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. 16, 1.p .

2018.gada 29.novembrī
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 164
Apē

Par Apes novada domes 22.03.2018. saistošo noteikumu Nr.4/2018 “Par tirdzniecības organizēšanu
publiskajās vietās Apes novadā” precizēšanu
Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) 2018.gada 17.aprīļa vēstuli Nr. 118/3498 par 2018.gada 22.marta saistošajiem noteikumiem Nr.4/2018, un atzīstot, ka VARAM atzinumā iekļautie
norādījumi ir pamatoti un ņemti vērā sagatavojot saistošos noteikumus jaunā redakcijā, un, pamatojoties uz likuma
Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 43.panta pirmās daļas 3.punktu, 45.panta ceturto daļu, Apes
novada domes Finanšu un tautsaimniecības, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un Sociālo jautājumu apvienoto
komiteju sēdes 22.11.2018. lēmumu (prot.Nr.13, 1.p.), dome nolemj:
1. Precizēt Apes novada domes 2018.gada 22.marta saistošos noteikumus Nr. 4/2018 „Par tirdzniecības organizēšanu
publiskajās vietās Apes novadā” saskaņā ar pielikumā pievienoto redakciju.
2. Precizētos saistošos noteikumus trīs 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. Precizētie saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Apes novada informatīvajā
izdevumā “Apes novada ziņas”.
5. Pēc precizēto saistošo noteikumu spēkā stāšanās publicēt tos pašvaldības mājaslapā www.apesnovads.lv.
Pielikumā:
Saistošie noteikumi Nr.4/2018 “ Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Apes novadā” uz 8 lpp.
ar paskaidrojuma rakstu uz 1 lpp, un pielikumiem pie saistošajiem noteikumiem uz 13 lpp.

Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS
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Apē

Sēdes protokols Nr. 16, 1.p .
Apstiprināti
ar Apes novada domes
22.03.2018. lēmumu Nr.42 (prot.Nr.4., 1.p.)
Precizēti
ar Apes novada domes
29.11.2018. lēmumu Nr.164 (prot.Nr.16,1.p.)

Apes novada domes 22.03.2018. saistošie noteikumi Nr.4/2018
“Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Apes novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 4.punktu,
Alkoholisko dzērienu aprites likuma
8.panta pirmo un trešo daļu,
Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt
pašvaldību nodevas” 16.1punktu,
Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar
pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 8., 8.1, 9.punktu, 15.8.. 19.7.apakšpunktu un 26.9.apakšpunktu
I. Vispārīgie jautājumi
1.

Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka:
1.1. kārtību, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo ar Apes novada pašvaldību
(turpmāk – Pašvaldība) tirdzniecības vietas iekārtošanu un saņem atļauju ielu tirdzniecībai vai ielu
tirdzniecības organizēšanai;
1.2. kārtību, kādā izsniedz atļauju ielu tirdzniecībai Pašvaldības iekārtotās ielu tirdzniecības vietās.
Pašvaldības iekārtotās ielu tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas;
1.3. kārtību, kādā ar Pašvaldību saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana un saņemama
ielu tirdzniecības atļauja;
1.4. ielu tirdzniecības dalībnieka un ielu tirdzniecības organizatora pienākumus kārtības nodrošināšanai;
1.5. ielu tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas;

1.6. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko
pasākumu norises vietās;
1.7. nosacījumus Pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības organizatora atļaujas
darbības apturēšanai uz laiku;
1.8. gadījumus un nosacījumus, kad tirdzniecības organizators ir tiesīgs noteikt tirdzniecības dalībniekam
maksu par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu.
2. Noteikumos lietotie termini atbilst Ministru kabineta 2010. gada 12.maija noteikumos Nr.440 “Noteikumi par
tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” lietotajiem
terminiem.
3. Pašvaldības administratīvās teritorijas publiskās vietās ielu tirdzniecība, tai skaitā sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojumu sniegšana, un ielu tirdzniecības organizēšana atļauta tikai ar Apes novada pašvaldības
izpilddirektora vai izpilddirektora norīkotas personas izsniegtu rakstisku atļauju.
4. Atļauja ielu tirdzniecībai un atļauja ielu tirdzniecības organizēšanai tiek izsniegta pēc Pašvaldības nodevas
samaksas.

5. Tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators nav tiesīgs nodot ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības
organizēšanas atļauju citai personai.
6. Pašvaldības iekārtotās un ar Pašvaldību saskaņotās ielu tirdzniecības vietas tiek noteiktas šo noteikumu 10. un
11.punktā.
7. Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās (turpmāk – nodeva) maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kas
reģistrējušas saimniecisko darbību un pārdod preces un fiziska persona, kura pārdod preces, kas atrunātas Ministru
kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību,
un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 7.punktā, pašvaldības administratīvajā teritorijā.
8. 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.
II. Ielu tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas veidi
9. Apes novadā administratīvās teritorijas publiskās vietās, neatkarīgi no to piederības, atļauti šādi ielu tirdzniecības
un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas veidi:
9.1. tirdzniecība ielu tirdzniecības vietās;
9.2. tirdzniecības organizēšana ielu tirdzniecības vietās;
9.3. tirdzniecība pasākumu laikā;
9.4. tirdzniecības organizēšana pasākumu laikā;
9.5. tirdzniecība no transporta līdzekļiem;
9.6. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi pasākumu laikā.
III. Publiskās tirdzniecības vietas Apes novada administratīvajā teritorijā
10.Apes novada administratīvajā teritorijā ir šādas pašvaldības noteiktas tirdzniecības vietas:
10.1. Apes pilsētā un pagastā:
10.1.1. Stāvlaukums pie veikala “Unibode” - Dzirnavu iela 1, Ape, Apes pilsēta, LV-4337;
10.1.2. Stāvlaukums Apes pilsētā - Stacijas ielā pie mājas Nr.7;
10.1.3. Apes pilsētā - Avotu iela, Aptiekas iela, Jaunā iela un Apes pilsētas estrādes teritorija gadatirgu
un pasākumu laikā;
10.1.4. Pie Apes pilsētas kapiem;
10.1.5. Pie Apes meža kapiem.
10.2. Gaujienas pagastā:
10.2.1. Stāvlaukums Gaujienas ciemā pie Gaujienas Mūzikas un mākslas skolas – “Baznīckalns”,
Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads;
10.2.2. Gaujienas muižas kompleksa un estrādes teritorija gadatirgu un pasākumu laikā;
10.2.3. Pie Gaujienas kapsētas.
10.3. Virešu pagastā:
10.3.1. Virešu ciemā laukumā pie pagasta pārvaldes ēkas - „Vecvireši”, Virešu pagasts, Apes

novads.
10.3.2. Vidagas ciemā centra stāvlaukumā pie veikala SIA LAR&CO – “Vidaga”, Vidaga, Virešu
pagasts, Apes novads.
10.4. Trapenes pagastā:
10.4.1. Trapenes ciema centrā laukumā pie sabiedriskās autobusu pieturvietas.
11. Apes novada pašvaldībā var noteikt arī citas publiskās tirdzniecības vietas konkrēta pasākuma laikā ar
atsevišķu domes lēmumu.
IV. Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja ielu tirdzniecībai un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu
sniegšanai publiskās vietās
11. Atļaujas saņemšanai tās pieprasītājs Apes novada pašvaldībā iesniedz attiecīgu iesniegumu:
11.1. tirdzniecībai ielu tirdzniecības vietā - veidlapa 1.pielikumā;
11.2. tirdzniecības organizēšanai ielu tirdzniecības vietā - veidlapa 2.pielikumā;
11.3. tirdzniecībai pasākuma laikā - veidlapa 3.pielikumā;
11.4. tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā - veidlapa 4.pielikumā;
11.5. tirdzniecībai no transporta līdzekļa - veidlapa 5.pielikumā;
11.6. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai pasākuma laikā - veidlapa 6.pielikumā.
12. Atļauju ielu tirdzniecībai un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai vai atteikumu izsniedz Apes novada
pašvaldības izpilddirektors vai tā norīkotā persona, un pieprasītājs pēc nodevas samaksas var saņemt šāda parauga

atļaujas:
12.1. tirdzniecībai ielu tirdzniecības vietā - 7.pielikums;
12.2. tirdzniecības organizēšanai ielu tirdzniecības vietā - 8.pielikums;
12.3. tirdzniecībai pasākuma laikā - 9.pielikums;
12.4. tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā - 10.pielikums;
12.5. tirdzniecībai no transporta līdzekļa - 11.pielikums;
12.6. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai pasākuma laikā - 12.pielikums.
12.7. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībai sabiedriskā pasākumā – 13.pielikums.
13. Tirdzniecības vieta sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai pašvaldībā ir jāsaskaņo, ja tā paredzēta
publiskā vietā un nav attiecināma uz citu ielu tirdzniecības veidu vai netiek veikta teritorijā, kurai piešķirts tirgus
statuss.
14. Lai saņemtu saskaņojumu ielu tirdzniecības vietas iekārtošanai, tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības
organizators iesniedz pašvaldībā iesniegumu, norādot šādu informāciju:
14.1. fiziskas personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai juridiskās personas nosaukumu un nodokļu maksātāja
reģistrācijas numuru, adresi, tālruni un elektroniskā pasta adresi;
14.2. realizējamo preču grupas;
14.3. paredzētās tirdzniecības norises vietu, laiku un ilgumu;
14.4. tirdzniecības veidu;
14.5. tirdzniecības dalībnieku sarakstu.
15. 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 vai Trapenes pagasta pārvaldēs. Iesniegumam jāpievieno dokuments, kas
apliecina tirdzniecības nodevas nomaksu atbilstoši šiem saistošiem noteikumiem. Iesniedzot iesniegumu un tam
pievienotos dokumentus elektroniski, tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators, ievēro visus
nosacījumus par elektronisko dokumentu noformēšanu.
16.Ja iesniegumam nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti, pašvaldības izpilddirektors vai tā norīkotā persona
nosaka termiņu trūkumu novēršanai, par to paziņojot iesniedzējam. Ja noteiktajā termiņā nav iesniegti pieprasītie
dokumenti, iesniegums tiek atstāts bez izskatīšanas. Iesniegtie dokumenti tiek atgriezti pēc iesniedzēja pieprasījuma.
17. Tirdzniecības dalībnieku iesniegumu tirgošanai pašvaldībai organizētā pasākumā reģistrāciju uzsāk no brīža, kad
tiek paziņots par tirgus norisi un tā tiek pārtraukta 5 dienas pirms tā norises laika. Apes novada pašvaldības
izpilddirektors vai tā norīkotā persona izskata saņemtos iesniegumus, un atļaujas izsniedz, ņemot vērā šādus
kritērijus:
17.1. tirdzniecības sortiments atbilstoši pasākuma koncepcijai;
17.2. augstas kvalitātes standarta risinājumi;
17.3. tirdzniecības dalībnieku skaits atbilstoši pasākuma mērogam;
17.4. ierobežojot tirdzniecības dalībnieku skaitu, priekšroka ir tirdzniecības dalībniekam ar savdabīgu, neparastu
sortimentu;
17.5. tirdzniecības vietā tiek nodrošināts Apes novada attiecīgās teritorijas apbūves raksturam un mērogam
atbilstošs dizaina risinājums;
17.6. tirdzniecības vieta iekārtota tā, lai netiktu bojāta zaļā zona un apstādījumi.
18. Lēmumu par saskaņojumu ielu tirdzniecības vietas iekārtošanai un atļaujas ielu tirdzniecībai, vai ielu
tirdzniecības organizēšanai izsniegšanu, vai atteikumu izsniegt saskaņojumu un atļauju pieņem pašvaldības
izpilddirektors vai tā norīkotā persona piecu darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas. Atļaujas tirdzniecības
dalībniekam vai tirdzniecības organizatoram jāsaņem vismaz piecu dienu laikā pirms tirdzniecības uzsākšanas.
19. Atļauju izsniedz uz pieprasīto laiku, un tā ir derīga tikai to noteikto laika posmu un tajā vietā, kas norādīts
izsniegtajā atļaujā. Atļaujas, kas minētas šo noteikumu 12.1. līdz 12.7. punktā, ir tiesīga izsniegt arī izpilddirektora
norīkotā persona.
20. Tirdzniecību drīkst uzsākt tikai pēc pašvaldības atļaujas saņemšanas. Veicot tirdzniecību pie tirdzniecības vietas,
tirdzniecības dalībnieks, izņemot Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības
veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 7.punktā minētās fiziskās personas,
patērētājiem redzamā vietā izvieto šādu skaidri salasāmu informāciju:
20.1. ja tirdzniecības dalībnieks ir komersants, – uzņēmuma nosaukums (firma), nodokļu maksātāja reģistrācijas kods
un tās personas vārds un uzvārds, kura ir atbildīga par tirdzniecību attiecīgajā tirdzniecības vietā;
20.2. ja tirdzniecības dalībnieks ir fiziskā persona, – vārds un uzvārds.
21. Ielu tirdzniecība ir atļauta, ja tirdzniecības dalībnieks ir saņēmis Apes novada pašvaldības izpilddirektora vai tā
norīkotās personas rakstiski izsniegtu atļauju un tā atrodas tirdzniecības vietā.
22. Preču pārdošana tirdzniecības vietā bez Apes novada pašvaldības izpilddirektora vai tā norīkotās personas
rakstiski izsniegtās atļaujas, ir uzskatāma par tirdzniecību neatļautā vietā, par kuru paredzēta administratīvā atbildība
pēc Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
23.Tirdzniecības organizators ir tiesīgs noteikt tirdzniecības dalībniekam maksu par ielu tirdzniecības organizēšanas

nodrošināšanu.
V. Tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas
24. Fiziskā persona, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē
saimnieciskā darbība, ielu tirdzniecībā ir tiesīga pārdot 12.05.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.440 “Noteikumi
par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 7.punktā minētās
preces.
25. Juridiskā un fiziskā persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, ielu tirdzniecībā ir tiesīga pārdot jebkura
veida pārtikas un nepārtikas preces.
VI. Pašvaldības noteiktās nodevas maksātāji un nodevas likmes
26. Nodevu par tirdzniecību publiskās vietās pašvaldība uzliek personām, kuras tirgojas publiskās vietās saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību.
27. Pašvaldības nodevas maksātāji ir komersanti un fiziskas personas, kuras veic tirdzniecību vai sniedz sabiedriskās
ēdināšanas pakalpojumu publiskās vietās Apes novada pašvaldības teritorijā ar pašvaldības izdotu atļauju.
28. No nodevas samaksas ir atbrīvoti:
28.1. personas ar invaliditāti;
28.2. Apes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētās trūcīgās, maznodrošinātās personas;
28.3. bērni vecumā no 13 gadiem (ja bērns veic tirdzniecību no mācībām brīvajā laikā un viens no vecākiem
(aizbildņiem) ir devis rakstisku piekrišanu);
28.4. pensionāri, kuriem deklarētā dzīvesvieta ir Apes novada administratīvajā teritorijā un, kas veic tirdzniecību ar
pašu audzētiem vai pašu ražotiem pārtikas produktiem, savvaļas ogām, sēnēm, augļiem, riekstiem, savvaļas ziediem
vai pašu izgatavotiem mākslas priekšmetiem;
28.5. tirdzniecības dalībnieki, par tirdzniecību pasākumā, kuru tie, sadarbībā ar pašvaldību, organizē;
28.6. personas, kuras veikušas brīvprātīgu ieguldījumu un atbalstu gadatirgu organizācijā un norisē;
28.7. Apes novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušās fiziskās personas, kuras atbilst 12.05.2010.
Ministru kabineta noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un
tirdzniecības organizēšanas kārtību” 7.punktā noteiktajām prasībām;
28.8. tirdzniecības dalībnieki (fiziskas personas), kas savu dzīves vietu deklarējuši Apes novadā;
28.9. tirdzniecības dalībnieki (juridiskas personas), kuru saimnieciskā darbība reģistrēta Apes novada
administratīvajā teritorijā.
29. Tirdzniecības nodevas likmes:
Nr.p.k.
Nodevas objekts
Nodeva EUR
29.1.
Nodevas likme dienā pasākuma vietā, tai skaitā gadatirgos,
tirgojot:
29.1.1.
pašu ražoto un pašu audzēto lauksaimniecības produkciju, savvaļas
5.00
ogām, sēnēm, augļiem, riekstiem, savvaļas ziediem
29.1.2.
pārtikas preces un bezalkoholiskos dzērienus
10.00
29.1.3.
rūpnieciski ražotas nepārtikas preces
10.00
29.1.4.
mājamatniecības preces, pašu izgatavotus mākslas priekšmetus,
7.00
lietišķas mākslas un daiļamatniecības izstrādājumus
29.1.5.
pārtikā paredzētie augkopības, lopkopības un svaigus zvejas
5.00
produkti nelielos apjomos, biškopības produkti;
29.1.6.
Pašu audzēto augļu, dārzeņu, ogu, ziedu produkciju, augļu koku un
7.00
ogulāju stādu, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriāli, dēstu
tirdzniecība
29.1.7.
lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvnieku tirdzniecība
7.00
29.1.8.
sabiedriskā ēdināšana bez alkohola
15.00
29.1.9.
sabiedriskā ēdināšana, tai skaitā ar alkoholu
20.00
29.1.10. loterijas biļešu tirdzniecība vai produkcijas realizācijas degustācija,
7.00
vai prezentācija
29.1.11. alkoholisko dzērienu (alus, sidrs) tirdzniecība
25.00
29.1.12. alkoholisko dzērienu, kas ir mājražojuma produkts (mājās raudzēti
15.00
vīni ar alkohola tilpuma saturu līdz 18%, pašbrūvēts alus),
tirdzniecība
29.2.
Nodevas likme dienā par vienu tirdzniecības vietu publiskā
vietā, tirgojot:

pašu ražoto un pašu audzēto lauksaimniecības produkciju, savvaļas
4.00
ogām, sēnēm, augļiem, riekstiem, savvaļas ziediem
29.2.2.
pārtikas preces un bezalkoholiskos dzērienus
7.00
29.2.3.
rūpnieciski ražotas nepārtikas preces
10.00
29.2.4.
lietotu apģērbu, apavus vai sadzīves priekšmetus
5.00
29.2.5.
mājamatniecības preces, pašu izgatavotus mākslas priekšmetus,
7.00
lietišķas mākslas un daiļamatniecības izstrādājumus
29.2.6.
pārtikā paredzētie augkopības, lopkopības un svaigus zvejas
5.00
produkti nelielos apjomos, biškopības produkti;
29.2.7.
pašu audzēto augļu, dārzeņu, ogu, ziedu produkciju, augļu koku un
6.00
ogulāju stādu, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriāli, dēstu
tirdzniecība
29.2.8.
lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvnieku tirdzniecība
5.00
29.2.9.
sabiedriskā ēdināšana bez alkohola
15.00
29.2.10. sabiedriskā ēdināšana, tai skaitā ar alkoholu
20.00
29.2.11. loterijas biļešu tirdzniecība vai produkcijas degustācija, vai
7.00
prezentācija
29.2.12. alkoholisko dzērienu (alus, sidrs) tirdzniecība
20.00
29.2.13. alkoholisko dzērienu, kas ir mājražojuma produkts (mājās raudzēti
15.00
vīni ar alkohola tilpuma saturu līdz 18%, pašbrūvēts alus),
tirdzniecība
29.3.
Nodevas likme pasākuma vietā vai par šo Noteikumu 10.punktā
minētajās publiskās vietās vienam mēnesim, tirgojot:
29.3.1.
pašu ražoto un pašu audzēto lauksaimniecības produkciju, savvaļas
8.00
ogām, sēnēm, augļiem, riekstiem, savvaļas ziediem
29.3.2.
pārtikas preces un bezalkoholiskos dzērienus
20.00
29.3.3.
rūpnieciski ražotas nepārtikas preces
20.00
29.3.4.
mājamatniecības preces, pašu izgatavotus mākslas priekšmetus,
16.00
lietišķas mākslas un daiļamatniecības izstrādājumus
29.3.5.
pārtikā paredzētie augkopības, lopkopības un svaigus zvejas
8.00
produkti nelielos apjomos, biškopības produkti
29.3.6.
pašu audzēto augļu, dārzeņu, ogu, ziedu produkciju, augļu koku un
16.00
ogulāju stādu, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriāli, dēstu
tirdzniecība
29.3.7.
lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvnieku tirdzniecība
20.00
29.3.8.
loterijas biļešu tirdzniecība vai produkcijas degustācija, vai
20.00
prezentācija
30. Ja tirdzniecības dalībnieks tirgojas vienā tirdzniecības vietā ar dažāda sortimenta precēm, tad pašvaldības nodevas
apmērs tiek noteikts pēc lielākās maksas likmes.
31. Nodevas likme ir noteikta par dienu, tā attiecas uz 24 stundu periodu neatkarīgi no tā, vai tirdzniecība šajā periodā
ir vai nav notikusi nepārtraukti.
32. Viena tirdzniecības vieta, par ko tiek noteikta nodeva, ir līdz 15 m2 (piecpadsmit kvadrātmetri) platībā laukumos,
vai līdz 5 (pieci) metri ielas malas garumā.
29.2.1.

VII.Tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumi kārtības nodrošināšanai
33. Ielu tirdzniecība ir atļauta tikai tajās tirdzniecības vietās, kuras iekārtojusi vai to iekārtošanu saskaņojusi
pašvaldība.
34. Tirdzniecības dalībniekam un tirdzniecības organizatoram jāievēro Latvijas Republikā spēkā esošie tirdzniecību
reglamentējošie normatīvie akti un pašvaldības saistošie noteikumi.
35. Tirdzniecības dalībnieks ir atbildīgs:
35.1. par atļaujā norādīto nosacījumu ievērošanu;
35.2. par saskaņotās tirdzniecības vietas izvietojuma, platības un augstuma ievērošanu;
35.3. par noteikto attālumu, brīvo neaizņemamo teritoriju un piekļuves nodrošināšanu;
35.4. par tīrības un kārtības nodrošināšanu ielu tirdzniecības vietā un 1,5 m rādiusā ap tirdzniecības vietu, atkritumu
urnu izvietošanu;
35.5. par speciālo iekārtu un objektu, kas tiek izmantoti tirdzniecības veikšanai, atbilstību Latvijas Republikas
normatīvo aktu prasībām;
35.6. par speciālo iekārtu un objektu, kas tiek izmantoti tirdzniecības veikšanai, uzturēšanu kārtībā, tīrībā un bez

bojājumiem, kā arī iekārtu un objektu, kas zaudējuši savu funkcionālo nozīmi, novākšanu.
36. Tirdzniecības organizators ir atbildīgs:
36.1. par saskaņoto tirdzniecības vietu skaita un platības patvaļīgu nepalielināšanu;
36.2. par saskaņoto tirdzniecības vietu izvietojuma, platības un augstuma ievērošanu;
35.3. par tīrības un kārtības nodrošināšanu ielu tirdzniecības vietās un atkritumu urnu izvietošanu.
37. Tirdzniecības vietā atrasties ar preci un veikt tirdzniecību var tirdzniecības atļaujā norādītā persona, norādītā
fiziskā persona, kas nav reģistrējusi saimniecisko darbību, vai šīs personas pilnvarots ģimenes loceklis, uzrādot
notariāli apstiprinātu pilnvaru, vai persona, kas ar norādīto juridisko personu ir juridiski noformējusi darba tiesiskās
attiecības, noslēgusi uzņēmuma līgumu un ir attiecīgi pilnvarota.
38. Tirdzniecības dalībnieks ir tiesīgs sākt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas montāžas darbus
ne ātrāk kā 10 dienas pirms ielu tirdzniecības atļaujā norādītā atļaujas derīguma termiņa sākuma.
39. Tirdzniecības dalībniekam sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas demontāžas darbi jāveic ne
vēlāk kā 10 dienas pēc tirdzniecības atļaujas derīguma termiņa izbeigšanās.
40. Tirdzniecības organizatoram un tirdzniecības dalībniekam aizliegts:
40.1. bojāt vides un apstādījumu elementus;
40.2. traucēt tuvumā esošo kultūras iestāžu, veselības aizsardzības iestāžu, sociālās palīdzības iestāžu,
vispārizglītojošo mācību iestāžu un pirmsskolas izglītības iestāžu darbu, kā arī apgrūtināt bērnu rotaļlaukumu
izmantošanu;
40.3. pārdot dzērienus stikla iepakojumā tirdzniecībai publisko pasākumu laikā;
40.4. aizsegt stacionāru reklāmas objektu;
40.5. neatļautās vietās izvietot slēgtas teltis, noliktavas, nojumes ar nolaižamām sienām vai cita veida norobežojošas
konstrukcijas.
41. Ielu tirdzniecības vietā vai ielu tirdzniecības organizēšanas vietā jāatrodas pašvaldības izsniegtajai atļaujai.
VIII. Izsniegtās atļaujas ielu tirdzniecībai anulēšana un apturēšana uz laiku
42. Pašvaldība ir tiesīga anulēt izsniegto atļauju normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
43. Pašvaldība ir tiesīga tirdzniecības dalībniekam vai tirdzniecības organizatoram izsniegto atļauju anulēt, ja:
43.1. tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators apzināti pašvaldībai ir sniedzis nepatiesas ziņas;
43.2. patvarīgi mainīta tirdzniecības vieta vai tirdzniecības organizēšanas vieta;
43.3. bez saskaņošanas ar pašvaldību ir mainītas atļaujā norādītās preču grupas;
43.4. tirdzniecības atļauja ir nodota citai personai;
43.5. tirdzniecības dalībnieks neievēro pārtikas apriti reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi.
44.Ja tiek pieņemts lēmums par atļaujas ielu tirdzniecībai vai tirdzniecības organizēšanai anulēšanu, samaksātā
pašvaldības nodeva netiek atmaksāta. Ja tiek pieņemts lēmums par atļaujas ielu tirdzniecībai vai tirdzniecības
organizēšanas apturēšanu, samaksātā pašvaldības nodeva netiek atmaksāta.

IX.

Kārtība, kādā tiek saskaņota alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība izbraukuma tirdzniecībā
sabiedriskos pasākumos

45. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietā drīkst
veikt tikai ar pašvaldības atļauju.
46. Pašvaldība izsniedz tirdzniecības atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecības
vietās sabiedriskos pasākumos – svētkos, koncertos, gadatirgos, sporta vai atpūtas pasākumos, izklaides un citos
līdzīgos pasākumos.
47. Tirdzniecības atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā sabiedriskos pasākumos
izsniedz uz pieprasīto laiku, bet ne ilgāk par pasākuma norises laiku.
48. Tirdzniecības atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā sabiedriskos pasākumos
var saņemt tikai tie komersanti, kuri ir saņēmuši speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu tirdzniecībai vai
speciālo atļauju (licenci) alus mazumtirdzniecībai, ja tirgo alu.
49. Tirdzniecības atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā sabiedriskos pasākumos
neizsniedz reliģisko svētku un pasākumu, bērnu un skolēnu svētku un pasākumu norises vietās.
50. Lai saņemtu tirdzniecības atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā sabiedriskos
pasākumos, iesniegumu ar pievienotiem dokumentiem iesniedzams elektroniski, nosūtot tos uz pašvaldības
elektroniskā pasta adresi tirgus@ape.lv, atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu,
nosūtot pa pastu - Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337, vai personīgi iesniedzot tos Apes novada domē,
Gaujienas, Virešu vai Trapenes pagasta pārvaldēs, norādot šādu informāciju un pievienojot sekojošus dokumentus:
50.1. komersanta nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, kontakttālrunis;

50.2. tirdzniecības norises vieta (adrese), laiks un ilgums;
50.3. alkoholisko dzērienu veidi;
50.4. komersanta reģistrācijas apliecības apliecināta kopija;
50.5. rakstiska piekrišana no pasākuma rīkotāja, norādot pasākuma norises vietu un laiku, kopija;
50.6. saskaņojums ar nekustamā īpašuma, uz kura tiek ierosināta tirdzniecība, īpašnieku vai tiesisko valdītāju par
paredzēto tirdzniecību, kopija;
50.7. speciālās atļaujas (licences) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai apliecināta kopija vai speciālās
(licences) alus mazumtirdzniecībai apliecināta kopija, ja tirgo alu.
Iesniedzot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus elektroniski,
tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības
organizators, ievēro visus nosacījumus par elektronisko dokumentu noformēšanu.
51. Ja ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un nav citos normatīvajos aktos noteikto ierobežojumu alkoholisko
dzērienu mazumtirdzniecībai, ir samaksāta pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās, pašvaldības
izpilddirektors vai tā norīkotā persona 10 (desmit) darba dienu laikā no iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu
saņemšanas dienas pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma
tirdzniecībā sabiedriskos pasākumos vai atteikumu to izsniegt.
52. Atļauju var izmantot tikai tas komersants, kuram tā ir izsniegta, un tas nav tiesīgs nodot to citai personai.
53.Komersants, kas saņēmis atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā sabiedriskos
pasākumos, ir atbildīgs par normatīvo aktu ievērošanu alkoholisko dzērienu apritē, sabiedriskās kārtības
nodrošināšanu savā tirdzniecības vietā, sanitāro normu un tīrības ievērošanu savā tirdzniecības vietā, tirdzniecības
vietu sakārtošanu pēc tirdzniecības beigām.
X.Tirgus statusa piešķiršanas kārtība
54. Pašvaldība pieņem lēmumu par tirgus statusa piešķiršanu jaunizveidotajam tirgum, ja pilnībā ir izpildīti visi
tirgus projektā paredzētie izveidošanas un iekārtošanas darbi.
55. Tirgus statusa piešķiršanai pašvaldībā iesniedzams pieteikums, norādot šādu informāciju:
55.1. informācija par tirgus pārvaldītāju – fiziskās personas vārds, uzvārds un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods
vai juridiskās personas nosaukums (firma) un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;
55.2. tirgus nosaukums, kurā tirgus pārvaldītājs uzsāk darbību;
55.3. plānotās tirgus darbības vietas īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinošu dokumentu kopijas;
55.4. rakstisku saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku – ja iesniedzējs nav nekustamā īpašuma īpašnieks,
kopija;
55.5. zemes robežu plāna kopiju;
55.6. tirgus teritorijas plānojuma izveidošanas un iekārtošanas ģenerālplāna grafisko skici;
55.7. tirgus teritorijas shēmu, norādot tirdzniecības vietu izkārtojumu, izmēru un skaitu;
55.8. tirgus izveides un darbības koncepciju (realizējamais preču sortiments, plānotais nodarbināto skaits un
saimnieciskās darbības finanšu rādītāji u.tml. informācija).
56. Ja nav iesniegti visi šo noteikumu 54.punktā minētie dokumenti, pašvaldība nosaka termiņu trūkumu novēršanai,
par to paziņojot pieteicējam. Ja pieteicējs pašvaldības noteiktajā termiņā nav iesniedzis pieprasītos dokumentus,
pieteikums tiek atstāts bez izskatīšanas.
57. Tirgus statusu nepiešķir šādos gadījumos:
57.1. ja pieteicējs nav iesniedzis visus pieprasītos dokumentus pašvaldības noteiktajā termiņā, saskaņā ar šo
noteikumu 54.punktu;
57.2. ja tirgus statusa piešķiršanai sniegtas nepatiesas ziņas;
57.3. ja ir konstatēts, ka nav izpildīti visi tirgus projektā paredzētie izveidošanas un iekārtošanas darbi;
57.4. ja ir konstatēts, ka nav lietderīgi izveidot pašvaldībā jaunu tirgu.
58. Lai saskaņotu tirgus noteikumus, tirgus pārvaldītājs, atbilstoši izstrādātos tirgus noteikumus iesniedz divos
eksemplāros Apes novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā - Stacijas iela 2, Apē, Apes novadā. Tirgus
noteikumu izstrādē tirgus pārvaldītājs ievēro Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr.440 “Noteikumi
par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 39.punktā minētās
prasības.
59. Pašvaldības izpilddirektors viena mēneša laikā izskata un saskaņo iesniegtos tirgus noteikumus, vienu eksemplāru
izsniedzot tirgus pārvaldītajam, vai arī sniedz atzinumu par novēršamajām nepilnībām, norādot samērīgu termiņu
konstatēto trūkumu novēršanai.
60. Tirgus pārvaldītājam ir pienākums sekot normatīvo aktu grozījumiem, kas attiecas uz tirgus darbību, un aktualizēt
tirgus noteikumus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Veiktās izmaiņas tirgus noteikumos, tiek izskatītas šo
noteikumu 58. un 59.punktos noteiktajā kārtībā.
61. Tirgus pārvaldītājs nodrošina sabiedriskās kārtības, veterinārās, higiēnas un ugunsdrošības prasības
reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu tirgus teritorijā.
62. Pašvaldība ir tiesīga atcelt tirgus statusu, ja:

62.1. saņemts tirgus pārvaldītāja iesniegums par tirgus statusa atcelšanu;
62.2. izbeigta tirgus darbība;
62.3. saņemts zemes teritorijas, kurai piešķirts tirgus statuss, īpašnieka iesniegums par tirgus statusa atcelšanu;
62.4. tiek konstatēts, ka tirgus pārvaldītājs nenodrošina 60.punktā noteikto prasību ievērošanu vai, ka nav novērsti
uzraudzības un kontroles institūciju atklātie pārkāpumi.
63. Pašvaldība par lēmumu atcelt tirgus statusu nekavējoties paziņo tirgus pārvaldītājam.
XI. Administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu un noteikumu izpildes kontrole
64. Par tirdzniecības noteikumu pārkāpumiem personas saucamas pie normatīvajos aktos paredzētās atbildības.
65. Noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli veic sekojošas amatpersonas:
65.1. Apes novada domes priekšsēdētājs;
65.2. Apes novada pašvaldības izpilddirektors;
65.3. Apes novada pašvaldības pagastu pārvalžu vadītāji;
65.4. Apes novada pašvaldības administratīvās lietvedības inspektors;
65.5.Pašvaldības policijas amatpersonas (attiecīgā pašvaldības policija ar ko Apes novada pašvaldībai slēgts
deleģēšanas līgums par funkciju veikšanu).
66. Par noteikumu neievērošanu sastāda administratīvo pārkāpumu protokolu. Administratīvā pārkāpuma lietu
izskata pašvaldības administratīvā komisija, ņemot vērā Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo regulējumu, kas
nosaka atbildību par administratīvā pārkāpuma izskatīšanu un administratīvā soda piemērošanu.
67. Administratīvā soda samaksāšana neatbrīvo noteikumu pārkāpēju no noteikumu izpildes, kā arī no nodarīto
zaudējumu atlīdzināšanas, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
XII.Administratīvo aktu apstrīdēšana un pārsūdzēšana
68. Personu, kuras veic šo noteikumu uzraudzību un kontroli, kas atrunātas noteikumu 64.punktā, izdoto
administratīvo aktu vai tās faktisko rīcību, var apstrīdēt Apes novada domē.
69. Apes novada domes pieņemto lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
XIII. Noslēguma jautājums
70. Saistošie noteikumi publicējami pašvaldības informatīvajā izdevumā “Apes novada ziņas” un stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to publicēšanas.

Domes priekšsēdētājs

J.LIBERTS

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Apes novada domes 22.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.4/2018
“Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Apes novadā”, ar Apes novada domes
29.11.2018. lēmuma Nr.164 (prot.Nr.16, 1.p.) precizējumiem
1. Projekta nepieciešamības Saistošie noteikumi paredz vienotas prasības ielu tirdzniecības un tirdzniecības
pamatojums
organizēšanas vietas saskaņošanai publiskās vietās ar pašvaldību un rada
nepieciešamību
pašvaldībai
izdot
atbilstošas
atļaujas.
Projekts nepieciešams, lai izpildītu Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta
pirmo un trešo daļu un Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440
“Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un
tirdzniecības organizēšanas kārtību" 8., 8.1 un 9.punktā un 15.8.,19.7.,
26.9..apakšpunktā noteiktos pašvaldības pienākumus un regulētu kārtību, kādā
tirdzniecības dalībnieks, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs vai
tirdzniecības organizators saskaņo ar pašvaldību tirdzniecības vietas iekārtošanu.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz kārtību, kādā ar pašvaldību jāsaskaņo tirdzniecības
vietas iekārtošana un tiek izsniegta atļauja ielu tirdzniecības veikšanai vai ielu
tirdzniecības organizēšanai Apes novada administratīvajā teritorijā publiskās
vietās, ielu tirdzniecības vietas un tajās realizējamo preču grupas. Saistošie
noteikumi nosaka kārtību, kādā saņemama ielu tirdzniecības atļauja pašvaldības
iekārtotajās ielu tirdzniecības vietā, kārtību, kādā jāsaskaņo sabiedriskās
ēdināšanas pakalpojumu sniegšana un tiek izsniegta ielu tirdzniecības atļauja,
kārtību, kādā tiek saskaņota alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība izbraukuma
tirdzniecībā sabiedriskos pasākumos, kārtību, kādā tiek saskaņota alkoholisko
dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs un tiek izsniegta atļauja alkoholisko
dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē, prasības tirdzniecības dalībniekiem,
organizatoriem un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem kārtības
nodrošināšanai, nosacījumus ielu tirdzniecības dalībniekam, organizatoram vai
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam izsniegtās atļaujas darbības
apturēšanai uz laiku un kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus
pārvaldītājs saskaņo ar pašvaldību tirgus noteikumus.
3. Informācija par plānoto
Pašvaldības budžets būtiski netiks ietekmēts, tomēr tiks iekasēta pašvaldības
projekta ietekmi uz
nodeva par tirdzniecību publiskajās vietās.
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi paredz atvieglotu procedūru pašvaldības atļaujas saņemšanai
ielu tirdzniecības, tirdzniecības organizēšanai vai sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojuma veikšanai ielu tirdzniecības vietās, kas sekmēs uzņēmējdarbības
attīstību pašvaldības teritorijā, kā arī radīsies papildu iespēja tirgot pašu ražoto
produkciju.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā ielu tirdzniecības dalībnieks,
tirdzniecības organizators vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir
tiesīgs vērsties pašvaldībā, iesniedzot iesniegumu un pievienojot nepieciešamos
dokumentus. Pašvaldība saistošajos noteikumos un normatīvajos aktos paredzētajā
kārtībā izskata iesniegtos dokumentus, un pieņem lēmumu atļaujas izsniegt
attiecīgu atļauju vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju. Par saistošo
noteikumu piemērošanu var vērsties pašvaldībā.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Nav attiecināms.

Domes priekšsēdētājs

J.LIBERTS

1.pielikums
Apes novada domes 22.03.2018. saistošiem noteikumiem Nr.4/2018 (prot. Nr.4,1.p.)
ar precizējumiem, kas veikti ar Apes novada domes
29.11.2018. sēdes lēmumu Nr.164 (protokols Nr.16, 1.p.)
“Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Apes novadā”
(juridiskās personas nosaukums, fiziskās personas vārds, uzvārds)

(juridiskās personas juridiskā adrese; fiziskās personas deklarētā adrese)

(juridiskās personas nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.; fiziskās personas kods)

(kontaktpersona, tālruņa numurs)

APES NOVADA PAŠVALDĪBAI
Stacijas ielā 2, Apē
LV-4337
20

. gada

.
IESNIEGUMS
atļaujas saņemšanai tirdzniecībai ielu tirdzniecības vietā

Lūdzu izsniegt atļauju tirdzniecībai ielu tirdzniecības vietā
no
(tirdzniecības vietas adrese)
Laikā
no plkst.

.

līdz

(datums)
līdz plkst.

(datums)

.

Tirdzniecības vietā realizējamo preču grupas:
Nepārtikas preces
(preču grupu uzskaitījums)

Pārtikas preces
(preču grupu uzskaitījums)

Cita informācija
Pielikumā:
 Saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai valdītāju.
 Fiziskai personai, kura nav reģistrējusi savu saimniecisko darbību, apliecinājums, ka tā neveic
saimniecisko darbību vai saskaņā ar likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” var nereģistrēties kā
saimnieciskās darbības veicējs, kā arī nenodarbina citas personas.
 Ar tirdzniecības dalībnieka parakstu apstiprināta tirdzniecības vietas izvietojuma shēma (norādot
mērogu).
 Ar tirdzniecības dalībnieka parakstu apliecināts situācijas plāns vai zemes robežu plāns, kurā (atbilstoši
mērogam) iezīmēta tirdzniecības vieta.
Atļauju vēlos saņemt:
 Personīgi Apes novada pašvaldībā
 Pa e-pastu___________________________________
 Pa pastu____________________________________________________
____________________
____________________
(amata nosaukums)
(paraksts)
(vārds, uzvārds)

2.pielikums
Apes novada domes 22.03.2018. saistošiem noteikumiem Nr.4/2018 (prot. Nr.4,1.p.)
ar precizējumiem, kas veikti ar Apes novada domes
29.11.2018. sēdes lēmumu Nr.164 (protokols Nr.16, 1.p.)
“Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Apes novadā”
(juridiskās personas nosaukums, fiziskās personas vārds, uzvārds)

(juridiskās personas juridiskā adrese; fiziskās personas deklarētā adrese)

(juridiskās personas nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.; fiziskās personas kods)

(kontaktpersona, tālruņa numurs)

APES NOVADA PAŠVALDĪBAI
Stacijas ielā 2, Apē
LV-4337
20

. gada

.

IESNIEGUMS
atļaujas saņemšanai tirdzniecības organizēšanai ielu tirdzniecības vietā
Lūdzu izsniegt atļauju tirdzniecības organizēšanai ielu tirdzniecības vietā
no
līdz
(tirdzniecības organizēšanas vietas
(datums)
adrese)
Laikā
no plkst.
.
Tirdzniecības vietu skaits

līdz plkst.

(datums)

.

Tirdzniecības organizēšanas vietā realizējamo preču grupas:
Nepārtikas preces
(preču grupu uzskaitījums)

Pārtikas preces
(preču grupu uzskaitījums)

Cita informācija
Pielikumā:



Saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai valdītāju
Tirdzniecības dalībnieku saraksts, kurā norādīts juridiskās personas nosaukums un nodokļu
maksātāja reģistrācijas numurs, fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods, realizējamās
preču grupas, aizņemto tirdzniecības vietu skaits
 Tirdzniecības dalībnieku - fizisku personu, kuras nav reģistrējušas savu saimniecisko darbību,
apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar likumu „Par iedzīvotāju
ienākuma nodokli” var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēji, kā arī nenodarbina citas
personas
Atļauju vēlos saņemt:
 Personīgi Apes novada pašvaldībā
 Pa e-pastu___________________________________
 Pa pastu____________________________________
(amata nosaukums)

( paraksts)

( vārds, uzvārds)

3.pielikums
Apes novada domes 22.03.2018. saistošiem noteikumiem Nr.4/2018 (prot. Nr.4,1.p.)
ar precizējumiem, kas veikti ar Apes novada domes
29.11.2018. sēdes lēmumu Nr.164 (protokols Nr.16, 1.p.)
“Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Apes novadā”

(juridiskās personas nosaukums, fiziskās personas vārds, uzvārds)

(juridiskās personas juridiskā adrese; fiziskās personas deklarētā adrese)

(juridiskās personas nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.; fiziskās personas kods)

(kontaktpersona, tālruņa numurs)

20

. gada

.
IESNIEGUMS
atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai pasākuma laikā

Lūdzu izsniegt atļauju ielu tirdzniecībai pasākuma laikā
no
(pasākuma norises vieta/adrese)
Laikā
no plkst.

.

līdz plkst.

līdz
(datums)

(datums)

.

Pasākuma nosaukums
Pasākuma organizators
(pasākuma organizatora nosaukums)
Tirdzniecības vietā realizējamo preču grupas:
Nepārtikas preces
(preču grupu uzskaitījums)

Pārtikas preces
(preču grupu uzskaitījums)

Cita informācija

Pielikumā:
 Saskaņojums ar pasākuma organizatoru
 Saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju
 Fiziskai personai, kura nav reģistrējusi savu saimniecisko darbību, apliecinājums, ka tā
neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”
var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējs, kā arī nenodarbina citas personas
Atļauju vēlos saņemt:
 Personīgi Apes novada pašvaldībā
 Pa e-pastu___________________________________
 Pa pastu____________________________________

(amata nosaukums)

( paraksts)

( vārds, uzvārds)

4.pielikums
Apes novada domes 22.03.2018. saistošiem noteikumiem Nr.4/2018 (prot. Nr.4,1.p.)
ar precizējumiem, kas veikti ar Apes novada domes
29.11.2018. sēdes lēmumu Nr.164 (protokols Nr.16, 1.p.)
“Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Apes novadā”
(juridiskās personas nosaukums, fiziskās personas vārds, uzvārds)

(juridiskās personas juridiskā adrese; fiziskās personas deklarētā adrese)

(juridiskās personas nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.; fiziskās personas kods)

(kontaktpersona, tālruņa numurs)

20

. gada

.

IESNIEGUMS
atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā
Lūdzu izsniegt atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā
no
līdz
(pasākuma norises vieta/adrese)
(datums)
Laikā
no plkst.
.
līdz plkst.
.

(datums)

Pasākuma nosaukums
Pasākuma
organizators
(pasākuma organizatora nosaukums)
Tirdzniecības vietu skaits
Tirdzniecības vietā realizējamo preču grupas:
Nepārtikas preces
(preču grupu uzskaitījums)
Pārtikas preces
(preču grupu uzskaitījums)
Cita informācija
Pielikumā:
 Saskaņojums ar pasākuma organizatoru
 Saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju
 Ar tirdzniecības organizatora parakstu apstiprināta tirdzniecības vietu shēma (norādot mērogu)
 Ar tirdzniecības organizatora parakstu apliecināts tirdzniecības dalībnieku saraksts, kurā norādīti
tirdzniecības dalībnieku nosaukumi, reģistrācijas numuri vai personas kodi, realizējamo preču
sortiments, tirdzniecības vietu skaits
 Tirdzniecības dalībniekam - fiziskai personai, kura nav reģistrējusi savu saimniecisko darbību,
apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar likumu „Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli” var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējs, kā arī nenodarbina citas personas
Atļauju vēlos saņemt:
 Personīgi Apes novada pašvaldībā
 Pa e-pastu___________________________________
 Pa pastu____________________________________

(amata nosaukums)

( paraksts)

( vārds, uzvārds)

5.pielikums
Apes novada domes 22.03.2018. saistošiem noteikumiem Nr.4/2018 (prot. Nr.4,1.p.)
ar precizējumiem, kas veikti ar Apes novada domes
29.11.2018. sēdes lēmumu Nr.164 (protokols Nr.16, 1.p.)
“Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Apes novadā”

(juridiskās personas nosaukums, fiziskās personas vārds, uzvārds)

(juridiskās personas juridiskā adrese; fiziskās personas deklarētā adrese)

(juridiskās personas nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.; fiziskās personas kods)

(kontaktpersona, tālruņa numurs)

20

. gada

.

IESNIEGUMS
atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai no transporta līdzekļa
Lūdzu izsniegt atļauju ielu tirdzniecībai no transporta līdzekļa
no
(tirdzniecības vietas adrese)
(datums)
Laikā
no plkst.

.

līdz plkst.

līdz
(datums)

.

Tirdzniecības vietā realizējamo preču grupas:
Nepārtikas preces
(preču grupu uzskaitījums)
Pārtikas preces
(preču grupu uzskaitījums)

Pieturvietu
uzskaitījums

Pielikumā:
 Saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai valdītāju
 Fiziskai personai, kura nav reģistrējusi savu saimniecisko darbību, apliecinājums, ka tā neveic
saimniecisko darbību vai saskaņā ar likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” var
nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējs, kā arī nenodarbina citas personas
 Plānoto tirdzniecības vietu fotofiksācija, transporta līdzekļa novietne situācijas plānā vai zemes
robežu plānā, kustības maršruts un grafiks, norādot pieturvietas tirdzniecības veikšanai
 Ar tirdzniecības dalībnieka parakstu apliecināts situācijas plāns vai zemes robežu plāns, kurā
(atbilstoši mērogam) iezīmēta tirdzniecības vieta
Atļauju vēlos saņemt:
 Personīgi Apes novada pašvaldībā
 Pa e-pastu___________________________________
 Pa pastu____________________________________

(amata nosaukums)

( paraksts)

( vārds, uzvārds)

6.pielikums
Apes novada domes 22.03.2018. saistošiem noteikumiem Nr.4/2018 (prot. Nr.4,1.p.)
ar precizējumiem, kas veikti ar Apes novada domes
29.11.2018. sēdes lēmumu Nr.164 (protokols Nr.16, 1.p.)
“Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Apes novadā”
”
(juridiskās personas nosaukums, fiziskās personas vārds, uzvārds)

(juridiskās personas juridiskā adrese; fiziskās personas deklarētā adrese)

(juridiskās personas nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.; fiziskās personas kods)

(kontaktpersona, tālruņa numurs)

20

. gada

.

IESNIEGUMS
atļaujas saņemšanai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai pasākuma laikā
Lūdzu izsniegt atļauju sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai pasākuma laikā
(pasākuma norises vieta/adrese)
Laikā
no plkst.

.

līdz plkst.

.

Pasākuma nosaukums
Pasākuma
organizators
(pasākuma organizatora nosaukums)
Pakalpojumu sniegšanas vietu skaits
Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietā realizējamo preču grupas:
Pārtikas preces
(preču grupu uzskaitījums)
Cita informācija
Pielikumā:
 Saskaņojums ar pasākuma organizatoru
 Saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju
 Ar tirdzniecības organizatora parakstu apstiprināta tirdzniecības vietu shēma
(norādot mērogu)
Atļauju vēlos saņemt:
 Personīgi Apes novada pašvaldībā
 Pa e-pastu___________________________________
 Pa pastu____________________________________

(amata nosaukums)

( paraksts)

(vārds, uzvārds)

7.pielikums
Apes novada domes 22.03.2018. saistošiem noteikumiem Nr.4/2018 (prot. Nr.4,1.p.)
ar precizējumiem, kas veikti ar Apes novada domes
29.11.2018. sēdes lēmumu Nr.164 (protokols Nr.16, 1.p.)
“Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Apes novadā”

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
ATĻAUJA Nr.
ielu tirdzniecībai pastāvīgā ielu tirdzniecības vietā
Apē
Tirdzniecības dalībnieka
nosaukums
Nodokļu maksātāja reģistrācijas
Nr. vai fiziskas personas kods
Tirdzniecības vietas adrese
Darba laiks
Realizējamo preču grupas
Atļaujas derīguma termiņš

20

no plkst.

. gada

.

.

līdz plkst.

.

līdz

no
(datums)

(datums)

Tirdzniecības laukuma platība _______ m2.
*Atļauja derīga uzrādot Uzņēmumu reģistra izsniegtu reģistrācijas apliecību vai personu
apliecinošu dokumentu

Izpilddirektors vai
izpilddirektora norīkotā persona
Z.v.

(vārds, uzvārds)

8.pielikums
Apes novada domes 22.03.2018. saistošiem noteikumiem Nr.4/2018 (prot. Nr.4,1.p.)
ar precizējumiem, kas veikti ar Apes novada domes
29.11.2018. sēdes lēmumu Nr.164 (protokols Nr.16, 1.p.)
“Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Apes novadā”

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
ATĻAUJA Nr.
ielu tirdzniecības organizēšanai pastāvīgā ielu tirdzniecības vietā
Apē

Tirdzniecības organizatora
nosaukums
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.
vai fiziskas personas kods
Tirdzniecības organizēšanas vietas
adrese
Tirdzniecības vietu skaits
Darba laiks
Realizējamo preču grupas
Atļaujas derīguma termiņš

20

no plkst.

. gada

.

.

līdz plkst.

.

līdz

no
(datums)

(datums)

Tirdzniecības laukuma platība _______ m2.

*Atļauja derīga uzrādot Uzņēmumu reģistra izsniegtu reģistrācijas apliecību vai personu
apliecinošu dokumentu

Izpilddirektors vai
izpilddirektora norīkotā persona
Z.v.

(vārds, uzvārds)

9.pielikums
Apes novada domes 22.03.2018. saistošiem noteikumiem Nr.4/2018 (prot. Nr.4,1.p.)
ar precizējumiem, kas veikti ar Apes novada domes
29.11.2018. sēdes lēmumu Nr.164 (protokols Nr.16, 1.p.)
“Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Apes novadā”

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
ATĻAUJA Nr.
ielu tirdzniecībai pasākuma laikā
Apē
Tirdzniecības dalībnieka nosaukums
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. vai
fiziskas personas kods
Pasākuma nosaukums
Pasākuma organizators
Tirdzniecības norises vietas adrese
Darba laiks
Realizējamo preču grupas
Atļaujas derīguma termiņš

20

no plkst.

. gada

.

.

līdz plkst.

.

līdz

no
(datums)

(datums)

Tirdzniecības laukuma platība _______ m2.
*Atļauja derīga uzrādot Uzņēmumu reģistra izsniegtu reģistrācijas apliecību vai personu
apliecinošu dokumentu

Izpilddirektors vai
izpilddirektora norīkotā persona
Z.v.

(vārds, uzvārds)

]

10.pielikums
Apes novada domes 22.03.2018. saistošiem noteikumiem Nr.4/2018 (prot. Nr.4,1.p.)
ar precizējumiem, kas veikti ar Apes novada domes
29.11.2018. sēdes lēmumu Nr.164 (protokols Nr.16, 1.p.)
“Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Apes novadā”

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
ATĻAUJA Nr.
ielu tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā
Apē
Tirdzniecības organizatora nosaukums
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. vai
fiziskas personas kods
Pasākuma nosaukums
Pasākuma organizators
Tirdzniecības organizēšanas vietas adrese
Tirdzniecības vietu skaits
Darba laiks
Realizējamo preču grupas
Atļaujas derīguma termiņš

20

no plkst.

. gada

.

.

līdz plkst.

.

līdz

no
(datums)

(datums)

Tirdzniecības laukuma platība _______ m2.
*Atļauja derīga uzrādot Uzņēmumu reģistra izsniegtu reģistrācijas apliecību vai personu
apliecinošu dokumentu

Izpilddirektors vai
izpilddirektora norīkotā persona
Z.v.

(vārds, uzvārds)

11.pielikums
Apes novada domes 22.03.2018. saistošiem noteikumiem Nr.4/2018 (prot. Nr.4,1.p.)
ar precizējumiem, kas veikti ar Apes novada domes
29.11.2018. sēdes lēmumu Nr.164 (protokols Nr.16, 1.p.)
“Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Apes novadā”

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
ATĻAUJA Nr.
ielu tirdzniecībai no transporta līdzekļa
Apē

20

. gada

.

Tirdzniecības dalībnieka nosaukums
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.
vai fiziskas personas kods
Pieturvietu uzskaitījums

Darba laiks

no plkst.

.

līdz plkst.

.

Realizējamo preču grupas
Atļaujas derīguma termiņš
(datums)
Tirdzniecības laukuma platība _______ m2.
*Atļauja derīga uzrādot Uzņēmumu reģistra izsniegtu reģistrācijas apliecību vai personu
apliecinošu dokumentu
Izpilddirektors vai
izpilddirektora norīkotā persona
Z.v.

(vārds, uzvārds)

12.pielikums
Apes novada domes 22.03.2018. saistošiem noteikumiem Nr.4/2018 (prot. Nr.4,1.p.)
ar precizējumiem, kas veikti ar Apes novada domes
29.11.2018. sēdes lēmumu Nr.164 (protokols Nr.16, 1.p.)
“Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Apes novadā”

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
ATĻAUJA Nr.
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai pasākuma laikā
Apē

20

. gada

.

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. vai
fiziskas personas kods
Pasākuma nosaukums
Pasākuma organizators
Pakalpojuma sniegšanas vietas adrese
Pakalpojuma sniegšanas vietu skaits
Darba laiks
Realizējamo preču grupas
Atļaujas derīguma termiņš

no plkst.

.

līdz plkst.

.

līdz

no
(datums)

(datums)

Tirdzniecības laukuma platība _______ m2.
*Atļauja derīga uzrādot Uzņēmumu reģistra izsniegtu reģistrācijas apliecību vai personu
apliecinošu dokumentu

Izpilddirektors vai
izpilddirektora norīkotā persona
Z.v.

(vārds, uzvārds)

13.pielikums
Apes novada domes 22.03.2018. saistošiem noteikumiem Nr.4/2018 (prot. Nr.4,1.p.)
ar precizējumiem, kas veikti ar Apes novada domes
29.11.2018. sēdes lēmumu Nr.164 (protokols Nr.16, 1.p.)
“Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Apes novadā”

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
ATĻAUJA Nr.

izbraukuma tirdzniecībai alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai sabiedriskā
pasākumā
Komersants
Juridiskā adrese
Komersanta vienotais reģistrācijas Nr.
reģistrācijas datums
Speciālās atļaujas (licences) alkoholisko dzērienu
mazumtirdzniecībai Nr.
reģistrācijas datums
Izbraukuma tirdzniecības vieta
Pasākums
Pasākuma organizētājs
Atļaujas derīguma termiņš

līdz

no
(datums)

(datums)

Tirdzniecības laukuma platība _______ m2.

*Atļauja derīga uzrādot Uzņēmumu reģistra izsniegtu reģistrācijas apliecību vai personu
apliecinošu dokumentu un speciālās atļaujas (licences) alkoholisko dzērienu
mazumtirdzniecībai.

Izpilddirektors vai
izpilddirektora norīkotā persona
Z.v.

(vārds, uzvārds)

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. 16, 2.p .

2018.gada 29.novembrī
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 165
Apē

Par Apes novada pašvaldībai piederošiem dzīvokļu īpašumiem
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas otro punktu, 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Finanšu un tautsaimniecības, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un
Sociālo jautājumu apvienoto komiteju sēdes 22.11.2018. lēmumu (prot.Nr.13,2.p.), dome
nolemj:
Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Apes novada pašvaldības vārda šādus pašvaldības bilancē esošus
dzīvokļu īpašumus:
Adrese

Dzīvokļa Nr.

Dzīvokļa
kopplatība
kv.m.

Būves
kadastra
apzīmējums

“Kraujas”,
Gaujiena,
Gaujienas
pag., Apes
nov.,
LV4339
“Druvas”,
Gaujiena,
Gaujienas
pag., Apes
nov.,
LV4339

2
3
5
10
11
17
16

48,6
58,3
58,3
49,3
58,8
72,5
54,2

3648
005 3648
0184 001
0184

Domes priekšsēdētājs

Piesaistītās
zemes
kadastra
apzīmējums

3648
005 3648
0182 001
0182

Kopīpašuma
domājamā daļa
no
daudzdzīvokļa
mājas un zemes

005 486/10368
583/10368
583/10368
493/10368
588/10368
725/10368
005 542/11445

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 29.novembrī

Sēdes protokols Nr. 16, 3.p .

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 166
Apē
Par dzīvokļa īpašuma „Egles 2” -5, īpašuma kadastra Nr. 3648 900 0058, Trapenes
pagasts, Apes novads, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ņemot vērā Apes novada domes 26.04.2018. lēmumu Nr. 60 (prot.Nr.5, 6.p) un SIA „Vindeks”,
vienotais reģistrācijas LV40003562948, 2018.gada 18.novembrī sagatavoto „Nekustamā
īpašuma - dzīvokļa Apes novada, Trapenes pagasta „Eglēs 2” - 5” novērtējumu un,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 41.panta pirmās
daļas 2.punktu un 77.panta ceturto daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
2.panta otrās daļas 2.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
4.panta otrās daļas 2.punktu, 15.panta pirmo daļu, trešo daļu un astoto daļu, Finanšu un
tautsaimniecības, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un Sociālo jautājumu apvienoto
komiteju sēdes 22.11.2018. lēmumu (prot.Nr.13,4.p.), dome nolemj:
1. Apstiprināt izsolē atsavināmā objekta - dzīvokļa īpašuma – „Egles 2” - 5, kadastra
numurs 3684 900 0058, Trapenes pagasts, Apes novads, kas sastāv no dzīvokļa ar
platību 59,4 m2, piesaistītās zemes gabala un ēkas 594/3374 domājamām daļām, nosacīto
cenu, jeb sākumcenu - EUR 1600,00 (viens tūkstotis seši simti euro, 00 centi) .
2. Apstiprināt izsolē atsavināmā objekta - dzīvokļa īpašuma – „Egles 2” -5, kadastra
numurs 3684 900 0058, Trapenes pagasts, Apes novads, izsoles noteikumus (pielikums
Nr.1).
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā
13A, Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no
lēmuma paziņošanas dienas.

Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

Pielikums Nr. 1
Apes novada domes
2018.gada 29.novembra lēmumam Nr.
166 (prot. Nr. 16, 3.p.)
Dzīvokļa īpašuma „Egles 2” -5, īpašuma kadastra numurs 3648 900 0058, Trapenes
pagasts, Apes novads
IZSOLESNOTEIKUMI
Izdoti saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
17.punktu, 41.panta pirmās daļas
2.punktu un 77.panta ceturto daļu,
Publiskas
personas
mantas
atsavināšanas likuma 2.panta otrās
daļas 2.punktu, likuma „Par valsts un
pašvaldību
dzīvojamo
māju
privatizāciju” 4.panta otrās daļas
2.punktu, 15.panta pirmo daļu, trešo
daļu un astoto daļu.
I. Vispārīgais jautājums
I.1. Šie noteikumi nosaka atsavināmā objekta – dzīvokļa īpašuma „Egles 2” -5, īpašuma
kadastra numurs 3648 900 0058, Trapenes pagasts, Apes novads (turpmāk – Objekts),
pārdošanu mutiskā Izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk – Izsole).

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2.6
2.7.

2.8.
2.9.
2.10.

II. Objekta raksturojums
Nekustamā īpašuma nosaukums
Dzīvokļa īpašums “Egles 2” -5
Nekustamā īpašuma atrašanās
„Egles 2” -5, Trapenes pagasts, Apes novads,
vieta
LV-4348
Nekustamā īpašuma kadastra
3684 900 0058
numurs
Nekustamā īpašuma sastāvs
Dzīvoklis Nr. 5, platība 59,4 kv.m., zemes un
būves domājamās daļas
Zemes vienības kadastra
Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 3684
apzīmējums
003 0101ar platību 0,1232 ha (594/3374
domājamās daļas)
Būvju kadastra apzīmējumi
Ēka ar kadastra apzīmējumu 3684 003 0101
001, (594/3374 domājamās daļas)
Nekustamā īpašuma tiesību
Trapenes pagasta zemesgrāmatas nodalījums
nostiprināšana zemesgrāmatā
Nr.169 5 žurnāla Nr.300004732685 Lēm.
27.11.2018.
Nekustamā īpašuma nosacītā
cena
Pirmpirkuma tiesības uz
atsavināmo Objektu
Lietu tiesības, kas apgrūtina
nekustamo īpašumu

EUR 1600,00 (viens tūkstotis seši simti euro,
00 centi)
Nav noteiktas
Nav noteikti

3.1.

III. Izsoles veids, maksājumi un samaksas kārtība
Izsoles veids
Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli

3.2.
3.3.

Izsoles rīkotājs
Izsoles nosacītā cena, jeb sākumcena

Apes novada domes Īpašumu atsavināšanas komisija
EUR 1600,00 (viens tūkstotis seši simti euro,00
centi)

3.4.
3.5.

Izsoles solis
Izsoles nodrošinājuma apmērs

3.6.
3.7.

Izsoles reģistrācijas maksa
Samaksas kārtība

EUR 100,00 (viens simts euro, 00 centi)
10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma
sākumcenas vai EUR 160,00 (viens simts sešdesmit
euro, 00 centi)
EUR 20,00 ( divdesmit euro, 00 centi)
Maksājumi jāieskaita
Apes novada pašvaldības kontā:
Reģ nr. 90000035872
AS SWEDBANKA,
kods: HABALV2X,
konts LV28 HABA 0551 0258 33523
Maksājumu kārtība :
1. Visas pirkuma summas samaksa triju nedēļu
laikā no izsoles dienas, vai
2. Uz nomaksu, kur pirmā iemaksa ne mazāk,
kā 10% no pirkuma summas, nomaksas
termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem
gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā
sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās
pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā
noteikto maksājumu termiņu kavējumiem nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā
no kavētās maksājuma summas par katru
kavējuma dienu

IV. Izsoles vieta un laiks
4.1. Izsole notiks 2019.gada 16.janvārī plkst.15:00, Stacijas ielā 2, Apē, Apes novadā, domes
sēžu zālē.
V.
Izsoles priekšnoteikumi
5.1. Izsoles dalībnieki ir maksātspējīgas fiziskas un juridiskas personas, kurām saskaņā ar
Latvijas Republikas Civillikumā ietvertajām tiesību normām ir tiesības pirkt nekustamo
īpašumu Latvijā.
5.2. Par vispārējās kārtības Izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona,
arī personālsabiedrība, kura, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem,
var iegūt Objektu un ir izpildījusi šajos noteikumos noteiktos priekšnoteikumus: iesniegts
pieteikums par dalību izsolē, samaksāts nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā nekustamā
īpašuma sākumcenas – EUR 160,00 (viens simts sešdesmit euro,00 centi) un reģistrācijas
maksa EUR 20,00 (divdesmit euro, 00 centi) līdz 2019.gada 16.janvāra plkst. 14:00.
Nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja attiecīgā naudas summa ir
ieskaitīta šo noteikumu 3.7.punktā norādītajā bankas kontā.
5.3. Izsolē nosolītā cena uzskatāma par Objekta izpirkšanas maksu. Atsavināmais Objekts
atsavināms pircējam, kas izsolē nosolīs visaugstāko cenu.
5.4. Izsolē nosolītā cena jāsamaksā 3.7. punktā noteiktā kārtībā. Samaksa par atsavināmo
Objektu tiek realizēta, pārskaitot naudu Apes novada pašvaldības kontā: AS SWEDBANKA,
kods: HABALV2X, konts LV28 HABA 0551 0258 33523. Visa izsolē nosolītā cena, tai skaitā,
iemaksātais nodrošinājums, tiek uzskatīta par Objekta pirkuma maksu. Izsoles reģistrācijas
maksa netiek ierēķināta atsavināmā Objekta pirkuma maksā.
5.5. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt Objektu, iepazīties ar izsoles noteikumiem un
saņemt sīkāku informāciju par atsavināmo Objektu Apes novada domē Stacijas iela 2, Apē,
pašvaldības pilnvarotā persona minētajos jautājumos – Jurijs Ronimoiss tālr. +37126521637.
5.6. Izsoles dalībniekiem – fiziskām personām, kas vēlas reģistrēties, lai piedalītos izsolē
Objekta pirkšanai, jāiesniedz izsoles rīkotājam šādi dokumenti:
5.6.1. Apes novada domei adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties atsavināmo
Objektu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem;
5.6.2. bankas dokuments par nodrošinājuma iemaksu;
5.6.3. bankas dokuments par izsoles reģistrācijas maksas samaksu;

noteiktajā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt fizisku personu izsolē (uzrādot
pasi) – ja to pārstāv cita persona.
5.7. Izsoles dalībniekiem – juridiskām personām, kas vēlas reģistrēties, lai piedalītos izsolē
Objekta pirkšanai, jāiesniedz izsoles rīkotājam šādi dokumenti:
5.7.1.Apes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties
atsavināmo Objektu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem;
5.7.2. juridiskās personas pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma
5.6.4.

iegādi;
5.7.3. apliecināta Statūtu kopija;
5.7.4. bankas dokuments par nodrošinājuma iemaksu;
5.7.5. bankas dokuments par izsoles reģistrācijas maksas samaksu;
5.7.6. bankas konta numurs, uz kuru pārskaitīt iemaksāto nodrošinājuma

iemaksu, ja nav nosolīts pārdodamais Objekts;
5.7.7 noteiktajā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt juridisko personu izsolē
(uzrādot personas pasi).
5.8.Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti.
5.9. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.
5.10. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku reģistrācijas žurnālā. Izsolē var
piedalīties, ja pieteikums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles
priekšnoteikumi.
5.11. Izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms izsoles sākšanas izsoles noteikumu eksemplārā
apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem;
5.12. Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam izpaust jebkādas ziņas par
reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.
VI. Izsoles process
6.1. Izsolē ir tiesīgi piedalīties, kuri dalībnieki uz atsavināmā Objekta izsoli ir reģistrējušies šī
nolikuma 5.2. punktā noteiktā kārtībā līdz 2019.gada 16.janvāra plkst.14:00.
6.2. Pie ieejas Izsoles telpā, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram (protokolistam) reģistrācijas
apliecību, uz kuras pamata viņam izsniedz Izsoles dalībnieka reģistrācijas kartīti, kuras
numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram.
6.3. Ja noteiktajā laikā uz Izsoli ierodas tikai viens no vairākiem reģistrētajiem Izsoles
dalībniekiem, Izsoles vadītājs Izsoli atliek uz divām stundām, bet pēc tam, ja neierodas citi
uz Izsoli reģistrējušies Izsoles dalībnieki, atsavināmo Objektu piedāvā pirkt vienīgajam
Izsoles dalībniekam, ja viņš pārsola atsavināmā Objekta Izsoles sākumcenu.
6.4. Ja kāds no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem neierodas uz Izsoli noteiktajā laikā, Izsoles
vadītājam ir tiesības pārcelt Izsoles sākumu par 30 minūtēm vēlāk.
6.5. Izsoles sākumā Izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus apstiprināt gatavību piedalīties
Izsolē atbilstoši šī nolikuma nosacījumiem, parakstot apliecinājumu.
6.6. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Katrs šāds
solījums ir dalībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsolāmā Objekta cenu par noteikto
cenas paaugstinājuma soli (EUR 100,00). Ja neviens no dalībniekiem pēdējo augstāko
cenu nepārsola, Izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto augstāko cenu un fiksē
to ar āmura piesitienu.
6.7. Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena atsavināmais Objekts ir pārdots
personai, kas nosolījusi pēdējo augstāko cenu.
6.8. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši vienu un to pašu cenu, priekšroka pirkt Objektu
ir dalībniekam, kurš pirmais no viņiem saņēmis Izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību.
6.9. Visaugstāko cenu nosolījušā dalībnieka nosaukums, reģistrācijas numurs un nosolītā cena
tiek ierakstīta protokolā.
6.10. Nodrošinājuma maksa tiek atmaksāta šādos gadījumos: tiem izsoles dalībniekiem, kuri
nav nosolījuši pārdodamo Objektu un, ja izsole ir atzīta par spēkā neesošu rīkotāja vainas
dēļ.

6.11. Objekts tiek uzskatīts par pārdotu ar brīdi, kad pircējs, kas nosolījis pēdējo augstāko
cenu, ar savu parakstu Izsoles dalībnieku sarakstā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību
nosolītajai cenai un paraksta Izsoles protokolu.
6.12. Izsoles dalībnieks, kurš Objektu nosolījis, bet neparakstās izsoles dalībnieku sarakstā un
protokolā, uzskatāms par atteikušos no nosolītā Objekta. Šajā gadījumā Izsoles rīkotājs ir
tiesīgs attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta
reģistrācijas maksa un nodrošinājuma maksa. Pārsolītajam pircējam Izsoles rīkotājs
piedāvā pirkt atsavināmo Objektu par viņa paša nosolīto augstāko cenu.
6.13. Ja izsolē par atsavināmo Objektu pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vairāki dalībnieki,
priekšroka pirkt Objektu ir dalībniekam, kurš pirmais no viņiem saņēmis Izsoles dalībnieka
reģistrācijas apliecību.
6.14. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs Izsoles dalībnieks ar parakstu apliecina Izsoles
dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu.
6.15. Pēc Izsoles protokola parakstīšanas dalībnieks, kurš nosolījis Objektu, nedēļas laikā
saņem izziņu samaksas veikšanai.
6.16. Ja Izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, triju nedēļu laikā kopš Iizsoles dienas,
nav iesniedzis Izsoles rīkotājam bankas dokumentus par to, ka attiecīgie norēķini ir
nokārtoti, viņš zaudē tiesības uz atsavināmo Objektu. Izsole šajā gadījumā tiek atzīta par
nenotikušu. Reģistrācijas maksa un nodrošinājuma maksa attiecīgajam dalībniekam netiek
atmaksāta.
6.17. Dalībniekiem, kuri ir reģistrējušies, bet nav ieradušies uz Izsoli, nodrošinājums tiek
atmaksāts nedēļas laikā, bet reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.
6.18. Reģistrācijas maksa tiek atmaksāta, ja Izsole ir atzīta par spēkā neesošu Izsoles rīkotāja
vainas dēļ.
6.19. Izsole uzskatāma par spēkā neesošu, ja:
6.19.1. informācija par Objekta pārdošanu nav bijusi publicēta laikrakstā „Latvijas
Vēstnesis” un Apes novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Apes novada ziņas”,
pašvaldības mājaslapā www.apesnovads.lv. vai, gadījumā ja Izsole tikusi izziņota,
pārkāpjot šos noteikumus;
6.19.2. tiek konstatēts, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās Izsolē vai
nepareizi noraidīts kāds pārsolījums;
6.19.3. tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt kādu no piedalīšanās Izsolē;
6.19.4. Objektu pirkusi persona, kurai nav tiesību piedalīties Izsolē;
6.19.5. dalībnieku reģistrācija un Izsole notiek citā vietā un laikā, kas neatbilst
laikrakstos publicētajai informācijai;
6.19.6. nav ievēroti Izsoles noteikumi.
6.20. Izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc Izsoles apstiprina Apes novada domes
Īpašumu atsavināšanas komisija, pievienojot Izsoles protokolu.
6.21. Pirkuma līgumu sagatavo un paraksta divu nedēļu laikā no Izsoles protokola
apstiprināšanas.
6.22. Ja Izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, atsakās parakstīt pirkuma līgumu, kurš
sagatavots atbilstoši atsavināmā Objekta izsoles noteikumiem, vai atsakās no tā pēc
līguma parakstīšanas, viņš zaudē tiesības uz nosolīto Objektu. Reģistrācijas maksa un
nodrošinājuma maksa šādam dalībniekam netiek atmaksāta. Ja iestājas iepriekš minētais,
tiek izziņota atkārtota Izsole.
6.23. Lēmumu par Izsoles atzīšanu par nenotikušu vai spēkā neesošu pieņem Apes novada
dome. Sūdzības par Izsoles rīkotāja darbību iesniedzamas Apes novada domes
priekšsēdētājam 5 (piecu) dienu laikā no Izsoles brīža.
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APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 167
Apē
Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmam nekustamam īpašumam “Anka”,
īpašuma kadastra Nr. 3684 003 0270, Trapenes pagastā, Apes novadā
Izvērtējot Apes novada domes rīcība esošo informāciju un SIA „Vindeks”, vienotais
reģistrācijas numurs LV40003562948, 2018.gada 25.oktobrī sagatavoto “Nekustamā īpašuma
– apbūvēta zemes gabala Apes novada Trapenes pagasta „Ankā” (kad.nr. 3684 003 0270)”
novērtējumu, un saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta ceturto
daļu, piekto daļu, 8.panta otro daļu, trešo daļu, sesto daļu, septīto daļu, 37.panta piekto daļu,
441.pantu, Ministru kabineta 2011.gada 1.februara noteikumiem Nr.109 ”Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta”, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma, „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 17.punktu, Finanšu un tautsaimniecības, Izglītības, kultūras un sporta
jautājumu un Sociālo jautājumu apvienoto komiteju sēdes 22.11.2018. lēmumu (prot.Nr.13,
5.p.), dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu - apbūvētu zemes
gabalu „Ankas”, Trapenes pagasts, Apes novads, kadastra numurs 3684 003 0270, kas
sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3684 003 0270 ar kopējo platību
0,8269 ha, nosakot nekustama īpašuma atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu cenu.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma ”Anka”, Trapenes pagasts, Apes novads, kadastra
numurs 3684 003 0270, pārdošanas brīvo cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu – EUR
1500,00 (viens tūkstotis pieci simti euro, 00 centi).
3. Noteikt, ka maksāšanas līdzekļi ir 100% euro.
4. Pēc nosacītās cenas apstiprināšanas personai, kurai ir īpašuma pirmpirkuma tiesības
– Gulnarai SIGALOVAI - nosūtīt atsavināšanas paziņojumu.
5. Atsavināmā īpašuma pircējam pirkuma samaksas termiņu noteikt līdz 2018.gada 30.
decembrim (ieskaitot), vai slēgt nomaksas līgumu, ja pirmpirkuma tiesīgā persona
iesniedz atbilstošu iesniegumu, piemērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 36.panta trešā daļā noteikto sešu procentu likmi gadā no vēl nesamaksātās
pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem
- nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru
kavējuma dienu.
6. Pirkuma maksa maksājama Apes novada pašvaldības budžetā atbilstoši noslēgtā
atsavināšanas līguma nosacījumiem.
7. Veicot galīgo norēķinu, no pirkuma summas atrēķināt avansa maksājums EUR
500,00 (pieci simti euro, 00 centi) atbilstoši vienošanās nosacījumiem, kas noslēgti ar
pirmpirkuma tiesīgo personu.
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APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 168
Apē
Par traktora ar aprīkojumu iegādi Apes novada pašvaldības aģentūras “Komunālā
saimniecība” vajadzībām
Apes novada pašvaldības aģentūra „Komunālā saimniecība”16.10.2018. saņēmusi
piedāvājumu no SIA „M.T.Z. SERVISS” par traktortehnikas un aprīkojuma iegādi.
Ņemot vērā Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 11.10.2018.
sēdē (prot.Nr.11, 9.p) atrunāto uzsākt iepirkumu procedūru traktora iegādei Apes novada
pašvaldības aģentūras “Komunālā saimniecība” vajadzībām, Apes novada domes Iepirkumu
komisijas 15.11.2018. sēdē (protokols Nr. 32-2) pieņemto lēmumu ieteikt pašvaldībai par
traktortehnikas un aprīkojuma piegādi slēgt līgumu ar SIA „M.T.Z. SERVISS“ par kopējo
piedāvāto cenu EUR bez PVN EUR 20 045.23 (divdesmit tūkstoši četrdesmit pieci euro, 23
centi), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās
daļās 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 1., 2. punktu un 21.panta pirmās daļas 2.un 19.punktu,
“Publisko iepirkumu likuma” 9.panta 1.daļas nosacījumiem, kur noteikti iepirkumi, kuriem
nepiemēro šajā likumā noteiktās iepirkuma procedūras ir, ja publiska piegādes līguma vai
publiska pakalpojuma līguma paredzamā līgumcena ir 10 000 euro vai lielāka, bet mazāka par
42 000 euro, attiecīgi pakalpojumiem un precēm līdz 9 999,99 euro iepirkuma procedūras un
kārtības nepiemēro, kā arī, saskaņā ar veikto piedāvājumu, pretendentu apzināšanu un Finanšu
un tautsaimniecības, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un Sociālo jautājumu apvienoto
komiteju sēdes 22.11.2018. lēmumu (prot.Nr.13, 6.p.), dome nolemj:
1. Piešķirt finansējumu traktora BELARUS-320.4 un traktora aprīkojuma komunālās
slotas PG-15BH, sniega lāpstas SV-18, piekabes Pronar T654/2 iegādei Apes novada
domes komunālās saimniecības vajadzībām EUR 24254,72 (divdesmit četri tūkstoši divi
simti piecdesmit četri euro, 72 centi) kopā ar PVN, apmērā.
2. Finansējuma avots – Apes novada pašvaldības budžets.
3. Uzdot izpilddirektoram Viesturam DANDENAM slēgt līgumu par traktora ar
aprīkojumu iegādi.
4. Reģistrēt traktoru un tā aprīkojumu uz Apes novada domes vārda.
5. Noteikt atbildīgo par lēmuma realizāciju Apes novada pašvaldības aģentūras “Komunālā
saimniecība” direktoru Gundaru PIHLI.
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APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 169
Apē

Par konkursa „Apes novada sporta laureāts” komisijas apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta sesto daļu, Apes novada domes
28.06.2018. lēmumu Nr. 93 (prot.Nr. 8, 11.p) Konkursa „Apes novada sporta laureāts”
nolikuma 13.punktu, un Finanšu un tautsaimniecības, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
un Sociālo jautājumu apvienoto komiteju sēdes 22.11.2018. lēmumu (prot.Nr.13, 14.p.), dome
nolemj:
Apstiprināt konkursa komisiju sekojošā sastāvā:
1. Armands BŪDA – Virešu pagasta sporta darba organizators;
2. Viesturs DANDENS – Apes novada domes izpilddirektors;
3. Astrīda HARJU – Apes novada domes priekšsēdētāja vietniece;
4. Raivis KALNIŅŠ – Gaujienas pagasta sporta darba organizators;
5. Aija LATIKA – Apes pilsētas sporta darba organizatore;
6. Antis MALTENIEKS – Trapenes pagasta sporta darba organizators;
7. Juris OZOLIŅŠ – Apes novada sporta darba organizators.
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APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 170
Apē

Par dāvanu piešķiršanu Apes novada pirmsskolas vecuma bērniem un skolas vecuma
bērniem, kuri mācās Apes novada vispārizglītojošās mācību iestādēs līdz 12.klasei
(ieskaitot) un sociālo aprūpes centru klientiem
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 8.punktu, 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Apes novada domes 28.11.2013. lēmumu Nr.350 (prot.Nr.20, 2.p.)
noteikumiem ”Par godalgām, naudas balvām un materiālo palīdzību Apes novadā”,
2.4.1.apakšpunktu, 3.1.punktu, Finanšu un tautsaimniecības, Izglītības, kultūras un sporta
jautājumu un Sociālo jautājumu apvienoto komiteju sēdes 22.11.2018. lēmumu
(prot.Nr.13,7.p.), dome nolemj,
1. Piešķirt dāvanas Ziemassvētkos Apes novada pirmsskolas vecuma bērniem un skolas
vecuma bērniem, kuri mācās Apes novada vispārizglītojošās mācību iestādēs līdz 12.klasei
(ieskaitot), un Bērnu sociālās aprūpes centra “Gaujiena” klientiem.
2. Dāvana Ziemassvētkos tiek izsniegta mantiski – Ziemassvētku saldumu paciņas veidā,
vērtībā līdz EUR 4,50 (četri euro, 50 centi).
3. Finansējuma avots - Apes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļi.
4. Noteikt Apes novada Sociālo dienestu par atbildīgo iestādi lēmuma izpildei.
5. Uzdot Apes novada Sociālā dienesta vadītājam organizēt kopēju Ziemassvētku paciņu
pasūtījumu un paciņu nodošanu pasākumu organizatoriem.
6. Uzdot novada pilsētas un pagastu kultūras iestāžu vadītājiem organizēt Ziemassvētku
pasākumu pirmsskolas vecuma bērniem, kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādes.
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APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 171
Apē

Par dāvanu piešķiršanu no Apes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem
Ziemassvētkos pasniedzamām dāvanām Apes novada senioriem vecākiem par 80 gadiem
Pamatojoties uz paredzēto finansējumu dāvanām Apes novada domes 25.01.2018. saistošo
noteikumu Nr. 1/2018 „Par Apes novada pašvaldības budžetu 2018.gadam” ietvaros, Apes
novada domes 28.11.2013.noteikumu ”Par godalgām, naudas balvām un materiālo palīdzību
Apes novadā” (prot.Nr.20, 2.p.) 3.1.punktu, un atbilstoši Finanšu un tautsaimniecības,
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un Sociālo jautājumu apvienoto komiteju sēdes
22.11.2018. lēmumu (prot.Nr.13, 8.p.), Apes novada dome nolemj:
1. Piešķirt dāvanas Ziemassvētkos Apes novada senioriem, kuri ir vecāki par 80 gadiem.
2. Dāvana Ziemassvētkos tiek izsniegtas mantiski – Ziemassvētku saldumu paciņas veidā,
vērtībā līdz EUR 4,50 (četri euro, 50 centi).
3. Finansējuma avots - Apes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļi.
4. Noteikt Apes novada Sociālo dienestu par atbildīgo iestādi lēmuma izpildei.
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APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 172
Apē

Par deputāta atbrīvošanu no Izglītības, kultūras un sporta komitejas locekļa pienākumu
pildīšanas
Ņemot vērā Apes novada pašvaldības deputāta Aivara MALTAVNIEKA 29.11.2018.
iesniegumu, kas saņemts Apes novada domē 29.11.2018. un reģistrēts ar Nr.A3-12-1/1257, ar
lūgumu atbrīvot viņu no Apes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta komitejas
locekļa pienākumu pildīšanas un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 10.punktu, Apes novada pašvaldības 2013.gada 28.jūnija saistošajiem noteikumiem
Nr.9/2013 „Apes novada pašvaldības nolikums” 38.punktu, 42.punktu, dome nolemj:
Atbrīvot deputātu Aivaru MALTAVNIEKU no Apes novada domes Izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas locekļa pienākumu pildīšanas.
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APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 173
Apē

Par deputāta ievēlēšanu Izglītības, kultūras un sporta komitejas sastāvā

Ņemot vērā Apes novada pašvaldības deputāta Astrīdas HARJU 29.11.2018. iesniegumu, kas
saņemts Apes novada domē 29.11.2018. un reģistrēts ar Nr.A3-12-1/1259, ar lūgumu ievēlēt
viņu Apes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta komitejas sastāvā un, pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu, Apes novada pašvaldības
2013.gada 28.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.9/2013 „Apes novada pašvaldības nolikums”
38.punktu, 40.punktu, 29.11.2018. domes lēmumu Nr.172 „Par deputāta atbrīvošanu no
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sastāva”, dome nolemj:
Ievēlēt deputāti, domes priekšsēdētāja vietnieci Astrīdu HARJU Apes novada domes Izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas locekli.
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