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LĒMUMS 
Smiltenē 

2022.gada 31. augustā                                               Nr.419 

     (protokols Nr. 15, 59. §.) 

 

Par Nolikuma Nr. 35/22 “Rudens pierobežas gadatirgus Apē” projekta apstiprināšanu  

 

Smiltenes novada pašvaldības dome izskata Smiltenes novada Apes apvienības pārvaldes 

vadītājas L. Ābolkalnes sagatavoto nolikuma Nr.35/22 “Rudens pierobežas gadatirgus Apē” 

projektu. 

Ielu tirdzniecības “Rudens pierobežas gadatirgus Apē” organizators ir Smiltenes novada Apes 

apvienības pārvalde. Ielu tirdzniecības norises vieta un  laiks – Apes pilsētā Avotu, Ganību, Skolas, 

Stacijas ielas teritorija, pilsētas estrādes teritorijā, 2022. gada 25.septembrī no plkst.9:00 līdz 14:00. 

Ņemot vērā norādīto, ievērojot Smiltenes novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības 

jautājumu pastāvīgās komitejas 2022.gada 24. augusta atzinumu (protokols Nr.10) un pamatojoties 

uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas ievaddaļu, kas noteic, ka dome var izskatīt 

jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, un 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas 

noteic, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas), 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6. un 17.punktu, Ministru 

kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas 

saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 10. un 11.punktu, kā arī Apes 

novada domes 2019.gada 28.februāra saistošo noteikumu Nr.3/2019 “Par ielu tirdzniecību un tirgus 

statusa piešķiršanas kārtību Apes novadā” 4.punkta 4.1. apakšpunkta 4.1.3. punktu un 5.punktu, 

atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" – (Ainārs Mežulis, Andris Abrāmovs, Astrīda Harju, Edgars 

Avotiņš, Ervins Labanovskis, Inga Ērgle, Jānis Āboliņš, Māris Zālītis, Mārtiņš Vīgants, Otārs 

Putrālis, Raivis Vizulis, Toms Markss), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, 

Smiltenes novada pašvaldības dome  

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Nolikuma Nr. 35/22 “Rudens pierobežas gadatirgus Apē” projektu (pielikumā). 

2. Apstiprināt ielu tirdzniecības organizēšanas un norises nodrošināšanas darba grupu (turpmāk – 

darba grupa) šādā sastāvā: 

2.1. darba grupas vadītājs –  Smiltenes novada Apes apvienības pārvaldes vadītāja; 

2.2. atbildīgās personas par ielu tirdzniecības dalībnieku pieteikumu pieņemšanu, reģistrēšanu 

un apstrādi, vietu sadalījumu ielu tirdzniecības dalībniekiem – Smiltenes novada Centrālās 

administrācijas Attīstības nodaļas projektu vadītāja un daiļdārzniece; 

2.3. atbildīgā persona par tirdzniecības vietas atļauju sagatavošanu un izsniegšanu – Smiltenes 

novada Apes apvienības pārvaldes lietvede un Valsts un pašvaldības vienotā klientu 

apkalpošanas centra speciāliste; 

2.4. atbildīgā persona par pašvaldības nodevas par ielu tirdzniecību iekasēšanu – Smiltenes 

novada Centrālās administrācijas Finanšu nodaļas vecākā grāmatvede par apgrozāmiem 

līdzekļiem; 
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2.5. atbildīgās personas par ielu tirdzniecības norises saskaņošanu ar saistītajām institūcijām - 

darba grupas vadītājs un Smiltenes novada Apes apvienības pārvaldes saimniecības 

vadītājs; 

2.6. atbildīgā persona par ielu tirdzniecības reklāmas sagatavošanu un izplatīšanu, kultūras 

programmas izveidi un ieviešanu pasākuma laikā – Apes tautas nama vadītāja; 

2.7. atbildīgā persona par kārtības nodrošināšanu un saziņu ar tiesībsargājošajām institūcijām  -  

Smiltenes novada Pašvaldības policija;  

2.8. atbildīgā persona par ielu tirdzniecībai paredzētās teritorijas sakopšanu pirms ielu 

tirdzniecības uzsākšanas (24.09.2022.) un pēc tās (25.09.2022.) norises laika, ielu 

tirdzniecībai paredzētās teritorijas norobežošanu ar atbilstošām ierobežojošām barjerām un 

norādošām ceļa zīmēm, kā arī par norāžu izvietošanu par ielu tirdzniecības atrašanās vietu, 

tehnisko un saimniecisko nodrošinājumu, transporta plūsmas organizēšanu ielu 

tirdzniecības vietā 2022.gada 25.septembrī - Smiltenes novada Apes apvienības pārvaldes 

saimniecības vadītāja p.i.  

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                          E. Avotiņš 


