LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr.LV90000035872 Stacijas iela 2, Ape, Apes novads , LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
Apē
Apstiprināti
ar Apes novada domes
24.02.2011. lēmumu Nr.38 (prot.Nr.4, 3.p)
APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 24.02.2011. SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.3/2011
Par īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas (gājēju ietves, izņemot sabiedriskā
transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas un zālienu līdz brauktuves malai) kopšanu Apes
novada teritorijā
Grozījumi:
Apes novada domes 26.05.2011.saistošie noteikumi Nr.6/2011.
Apes novada domes 24.10.2013. saistošie noteikumi Nr.18/2013 (spēkā ar 01.01.2014.)
Apes novada domes 24.09.2015. saistošie noteikumi Nr.15/2015 (spēkā ar 06.11.2015)
Izdoti saskaņā ar
Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5. ,6.punktiem
I. Vispārīgie noteikumi
Apes novada pašvaldības saistošie noteikumi „Saistošie noteikumi par īpašumam piegulošās
publiskā lietošanā esošās teritorijas (gājēju ietves, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas,
grāvji, caurtekas un zālienu līdz brauktuves malai) kopšana (turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka
kārtību, kādā visām fiziskajām un juridiskajām personām jānodrošina to īpašumam, valdījumā vai
lietošanā esošam nekustamam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas
uzturēšanu un sakopšanu Apes novada teritorijā.
2.
Namīpašumiem un gruntsgabaliem piegulošās publiskā lietošanā esošās kopjamo teritoriju platības
(teritorijas plānus) to īpašniekiem, valdītājiem vai lietotājiem sagatavo ar Apes novada
Administrācijas rīkojumu noteikta struktūrvienība, konkrētajā Apes novada teritoriālajā vienībā.
3.
Noteikumi ir saistoši visām juridiskām un fiziskām personām Apes novada teritoriālajās vienībās
– Apes pilsētā, Apes pagastā, Gaujienas pagasta Gaujienas ciemā, Trapenes pagasta Trapenes
ciemā un Līzespasta ciemā, Virešu pagasta Virešu ciemā un Vidagas ciemā.
4.
Noteikumi ir izpildāmi, neatkarīgi no tā, vai īpašums ir vai nav reģistrēts zemesgrāmatā, atrodas
personas lietošanā vai valdījumā.
5. Noteikumos lietotie termini un to skaidrojums:
5.1. Apstādījuma zona - paredzēta publiska rakstura apstādījumiem, gar ielu un zemesgabalu
perimetru.
5.2. Pieguloša teritorija - publiskā lietošanā esoša teritorija, kura robežojas ar namīpašumu un
gruntsgabalu.
5.3. Ietve - ceļa (ielas) daļa, kas paredzēta gājējiem.
5.4. Brauktuve - ceļa (ielas) daļa, kas paredzēta transporta līdzekļu braukšanai.
5.5. Iebrauktuve (nobrauktuve) - attiecīgi aprīkots ceļa (ielas) elements, kas paredzēts
transporta piekļūšanai no ceļa (ielas) braucamās daļas līdz ceļam (ielai) pieguļošajai
teritorijai.
5.6. Tekne - brauktuves daļa, kas paredzēta ūdens savākšanai un novadīšanai.
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5.7. Sabiedriskā transporta pieturvieta - vieta, kas aprīkota ar attiecīgu pieturas zīmi un
paredzēta sabiedriskā transporta pasažieru iekāpšanai, izkāpšanai un šī transporta
uzgaidīšanai.
5.8. Namīpašums - uz gruntsgabala uzceltas ēkas un būves.
5.9. Gruntsgabals - juridiski noteikta teritorija konkrētam zemes īpašniekam, lietotājam vai
valdītājam.
5.10.
Zāliens - apstādījumu platība, kas blīvi nosegta ar zemu augošu zālienaugu zelmeni
no agra pavasara līdz pirmajam sniegam, tiek regulāri pļauta un kopta.
5.11.
Kapsēta - īpaša teritorija, kas ierādīta mirušo apbedīšanai.

6.

II. Piegulošo teritoriju uzturēšana un kopšana
Apes novada pašvaldības īpašumus apsaimniekojošās iestādes un uzņēmumi, dzīvokļu īpašnieku
sabiedrībām vai dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai, namīpašumu, zemesgabalu u.c.
teritoriju īpašniekiem, valdītājiem, pārvaldītājiem - pilnvarniekiem, lietotājiem jānodrošina
noteiktajā piegulošā publiskā lietošanā esošās kopjamās teritorijas platībā:
6.1. to kopšana;
6.2. vietās, kur nav ielas vai ceļa, īpašumam, valdījumā vai lietošanā esošam nekustamam
īpašumam piegulošās teritorijas sakopšana un zāles nopļaušana (ieskaitot arī grāvju,
lauktekas) - ap fizisko personu īpašumu, valdījumā vai lietošanā esošo īpašumu līdz 5 m;
juridisko personu īpašumu, valdījumā vai lietošanā esošo īpašumu līdz 25 m platā joslā vai
atbilstoši Apes novada Administrācijas rīkojumu noteiktās struktūrvienības, konkrētajā Apes
novada teritoriālajā vienībā, noteiktajai platībai - vismaz 3 reizes sezonā (zāles garums
nedrīkst pārsniegt 20 cm);
6.3. neapbūvētajos zemesgabalos zāliena nopļaušana līdz 10 m platā joslā no ietves vai
brauktuves, neuzkrājot būvgružus un atkritumus;
6.4. saskaņojot ar Apes novada Administrācijas rīkojumu noteikto struktūrvienību, konkrētajā
Apes novada teritoriālajā vienībā un Vides komisiju - koku un krūmu nozāģēšana vai to zaru
apzāģēšana gar ietvēm un brauktuves vietās, kur tiek traucēta gājēju un autotransporta
pārvietošanās;
6.5. dažādu priekšmetu novākšana no gājēju ietvēm, kā arī gājējiem un satiksmei bīstamo vietu
iežogošana; nepieciešamības gadījumā par to informējot attiecīgos dienestus vai pašvaldību;
6.6. ziemas periodā:
6.6.1. gājēju ietvju, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, attīrīšana no sniega un ledus,
smilšu vai šķembu kaisīšana, kā arī pagalma celiņu tīrīšana un kaisīšana – katru dienu
(arī brīvdienās un svētku dienās) līdz pulksten 8:00, nepieciešamības gadījumā visas
dienas laikā;
6.6.2. sniega un ledus notīrīšana no ēku jumtiem, lāsteku nolaušana, lai nepieļautu sniega un
ledus krišanu no jumtiem, dzegām un ūdens notekcaurulēm;
6.6.3. aizliegts, attīrot ar bruģi klātās ietves un brauktuves no sniega un ledus, izmantot
cirtņus;
6.6.4. savāktā sniega novietošana, tur kur tas netraucē transporta satiksmei vai gājējiem;
6.6.5. uz gājēju ietvēm izkaisīto smilšu vai šķembu izsiju savākšanu mēneša laikā pēc sniega
nokušanas (bet ne vēlāk kā līdz 30.aprīlim).
7. Attiecīgajām pašvaldības institūcijām vai uzņēmumiem jānodrošina brauktuvju, sabiedrisko
transporta pieturvietu, transporta būvju, krastmalu, laukumu un brauktuvi sadalošo zālienu
sakopšana un zāles nopļaušana.
8. Tirdzniecības un pakalpojumu sfēras objektu īpašniekiem, lietotājiem – nomniekiem, kā arī
iestādēm, uzņēmumiem, organizācijām jānodrošina piegulošās teritorijas sakopšana, kā arī objekta
skatlogu, durvju un fasādes tīrība un fasādes pienācīgs, sakopts izskats, atkritumu urnu izvietošana
un iztukšošana, atkritumu izvešana (noslēdzot līgumus par atkritumu izvešanu). Intensīvi
izmantojamos apstādījumos zālieni jāpļauj 3 reizes mēnesī;
9. Inženierkomunikāciju valdītājiem jānodrošina inženierkomunikāciju avāriju dēļ esošā apledojuma
un bedru likvidēšana, gājējiem un satiksmei bīstamo vietu iežogošana ar standarta barjerām un
ceļazīmēm, kā arī signāluguņu uzstādīšana sliktas redzamības apstākļos, teritorijas sakopšana gar
virszemes inženierkomunikācijām 5 m platā joslā ap tām;
10. Kapsētu, parku, skvēru īpašniekiem, valdītājiem vai apsaimniekotājiem jānodrošina piegulošas
teritorijas sakopšana un zāles nopļaušana, kā arī pieguļošo ietvju (atbilstoši 7.punkta apakšpunktos
minētajām prasībām) sakopšana.
11. Sabiedriskā transporta uzņēmumiem, privātpersonām vai uzņēmumiem, kuriem nodotas
apsaimniekošanā vai iznomātas sabiedriskās pieturvietas, jānodrošina to lietošanā esošo
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12.

13.
14.
15.

sabiedriskā transporta maršrutu pieturas un autoostas teritoriju, zālāju kopšana ap pieturvietu (3
metru platā joslā) un uzturēšana, kā arī atkritumu urnu uzstādīšana, atkritumu savākšana un
izvešana.
Automašīnu īpašniekiem, vadītājiem vai lietotājiem jānodrošina sava transporta līdzekļu stāvvietas
un apkārtējās teritorijas, 3 metru platā joslā, sakopšana, ja transporta līdzeklis vairāk nekā 24
stundas tiek turēts uz ielas, pagalmā vai citā teritorijā, kā arī garāžai piegulošās teritorijas 3 metru
platā joslā un tās pievedceļa sakopšana.
Būvētājam jānodrošina būvprojekta teritorijai līdzās esošo ietvju, zālienu un grāvju sakopšana,
zāles nopļaušana, būvžoga uzturēšana un krāsošana, atkritumu izvešana.
Dārzkopības sabiedrībai jānodrošina tās lietošanā esošās teritorijas ietvju, zālienu (līdz brauktuvei)
un ceļa grāvju sakopšana, zāliena nopļaušana gar iebrauktuvēm, kā arī atkritumu izvešana.
Mazdārziņu īpašniekiem, valdītājiem, lietotājiem jānodrošina teritorijas uzturēšana, robežai
piegulošajā teritorijā - ietvju, brauktuvju un zālienu (līdz ietvei) sakopšana, zāles nopļaušana (līdz
ietvei, ieskaitot arī grāvjus) līdz 10 metru platā joslā vai atbilstoši saskaņojumam ar Apes novada
Administrācijas rīkojumu noteikto struktūrvienību, konkrētajā Apes novada teritoriālajā vienībā,
kā arī atkritumu izvešana un siltumnīcas segumu, kas neder, neatbilst tālākai ekspluatācijai,
noņemšana pēc ražas novākšanas.

III. Administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu
16. Par šo noteikumu neievērošanu fiziskām un juridiskām personām tiek izteikts brīdinājums vai
uzlikts naudas sods no 7,11 euro līdz 350 euro . Naudas sods netiek piemērots 1.grupas un 2.grupas
invalīdiem, pensionāriem, kuru īpašumā savu pastāvīgo dzīvesvietu nav deklarējusi vai faktiski
nedzīvo kāda cita vai citas vairākas darbspējīgas personas.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Apes novada domes 26.05.2011. saistošajiem noteikumiem
Nr.6/2011 )
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Apes novada domes 24.10.2013. saistošajiem noteikumiem
Nr.185/2013, spēkā ar 01.01.2014. )
Šo noteikumu ievērošanu kontrolē un sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu tiesīga Apes
novada Administratīvās lietvedības inspektors, Apes novada Domes atbildīgās amatpersonas”.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Apes novada domes 24.09.2015. saistošajiem noteikumiem
Nr.15/2015 )
17.

18. Izslēgts.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Apes novada domes 26.05.2011. saistošajiem noteikumiem
Nr.6/2011 )
Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo noteikumu pārkāpējus no šo noteikumu
izpildīšanas, kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzības.
20. Ja persona pēc administratīvā soda uzlikšanas turpina neatļauto darbību, pārkāpējam
administratīvais sods var tikt piemērots atkārtoti.
19.

IV. Noslēguma jautājumi
21. Noteikumi tiek publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā „Apes novada ziņas” un ievietoti
pašvaldības mājas lapā www.apesnovads.lv.
22. Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas likuma „Par pašvaldībām” 45.panta
noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU
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Paskaidrojumu raksts
par saistošie noteikumu projekts „Par īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas
(gājēju ietves, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas un zālienu līdz
brauktuves malai) kopšanu Apes novada teritorijā”
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

6. Kā tiks nodrošināta
normatīvā akta izpilde

Norādāmā informācija
1.1. Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5., 6.punktos
nosaka, ka dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus paredzot
administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts
likumos par namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu un par
sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā
lietošanā esošās teritorijas (gājēju ietves, izņemot sabiedriskā
transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas vai zālāji līdz
brauktuves malai) kopšanu. Kopš Apes novada izveidošanas
Apes novada teritorijā pastāvēja tikai vieni saistošie noteikumi
minētajā jomā – 20.09.2001. saistošie noteikumi Nr.3 „Par ēku
un būvju sanitāro tīrību Apes pašvaldībā” Saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” Pārejas noteikumu 26.1 pantu minētie
saistošie noteikumi zaudēja spēku 2010.gada 1.oktobrī. Lai
nodrošinātu Apes novadā esošo namu, to teritoriju un būvju
uzturēšanu un sanitāro tīrību un īpašumam piegulošās publiskā
lietošanā esošās teritorijas kopšanu, nepieciešams apstiprināt
vienotu kārtību visā novadā nekustamā īpašuma uzturēšanai
1.2. pastāvošais tiesiskais regulējums
nepastāv, kas rada
apdraudējumu gan sanitārajai tīrībai, gan iedzīvotājiem un
novada viesiem, kas lieto publiskā lietošanā esošās teritorijas.
2.1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā visām fiziskajām un
juridiskajām personām, kurām īpašumā, lietošanā, valdījumā vai
apsaimniekošanā ir nekustamais īpašums vai tā daļa Apes
novadā, jānodrošina nekustamā īpašuma uzturēšana. Saistošie
noteikumi paredz arī kārtību, kādā lietojamas dzīvojamo ēku
koplietošanas telpas, ciktāl to nenosaka speciāli normatīvie akti
Latvijas Republikā.
3.1. Netiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.

4.1. Netiek prognozēta tieša ietekme uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā, jo nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un
iespējas visām iedzīvotāju grupām.
5.1. Apes novada Administrācija ar rīkojumu nosaka struktūrvienību,
konkrētajā Apes novada teritoriālajā vienībā, kurā privātpersona
var griezties saistošo noteikumu piemērošanā;
5.2. Saistošo noteikumu projekts neskar citas administratīvās
procedūras un nemaina privātpersonām veicamās darbības
līdzšinējo kārtību
6.1. Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju funkcijas
netiks paplašinātas.
6.2. Normatīvais akts tiks publicēts laikrakstā “Apes Novada ziņas”,
un pašvaldības mājas lapā www.ape.lv internetā.

4

7. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētāja

7.1. Konsultācijas tika veiktas ar Apes novada domes komunālās
nodaļas speciālistiem un Apes pilsētas uzņēmumu vadītājiem.
7.2. Tika izmantotas pārrunas

Astrīda HARJU
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