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sēdes protokols Nr. 3, 17.p .
APSTIPRINĀTI
ar Apes novada domes
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(protokols Nr. 3, 17.p.)

Apes novada domes 30.01.2020. saistošie noteikumi Nr. 3/2020 „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” šādus grozījumus:
1.1. Izteikt 8.8.apakšpunktu šādā redakcijā:
“8.8. Apes kultūras un tūrisma centrs un tā pakļautībā esošās struktūrvienības:”.
1.2. Svītrot 8.12. apakšpunktu;
1.3. Izteikt 8.8.9.punktu šādā redakcijā:
“8.8.9. Infocentrs;”;
1.4. Izteikt 8.8.12. punktu šādā redakcijā:
“8.8.12. Trapenes novadpētniecības centrs”;
1.5. Izteikt 8.8.13. punktu šādā redakcijā:
“8.8.13. Virešu novadpētniecības centrs “Mājvieta”.
2. Grozījumi saistošo noteikumu 8.8.apakšpunktā stājas spēkā 2020.gada 1.februārī.
3. Grozījumi saistošo noteikumu 8.12. apakšpunktā stājas spēkā 2020 gada 30.jūnijā.
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Paskaidrojuma raksts
Apes novada domes 30.01.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.3/2020 „Grozījumi Apes novada
domes 28.06.2013. saistošajos noteikumos Nr.9/2013 „Apes novada pašvaldības nolikums””
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Norādāmā informācija
Pašreiz spēkā esošie Saistošie noteikumi Nr. 9/2013 “Apes 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.
Apes novada dome 2020.gada janvārī pieņēma lēmumu uzsākt
pašvaldības aģentūras “Apes kultūras un tūrisma centrs” reorganizāciju un
pieņēma lēmumu izveidot jaunu pašvaldības iestādi “Apes kultūras un tūrisma
centrs”, kas ir pašvaldības aģentūras “Apes kultūras un tūrisma centrs” tiesību,
saistību, funkciju, mantas, finanšu līdzekļu, informācijas sistēmu pārņēmēja.
Ņemot vērā, ka pašvaldības aģentūra pēc būtības, ievērojot
reorganizācijas procesu, beidz pastāvēt ar 2020.gada 1.februāri, kas noteikts
Apes novada domes lēmumā kā reorganizācijas beigu termiņš, saistošie
noteikumi nav nepieciešami, jo jaunizveidotās iestādes tiesisko pamatu nosaka
Valsts pārvaldes iekārtas likums un likums “Par pašvaldībām”, ne Publisko
aģentūru likumā noteiktās prasības.
Apes novada dome 2019.gada 27.decembrī pieņēma lēmumu likvidēt
Bērnu sociālās aprūpes centru “Gaujiena” ar 2020.gada 30.jūniju.
Lai nodrošinātu pašvaldības iestāžu un struktūrvienības lietderību un
efektīvi un izvairoties no liekvārdības struktūrvienību nosaukumos, paredzēts
konkretizēt Noteikumu 8.8.9.apakšpunktu, jo līdzšinējais struktūrvienības
nosaukums ietver darbības un funkcijas, kas vairs netiek praksē nodrošinātas.
Ņemot vērā augstāk minēto, nepieciešams aktualizēt pašvaldības
pārvaldes struktūru.
Pašvaldības pārvaldes struktūras aktualizēšana, funkciju precizēšana.
Tiek grozīts Noteikumu 8.8. apakšpunkts izsakot to jaunā redakcijā
saistībā ar pašvaldības lēmumu reorganizēt aģentūru un izveidot jaunu iestādi,
nosakot to par aģentūras tiesību, saistību un materiālo vērtību pārņēmēju.
Tiek svītrots Noteikumu 8.12. apakšpunkts, grozījumam paredzēts spēkā
stāties 30.06.2020.
Tiek grozīts Noteikumu 8.8.9.punkts, izsakot to jaunā redakcijā.
Saistošo noteikumu projekta īstenošana neietekmē pašvaldības budžetu.
Lai nodrošinātu saistošo noteikumu projekta izpildi nav nepieciešams
veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.
Ar saistošajiem noteikumiem nav noteikta mērķgrupa, uz kuru attiecināms
saistošo noteikumu tiesiskais regulējums.
Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu projekts
neskars.
Institūcija, kurā privātpersona var griezties saistošo noteikumu
piemērošanā - Apes novada pašvaldības administrācijā Stacijas ielā 2, Apē,
Apes novadā.
Saistošo noteikumu izdošana neradīs papildu slogu administratīvajām
procedūrām.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

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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