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
2019.gada 28.februārī

Sēdes protokols Nr. 3, 1.p .

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 21
Apē
Par Apes novada domes 27.12.2018. saistošo noteikumu Nr. 10/2018 „Par Apes novada
pašvaldības neapbūvētas zemes nomu” precizēšanu
Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – ministrija) 2019.gada
31.janvāra vēstuli Nr. 1-18/913 „Par saistošajiem noteikumiem”, kurā ministrija vērš pašvaldības
uzmanību uz atsevišķiem saistošo noteikumu punktiem, lūdzot tos pārskatīt un precizēt un, atzīstot,
ka ministrijas atzinumā iekļautie norādījumi ir pamatoti un ņemti vērā un, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 45.panta ceturto daļu, Apes novada domes
Finanšu un tautsaimniecības komitejas 21.02.2019. sēdes lēmumu (prot.Nr.2, 1.p.), Apes novada
dome nolemj:
1. Precizēt Apes novada domes 27.12.2018. saistošos noteikumus Nr.10/2018 „Par Apes novada
pašvaldības neapbūvētas zemes nomu”, 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 nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
Pielikumā:
Saistošie noteikumi Nr.10/2018 „Par Apes novada pašvaldības neapbūvētas zemes nomu” uz 1 lpp.
ar paskaidrojuma rakstu uz 2 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
Apē

APSTIPRINĀTI
ar Apes novada domes
27.12.2018. lēmumu Nr.183
(protokols Nr.17, 10.p.)
PRECIZĒTI
Ar Apes novada domes
28.02.2019. lēmumu Nr.21
(protokols Nr.3, 1.p.)
Apes novada domes 27.12.2018. saistošie noteikumi Nr. 10/2018
„Par Apes novada pašvaldības neapbūvētas zemes nomu”
Izdoti saskaņā ar
Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija
noteikumiem Nr.350
„Publiskas personas zemes nomas
un apbūves tiesības noteikumi”
31.punktu
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Apes novada pašvaldībai (turpmāk – Pašvaldība) ir
tiesības noteikt lielāku nomas maksu par Pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu
zemesgabalu vai tā daļu (turpmāk – zemesgabals).
2. Zemesgabala, kas tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma „Par
zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 7. pantam ar nosacījumu, ka nomnieks
zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā
atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, nomas maksa gadā ir 1,5% no
zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 7.00 (septiņi euro,00 centi).
3. Zemesgabala, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar
nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai
samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā
komercdarbības atbalsts, nomas maksa gadā ir 1,5% no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne
mazāk kā EUR 7.00 (septiņi euro,00 centi).
Apes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Par Apes novada domes 27.12.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 10/2018
„Par Apes novada pašvaldības neapbūvētas zemes nomu”
Paskaidrojuma
raksta
Informācija
sadaļas
Projekta nepieciešamības
1) Ar šobrīd spēkā esošajiem Apes novada pašvaldības 2015.gada
pamatojums
29.janvāra saistošos noteikumiem Nr.1/2015, kas precizēti ar Apes
novada domes lēmumu 26.03.2015. „Par neapbūvētu, Apes novada
pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas
noteikšanas kārtību” pašvaldības dome ir noteikusi, par kādiem
gadījumiem maksājama lielāka maksa par pašvaldībai piederošu vai
piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu nomu, nekā to paredz Ministru
kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 735 “Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” (turpmāk – Noteikumi Nr. 735)
18.punkts.
2) 2018. gada 01. jūlijā stājās spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi
Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
notiekumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 350) ar kuru spēkā stāšanās brīdi
atzīti par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra
noteikumi Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”.
3) Noteikumu Nr. 350 139. punktā noteikts, ka pašvaldības izvērtē
saskaņā ar Noteikumu Nr. 735 18. punktu izdotos pašvaldību saistošos
noteikumus un, ja nepieciešams, līdz 2019. gada 1. janvārim izdod
jaunus saistošos noteikumus.
4) Noteikumu Nr. 350 31. punkts nosaka tiesības pašvaldībai savos
saistošajos noteikumos noteikt lielāku nomas maksu par pašvaldības
neapbūvētajiem zemesgabaliem, nekā minēts Noteikumu Nr.350 30.2.
un 30.3. apakšpunktā.
Īss projekta satura izklāsts
Ar šiem saistošajiem noteikumiem paredzēti divi gadījumi, kādos
pašvaldība par tai piederošajiem vai piekrītošajiem neapbūvētajiem
zemesgabaliem noteiks lielāku nomas maksu, nekā tas noteikts
Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.2. un 30.3.
apakšpunktā, nosakot, ka:
1. par neapbūvēta zemesgabala, kas tiek izmantots personisko
palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma „Par zemes reformu
Latvijas Republikas lauku apvidos” 7. pantam ar nosacījumu, ka
nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību,
kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts
nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, nomu gadā –
1,5% no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 7.00
(septiņi euro,00 centi) gadā;
2. par neapbūvēta zemesgabala, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā
sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks
neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai
samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam
kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, nomu gadā – 1,5% no
zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 7.00 (septiņi
euro,00 centi).
Nomas maksas apmērs būtiski neatšķirsies no šobrīd spēkā esošajām
pašvaldības domes noteiktajām nomas maksām.
Informācija par plānoto
Saistošie noteikumi budžetu neietekmēs.
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
Informācija par plānoto
Saistošo noteikumi šo jomu neskar.

projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Visas personas, kuras skar apstiprināto saistošo noteikumu
piemērošana, var vērsties Apes novada pašvaldībā, Stacijas ielā 2, Apē,
Apes novadā.
Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Apes novada pašvaldības 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:
2019.gada 28.februārī

Sēdes protokols Nr. 3, 2.p.
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 22
Apē

Par Apes novada domes 28.02.2019. saistošo noteikumu Nr.2/2019 „Apes novada teritorijas,
apstādījumu kopšanas un ēkas/būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” apstiprināšanu
Apes novada pašvaldības dome (turpmāk – pašvaldība) 2018.gada 25.oktobrī apstiprināja
saistošos noteikumus Nr.9/2018 „Par teritorijas un būvju uzturēšanu un kopšanu Apes novadā”
( turpmāk – saistošie noteikumi Nr.9/2018), kas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai (turpmāk - ministrija), ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 45.panta otrajā daļā noteikto,
elektroniski nosūtīti vēstulē Nr.13-12-1/427 2018.gada 29.oktobrī, ievērojot prasības elektronisko
dokumentu nosūtīšanā.
Likuma „Par pašvaldībām”45.panta otrajā daļā ir noteikts, ka ministrija ne vēlāk kā mēneša
laikā no saistošo noteikumu saņemšanas izvērtē pašvaldības pieņemto saistošo noteikumu
tiesiskumu un nosūta pašvaldībai attiecīgu atzinumu. Pašvaldība no ministrijas līdz 2018.gada
29.novembrim atzinumu par 29.10.2018. elektroniski nosūtītajiem saistošajiem noteikumiem
nesaņēma, līdz ar to, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 45.panta trešajā daļā noteikto, ka
pašvaldība var publicēt apstiprinātos saistošos noteikumus, ja pašvaldībai likumā noteiktajā termiņā
ministrijas atzinums nav nosūtīts – ne vēlāk kā mēneša laikā -, saistošie noteikumi Nr.9/2018 tika
publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā „Apes novada ziņas” decembra izdevumā un tie stājās
spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas. Saistošie noteikumi netika publicēti Apes novada
pašvaldības mājas lapā, kā arī tiek norādīts, ka līdz ministrijas atzinuma saņemšanas un pēc tā
saņemšanas, šo saistošo noteikumu tiesiskais regulējums nav piemērots praksē, līdz ar to pašvaldība
nav veikusi prettiesiskas darbības, kas varētu radīt kaitējumu trešajai personai.
Pašvaldība 2018.gada 6.decembrī saņēma ministrijas atzinumu par pašvaldības 29.10.2018.
nosūtītajiem saistošajiem noteikumiem Nr.9/2018, kuros norādīts, ka nepieciešams pārskatīt
iepriekš minētos saistošos noteikumus un nodrošināt to atbilstību normatīvo aktu prasībām.
Izvērtējot ministrijas atzinumā ietvertos iebildumus, pašvaldība piekrīt ministrijas atzinumam
un, ka nepieciešams saistošos noteikumus precizēt. Ņemot vērā, ka saistošie noteikumi Nr.9/2018
tika publicēti kārtībā kādā noteikta likuma „Par pašvaldībām” 45.panta trešajā daļā, tomēr publicēto
saistošo noteikumu tiesiskais regulējums kopš to publicēšanas brīža nav piemērots praksē, kā arī,
ievērojot ministrijas atzinumā ietverto, nepieciešams pieņemt jaunu saistošo noteikumu redakciju,
ar kuru tiktu atzīta par spēku zaudējušu 25.10.2018. domes sēdē apstiprinātā saistošo noteikumu
Nr.9/2018 redakcija.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”, 41.panta pirmās daļas 4.punktu, 43.panta pirmās
daļas 5., 6. un 9.punktu, 45.panta ceturto daļu, Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksa 5.pantu,
Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 158.2.apakšpunktu,
Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 21.02.2019. sēdes lēmumu (prot. Nr.2,
2.p.), Apes novada dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2/2019 „Apes novada teritorijas, apstādījumu kopšanas un
ēkas/būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” un to paskaidrojuma rakstu saskaņā ar pielikumu.

2. Uzdot Kancelejas vadītājai Ivetai Indriksonei 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.
Pielikumā:
Saistošie noteikumi Nr.2/2019 „Apes novada teritorijas, apstādījumu kopšanas un ēkas/būvju
uzturēšanas saistošie noteikumi” uz 5 lpp. un paskaidrojuma raksts uz 2 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:
Apē
APSTIPRINĀTI
Ar Apes novada domes
28.02.2019 sēdes lēmumu Nr.22
(prot.Nr.3, 2 p.)
Apes novada domes 28.02.2019. saistošie noteikumi Nr.2 /2019
„Apes novada teritorijas, apstādījumu kopšanas un ēkas/būvju uzturēšanas saistošie
noteikumi”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43. panta pirmās daļas 5., 6. un 9.punktu,
Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr.500
„Vispārīgie būvnoteikumi” 158.2., 159.2. apakšpunktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā kopjama Apes novada teritorija,
tajā skaitā apstādījumi, un uzturamas tajā esošās ēkas/būves, nodrošinot sanitāro tīrību, teritorijas
sakoptību un apstādījumu aizsardzību.
2. Lietoto terminu skaidrojums:
2.1. Īpašumam piegulošā publiskā lietošanā esošā teritorija – publiskā lietošanā esoša
teritorija, t.sk. gājēju ietves (izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvjus, caurtekas
vai zālājus līdz brauktuves malai), kas robežojas ar nekustamo īpašumu, līdz ietves
tuvākajai malai (uz ceļiem, kur ir īpaši atzīmēta gājēju zona) vai līdz brauktuves tuvākajai
malai (uz ceļiem, kur nav īpaši atzīmēta gājēju zona), bet ne tālāk kā 5 m no zemesgabala
robežas);
2.2. Zālājs – ar zālaugiem dabiski apaugusi zemes platība, apbūvei paredzēta teritorija,
izņemot 2.3.punktā atrunātos gadījumus;
2.3. Zāliens – ar zālaugiem apaugusi un kopta teritorija, neatkarīgi no īpašumpiederības, kā arī
teritorija ielu sarkanajās līnijās, apbūvēta teritorija un sabiedriskās teritorijas (parki, skvēri,
laukumi utt.);
2.4. Apstādījumi – visas ar augiem dabiskā vai mākslīgā ceļā apaugušas platības ārpus meža
zemes, kurās neiegūst produkciju (pārtiku, koksni, ziedus u.c.) realizācijai;
2.5. Publiski apstādījumi – visas ar augiem dabīgi apaugušas vai mākslīgi apaudzētas
teritorijas, kas atrodas Apes novada teritorijas publiskajā ārtelpā (ielu apstādījumos,
laukumos, parkos, skvēros u.c.), un bez ierobežojuma pieejamas sabiedrībai.
3. Noteikumi ir saistoši visām juridiskām un fiziskām personām neatkarīgi no tā, vai nekustamais
īpašums ir valdījumā un ir reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā vai
zemesgrāmatā.

II. Nekustamo īpašumu piegulošo publisko teritoriju uzturēšana un kopšana
4. Nekustamā īpašuma un tam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas uzturēšanu un
kopšanu nodrošina:
4.1. nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs;
4.2. būves īpašnieks, ja nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala un būves, kas pieder
dažādām personām, un, ja saskaņā ar zemes nomas līgumu nav noteikta cita kārtība.
Gadījumā ja būves īpašnieks nav noskaidrojams, nekustamā īpašuma un tam piegulošās
teritorijas kopšanu nodrošina zemes īpašnieks;
4.3. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieks, ja nekustamā īpašuma sastāvā ir
daudzdzīvokļu māja.
5. Šo noteikumu 4.punktā minētās personas nodrošina:
5.1.Nekustamā īpašuma teritorijās:
5.1.1. teritorijas sakopšanu;
5.1.2. zāliena vai zālāju nopļaušanu;
5.1.3. apstādījumu uzturēšanu.
5.2. Nekustamam īpašumam piegulošās publiskās lietošanas teritorijās:
5.2.1. teritorijas sakopšanu;
5.2.2. zāliena nopļaušanu;
5.2.3. attīrīšanu no sniega.
6. Noteikumu šīs nodaļas izpratnē:
6.1. regulāra zāliena nopļaušana nozīmē zāles pļaušanu, nepieļaujot, ka zāles vidējais garums
pārsniedz 30 cm;
6.2. Apes pilsētas un Apes novada ciemu teritorijās zālāja pļaušana nozīmē zāles pļaušanu un
savākšanu ne retāk kā divas reizes gadā, pirmā reize līdz 22.jūnijam, otrā reize līdz
30.jūlijam;
6.3. citās Apes novada pagastu teritorijās paredzot zālāju pļaušanu un savākšanu vismaz vienu
reizi gadā ne vēlāk kā līdz 30.jūlijam;
6.4. nokritušo lapu, nokaltušo augu un zaru savākšanu pēc nepieciešamības;
6.5. koku un krūmu zaru apzāģēšanu, ja tie traucē gājēju pārvietošanos pa ietvēm (apzāģējot
traucējošos zarus līdz 2 m augstumam) un, ja tie traucē autotransporta pārvietošanos pa
brauktuvēm (apzāģējot traucējošos zarus līdz 4,5 m augstumam);
6.6. pēc šo noteikumu 6.5.apakšpunktā minēto darbu pabeigšanas nodrošina īpašumam
piegulošās publiskās lietošanā esošās teritorijas sakopšanu (jāaizvāc zari, jāuzber auglīga
augsne un jāiesēj zāle vai jāatjauno stādījumi);
6.7. teritorijas sakopšana nozīmē tīrības uzturēšanu, nepieļaujot būvgružu, zaru, lapu vai
atkritumu uzkrāšanos;
6.8. attīrīšana no sniega nozīmē sniega un ledus kārtas notīrīšanu līdz cietajam segumam pēc
nepieciešamības;
6.9. kaisīšana ar pretslīdes materiālu nozīmē regulāru kaisīšanu ar smiltīm vai smilts – sāls
maisījumu. Ielu kaisīšana jāveic ar smilts – sāls maisījumu atbilstoši pielietojamās tehnikas
paredzētai tehnoloģijai. Aizliegts kaisīt ar izdedžiem, dubļiem, pelniem, melnzemi un
citiem nepiemērotiem materiāliem.
7. Sniega un apledojuma laikā sniega tīrīšanu no ielām, laukumiem un ietvēm katru dienu vēlams
nodrošināt līdz plkst. 8.00 vai 12 stundu laikā pēc sniega snigšanas beigām, atkarībā no attiecīgās
ielas vai ceļa ziemas uzturēšanas klases. Ielu un ietvju attīrīšana jāveic līdz cietajam segumam:
7.1. apledojuma laikā, lai novērstu slīdēšanu, nepieciešams nodrošināt regulāra cietā seguma
ietvju, brauktuvju, ielu, laukumu kaisīšana ar pretslīdes materiāliem;
7.2. grantēto un bez cietā seguma ietvju, brauktuvju, ielu, laukumu kaisīšana ar pretslīdes
materiāliem jānodrošina pēc nepieciešamības, bet ne vēlāk kā 12 stundu laikā pēc sniega
snigšanas beigām.
8. Nedrīkst apzināti sniegu un ledu novietot uz brauktuves, kas ir attīrīta no sniega, kā arī
sabiedriskā transporta pieturvietās un apstādījumos, bet tas jānovieto valnī gar ielas vai ietves malu.

Ielu krustojumos sniega valnī starp brauktuvi un gājēju ietvi attīrītai joslai jābūt ne šaurākai par 1,0
metru. Ielās un brauktuvēs ar platumu mazāku par 5 m atļauts sniega valni iestumt grāvī.
9. Tīrot sniegu un ledu, jānodrošina ielu/ceļu komunikāciju un ielai/ceļam piekrītošo būvju un
apstādījumu saudzēšana.
10. Par sniega izvešanu, kas tiek realizēta pēc nepieciešamības, ir atbildīgas noteikumu 4.punktā
minētās personas.
11. Pašvaldībai piederošo infrastruktūras objektu, grāvju, caurteku un sabiedriskā transporta
pieturvietu sanitāro tīrību un uzturēšanu kārtībā nodrošina pašvaldība.
12. Vietās, kur pašvaldība veic mehanizētu ietvju attīrīšanu no sniega, pašvaldība nodrošina
iebrauktuvju un kāpņu attīrīšanu no sniega, kā arī pretslīdes materiālu kaisīšanu.
13. Ēku pagalmos un piegulošās teritorijās sausās lapas, zarus u.c. organiskos atkritumus drīkst
dedzināt nelielos daudzumos, ievērojot ugunsdrošības noteikumus, nenodarot kaitējumu lieliem
kokiem un apstādījumiem. Mazsaimniecību teritorijās un lauksaimniecībā izmantojamās zemēs
organiskos atkritumus drīkst dedzināt, ievērojot ugunsdrošības noteikumus, nenodarot kaitējumu
lieliem kokiem un apstādījumiem.
14. Noteikumu 13.punktā atrunātajā kārtībā atkritumu dedzināšana ir pieļaujama tikai nekustamā
īpašnieka (īpašnieku), tiesiskā valdītāja (valdītāju) vai lietotāja (lietotāju) klātbūtnē. Nav pieļaujama
atkritumu dedzināšana laika periodā, kuru pašvaldība ir pasludinājusi par ugunsnedrošu.
15. Pašvaldība nodrošina piegulošo teritoriju kopšanu pie tiem nekustamajiem īpašumiem, kuru
īpašnieki vai tiesiskie valdītāji vecuma, slimības, invaliditātes (1. un 2. grupas invalīdi) vai citu
objektīvu iemeslu dēļ nevar izpildīt šajos noteikumos uzliktos pienākumus, un īpašumā savu
dzīvesvietu nav deklarējusi vai faktiski nedzīvo neviena darbspējīga persona. Apes novada
pašvaldībai šajā punktā noteiktais pienākums iestājas, ja persona pirms šajos noteikumos tai
noteikto pienākumu izpildes termiņa iestāšanās ir iesniegusi rakstveida iesniegumu ar lūgumu veikt
īpašumam piegulošās teritorijas sakopšanu, pievienojot dokumentus, kas pamato attiecīgo apstākļu
iestāšanos, un persona atbilst šajā punktā noteiktajiem kritērijiem. Iesniegumus izskata un lēmumus
par īpašumam piegulošās teritorijas sakopšanu vai atteikumu pieņem Apes novada domes
izpilddirektors.
16. Apes novada pašvaldības teritorijā ierīkotajās un publiski pieejamajās bērnu smilšu kastēs,
zemes gabala, uz kura novietota smilšu kaste, īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam, ir jānodrošina
tajās esošās smilts nomaiņu pirms vasaras sezonas.
17. Publisko apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību Apes novada administratīvajā teritorijā
pārrauga Apes novada pašvaldības aģentūra „Komunālā saimniecība” (turpmāk – Komunālā
saimniecība) un Apes novada domes Vides komisija.
18. Publisko apstādījumu teritorijā aizliegts:
18.1. bojāt zālienus, krūmus un puķu stādījumus;
18.2. novietot transportlīdzekli zālienā vai ielu zaļajā zonā;
18.3. kurināt ugunskurus, grilēt, rīkot piknikus, būvēt teltis publiskajos apstādījumos izņemot
speciāli tam paredzētās vietās;
18.4. izrakt augus, plūkt ziedus, ievākt augļus, ogas, izņemot šim nolūkam īpaši paredzētās
teritorijās.

19. Apes novada teritorijā aizliegts:

19.1. glabāt taru, malku, metāllūžņus un citus priekšmetus uz ietvēm, brauktuvēm un
priekšpagalmos, sarkano līniju zonās, kā arī citās koplietošanas vietās;
19.2. uzglabāt būvmateriālus un iepakojumu priekšdārzos (priekšpagalmos) veidos, kas
neatbilst ugunsdrošības prasībām, vai radot neērtības citām personām;
19.3. glabāt un uzkrāt nolietotus transportlīdzekļus, to vrakus un daļas, tam neparedzētās vietās,
tajā skaitā priekšdārzos un pagalmos, kas vērsti uz publisko ārtelpu, izņemot
komercsabiedrību teritorijās, kuras nodarbojas ar transportlīdzekļu remontu un utilizāciju,
ja tās ir nožogotas atbilstoši Apes novada teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumiem.
III. Prasības ēku/būvju fasādēm un citām ārējām konstrukcijām
20. Par ēkas/būves uzturēšanu atbild nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs,
nodrošinot:
20.1. ēkas/būves fasādes un citu ārējo konstrukciju tehniskā stāvokļa vai ārējā izskata atbilstību
normatīvo aktu prasībām;
20.2. sniega un ledus, arī lāsteku periodisku notīrīšanu no ēkas fasādes, jumta dzegām, ūdens
notekcaurulēm, lodžijām un balkoniem ziemas periodā un atkušņa laikā, lai nepieļautu
lāsteku veidošanos, ledus un sniega krišanu no ēkas jumta, dzegām, ūdens notekcaurulēm,
lodžijām un balkoniem, kur tas apdraud garāmgājēju veselību un dzīvību un
transportlīdzekļu drošību. Veicot iepriekš minētās darbības, norobežo bīstamo vietu gājēju
un transportlīdzekļu drošībai, vai arī, veic citas atbilstošus drošības pasākumus, un
nekavējoties veic ietves sakopšanu pēc šajā punktā minēto darbību izpildes.
21. Pilsētvides ainavas un ainaviski vērtīgās teritorijas uzturēšanas prasības ēku/būvju fasādēm un
citām ārējām konstrukcijām (tai skaitā logu, durvju, balkonu, lodžiju, izkārtņu un citu ārējo
konstrukciju) paredz to uzturēšanu tādā tehniskā un vizuālā kārtībā, kas atbilst ēkas/būves
arhitektoniskajam veidolam, nedegradē vidi un nebojā apkārtesošo pilsētvides ainavu un ainaviski
vērtīgo teritoriju, netraucē uztvert kultūrvēsturiskos pieminekļus, neizjauc kultūrvēsturiskās vides
tēlu un kultūrvēsturisko vērtību kopuma radīto noskaņu, tāpēc to īpašnieks vai tiesiskais valdītājs:
21.1. nepieļauj ēku/būvju fasādes un citu ārējo konstrukciju nokrišanu vai sabrukšanu;
21.2. nepieļauj būtiskus bojājumus ēku/būvju lietusūdens novadīšanas sistēmu elementos,
caurrūsējumu, detaļu neesamību, detaļu deformāciju vai līdzīgus bojājumus;
21.3. novērš plaisas ēku/būvju sienās;
21.4. saskaņojot ar Būvvaldi (pašvaldības būvvaldes, ar kuru Apes novada pašvaldībai slēgts
deleģēšanas līgums par funkciju veikšanu) (turpmāk – Būvvalde) demontē funkcionalitāti
zaudējušus būvju elementus, kas nav nesošās konstrukcijas un potenciāli neietekmē
ēku/būvju konstruktīvo noturību;
21.5. likvidē ēku/būvju konstrukcijās vai uz arhitektoniskajiem elementiem augošus krūmus,
kokus vai sūnas;
21.6. nepieļauj ēku/būvju apdares materiālu plaisāšanu, nodrupšanu, koroziju, satrupēšanu,
eroziju;
21.7. neapdzīvotās vai saimnieciskajai darbībai neizmantotās ēkās/būvēs (tajā skaitā daļēji
apdzīvotās ēkās/būvēs) nodrošina logu un durvju noslēgšanu tā, lai nebojātu ainavu un
novērstu nepiederošu personu iekļūšanu un uzturēšanos;
21.8. neizvieto uz ēkām/būvēm dekoratīvos pārsegus, izņemot šo noteikumu 22.punktā
paredzēto gadījumu.
22. Uz ēkas/būves, kura ir vidi degradējoša vai ainavu bojājoša, ar Būvvaldes atļauju var izvietot
dekoratīvo pārsegu, ievērojot, ka tajā ir respektēts būves arhitektoniskais risinājums, kas attēlots ar
grafiskiem līdzekļiem labā dizaina kvalitātē, krāsu risinājums atbilst arhitektoniskajam stilam un
iekļaujas apkārtesošajā pilsētvides ainavā.
23. Lai saņemtu atļauju dekoratīvā pārsega izvietošanai, īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs
iesniedz Būvvaldē rakstisku iesniegumu, kuram pievieno:

23.1. ēkas/būves tehniskās apsekošanas atzinumu, kas sagatavots ne agrāk kā vienu gadu no tā
iesniegšanas brīža;
23.2. dekoratīvā pārseguma skici.
24. Laika posmu, uz kuru tiek izsniegta atļauja dekoratīvā pārsega izvietošanai, nosaka Būvvalde.
IV.Saistošo noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu
25. Kontrolēt noteikumu izpildi, ierosināt administratīvā akta, kas uzliek adresātam par pienākumu
izpildīt noteiktu darbību izdošanu un sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus atbilstoši savai
kompetencei, ir tiesīgi:
25.1. Apes novada pašvaldības administratīvās lietvedības inspektors un par šo noteikumu III
nodaļā minētajām prasībām piesaistot Būvvaldi;
25.2. Pašvaldības policijas amatpersonas (pašvaldības policijas, ar kuru Apes novada
pašvaldībai slēgts deleģēšanas līgums par funkciju veikšanu).
26. Gadījumos, kad atbildība par šajos saistošajos noteikumos noteikto prasību neievērošanu
paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, tiek piemērota attiecīgā Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa norma.
27. Par šo noteikumu prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai piemēro naudas sodu fiziskām
personām – no 5 līdz 200 euro, bet juridiskām personām – no 30 līdz 1000 euro.
28. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata un lēmumu pieņem Apes novada pašvaldības
Administratīvā komisija. Apes novada pašvaldības Administratīvās komisijas pieņemto lēmumu
administratīvā pārkāpuma lietā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
V. Noslēguma jautājums
29. Atzīt par spēku zaudējušiem Apes novada domes 25.10.2018. saistošos noteikumus Nr.9/2018
„Par teritorijas un būvju uzturēšanu un kopšanu Apes novadā”.

Apes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Apes novada domes 28.02.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.2/2019
„Apes novada teritorijas, apstādījumu kopšanas un ēkas/būvju uzturēšanas saistošie
noteikumi”
Paskaidrojuma
raksta
Informācija
sadaļas
7. Projekta nepieciešamības
Saistošie noteikumi „Apes novada teritorijas, apstādījumu kopšanas
pamatojums
un ēkas/būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” (turpmāk – saistošie
noteikumi) izstrādāti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta
pirmās daļas 5., 6. un 9. punktu, kuros noteikts, ka pašvaldība ir
tiesīga izdot saistošos noteikumus par namu un to teritoriju un būvju
uzturēšanu, par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam pieguļošas
publiskā lietošanā esošās teritorijas (gājēju ietves (izņemot sabiedriskā
transporta pieturvietas), grāvji, caurtekas vai zālāji līdz brauktuves
malai) kopšanu, kā arī par pilsētas teritorijas labiekārtošanu, zaļumu
stādījumu uzturēšanu un aizsardzību, paredzot administratīvo
atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos.
Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksa 5.pantu
pašvaldībai ir tiesības paredzēt administratīvo atbildību par to
pārkāpšanu likumā „Par pašvaldībām” noteiktajos gadījumos.
Prasības būvju fasādēm pilsētvides ainavas uzturēšanai
izstrādātas saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta
noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 158.2.apakšpunktu.
Spēkā esošais Apes novada pašvaldības saistošo noteikumu
regulējums par teritorijas un būvju uzturēšanu un kopšanu, ir
neprecīzs, jo teritorija ir ciešā sasaistē ar būvēm, tāpēc nepieciešams
jauns un vienots regulējums, kas paredz ne tikai teritorijas uzkopšanu
un uzturēšanu, bet arī būvju uzturēšanu un apstādījumu kopšanu un
uzraudzību, radot vienotus saistošos noteikumus par teritorijas,
ēku/būvju un apstādījumu uzturēšanu un kopšanu Apes novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā.
8. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā kopjama Apes novada
administratīvā teritorija un uzturamas tajā esošās ēkas/būves,
apstādījumi, nodrošinot sanitāro tīrību un teritorijas sakoptību,
paredzot administratīvo atbildību par šo saistošo noteikumu
neievērošanu.
Saistošo noteikumu projektā par pamatu ņemts spēkā esošais
regulējums, svītrojot tiesību normas, kas dublē augstāka juridiskā
spēka normatīvos tiesību aktus, un nodrošinot saistošo noteikumu
atbilstību normatīvo aktu prasībām.
Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais
regulējums, ir novada administratīvās teritorijā esošo nekustamo
īpašumu īpašnieki un to tiesiskie valdītāji. Saistošo noteikumu
regulējums labvēlīgi ietekmēs estētikas, higiēniskas, ekoloģiski tīras,
drošas un ainaviski pievilcīgas vides veidošanu un uzturēšanu novada
administratīvajā teritorijā.
Ar jauno saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudēs Apes
novada domes 2018.gada 25.oktobra saistošie noteikumi Nr.9/2018
„Par teritorijas un būvju uzturēšanu un kopšanu Apes novadā”.
9. Informācija par plānoto
Nav tiešas ietekmes.
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
10. Informācija par plānoto
Nav tiešas ietekmes.
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

11. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

12. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošo noteikumi izpildi un kontroli nodrošinās Būvvalde
(pašvaldības būvvalde, ar ko Apes novada pašvaldībai slēgts
deleģēšanas līgums par funkciju veikšanu), Apes novada pašvaldības
administratīvās lietvedības inspektors, pašvaldības policijas
amatpersonas (attiecīgā pašvaldības policija ar ko Apes novada
pašvaldībai slēgts deleģēšanas līgums par funkciju veikšanu), Apes
novada pašvaldības aģentūra „Komunālā saimniecība”.
Konsultācijas notikušas ar atsevišķam privātpersonām, sabiedrības
iniciatīvas grupām, atsevišķiem uzņēmējiem, zemniekiem un
komersantiem.
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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
2019.gada 28.februārī

Sēdes protokols Nr. 3, 3.p .
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.23
Apē

Par Apes novada domes 28.02.2019. saistošo noteikumu Nr. 3/2019 „Par ielu tirdzniecību un
tirgus statusa piešķiršanas kārtību Apes novadā” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”, 41.panta pirmās daļas 4.punktu, 43.panta pirmās daļas
3.punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 4.punktu, Alkoholisko
dzērienu aprites likuma 8.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem
Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 16.1 punktu,
Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumiem Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas
saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 9.punktu, Latvijas Administratīvo
pārkāpuma kodeksa 5.pantu, Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas
21.02.2019. sēdes lēmumu (prot. Nr.2, 3.p.), Apes novada dome nolemj:
1. Atcelt Apes novada domes 22.03.2018. saistošos noteikumus Nr.4/2018 “Par tirdzniecības
organizēšanu publiskajās vietās Apes novadā”.
2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3/2019 „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas
kārtību Apes novadā” un paskaidrojuma rakstu saskaņā ar pielikumu.
3. Uzdot domes Kancelejas vadītājai Ivetai Indriksonei saistošos noteikumus trīs darba dienu laikā
pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.3/2019 „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas
kārtību Apes novadā” uz 8 lpp., paskaidrojuma raksts uz 1 lpp. un 12 pielikumiem uz 13 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
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APSTIPRINĀTI
Ar Apes novada domes
28.02.2018. sēdes lēmumu Nr. 23
(prot.Nr.3, 3. p.)
Apes novada domes 28.02.2019. saistošie noteikumi Nr.3 /2019
„Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Apes novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 3.punktu,
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 4.punktu,
Alkoholisko dzērienu aprites likuma
8.panta pirmo daļu,
Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā
pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 16.1punktu,
Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumiem Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas
saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 8., 8.1, 9.punktu, 15.8., 19.7. un
26.9.apakšpunktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka:
1.1. publiskās ielu tirdzniecības vietas Apes novada administratīvajā teritorijā;
1.2. 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
1.3. kārtību, kādā izsniedz atļauju ielu tirdzniecībai un ielu tirdzniecības organizēšanai ar
Pašvaldību saskaņotās publiskās vietās;
1.4. kārtību, kādā ar Pašvaldību saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana
un saņemama ielu tirdzniecības atļauja;
1.5. Pašvaldības noteikto nodevu par tirdzniecību publiskā vietā un nodevas likmes;
1.6. ielu tirdzniecības dalībnieka un ielu tirdzniecības organizatora pienākumus kārtības
nodrošināšanai;
1.7. ielu tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas;
1.8. kārtību, kādā saskaņojama ar Pašvaldību alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība
izbraukuma tirdzniecība sabiedrisko pasākumu norises vietās;
1.9. nosacījumus Pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības organizatora
atļaujas darbības apturēšanai uz laiku;
1.10. nosacījumus, kad Pašvaldība ir tiesīga noteikt tirdzniecības dalībniekam maksu par ielu
tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu, ja ielu tirdzniecība tiek organizēta Pašvaldības
īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošā nekustamā īpašumā;
1.11. kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Apes novada

pašvaldību tirgus noteikumus.
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” ( turpmāk – Noteikumi Nr. 440) lietotajiem terminiem.
3. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām 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. Publiskās ielu tirdzniecības vietas Apes novada administratīvajā teritorijā
4. Apes novada administratīvajā teritorijā noteiktas šādas publiskas vietas, kur saskaņā ar spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem un attiecīgu Pašvaldības saskaņojumu var nodarboties ar ielu
tirdzniecību:
4.1. Apes pilsētā un pagastā:
4.1.1. Stāvlaukums pie veikala „Unibode” - Dzirnavu iela 1, Ape, Apes pilsēta, LV-4337;
4.1.2. Stāvlaukums Apes pilsētā - Stacijas ielā pie mājas Nr.7;
4.1.3. Apes pilsētā - Avotu iela, Aptiekas iela, Jaunā iela un Apes pilsētas estrādes
teritorija gadatirgu un pasākumu laikā;
4.1.4. Pie Apes pilsētas kapiem;
4.1.5. Pie Apes meža kapiem.
4.2. Gaujienas pagastā:
4.2.1. Stāvlaukums Gaujienas ciemā pie Gaujienas Mūzikas un mākslas skolas –
“Baznīckalns”, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads;
4.2.2. Gaujienas muižas kompleksa un estrādes teritorija gadatirgu un pasākumu laikā;
4.2.3. Pie Gaujienas kapsētas.
4.3. Virešu pagastā:
4.3.1. Virešu ciemā laukumā pie pagasta pārvaldes ēkas - „Vecvireši”, Virešu pagasts, Apes
novads;
4.3.2. Vidagas ciemā centra stāvlaukumā pie veikala SIA LAR&CO – “Vidaga”, Vidaga,
Virešu pagasts, Apes novads.
4.4. Trapenes pagastā - Trapenes ciema centrā laukumā pie sabiedriskās autobusu pieturvietas.
5. Pašvaldība var noteikt arī citas publiskās tirdzniecības vietas konkrēta pasākuma laikā ar
atsevišķu Apes novada domes lēmumu.
III. Tirdzniecības atļauju izsniegšanas kārtība
6. Lai saņemtu saskaņojumu ielu tirdzniecības vietas iekārtošanai, un saņemtu pašvaldības atļauju
ielu tirdzniecībai, ielu tirdzniecības organizēšanai, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai,
tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators iesniedz Pašvaldībā attiecīgu iesniegumu:
6.1. ielu tirdzniecībai publiskā vietā - 1.pielikums;
6.2. tirdzniecības organizēšanai ielu tirdzniecībai publiskā vietā - 2.pielikums;
6.3. ielu tirdzniecībai pasākuma laikā - 3.pielikums;
6.4. tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā - 4.pielikums;
6.5. tirdzniecībai no transporta līdzekļa - 5.pielikums;
7. 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, LV4337, vai personīgi iesniedzot tos Apes novada domē, Gaujienas, Virešu vai Trapenes pagasta
pārvaldē. Iesniegumam jāpievieno dokuments, kas apliecina tirdzniecības nodevas nomaksu
atbilstoši šiem Noteikumiem.
8. Iesniedzot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus elektroniski, tirdzniecības dalībnieks vai
tirdzniecības organizators, ievēro visus nosacījumus par elektronisko dokumentu noformēšanu.
9. Ja iesniegumam nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti, Pašvaldības izpilddirektors vai
Pašvaldības attiecīgais pagasta pārvaldes vadītājs, 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.
10. Tirdzniecības dalībnieku iesniegumu iesniegšana Pašvaldības organizētam pasākumam vai
organizētai ielu tirdzniecībai tiek uzsākta no brīža, kad tiek paziņots par ielu tirdzniecības vai
pasākuma norises laiku pašvaldības mājas lapā www.apesnovads.lv, un tiek pārtraukta desmit
dienas pirms Pašvaldības organizētā pasākuma vai ielu tirdzniecības norises brīža.
11. Iesniegumu izskata un, saskaņojumu ielu tirdzniecības vietas iekārtošanai, atļaujas ielu
tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai izsniegšanu, vai atteikumu izsniegt saskaņojumu
un atļauju par šo Noteikumu 5.1. apakšpunktā norādītajām publiskajām vietām ielu tirdzniecībai,
izsniedz Pašvaldības izpilddirektors piecu darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža.
12. Iesniegumu izskata un, saskaņojumu ielu tirdzniecības vietas iekārtošanai, atļaujas ielu
tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai izsniegšanu, vai atteikumu izsniegt saskaņojumu
un atļauju par šo Noteikumu 5.2., 5.3. un 5.4. apakšpunktā norādītajām publiskajām vietām ielu
tirdzniecībai, izsniedz Pašvaldības attiecīgās pagasta pārvaldes vadītājs piecu darba dienu laikā no
iesnieguma saņemšanas brīža.
13. Izskatot saņemtos iesniegumus par atļaujas izsniegšanu, Pašvaldības izpilddirektors vai
Pašvaldības pagasta pārvaldes vadītājs, ņem vērā šādus kritērijus pirms atļaujas izsniegšanas:
13.1. tirdzniecības sortiments atbilstoši pasākuma koncepcijai;
13.2. augstas kvalitātes standarta risinājumi sortimentam;
13.3. tirdzniecības dalībnieku skaits atbilstoši pasākuma mērogam;
13.4. ierobežojot tirdzniecības dalībnieku skaitu, priekšroka ir tirdzniecības dalībniekam ar
savdabīgu, neparastu sortimentu;
13.5. tirdzniecības vietā tiek nodrošināts Apes novada attiecīgās teritorijas apbūves
raksturam un mērogam atbilstošs dizaina risinājums;
13.6. tirdzniecības vieta iekārtota tā, lai netiktu bojāta zaļā zona un apstādījumi;
13.7. ja ielu tirdzniecība tiek organizēta Apes novada pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā
valdījumā esošā nekustamā īpašumā un tirdzniecības vietu skaits tirdzniecības
organizēšanas vietā ir ierobežots, priekšrocība tikt iekļautam tirdzniecības dalībnieku
sarakstā ir tirdzniecības dalībniekam, kurš pārdod Noteikumu Nr.440 7.punktā minētās
preces.
14. Pēc atļaujas saņemšanas ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai, pieprasītājs pēc
nodevas samaksas var saņemt šāda parauga atļaujas:
14.1. ielu tirdzniecībai publiskā vietā - 7.pielikums;
14.2. ielu tirdzniecības organizēšanai publiskā vietā - 8.pielikums;
14.3. ielu tirdzniecībai pasākuma laikā - 9.pielikums;
14.4. ielu tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā - 10.pielikums;
14.5. tirdzniecībai no transporta līdzekļa - 11.pielikums.
15. Ielu tirdzniecība vai ielu tirdzniecības organizēšana uzsākama tikai pēc atļaujas ielu tirdzniecībai
vai ielu tirdzniecības organizēšanai saņemšanas un Pašvaldības nodevas samaksas.
16. Ja ielu tirdzniecība tiek organizēta pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā
nekustamajā īpašumā, tirdzniecības organizators ir tiesīgs noteikt tirdzniecības dalībniekam maksu
par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu, kuras apmērs nedrīkst pārsniegt Pašvaldības
nodevu par tirdzniecību publiskās vietās divkāršā apmērā, šādos gadījumos:
16.1. ja pasākuma organizators ir pašvaldība vai pašvaldības iestāde;
16.2. ja par pasākuma rīkošanu ir noslēgts sadarbības līgums ar pašvaldību, projekta
finansēšanas līgums vai vienošanās par saistību izpildi.
IV. Tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas
17. Fiziskā persona, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav
jāreģistrē saimnieciskā darbība, ielu tirdzniecībā ir tiesīga pārdot Noteikumu Nr.440 7.punktā
minētās preces.
18. Juridiskā un fiziskā persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, ielu tirdzniecībā ir tiesīga
pārdot jebkura veida pārtikas un nepārtikas preces.

V. Pašvaldības noteiktās nodevas par tirdzniecību publiskā vietā maksātāji un nodevas likmes
19. Pašvaldības nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras veic ielu tirdzniecību
publiskās vietās Apes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ar Pašvaldības izsniegtu
atļauju.
20. No nodevas par tirdzniecību publiskā vietā samaksas ir atbrīvoti:
20.1. personas ar invaliditāti;
20.2. tirdzniecības dalībnieki (fiziskas personas), kas savu dzīves vietu deklarējuši Apes
novadā;
20.3. tirdzniecības dalībnieki (juridiskas personas), kuru saimnieciskā darbība reģistrēta
Apes novada administratīvajā teritorijā;
20.4. tirdzniecības dalībnieki par tirdzniecību pasākumā, kuru tie, sadarbībā ar Pašvaldību,
veicinājuši tā norisi,vai ir to sponsorējuši;
20.5. personas, kuras veikušas brīvprātīgu ieguldījumu un atbalstu gadatirgu organizācijā un
norisē.
21. Tirdzniecības nodevas objekti un likmes:
Nr.p.k.
Nodevas objekts
Nodeva
EUR/dienā
21.1.
Tirdzniecības dalībniekam par tirdzniecības vietu ielu
tirdzniecībai dienā pasākuma vietā, tai skaitā gadatirgos,
tirgojot:
25.1.1.
pašu ražoto un pašu audzēto lauksaimniecības produkciju, savvaļas
5.00
ogām, sēnēm, augļiem, riekstiem, savvaļas ziediem
21.1.2.
grieztiem ziediem, zariem, no tiem gatavotiem izstrādājumiem,
5.00
Ziemassvētkiem paredzētiem nocirstiem vai podos augošiem
dažādu sugu skuju kokiem
21.1.3.
pārtikas preces un bezalkoholiskos dzērienus
10.00
21.1.4.
rūpnieciski ražotas nepārtikas preces
10.00
21.1.5.
mājamatniecības preces, pašu izgatavotus mākslas priekšmetus,
7.00
lietišķas mākslas un daiļamatniecības izstrādājumus
21.1.6.
pārtikā paredzētie augkopības, lopkopības un svaigi zvejas
5.00
produkti nelielos apjomos, biškopības produkti;
21.1.7.
Pašu audzēto augļu, dārzeņu, ogu, ziedu produkciju, augļu koku un
7.00
ogulāju stādu, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriāli, dēstu
tirdzniecība
21.1.8.
lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvnieku tirdzniecība
7.00
21.1.9.
sabiedriskā ēdināšana bez alkohola
15.00
21.1.10. sabiedriskā ēdināšana, tai skaitā ar alkoholu
20.00
21.1.11. loterijas biļešu tirdzniecība vai produkcijas realizācijas
7.00
degustācija, vai prezentācija
21.1.12. alkoholisko dzērienu tirdzniecība, tai skaitā alus
25.00
21.1.13. alkoholisko dzērienu, kas ir mājražojuma produkts (mājās raudzēti
15.00
vīni ar alkohola tilpuma saturu līdz 18%, pašbrūvēts alus),
tirdzniecība
21.2.
Tirdzniecības dalībniekam par tirdzniecības vietu ielu
tirdzniecībai dienā par vienu tirdzniecības vietu publiskā vietā,
tirgojot:
21.2.1.
pašu ražoto un pašu audzēto lauksaimniecības produkciju, savvaļas
4.00
ogām, sēnēm, augļiem, riekstiem, savvaļas ziediem
21.2.2.
grieztiem ziediem, zariem, no tiem gatavotiem izstrādājumiem,
4.00
Ziemassvētkiem paredzētiem nocirstiem vai podos augošiem
dažādu sugu skuju kokiem
21.2.3.
pārtikas preces un bezalkoholiskos dzērienus
7.00
21.2.4.
rūpnieciski ražotas nepārtikas preces
10.00
21.2.5.
lietotu apģērbu, apavus vai sadzīves priekšmetus
5.00

mājamatniecības preces, pašu izgatavotus mākslas priekšmetus,
7.00
lietišķas mākslas un daiļamatniecības izstrādājumus
21.2.7.
pārtikā paredzētie augkopības, lopkopības un svaigus zvejas
5.00
produkti nelielos apjomos, biškopības produkti;
21.2.8.
pašu audzēto augļu, dārzeņu, ogu, ziedu produkciju, augļu koku un
6.00
ogulāju stādu, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriāli, dēstu
tirdzniecība
21.2.9.
lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvnieku tirdzniecība
5.00
21.2.10. sabiedriskā ēdināšana bez alkohola
15.00
21.2.11. sabiedriskā ēdināšana, tai skaitā ar alkoholu
20.00
21.2.12. loterijas biļešu tirdzniecība vai produkcijas degustācija, vai
7.00
prezentācija
21.2.13. alkoholisko dzērienu (alus, sidrs) tirdzniecība
20.00
21.2.14. alkoholisko dzērienu, kas ir mājražojuma produkts (mājās raudzēti
15.00
vīni ar alkohola tilpuma saturu līdz 18%, pašbrūvēts alus),
tirdzniecība
21.3.
Tirdzniecības dalībniekam par tirdzniecības vietu ielu
tirdzniecībai par vienu tirdzniecības vietu publiskā vietā
vienam mēnesim, tirgojot:
21.3.1.
pašu ražoto un pašu audzēto lauksaimniecības produkciju, savvaļas
8.00
ogām, sēnēm, augļiem, riekstiem, savvaļas ziediem
21.3.2.
pārtikas preces un bezalkoholiskos dzērienus
20.00
21.3.3.
rūpnieciski ražotas nepārtikas preces
20.00
21.3.4.
mājamatniecības preces, pašu izgatavotus mākslas priekšmetus,
16.00
lietišķas mākslas un daiļamatniecības izstrādājumus
21.3.5.
pārtikā paredzētie augkopības, lopkopības un svaigus zvejas
8.00
produkti nelielos apjomos, biškopības produkti
21.3.6.
pašu audzēto augļu, dārzeņu, ogu, ziedu produkciju, augļu koku un
16.00
ogulāju stādu, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriāli, dēstu
tirdzniecība
21.3.7.
lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvnieku tirdzniecība
20.00
21.3.8.
loterijas biļešu tirdzniecība vai produkcijas degustācija, vai
20.00
prezentācija
22. Ja tirdzniecības dalībnieks tirgojas vienā tirdzniecības vietā ar dažāda sortimenta precēm, tad
Pašvaldības nodevas apmērs tiek noteikts pēc lielākās maksas likmes.
23. Nodevas likme ir noteikta par dienu, tā attiecas uz 24 stundu periodu neatkarīgi no tā, vai
tirdzniecība šajā periodā ir vai nav notikusi nepārtraukti.
24. Viena tirdzniecības vieta, par ko tiek noteikta nodeva, ir līdz 15 m2 (piecpadsmit kvadrātmetri)
platībā laukumos, vai līdz 5 (pieci) metri ielas malas garumā.
21.2.6.

VI. Tirdzniecības
nodrošināšanai

dalībnieka

un

tirdzniecības

organizatora

pienākumi

kārtības

25. Tirdzniecības dalībniekam un tirdzniecības organizatoram jāievēro Latvijas Republikā spēkā
esošie tirdzniecību reglamentējošie normatīvie akti un Pašvaldības saistošie noteikumi.
26. Tirdzniecības dalībnieks ir atbildīgs:
26.1. par atļaujā norādīto nosacījumu ievērošanu;
26.2. par saskaņotās tirdzniecības vietas izvietojuma, platības un augstuma ievērošanu;
26.3. par noteikto attālumu, brīvo neaizņemamo teritoriju un piekļuves nodrošināšanu;
26.4. par tīrības un kārtības nodrošināšanu ielu tirdzniecības vietā un 1,5 m rādiusā ap
tirdzniecības vietu, atkritumu urnu izvietošanu;
26.5. par speciālo iekārtu un objektu, kas tiek izmantoti tirdzniecības veikšanai, atbilstību
Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
26.6. 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.

27. Tirdzniecības organizators ir atbildīgs:
27.1. par saskaņoto tirdzniecības vietu skaita un platības patvaļīgu nepalielināšanu;
27.2. par saskaņoto tirdzniecības vietu izvietojuma, platības un augstuma ievērošanu;
27.3. par tīrības un kārtības nodrošināšanu ielu tirdzniecības vietās un atkritumu urnu
izvietošanu.
28. 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.
29. Tirdzniecības dalībnieks ir tiesīgs sākt ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu un montāžas darbus
ne ātrāk kā piecas darba dienas pirms ielu tirdzniecības atļaujā norādītā atļaujas derīguma termiņa
sākuma.
30. Tirdzniecības dalībniekam tirdzniecības vietas sniegšanas vietas demontāža jāveic ne vēlāk kā
piecu darba dienu laikā pēc tirdzniecības atļaujas derīguma termiņa izbeigšanās.
31. Tirdzniecības organizatoram un tirdzniecības dalībniekam aizliegts:
31.1. bojāt vides un apstādījumu elementus;
31.2. 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;
31.3. pārdot dzērienus stikla iepakojumā tirdzniecībai publisko pasākumu laikā;
31.4. aizsegt stacionāru reklāmas objektu;
31.5. neatļautās vietās izvietot slēgtas teltis, noliktavas, nojumes ar nolaižamām sienām vai
cita veida norobežojošas konstrukcijas.
32. Ielu tirdzniecības vietā vai ielu tirdzniecības organizēšanas vietā ir jāatrodas Pašvaldības
izsniegtajai atļaujai.
VII. Izsniegtās atļaujas ielu tirdzniecībai apturēšana uz laiku
33. Pašvaldības izpilddirektors vai Pašvaldības pagasta pārvaldes vadītājs var pieprasīt tirdzniecības
dalībniekam vai tirdzniecības organizatoram pārtraukt darbību un atbrīvot konkrēto darbības vietu
uz laiku un apturēt izsniegtās atļaujas ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai darbību
uz laiku šādos gadījumos:
33.1. sakarā ar Pašvaldībā veicamajiem neatliekamajiem remontdarbiem (ēkas fasādes
remonts, ietves un ielas seguma remonts u.c.);
33.2. sakarā ar paredzētajiem publiskajiem pasākumiem;
33.3. ja tas nepieciešams Pašvaldības projektu realizācijai;
33.4. ja tas rada draudus apmeklētāju drošībai.
34. Ja tiek pieņemts lēmums par atļaujas ielu tirdzniecībai vai tirdzniecības organizēšanas
apturēšanu uz laiku, samaksātā Pašvaldības nodeva netiek atmaksāta.
VIII. Kārtība, kādā tiek saskaņota alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība izbraukuma
tirdzniecībā sabiedriskos pasākumos
35. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises
vietā drīkst veikt tikai ar Pašvaldības atļauju.
36. Pašvaldība izsniedz tirdzniecības atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma
tirdzniecībai sabiedriskos pasākumos – svētkos, koncertos, gadatirgos, sporta vai atpūtas
pasākumos, izklaides un citos līdzīgos pasākumos.
37. Tirdzniecības atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā
sabiedriskos pasākumos izsniedz uz pieprasīto laiku, bet ne ilgāk par pasākuma norises laiku.
38. Tirdzniecības atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā
sabiedriskos pasākumos var saņemt komersanti, kuri ir saņēmuši speciālo atļauju (licenci)
alkoholisko dzērienu tirdzniecībai vai speciālo atļauju (licenci) alus mazumtirdzniecībai, ja tirgo alu
un mazā alkoholisko dzērienu darītava arī gadījumā, ja nav saņemta atsevišķa speciālā atļauja

(licence) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai, lai izbraukuma tirdzniecības laikā sabiedriskā
pasākuma norises vietā tirgotu pašas saražoto vīnu, raudzētos dzērienus un starpproduktus.
39. Tirdzniecības atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā
sabiedriskos pasākumos neizsniedz reliģisko svētku un pasākumu, bērnu un skolēnu svētku un
pasākumu norises vietā.
40. Lai saņemtu tirdzniecības atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma
tirdzniecībā sabiedriskos pasākumos, atļaujas pieprasītājs iesniedz iesniegumu par atļaujas
saņemšanu izbraukuma tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem sabiedrisko pasākumu norises
vietās – 6.pielikums.
41. Iesniegums 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 pārvaldē.
Iesniegumam jāpievieno dokuments, kas apliecina tirdzniecības nodevas nomaksu atbilstoši šiem
Noteikumiem.
42. Iesniedzot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus elektroniski, atļaujas pieprasītājs ievēro
visus nosacījumus par elektronisko dokumentu noformēšanu.
43. Pašvaldības izpilddirektors vai Pašvaldības pagasta pārvaldes vadītājs piecu darba dienu laikā no
iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas izsniedz atļauju alkoholisko
dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībai sabiedriskā pasākumā - 12.pielikums, vai
pieņem lēmumu atteikt to izsniegt.
44. Atļauju var izmantot tikai tas komersants, kuram tā ir izsniegta, un tas nav tiesīgs nodot to citai
personai.
45. 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.
IX. Tirgus statusa piešķiršanas kārtība
46. Tirgus statusa piešķiršanai iesniedzams pieteikums, ietverot tajā šādu informāciju:
46.1. informācija par tirgus pārvaldītāju – fiziskās personas vārds, uzvārds un nodokļu
maksātāja reģistrācijas kods vai juridiskās personas nosaukums (firma) un nodokļu
maksātāja reģistrācijas kods;
46.2. plānotais tirgus nosaukums, kurā tirgus pārvaldītājs ir plānojis uzsākt darbību, tā
atrašanās vieta un teritorijas robežas.
47. Noteikumu 46.punktā minētajam pieteikumam jāpievieno šādi dokumenti:
47.1. plānotās tirgus darbības vietas īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinošs dokuments;
47.2. tirgus plāns un tirdzniecības vietu izvietojums, izmēru un skaitu;
47.3. tirgus izveides un darbības koncepciju, kurā norādīts realizējamais preču sortiments,
plānotais nodarbināto skaits;
47.4. tirgus noteikumi;
47.5. dokumenti, kas apliecina visu tirgus projektā paredzēto izveidošanas un iekārtošanas
darbu izpildi.
48. Ja pieteikumam nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti, Apes novada dome nosaka
termiņu trūkumu novēršanai, par to paziņojot pieteicējam. Ja pieteicējs Pašvaldības noteiktajā
termiņā nav iesniedzis pieprasītos dokumentus, pieteikums tiek atstāts bez izskatīšanas.
49. Lai saskaņotu tirgus noteikumus, tirgus pārvaldītājs, atbilstoši izstrādātos tirgus noteikumus
iesniedz divos eksemplāros Pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā - Stacijas iela 2, Ape, Apes
novads.
50. 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.
51. Lēmumu par jauna tirgus izveidošanas lietderību Pašvaldības administratīvajā teritorijā, tirgus
atrašanās vietu un to teritorijas robežas noteikšanu, kā arī par tirgus statusu piešķiršanu pieņem
Apes novada dome.
52. Tirgus statusu nepiešķir šādos gadījumos:

52.1. ja tirgus statusa piešķiršanai sniegtas nepatiesas ziņas;
52.2. ja nav iesniegti visi Noteikumu 47.punktā minētie dokumenti;
52.3. ja ir konstatēts, ka nav izpildīti visi tirgus projektā paredzētie izveidošanas un
iekārtošanas darbi;
52.4. ja ir konstatēts, ka nav lietderīgi izveidot Pašvaldībā jaunu tirgu.
53. Lēmumu par tirgus statusa atcelšanu pieņem Apes novada dome un par to nekavējoties paziņo
tirgus pārvaldītājam.
54. Pašvaldība ir tiesīga atcelt tirgus statusu, ja:
54.1. saņemts tirgus pārvaldītāja iesniegums par tirgus statusa atcelšanu;
54.2. izbeigta tirgus darbība;
54.3. saņemts zemes teritorijas, kurai piešķirts tirgus statuss, īpašnieka iesniegums par tirgus
statusa atcelšanu;
54.4. tiek konstatēts, ka tirgus pārvaldītājs nenodrošina normatīvajos aktos noteikto prasību
ievērošanu vai, ka nav novērsti uzraudzības un kontroles institūciju atklātie pārkāpumi.
X. Administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu un noteikumu izpildes kontrole
55. Par ielu tirdzniecības un tirgus nosacījumu noteikumu pārkāpumiem personas saucamas pie
administratīvās atbildības, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
56. Par šo Noteikumu neievērošanu sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu un piemērot
naudas sodu ir tiesīgi pašvaldības policijas darbinieki (attiecīgā pašvaldības policija ar ko Apes
novada pašvaldībai slēgts deleģēšanas līgums par funkciju veikšanu) un Apes novada pašvaldības
administratīvās lietvedības inspektors.
57. Par šo Noteikumu 26., 27. un 31.punkta prasību neievērošanu tiek piemērots brīdinājums vai
naudas sods – fiziskām personām no 5 euro līdz 150.00 euro, juridiskām personām no 70.00 euro
līdz 800.00 euro.
58. Noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli veic pašvaldības policijas darbinieki un Apes
novada pašvaldības administratīvās lietvedības inspektors.
XI. Administratīvo aktu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
59.Apes novada pašvaldības izpilddirektora vai Apes novada pašvaldības attiecīgās pagasta
pārvaldes vadītāja izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Apes novada domē.
60.Apes novada domes izdoto administratīvo aktu vai tās faktisko rīcību var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Apes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Apes novada domes 28.02.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 3 /2019
„Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Apes novadā”
1. Projekta
Saistošie noteikumi paredz vienotas prasības ielu tirdzniecības un
nepieciešamības
tirdzniecības organizēšanas vietas saskaņošanai publiskās vietās ar
pamatojums
pašvaldību un rada nepieciešamību pašvaldībai izdot atbilstošas
atļaujas. Projekts nepieciešams, lai izpildītu Alkoholisko dzērienu
aprites likuma 8.panta pirmajā daļā 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 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
Saistošie noteikumi paredz kārtību, kādā ar pašvaldību jāsaskaņo
izklāsts
tirdzniecības vietas iekārtošana un tiek izsniegta atļauja ielu
tirdzniecības veikšanai vai ielu tirdzniecības organizēšanai Apes
novada administratīvajā teritorijā publiskās vietās, kā arī ielu
tirdzniecības vietas un realizējamās preču grupas ielu tirdzniecības
ietvaros. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā saņemama
pašvaldības atļauja ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības
organizēšanai ar pašvaldību saskaņotajā ielu tirdzniecības vietā,
kārtību, kādā jāsaskaņo sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu
sniegšana un tiek izsniegta ielu tirdzniecības atļauja, kārtību, kādā tiek
saskaņota alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība izbraukuma
tirdzniecība sabiedriskos pasākumos, prasības tirdzniecības
dalībniekiem, organizatoriem kārtības nodrošināšanai, nosacījumus
ielu tirdzniecības dalībniekam, organizatoram izsniegtās atļaujas
darbības apturēšanai uz laiku vai tās anulēšanai, un kārtību, kādā tiek
piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar pašvaldību
tirgus noteikumus.
3. Informācija par
Pašvaldības budžets būtiski netiks ietekmēts, tomēr tiks iekasēta
plānoto projekta ietekmi pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskajās vietās.
uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi paredz atvieglotu procedūru pašvaldības atļaujas
saņemšanai ielu tirdzniecības un ielu tirdzniecības organizēšanai ar
Pašvaldību saskaņotajās 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 vai tirdzniecības organizators ir tiesīgs vērsties pašvaldībā,
iesniedzot iesniegumu un pievienojot nepieciešamos dokumentus.
Pašvaldība saistošajos noteikumos un normatīvajos aktos paredzētajā
kārtībā izskata iesniegtos dokumentus, un izsniedz attiecīgu atļauju vai
pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju. Par saistošo noteikumu
piemērošanu var vērsties pašvaldībā.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Nav attiecināms.
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1.pielikums
Apes novada domes 28.02.2019. saistošiem noteikumiem Nr. 3/2019
“Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Apes novadā”
( fiziskās personas vārds, uzvārds, juridiskās personas nosaukums)

(fiziskās personas deklarētā adrese juridiskās personas juridiskā adrese)

(juridiskās personas nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, fiziskās personas personas kods vai nodokļu
maksātāja reģistrācijas kods)

(kontaktpersona, tālruņa numurs)

APES NOVADA PAŠVALDĪBAI
Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337
vai
APES NOVADA PAŠVALDĪBAS PAGASTA PĀRVALDEI
_____________________________________________________
_____________________________________________________
20____.____._______________

IESNIEGUMS
atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai publiskā vietā
Lūdzu izsniegt atļauju tirdzniecībai ielu tirdzniecības vietā
no

līdz

(tirdzniecības vietas adrese)
(datums)
(datums)
Laikā
no plkst.
.
līdz plkst.
.
Paredzētā
tirdzniecības
vieta,
vēlamā
tās
platība,
iekārtojums
un
vizuālais
izskats:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________
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 apliecināts situācijas plāns vai zemes robežu plāns, kurā (atbilstoši mērogam)
iezīmēta tirdzniecības vieta.
Tirdzniecības dalībnieka apliecinājums, ka gada laikā pēc pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanas
ielu tirdzniecībai Apes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, nav mainījusies pašvaldībai iepriekš sniegtā
informācija un vēlas tirgoties ar tām pašām preču grupām.
Tirdzniecības dalībnieka apliecinājums, ka Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu
reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas kvītis.
Atļauju vēlos saņemt:
Personīgi Apes novadadomē vai pagasta pārvaldē
Pa e-pastu___________________________________
Pa pastu____________________________________
Tirdzniecības atļaujas pieteicējs
(paraksts)
(vārds, uzvārds)

2.pielikums
Apes novada domes 28.02.2019. saistošiem noteikumiem Nr. 3/2019
“Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Apes novadā”

( fiziskās personas vārds, uzvārds, juridiskās personas nosaukums, publiskas personas nosaukums)

(fiziskās personas deklarētā adrese, juridiskās personas juridiskā adrese, publiskas personas adrese)

(juridiskās personas nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, fiziskās personas nodokļu maksātāja reģistrācijas
kods, publiskas personas nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)

(kontaktpersona, tālruņa numurs)

APES NOVADA PAŠVALDĪBAI
Stacijas iela 2, Ape, Apes novads,
LV-4337
vai
APES NOVADA PAŠVALDĪBAS PAGASTA PĀRVALDEI
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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. gada

.
IESNIEGUMS
atļaujas saņemšanai tirdzniecības organizēšanai publiskā vietā

Lūdzu izsniegt atļauju tirdzniecības organizēšanai ielu tirdzniecības vietā
no
(tirdzniecības organizēšanas vietas adrese)
(datums)
Laikā
no plkst.

.

līdz plkst.

līdz
(datums)

.

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

Pārtikas preces
(preču grupu uzskaitījums)

Pielikumā:
 Tirdzniecības dalībnieku saraksts, kurā norādīts juridiskās personas nosaukums un nodokļu maksātāja
reģistrācijas numurs, fiziskas personas vārds, uzvārds, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, realizējamās preču
grupas, aizņemto tirdzniecības vietu skaits
 Tirdzniecības dalībnieku saraksts - 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.
 Tirdzniecības dalībnieka apliecinājums, ka gada laikā pēc pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības atļaujas
saņemšanas ielu tirdzniecībai Apes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, nav mainījusies pašvaldībai
iepriekš sniegtā informācija un vēlas tirgoties ar tām pašām preču grupām.
 Saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju vai valsts īpašumā esošā nekustamā
īpašuma valdītāju par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā.
 Saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības organizēšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja
tirdzniecība paredzēta attiecīgā pasākuma norises laikā un vietā, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir





attiecīgās administratīvās teritorijas pašvaldība vai tās dibināta iestāde.
 Apliecinājums, ka nav mainījusies pašvaldībai iepriekš sniegtā informācija, ja gada laikā pēc pašvaldības
izsniegtās atļaujas ielu tirdzniecības organizēšanai saņemšanas tirdzniecības organizators iesniedz iesniegumu
atkārtotas atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecības organizēšanai Apes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
tajās pašās preču grupās
 Tirdzniecības dalībnieka apliecinājums, ka Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu
reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas kvītis.
Atļauju vēlos saņemt:
Personīgi Apes novadadomē vai pagasta pārvaldē
Pa e-pastu___________________________________
Pa pastu____________________________________

Tirdzniecības atļaujas pieteicējs

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

3.pielikums
Apes novada domes 28.02.2019. saistošiem noteikumiem Nr. 3/2019
“Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Apes novadā”
( fiziskās personas vārds, uzvārds, juridiskās personas nosaukums)

(fiziskās personas deklarētā adrese juridiskās personas juridiskā adrese)

(juridiskās personas nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, fiziskās personas personas kods vai nodokļu
maksātāja reģistrācijas kods)

(kontaktpersona, tālruņa numurs)

APES NOVADA PAŠVALDĪBAI
Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337
vai
APES NOVADA PAŠVALDĪBAS PAGASTA PĀRVALDEI
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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
Saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība
paredzēta attiecīgā pasākuma norises laikā un vietā.
Tirdzniecības dalībnieka apliecinājums, ka Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu
reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas kvītis.
Fiziskas personas, 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 domē vai attiecīgā pagasta pārvaldē
Pa e-pastu___________________________________
Pa pastu____________________________________
Tirdzniecības atļaujas pieteicējs
(paraksts)
(vārds, uzvārds)

4.pielikums
Apes novada domes 28.02.2019. saistošiem noteikumiem Nr. 3/2019
“Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Apes novadā”
( fiziskās personas vārds, uzvārds, juridiskās personas nosaukums, publiskas personas nosaukums)

(fiziskās personas deklarētā adrese, juridiskās personas juridiskā adrese, publiskas personas adrese)

(juridiskās personas nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, fiziskās personas nodokļu maksātāja reģistrācijas
kods, publiskas personas nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)

(kontaktpersona, tālruņa numurs)

APES NOVADA PAŠVALDĪBAI
Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337
vai
APES NOVADA PAŠVALDĪBAS PAGASTA PĀRVALDEI
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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 līdz plkst.
.
Pasākuma nosaukums
Pasākuma organizators
(pasākuma organizatora nosaukums)
Tirdzniecības vietu skaits

(datums)

Paredzētā tirdzniecības vieta, vēlamā tās platība, iekārtojums un vizuālais izskats:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________
Tirdzniecības vietā realizējamo preču grupas:
Nepārtikas preces
Pārtikas preces






Pielikumā:
 Saskaņojums ar pasākuma organizatoru
 Saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju
 Ar tirdzniecības organizatora parakstu apstiprināta tirdzniecības vietu shēma (norādot mērogu)
 Tirdzniecības dalībnieku saraksts, kurā norādīts juridiskās personas nosaukums un nodokļu maksātāja
reģistrācijas numurs, fiziskas personas vārds, uzvārds, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, realizējamās
preču grupas, aizņemto tirdzniecības vietu skaits
 Tirdzniecības dalībnieku saraksts - 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.
 Tirdzniecības dalībnieka apliecinājums, ka Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu
maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā
reģistrētas kvītis.
Atļauju vēlos saņemt:
Personīgi Apes novada domē vai attiecīgā pagasta pārvaldē
Pa e-pastu___________________________________
Pa pastu___________________________________
Tirdzniecības atļaujas pieteicējs

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

5.pielikums
Apes novada domes 28.02.2019. saistošiem noteikumiem Nr. 3/2019
“Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Apes novadā”
( fiziskās personas vārds, uzvārds, juridiskās personas nosaukums)

(fiziskās personas deklarētā adrese juridiskās personas juridiskā adrese)

(juridiskās personas nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, fiziskās personas personas kods vai nodokļu
maksātāja reģistrācijas kods)

(kontaktpersona, tālruņa numurs)

APES NOVADA PAŠVALDĪBAI
Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337
vai
APES NOVADA PAŠVALDĪBAS PAGASTA PĀRVALDEI
_____________________________________________________
_____________________________________________________
20

. gada

.

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

līdz

(datums)
līdz plkst.

(datums)

.

Paredzētā
tirdzniecības
vieta,
vēlamā
tās
platība,
iekārtojums
un
vizuālais
izskats:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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.
Ja tirdzniecība no transporta līdzekļa paredzēta vairākās publiskās vietās Apes novada pašvaldībā, pievienots kustības
maršruts un laiks.
Tirdzniecības dalībnieka apliecinājums, ka Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu
reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas kvītis;
Atļauju vēlos saņemt:
Personīgi Apes novadadomē vai attiecīgajā pagasta pārvaldē
Pa e-pastu___________________________________
Pa pastu__________________________________
Tirdzniecības atļaujas pieteicējs

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

6.pielikums
Apes novada domes 28.02.2019. saistošiem noteikumiem Nr. 3/2019
“Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Apes novadā”
( fiziskās personas vārds, uzvārds, juridiskās personas nosaukums)

(fiziskās personas deklarētā adrese juridiskās personas juridiskā adrese)

(juridiskās personas nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, fiziskās personas personas kods vai nodokļu
maksātāja reģistrācijas kods)

(kontaktpersona, tālruņa numurs)

APES NOVADA PAŠVALDĪBAI
Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337
vai
APES NOVADA PAŠVALDĪBAS PAGASTA PĀRVALDEI
_____________________________________________________
_____________________________________________________
20

. gada

.

IESNIEGUMS
atļaujas saņemšanai izbraukuma tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem sabiedrisko
pasākumu norises vietās
Lūdzu izsniegt vienreizēju atļauju izbraukuma tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem Apes novada
pašvaldībā sabiedriskā pasākumā pasākuma laikā
______________________________________________________________
(pasākuma vieta)
sakarā ar_______________________________________________________
(pasākuma organizators)
rīkoto pasākumu__________________________________________________
(pasākuma nosaukums)
Izbraukuma tirdzniecības laiks:
no _____. gada ___._____________ plkst._________
līdz _____. gada ___.____________ plkst.__________.
Par izbraukuma tirdzniecību atbildīgā persona ir
________________________________________________________________________________________
(amats, vārds, uzvārds un deklarētās dzīvesvietas adrese)
Pakalpojumu sniegšanas vietu skaits










Izbraukuma tirdzniecībai alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai sabiedriskā pasākumā realizējamo
alkoholisko dzērienu veidi:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Pielikumā:
Saskaņojums ar pasākuma organizatoru
Ar tirdzniecības organizatora parakstu apstiprināta tirdzniecības vietu shēma (norādot mērogu)
Komersanta reģistrācijas apliecības
Speciālā atļauja (licence) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai vai speciālā atļauja (licence) alus
mazumtirdzniecībai, ja tirgo alu.
Tirdzniecības dalībnieka apliecinājums, ka Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu
reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas kvītis;
Atļauju vēlos saņemt:
Personīgi Apes novada domē vai attiecīgā pagasta pārvaldē
Pa e-pastu___________________________________
Pa pastu____________________________________
irdzniecības atļaujas pieteicējs

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

7.pielikums
Apes novada domes 28.02.2019. saistošiem noteikumiem Nr. 3/2019
“Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Apes novadā”

Atļaujas izsniedzēja iestādes rekvizīti (Apes novada domes vai pagasta pārvaldes)
ATĻAUJA Nr.
ielu tirdzniecībai publiskā vietā
Apē

20

. gada

.

Tirdzniecības dalībnieka nosaukums
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods.
vai fiziskas personas vārds, uzvārds
personas kods
Tirdzniecības norises vieta
Laikā no plkst. līdz plkst.
Realizējamo preču grupas
Atļaujas derīguma termiņš

līdz

no
(datums)

(datums)

Tirdzniecības laukuma platība _______ m2.
*Atļauja derīga uzrādot Uzņēmumu reģistra izsniegtu reģistrācijas apliecību vai personu
apliecinošu dokumentu un apliecinājumu par Pašvaldības nodevas apmaksu.
Atļaujas izdevēja amats
Z.v.
Atļaujai jāatrodas ielu tirdzniecības vietā!

(vārds, uzvārds)

8.pielikums
Apes novada domes 28.02.2019. saistošiem noteikumiem Nr. 3/2019
“Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Apes novadā”

Atļaujas izsniedzēja iestādes rekvizīti (Apes novada domes vai pagasta pārvaldes)
ATĻAUJA Nr.
ielu tirdzniecības organizēšanai publiskā vietā
Apē

20

. gada

.

Tirdzniecības organizatora nosaukums
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods
vai fiziskas personas vārds, uzvārds,
personas kods
Tirdzniecības norises vieta
Tirdzniecības vietu skaits
Laikā no plkst. līdz plkst.
Realizējamo preču grupas
līdz

no
Atļaujas derīguma termiņš

(datums)

(datums)

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

Z.v.

Atļaujai jāatrodas ielu tirdzniecības organizēšanas vietā!

(vārds, uzvārds)

9.pielikums
Apes novada domes 28.02.2019. saistošiem noteikumiem Nr. 3/2019
“Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Apes novadā”

Atļaujas izsniedzēja iestādes rekvizīti (Apes novada domes vai pagasta pārvaldes)
ATĻAUJA Nr.
ielu tirdzniecībai pasākuma laikā
Apē

20

. gada

.

Tirdzniecības dalībnieka nosaukums
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods
vai fiziskas personas vārds, uzvārds,
personas kods
Pasākuma nosaukums
Pasākuma organizators
Tirdzniecības norises vietas adrese
Laikā no plkst. līdz plkst.
Realizējamo preču grupas
Atļaujas derīguma termiņš

līdz

no
(datums)

(datums)

Tirdzniecības laukuma platība _______ m2.
*Atļauja derīga uzrādot Uzņēmumu reģistra izsniegtu reģistrācijas apliecību vai personu
apliecinošu dokumentu un apliecinājumu par Pašvaldības nodevas apmaksu.
Atļaujas izdevēja amats
Z.v.

Atļaujai jāatrodas ielu tirdzniecības vietā!

(vārds, uzvārds)

10.pielikums
Apes novada domes 28.02.2019. saistošiem noteikumiem Nr. 3/2019
“Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Apes novadā”

Atļaujas izsniedzēja iestādes rekvizīti (Apes novada domes vai pagasta pārvaldes)
ATĻAUJA Nr.
ielu tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā
Apē

20

. gada

.

Tirdzniecības organizatora nosaukums
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods vai
fiziskas personas vārds, uzvārds, personas
kods
Pasākuma nosaukums
Pasākuma organizators
Tirdzniecības organizēšanas vietas adrese
Tirdzniecības vietu skaits
Laikā no plkst. līdz plkst.
Realizējamo preču grupas
līdz

no
Atļaujas derīguma termiņš

(datums)

(datums)

Tirdzniecības laukuma platība _______ m2.
*Atļauja derīga uzrādot Uzņēmumu reģistra izsniegtu reģistrācijas apliecību vai personu
apliecinošu dokumentu
Atļaujas izdevēja amats
Z.v.
Atļaujai jāatrodas ielu tirdzniecības organizēšanas vietā!

(vārds, uzvārds)

11.pielikums
Apes novada domes 28.02.2019. saistošiem noteikumiem Nr. 3/2019
“Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Apes novadā”

Atļaujas izsniedzēja iestādes rekvizīti (Apes novada domes vai pagasta pārvaldes)
ATĻAUJA Nr.
ielu tirdzniecībai no transporta līdzekļa
Apē

20

. gada

.

Tirdzniecības dalībnieka nosaukums
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods
vai fiziskas personas vārds, uzvārds,
personas kods
Pieturvietu uzskaitījums

Laikā no plkst. līdz plkst.
Realizējamo preču grupas
Atļaujas derīguma termiņš

līdz

no
(datums)

(datums)

Tirdzniecības laukuma platība _______ m2.
*Atļauja derīga uzrādot Uzņēmumu reģistra izsniegtu reģistrācijas apliecību vai personu
apliecinošu dokumentu un apliecinājumu par Pašvaldības nodevas apmaksu.
Atļaujas izdevēja amats
Z.v.

Atļaujai jāatrodas ielu tirdzniecības vietā!

(vārds, uzvārds)

12.pielikums
Apes novada domes 28.02.2019. saistošiem noteikumiem Nr. 3/2019
“Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Apes novadā”

Atļaujas izsniedzēja iestādes rekvizīti (Apes novada domes vai pagasta pārvaldes)
ATĻAUJA Nr.

izbraukuma tirdzniecībai alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai sabiedriskā
pasākumā
Komersants, juridiskā adrese
Komersanta vienotais reģistrācijas Nr., reģistrācijas datums
Speciālās atļaujas (licences) alkoholisko dzērienu
mazumtirdzniecībai vai speciālās atļaujas (licences) alus mazumtirdzniecībai
Nr., reģistrācijas datums
Izbraukuma tirdzniecības norises vieta
Pasākums
Pasākuma organizētājs
Izbraukuma tirdzniecībā atļautie alkoholiskie dzērieni
plkst.

.

līdz plkst.

Atļaujas derīguma termiņš

.

Laikā no
līdz

no
(datums)

(datums)

Tirdzniecības laukuma platība _______ m2.
*Atļauja derīga uzrādot Uzņēmumu reģistra izsniegtu reģistrācijas apliecību un speciālo atļauju
(licenci) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai, vai speciālo atļauju (licenci) alus
mazumtirdzniecībai, ja tirgo alu, un apliecinājumu par Pašvaldības nodevas apmaksu.
Atļaujas izdevēja amats
Z.v.
Atļaujai jāatrodas ielu tirdzniecības vietā!

(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
2019.gada 28.februārī

Sēdes protokols Nr. 3, 4.p .

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 24
Apē
Par Apes novada pašvaldības organizētu ielu tirdzniecību pasākumā „Pierobežas pavasara
gadatirgus Apē” 2019.gada 12.maijā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5., 10.punktu, 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 21.02.2019. sēdes lēmumu
(prot. Nr.2, 4.p.) , Apes novada dome nolemj:
1. Rīkot Apes novada pašvaldībā pašvaldības organizētu ielu tirdzniecību pasākumā “Pierobežas
pavasara gadatirgus Apē” (turpmāk tekstā – gadatirgus), 2019. gada 12.maijā, nosakot, ka:
1.1. Gadatirgus norises vieta ir Apē Apes pilsētas estrādes, Avotu, Aptiekas un Jaunās ielas
teritorijā, Stacijas ielas posms no Pasta ielas līdz stacijas laukumam ieskaitot, Skolas ielas
posms no Apes Tautas nama līdz Stacijas ielai.
1.2. Gadatirgus darba laiks no plkst. 9:00 – 14:00.
2. Noteikt, ka gadatirgū atļauts veikt tirdzniecību ikvienam interesentam, kurš ir saņēmis Apes novada
pašvaldības domes izsniegto tirdzniecības atļauju, izvietojis pie tirdzniecības vietas informāciju par
sevi vai savu pārstāvēto uzņēmumu, uzņemoties atbildību par ielu tirdzniecību un kārtības
ievērošanu un nodrošināšanu tirdzniecības vietā, kas saskaņota ar Apes novada pašvaldību, kā arī
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi.
3. Izveidot gadatirgus organizēšanas un norises nodrošināšanas darba grupu (turpmāk – darba grupa)
šādā sastāvā:
3.1. darba grupas vadītājs - Teritorijas attīstības nodaļas vadītājs Jurijs RONIMOISS;
3.2. atbildīgā persona par tirdzniecības vietas atļauju sagatavošanu un izsniegšanu – Valsts un
pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra speciāliste Liene SINĀTE;
3.3. par normatīvajos aktos noteikto gadatirgus norises saskaņošanu ar uzraugošajām
institūcijām, tirgotāju – gadatirgus dalībnieku reģistrēšanu, vietu sadalījumu un to ierādīšanu
gadatirgus dalībniekiem – Teritorijas attīstības nodaļas uzņēmējdarbības speciāliste Baiba
VADONE;
3.4. atbildīgā persona par tirgus reklāmas sagatavošanu un izplatīšanu – Apes novada
pašvaldības mājas lapas administratore Madara TJUKŠA;
3.5. atbildīgā persona par kārtības nodrošināšanu un transporta plūsmas organizēšanu gadatirgus norises
vietā 12.05.2019. un saziņu ar tiesībsargājošajām institūcijām -Administratīvās lietvedības
inspektors Zigurds SAFRANOVIČS;
3.6. atbildīgā persona par kultūras programmu gadatirgus norises vietā un laikā - Apes tautas nama
vadītāja Ilva SĀRE;
3.7. atbildīgā persona par Apes novada pašvaldības tirdzniecības nodevas iekasēšanu - Finanšu un
grāmatvedības nodaļas vadītāja Maruta JAVA;

3.8. Atbildīgā persona par gadatirgum paredzētās teritorijas sakopšanu pirms gadatirgus (11.05.2019.)
un pēc gadatirgus (12.05.2019.) norises laika, par publisko tualešu pieejamību, kurās ir nodrošināta
sanitārā tīrība un kārtība gadatirgus norises laikā no 11.05.2019. no plkst. 19:00 līdz 12.05.2019.
plkst. 15:00, gadatirgum paredzētās teritorijas norobežošanu ar atbilstošām ierobežojošām un
norādošām ceļa zīmēm, kā arī par norāžu izvietošanu par gadatirgus atrašanās vietu, paredzētajām
stāvvietām pasākuma laikā - Apes novada pašvaldības aģentūras “Komunālā saimniecība” direktors
Gundars PIHLIS;
3.9. atbildīgā persona par elektrības pieejamību un tās nepārtrauktu darbību estrādes teritorijā, lai
nodrošinātu tirdzniecības dalībniekiem elektrību - Apes novada pašvaldības aģentūras “Komunālā
saimniecība” saimnieks Guntis ZVEJNIEKS;
4. Darba grupa ir tiesīga piesaistīt gadatirgus sagatavošanas un organizēšanas darbiem citus
pašvaldības darbiniekus uz administrācijas rīkojuma pamata.
5. Pašvaldības aģentūras “Komunālā saimniecība” direktoram Gundaram PIHLIM administrēt
gadatirgus veicamo darbu finansēšanu, slēdzot uzņēmuma līgumus ar iesaistītajām personām.
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Sēdes protokols Nr. 3, 5.p .

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.25
Apē
Par saziņas līdzekļu izmaksu limitu un degvielas patēriņa normu un limitu noteikšanu
transportlīdzekļiem un tehnikai 2019.gadam Apes novada pašvaldības iestādēs un
struktūrvienībās
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14 panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās
daļas 19.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
2.panta pirmo daļu, 3.pantu, un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas
21.02.2019. lēmumu (prot. Nr.2, 5.p.), Apes novada dome nolemj:
1.Apstiprināt saziņas līdzekļu izmaksu limitus 2019.gadam Apes novada pašvaldības iestādēs un
struktūrvienībās:
1.1. Mobilo telefonu izmaksas (lēmuma 1. pielikums);
1.2. Stacionāro telefonu izmaksas (lēmuma 2.pielikums).
2.Degvielas normas un limitus transportlīdzekļiem un tehnikai Apes novada pašvaldības iestādēs un
struktūrvienībās 2019.gadam:
2.1. Degvielas normas un limiti tehnikai (lēmuma 3.pielikums), transportlīdzekļiem (lēmuma
4.pielikums) un transporta līdzekļiem pamatojoties uz patapinājuma līgumiem (lēmuma
5.pielikums).
Pielikumā pievienots:
1.Pielikums-. Mobilo telefonu izmaksas
2.Pielikums- Stacionāro telefonu izmaksas
3.Pielikums- Degvielas normas un limiti tehnikai.
4.Pielikums- Degvielas normas un limiti transportlīdzekļiem.
5.Pielikums- Degvielas normas transporta līdzekļiem pamatojoties uz patapinājuma līgumiem.
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Sēdes protokols Nr. 3, 6.p .
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.26
Apē
Par izglītības procesa nodrošināšanu

Lai tiktu nodrošināts nepārtraukts izglītības process Apes novada pašvaldības izglītības
iestādēs, un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta
pirmās daļas 23.punktu, Izglītības likuma 60. panta trešo daļu Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas sēdes 21.02.2019. lēmumu (prot.Nr.2, 6.p.), Apes novada dome nolemj:

1. Noteikt, ka transporta izdevumi nepieciešamo (deficīto) pedagogu amatiem, saskaņā ar izglītības
iestādes vadītāja rīkojumu, tiek segti sekojošā kārtībā un apjomā:

1.1.Sabiedriskā transporta (izņemot taksometra pakalpojumus) izdevumi no dzīvesvietas līdz izglītības
iestādei un atpakaļ, vienam pedagogam nepārsniedzot EUR 40.00 (četrdesmit euro, 00 centi)
mēnesī, pamatojoties uz Apes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļā (līdz nākamā
mēneša piektajam datumam) iesniegtajām sabiedriskā transporta biļetēm;

1.2.Izdevumi par personīgā transportlīdzekļa izmantošanu (degvielas izdevumi) nokļūšanai darba vietā
un atpakaļ, vienam pedagogam nepārsniedzot EUR 40.00 (četrdesmit euro, 00 centi), pamatojoties
uz Apes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļā (līdz nākamā mēneša piektajam datumam)
iesniegtajiem degvielas pirkuma čekiem.

2. Noteikt, ka transporta izdevumu kompensācija nepieciešamo (deficīto) pedagogu amatiem vienai
izglītības iestādei nepārsniedz EUR 80.00 (astoņdesmit euro, 00 centi) mēnesī.

3. Finansējumu nodrošināt no attiecīgās izglītības iestādes budžeta.
4. Noteikt, ka atbildīgi par lēmuma izpildi ir Apes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāji.
5. Lēmums stājas spēkā likumā noteiktajā kārtībā un ir attiecināms uz 2018./2019. mācību gada
2.semestri - laika periodu no 01.01.2019. līdz 31.08.2019. un 2019./2020.mācību gada 1.semestri –
laika periodu no 02.09.2019.līdz 31.12.2019.
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Sēdes protokols Nr. 3 7.p .
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.27
Apē

Par Apes novada domes 27.09.2018. lēmuma Nr. 128 “Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības
līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai ELFLA projekta (Nr.18-07-A00702000078) Apes novada pašvaldības grants ceļa ”Ape-Kalpaki-Silmaļi-Melnupes” pārbūve”
īstenošanai” atcelšanu
Ņemot vērā, ka uz iepirkuma dokumentu pamata ir pilnībā grozīta ELFLA projekta (Nr.18-07A00702-000078) Apes novada pašvaldības grants ceļa ”Ape-Kalpaki-Silmaļi-Melnupes” tāme,
lēmumā minētās summas un aizņēmuma termiņi neatbilst faktiski nepieciešamam.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Apes novada
domes Finanšu un tautsaimniecības patstāvīgās komitejas 21.02.2019. lēmumu (protokols Nr.2,
7.p), Apes novada dome nolemj:
Atcelt Apes novada domes 27.09.2018. lēmumu Nr. 128 „Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības
līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai ELFLA projekta (Nr.18-07-A00702-000078)
Apes novada pašvaldības grants ceļa ”Ape-Kalpaki-Silmaļi-Melnupes” pārbūve” un atzīt to par
spēkā neesošu no pieņemšanas brīža.
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Sēdes protokols Nr. 3, 8.p.
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.28
Apē

Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma
nodrošināšanai ELFLA projekta (Nr.18-07-A00702-000078) Apes novada pašvaldības grants
ceļa ”Ape-Kalpaki-Silmaļi-Melnupes” pārbūve” īstenošanai
Atbilstoši Ministru kabineta 18.08.2015. noteikumu Nr.475 „Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos"
atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” 1.pielikumu Apes novada pašvaldībai ir piešķirts
noteikts līdzekļu apjoms, lai atbalstītu investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes
uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.
Pamatojoties uz iepriekšminēto, tika sagatavots un LR Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta
dienestā iesniegts projekta pieteikums “Apes novada pašvaldības grants ceļa ”Ape-Kalpaki-SilmaļiMelnupes” pārbūve”, kurā paredzēts veikt ceļa pārbūvi 1,6 km garumā no piketa 6.4 līdz piketam
8.0.
2018.gada 17.augustā Lauku atbalsta dienests apstiprināja projekta iesniegumu Nr.18-07A00702-000078 “Apes novada pašvaldības grants ceļa ”Ape-Kalpaki-Silmaļi-Melnupes” pārbūve”.
Saskaņā ar 05.09.2018. precizētu projekta izmaksu tāmi kopējā projekta izmaksas ir EUR
198 573,98 (viens simts deviņdesmit astoņi tūkstoši pieci simti septiņdesmit trīsi euro, 98 centi), no
tā publiskais finansējums ir EUR 175 734,98 (viens simts septiņdesmit pieci tūkstoši septiņi
simti trīsdesmit četri euro, 98 centi) apmērā un pašvaldības līdzfinansējums sastāda EUR 22
839,00 (divdesmit divi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit deviņi euro, 00 centi).
Finansējums piešķirts projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošanai, būvniecības darbu
veikšanai, projekta autoruzraudzībai un būvuzraudzībai.
Pašvaldība ir veikusi projekta priekšdarbus un izstrādājusi visiem ceļa posmiem būvprojektus,
par ko veikusi jau apmaksu EUR 5 581,73 (pieci tūkstoši pieci simti astoņdesmit viens euro, 73
centi) apmērā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 30.09.2014. noteikumu Nr.598 “Noteikumi par valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai
2014.–2020.gada plānošanas periodā” 52.1.apakšpunkta nosacījumiem Atbalsta saņēmējam ir
apstiprināta priekšapmaksa 20% apmērā no Projektam piešķirtā Eiropas Savienības finansējuma
un valsts budžeta finansējuma – EUR 35 147.00 (trīsdesmit pieci tūkstoši viens simts
četrdesmit septiņi euro, 00 centi) apmērā.
Ņemot vērā iepriekšminēto, nepieciešamais pašvaldības priekšfinansējuma apjoms, projekta
realizācijai, ir EUR 157 845.25 (viens simts piecdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit pieci
euro, 25 centi), no kuriem EUR 0,25 tiks finansēts no 2019.gada pašvaldības budžeta.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļās
3.punktu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 24.pantu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumu Nr.196 „Noteikumi par
pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 2. un 6.punktu, Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības patstāvīgās komitejas 21.02.2019. lēmumu (protokols Nr.2, 8.p), Apes novada
dome nolemj:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Ņemt aizņēmumu EUR 157 845.00 (viens simts piecdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti
četrdesmit pieci euro, 00 centi), Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos” apstiprinātā projekta iesnieguma Nr.18-07-A00702000078 “Apes novada pašvaldības grants ceļa ”Ape-Kalpaki-Silmaļi-Melnupes” pārbūve”
būvniecības darbu, projekta autoruzraudzības un būvuzraudzības izdevumu segšanai.
Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju
Apes novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu EUR 157 845.00 (viens simts piecdesmit
septiņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit pieci euro un 00 centi), Valsts kasē, ar Valsts kases
noteiktajiem aizņēmuma procentiem 2019.gadā, uz 15 (piecpadsmit) gadiem ar
pamatsummas apmaksu no 2021.gada janvāra līdz 2035.gada decembrim.
Aizņēmumu garantēt ar Apes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Atbildīgais par projekta realizāciju Teritorijas attīstības nodaļas vadītājs Jurijs Ronimoiss.
Atbildīgā par finanšu dokumentu sagatavošanu Finanšu un grāmatvedības nodaļas
vadītāja Maruta Java.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot domes izpilddirektoram Viesturam Dandenam.
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Sēdes protokols Nr. 3, 9.p .
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.29
Apē

Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam „Kalna Dauškāni”, Apes
pagasts, Apes novads, īpašuma kadastra numurs 3625 001 0214
Izvērtējot SIA „Vindeks” 2019.gada 13.janvārī sagatavoto Nekustamā īpašuma – apbūvētas
zemes vienības Apes novada Apes pagastā, kadastra apzīmējums 3625 001 0150, novērtējumu,
ņemot vērā citus Apes novada domes rīcībā esošos dokumentus un citu informāciju, kā arī,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, „Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma” 5.panta ceturto daļu, 8.panta otro, trešo, sesto un septīto daļu,
37.panta ceturto daļu, 44.panta ceturto daļu, 441.pantu, Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma Parejas noteikumu 12.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumiem Nr.109
„Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”, Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, Apes novada domes
Finanšu un tautsaimniecības komitejas 21.02.2019. lēmumu (sēdes prot.Nr.2, 9. p.), Apes novada
dome nolemj:
1.
Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu „Kalna Dauškāni”, Apes
pagasts, Apes novads, kadastra numurs 3625 001 0214, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 3625 001 0150, ar platību 0,4 ha, nosakot nekustama īpašuma atsavināšanas veidu:
pārdošana par brīvu cenu.
2.
Apstiprināt nekustamā īpašuma „Kalna Dauškāni”, Apes pagasts, Apes novads, kadastra
numurs 3625 001 0214, pārdošanas brīvo cenu – EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro, 00 centi).
3.
Noteikt, ka maksāšanas līdzekļi ir 100% euro.
4.
Pēc nosacītās cenas apstiprināšanas personai, kurai ir apbūvēta zemes gabala pirmpirkuma
tiesības – J. ĀBOLIŅAM, personas kods xxxxxx-xxxxx, nosūtīt atsavināšanas paziņojumu.
5.
Viena mēneša laikā sagatavot un noslēgt nekustāmā īpašuma „Kalna Dauškāni” Apes
pagasts, Apes novads, kadastra numurs 3625 001 0214, atsavināšanas līgumu.
6.
Atsavināmā īpašuma pircējam pirkuma samaksas termiņu noteikt viena mēneša laikā no
pirkuma līguma noslēgšanas, 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.
7.
Pirkuma maksa maksājama Apes novada pašvaldības budžetā atbilstoši Finanšu un
grāmatvedības nodaļas izrakstītam rēķinam.
8.
Veicot galīgo norēķinu, no pirkuma summas atrēķināt avansa maksājums EUR 500,00 (pieci
simti euro, 00 centi) atbilstoši vienošanās nosacījumiem, kas noslēgta ar pirmpirkuma tiesīgu
personu.

9.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Lēmuma publikācijā personas dati aizsargāti saskaņā ar likuma Fizisko personu datu apstrādes likuma
25.panta trešo daļu.
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2019.gada 28.februārī
.
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.30
Apē

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Jaunoši”, Trapenes
pagasts, Apes novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3684 006 0019,
sadalīšanai
Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ZEMESRAKSTI”, reģistrācijas
nr. 44103102632, iesniegumu, kas saņemts Apes novada domē 25.01.2019. un reģistrēts ar Nr. A/312-1/136, par nekustamā īpašumu „Jaunoši”, Trapenes pagasts, Apes novads, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 3684 006 0019, sadalīšanas zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, un,
pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19. un 22.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 13.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu, Ministru
kabineta 02.08.2016. noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 28. punkta
28.1. un 28.2. apakšpunktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība”, 11.,12.punkta 12.1.apakšpunkta 12.1.1. un 12.1.2. punktu, Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 21.02.2019. lēmumu (prot.Nr. 2, 10.p.), Apes novada dome nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Jaunoši”, Trapenes pagasts,
Apes novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3684 006 0019 sadalīšanai.
2. Projektējamo zemes vienības daļu Nr. 1 ar plānoto kadastra apzīmējumu 3684 006 0101,
ar platību 11,0 ha iekļaut jaunveidojama īpašuma „Ošu lauki”, Trapenes pagasts, Apes
novads, sastāvā.
3. Projektējamai zemes vienības daļai Nr. 1 ar plānoto kadastra apzīmējumu 3684 006 0101
ar platību 11,0 ha noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, (NĪLM kods 0101).
4. Projektējamo zemes vienības daļu Nr. 2 ar plānoto kadastra apzīmējumu 3684 006 0102,
ar platību 1,5 ha saglabāt īpašuma „Jaunoši”, Trapenes pagasts, Apes novads, sastāvā,
nepiešķirot atsevišķu nosaukumu.
5. Projektējamai zemes vienības daļai Nr. 2 ar plānoto kadastra apzīmējumu 3684 006 0102
ar platību 1,5 ha noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, (NĪLM kods 0101).
6. Projektējamo zemes vienības daļu Nr. 3 ar plānoto kadastra apzīmējumu 3684 006 0103,
ar platību 4,0 ha iekļaut jaunveidojama īpašuma „Meža Oši”, Trapenes pagasts, Apes novads,
sastāvā.
7. Projektējamai zemes vienības daļai Nr. 3 ar plānoto kadastra apzīmējumu 3684 006 0103
ar platību 4,0 ha noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, (NĪLM kods 0201).
8. Zemes ierīcības projekts realizējams 4 (četru) gadu laikā.

Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra
Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā
no lēmuma paziņošanas dienas.
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Sēdes protokols Nr. 3, 11.p
.
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.31
Apē

Par grozījumiem Apes novada domes 2015. gada 26. jūnija lēmuma Nr.121 „Par maksas
pakalpojumu apstiprināšanu Apes novada domes administrācijā un domes iestādēs un
struktūrvienībās” (sēdes protokols Nr.8, 19.p.) 1.pielikumā (Apes bibliotēka)
Izskatot Apes bibliotēkas vadītājas Mudītes Kaktiņas 16.01.2019. iesniegumu, kas Apes novada
domē saņemts 18.02.2019. un reģistrēts ar Nr. A3-12-1/239, par nepieciešamību pārskatīt Apes
novada domes 2015.gada 26.jūnija lēmumā Nr.121 norādītos izcenojumus par sniegtajiem maksas
pakalpojumiem Apes bibliotēkā, ņemot vērā, ka ir iegādāts jauns kopētājs (krāsu, A3 formātam) un,
lai racionāli plānotu un izmantotu pašvaldības finanšu resursus, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.un 6.punktu, Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības
komitejas 21.02.2019. lēmumu (prot. Nr.2, 11.p.), Apes novada dome nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Apes novada domes 2015. gada 26. jūnija lēmuma Nr.121 „Par maksas
pakalpojumu apstiprināšanu Apes novada domes administrācijā un domes iestādēs un
struktūrvienībās” 1.pielikuma 5.punktā “Maksas pakalpojumi Apes bibliotēkā”, papildinot to ar
5.1.12 līdz 5.1.15. apakšpunktiem un 5.2.12 līdz 5.2.15. apakšpunktiem, saskaņā ar pielikumu.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pielikumā: Grozījumi Apes novada domes 2015. gada 26. jūnija lēmuma Nr.121 „Par maksas
pakalpojumu apstiprināšanu Apes novada domes administrācijā un domes iestādēs un
struktūrvienībās” (sēdes protokols Nr.8, 19.p.) 1.pielikumā – excel tabula.
Domes priekšsēdētājs
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Spēkā ar 01.03.2019.
1.pielikums
Apes novada domes 26.06.2015.
Lēmumam Nr. 121 (prot.Nr.8,
19.p.)
(Ar grozījumiem Apes novada
domes 28.02.2019. Lēm. Nr.31,
(prot.Nr.3, 11.p.)
Apes novada Apes pilsētas un Apes pilsētas teritorijā esošajās iestādēs sniegtie maksas pakalpojumi
Nr.pk.
5
5.1.
5.1.12.
5.1.13.
5.1.14.
5.1.15.
5.2.
5.2.12.
5.2.13.
5.2.14.
5.2.15.

Pakalpojuma veids

Cena bez
PVN
(EUR)

PVN (EUR)

Cena
ar
PVN
(EUR)

1 lapa
1 lapa

0.5
0.9

Nepiemēro
Nepiemēro

0.50
0.90

1 lapa

0.8

Nepiemēro

0.80

1 lapa

1.3

Nepiemēro

1.30

1 lapa
1 lapa

0.5
0.9

0.11
0.18

0.61
1.09

1 lapa

0.8

0.17

0.97

1 lapa

1.3

0.27

1.57

Mērvienības

Maksas pakalpojumi Apes bibliotēkā
Kopiju un izdruku izgatavošana no
bibliotēkas krājumiem un informācijas
resursiem
krāsainā A3 formāta lapas viena puse (teksts)
krāsainā A3 formāta lapas abas puses (teksts)
krāsainā A3 formāta lapas viena puse (teksts
un attēls)
krāsainā A3 formāta lapas viena puse (attēls)
Kopiju un izdruku izgatavošana no citiem
resursiem
krāsainā A3 formāta lapas viena puse ( teksts)
krāsainā A3 formāta lapas abas puses (teksts)
krāsainā A3 formāta lapas viena puse ( teksts
un attēls)
krāsainā A3 formāta lapas viena puse (attēls)
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Sēdes protokols Nr. 3, 12.p
.
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.32
Apē
Par grozījumiem Apes novada domes 28.11.2013. lēmumā Nr. 350 „Par Apes novada domes
noteikumu ”Par godalgām, naudas balvām un materiālo palīdzību Apes novadā”
apstiprināšanu”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 21.panta pirmās daļas
27.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Finanšu un tautsaimniecības 21.02.2019. sēdes lēmumu
(prot. Nr.2, 12. p.), Apes novada dome nolemj:
Izdarīt Apes novada domes 28.11.2013. lēmumā Nr. 350 „Par Apes novada domes noteikumu ”Par
godalgām, naudas balvām un materiālo palīdzību Apes novadā” apstiprināšanu” (turpmāk –
noteikumi) šādus grozījumus:
1. Papildināt noteikumu 2.punkta 2.3.apakšpunktu ar 2.3.3. punktu izsakot to šādā redakcijā:
„2.3.3. Materiālā palīdzība uzturēšanās nodrošināšanai ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas iestādēs.”
2. Papildināt noteikumus ar 2.3.3.1., 2.3.3.2. un 2.3.3.3. apakšpunktiem, izsakot tos šādā redakcijā:
„2.3.3.1. Tiesības uz 2.3.3.apakšpunktā minēto materiālo palīdzību ir Apes novada administratīvajā
teritorijā deklarētām personām, kuras sasniegušas vecuma pensijas vecumu un veikušas mūža
ieguldījumu, lai veicinātu Apes novada plaša mēroga atpazīstamību un popularizētu ar saviem
mākslas, kultūras, zinātnes vai sporta sasniegumiem, un par savu ieguldījumu saņēmušas vismaz
vienu no Latvijas Republikas Augstākajiem apbalvojumiem – Triju Zvaigžņu ordeni un tā goda
zīme, Viestura ordeni un tā goda zīme vai Atzinības krustu un tā goda zīme.
„2.3.3.2. Par uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē, pašvaldība
sedz starpību, kas veidojas no viena iemītnieka mēneša pakalpojuma izmaksām, kurās ietilpst
līdzmaksājums no klienta pensijas, piemaksas pie pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta.
Iestāde, kas ir pakalpojuma sniedzējs pašvaldībai izraksta rēķinu par atlikušās pakalpojuma
izmaksas summas starpību, un norādītā summas starpība tiek pārskaitīta pakalpojuma sniedzējam”.
„2.3.3.3. Ja uzturēšanos ilgstošās sociālās aprūpes iestādē realizē, pērkot ārpakalpojumu, tad par
uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes iestādē piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti pakalpojumu
sniedzējiem, kas realizē ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumu iestādē, pamatojoties uz
pakalpojuma sniedzēja piestādīto rēķinu”.
3. Finansējums – Apes novada pašvaldības budžets.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
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Sēdes protokols Nr. 3, 13.p .
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.33
Apē

Par sadarbības līgumu ar Gaujienas Evaņģēliski luterisko draudzi
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 1., 2., 3.punktu,
21.panta pirmās daļas 23.punktu, Apes novada pašvaldības domes 28.06.2013. saistošo noteikumu
Nr.9/2013 „Apes novada pašvaldības nolikums” 87.punktu un Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības patstāvīgās komitejas 21.02.2019. lēmumu (sēdes protokols Nr.2, 13.p) Apes
novada dome nolemj:
1. Slēgt sadarbības līgumu ar Gaujienas Evaņģēliski luterisko draudzi saskaņā ar pielikumu,
nosakot, ka sadarbības līguma darbības termiņš ir līdz 2019.gada 31.decembrim.
2. Noteikt kā atbildīgo par sadarbības līguma darbības uzraudzību Apes novada pašvaldības
aģentūras „Komunālā saimniecība” Gaujienas pagasta saimnieku Raivi Kalniņu.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pielikumā: Sadarbības līgums uz 2 lpp..
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Sēdes protokols Nr. 3, 14.p .
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.34
Apē

Par telpu nomu „Baznīckalns”, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads
Apes novada dome (turpmāk – pašvaldība) Apes novada Gaujienas mūzikas un mākslas
skolas darbības nodrošināšanai „Baznīckalnā”, Gaujienā, Gaujienas pagastā, Apes novadā, nomā
neapdzīvojamās telpas no ēkas īpašnieka - Gaujienas Evaņģēliski luteriskās draudzes (turpmāk –
draudze), ko apliecina starp pašvaldību un draudzi 27.03.2013. noslēgtais nedzīvojamo telpu nomas
līgums Nr.1, kurā draudze iznomā pašvaldībai telpas ar kopējo platību 252 m2, kas atrodas ēkā
„Baznīckalnā”, Gaujienā, Gaujienas pagastā, Apes novadā. Draudze pašvaldībai iepriekš minētās
telpas nodevusi ar mērķi - Gaujienas mūzikas un mākslas skolas darbības nodrošināšana.
Minētajās nomātajās telpās atrodas pašvaldības dibināta iestāde „Gaujienas mūzikas un
mākslas skola”. Līdzšinējā noslēgtā neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņš beidzas 2023.gada
27.martā. Gaujienas Evaņģēliski luteriskā draudze ir reģistrēta Reliģisko organizāciju un to iestāžu
reģistrā kā reliģiskā organizācija, kura savā darbībā realizē arī sabiedriskās organizācijas funkcijas.
Pašvaldībā 11.12.2018. saņemts draudzes 10.12.2018. iesniegums, kas reģistrēts ar Nr.A312-1/1307, kurā draudze lūdz pašvaldībai rast iespēju slēgt jaunu telpu nomas līgumu par iepriekš
minētajām nomātajām telpām, nosakot, ka draudze pašvaldībai vēlas nodot atlīdzības lietošanā
telpas ar kopējo platību 335 m2, nosakot, ka nomas maksa ir EUR 0.20 par m2, jeb EUR 67.00
mēnesī.
Pašvaldībai pašai nav piemērotu telpu mūzikas un mākslas skolas izvietošanai. Pašvaldība,
ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā, 5.punktā un 8.punktā noteiktās
pašvaldības autonomās funkcijas - gādāt par iedzīvotāju izglītību, rūpēties par kultūru un sekmēt
tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, ka arī gādāt par bērnu
personisko un mantisko interešu aizsardzību, un atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. pantam, kas nosaka, ka publiska persona, rīkojas ar
finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir: manta iegūstama īpašumā vai lietošanā par iespējami
zemāku cenu, kā arī likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu pašvaldībai, pildot
savas funkcijas, likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska
rakstura darbības.
Gaujienas Evaņģēliski luteriskā draudze piekrīt turpināt iznomāt telpas Gaujienas mūzikas un
mākslas skolas vajadzību nodrošināšanai līdz 2028.gada 31.decembrim.
Pamatojoties uz
augstākminēto, un uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 15.panta pirmās
daļas 4.,5., un 8.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 3.pantu un, ņemot vērā Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības pastāvīgās
komitejas 21.02.2019. atzinumu (sēdes protokols Nr.2, 14 p.), Apes novada dome nolemj:
1. Slēgt Apes novada Gaujienas mūzikas un mākslas skolas darbības nodrošināšanai
neapdzīvojamo telpu nomas līgumu ar Gaujienas Evaņģēliski luterisko draudzi par telpu

„Baznīckalnas”, Gaujienā, Gaujienas pagastā, Apes novadā, nomu, atbilstoši lēmuma pielikumā
pievienotajam nomas līguma projektam:
1.1.nomājamo telpu platība - 335 m2;
1.2.nomas maksa EUR 0,20 (nulle euro, 20 centi) mēnesī par vienu kvadrātmetru bez
pievienotās vērtības nodokļa;
1.3.telpu nomas termiņš - 2028.gada 31.decembrim.
2. Apes novada domes administrācijai nodrošināt nomas līguma noslēgšanu.
3.Par lēmuma izpildi atbildīga Apes novada Gaujienas mūzikas un mākslas skolas direktore Ilze
Dāve.
4.Lēmuma izpildi kontrolēt Apes novada domes izpilddirektoram Viesturam Dandenam.
Pielikumā - neapdzīvojamo telpu nomas līgums.
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Sēdes protokols Nr. 3, 15.p.
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.35
Apē

Par nekustamā īpašuma „Smiltāji”, Gaujienas pagasts, Apes novads, kadastra numurs 3648
001 0142, pārdošanu otrajā atkārtotajā izsolē par samazinātu cenu un izsoles noteikumu
apstiprināšanu
Ar Apes novada domes 2018. gada 25.oktobra lēmumu Nr. 148 “Par nekustamā īpašuma
“Smiltāji” , kadastra Nr. 3648 001 0142, Gaujienas pagasts Apes novads, pārdošanu izsolē un
izsoles noteikumu apstiprināšanu” atsavināšanai tika nodots nekustamais īpašums “Smiltāji”,
kadastra Nr. 3648 001 0142, Gaujienas pagastā Apes novadā. Paziņojums par zemes gabala
pārdošanu tika publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” 2018.gada 06.novembrī. Lēmumā noteiktā
termiņā netika saņemti pieteikumi dalībai izsolē.
Saskaņā ar Apes novada domes 2018.gada 27.decembra lēmumu Nr. 185 “Par nekustamā
īpašuma „Smiltāji”, kadastra Nr. 3648 001 0142, Gaujienas pagasts, Apes novads, pārdošanu
atkārtotā izsolē par samazinātu cenu un izsoles noteikumu apstiprināšanu” atkārtota izsole tika
noteikta 2019.gada 18.februārī plkst. 14:00. Paziņojums par izsoli tika publicēts pašvaldības
interneta vietnē www.apesnovads.lv un laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” 2019.gada 10.janvārī. Līdz
lēmumā noteiktai dienai – 2018.gada 18.februāra plkst. 14:00 netika saņemts neviens pieteikums
par dalību izsolē, kā arī netika saņemta iemaksa par izsoles nodrošinājumu vai izsoles dalības
maksa, līdz ar to nav pārsolīta izsoles sākuma cena.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otrajai daļai pēc otrās
nesekmīgās izsoles var: 1) rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne
vairāk kā par 60 procentiem no nosacītās cenas; 2) rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās
cenas samaksas kārtību; 3) rīkot izsoli ar lejupejošu soli; 4) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu
atsavināšanai.
Izvērtējot lietas apstākļus, dome secina, ka lietderīgi būtu rīkot jaunu izsoli ar samazinātu
nosacīto cenu par 40% no sākuma cenas, jo konkrētais īpašums nav nepieciešams pašvaldībai tās
funkciju veikšanai.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu un 77.panta ceturto daļu, pirmo Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta otro daļu, 8.panta otro un sesto daļu, 10.panta pirmo daļu, 32.panta otrās daļas
1.punktu, 36.panta pirmo dalu, 47.pantu; kā arī balstoties uz SIA „Vindeks” vienotais reģistrācijas
numurs LV40003562948, 2018.gada 11.oktobrī sagatavoto “Nekustamā īpašuma – zemes gabala
Apes novada Gaujienas pagasta “Smiltājos”, izdevumiem par īpašuma iemērīšanu un ierakstīšanu
zemesgrāmatā, kā arī atsavināšanas izdevumus, Apes novada dome nolemj:
1. Apstiprināt izsolē atsavināmā objekta - nekustamā īpašuma “Smiltāji”, Gaujienas pagasts, Apes
novads, kadastra numurs 3648 001 0142, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3648

001 0142, ar platību – 3,5 ha, nosacīto cenu, jeb sākumcenu EUR 5 220,00 (pieci tūkstoši divi simti
divdesmit euro, 00 centi).
2. Apstiprināt atsavināmā objekta – nekustamā īpašuma “Smiltāji”, Gaujienas pagasts, Apes
novads, kadastra numurs 3648 001 0142, zemes gabala ar kadastra apzīmējums 3648 001 0142, ar
platību – 3,5 ha, izsoles noteikumus saskaņā ar pievienoto pielikumu.
3. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo objektu pēc atsavināšanas izdevumu atskaitīšanas,
ieskaitīt Apes novada domes budžetā.
4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Apes novada domes 2018. gada 27.decembra lēmums
Nr. 185 “Par nekustamā īpašuma „Smiltāji”, kadastra Nr. 3648 001 0142, Gaujienas pagasts Apes
novads, pārdošanu atkārtotā izsolē par samazinātu cenu un izsoles noteikumu apstiprināšanu”.
Pielikumā: Atsavināmā nekustamā īpašuma īpašuma “Smiltāji”, Gaujienas pagasts, Apes novads,
kadastra numurs 3648 001 0142, izsoles noteikumi.
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
Apes novada domes
28.02.2019. lēmumam Nr.35
(prot.Nr.3, 15.p.)
Nekustamā īpašuma “Smiltāji”, Gaujienas pagasts, Apes novads,
kadastra numurs 3648 001 0142,
IZSOLES NOTEIKUMI
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 II sadaļu
I.

Vispārīgie jautājumi

1.1. Izsoles noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā organizējama un rīkojama Apes
novada pašvaldības atsavināmā nekustamā īpašuma „Smiltāji”, Gaujienas pagasts, Apes
novads, kadastra numurs 3648 001 0142 - (turpmāk – Objekts) izsole, atbilstoši Publiskas
personas mantas atsavināšanas likumam un Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr.109
“Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”.
1.2. Objekta atsavināšanas tiesiskais pamatojums – Apes novada domes 28.02.2019. lēmums „Par
nekustamā īpašuma „Smiltāji”, kadastra Nr. 3648 001 0142, Gaujienas pagasts, Apes novads,
pārdošanu otrā atkārtotā izsolē par samazinātu cenu un izsoles noteikumu apstiprināšanu”
(sēdes prot.Nr.3, 15.p.).
1.3. Objekta atsavināšanas veids – pārdot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

2.7.
2.8.
2.9.

II.Objekta raksturojums
Nekustamā īpašuma nosaukums
Smiltāji
Nekustamā īpašuma atrašanās vieta
Gaujienas pagasts, Apes novads
Nekustamā īpašuma kadastra
3648 001 0142
numurs
Nekustamā īpašuma sastāvs
Viens zemes gabals
Zemes vienības kadastra
3648 001 0142
apzīmējums
Nekustamā īpašuma tiesību
Gaujienas pagasta zemesgrāmatas nodalījums
nostiprināšana zemesgrāmatā
Nr.100000152604, lēmuma datums 09.10.2018.,
žurnāla Nr.300004702780
Nekustamā īpašuma nosacītā cena
EUR 5 220,00 (pieci tūkstoši divi simti divdesmit
euro, 00 centi)
Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo Nav noteiktas
Objektu
Lietu tiesības, kas apgrūtina
Atzīmes veidā zemesgrāmatā nostiprinātie
nekustamo īpašumu
apgrūtinājumi:
2.9.1. Autoceļa P23 aizsargjosla – 0,5 ha;
2.9.2. elektrisko tīklu gaisvadu līnijas ar nominālo
spriegumu 0,4 kV aizsargjosla – 0,5 ha;
2.9.3. ceļa servitūts – tiesība uz braucamo ceļu –
0,1 ha;
2.9.4. ceļa servitūts – tiesība uz braucamo ceļu –
0,04 ha;

III.Izsoles veids, maksājumi un samaksas kārtība
2019.gada 17.aprīlis plkst. 15:00, Stacijas iela 2,
Ape, Apes novads, LV-4337

3.1.

Izsoles laiks

3.2.

Izsoles veids

Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli

3.3.
3.4.

Izsoles rīkotājs
Izsoles nosacītā cena, jeb, sākumcena

3.5.
3.6.

Izsoles solis
Izsoles nodrošinājuma apmērs

3.7.
3.8.

Izsoles reģistrācijas maksa
Samaksas kārtība

Apes novada domes Īpašumu atsavināšanas komisija
EUR 5 220,00 (pieci tūkstoši divi simti divdesmit
euro, 00 centi)
EUR 100,00 (viens simts euro, 00 centi)
10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma
sākumcenas EUR 522,00 (pieci simti divdesmit divi
euro, 00 centi)
EUR 20,00 ( divdesmit euro, 00 centi)
Maksājumi jāieskaita:
Apes novada pašvaldības kontā:
Reģ nr. 90000035872
Banka: LR Valsts kase
Konts: LV93 TREL 9802 0390 3100 0
Kods: TRELLV22
Maksājumu kārtība :
1. Visas pirkuma summas samaksa divu nedēļu laikā
no līguma noslēgšanas 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 ar iespēju visu pirkuma maksu samaksāt ātrāk

IV. Izsoles vieta un laiks
4.1. Izsole notiks 2019.gada 17.aprīli 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
Civillikumu 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 – 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas EUR 522,00 un
reģistrācijas maksa EUR 20,00 līdz 2019.gada 17.aprīļa plkst. 14.00. Nodrošinājums un
reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta šo
noteikumu 3.8.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 3.8. punktā noteiktā kārtībā. Samaksa par atsavināmo Objektu
tiek realizēta, pārskaitot naudu Apes novada pašvaldības kontā: banka: LR Valsts kase, konts:
LV93 TREL 9802 0390 31000, kods: TRELLV22. 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;
56.3. bankas dokuments par izsoles reģistrācijas maksas samaksu;
5.6.4. 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 iegādi;
5.7.3. bankas dokuments par nodrošinājuma iemaksu;
5.7.4. bankas dokuments par izsoles reģistrācijas maksas samaksu;
5.7.5. bankas konta numurs, uz kuru pārskaitīt iemaksāto nodrošinājuma iemaksu, ja nav
nosolīts pārdodamais Objekts;
5.7.6 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. Izsoles dalībnieki uz atsavināmā Objekta izsoli var reģistrēties līdz 2019.gada 17.aprīļa
plkst.14.00 Apes novada domes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā
(darbdienās no plkst.9.00 līdz plkst.16.00), Stacijas iela 2, Apē, Apes novadā.
6.2. Izsole notiek 2019.gada 17.aprīļa plkst. 15:00, Stacijas ielā 2, Apē. Apes novadā, LV-4337.
6.3. 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.
6.4. 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 vismaz par vienu izsoles soli.
6.5. Ja kāds(i) no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem neierodas uz izsoli noteiktajā laikā, izsoles
vadītājam ir tiesības pārcelt izsoles sākumu par 30 minūtēm vēlāk.
6.6. Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus apstiprināt gatavību iegādāties Objektu
par izsoles sākumcenu, parakstot apliecinājumu.
6.7. 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.
6.8. Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena atsavināmais Objekts ir pārdots personai, kas
nosolījusi pēdējo augstāko cenu.
6.9. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši vienu un to pašu cenu, priekšroka pirkt Objektu ir
dalībniekam, kurš pirmais no viņiem saņēmis izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību.

6.10. Visaugstāko cenu nosolījušā dalībnieka nosaukums, reģistrācijas numurs un nosolītā cena tiek
ierakstīta protokolā.
6.11. Drošības nauda tiek atmaksāta šādos gadījumos: tiem izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši
pārdodamo Objektu un, ja izsole ir atzīta par spēkā neesošu rīkotāja vainas dēļ.
6.12. 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. Izsoles protokolā tiek norādīts izvēlētais samaksas veids atbilstoši šo
noteikumu 3.8. punktam.
6.13. Izsoles dalībnieks, kurš Objektu nosolījis, bet neparakstās izsoles dalībnieku sarakstā un
protokolā, uzskatāms par atteikušos no nosolītā Objekta. Šajā gadījumā izsoles komisija ir tiesīga
attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas maksa un
nodrošinājums. Tad pārsolītajam pircējam izsoles komisija piedāvā pirkt atsavināmo Objektu par
viņa paša nosolīto augstāko cenu.
6.14. 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.
6.15. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks ar parakstu apliecina izsoles
dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu.
6.16. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, trīsdesmit dienu laikā kopš izsoles dienas
neparaksta īpašuma pirkums līgumu, tad šis dalībnieks zaudē tiesības uz atsavināmo Objektu. Izsole
šajā gadījumā tiek atzīta par nenotikušu. Reģistrācijas maksa un nodrošinājums attiecīgajam
dalībniekam netiek atmaksāti.
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 mājas lapā www.apesnovads.lv. vai, 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
Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, pievienojot izsoles protokolu.
6.21. Pirkuma līgumu sagatavo un paraksta trīsdesmit dienu laikā no izsoles dienas.
6.22. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, atsakās parakstīt pirkuma līgumu, kurš
sastādīts atbilstoši atsavināmā Objekta izsoles noteikumiem, vai atsakās no tā pēc līguma
parakstīšanas, viņš zaudē tiesības uz nosolīto Objektu. Reģistrācijas maksa un nodrošinājums šādam
dalībniekam netiek atmaksāti. Tādā gadījumā tiek izziņota atkārtota izsole.
6.23. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu vai spēkā neesošu pieņem Apes novada dome.
Sūdzības par komisijas darbību iesniedzamas Apes novada domes priekšsēdētājam 5 (piecu) dienu
laikā kopš izsoles.
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
2019.gada 28.februārī

Sēdes protokols Nr. 3, 16.p.
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.36
Apē

Par finansiālu atbalstu Uvim Sproģim dalībai Pasaules skolēnu čempionātā orientēšanās
sportā Igaunijā
Izskatot Sanitas Sproģes 20.02.2019. iesniegumu, kas 12.04.2017. Apes novada domē saņemts
20.02.2019. un reģistrēts ar Nr.A/3-12-1/248, un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kā arī Apes novada pašvaldības
23.04.2015. saistošo noteikumu Nr.6/2015 „Par pašvaldības atbalstu sporta sasniegumu
veicināšanai” 3.punkta 3.1.apakšpunktu, 8.punktu, un Finanšu un tautsaimniecības pastāvīgās
komitejas 21.02.2019. lēmumu (prot.Nr.2, 15.p.), Apes novada dome nolemj:
1. Piešķirt atbalstu Apes novada Gaujienas pagasta iedzīvotājam Uvim Sproģim dalībai Pasaules
skolēnu čempionātā orientēšanās sportā Igaunijā, Otepā no 29.04.2019.-05.05.2019. Latvijas
jauniešu izlases sastāvā EUR 240,00 (divi simti četrdesmit euro, 00 centi) apmērā.
2. Finansējuma avots Apes novada domes budžets.
Domes priekšsēdētājs
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