Savienības programmas INTERREG IVC projekta
„Kultūras un kultūras mantojuma pievienotā vērtība reģionālajā politikā tūrisma ilgtspē-
jība – CHARTS” realizācija. Kopējais projekta finansējums – EUR 10671, no tā pro-
grammas finansējums – EUR 9070, pašvaldības līdzfinansējums – EUR 1600. Projekts
fokusējas uz kultūras un mantojuma nozīmi, veidojot pievienoto vērtību reģionālajām
stratēģijām ilgtspējīgai tūrisma attīstībai un integrācijai vietējā, reģionālā, valsts un Ei-
ropas Savienības politikā.

4 2014.gadā noslēdzās Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas projekts
„Sadarbības tīkls jauniešu atbalstam vietējā kopienā” (LOGI-N). Kopējais finansē-
jums – EUR 20 886, programmas finansējums – EUR 15 599, pašvaldības līdzfinan-
sējums – EUR 5286. Projekta ietvaros tiek organizēti sadarbības tīkla veidošanas se-
mināri, apaļā galda diskusijas, sagatavoti un izdoti informatīvie materiāli, apkopota
un izplatīta labās prakses pieredze, izstrādātas vadlīnijas jauniešu atbalstam vietējā
kopienā.

4 2014.gadā noslēdzās Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) Leader programmas projekts „Apes novada sociālā dienesta alterna-
tīvo sociālo pakalpojumu telpas pilnveidošana”. Kopējais projekta finansējums – EUR
1795, programmas finansējums – EUR 1065, pašvaldības līdzfinansējums – EUR 729.
Projekta ietvaros iegādāta un uzstādīta duškabīne un iegādāta veļasmašīna.

Iesāktie projekti 2014. gadā un 2015. gadā turpināmie
4 Uzsākts un realizēts ELFLA LEADER projekts „Inventāra un aprīkojuma iegāde

Apes novada Gaujienas Tautas namam”. Kopējais projekta finansējums - EUR 3570,
programmas finansējums – EUR 2655, pašvaldības līdzfinansējums – EUR 914. Projekta
ietvaros Gaujienas tautas namam iegādāts projektors, mikserpults un galdi.

4 Uzsākts un realizēts Meža attīstības fonda projekts „Nāc un piesēdi Apē!”. Fonda
finansējums – EUR 510. Projekta ietvaros uzstādīti akmens soli pilsētā un galds ar soliem
BMX trasē.

4 Uzsākts un realizēts Valsts kultūrkapitāla fonda projekts „Deju kopas „Metenis”
dalība Eiropas tautas kultūras un mākslas festivālā Kielcē, Polijā”. Fonda finansējums
EUR 1800. 

4 Uzsākts realizēt ELFLA LEADER projekts „Profesionālās ievirzes kabinets Tra-
penē - kokapstrādes mācību klases izveide darbam ar rokas instrumentiem”. Kopējais
projekta finansējums EUR 3883, programmas finansējums – EUR 2888, pašvaldības
līdzfinansējums – EUR 994. Projekta ietvaros iekārtota galdniecības - amatniecības klase
Trapenes pamatskolā.

4 Uzsākts realizēt Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas projekts
„Pieredzes apmaiņas vizītes starp Latviju un Ziemeļvalstīm”. Kopējais projekta finan-
sējums EUR 8 677, programmas finansējums – EUR 4633, pašvaldības līdzfinansējums
– EUR 4044. Projekta ietvaros Apes novada administrācijas darbinieki dodas pieredzes
vizītēs uz Norvēģiju un Dāniju un tādējādi veicinās apmaiņu ar labās prakses piemēriem
pašvaldību administratīvā darba nodrošināšanā.

4 Uzsākts realizēt Nordplus programmas projekts „Uzņēmēju paaudze. Kopējais pro-
jekta finansējums EUR 22 960. (100% programmas finansējums). Projekta ietvaros
D.Ozoliņa Apes vidusskolas skolēni un skolotāji kopā ar Igaunijas un Somijas kolēģiem
kopīgās mobilitātes risinās un izzinās visu par un ap uzņēmējdarbību.

4 Trapenes pamatskola iesaistījusies starptautiskā ERASMUS+ mobilitātes projektā
„Share play”, kura ietvaros 8 partnervalstu skolas iepazīst citādu, radošu mācību procesu
caur spēlēm. Kopējais projekta finansējums EUR 34 700 (100% programmas finansē-
jums). Projekta ietvaros tiks organizētas starptautiskās mobilitātes - pieredzes apmaiņas
braucieni.

4 Uzsākts realizēt ERAF programmas projekts „Jaunu publisko interneta pieejas pun-
ktu izveide un esošo pilnveidošana iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai Apes no-
vadā”. Kopējais projekta finansējums EUR 28 700, programmas finansējums – EUR
24395, pašvaldības līdzfinansējums – EUR 3444, valsts finansējums – EUR 861. Projektā
plānots Apes pilsētā un Apes, Trapenes, Virešu un Gaujienas pagastos izveidot jaunus
un uzlabot esošos publiskos interneta pieejas punktus.

4 2015.gadā turpinās Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas
projekta „Kultūras mantojuma un dabas resursu izmantošana uzņēmējdarbības attīstībā
pierobežas reģionos” (Heritage Business) realizācija. Kopējais finansējums – EUR
57 245 no tā ERAF finansējums – EUR 51 520, pašvaldības līdzfinansējums – EUR
2862, valsts finansējums – EUR 2862. Projekts ir vērsts uz mazo un vidējo uzņēmumu
spējām izmantot vietējo kultūras mantojumu, tradīcijas un vietējos resursus dažādās uz-
ņēmējdarbības nozarēs.

4 2015.gadā turpinās Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta
„Ūdenstūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā”
(Riverways) realizācija. Kopējais projekta finansējums - EUR 12585, programmas fi-
nansējums – EUR 10 446, pašvaldības līdzfinansējums – EUR 1510, valsts finansējums
– EUR 629. Projekta ietvaros notiek atpūtas vietu pie Vaidavas upes labiekārtošana.

Ieceres un veicamie darbi Apes novadā 2015. gadā
4 Plānojot izdevumus 2015.gadam, galvenā uzmanība tika vērsta, lai pašvaldības te-

ritorijā nemazinātos pašvaldības sniegto pakalpojumu apjoms un kvalitāte un tiktu veikts
ieguldījums kopējai teritorijas attīstībai, saskaņā ar Apes novada attīstības programma
2014.-2020.gadam.
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28. Audžuģimene divas reizes gadā (līdz 1.janvārim un līdz 1.jūlijam) iesniedz So-
ciālajā dienestā pārskatu par piešķirto pabalstu bērna uzturam, apģērbam un mīkstā in-
ventāra iegādei izlietojumu.

Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā personas nāves gadījumā
29.  Personas nāves gadījumā, kurai nav apgādnieku (Civillikuma noteiktā kārtībā),

vai apgādnieki atzīti par trūcīgiem pabalstu ārkārtas situācijā, piešķir personai, kura uz-
ņēmusies apbedīšanu. Pabalsta apmērs personas nāves gadījumā ir līdz četriem valsts
sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēriem, bet ne vairāk par faktiskajiem izdevumiem
mirušās personas apbedīšanai. Pabalsta apmēru samazina par valsts sociālās apdrošinā-
šanas aģentūras izmaksātā valsts apbedīšanas pabalsta apmēru, ja par mirušo personu ir
bijušas tiesības saņemt minēto valsts pabalstu.

30.  Sociālais dienests pabalstu ārkārtas situācijā personas nāves gadījumā piešķir, ja
nav tiesību uz valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu vai tas ir mazāks par četriem valsts
sociālā nodrošinājuma pabalstiem.

31.  Personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, pabalstu ārkārtas situācijā personas nāves
gadījumā piešķir bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas. 

32.  Lai šo pabalstu saņemtu, pabalsta pieprasītājs iesniedz Sociālajā dienestā: 
32.1. miršanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu),
32.2. izziņu no valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un/vai citas institūcijas par

to, vai par mirušo personu ir izmaksāts valsts apbedīšanas pabalsts, kā arī par izmaksāto
summu,

32.3. apbedīšanas pakalpojumu izdevumu apliecinošu dokumentu oriģinālus.
33 .Ja mirusi persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta  Apes novada administratīvajā

teritorijā un kurai nav apgādnieku vai personas, kas  uzņemtos apbedīšanu, sociālais die-
nests vai tās deleģēta institūcija slēdz  līgumu ar fizisku (juridisku) personu par šī pakal-
pojuma organizēšanu un sedz ar apbedīšanu saistītos izdevumus.

Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā
34.  Sociālajam dienestam ir tiesības piešķirt vienreizēju pabalstu krīzes situācijā bez

ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu un ap-
mēru pieņem Sociālais dienests, pamatojoties uz sociālā darba speciālista sniegto atzi-
numu, izvērtējot klienta sociālo situāciju, šādos gadījumos:

34.1. Pabalsts krīzes situācijā, ja ģimenei (personai) nav apmierinātas pamatvajadzības
(veicot apsekošanu), saņemta informācija no policijas,  izglītības iestādes vai bāriņtiesas,
ka bērna dzīvībai vai veselībai draud briesmas, vai citos neparedzētos gadījumos- pa-
balsta apmērs līdz 75,00  euro.

34.2. Vienreizējs pabalsts atsevišķu dzīves situāciju risināšanai (personas apliecinošu
dokumentu kārtošanai, atjaunošanai u.c.) piešķir individuāli izvērtējot situāciju - pabalsta
apmērs līdz 75,00  euro.

34.3. Vienreizēju pabalstu krīzes situācijā, ja stihiskas nelaimes vai iepriekš nepare-
dzamu apstākļu dēļ tā nespēj apmierināt savas pamatvajadzības, pabalstu piešķir līdz
145,00 euro mājsaimniecībai, ja prasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā viena mēneša
laikā no ārkārtas situācijas rašanās.

Pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai
35. Tiesības saņemt pabalstu ir  trūcīgām  ģimenēm,  kurās ir bērni un jaunieši vecumā

līdz 24 gadiem, kuri nepārtraukti iegūst izglītību:
35.1. bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai Apes novada mācību iestādēs un pirmsko-

las mācību iestādēs, un iestādēs, kurās iegūst profesionālo izglītību pabalstu piešķir uz
laiku līdz 3 mēnešiem, pārskaitot izdevumus pakalpojumu sniedzējiem vai izmaksājot
naudā.

35.2.  pabalstu bērna uzturam piešķir gadījumā, ja viņa vecāki veic līdzdarbības pie-
nākumus.

IV. Pabalstu piešķiršanas kārtība
36. Pabalsta pieprasītājs vēršas Sociālajā dienestā, iesniegumā norādot vēlamo sociālās

palīdzības  pabalstu veidus.
37. Vēršoties novada Sociālajā dienestā, persona uzrāda personu apliecinošu doku-

mentu, invaliditāti apliecinošu dokumentu vai pensionāra apliecību, ja persona ir ar in-
validitāti vai pensionārs, kā arī iesniedz papildus dokumentus atbilstoši pieprasītā pa-
balstu veidiem.

38. Sociālais dienests novērtē pabalsta pieprasītāja ienākumus un materiālo stāvokli,
pamatojoties uz iztikas līdzekļu deklarāciju, kā arī deklarācijā norādīto ziņu un citu ziņu
apliecinošiem dokumentiem, nepieciešamības gadījumā, uz pabalsta pieprasītāja dzīves
apstākļu apsekošanas aktiem un 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas novērtē
personas vajadzības pēc pabalsta un mēneša laikā pieņem lēmumu atbilstoši Adminis-

tratīvā procesa likuma nosacījumiem. 
39. Izdevumus apliecinošie dokumenti iesniedzami ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no

izdevumu rašanās brīža.
40. Lai saņemtu sociālo palīdzību, ģimenēm (personām) pēc Sociālā dienesta piepra-

sījuma ir jāveic līdzdarbības pienākumi darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjau-
nošanas un apgūšanas pasākumos (nepārsniedzot divpadsmit stundas nedēļā, sadalot tās
pa vairākām nedēļas dienām), kas rada labumu sabiedrībai un neaizvieto pašvaldības
funkciju veicējus. Pasākumus īsteno pašvaldībā, biedrībās vai nodibinājumos bez nolūka
gūt peļņu. Pašvaldības Sociālais dienests slēdz trīspusēju līgumu ar darbspējīgo klientu,
pašvaldības pārstāvi, līgumā paredzot pasākumu vietu, laiku, pušu tiesības, pienākumus
un atbildību.

41. Sociālais dienests pēc lēmuma pieņemšanas informē personu par pieņemto lēmu-
mu un atteikuma gadījumā rakstveidā norāda atteikuma iemeslus, kā arī lēmuma pārsū-
dzēšanas termiņus un kārtību.

V. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
42. Sociālā dienesta lēmumu administratīvajā aktā norādītajā termiņā var apstrīdēt

Apes novada domē, iesniegumu iesniedzot Apes novada domē Stacijas ielā 2, Apē, Apes
novadā, LV 4337.

43. Apes novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā
likumā noteiktajā kārtībā un termiņos. 

VI.  Noslēguma jautājums
44. Atzīt par spēku zaudējušus Apes novada domes 2009.gada 27.augusta saistošos

Ar šo noteikumu stāšanos spēkā, spēku zaudē 27.08.2009.saistošie noteikumi Nr. 2 „Par
sociālās palīdzības pabalstiem Apes novadā”.

Domes priekšsēdētāja  Astrīda HARJU  

Domes priekšsēdētāja  Astrīda HARJU

Apes novada domes 23.07.2015. saisto�o noteikumu 11/2015 projekta 
�Par soci l s pal dz bas pabalstiem Apes novad � paskaidrojuma raksts 

 
Paskaidrojuma 
raksta sada as 

Inform cija 

1. Projekta 
nepiecie�am bas 
pamatojums  

Noteikumi izdoti saska  ar Soci lo pakalpojumu un soci l s pal dz bas 
likuma 35.panta ceturto un piekto da u, likuma �Par pal dz bu dz vok a 
jaut jumu risin �an �25.2panta pirmo un piekto da u, Ministru kabineta 
2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 �Noteikumi par imenes vai atsevi� i 
dz vojo�as personas atz �anu par tr c gu� 19.4.apak�punktu,Ministru kabineta 
2009.gada 17.j nija noteikumu Nr.550 �K rt ba, k d  apr in ms, pie� irams, 
izmaks jams pabalsts garant t  minim l  ien kumu l me a nodro�in �anai un 
sl dzama vieno�an s par l dzdarb bu� 15.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 
19.decembra noteikumu Nr.1036 �Aud�u imenes noteikumi� 43.punktu, lai 
nodro�in tu pabalstu pieejam bu, skaidrus pie� ir�anas noteikumus vis m, 
likuma krit rijiem atbilsto� m, Apes novada iedz vot ju grup m da� d s 
dz ves situ cij s. Nepiecie�ams preciz t pabalstu apm ru eiro val t .  

2. ss projekta satura 
izkl sts. 

Noteikumi nosaka krit rijus imenes (personas) pa�umam, kas saska  ar 
Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumu Nr.299 �Noteikumi par imenes vai 
atsevi� i dz vojo�as personas atz �anu par tr c gu� 19.4.apak�punktu nav 
uzskat ms par nekustamo un kustamo pa�umu, nov rt jot imenes (personas) 
atbilst bu tr c gas imenes (personas) statusam Apes novad , k  ar  soci l s  
pal dz bas  pabalstu   (turpm k  tekst  � pabalsts)  veidus   un   apm rus,  
pabalstu   pie� ir�anas   un  izmaksas   k rt bu person m  ( imen m),  kuras ir 
ties gas sa emt �os pabalstus, k  ar  l mumu par pabalstiem apstr d �anas un 
p rs dz �anas k rt bu 

3. Inform cija par 
pl noto projekta 
ietekmi uz 
pa�vald bas bud�etu  

 Projekta realiz cija neietekm   pa�vald bas bud�etu. L dzek u pat ri � paliek 
apstiprin t  soci l  bud�eta ietvaros. 

4. Inform cija par 
pl noto projekta 
ietekmi uz 
uz m jdarb bas 
vidi pa�vald bas 
teritorij  

Saisto�ie noteikumi �o jomu neskar. 

5. Inform cija par 
administrat vaj m 
proced r m 

Visas personas, kuras skar �o noteikumu piem ro�ana, var griezties Apes 
novada Soci laj  dienest , Tirgus iel  5, Ap , Apes novad , vai Apes novada 
dom , Stacijas iel  2, Ap , Apes novad .  

6. Inform cija par 
konsult cij m ar 
priv tperson m 

Konsult cijas notiku�as darba proces  izskatot un pie� irot soci los pabalstus 
da� diem Apes novada iedz vot jiem.  

     
 

“Radām novadam” finālā tiek 
apbalvotas labākās komandas
Elīna Miķelsone, projekta “Radām novadam” vadītāja

30.jūnijā norisinājās konkursa “Radām novadam” starpfināls, kurā piedalījās
12 labākās komandas, kas prezentēja idejas divās kategorijās - labākās idejas un
sasniegtie rezultāti. Starp komandām tika sadalīts balvu fonds 7500 EUR apmērā
un papildus balva 1000 EUR, ko pasniedza portāls Delfi.lv.

Konkursā triumfēja Vidzemes Augstskolas komanda”Jauniešu vētra”, kas
savas idejas attīsta Mazsalacas novadā, darbojoties 3 dažādos virzienos - ražo
bērnu palielināmo velosipēdu “SpeedUpBike”, veido tūrisma aktivitātes, virzītas
uz pasākumu un dabas tūrisma attīstību un darbojas dārzkopībā.

Ceturto vietu ieguva Ekonomikas un kultūras augstskolas komanda “Saglabāt
kā”, kas Apes novadā nodarbojas ar mājražotāju, amatnieku aktivizēšanu, dārza
mēbeļu un dizaina priekšmetu gatavošanu un jauniešu nodarbinātības veicināša-
nu, organizējot nometnes. Komanda ieguva naudas balvas 500 EUR apmērā.

Projektā biznesa idejas attīsta - Apes, Alūksnes, Gulbenes, Iecavas, Jaunjel-
gavas, Kuldīgas, Ķeguma, Lielvārdes, Ludzas, Madonas, Mazsalacas, Ogres, Pļa-
viņu, Rēzeknes, Saldus, Siguldas, Smiltenes, Tukuma novados. Projektā piedalās
komandas no RISEBA, REA, LU, ViA, RTU, EKA, TSI, VeA.

Konkursa noslēgumā - 2016.gada vasarā - žūrija vērtēs padarīto. 

Trapenes pamatskolas Erasmus+ otrais gads
Lūcija Kapača, projekta koordinatore 

Starptautiskā projekta Erasmus+ nākamais mācību gads mūsu
skolai būs aktīvs ar mobilitātēm un ar tām saistītām darbībām.
Pirmais projekta gads noslēdzās ar katras partnerskolas labākās
esejas iesniegšanu konkursam un citu skolu eseju iepazīšanu par tēmu „Cilvēku tiesības”. No
Trapenes pamatskolas tika iesniegta Kristīnes Vorohtas eseja.

Vairākiem Trapenes pamatskolas skolēniem jaunais mācību gads tiek īpaši gaidīts, jo jau
septembrī dosimies uz Norvēģiju, kur mūsu partnerskolā Sistranda skole notiks Mācīšanās/mā-
cību aktivitātes skolēniem un skolotājiem. Pašlaik notiek skolēnu un skolotāju savstarpējā ko-
munikācija, vēstuļu un ideju apmaiņa.

Sākoties mācību gadam, notiks kārtējā skype diskusija starp skolām, video sagatavošana par
savu skolu un pagastu, novadu. Tā kā Norvēģijā tiks rīkota izstāde un darbnīca „Spēles mūs-
dienās un pagātnē”, septembrī mūsu uzdevums izpētīt spēles pagātnē, sadarbojoties ar vecākiem
un vecvecākiem, iepazīt, cik iespējams, sameklēt senāku laika spēles. Ar tām mēs iepazīstinā-
sim un apmainīsimies savstarpēji radošajās darbnīcās mācību aktivitāšu laikā Norvēģijā.

Oktobrī projekta dalībskolās notiks aptauja par dažādiem jautājumiem par projektā iesais-
tītajām valstīm, noslēguma aptauja notiks 2016.gada maijā, lai secinātu, kā mūsu zināšanas ir
uzlabojušās.

Novembrī būs jauni uzdevumi, kas jāveic pirms mobilitātes uz Igauniju.
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Kultūra novadā

“Lielā lasītāju balva 2015”
Aira Mūrniece, Vidagas bibliotēkas vadītāja
Jaunolaines kultūras namā 4. decembrī notika Lauku bibliotēku atbalsta biedrības 2015. 
gada akcijas «Atbalsts lauku bibliotēkām» noslēguma ceremonija »Lielā lasītāju balva 
2015». 
Konkurss par vislasītākajām grāmatām Lielā lasītāju balva norisinās jau 11. reizi un arī 
šogad tika noteiktas septiņas nominācijas: oriģinālprozā; oriģināldzejā; tulkotajā daiļli-
teratūrā; bērnu oriģinālliteratūrā; tulkotajā bērnu literatūrā; dokumentālajā un zinātniski 
populārajā oriģinālliteratūrā; tulkotajā dokumentālajā literatūrā. Konkursā piedalījās 606 
bibliotēkas visā Latvijā. Nominācijā – orģināldzeja par vislasītāko grāmatu tika atzīta 
mūsu novadnieces Kornēlijas Apškrūmas dzejas grāmata” Dzirdēt ar sirdi”. Apsveicam!

Paldies!
Aira Mūrniece, Vidagas bibliotēkas vadītāja
Gadu gaitā bibliotēkas loma un nozīme sabiedrībā ir mainījusies. Bibliotēkas piedāvātie 
pakalpojumi gadu gaitā ir mainījušies.  Vai bibliotēka ir tikai grāmatu krātuve vai dzīva un 
mainīga?! Lai arī uzskati par to, kas būtu jādara bibliotēkai, kādas funkcija jāveic, ir atšķi-
rīgi, galvenā vērtība, manuprāt, ir un paliek - GRĀMATA. Katru gadu bibliotēkas grāmatu 
fonds tiek papildināts vidēji par 200 jaunām grāmatām. To iegādei 2015. gadā no pašval-
dības budžeta tika piešķirti 1378,- EUR, otru jaunieguvumu daļu sastādīja dāvinājumi no 
privātpersonām un  dažādām organizācijām.
Visu lasītāju vārdā vēlos pateikties Pēterim un Dacei Kravaļiem, Mārītei Pihlei, Intai Prin-
dulei par grāmatām, kuras dāvinājumu veidā ir nonākušas Vidagas bibliotēkā un ir pieeja-
mas visiem lasīt gribētājiem.

Trapenes sieviešu koris piedalās Prāgas 
Adventes Koru festivālā

 Ilze Dāve, Trapenes sieviešu kora diriģente
 Trapenes sieviešu koris (diriģente Ilze Dāve) no 3. līdz 6.decembrim piedalījās 

Prāgas Adventes Koru festivālā. Tas ir lielākais un populārākais kora notikums 
pirms Ziemassvētkiem Prāgā.

No Latvijas piedalījās  Apes novada sieviešu koris “Trapene” un tā vadītāja Ilze Dāve, 
Tukuma sieviešu koris “Noktirne” un Dobeles jauktais koris “Viesturzeme” Jāņa Almaņa–
Palmbaha vadībā, kā arī Jelgavas jauktais koris “Mītava” un vadītāja Agija Pizika.

Prāgas Sv. Salvatora, Sv. Nikolaja, Sv. Martina dievnamos un Dominikāņu klosterī 
skanēja 57 koru sniegums no 23 Eiropas valstīm. Plašāk par pasākumu:  http://www.pra-
gueadvent.cz.

Arī mēs izbaudījām Prāgas burvību, gotikas varenību vecpilsētā, iepazināmies ar Če-
hijas vēsturi, tradīcijām, kā arī mūsdienu dzīvi. Uzstāšanās Sv.Martina baznīcā  deva ne-
aizmirstamas emocijas gan dziedātājām, gan klausītājiem. Sajūtas nevar aprakstīt, tās var 
tikai izbaudīt un mēs ar tām piepildījām savas sirdis visam Adventes laikam.

Erudīcijas vakara Prāta laboratorija otrā 
kārta 26.decembrī Apē!

Jau otro reizi uz aizraujošu un azartisku sestdienas vakaru aicina Prāta laboratorija un 
tās organizatori Arita un Roberts Zvejnieki. Mudināti piedalīties ir ne tikai tie, kuri spēlēja 
pirmajā kārtā, bet arī jaunizveidotas komandas.

Prāta laboratorijā sacensība tāpat ka iepriekš notiks 10 raundos, kur katrā būs 7 jau-
tājumi ar ierobežotu laiku atbilžu sniegšanai. Spēlē jāpaļaujas vien uz savām zināšanām 
vai veiksmi, jo palīglīdzekļu  (tai skaitā telefonu un viedierīču) izmantošana nav atļauta. 
Komandu aicinām veidot vispusīgu, tajā iekļaujot ne tikai dažāda vecuma dalībniekus, bet 
arī ar dažādām interesēm un stiprajām pusēm. Īpaši aicinām piedalīties arī ģimenes.

Iepriekšējā spēlē, kas notika novembra izskaņā, piedalījās 12 komandas ar kopumā teju 
50 dalībniekiem. Komandām, kuras iepriekš pieteikušās, dalības maksa 5 eiro, komandām, 
kuras ierodas bez iepriekšējas reģistrācijas, dalības maksa 8 eiro. Dalības maksa veidos 
kopējo balvu fondu.Labākajiem īpašas balvas sagādājušas arī Apes un Alūksnes novadu 
domes -  pilsētu kalendārus 2016.gadam.

Pieteikšanās līdz 23.decembrim pa e-pastu prata.laboratorija@gmail.com . Pieteikumā 
jānorāda komandas nosaukums un dalībnieku vārdi, viena no dalībniekiem kontaktinfor-
mācija (tel. nr., e-pasta adrese). 

Prāta laboratorija sestdien, 26.decembrī, notiks Radošo ideju centrā, Apes tautas nama 
2. stāvā, plkst. 18:00. Ierašanās no plkst. 17:40. Labākai atmosfērai līdzi aicinām ņemt 
groziņus. Papildu informācija: 26110443 (Arita), www.Facebook.com/PrataLaboratorija 
vai prata.laboratorija@gmail.com. 

Jaunieši dodas uz Poliju, lai runātu par 
vienlīdzību

Apes jauniešu klubs „Sliedes” sadarbībā ar Polijas jauniešu organizāciju „Asso-
ciation for active people” no 6. līdz 14.novembrim realizēja jauniešu apmaiņas projektu 
„Equality – in the life & at work” (Vienlīdzība – dzīvē un darbā). Projekta ietvaros septiņi 
jaunieši no Apes novada kopā ar jauniešu speciālistu Mārtiņu Janušu devās uz Polijas 
mazpilsētu Murzasichle, majestātisko Tatru kalnu pakājē, lai kopā ar jauniešiem no Itālijas, 
Polijas, Čehijas un Ungārijas darbotos, izzinātu un uzzinātu par un ap vienlīdzības princi-
piem gan mūsu ikdienas dzīvē un saskarsmē kopumā, gan arī kā tie tiek ievēroti darba vidē. 

Turpinājumā par piedzīvoto un iegūto apmaiņas laikā savās pārdomās dalās projekta 

dalībniece Madara Vorfolomejeva: “Polija. Ko man šī valsts nozīmē? Unikāla iespēja ie-
raudzīt, sadzirdēt, izjust un iemācīties ko jaunu. Apgūt citu valstu kultūru un tradīcijas. Šis 
bija projekts, kura laika gaitā, man palikušas daudz labas atmiņas. Piedalījās čehi, poļi, 
ungāri, itāļi un latvieši. Ko sagaidīju? Ko man tas deva? Ko ieguvu? Gatavojoties šim 
projektam, domāju, cik daudz cilvēki nāks pretī, būs atvērti, dalīsies ar zināšanām un cik 
saliedēti mēs būsim. Manuprāt, tās ir vienas no barjerām, kuras pirmajās dienās vajadzēja 
pārkāpt. Jo ar svešu cilvēku nav tik viegli sarunāties, kā ar saviem draugiem, ģimeni vai 
radiem. Vēl viena liela barjera ir valodas barjera. Gaidīju to, cik mēs ātri viens pie otra 
pieradīsim un spēsim sarunāties. Taču šīs barjeras un grūtības tika pārkāptas, un visi kļu-
vām par draugiem, un spējām viens otru saprast un sarunāties. 

Mūsu diena pamatā dalījās trīs daļās. Pirmā daļa vienmēr bija iesildošie uzdevumi. 
Kādā ziņā iesildošie? Vistiešākajā. Mēs spēlējām dažādas spēles, kas iesilda un vieno. 
Nekas netika darīts individuāli! Man tik ļoti patika tas, ka projekta vadītājas mēģināja 
maksimāli iesaistīt visus dalībniekus. Bija jau no sākuma visi tādi kautrīgi, taču, dienām 
ejot, visiem bija interesanti, to visu darīt kopā. Tas visus tik ļoti pozitīvi uzlādēja, jo īpaši 
mani. Šī dienas daļa man patika visvairāk. Otrā daļa bija grupu darbi. Gandrīz katru reizi 
tikām sadalīti dažādi, kas, manuprāt, ir perfekti, jo mēs taču aizbraucām, lai iegūtu ko 
jaunu, sazinātos ar citiem, kā arī uzzinātu par viņiem. Grupu darbi vairāk lika padomāt 
par to, kas notiek apkārt un uzzināt, kā rīkojas citās valstīs. Jo visur jau nav vienādi. Ie-
guvu ļoti daudz informācijas par apkārt notiekošo, kā arī dalībnieku pārdomas, protams, 
arī uzlabojās mana angļu valoda. Tomēr pareizi ir, kā saka: „Cik cilvēku, tik viedokļu!” 
Patīkami bija tos uzklausīt. Trešā daļa bija katras valsts „sevis” pasniegšana. Tad tur tika 
darīts ļoti daudz. Gan dziedāts, gan dejots, gan minētas krustvārdu mīklas, gan minēti 
galvenie valstu notikumi (vietas, simboli, cilvēki, darbi u.c.), gan ēsts u.t.t... Ļoti patika 
dziesma, ko izpildīja čehi, kā arī tas, ka lika to dziedāt arī mums. Priecē tas, ka šī dziesma 
man joprojām skan galvā un nav aizmirsusies.  Vēl man patika čehu līdera – Ivana mācītās 
dejas, kuras bija iekļautas arī dienas plānā. No ungāru vakara, prātā palikusi deja, kas 
nemaz nebija tik viegla. No itāļu vakara viņu garšīgais tiramisu... mmm, iesaku nogaršot 
to visiem, ja ir iespēja! No poļu vakara viņu dziesmas, lai gan nesapratu vārdus, taču bija 
patīkami klausīties. No mūsu vakara, tas, cik mēs esam organizēti un jauki draugi, pat tad, 
ja ir grūtības. 

Šajā projektā ieguvu daudz informācijas par citiem, pieredzi iz dzīves, daudz jaunu 
ideju grupu darbiem un iesildošajai daļai, kultūras un tradīciju „likumus”, kā arī jaunus 
draugus. Neaizmirsīšu arī trako kāpšanu kalnā, kopā noejot 16 km (uz priekšu, uz atpa-
kaļ). Ja nepieciešams, varu dalīties ar savām iegūtajām zināšanām! Es nenožēloju, ka 
aizbraucu, jo bija interesanti, un uzskatu, ka tikai ieguvu savā dzīvē daudz pozitīvu emo-
ciju, izjūtu un fantastiski pavadītu laiku. Es gribu pateikties visiem, kas bija ar mani un, 
protams, Mārtiņam Janušam.”.

Neliels ieskats arī citu dalībnieku pārdomās pēc brauciena uz Poliju un apmaiņas rea-
lizēšanas. “Dodoties uz projektu, cerēju iepazīties ar jauniem cilvēkiem, iegūt jaunu pie-
redzi grupu darbos un uzlabot savas angļu valodas zināšanas. Ierodoties projekta vietā, 
atkal pārliecinājos, ka nemainīgi skaista, pat pasakaina ir Tatru piekalnes daba. Visu ko 
velējos iegūt no dalības projektā arī sagaidīju - iepazinu jaunus cilvēkus, līdz ar to ieguvu 
arī jaunus draugus, darbs grupās bija interesants, radošs un labs treniņš angļu valodas 
zināšanām”, tā par dalību projektā stāsta Valdemārs Timofejevs, un uzsver: “Esmu prie-
cīgs par lielisko iespēju piedalīties tieši šajā projektā. Liels paldies projekta vadītājiem!”

Arī Kristaps Raipalis, papildinot iepriekš sacīto, uzsver: “Paldies, projektu vadītājiem! 
Esmu ļoti pateicīgs par šo iespēju piedalīties projektā! Ieguvu daudz jaunu draugu, kā arī 
papildināju savas angļu valodas zināšanas. Iepazinu citu tautu kultūras un varēju salī-
dzināt, kā tās atšķiras no mūsu kultūras. Uzlaboju spēju strādāt komandā, kā arī uzzināju 
kādas ir darba iespējas citās valstīs un varēju salīdzināt ar mūsu valsti”.

Savās pārdomās dalās arī Diāna Zariņa: “Dodoties apmaiņas braucienā, mans mērķis 
bija uzlabot savas komunikācijas prasmes, valodu zināšanas. Ierodoties tur, ainava, vār-
diem neaprakstāma. Kalni, saule, miers. Grupu darbi katru dienu bija interesanti, saistīti 
ar stereotipiem un cilvēku atšķirībām darbā un dzīvē. Šie grupu darbi arī mani pamudināja 
atmest daļu no saviem nevajadzīgajiem aizspriedumiem. Laiks, kurš pavadīts darbojoties 
grupās un komunicējot ar citu valstu jauniešiem, ļāva labāk iepazīt viņu kultūras īpatnības 
un atšķirības komunicēšanas mākslā.  Katrai valstij bija paredzēts nacionālais vakars, 
kurā bija jāprezentē sava zeme, tradīcijas un nacionālā virtuve. Manuprāt, latviešu vakars 
izdevās, citi dalībnieki nāca klāt un pateicās par lielisko vakaru un pozitīvajām emocijām. 
Šādi projekti, manuprāt, ir nepieciešami katram jaunietim, lai paplašinātu savu redzesloku 
un pilnveidotu sevi komunikācijā un pasaules redzējumā. Paldies, par šādu iespēju!”.

Arī mēs – Apes Jauniešu klubs “Sliedes” sakām – Paldies, saviem jauniešiem, jo tikai 
kopā mēs varam piedzīvot, pārdzīvot un izdzīvot visu jauko, ko mums piedāvā dzīve! Lai 
veicas mums visiem un uz tikšanos jaunos projektos!

Projekts „Hot Spot” tika realizēts ar programmas Erasmus+ atbalstu. Jauniešu pārdo-
mas par pieredzēto apkopoja Mārtiņš Janušs un Daiga Bojāre AJK “Sliedes”.

Ziemassvētku gaidīšanas laikā atplaukst gaišas domas. Vai dzirdi, kā pukst otra 
cilvēka sirds tev blakus? Dāvini tai sveces silto mīļumu, kas gaiši deg liesmā. 
Eglē smaržo miers kā zaļš lakats. Vari to paņemt sev, lai uzsegtu nebaltām die-
nām. Rit mirkļi uz baltu atmodu. Līst mēness mūzika pār zemi, un zvaigznes 
mirkšķina skropstas taktī. Egles sadodas rokās un griežas dejā līdz ar sniegpārs-
lām. Baltais mirdzums smaida. Un dvēselē kā brīnums ielīst svētku prieks.
Vēlu visiem Apes novada amatiermākslas kolektīviem, vadītājiem, kultūras dar-
biniekiem un mūsu aktīvajiem klausītājiem un skatītājiem, lai šis Ziemassvētku 
laiks atnes mieru dvēselēs, prieku par paveikto un pārliecību, ka nākamais gads 
būs labāks par šo - aizejošo.

LAI MIERPILNI UN GAIŠI SVĒTKI!
Apes tautas nama vadītāja, 

Apes novada kultūras darba organizatore Ilva Sāre 
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Domē pieņemto lēmumu apskats

26.jūnijā notika kārtējā 
Apes novada domes sēde

4 Dome pieņēma lēmumu apstiprināt Apes novada domes 2014.gada publisko pār-
skatu. Aicinām iepazīties ar 2014.gada darbības rezultātiem www.apesnovads.lv

4 Dome pieņēma lēmumu apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 9/2015 „Par aizlie-
gumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Apes novadā” un to paskaidrojuma rak-
stu, pieņēma lēmumu precizēt Apes novada domes 2015.gada 26.marta saistošos noteiku-
mus Nr. 5/2015 „Par sabiedrisko kārtību Apes novadā”, kā arī pieņēma lēmumu apstiprināt
saistošos noteikumus Nr.10/2015 „Par maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa no-
teikšanu Apes novadā” un to paskaidrojuma rakstu. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar
Apes novada domes informatīvā izdevuma 2015. gada augusta numura publicēšanu.

4 Pamatojoties uz Ivara Ķelpa iesniegumu, Dome pieņēma lēmumu atbrīvot Ivaru
Ķelpi no Apes novada domes Vides komisijas locekļa un Pašvaldības īpašumu atsavinā-
šanas komisijas locekļa pienākumu veikšanas ar 01.07.2015. 

4 Saskaņā ar Apes Tautas nama vadītājas Ilvas Sāres iesniegumu un SIA “Maritec”
Aktu Nr.050615/A-1, par nepieciešamību veikt elektroizolācijas pretestības mērījumus
Apes Tautas nama ēkā, Dome pieņēma lēmumu piešķirt finansējumu Apes Tautas namam
EUR 438,63 apmērā. Finansējuma avots – Apes Tautas nama budžeta līdzekļi.

4 Izvērtējot pašvaldībai piekrītoša zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
36050061218 iespējamību izmantot kā atsevišķu zemes gabalu, konstatēts, ka tā konfi-
gurācija nepieļauj veikt uz šī zemes gabala būvniecību atbilstoši Apes novada apbūves
noteikumiem. Dome pieņēma lēmumu noteikt, ka zemes gabals ar kadastra apzīmējumu
36050061218 ir zemes starpgabals.

4 Izskatot vienas personas iesniegumu, Dome pieņēma lēmumu sagatavot Apes no-
vada pašvaldībai piekrītošu zemes starpgabalu ar kadastra apzīmējumu 36050061218,
ar platību 0,1428 ha, nodošanai atsavināšanai.

4 Dome pieņēma lēmumu par nekustamā īpašuma „Blīgzne 2”, īpašuma kadastra
Nr. 36840040013, Trapenes pagasts, Apes novads, LV-4348 izsoles noteikumu apstipri-
nāšanu, par nekustamā īpašuma „Brūži 4”, īpašuma kadastra Nr. 36840080015, Trapenes
pagasts, Apes novads, LV-4348 izsoles noteikumu apstiprināšanu, par nekustamā īpašuma
„Ezermalas”, īpašuma kadastra Nr. 36900010129, Virešu pagasts, Apes novads, LV-4355
izsoles noteikumu apstiprināšanu.

4 Saskaņā ar biedrības „Latvijas Politiski represēto apvienība” iesniegumu, Dome
pieņēma lēmumu sniegt finansiālu atbalstu Latvijas Politiski represēto apvienībai, pie-
šķirot EUR 70,- Apes novadā dzīvojošo politiski represēto personu dalībai Latvijas Po-
litiski represēto apvienības rīkotajā politiski represēto personu salidojumā Ikšķilē, š.g.
22.augustā. Nodrošināt transportu Apes novada represētajām personām uz politiski rep-
resēto personu salidojumu Ikšķilē, š.g. 22.augustā.

4 Dome pieņēma lēmumu par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Apes novada
domes administrācijā un domes iestādēs un struktūrvienībās.

4 Ņemot vērā izmaiņas saistošajos normatīvajos aktos un tajos ietvertajām prasībām
un  četru personu iesniegumus, Dome pieņēma lēmumu iznomāt divām personai rūpnie-
ciskās zvejas tiesības Luksta ezerā ar zvejas tīklu garumu 30 metri vai vienu murdu uz
vienu gadu, noslēdzot zvejas nomas līgumu ar Apes novada domi. Noteikt nomas maksu
par zvejas tiesībām Luksta ezerā, izejot no aprēķina – zivju tīkls, par katriem 5 m (iek-
šējos ūdeņos) 2,85 EUR apmērā gadā; kopā par 30 metriem – 17,10 EUR gadā. Iznomāt
vienai personai rūpnieciskās zvejas tiesības Zvārtavas ezerā ar zvejas tīklu garumu 30
metri vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu
uz vienu gadu, noslēdzot zvejas nomas līgumu ar Apes novada domi. Noteikt nomas
maksu par zvejas tiesībām Zvārtavas ezerā, izejot no aprēķina – zivju tīkls, par katriem
5 m (iekšējos ūdeņos) 2,85 EUR apmērā gadā; kopā par 30 metriem - par vienu murdu
ar 30 metru sētas kopgarumu – 17,10 EUR gadā. Izbeigt nomas attiecības ar vienu per-
sonu rūpnieciskās zvejas tiesības Luksta ezerā ar zvejas tīklu garumu 25 metri vai vienu
murdu uz vienu gadu, laužot zvejas nomas līgumu ar Apes novada domi un atmaksājot
iemaksāto nomas maksu.

4 Ņemot vērā objektīvo situāciju un prognozējamās izmaksas, nododot Apes novada
pašvaldības funkciju Alūksnes novada pašvaldībai par sabiedriskās kārtības nodrošinā-
šanu, apkarojot žūpību un netiklību, slēdzot līgumu ar Alūksnes novada pašvaldības po-
liciju, Dome pieņēma lēmumu atcelt domes 18.12.2014. lēmumu Nr.243 (prot.Nr.18,
14.p.) “Par valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanu Alūksnes novada pašvaldībai”. 

4 Dome pieņēma lēmumu piešķirt papildus finansējumu EUR 376,00 apmērā XI
Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku ēdināšanai.

4 Pamatojoties uz Apes novada pensionāru biedrības „Iesim kopā” biedrības iesnie-
gumu, Dome pieņēma lēmumu piešķirt Apes novada pensionāru biedrības „Iesim kopā”
priekšfinansējumu Borisa un Ināras Teterevu fonda projekta „Palīdzība līdzcilvēkiem”
projektam „Palīdzība līdzcilvēkiem Trapenē” realizācijai nepieciešamo līdzfinansējumu
EUR 915,00. Pēc projekta realizācijas priekšfinansējumu atgriezt Apes novada domes
budžetā.

4 Ņemot vērā Ukrainas rajonu un apgabalu asociācijas Latvijas Pašvaldību savienībai
adresētajā 2015.gada 12.maija vēstulē izteikto lūgumu sniegt palīdzību medikamentu un
aprīkojuma iegādei Ukrainas Čerņigovas apgabala kara hospitālim un ārstniecības iestā-
dēm, Dome pieņēma lēmumu piešķirt līdzekļus EUR 300 apmērā no Apes novada domes
rezerves fonda līdzekļiem biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts“ humānās palīdzības
sniegšanai Ukrainas Čerņigovas apgabala kara hospitālim un ārstniecības iestādēm, pār -
skaitot tos uz Latvijas Sarkanā Krusta ziedojuma kontu. Pilnvarot Latvijas Pašvaldību
savienību tās priekšsēža Andra  Jaunsleiņa personā noslēgt humānās palīdzības sniegša-
nas līgumu ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts“. Pieņemt zināšanai, ka Latvjas Paš-
valdību savienība sadarbībā ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts“ koordinēs medika-
mentu un preču iegādi un piegādi Ukrainas Čerņigovas apgabala kara hospitālim un ārst-
niecības iestādēm.

4 Izvērtējot Apes novada domes rīcībā esošo informāciju un SIA „VCG ekspertu
grupa” 2015.gada 19.jūnija  ziņojumu „Par nekustamā īpašuma Apes novadā, Gaujienas
pagastā „Kalnsētas” tirgus vērtības aprēķināšanu”, Dome pieņēma lēmumu nodot atsa-

vināšanai apbūvētu zemes vienību Apes novada, Gaujienas pagasta „Kalnsētas”, LV-
4339, kas  sastāv no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3648 007 0062 ar platību
0,4165 ha, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
Apstiprināt nekustamā īpašuma Apes novada, Gaujienas pagasta „Kalnsētas” LV-4339,
kadastra  Nr. 3648 007 0062 pārdošanas brīvo cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu –
EUR 700,00. Pēc nosacītās cenas apstiprināšanas personai, kurai ir apbūvēta zemes ga-
bala pirmpirkuma tiesības nosūtīt atsavināšanas paziņojumu.

4 Izvērtējot Apes novada domes rīcībā esošo informāciju un SIA „VCG ekspertu
grupa” 2015.gada 19.jūnija  ziņojumu „Par nekustamā īpašuma Apes novadā, Trapenes
pagastā „Ozolkalni 2” tirgus vērtības aprēķināšanu”, Dome pieņēma lēmumu nodot at-
savināšanai apbūvētu zemes vienību Apes novada, Trapenes pagasta „Ozolkalni 2”, LV-
4348, kas  sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3684 002 0095 ar platību
11,64 ha, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
Apstiprināt nekustamā īpašuma Apes novada, Trapenes pagasta „Ozolkalni 2” LV-4348,
kadastra Nr. 3684 002 0095 pārdošanas brīvo cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu –
EUR 14 700,00.

Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma
naudas dzēšanu

4 Pamatojoties uz LR Uzņēmumu reģistra lēmumu Nr. KMR 000704316734, kas
publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 10.01.2014. Nr.7/5066, kurā sniegta oficiāla in-
formācija, ka Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Līzespasts” izslēgta no komercreģistra
ar 07.01.2014. Apes novada nodokļu administratore - Apes novadam piekritīgo nodokļu
administrēšanu normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros, rosina pieņemt at-
tiecīgu lēmumu. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo  daļu,
pašvaldību budžetos ieskaitāmos nekustāmā īpašuma  parādus, kā arī ar tiem  saistītās
nokavējuma naudas šā panta pirmajā  daļā noteiktajos gadījumos  dzēš attiecīgā pašval-
dība, papildus iepriekš minētajam likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta cetur-
tajā daļā ir noteikts,  arī, ka VID un attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā
mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu.  Dome pieņēma lēmumu
dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu un nokavējuma naudu:

4 Apes novada dome konstatējusi, ka viena persona ir mirusi, viņas mantinieki ir
zaudējuši nomas pirmtiesības uz īpašumu „Krampji-3”, ar 2013.gada 1.janvāri, kas pa-
matots ar Apes novada domes Zemes komisijas lēmumu ZK-63 no 14.05.2015. Pamato-
joties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu, likuma „Par nodokļiem
un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka nodokļu parādi dzēšami
fiziskai personai, nodokļu maksātājam, viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no man-
tiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas. Apes no-
vada nodokļu administratore - Apes novadam piekritīgo nodokļu administrēšanu norma-
tīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros rosina pieņemt attiecīgu lēmumu. Dome
pieņēma lēmumu dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu un nokavējuma naudu:

4 Par Elīnas Zālītes pieminekļa atjaunošanu
Dome pieņēma lēmumu uzsākt novadnieces, rakstnieces Elīnas Zālītes pieminekļa at-

jaunošanu un uzdot Apes pilsētas un Apes pagasta vēstures liecību glabātājai Dianai Lie-
piņai organizēt pieminekļa atjaunošanas procesu.

4 Par vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Apes novada paš -
valdībā

Saskaņā ar Ministru kabineta 26.05.2015. noteikumiem Nr.260 “Kārtība, kādā paš -
valdībām 2015.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju Valsts un pašvaldību vienoto klientu
apkalpošanas centru tīkla izveidei reģionu un novadu nozīmes attīstības centros”, ņemot
vērā  noteikto prioritāti, ka atbalstāmi ir vienotie klientu apkalpošanas centri vietās, kuras
ģeogrāfiski izvietotas tālāk no reģionālas vai nacionālas nozīmes centriem,  Apes novada
pašvaldībai tie ir Valmiera un Gulbene, kas atrodas vairāk kā 80 kilometru attālumā un
novada iedzīvotājiem izmantojot  sabiedrisko transportu uz  Gulbeni vienas dienas laikā
nav iespējams nokļūt turp un atpakaļ, Dome pieņēma lēmumu izveidot Vienotu valsts un
pašvaldības klientu apkalpošanas centru (turpmāk tekstā VVPKAC) Apes novada pašval-
dībā, domes ēkā, ar adresi Stacijas 2, Ape, Apes novads, LV 4337. Nodrošināt līdzfinan-
sējumu VVPKAC izveidei un uzturēšanai: Izveidošanas vai pielāgošanas un aprīkošanas
(vienreizējās) izmaksas 30 % apmērā pret valsts dotāciju EUR 10 000, Finansējums Apes
novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta rezerves konts; Uzturēšanas (ikgada mēneša)
izmaksas 50% apmērā pret 300,- EUR ikmēneša valsts dotāciju; Nodarbināto atlīdzība
(ikgada  mēneša izmaksas) līdz 50% apmērā pret 500,- EUR ikmēneša valsts dotāciju.

23.jūlijā notika kārtējā Apes novada domes sēde
4 Dome pieņēma lēmumu rīkot Apes novada pašvaldības pasākumu – Amatnieku

tirgus (turpmāk tekstā „Tirgus”) Apes pilsētas svētkos, š. g. 22.augustā:  Ganību  ielā,
Apē, no plkst. 8:00 līdz 14:00.

4 Pamatojoties uz Apes novada tūrisma darba organizatores Sanitas Sproģes  iesnie-
gumu, Dome pieņēma lēmumu apstiprināt pārdošanas cenu: skārienjūtīgajām pildspal-
vām ar Gaujienas logo bez PVN  EUR 0.99, ar  PVN  EUR 1.20.

 
             

           
          

            sast  
              

          
             

             
 

          
           

         
           
          

         
             
             

     da     dz     
             

a              
            

 p p   j   
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nosaukums 
Pamatpar ds 
/euro/ 

Nokav juma 
nauda /euro/ 

Kop  
   /euro/ 

SIA �L zespasts� Aronijas noma 8,74 3,16 11,90 
 D rz ji-zeme 225,91 4,85 230,76 
 D rz ji- kas 537,22 22,24 559,46 
 L zespasts - zeme 667,79 118,22 786,01 
 L zespasts - kas 63,41 2,03 65,44 
               KOP  1503,07 150,50 1653,57 
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 Persona 
 Nomnieks 

Nekustamais 
pa�ums   

Pamatpar ds euro Nokav juma nauda  
Kop  

V. �NEIDERE  Krampji-3  EUR 181,73 EUR 117,50  EUR 299,23 
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Apes novada notikumi decembrī
KONCERTI

Datums Laiks Nosaukums Vieta

19.12. 17.00 Apes tautas nama amatiermākslas kolektīvu 
koncerts “Ziemassvētku pasaka” Apes tautas t/n

19.12. 18:00
Muzikāla izrāde „Ziemassvētku naktī”, 
piedalās Virešu Saieta nama amatiermākslas 
kolektīvi un aktieri

Virešu s/n

19.12. 19:00 Gaujienas tautas nama desmit amatiermākslas 
kolektīvu koncerts „Ziemassvētku sapnis” Gaujienas t/n

20.12. 12:00 Gaujienas kamerkoris aicina visus uz  
Ziemassvētku koncertu „Stars no Svētvakara”

Gaujienas 
vidusskolas zālē

23.12. 20.00 Ziemassvētku koncerts “Šai naktī svētajā 
Mīlestība ceļu rāda”     Ieeja par ziedojumiem

Apes ev. lut. 
baznīca

26.12. 14:00 Mūziķes, gleznotājas Ainas Božas autorkoncerts
 „Iedegsim sveces”, Ieeja EUR 2.50 Gaujienas t/n

26.12. 16:00
Sieviešu koris „Trapene” kopā ar Gaujienas 
mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem 
„Ziemassvētku koncerts Prāgas noskaņās”

Trapenes k/n

30.12. 19:00 Jaungada ieskaņas koncerts „Kas tik viss 
nenotiek!” Trapenes k/n

IZSTĀDES
Datums Laiks Nosaukums Vieta
01.12.-
29.12 

Rakstaino dūraiņu izstāde “Sasildi savu Latviju”
Izstādes noslēguma pasākums 29.decembrī plkst. 13.00 Apes t/n

03.12. 
–22.12

Izstāde “Eņģeļi un Ziemassvētki”
Apes tautas namā mītošo radošo cilvēku darbu izstāde Apes t/n balkons

ATPŪTAS PASĀKUMI
Datums Laiks Nosaukums Vieta

14.12. 
19.12.

9.00 – 
17.00

Rūķenes Stikabikas Ziemassvētku tirdziņš 
nedēļas garumā
Tirdziņš būs atvērts katru darba dienu, darba laikā, 
kā arī pirms un pēc pasākumiem.

Apes t/n balkons

19.12. 22:00 Ziemassvētku balle kopā ar grupu „Apvedceļš”
Ieeja: 5,- EUR
Galdiņus rezervēt iepriekš pa telefonu 26609392 /
Vietu skaits ierobežots/

Virešu s/n

19.12. 21:00 Ziemassvētku balle spēlē Andris Makss no 
Lizuma     Ieeja EUR 2.00 Gaujienas t/n

20.12. 15.00
Ziemassvētku eglīte vecākajai paaudzei “Iededz 
sveci mijkrēslī zilā” Pasākuma īpašie viesi 
Jaunlaicenes folkloras kopa “Putnis”

Apes t/n

30.12. 22:00 Balle kopā ar grupu „Galaktika”   Ieeja EUR 5.00 Trapenes k/n

31.12.

23.30

00.30

Vecgada pavadīšana, Jaunā 2016. gada 
sagaidīšana. Aicinām pavadīt Veco gadu un 
sagaidīt Jauno kopā esot mūsu ceļu krustcelēs, 
vērot prezidenta uzrunu, vēlēt viens otram laimes, 
saskandināt šampanieti, vērot salūtu….
Jaungada balle kopā ar grupu “Cepurnieki”, 
Ieeja EUR 4.00

Stāvlaukums pie 
Uni bodes
Apes t/n

01.01. 22:00 Jaungada Karnevāls spēlē grupa „Kreisais 
pagrieziens”                     Ieeja  EUR 2.00 Gaujienas t/n

09.01. 14:00 Baltinavas teātra „Palādas” izrāde „Ontons 
ekstresents’’                    Ieeja  EUR 2.00 Gaujienas t/n

ZIEMASSVĒTKU EGLĪTES BĒRNIEM
Datums Laiks Nosaukums Vieta
18.12. 16:00 Pirmsskolas vecuma bērnu Ziemassvētku eglīte,

Apes PII „Vāverīte” izrāde „Labo domu 
Ziemassvētki”, satikšanās ar Ziemassvētku vecīti

Virešu s/n

20.12. 14:00 Trapenes pagasta bērnu egle „Zaķa Jepes un 
vilka Tūtiņa Ziemassvētku tango” Trapenes k/n

27.12. 15:00
Gaujienas pagasta pirmsskolas vecuma bērnu 
eglīte ar Ziemassvētku uzvedumu „Lācis un 
Baravika”

Gaujienas t/n

29.12. 16.00 Apes pirmsskolas vecuma bērnu eglīte 
“Kraukšķīša Ziemassvētki” Apes t/n

BIBLIOTĒKĀS IZSTĀDES
Literatūras izstādes:
Abonementā: “Ar labiem vārdiem, Gaišām domām  Ar 
uzticību Ziemassvētki nāk…”
Ciklā “Mūsu jubilāri” – “Rakstniecei Regīnai Ezerai – 85”
Bērnu literatūras nodaļā: “Un katru gadu Ziemassvētki 
nāk…”  “Sniegpārslu virpulī…”
Lasītavā: “Uz aizejošo gadu atskaties!”
Cikla “Latviskās dzīvesziņas kalendārs” 11. izstāde 
“Ziemassvētki”

Apes bibliotēka

Literatūras izstādes: 
Dzīvot tomēr ir skaisti…(20.12.2015. Rakstniecei 
R.Ezerai – 85)
Nosargāt mīlestību. (23.12.2015. Rakstniecei Z.Ērglei – 95)
Sveču laiks. (Latviešu tradīcijas. Ziemassvētki)

Trapenes 
bibliotēka

CITI PASĀKUMI

22.12. 11:00   Jauno grāmatu rīts Apes bibliotēka

22.12. Filmas “Ezera sonāte” skatīšanās. (Pēc R.Ezeras 
romāna “Aka”motīviem. Filmas garums 87 min.) 

Trapenes 
bibliotēka

 “Bērnu žūrijas” ekspertu  anketēšana. Trapenes 
bibliotēka

Iespējamas izmaiņas www.apesnovads.lv 

ZAAO informācija
Izvērtē savu rīcību!

Zane Leimane, SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste
Ir būtiski pilnveidot savus ikdienas paradumus, lai dzīvotu cilvēkiem un videi draudzī-

gi. Atkritumu apsaimniekotājs SIA ZAAO aicina domāt, kā mūsu katra ikdienas rīcība un 
izvēle ietekmē ikvienu no mums – mūsu veselību, apkārtējos cilvēkus un dabu. 

Pirkt, lai izmestu? Tāds nav mērķis, bet tādas var būt sekas, ja, dodoties iepirkties ne-
tiek piedomāts, kādā iepakojumā iegādāties vajadzīgās preces. 

ZAAO vērš uzmanību, ka gudri iepirkties var sagatavoties mājās, ieliekot somā audu-
ma maisiņu, iepriekš iegādātu plastmasas maisiņu un vairākkārt lietojamus traukus.

Savukārt veikalā jāpievērš uzmanība tam, cik slāņu iepakojumā ir iesaiņots produkts 
vai ir pieejams lielāks iepakojums vairāku mazu vietā, vai konkrētais iepakojums ir pār-
strādājams, protams, neaizmirstot par to, cik daudz konkrētā produkta būs iespējams patē-
rēt līdz tā derīguma termiņa beigām.

Izlietojot nopirktos produktus, ZAAO aicina pievērst uzmanību atkritumu samazinā-
šanai, preču lietošanai atkārtoti, un iespējām materiālus nodot otrreizējai pārstrādei, proti, 
kastes un burkas izmantot atkal vai pārveidot, otrreizējai pārstrādei derīgos materiālus sa-
placināt, pirms to izmešanas.

Izpildot iepriekš minētos nosacījumus, ir iespēja dzīvot zaļāk un veselīgāk, nenodarot 
kaitējumu dabai. Tā ir arī iespēja samazināt radušos atkritumu daudzumu un katras māj-
saimniecības izmaksas par atkritumu apsaimniekošanu.

Laba sirds ir visa sākums, 
Laba sirds ir visa beigums 
Vairāk cilvēks nespēj sasniegt. /Rainis/
Izsaku sirsnīgu pateicību uzņēmēju Gavaru ģimenei par sagatavoto garšīgo 
cienastu Virešu pagasta pašdarbniekiem Valsts svētku pasākumā Virešu Saieta 
namā š.g. 17.novembrī.

Visu pašdarbnieku vārdā Irēna Auziņa

Ar gaišu laimi, spožām zvaigznēm,
Ar labu domu, mīļu dziesmu,
Ar zaļu, kuplu egles zaru,
Lai katram atnāk svētku prieks!
Gaišus, sirdsmiera un siltuma pilnu Ziemassvētku laiku!
Lai Jaunajā gadā veselība, mīlestība un ticība ir ar Jums!

Zobārste Ilona Vērzemniece Smiltenē
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Apes novada domes informatīvais izdevums 
„APES NOVADA ZIŅAS” 

bezmaksas izdevums, tirāža – 1550 eksemplāru. 
Par publicēto materiālu saturu atbild raksta autors. Materiāla publicēšanas gadījumā - atsauce uz „Apes novada ziņām” obligāta. 
Izdod: Apes novada dome, Stacijas 2, Ape, Apes novads, LV-4337, tel: 64307220, administracija@ape.lv  
Kontaktpersona: Apes novada domes Sabiedrisko attiecību speciāliste, personāla speciāliste Ilze Ērmane, tālrunis 64307215, e-pasts: 
ilze.ermane@ape.lv    
Iespiests: SIA „Latgales druka”, Rēzekne, Baznīcas iela 28. 

Nākamā izdevuma informāciju lūdzu  saskaņot līdz 26.janvārim, sazinoties ar Apes novada domes Sabiedrisko attiecību speciālisti, personāla speciālisti 
Ilzi Ērmani, tālrunis 64307215, e-pasts: ilze.ermane@ape.lv 


