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

Apē

Sēdes protokols Nr. 4, 10. p

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

