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APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.1
Apē

Par Trapenes, Gaujienas un Virešu pagasta pārvalžu grāmatvedības uzskaites strukturizēšanu
un tiesību un saistību pārņemšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 6.punktu, kurā noteikta
Domes kompetence apstiprināt pašvaldības teritoriālo dalījumu un tā pārvaldes struktūru un 8. punktu,
kas nosaka tikai domes tiesības pieņemt lēmumus izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības
iestādes, pašvaldības kapitālsabiedrības, biedrības un nodibinājumus un apstiprināt pašvaldības
iestāžu nolikumus, kā arī balstoties uz Apes novada pašvaldības nolikuma (apst.28.06.2013.
Lēm.Nr.227, prot.Nr.11,1.p.) 9.2.punktu un 11.punktu, kuros noteikts, ka Apes novada domes
Administrācijas struktūrvienības darbojas, pamatojoties uz administrācijas nolikumu un
administrācijas struktūrvienību nolikumiem, kā arī iestādes „Apes novada dome” nolikuma (apst.
25.07.2013., lēmums Nr.257, prot.Nr.13, 14.p.) 7.1.2. p. un 8.punktu, kur noteikts tiesiskais pamats
Finanšu grāmatvedības nodaļas nolikuma izstrādei.
Apkopojot iepriekšminēto un Apes novada domes 2013.gada 24.oktobra lēmumu Nr.339 „Par
Apes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas nolikuma apstiprināšanu” (prot.Nr.17, 17.p.),
kurš stājas spēkā ar 2013.gada 31.decembri, tiek likvidēti attiecīgi grāmatvežu amati: Apes novada
domes grāmatvedis Trapenes pagasta pārvaldē, Apes novada domes grāmatvedis Gaujienas pagasta
pārvaldē un Apes novada domes grāmatvedis Virešu pagasta pārvaldē. Nolikumā noteikti Finanšu un
grāmatvedības nodaļas uzdevumi, kuros nodaļai jāveic nepieciešamie administratīvie pasākumi
budžeta izpildes procesa, ieņēmumu un izdevumu uzskaites nodrošināšanai, kā arī jākontrolē finanšu
disciplīna un domes budžeta līdzekļu izlietojums un jāveic grāmatvedības uzskaite par domes un tās
iestāžu un struktūrvienību tāmes izpildi, ņemot vērā likvidētās amata vietas Trapenes, Gaujienas un
Virešu pagastu pārvaldēs, strukturizējot un nododot visu grāmatvedības uzskaiti, tiesības un saistības
no iepriekšminētajam Trapenes, Gaujienas un Virešu pagasta pārvaldēm uz Apes novada domi Apes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, dome nolemj:
1. Noteikt, ka Trapenes, Gaujienas un Virešu pagasta pārvalžu tiesību un saistību pārņēmējs,
strukturējot grāmatvedības uzskaiti, pamatojoties uz Finanšu grāmatvedības nodaļas nolikuma
nosacījumiem, ir Apes novada dome.
2. Atbildīgais par lēmuma organizatorisko nodrošinājumu Apes novada domes Finanšu un
grāmatvedības nodaļas vadītāja Ilze Lipstoka.

3. Pilnvarot Apes novada domes priekšsēdētāju Astrīda Harju parakstīt ar lēmuma izpildi saistītos
dokumentus.
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