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Sēdes protokols Nr. 14, 1.p .
Apē
APSTIPRINĀTI
ar Apes novada domes
28.11.2019. lēmumu Nr.193
(protokols Nr.14, 1. p.)

Apes novada domes 28.11.2019. saistošie noteikumi Nr.21/2019 „Grozījumi Apes novada domes
28.06.2013. saistošajos noteikumos Nr.9/2013 „Apes novada pašvaldības nolikums””
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 1.punktu un 24.pantu
1. Izdarīt Apes novada pašvaldības domes 28.06.2013. saistošajos noteikumos Nr.9/2013 „Apes
novada pašvaldības nolikums” (turpmāk –saistošie noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. Izteikt saistošo noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:
“2. Apes novada pašvaldības administratīvais centrs ir Apes pilsēta”.
1.2. Aizstāt saistošo noteikumu 3.punktā aiz vārda “lēmējorgāns” vārdu “dome” ar vārdiem “Apes
novada dome (turpmāk – Dome)”.
1.3. Izteikt saistošo noteikumu 8.punktu šādā redakcijā:
“8. Normatīvajos aktos noteikto pašvaldības funkciju un uzdevumu, kā arī pašvaldības brīvprātīgo
iniciatīvu izpildei, Dome ir izveidojusi šādas iestādes:
8.1. Apes novada dome ( turpmāk – pašvaldības administrācija);
8.2. Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola;
8.3. Apes Pirmsskolas izglītības iestāde „Vāverīte”;
8.4. Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola;
8.5. Gaujienas pamatskola;
8.6. Trapenes sākumskola;
8.7. Gaujienas mūzikas un mākslas skola;
8.8. Apes novada pašvaldības aģentūra „Apes kultūras un tūrisma centrs” un tās pakļautībā esošās
struktūrvienības:
8.8.1. Apes tautas nams;
8.8.2. Gaujienas tautas nams;
8.8.3. Trapenes kultūras nams;
8.8.4. Virešu saieta nams;
8.8.5. Apes bibliotēka;
8.8.6. Gaujienas bibliotēka;
8.8.7. Trapenes bibliotēka;
8.8.8. Vidagas bibliotēka;
8.8.9. Gaujienas pagasta Biznesa, izglītības, informācijas un tūrisma centrs;
8.8.10. Jāzepa Vītola memoriālais muzejs „Anniņas”;
8.8.11. Elīnas Zālītes memoriālā māja;

8.8.12. Trapenes novadpētniecības māja;
8.8.13. Virešu novadpētniecības istaba.
8.9. Apes novada Bāriņtiesa;
8.10. Apes novada Sociālais dienests;
8.11. Apes novada Dzimtsarakstu nodaļa;
8.12. Bērnu sociālās aprūpes centrs „Gaujiena”;
8.13. Sociālās aprūpes centrs „ Trapene”;
8.14. Trapenes feldšeru punkts;
8.15. Virešu feldšeru punkts;
8.16. Gaujienas pagasta pārvalde;
8.17. Trapenes pagasta pārvalde;
8.18. Virešu pagasta pārvalde;
8.19. Komunālā saimniecība.
1.4. Izteikt saistošo noteikumu 9.punktu šādā redakcijā:
“9. Pašvaldības administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina Domes pieņemto lēmumu izpildi,
kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Pašvaldības administrācijas sastāv no:
9.1. Kancelejas:
9.2. Finanšu un grāmatvedības nodaļas;
9.3. Teritorijas attīstības nodaļas.
1.5.Svītrot saistošo noteikumu 18.14. apakšpunktu.
1.6. Papildināt saistošo noteikumu 32.punktu ar 32.24. apakšpunktu šādā redakcijā:
“32.24. ir pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis;”
2. Grozījumi saistošo noteikumu 18.14. apakšpunktā un 32.24. apakšpunktā stājas spēkā
2020.gada 1.janvārī.
3. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi, atzīt par spēku zaudējušiem Apes novada
domes 24.10.2019. saistošos noteikumus Nr.18/2019 “Grozījumi Apes novada domes
28.06.2013. saistošajos noteikumos Nr.9/2013 „Apes novada pašvaldības nolikums””.
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Par Apes novada pašvaldības domes 28.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.21/2019
„Grozījumi Apes novada domes 28.06.2013. saistošajos noteikumos Nr.9/2013 „Apes novada
pašvaldības nolikums””
Pašreizējās situācijas
Pašreiz spēkā esošie Saistošie noteikumi Nr. 9/2013 “Apes
raksturojums
novada pašvaldības nolikums” apstiprināti 2013. gada 28.jūnija
turpmāk tekstā arī - Noteikumi. Atbilstoši likuma “Par
pašvaldībām” 24. panta pirmajai daļai pašvaldības nolikums ir
saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes
organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un
pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba
organizācijas jautājumus.
Spēkā esošajā normatīvajā regulējumā, kā arī Noteikumos ir
atrunāts, ka pašvaldību kapitāldaļu turētājs ir pašvaldības domes
priekšsēdētājs. Ņemot vērā, ka 2020.gada 1.janvārī stāsies spēkā
grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likumā, kas nosaka, ka ar 2020.gada 1.janvāri
pašvaldības kapitāldaļu turētājs ir pašvaldības izpilddirektors,
nepieciešams precizēt domes priekšsēdētāja un izpilddirektora
funkcijas. Noteikumos noteikts, ka augstāk minēto amatpersonu
funkciju precizējumi spēkā stājas ar 2020.gada 1.janvāri.
Saistošo noteikumu projekta
Pašvaldības pārvaldes struktūras aktualizēšana, funkciju
nepieciešamības raksturojums,
precizēšana.
dokumenta būtība
Īss saistošo noteikumu projekta
1. Tiek grozīts Noteikumu 2.punkts, precizējot pašvaldības
satura izklāsts
administratīvo centru.
2. Tiek grozīts Noteikumu 3. punkts precizējot Apes novada
pašvaldības kā lēmējvaras nosaukumu.
3. Tiek grozīts Noteikumu 8. punkts izsakot to jaunā redakcijā, lai
precīzi noteiktu Apes novada domes kā lēmējvaras izveidotās
iestādes un struktūrvienības.
4. Tiek grozīts Noteikumu 9. punkts, precizējot, ka Apes novada
dome, kas ir Apes novada pašvaldības administrācija, kas ir Apes
novada domes kā lēmējvaras izveidotā iestāde, ir iestāde, kas
nodrošina lēmējvaras pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba
organizatorisko un tehnisko apkalpošanu.
5. Tiek svītrots Noteikumu 18.14. apakšpunkts ar 2020.gada
1.janvāri, pamatojoties uz grozījumiem Publiskas personas
kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā, kas spēkā
stāsies 2020.gada 1.janvārī.

Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Saistošo noteikumu projekta

6.Papildināts ar Noteikumu 32.24. apakšpunktu, kurā noteikts, ka
pašvaldības kapitāldaļu turētājs ir izpilddirektors ar 2020.gada
1.janvāri, atbilstoši grozījumiem Publiskas personas kapitāla daļu
un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā, kas spēkā stāsies
2020.gada 1.janvārī.
Nav.

Nav.

Institūcija, kurā privātpersona var griezties saistošo noteikumu

iespējamā ietekme uz
administratīvajām procedūrām

Normatīvie akti, saskaņā ar
kuriem saistošie noteikumi
sagatavoti
Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām saistībā ar
saistošo noteikumu projektu

piemērošanā - Apes novada pašvaldības administrācijā Stacijas
ielā 2, Apē, Apes novadā.
Saistošo
noteikumu
izdošana
neradīs
papildu
slogu
administratīvajām procedūrām.
Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1. punkts un 24.
pants.
Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma
raksta izskatīšanas un publicēšanas pašvaldības tīmekļvietnē
www.apesnovads.lv, saņemto priekšlikumu vai iebildumu
apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts
iekļaut saistošajos noteikumos.
Plānotais sabiedrības līdzdalības veids - priekšlikumu un
iebildumu ievērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības
tīmekļvietnē www.apesnovads.lv.
Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.
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