LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
Sēdes protokols Nr. 4, 1. p

2018.gada 22.martā
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 42

Par Apes novada domes 22.03.2018. saistošo noteikumu Nr.4/2018 “Par tirdzniecības
organizēšanu publiskajās vietās Apes novadā”” apstiprināšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, 43.panta pirmās daļas
3.punktu, un Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 «Noteikumi par tirdzniecības
veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 9.punktu un Apes
novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 15.02.2018. lēmumu (prot.Nr.2, 10 .p.) ,
1. Apstiprināt Apes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 4/2018 “Par tirdzniecības
organizēšanu publiskajās vietās Apes novadā” redakciju.
2. Saistošie noteikumi triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā ar drošu
elektronisko parakstu un laika zīmogu nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi par
pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likuma noteiktajā termiņā atzinums nav
saņemts, publicēt saistošos noteikumus Apes novada informatīvajā izdevumā “Apes novada
ziņas”.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Apes novada informatīvajā
izdevumā “Apes novada ziņas”.
5. Pēc saistošo noteikumu spēkā stāšanās publicēt tos pašvaldības mājas lapā www.apesnovads.lv.
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr. 4/2018 “Par tirdzniecības organizēšanu publiskajās vietās Apes
novadā”- uz 4 lpp. ar 2 (diviem) pielikumiem uz 2 lpp. un paskaidrojuma rakstu uz 1 lpp.

Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2018.gada 22.martā

Sēdes protokols Nr. 4, 1. p

Apes novada domes 22.03.2018. saistošie noteikumi Nr.4/2018
“Par tirdzniecības organizēšanu publiskajās vietās Apes novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”14.panta
pirmās daļas 3.punktu, 43.panta pirmās daļas
3.punktu, un Ministru kabineta 2010.gada 12.maija
noteikumu Nr.440 «Noteikumi par tirdzniecības veidiem,
kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības
organizēšanas kārtību" 9.punktu
1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Saistošie noteikumi nosaka tirdzniecības veidus, kas saskaņojami ar Apes novada pašvaldību
(turpmāk tekstā - pašvaldība), tirdzniecības organizēšanas kārtību, tirdzniecības atļaujas
izsniegšanas kārtību, tirdzniecības nodevu apjomu un nomaksas kārtību.
1.2. Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās (turpmāk – nodeva) maksātāji ir fiziskas un
juridiskas personas, kas tirgojas un organizē tirdzniecību pašvaldības administratīvajā
teritorijā.
1.3. Šie noteikumi ir saistoši visām personām, kuras vēlas saņemt pašvaldības saskaņojumu ielu
tirdzniecības vietu iekārtošanai publiskās vietās un atļauju ielu tirdzniecībai vai ielu
tirdzniecības organizēšanai, kā arī vēlas izveidot tirgu pašvaldības administratīvajā teritorijā.
1.4. Tirdzniecība publiskās vietās pašvaldības teritorijā notiek tikai ar pašvaldības izsniegtu
rakstisku atļauju un tajā norādītajā vietā.
2. Publiskās tirdzniecības vietas
2.1. Apes novada teritorijā ir šādas pašvaldības noteiktas tirdzniecības vietas:
2.1.1. Apes pilsētā un pagastā:
2.1.1.1. Stāvlaukumā pie veikala “Unibode”;
2.1.1.2. Stāvlaukumā Stacijas ielā pie mājas Nr. 7;
2.1.1.3. Avotu, Aptiekas, Jaunā ielā un estrādes teritorijā gadatirgu un pasākumu
laikā;
2.1.1.4. Pie Apes pilsētas kapiem;
2.1.1.5. Pie Apes meža kapiem.
2.1.2. Gaujienas pagastā:
2.1.2.1. Centra stāvlaukumā Gaujienas ciemā;
2.1.2.2. Muižas kompleksa un estrādes teritorijā gadatirgu un pasākumu laikā;
2.1.2.3. Pie Gaujienas kapsētas.
2.1.3. Virešu pagastā:

2.1.3.1. Virešu ciemā laukumā pie pagasta pārvaldes ēkas;
2.1.3.2. Vidagas ciemā centra stāvlaukumā.
2.1.4. Trapenes pagastā:
2.1.4.1. Trapenes ciema centrā laukumā pie autobusu pieturas.
2.2. Ar atsevišķu domes lēmumu var noteikt arī citas publiskās tirdzniecības vietas konkrēta
pasākuma laikā.
3. Tirdzniecības atļauju izsniegšanas kārtība
3.1. Lai saņemtu pašvaldības atļauju tirdzniecībai publiskās vietās, ielu tirdzniecības organizēšanai un
pārvietojamiem mazumtirdzniecības punktiem:
3.1.1. tirdzniecības dalībnieks iesniedz pašvaldībā iesniegumu (pielikums Nr.1 saskaņā ar MK
noteikumiem Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību
un tirdzniecības organizēšanas kārtību”.
3.2. Iesniegumi ar pievienotiem dokumentiem iesniedzami elektroniski, nosūtot tos uz pašvaldības
elektroniskā pasta adresi tirgus@ape.lv, nosūtot pa pastu Stacijas iela 2, Ape, Apes novads,
LV-4337 vai personīgi iesniedzot tos Apes novada domē, Gaujienas, Virešu un Trapenes
pagasta pārvaldēs. Iesniegumam jāpievieno dokuments, kas apliecina tirdzniecības nodevas
nomaksu atbilstoši šiem saistošiem noteikumiem.
3.3. Tirdzniecības atļauju izsniedz Apes novada domes izpilddirektora norīkota persona.
3.4. Atļauja ir derīga tikai atļaujā norādītā vietā un laikā.
3.5. Tirdzniecību drīkst uzsākt tikai pēc pašvaldības atļaujas saņemšanas. Veicot tirdzniecību pie
tirdzniecības vietas izvietojama informācija, kurā norādīts tirgotāja nosaukums, reģistrācijas Nr.
un pievienota pašvaldības izsniegta atļauja tirdzniecībai konkrētā vietā un laikā.
3.6. Pašvaldība ir tiesiska apturēt izsniegtās tirdzniecības vai tirdzniecība organizatora atļaujas darbību
uz laiku, ja:
3.6.1. tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators apzināti pašvaldībai ir sniedzis
nepatiesas ziņās;
3.6.2. konstatēti tirdzniecības organizēšanas kārtību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumi;
3.6.3. bez saskaņošanas ar Apes novada domu mainīta tirdzniecības vieta;
3.6.4. bez saskaņošanas ar pašvaldību mainītas atļaujā norādītās preču grupas;
3.6.5. tirdzniecības atļauja ir nodota citai personai;
3.6.6. tirdzniecības dalībnieks neievēro pārtikas apriti reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto
prasību izpildi.
3.7. Ja atļauja tiek anulēta šo saistošo noteikumu pārkāpumu pēc, iemaksātā tirdzniecības nodeva
netiek atmaksāta.
4. Pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskā vietās apjomi un nomaksas kārtība
Nodevas par tirdzniecību publiskā vietās:
N.p.k.
Tirdzniecības
Nodeva dienā
veids
pasākuma vietā
EUR
Tai skaitā
gadatirgos
4.1.
Fiziskām
3.00
personām, kurām
nav jāreģistrē
saimnieciskā
darbība ,MK 440
noteikumu 7.17.6 punktā
noteikto
4.2.
pašu izgatavotu
5.00
mākslas un
amatniecības

Nodeva dienā
EUR vienā
tirdzniecības
vietā
2.00

Nodeva
mēnesim EUR
vienā
tirdzniecības
vietā
8.00

4.00

16.00

izstrādājumi,

pašu izaudzētu
augļu, dārzeņu,
ogu, ziedu, stādu
un dēstu
tirdzniecība
savvaļas augu
(izņemot
aizsargājamos),
ogu, sēņu un
riekstu
tirdzniecība
Rūpniecības
preču tirdzniecība

5.00

4.00

16.00

3.00

2.00

8.00

7.00

5,00

20.00

Sabiedriskā
ēdināšana bez
alkohola
Sabiedriskā
ēdināšana, tai
skaitā ar alkoholu
Pārtikas precēm
bez alkohola

15.00

10.00

-

20.00

15.00

-

7.00

5.00

20.00

4.9.

Lauksaimniecības 7.00
un mājas (istabas)
dzīvnieki

5.00

20.00

4.10.

Loterijas biļešu
7.00
tirdzniecība un
vai produkcijas
realizācijas
degustācija un vai
prezentācija
Alus tirdzniecība 25.00
vai citu
alkoholisko
dzērienu
tirdzniecība
Pašražota alus
15.00
tirdzniecība vai
citu pašražotu
alkoholisko
dzērienu
tirdzniecība

5.00

20.00

20.00

-

10.00

-

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.11.

4.12.

4.13.
4.14.
4.15.
4.16.

Ja persona tirgojas vienā tirdzniecības vietā ar dažāda sortimenta precēm, tad pašvaldības
nodevas apmērs tiek noteikts pēc lielākās maksas likmes.
Nodevas likme ir noteikta par dienu, tā attiecas uz 24 stundu periodu neatkarīgi no tā, vai
tirdzniecība šajā periodā notikusi nepārtraukti.
Viena tirdzniecības vieta, par ko tiek noteikta nodeva, ir līdz 15 m2 (piecpadsmit
kvadrātmetri) platībā laukumos, vai līdz 5(pieci) metri ielas malas garumā.
Nodevas maksātājus no nodevas maksāšanas ar atsevišķa motivēta lēmuma pieņemšanu
var atbrīvot Apes novada dome.

4.17.

5.

No nodevas maksāšanas ir atbrīvoti:
4.17.1. tirdzniecības dalībnieki, par tirdzniecību pasākumā, kuru tie sadarbībā ar
pašvaldību organizē;
4.17.2. gadatirgus un pasākumu rīkotāji un dalībnieki, kas atbalstījuši gadatirgus
organizāciju un norisi;
4.17.3. Apes novadā dzīvesvietu deklarējušās fiziskās personas, kuras atbilst MK
Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar
pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 7.punkta kārtībā nav
jāreģistrē saimnieciskā darbība;
4.17.4. tirdzniecības dalībnieki (fiziskas personas), kas savu dzīves vietu deklarējuši
Apes novadā;
4.17.5. tirdzniecības dalībnieki (juridiskas personas), kuru saimnieciskā darbība
reģistrēta Apes novadā
Ielu tirdzniecības organizēšanas atļaujas saņemšana un tirdzniecības organizatora
pienākumi

5.1. Ielu tirdzniecības organizēšanu Apes novada administratīvā teritorijā var veikt fiziska vai
juridiska persona, kura reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības
veicēja.
5.2 Lēmumu par atļaujas izsniegšanu ielu tirdzniecības organizēšanai katrā konkrētā gadījumā
pieņem novada dome, norādot tajā konkrēto tirdzniecības vietu, kas var atšķirties no šo
noteikumu 2.1. punktā norādītām.
5.3 Nodeva par ielu tirdzniecības organizēšanu Apes novada administratīvā teritorijā tiek
aprēķināta atbilstoši šo noteikumu 4. punktā noteiktam, piemērojot koeficientu “pieci”.
5.4 Tirdzniecības organizators nes pilnu atbildību par tirdzniecības organizēšanas atbilstību
Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
5.5 Tirdzniecības organizators nes pilnu atbildību par sabiedriskās kārtības un tīrības
nodrošināšanu tirdzniecības laikā, kā arī teritorijas sakopšanu pēc tirdzniecības pabeigšanas.
6.

Noslēguma jautājums

Šo saistošo noteikumu ievērošanas uzraudzību veic pašvaldības administratīvās komisijas locekļi un
pašvaldības pilnvarotas personas.

Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

___________________________________________________________________
( fiziskās personas vārds, uzvārds/juridiskās personas nosaukums)
____________________________________________________________________
( fiziskai personai-personas kods; juridiskai personai-reģistrācijas numurs)
____________________________________________________________________
(deklarētā dzīves ieta/ juridiskā adrese)
____________________________________________________________________
( tālruņa numurs. e-pasts)
APES NOVADA PAŠVALDĪBAI
Stacijas ielā 2, Apē
LV-4337
IESNIEGUMS
ATĻAUJAS IELU TIRDZNIECĪBAI SAŅEMŠANAI
Lūdzu izsniegt atļauju ielu tirdzniecībai Apē/_____________pagastā
 ielu tirdzniecībā_______________________________________
(tirdzniecības vieta)
 pasākuma laikā________________________________________________
(pasākuma nosaukums, pasākuma norises vieta)
Tirdzniecības laiks un ilgums____________________________
(datums)
Tirdzniecībai paredzēto preču grupas:
 pašu izgatavotu mākslas un amatniecības izstrādājumi;
 pašu izaudzētu augļu, dārzeņu, ogu, ziedu, stādu un dēstu tirdzniecība ;
 savvaļas augu (izņemot aizsargājamos), ogu, sēņu un riekstu tirdzniecība;
 rūpniecības preču tirdzniecība;
 sabiedriskā ēdināšana bez alkohola;
 sabiedriskā ēdināšana , tai skaitā ar alkoholu;
 pārtikas precēm bez alkohola;
 lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvnieki;
 loterijas biļešu tirdzniecība un vai produkcijas realizācijas degustācija un vai prezentācija.
 alus tirdzniecība vai citu alkoholisko dzērienu tirdzniecība
Nepieciešamā tirdzniecības laukuma platība_____________________
Pielikumā:
 PVD Pārtikas uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija;
 Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības licences kopija
 PVN reģistrēta izziņa-ārzemniekiem
Atļauju vēlos saņemt:
 Personīgi Apes novada pašvaldībā
 Pa e-pastu___________________________________
 Pa pastu____________________________________
201__.gada__.________________
___________________________
(paraksts, paraksta atšifrējums)

Pielikums Nr.2

ATĻAUJA Nr.___
IELU TIRDZNIECĪBAI PUBLISKĀS VIETĀS APES NOVADA TERITORIJĀ
Izsniegta ____________________________________________________________
(juridiskās personas nosaukums, reģ.Nr., juridiskā adrese; fiziskās personas vārds

_____________________________________________________________________
, uzvārds, personas kods, individuālā darba veicēja reģ.Nr., patenta Nr.; adrese, kontakttālrunis)

Atļauts veikt tirdzniecību ar šādām preču grupām:
 pašu izgatavotu mākslas un amatniecības izstrādājumi;
 pašu izaudzētu augļu, dārzeņu, ogu, ziedu, stādu un dēstu tirdzniecība
 savvaļas augu (izņemot aizsargājamos), ogu, sēņu un riekstu tirdzniecība;
 rūpniecības preču tirdzniecība;
 sabiedriskā ēdināšana bez alkohola;
 sabiedriskā ēdināšana , tai skaitā ar alkoholu;
 pārtikas precēm bez alkohola;
 lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvnieki;
 loterijas biļešu tirdzniecība un vai produkcijas realizācijas degustācija un vai prezentācija.
 alus tirdzniecība vai citu alkoholisko dzērienu tirdzniecība
Tirdzniecības laukuma platība______m2.
Apes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā tirdzniecības vietā
_____________________________________________________________________
laikā no plkst._________ līdz __________
Atļauja derīga no _____.gada____.___________ līdz ______.gada____.___________

Šis dokuments sagatavots elektroniski un parakstīts ar drošo elektronisko parakstu un satur
laika zīmogu

Apes novada domes 22.03.2018. saistošo noteikumu Nr.4/2018
“Par tirdzniecības organizēšanu publiskajās vietās Apes novadā”
Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija

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

4.1.Saistošie noteikumi paredz vienotu procedūru iesniegumu un pašvaldības
atļaujas saņemšanai dažādu preču un pakalpojumu pārdošanai publiskās
tirdzniecības vietās Apes novada teritorijā, gan gadatirgos, gan organizējot ielu
tirdzniecību.
4.2. Saistošie noteikumi sekmēs uzņēmējdarbības un komercdarbības attīstību
pašvaldības teritorijā, kā arī radīsies papildu iespēja reklamēt, piedāvāt un tirgot
dažāda sortimenta preces un pakalpojumus tai skaitā arī savu izaudzēto un
saražoto preci bez starpniekiem.
5.1. Par saistošo noteikumu piemērošanu var vērsties Apes novada domē.
5.2.Iepazīties ar informāciju Apes novada domes mājas lapā www.apesnovads.lv
5.3. Iesniegumus un atlaujas varēs saņemt arī izmantojot e-pakalpojumus vai pa
e-pastu tirgus@ape.lv

1.1Saistošie noteikumi paredz vienotas prasības un noteiktu kārtību
tirdzniecības saskaņošanai publiskās vietās ar pašvaldību un rada nepieciešamību
Apes novada pašvaldībai (turpmāk tekstā - pašvaldība) gan gadatirgos, gan
organizējot ielu tirdzniecību, izdot vienota parauga atbilstošas atļaujas.
1.2.Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 3.punktu, 43.panta pirmās daļas 3.punktu, un Ministru kabineta
2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 «Noteikumi par tirdzniecības veidiem,
kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 9.punktu
2.Īss projekta satura 2.1.Saistošie noteikumi nosaka publiskās tirdzniecības vietas Apes novada
izklāsts
teritorijā, nosaka tirdzniecības veidus, kas saskaņojami ar
pašvaldību,
tirdzniecības organizēšanas kārtību, tirdzniecības atļaujas izsniegšanas kārtību,
tirdzniecības nodevu apjomu un nomaksas kārtību, kā arī personas, kas no
nodevas nomaksas atbrīvojamas.
2.2.Noteikumi ir saistoši visām personām, kuras vēlas saņemt pašvaldības
saskaņojumu ielu tirdzniecības vietu iekārtošanai publiskās vietās un atļauju ielu
tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai, kā arī vēlas izveidot tirgu
pašvaldības administratīvajā teritorijā.
2.3.Noteikumos noteikta vienota iesnieguma un izsniedzamas atļaujas forma
3. Informācija par
3.1.Pašvaldības budžets būtiski ietekmēts netiks.
plānoto projekta
3.2. Tiks sakārtota un unificēta atļauju saņemšanas un nodevu nomaksas kārtība,
ietekmi uz
kas objektīvi var tikai palielināt budžeta ienākumus.
pašvaldības budžetu

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

6.1.Konsultācijas veiktas ar ielu tirdzniecības un gadatirgu dalībniekiem
komersantiem, zemniekiem un pašnodarbinātajām personām.

Apes novada domes priekšsēdētājs

J.Liberts

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2018.gada 22.martā

Sēdes protokols Nr. 4, 2. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 43

Par Pierobežas pavasara gadatirgus organizēšanu Apē 2018.gada 13. maijā
Pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5., 10.punktu,
21.panta pirmās daļas 27.punktu, saskaņā ar Apes novada domes atbilstošiem saistošajiem
noteikumiem Par tirdzniecības organizēšanu publiskajās vietās Apes novadā un Apes novada domes
Finanšu un tautsaimniecības komitejas 15.03.2018. lēmumu (prot.Nr.3, 2.p.),
1. 2018. gada 13.maijā rīkot “Pierobežas pavasara gadatirgu”, turpmāk tekstā – Tirgus, nosakot, ka:
1.1. Tirgus norises vieta - Apes pilsētas estrāde un Avotu iela, Apē;
1.2. Tirgus darba laiks no plkst. 9:00 – 14:00
2. Noteikt, ka Tirgū atļauts veikt tirdzniecību ikvienam interesentam, kurš ir saņēmis Apes novada
domes izsniegto tirdzniecības atļauju, izvietojis pie tirdzniecības vietas informāciju par sevi vai
savu pārstāvēto uzņēmumu, uzņemoties atbildību par Latvijas Republikas likumdošanas aktos
noteikto prasību izpildi.
3. Izveidot Tirgus organizēšanas un norises nodrošinā šanas darba grupu šādā sastāvā:
3.1. Teritorijas attīstības nodaļas vadītājs Jurijs RONIMOISS - darba grupas vadītājs;
3.2. Tūrisma darba organizatore Astra BINDE – atbildīgā par normatīvajos aktos noteikto Tirgus
norises saskaņošanu ar uzraugošajām institūcijām, tirgotāju – Tirgus dalībnieku reģistrēšanu,
vietu sadalījumu un to ierādīšanu tirgus dalībniekiem;
3.3. Uzņēmējdarbības speciāliste Baiba VADONE – atbildīgā par tirdzniecības vietas atļauju
sagatavošanu un izsniegšanu;
3.4. Kancelejas mājas lapas administratore Madara TJUKŠA – atbildīgā par tirgus reklāmas
sagatavošanu un izplatīšanu;
3.5. Administratīvās lietvedības inspektors Zigurds SAFRANOVIČS – atbildīgais par kārtību un
transporta plūsmas organizēšanu Tirgus teritorijā š.g. 13.maijā un saziņu ar Valsts policiju un
starppilsētu pasažieru pārvadātājiem;
3.6. Apes tautas nama vadītāja Ilva SĀRE – atbildīgā par kultūras programmu Tirgus pasākuma
laikā;
3.7. Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Maruta JAVA – atbildīgā
par saistošajos
noteikumos Nr. 18/2015 “Par pašvaldības nodevām Apes novadā” noteikto nodevu
iekasēšanu;
3.8. Apes novada pašvaldības aģentūras “Komunālā saimniecība” direktors Gundars PIHLIS atbildīgais par Tirgus teritorijas sakopšanu pirms Tirgus un pēc tirgus 13.05.2018; par
publisko tualešu pieejamību un kārtību tajās; 13.05.2018. no plkst. 7:00 – 15:00 Avotu ielas

un Tirgus teritorijas norobežošanu ar atbilstošām ierobežojošām un norādošām ceļa zīmēm;
norāžu izvietošanu par tirgus atrašanās vietu un stāvvietām;
3.9. Apes novada pašvaldības aģentūras “Komunālā saimniecība” saimnieks Guntis ZVEJNIEKS
– atbildīgais par elektrības pieejamību un tās darbību estrādes teritorijā.
4. Uz saistoša rīkojuma pamata Darba grupa var piesaistīt Tirgus sagatavošanas un organizēšanas
darbiem citus pašvaldības darbiniekus.
5. Par darbu brīvdienās darbiniekiem piešķirt brīvdienu citā dienā Darba likumā noteiktā kārtībā.
6. Ja darba specifikas dēļ nav iespējams brīvdienu piešķirt citā dienā, darbiniekam par darbu
brīvdienā apmaksāt dubultā apmērā no darbiniekam noteiktās stundas vai dienas algas likmes
saskaņā ar iesniegto darba uzskaites tabeli.

Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
Sēdes protokols Nr. 4, 3. p

2018.gada 22.martā
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 44

Par nomas attiecību pagarināšanu ar SIA “Bite Latvija” bāzes stacijas uzturēšanai Apes novada
Gaujienas pagastā
Pamatojoties uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību “BITE Latvija”, reģistrācijas
Nr.40003742426, juridiskā adrese Uriekstes iela 2a, Rīga, LV-1005, 2018.gada 21.februāra
iesniegumu, kas 2018.gada 25.februārī saņemts Apes novada domē un reģistrēts ar Nr. A/3-12.1/255,
ar lūgumu, pagarināt nomas līguma darbības termiņu ar SIA “Bite Latvija” bāzes stacijas uzturēšanai
“Ūdenstornis”, Gaujiena, Gaujienas pagastā, Apes novadā līdz 2028.gadam, izvērtējot Apes novada
domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:
1. Pēdējais spēkā esošais līgums ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “BITE Latvija”, reģistrācijas
Nr.40003742426, slēgts 2008.gada 6.oktobrī ar Gaujienas pagasta padomi, reģistrācijas Nr.G/104.1/4.
2. Gaujienas pagasta padomes un Apes novada pašvaldības, kā padomes tiesību un saistību
pārņēmējas sadarbība ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “BITE Latvija” iepriekš bijusi
veiksmīga un nekādi iedzīvotāju iebildumi nav saņemti, nomas maksājumi maksāti bez
kavējumiem un pilnā apmērā.
3. 2008.gada 6.oktobra Līguma ar Gaujienas pagasta padomi, reģistrācijas Nr.G/10-4.1/4 6.2.punktā
noteikts, ja kāda no pusēm vismaz vienu mēnesi pirms Līguma termiņa beigām rakstiski nepaziņo
otrai pusei par Līguma pārtraukšanu, tad uzskatāms, ka Līguma termiņš ir pagarināts uz šajā
Līgumā minētajiem noteikumiem vēl uz desmit gadiem, bet ņemot vērā Nomnieka labo gribu un
būtiskām izmaiņām Līgumslēdzējpusēs Nomnieks izteicis vēlmi līgumu pārslēgt.
4. 2008.gada 6.oktobra Līguma ar Gaujienas pagasta padomi, reģistrācijas Nr.G/10-4.1/4 2.1.punktā
maksa noteikta EUR138.76 un PVN 21%, kas ir līdzvērtīga citiem Apes novada pašvaldības
noslēgtajiem līgumiem par vietu nomu Trapenē, Apē.
5. „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas
metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 9.punktā, kurā iznomātājam, ievērojot
sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības izlemt, vai attiecīgā nomas līguma
termiņu pagarināt ar nomnieku (nerīkojot izsoli), kas labticīgi pildījis attiecīgajā līgumā noteiktos
nomnieka pienākumus, tai skaitā tam nav nenokārtotu parādsaistību pret iznomātāju, kā arī
iznomātājam zināmu nekustamā īpašuma uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu maksājumu
parādu, vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Nomas
līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas
līguma termiņu.
6. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 pantā noteikts,
ka likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās mantas nomas līgumu
slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, nekustamā īpašuma nomas līgumu — uz laiku,
kas nav ilgāks par 30 gadiem.

7. Pamatojoties uz 2013.gada 28.novembra Ministru kabineta rīkojumu Nr.571 “Par sabiedrības ar
ierobežotu atbildību "Bite Latvija" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu”, kurā “BITE 4G
tīkla attīstības projekts” piešķirts atbalstāmo investīciju projekta statuss, kurā noteikta ilgtermiņa
līgumu nepieciešamība.
8. Ievērojot vienlīdzības labas pārvaldības principus, lai nodrošinātu Apes novada pašvaldības
nekustamā īpašuma turpmāku apsaimniekošanu un likumā „Par pašvaldībām” deleģēto funkciju
izpildi uzskatām, ka jāslēdz nomas līgums turpinot līgumattiecības ar SIA “Bite Latvija” bāzes
stacijas uzturēšanai un mobilo sakaru dažādības nodrošināšanai Gaujienā un Gaujienas pagasta
iedzīvotājiem..
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.
punktu, 15.panta pirmās daļas 10.punku, 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, 77.panta
ceturto daļu, 08.06.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību
mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 9.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 6.1 pantu, kā arī Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 15.03.2018,
lēmumu (prot. Nr.3, 3.p.),
1. Slēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “BITE Latvija”, reģistrācijas
Nr.40003742426, juridiskā adrese Uriekstes iela 2a, Rīga, LV-1005 par īpašuma
“Ūdenstornis”, Gaujiena, Gaujienas pagastā, Apes novadā, LV4339, kadastra numurs Nr.
3648 003 0203, nomu bāzes stacijas uzturēšanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
2. Noteikt telpas nomas maksu EUR 138.76 (viens simts trīsdesmit astoņi euro 76 centi)
neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, mēnesī. Papildus noteiktajai nomas maksai Nomnieks
veic maksājumus par elektroenerģiju.
3. Noteikt Telpu nomas līguma termiņu – 2028.gada 1.oktobrim.
4. Uzdot izpilddirektoram noslēgt Telpu nomas līgumu.
5. Lēmums stājas spēkā likumā noteiktajā kārtībā.
Pielikumā:
Iesniegums
- Pilnvarojums;
- Nomas līguma projekts.
Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2018.gada 22.martā

Sēdes protokols Nr. 4, 5. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 45

Par Apes novada domes noteikumu Nr.2/2018
„Dokumentu aprites kārtība Apes novada domē” apstiprināšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, ceturto daļu un Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 15.03.2018. lēmumu (prot.Nr.3, 5.p.),
1. Apstiprināt noteikumus nr.2/2018 „Dokumentu aprites kārtība Apes novada domē”.
Noteikumi pielikumā uz 12 lpp.
2. Ar lēmuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu Apes novada domes 26.06.2014.
lēmumu Nr.136 (prot.Nr.10 13.p.) „Par noteikumu „Dokumentu aprites kārtība Apes novada
domē” apstiprināšanu.

Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS
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Reģ. Nr. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
Sēdes protokols Nr. 4, 6. p

2018.gada 22.martā
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 46

Par Apes novada domes sociālo māju un sociālo dzīvokļu saraksta apstiprināšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1., 7., 9. punktu, 77.panta otro
daļu, likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 4.pantu, Apes novada
pašvaldības domes 26.08.2010. saistošie noteikumi Nr.24/2010 „Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu
Apes novadā”, Apes novada domes 15.03.2018. Finanšu un tautsaimniecības komitejas lēmumu (prot.
Nr.3, 6.p.),
1. Apstiprināt Apes novada domes sociālo dzīvokļu un sociālo dzīvojamo māju sarakstu
(pielikumā).
2. Atcelt Apes novada domes 2010.gada 23.septembra lēmumu Nr.277 “Par Apes novada domes
sociālo māju un sociālo dzīvokļu apstiprināšanu “ (prot. Nr. 15, 6.p).
Pielikumā: Apes novada domes sociālo dzīvokļu un sociālo dzīvojamo māju saraksts- uz 1 lpp.

Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

Pielikums
Apes novada domes 22.03.2018.
Lēmumam Nr. 46 (prot.Nr.4, 6.p.)

Apes novada domes sociālo dzīvokļu un
sociālo dzīvojamo māju saraksts

N.p.k.
1
2
3
4
5
6
7

Adrese
Jaunrozes - 1, Apes pagasts
Jaunrozes - 2.3, Apes pagasts
Jaunrozes -6, Apes pagasts
Jaunrozes - 8,9, Apes pagasts
Jaunrozes - 4, Apes pagasts
Jaunrozes - 5, Apes pagasts
Jaunrozes - 7, Apes pagasts

8 "Tērces" dzīv.30, Gaujienas pagasts
9 "Tērces" dzīv.30, Gaujienas pagasts
10 "Tērces" dzīv.30, Gaujienas pagasts

Domes priekšsēdētājs

Platība
kv.m.
50.8
28.1

23.8

33.17
19.3
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Sēdes protokols Nr. 4, 7. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 47

Par Apes novada domes nekustamā īpašumu daļu nodošanu bezatlīdzības
lietošanā biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts”
Pamatojoties uz biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” 2018.gada 12.marta iesniegumu, kas
saņemts Apes novada domē un reģistrēts ar Nr. A/3-12-1/311 ar lūgumu nodot lietošanā brīvas
neapdzīvojamās telpas Apes novada pašvaldībā un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu,
27.punktu, pamatojoties uz “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma” 5.panta prasībām un analizējot esošo situāciju, ņemot vērā, ka biedrībai „Latvijas Sarkanais
Krusts” 26.05.2005 ar lēmumu Nr.150 piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, un to, ka
biedrība neapdzīvojamās telpas izmantos biedrības aktivitāšu īstenošanai (labdarībai; sabiedrības, it
īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšanai; palīdzības
sniegšanai katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās) un ņemot vērā , ka sadarbība ar Biedrību, kas
pamatota ar minēto telpu izmantošanu uz 2015.gada 23.aprīļa lēmuma Nr. 65 “Par nekustamā īpašumu
daļu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts”” pamata noslēgtā līguma
ir pozitīva un Apes novada iedzīvotājiem nepieciešama, kā arī Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 15.03.2018. lēmumu (prot. Nr.3, 7.p.),

1.

Nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai „Latvijas Sarkanais
Krusts” (reģistrācijas Nr.40008002279, juridiskā adrese: Šarlotes iela 1D, Rīga, LV-1001),
turpmāk – Biedrība, šādu Apes novada domei piederošo nekustamo īpašumu daļas (turpmāk –
Īpašumi):
1.1.1. nekustamā īpašuma (kadastra numurs 36840030263) “Pagastnams”, Trapenes pag.,
Apes nov., ēkas ar kadastra apzīmējumu 3684 003 0263 001 daļu – neapdzīvojamās
telpas 18,6 m2 platībā, ar atlikušo bilances vērtību uz lēmuma pieņemšanas brīdi EUR
994,78;
1.1.2. nekustamā īpašuma (kadastra numurs 36480050174) “Mežniecība 1”, Gaujiena,
Gaujienas pagasts, ēkas ar kadastra apzīmējumu 3648 005 0174 001, daļu neapdzīvojamo telpu 7,9 m2 platībā; ar atlikušo bilances vērtību uz lēmuma
pieņemšanas brīdi EUR 133,15;
1.1.3. nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu Stacijas ielā 8-4, Apē, īpašuma kadastra Nr.
3605 900 0115, kas sastāv no nedzīvojamām telpām 70,6 m2 kopplatībā, ar atlikušo
bilances vērtību uz lēmuma pieņemšanas brīdi EUR 732,98;
1.1.4. nekustamā īpašuma (kadastra numurs 369 0004 0140) „Cīrulīši”, Vidaga, Virešu
pagasts ēkas ar kadastra apzīmējumu 3690 004 0140 002 daļu – neapdzīvojamās telpas
14.0 m2 platībā, ar atlikušo bilances vērtību uz lēmuma pieņemšanas brīdi EUR
753,82.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

Īpašumus nodot bezatlīdzības lietošanā uz 3 (trīs) gadiem, līdz 2021.gada 30.aprīlim, bet ne
ilgāk kā uz laiku, kamēr biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss.
Īpašumu bezatlīdzības lietošanas mērķis – biedrības darbība un tās aktivitāšu īstenošana
(labdarībai; sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās
labklājības celšanai; palīdzības sniegšana katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās).
Nododamie Īpašumi ir apmierinošā tehniskā stāvoklī.
Biedrība ir tiesīga izmantot bezatlīdzības lietošanā nodotos Īpašumus tikai šī lēmuma 3.punktā
paredzētajam mērķim, lietot Īpašumus tādējādi, lai nepasliktinātu to stāvokli, kā arī nodrošināt
Īpašumu uzturēšanu un segt ar to uzturēšanu saistītos izdevumus.
Biedrībai ir pienākums nekavējoties ar aktu atgriezt bezatlīdzības lietošanā nodotos Īpašumus
Apes novada domei, ja:
6.1. tiek izbeigts līgums par Īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā pirms lēmuma 2.punktā
norādītā termiņa;
6.2. iestājies lēmuma 2.punktā noteiktais termiņš;
6.3. Īpašumi tiek izmantoti pretēji nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķim;
6.4. Biedrībai ir anulēts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.
Pilnvarot Apes novada domes izpilddirektoru Viesturu Dandenu parakstīt līgumu par Īpašumu
nodošanu bezatlīdzības lietošanā.

Pielikumā :
1. Iesniegums - lūgums
2. Lēmuma kopija par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu.
3. Pilnvara līguma slēgšanai.
4. Īpašuma pamatlīdzekļu kartiņas - 3.gb.
5. Līguma projekts.
Domes priekšsēdētājs
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Sēdes protokols Nr. 4, 8. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 48

Par Gaujienas internātpamatskolas vienreizējo sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu
apstiprināšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14. punkta
g) apakšpunktu, 27.punktu, Apes novada domes 15.03.2018. Finanšu un tautsaimniecības komitejas
lēmumu (prot. Nr.3, 8.p.),
1. Apstiprināt vienreizējus maksas pakalpojumus:
1.1. Vidzemes zonas speciālo skolu daiļrunāšanas konkursa dalībnieku ēdināšana – 5.00
EUR, no personas – 16.05.2018.
1.2. Komandas dalības maksa Vidzemes zonas speciālo skolu daiļrunāšanas konkursā – 10.00
EUR no iestādes. (No dalības maksas atbrīvotas Apes novada skolas.)
1.3. Daugavas labā krasta speciālo skolu boče kausa sacensību dalībnieku ēdināšanas
izdevumus – 20.03.2018.
Pielikums. Ēdienkarte-tāme.
Dalības maksas tāme.

Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2018.gada 22.martā

Sēdes protokols Nr. 4, 9. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 49

Par dalību Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam valsts atbalsta “Atbalsts
zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem” izsludinātajā projektu konkursā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas
23. punktu, ievērojot Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam noteiktos mērķus
valsts atbalsta “Atbalsts zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem” pasākuma
īstenošanā un 2010.gada 2.marta Ministru kabineta noteikumi Nr.215 “Noteikumi par valsts atbalsta
piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem” un Apes novada domes
Finanšu un tautsaimniecības komitejas 15.03.2018. lēmumu (prot.Nr.3, 9.p.),
1. Atbalstīt Apes novada domes dalību Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam
valsts atbalsta “Atbalsts zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem” pasākumā
“Zinātniskās pētniecības programmu finansēšanai un līdzdalībai starpvalstu sadarbībā zinātniskajos
pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto programmu un pētījumu finansēšanu, kuri
pretendē uz finansējuma saņemšanu no citu valsts vai ES fondu finansējuma” izsludinātajā
projektu konkursā un iesniegt projekta pieteikumu “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu
izstrāde Zvārtavas ezeram Apes novadā”.
2. Noteikt projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 3600.00 (trīs tūkstoši seši simti euro 00
centi) ieskaitot PVN, no tām:
2.1. Zivju fonda finansējums 90% jeb EUR 3240.00 (trīs tūkstoši divi simti četrdesmit euro 00
centi) ieskaitot PVN;
2.2. Apes novada domes finansējums no novada domes budžeta līdzekļiem 10% jeb EUR 360.00
(trīs simti sešdesmit euro 00 centi) ieskaitot PVN.
3. Atbildīgā par projekta realizāciju Apes novada domes Teritorijas attīstības nodaļas speciāliste Inese
MUCENIECE.

Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2018.gada 22.martā

Sēdes protokols Nr. 4, 10. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 50

Par Apes novada domes 22.03.2018. saistošo noteikumu Nr.5/2018
“Grozījumi Apes novada domes 2013.gada 28.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9/2013
„Apes novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
Pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 14.03.2018. vēstuli Nr.
1-18/2295 “Par saistošajiem noteikumiem” un saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 1.punktu un 24.panta trešo daļu, un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības
komitejas 15.03.2018. lēmumu (prot.Nr.3, 10 .p.) ,
1. Apstiprināt Apes novada domes saistošo noteikumu Nr. 5/2018 „Grozījumi Apes novada
domes 2013.gada 28.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9/2013 „Apes novada pašvaldības
nolikums”” redakciju.
2. Saistošie noteikumi triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā ar drošu
elektronisko parakstu un laika zīmogu nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi par
pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likuma noteiktajā termiņā atzinums
nav saņemts, publicēt saistošos noteikumus Apes novada informatīvajā izdevumā “Apes
novada ziņas”.
Pielikumā: Saistošie Nr. 5/2018 “Grozījumi Apes novada domes 2013.gada 28.jūnija saistošajos
noteikumos Nr.9/2013 „Apes novada pašvaldības nolikums””- uz 1 lpp. ar paskaidrojuma rakstu uz
1 lpp.
Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2018.gada 22.martā

Sēdes protokols Nr. 4, 10. p
Apē

APES NOVADA DOMES 22.03.2018. SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 5/2018
“GROZĪJUMI APES NOVADA DOMES 2013.GADA 28.JŪNIJA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.9/2013
„APES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS””
Izdoti pamatojoties uz likuma
"Par pašvaldībām" 21.panta pirmās
daļas 1.punktu un 24.pantu
Izdarīt Apes novada domes 2013.gada 28.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9/2013 „Apes novada
pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:
1.

Izteikt 8. punkta 8.6, 8.16. un 8.23. apakšpunktus šādā redakcijā:
„8.6 Apes novada Bāriņtiesa –(Tirgus iela 5, Ape, Apes nov., LV-4337);
8.16. Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola – (reģistrācijas kods: 90010199059, adrese:
„Vidusskola”, Gaujiena, Gaujienas pag., Apes nov., LV – 4339);
8.23.Trapenes sākumskola – (reģistrācijas kods:
Trapene, Trapenes pag., Apes nov., LV-4348)”.

90010199190, adrese: „Skola”,

2. Svītrot 8.punkta 8.29 apakšpunktu.
3. Papildināt 8.punktu ar 8.30 apakšpunktu šādā redakcijā:
„ 8.30. Apes novada pašvaldības aģentūra “Komunālā saimniecība”, (reģistrācijas
Nr.90011542968, Dzirnavu iela 14, Ape, Apes novads, LV-4337).”
4. Svītrot 9.punkta 9.4. apakšpunktu.
5. Izteikt 76.punktu šādā redakcijā:
“76.Pašvaldības dzīvojamo telpu un sociālo dzīvokļu īres līgumus, pamatojoties uz domes
noteiktās institūcijas pieņemto lēmumu, slēdz Pašvaldības aģentūra “Komunālā
saimniecība”.

Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

APES NOVADA DOMES 22.03.2018. SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.5/2018
„GROZĪJUMI APES NOVADA DOMES 28.06.2013. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.9/2013
„APES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS””

Paskaidrojuma raksts

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. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
Domes priekšsēdētājs

Norādāmā informācija
1.2.Saistošie noteikumi „Grozījumi Apes novada domes 28.06.2013.
saistošajos noteikumos Nr.9/2013 „Apes novada pašvaldības
nolikums”” (turpmāk – Noteikumi) izdoti saskaņā ar likuma "Par
pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu.
1.2.Grozījumi nepieciešami, sakarā ar izmaiņām un papildinājumiem
nosaukumos,
adresēs
atsevišķām
domes
iestādēm
un
struktūrvienībām, kā arī atsevišķu domes nodaļu likvidāciju, kā arī ar
to tiesībām un pienākumiem veikt konkrētas darbības, kā arī atsevišķu
domes nodaļu likvidāciju.
2.1. Noteikumos tiek precizēti un papildināti struktūrvienību un iestāžu
nosaukumi un atrašanās vietas, kā arī atsevišķu domes nodaļu
likvidāciju
2.2. Kā arī noteikts, ka pašvaldības dzīvojamo telpu un sociālo dzīvokļu
īres līgumus, pamatojoties uz domes noteiktās institūcijas pieņemto
lēmumu, slēdz jaunizveidotā Pašvaldības aģentūra “Komunālā
saimniecība”.
3.1. Saistošie noteikumi pašvaldības budžetu neietekmēs.

4.1. Uzņēmējdarbības vidi noteikumi neietekmē.

5.1. Saistošo noteikumu projekts izskatīts Apes novada domes 2018.gada
15.janvāra Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēdēs
5.2. Informācija pieejama Apes novada pašvaldības mājas lapā
www.apesnovads.lv
6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā veiktas konsultācijas ar
konkrēto iestāžu un struktūrvienību vadītājiem.
Jānis LIBERTS

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
Sēdes protokols Nr. 4, 11. p

2018.gada 22.martā
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 51

Par piedalīšanos un finansējumu nodarbinātības pasākumam „Nodarbinātības pasākums
vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās
izglītības iestādēs” no 2018.gada 1. jūnija līdz 31. augustam
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4., 10.punktu, 21.panta
27.punktu, kā arī, lai veicinātu skolēnu (vecumā no 15 līdz 20 gadiem) nodarbinātību vasaras
brīvlaikā, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt darba prasmes, iemaņas un pieredzi,
1. Piedalīties Nodarbinātības valsts aģentūras pasākumā „Nodarbinātības pasākums vasaras
brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības
iestādēs” no 2018.gada 1. jūnija līdz 31. augustam.
2. Nodrošināt 6 (sešas) darba vietas.
3. Paredzēt finansējumu EUR 1600.76 (viens tūkstotis seši simti eiro septiņdesmit seši centi)
darba devēja ikmēneša finansējumam darba algai un nodokļu nomaksai, no pašvaldības
Teritorijas attīstības nodaļas budžeta līdzekļiem.

Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

Pielikums
Apes novada domes 22.03.2018.
Lēmumam Nr. 51 (prot.Nr. 4, 11.p.)
SKOLĒNU DARBS VASARĀ APES novada pašvaldībā 2018.gadā
IESTĀDE
Apes tūrisma
informācijas punkts
Gaujienas info centrs
Teritorijas attīstības
nodaļa
Apes tautas nams
Trapenes pagasta
novadpētniecības
māja

JŪNIJS

JŪLIJS

-

1
1
1

KOPĀ
pašvaldības
līdzekļi

Domes priekšsēdētājs

6 skolēni

AUGUSTS

KOPĀ

1

266.79
266.79
533.58

1
1

266.79
266.79

1600.74 EUR

Jānis LIBERTS

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2018.gada 22.martā

Sēdes protokols Nr. 4, 12. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 52

Par Apes novada domes 22.03.2018. saistošo noteikumu Nr.6/2018
“Grozījumi Apes novada domes 2015.gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr.18/2015
“Par pašvaldības nodevām Apes novadā” apstiprināšanu
Izdoti pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14.panata pirmās daļas 3.punktu, 43.panta
pirmās daļas 3., 10.punktu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 4.punktu,
Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības
var uzlikt pašvaldību nodevas” un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas
15.02.2018. lēmumu (prot.Nr.2, 10 .p.) ,
1. Apstiprināt Apes novada domes 22.03.2018. saistošos noteikumus Nr.6/2018 “Grozījumi
Apes novada domes 2015.gada 24.septembra
saistošajos noteikumos Nr.18/2015 “Par
pašvaldības nodevām Apes novadā”” redakciju.
2. Saistošie noteikumi triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā ar drošu
elektronisko parakstu un laika zīmogu nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi par
pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likuma noteiktajā termiņā atzinums
nav saņemts, publicēt saistošos noteikumus Apes novada informatīvajā izdevumā “Apes
novada ziņas”.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Apes novada
informatīvajā izdevumā “Apes novada ziņas”.
5. Pēc saistošo noteikumu spēkā stāšanās publicēt tos pašvaldības mājas lapā
www.apesnovads.lv.
Pielikumā: Apes novada domes 22.03.2018. saistošie noteikumi Nr.6/2018 “Grozījumi Apes
novada domes 2015.gada 24.septembra
saistošajos noteikumos Nr.18/2015“Par pašvaldības
nodevām Apes novadā” - uz 1 lpp. ar paskaidrojuma rakstu uz 1 lpp.

Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2018.gada 22.martā

Sēdes protokols Nr. 4, 12. p

Apes novada domes 22.03.2018. saistošie noteikumi Nr.6/2018
“Grozījumi Apes novada domes 2015.gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr.18/2015
“Par pašvaldības nodevām Apes novadā”

Izdoti pamatojoties uz likuma "Par
pašvaldībām" 14.panata pirmās daļas 3.punktu,
43.panta pirmās daļas 3., 10.punktu, likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas
4..punktu, Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija
noteikumi Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā
pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas”
Izdarīt Apes novada domes 2015.gada 24.septembra saistošajos noteikumos
“Par pašvaldības nodevām Apes novadā” (turpmāk- noteikumi) šādus grozījumus:

Nr.18/2015

1. Izslēgt Noteikumu II nodaļu.

Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

Apes novada domes 22.03.2018. saistošo noteikumu Nr.6/2018
“Grozījumi Apes novada domes 2015.gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr.18/2015
“Par pašvaldības nodevām Apes novadā””

Paskaidrojuma raksts

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. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētājs

Norādāmā informācija
1. Saistošie noteikumi izdoti pamatojoties uz likuma "Par
pašvaldībām" 14.panata pirmās daļas 3.punktu, 43.panta pirmās daļas
3., 10.punktu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās
daļas 4.punktu un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem
Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību
nodevas”.
2. “Nodevas par tirdzniecības organizēšanu iekļautas jaunpieņemtajos
saistošajos noteikumos Nr.4/2018 “Par tirdzniecības organizēšanu
publiskajās vietas Apes novadā”
Noteikumi izslēdz vienu nodaļu, kas tiek pārcelta uz citiem Saistošajiem
noteikumiem Nr.4/2018 “Par tirdzniecības organizēšanu publiskajās
vietas Apes novadā”
Saistošie noteikumi pašvaldības budžetu neietekmēs

Uzņēmējdarbības vidi noteikumi neietekmē.

Informācija pieejama
www.apesnovads.lv

Apes

novada

pašvaldības

mājas

lapā

Saistošo noteikumu izstrādes procesā veiktas konsultācijas ar
iesaistītajām struktūrām un amatpersonām, kā arī apzināta citu pašvaldību
pieredze.

Jānis LIBERTS

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
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2018.gada 22.martā

Sēdes protokols Nr. 4, 13. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 53

Par grozījumiem Apes novada domes 26.10.2017. lēmumā Nr.179 (protokols Nr.18, 7.p)
“Par Apes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku amatu kataloga un
mēnešalgas apstiprināšanu”
(Amatierkolektīvi)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās
daļas 13.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 7.panta
pirmo daļu, Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075 "Valsts un pašvaldību
institūciju amatu katalogs", Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.66 "Noteikumi
par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas
kārtību", kultūras darba organizatores novadā L.Poševas 27.02.2018. iesniegumu par amatierkolektīvu
atalgojumu izmaiņu,
1. Veikt grozījumus Apes novada domes 26.10.2017. lēmuma Nr.179 (sēdes protokols Nr. 18,
7.p) “Apes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku amatu kataloga, mēnešalgu
apstiprināšanu” 7.pielikumā “Apes novada amatierkolektīvu vadītāju amatu un mēnešalgu saraksts”:
1.1. No sadaļas 2.grupa “Kolektīvi, kuri apgūst savu izvēlēto repertuāru un ir ieguvuši augstus
sasniegumus novada un/vai reģiona mēroga skatēs” 1.pakāpe amatu “Virešu saieta nama sieviešu
vokālā ansambļa "Koķete" vadītājs” pārcelt uz 2.pakāpi un no 4.sadaļas “Interešu grupas, kas apgūst
savu izvēlēto repertuāru” amatu “Trapenes kultūras nama muzikālās apvienības “Atmoda” vadītājs”
pārcelt uz 2.grupu “Kolektīvi, kuri apgūst savu izvēlēto repertuāru un ir ieguvuši augstus sasniegumus
novada un/vai reģiona mēroga skatēs” 2.pakāpi šādā redakcijā:
2.grupa Kolektīvi, kuri apgūst savu izvēlēto repertuāru un ir ieguvuši augstus sasniegumus
novada un/vai reģiona mēroga skatēs
2.pakāpe
Piezīmes
Mēnešalga kopā
Virešu saieta nama sieviešu vokālā ansambļa "Koķete"
vadītājs
Trapenes kultūras nama muzikālās apvienības “Atmoda”
vadītājs
2. Finansējums – Apes novada domes budžets.
3. Lēmums stājas spēkā ar 01.03.2018.
Domes priekšsēdētājs

71

Pirms izmaiņām
78 eiro

71

Pirms izmaiņām
64 eiro

Jānis LIBERTS

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2018.gada 22.martā

Sēdes protokols Nr. 4, 14. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 54

Par dalību Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi
un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projektu konkursā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3.punktu un 15.panta pirmās
daļas 2. punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, 2015.gada 18.augusta Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu
veidā”, Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 15.02.2018. lēmumu (prot.Nr.2,
1.p.),
1. Piedalīties Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos” projektu konkursā, iesniedzot projekta pieteikumu “Apes
novada pašvaldības grants ceļu pārbūve”.
2. Apstiprināt kopējās projekta “Apes novada pašvaldības grants ceļu pārbūve” indikatīvās
izmaksas EUR 722 222,22 (septiņi simti divdesmit divi tūkstoši divi simti divdesmit divi euro,
divdesmit divi centi), no šīs summas Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) līdzfinansējums EUR 650000,00 (seši simti piecdesmit tūkstoši euro, 00
centi)
3. Projekta pieteikumus sagatavot un iesniegt pa kārtām.
4. Pirmajā kārtā sagatavot projekta pieteikumu projektu konkursā par šādiem Apes novada
pašvaldības ceļiem vai to posmiem:
4.1. Ceļa “A.c.V411-Čiekuri-Gargrīdas-Druvkalni” posma pārbūve (0,00 līdz 1,70 km).
4.2. Ceļa “Kristiņi – Stādzeni” pārbūve (0,00 līdz 1,5).
4.3. Ceļa “Trapene – Lejastrapene” posma pārbūve (0,65 līdz 2,6 km).
5. Otrajā kārtā sagatavot projekta pieteikumu projektu konkursā par šādiem Apes novada
pašvaldības ceļiem vai to posmiem:
5.1. Apes novada pašvaldības autoceļa “Ape – Kalpaki – Silmaļi” pārbūve Pk 64+00 – Pk 80+00”
sadalīšanu kārtās. Pēc sadalīšanas pabeigšanas gatavot projekta pieteikumu par pirmo kārtu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Viesturam DANDENAM.
Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

