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
2017.gada 28.septembrī

Sēdes protokols Nr. 17, 1. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 153

Par Apes novada domes saistošo noteikumu Nr.5 /2017 “Par grozījumiem Apes novada domes
06.02.2017. saistošajos noteikumos Nr. 1/2017 „Par Apes novada pašvaldības budžetu
2017.gadam”” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14 panta otrās daļas 2.,3.,6. punktu, 21.panta
pirmās daļas 2.punktu un 46.pantu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu, likuma „Par valsts
budžetu 2016.gadam”, Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 21.09.2017.
lēmumu (prot. Nr.11, 1.p.),
Apstiprināt Apes novada domes 28.09.2017. saistošos noteikumus Nr. 5/2017
„Par
grozījumiem Apes novada domes 06.02.2017. saistošajos noteikumos Nr. 1/2017 „Par Apes novada
pašvaldības budžetu 2017.gadam”” .
Pielikumā :
1. Saistošie noteikumi Nr.5/2017 „Par grozījumiem Apes novada domes 06.02.2017. saistošajos
noteikumos Nr. 1/2017 „Par Apes novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”” uz 1 lpp.
ar 1. pielikumu uz 1 lpp,; 2.pielikumu uz 1 lpp.; 3.pielikumu uz 2 lpp., 5.pielikumu 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
2017.gada 28.septembrī

Sēdes protokols Nr. 17, 1. p

Apes novada domes saistošie noteikumi Nr.5/2017
“Par grozījumiem Apes novada domes 06.02.2017. saistošajos noteikumos Nr. 1/2017
„Par Apes novada pašvaldības budžetu 2017.gadam””
apstiprināti ar Apes novada domes
28.09.2017. lēmumu Nr.153
(prot.Nr.17.,1 p.)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 2.punktu un
46.panta pirmo daļu,
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu
Izdarīt šādus grozījumus Apes novada domes 06.02.2017. saistošajos noteikumos Nr. 1/2017
„Par Apes novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”” :
Pamatbudžets
1.Izteikt nodaļas “Pamatbudžets” 1.punkta 1.1. 1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
“ 1.Apstiprināt Apes novada pašvaldības domes pamatbudžetu 2017.gadam:
1.1. kārtēja gada ieņēmumos
EUR 4 745 611
1.2. izdevumos atbilstoši valdības funkcijām un ekonomiskajām EUR 5 201 601
kategorijām
3. Apstiprināt līdzekļu atlikumu uz 2017.gada beigām

EUR 131 699

3 .Izteikt 2.pielikumu jaunā redakcijā.
4 .Izteikt 3.pielikumu jaunā redakcijā.
5 .Izteikt 5.pielikumu jaunā redakcijā.
Pielikumā- 1.,2..3, ,5.pielikums.

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
2017.gada 28.septembrī

Sēdes protokols Nr. 17, 2. p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 154
Apē
Par dalību Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projektu ideju konkursā ar
projekta pieteikumu “No hobija līdz biznesam – vietējās uzņēmējdarbības attīstība LatvijasKrievijas pierobežas teritorijās”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 3., 4.,5. un 10.punktu,
21.panta pirmās daļas 23.punktu un 97.pantu, Latvijas-Krievijas pārobežu sadarbības programmas
izsludināto projektu ideju konkursu, programmas nosacījumiem un saskaņā ar Apes novada attīstības
programmas 2014.-2020.gadam noteikto vidēja termiņa prioritāšu rīcības virzieniem RV8
Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana, R 3.86. Uzņēmējdarbības attīstība visā Apes novada teritorijā,
R 3.89. Ilgtspējīga vietējo dabas resursu un kultūras mantojuma izmantošana uzņēmējdarbības attīstībā
(II kārta), Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 21.09.2017. lēmumu (prot.
Nr.11, 2.p.),
1.

Piedalīties Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projektu ideju priekšatlasē
partnerībā ar Valkas, Baltinavas, Ciblas, Kārsavas, Zilupes pašvaldībām (Latvija), Pleskavas,
Pečoru, Porhovskas, Pitalovas rajona administrācijām (Krievija), Eiroreģionu “Pleskava,
Livonija” (Latvija), Attīstības un garantijas fondu (Krievija) kā partneriem.

2.

Noteikt Apes novada projekta daļas indikatīvās izmaksas EUR 16 222.22 (sešpadsmit tūkstoši
divi simti divdesmit divi euro un 22 centi), nosakot pašvaldības maksājumu daļu 10 (desmit)
procentu apmērā.

3.

Uzdot Apes novada domes teritorijas attīstības nodaļai koordinēt projekta idejas sagatavošanu
dalībai projektu ideju priekšatlasē.

4.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
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Sēdes protokols Nr. 17, 3. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 155
Apē

Par dalību Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projektu ideju konkursā ar
projekta pieteikumu “Dabas un kultūrvēsturisko objektu, kā enerģijas un iedvesmas avotu,
attīstība ar vietējās vēstures palīdzību un jaunu risinājumu ieviešanu/DABAS GARS”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 3., 4.,5. un 10.punktu,
21.panta pirmās daļas 23.punktu un 97.pantu, Latvijas-Krievijas pārobežu sadarbības programmas
izsludināto projektu ideju konkursu, programmas nosacījumiem un saskaņā ar Apes novada attīstības
programmas 2014.-2020.gadam noteikto vidēja termiņa prioritāšu rīcības virzieniem RV7 Dabas un
kultūrvēsturisko resursu infrastruktūra, R 2.76. “Ilgtspējīga dabas resursu apsaimniekošana”, un RV2
“Kultūra” un RV12 “Tūrisma veicināšana”, Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības
komitejas 21.09.2017. lēmumu (prot. Nr.11, 3.p.),
1.Piedalīties Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projektu ideju priekšatlasē
partnerībā ar Izborskas muzeju-rezervātu (Krievija) un Lavra pašvaldību (Krievija), kā partneriem.
2. Noteikt Apes novada projekta daļas indikatīvās izmaksas EUR 400 000.00 (četri simti tūkstoši
euro un 00 centi), nosakot pašvaldības maksājumu daļu 10 (desmit) procentu apmērā,
3. Uzdot Apes novada domes teritorijas attīstības nodaļai koordinēt projekta idejas sagatavošanu
dalībai projektu ideju priekšatlasē.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA

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
2017.gada 28.septembrī

Sēdes protokols Nr. 17, 4. p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 156
Apē
Par Apes novada izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmju noteikšanu

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
Sēdes protokols Nr. 17, 5. p

2017.gada 28.septembrī
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 157
Apē

Par izdevumu noteikšanu uz vienu audzēkni pašvaldību savstarpējiem norēķiniem Apes novada
pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēm no
2017.gada 1.septembra
Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta
pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu, Ministru kabineta 28.06.2016. noteikumiem Nr. 418
“Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem” un atbilstoši Apes novada pašvaldības izglītības iestāžu 2016.gada pēc naudas
plūsmas uzskaitītajiem izdevumiem , Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas
21.09.2017. lēmumu (prot. Nr.11, 5.p.),
Apstiprināt izdevumu tāmi pašvaldību savstarpējiem norēķiniem pēc naudas plūsmas par
viena audzēkņa izmaksām Apes novada izglītības iestādēs no 2017.gada 1.septembra saskaņā ar
pielikumu.

Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
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2017.gada 28.septembrī

Sēdes protokols Nr. 17, 6. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 158
Apē

Par Apes novada pašvaldības izpilddirektora 26.09.2017. rīkojuma Nr. 133 ” Par pagaidu
kārtību par kavējuma naudas aprēķināšanu par kavētiem komunālo pakalpojumu apmaksas
termiņiem” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās
daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.,14., 23.punktu un otro daļu, ievērojot Administratīvā procesa
likuma 6.pantā noteikto vienlīdzības principu, kas nosaka, ka pastāvot vienādiem faktiskajiem un
tiesiskajiem lietas apstākļiem, iestāde pieņem vienādus lēmumus un iespējamo izpildirektora ka
26.09.2017. rīkojuma Nr. 133 ” Par pagaidu kārtību par kavējuma naudas aprēķināšanu par kavētiem
komunālo pakalpojumu apmaksas termiņiem” ietekmi uz pašvaldības budžetu, ņemot vērā Apes
novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 21.09.2017. lēmumu (prot. Nr.11, 6.p.),
1. Apstiprināt Apes novada pašvaldības izpilddirektora 26.09.2017. rīkojumu Nr.133 ” Par pagaidu
kārtību par kavējuma naudas aprēķināšanu par kavētiem komunālo pakalpojumu apmaksas
termiņiem”.
2. Uzdot izpildirektoram organizēt vienotu noteikumu iztrādi vadlīnijām nokavējuma procentu un
līgumsodu piemērošanai Apes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību slēgtajos līgumos.

Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
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Sēdes protokols Nr. 17, 7. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 159
Apē

Par Trapenes pagasta pārvaldes vienreizējo sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu
apstiprināšanu
Pamatojoties uz NBS Sauszemes spēku Kājnieku brigādes komandiera, pulkveža I.A.Lejiņa
13.09.2017. iesniegumu Nr.2/4.1.3-35/474, kas saņemts un reģistrēts Trapenes pagasta pārvaldē
13.09.2017. ar Nr. T/1-12/20, par atbalstu mācību “Sudraba Bulta 2017” organizēšanā, lai NBS veiktu
savlaicīgu finansējuma plānošanu un noslēgtu līgumu par infrastruktūras (sporta zāles un tās
pieguļošas teritorijas elektrības un ūdens) izmantošanu, likuma Par pašvaldībām 14.panta otrās daļas
4.punktu, 21.panta pirmās gaļas 14.punkta b) apakšpunktu un Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 21.09.2017. lēmumu (prot. Nr.11, 7.p.),
1. Apstiprināt vienreizēju maksas pakalpojumu – sporta zāles “Vēji” telpu noma (ar koplietošanas
telpām) mācību “Sudraba Bulta 2017” organizēšanai – EUR 49.73 (četrdesmit deviņi eiro, 73
centi) dienā.
2. Izcenojumi spēkā no 23.10.2017.līdz 27.10.2017. (ieskaitot).
Pielikumā: Nomas aprēķina Tāme uz 1.lpp.

Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA
.

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
2017.gada 28.septembrī

Sēdes protokols Nr. 17, 8. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 160
Apē

Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi Rīgas ielā 10, Apē

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
2017.gada 28.septembrī

Sēdes protokols Nr. 17, 9. p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 161
Apē
Par grozījumiem Apes novada domes 24.08.2017. lēmumā Nr.147 (sēdes protokols Nr.14, 24.p.)
“Par materiāla atbalsta sniegšanu ēdināšanas pakalpojumiem Apes novada vispārējās izglītības
iestādēs izglītojamo ģimenēm”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4., 7., 8.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punktu, lai iespēju robežās atslogotu
izglītojamo vecākus no maksas par ēdināšanas pakalpojumiem, un Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 21.09.2017. lēmumu (prot. Nr.11, 9.p.),
1. Veikt grozījumus Apes novada domes 24.08.2017. lēmumā Nr.147 (sēdes protokols Nr.14,
24.p.) “Par materiāla atbalsta sniegšanu ēdināšanas pakalpojumiem Apes novada vispārējās izglītības
iestādēs izglītojamo ģimenēm”, izsakot lēmuma 1.1.punktu jaunā redakcijā:
“1. Daļēji segt pusdienu ēdināšanas izdevumus Apes novada vispārējās izglītības iestādēs
izglītojamajiem no 5 (piecu) gadu vecuma laika periodā no 2017.gada 1.oktobra līdz 2017.gada
30.decembrim piešķirot” :
1.1. Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola - EUR 1.25 (viens eiro divdesmit pieci centi) katram
izglītojamajam dienā.”.”
2. Finansējuma avots – Apes novada budžets.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

SATUR IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJU

LATVIJAS REPUBLIKA
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Reģ. Nr. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
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2017.gada 28.septembrī

Sēdes protokols Nr. 17, 10. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 162
Apē

Par atļauju Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas direktorei Dinai Meisterei savienot amatus
Apes novada pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība) 2017.gada 20.septembrī saņemts Dāvja
Ozoliņa Apes vidusskolas direktores Dinas Meisteres (turpmāk – persona) iesniegums, kas reģistrēts
ar Nr.A/3-12.1/1385 ar lūgumu atļaut savienot Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas direktores amatu ar
Apes novada domes priekšsēdētāja vietnieka amatu, kurā iesniedzēja ievēlēta ar Apes pašvaldības
domes 2017.gada 14.septembra lēmumu Nr.151 “Par Apes novada domes priekšsēdētāja vietnieka
vēlēšanām” (protokols Nr.15. 1.p.) un saimniecisko darbību pasniedzēja darbu pedagoģijā, kā arī
biedrības “Apes izglītības attīstībai “Ozolzīle” valdes locekļa amatu.
Ar pašvaldības domes 2014.gada 26.jūnija lēmumu Nr.135 “Par Dāvja Ozoliņa Apes
vidusskolas direktora iecelšanu” (protokols Nr.10, 12.p.) Dina Meistere tika iecelta Dāvja Ozoliņa
Apes vidusskolas direktores amatā.
Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – Interešu
konflikta likums) 4.panta pirmās daļas 16.punktā noteikts, ka publiskas personas iestādes vadītājs un
viņa vietnieks ir valsts amatpersona.
Interešu konflikta likuma 6.panta pirmā un otrā daļa nosaka, ka valsts amatpersonai ir atļauts
savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, vai
saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā, vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā kā
saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, ja šajā
likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi.
Ja likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts amatpersonai, ievērojot šā likuma 7.panta otrajā,
trešajā, ceturtajā, piektajā, 5.1, sestajā, septītajā, astotajā un trīspadsmitajā daļā noteiktos speciālos
amatu savienošanas ierobežojumus, ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ne vairāk kā ar
diviem citiem algotiem vai citādi atlīdzinātiem valsts amatpersonas amatiem vai amatiem citās
publiskas personas institūcijās. Par šajā daļā minētajiem amatiem nav uzskatāms pedagoga,
zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista un radošais darbs. Šajā daļā minētā amatu savienošana
pieļaujama, ja tā nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas
normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
Atbilstoši Interešu konflikta likuma 7.panta piektajā daļā noteiktajam, publiskas personas
iestādes vadītājam un viņa vietniekam pašvaldībā ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu tikai
ar:
1) amatu, kuru viņi ieņem saskaņā ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem;
2) amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju
apvienībā vai reliģiskajā organizācijā, ja šā panta četrpadsmitajā daļā nav noteikts citādi;
3) pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista un radošo darbu;
4) amatu kapitālsabiedrībā, kurā publiska persona ir dalībnieks, ja tas saistīts ar publiskas
personas interešu pārstāvēšanu šajā sabiedrībā, nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts

amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi
vai apstiprinājusi amatā;
5) amatu kapitālsabiedrībā, kurā publiskas personas kapitālsabiedrība ir dalībnieks, ja tas
saistīts ar publiskas personas interešu pārstāvēšanu šajā sabiedrībā, nerada interešu konfliktu un ir
saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu
iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā;
6) citu amatu publiskas personas institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir
saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu
iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā;
7) eksperta (konsultanta) darbu, kura izpildes vieta ir citas valsts administrācija, starptautiskā
organizācija vai tās pārstāvniecība (misija), ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts
amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi
vai apstiprinājusi amatā.
Likuma “Par pašvaldībām” 38.panta otrā daļa nosaka, ka papildus likumā “Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktajiem amatu savienošanas ierobežojumiem
pašvaldības domes deputāts nedrīkst:
1) ieņemt izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka, pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja un
viņa vietnieka amatu;
2) ieņemt attiecīgās pašvaldības administrācijā amatu, kura pienākumos ietilpst:
a) domes lēmumu projektu sagatavošana,
b) domes lēmumu tiesiskuma un lietderības pārbaude,
c) kontrole un uzraudzība pār domes pieņemto lēmumu izpildi,
d) padomu un konsultāciju sniegšana pašvaldības amatpersonām;
3) tieši vai pastarpināti sniegt pašvaldībai pakalpojumus šīs daļas 2.punktā minētajos
jautājumos;
4) ieņemt attiecīgās pašvaldības iestādes vadītāja vai viņa vietnieka amatu, izņemot iestādē, kas
realizē šā likuma 15.panta pirmās daļas 4., 5. un 6.punktā noteiktās pašvaldības autonomās
funkcijas;
5) ieņemt valdes locekļa amatu attiecīgās pašvaldības kapitālsabiedrībā, kapitālsabiedrībā, kurā
pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā ar citām pašvaldībām pārsniedz 50
procentus, un kapitālsabiedrībā, kurā vienas vai vairāku pašvaldības kapitālsabiedrību daļa
pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus, izņemot kapitālsabiedrību, kas
realizē no šā likuma 15.panta pirmās daļas 6.punktā noteiktās pašvaldības autonomās
funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu.
--------------------------------------Ņemot vērā minētos apsvērumus un Interešu konflikta likuma 8.1 panta piekto daļu un Apes
novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 21.09.2017. lēmumu (prot. Nr.11, 10.p.)Apes
novada dome nolemj:
1. Atļaut Dinai Meisterei savienot Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas direktora amatu ar Apes novada
pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka amatu un saimniecisko darbību pasniedzēja darbu
pedagoģijā ----, kā arī biedrības ““Ozolzīle” Apes izglītības atbalstam” valdes locekļa amatu.
2. Persona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma 8. 1panta sestajai
daļai un Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmajai daļai šis lēmums izdots ar atcelšanas
atrunu. Personai savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski informēt Pašvaldības domes
priekšsēdētāju, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir pamatā šī lēmuma izdošanai un
varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu.
3. Lēmums stājas spēkā 2017.gada 29.septembrī.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu šo lēmumu
Personai ir tiesības pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža
iela 13a, Valmiera, LV – 4201, iesniedzot pieteikumu, viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā
stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

SATUR IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJU

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
2017.gada 28.septembrī

Sēdes protokols Nr. 17, 11. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 163
Apē

Par Trapenes sākumskolas direktora pienākumu izpildītāja iecelšanu
2017.gada 31.augustā saņemts un Apes novada domes lietvedībā ar Nr.P-240
reģistrēts Trapenes pamatskolas direktora Aivara Maltavnieka iesniegums par darba tiesisko
attiecību izbeigšanu ar Apes novada domi. Lai nodrošinātu reorganizētās Trapenes
pamatskolas, no 2017.gada 1.septembra – Trapenes sākumskolas – darbību, 2017.gada
8.septembrī ar domes priekšsēdētāja rīkojumu par Trapenes sākumskolas direktora pienākumu
izpildītāju darbā iecelta Una Reķe.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta
9.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, Izglītības, kultūras un sporta
komitejas 14.09.2017. lēmumu (prot.Nr.7,5.p.), Apes novada dome nolemj:
1. Uzdot Unai REĶEI, personas kods xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīves vieta: xxxxxxx,
pildīt Trapenes sākumskolas direktora pienākuma izpildītāja amatu no 2017.gada
30.septembra, slēdzot darba līgumu.
--------------------

Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

SATUR IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJU

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
2017.gada 28.septembrī

Sēdes protokols Nr. 17, 12. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 164
Apē

Par Apes novada pašvaldības aģentūras “Komunālā saimniecība” direktora iecelšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.,2.,3.punktu, 21.panta
pirmās daļas 6.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var apstiprināt pašvaldības struktūru, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, kur noteikts, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus, Apes
novada pašvaldība, pamatojoties uz Apes novada pašvaldības domes 28.06.2013. saistošo noteikumu
9/2013 „Apes novada pašvaldības nolikums” 11.punktu, un
saskaņā ar Apes novada domes 23.03.2017. lēmumu Nr.41 “Apes novada pašvaldības domes
saistošie noteikumi Nr.3/2017 “Apes novada pašvaldības aģentūras “Komunālā saimniecība”
nolikums” 14.p, Apes novada pašvaldības aģentūras “Komunālā saimniecība” direktora pretendentu
atlases komisijas 21.09.2017. sēdes protokolu Nr.3,
1. Iecelt par Apes novada pašvaldības aģentūras “Komunālās saimniecība” direktoru Gundaru
PIHLI, personas kods xxxxxx-xxxxx, ar 2017.gada 2.oktobri, nosakot pārbaudes laiku trīs mēneši.
2. Par atbildīgo lēmuma izpildes kontrolei noteikt domes izpilddirektoru Viesturu
DANDENU.

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
2017.gada 28.septembrī

Sēdes protokols Nr. 17 13. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 165
Apē

Par grozījumiem Apes novada domes 24.08.2017. lēmumā Nr. 124 “Par Apes novada pašvaldībai
piekritīgiem rezerves zemes fondā ieskaitītiem zemes gabaliem un īpašuma tiesību atjaunošanai
neizmantotiem zemes gabaliem”

Pamatojoties uz 13.09.2017. Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas vēstuli
Nr.2-04.2-V/1 “Par kadastra datu aktualizācijai iesniegto 2017.gada 24.augusta lēmumu
Nr.124” kurā secināts, ka Apes novada domes 2017.gada 24.augusta lēmumā Nr.124 “Par
Apes novada pašvaldībai piekritīgiem rezerves zemes fondā ieskaitītiem zemes gabaliem un
īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotiem zemes gabaliem” nav norādes uz Ministru
kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 ,,Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves
zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un zemes gabalu, kas nav izmantoti īpašuma tiesību
atjaunošanai, piederību vai piekritību” 7.2.apkšpunktu, kurš nosaka, ka pēc tam, kad no visām
ministrijām saņemts šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minētais saraksts vai saņemta informācija,
ka sarakstā nav valstij piekritīgas zemes, vai pēc tam, kad pagājis šo noteikumu 5.punktā
norādītais termiņš, pašvaldība šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā
divus mēnešus pirms šo noteikumu 2.punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu
3.2.apakšpunktā minētajā gadījumā piecu mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas
sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme, ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem
lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai, deleģē pašvaldībai tiesības pieņemt
lēmumu par zemes piekritību vai piederību pašvaldībai pēc zemes reformas pabeigšanas, tas
neatbilst normatīvo aktu prasībām, jo atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 41.panta otrajai
daļai pašvaldības lēmumiem jāatbilst Satversmei, šim likumam un citiem likumiem, kā arī
Ministru kabineta noteikumiem. Pamatojoties uz iepriekš minēto, dome nolemj:
Papildinām lēmuma tiesisko pamatojumu ar Ministru kabineta 29.03.2016 noteikumu
Nr.190 ” Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu.
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
2017.gada 28.septembrī

Sēdes protokols Nr. 17, 14. p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 166
Apē
Par Apes novada domes Vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta ievēlēšanu
Pamatojoties uz “Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu
komisiju likuma” 1.panta pirmo daļu, 5.pantu, 6.panta pirmo daļu, 10.pantu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās 24., 25.punktu, 61.pantu, Apes novada pašvaldības nolikuma
(apst.28.06.2013. Lēm.Nr.227 (prot.Nr.11,1.p.) 14.2.punktu un 16.punktu un Apes novada domes
24.08.2017. lēmuma Nr.126 (prot.nr.14,3.p.) “Par Apes novada vēlēsanu komisijas ievēlēšanu”
2.punktu,
1.Ievēlēt Apes novada Vēlēšanu komisijas locekļa kandidātu:
1. Mariku ČERŅAVSKU.
2. Uzdot domes Kancelejas vadītājai
Ivetai Indriksonei par vēlēšanu komisijas sastāva
papildināšanu piecu dienu laikā paziņot Centrālajai vēlēšanu komisijai.

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
2017.gada 28.septembrī

Sēdes protokols Nr. 17, 15. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 167
Apē

Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali 2017.gada septembrim - decembrim
Pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2017.gadam” 6.,7.,8.un 9.pielikumu, Ministru
kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumiem Nr. 382 “Interešu izglītības programmu finansēšanas
kārtība”, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas
noteikumi”, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.447 “Par valsts budžeta
mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu
vispārējās vidējās izglītības iestādēs”, Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumiem Nr.477
“Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu
(grupu) finansēšanas kārtība”, saskaņā ar Apes novada domes 2016.gada 25.augusta lēmumu Nr. 134
(prot.Nr.14, 16.p.) „Kārtība, kādā tiek sadalītas mērķdotācijas Apes novada izglītības iestādēm bērnu
no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un
vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” un Apes novada pašvaldības domes 2013.gada
28.jūnija saistošo noteikumu Nr.9/2013 “Apes novada pašvaldības nolikums” 65.9. punktu, Apes
novada dome nolemj:
1. Sadalīt mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām EUR142 420 (viens simts četrdesmit divi tūkstoši četri simti
divdesmit eiro), tajā skaitā piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši 3.kvalitātes pakāpi EUR2144,
4.kvalitātes pakāpi – EUR2460, Apes novada izglītības iestādēm 2017.gada septembrim – decembrim
sekojoši:
Piemaksa par kvalitātes
Pamata
pakāpi
Iestāde
Kopā
finansējums
3.pakāpe
4.pakāpe
Dāvja Ozoliņa Apes
vidusskola

81 694

1 298

2 028

85 020

Ojāra
Vācieša
Gaujienas
pamatskola

37 550

504

432

38 486

Trapenes
sākumskola

18 572

342

0

18 914

137 816

2144

2460

142 420

KOPĀ

2. Sadalīt mērķdotāciju interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām EUR8 360 (astoņi tūkstoši trīs simti sešdesmit
eiro), tajā skaitā piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši 3.kvalitātes pakāpi – EUR296,
4.kvalitātes pakāpi – EUR92, sekojoši:

Iestāde

Pamata
finansējums eiro

Piemaksa par kvalitātes
pakāpi

Kopā

3.pakāpe

4.pakāpe

Dāvja Ozoliņa Apes
vidusskola

3507

81

37

3625

Ojāra
Vācieša
Gaujienas
pamatskola

1752

45

0

1797

Gaujienas internātpamatskola

1941

126

55

2122

772

44

0

816

7972

296

92

Trapenes
sākumskola
KOPĀ

8

360

3. Sadalīt mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām EUR24 628 (divdesmit četri tūkstoši seši simti divdesmit astoņi eiro), tajā skaitā
piemaksa pedagogiem, kuri ieguvuši kvalitātes pakāpi EUR88, sekojoši:
Pamata
finansējums
eiro

Iestāde
Apes
pirmsskolas
iestāde „Vāverīte”

izglītības

Piemaksa par
3.kvalitātes
pakāpi

Kopā

11907

88

11995

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola

4217

0

4217

Ojāra
Vācieša
pamatskola

4903

0

4903

3513

0

3513

24540

88

24 628

Trapenes sākumskola
KOPĀ

Gaujienas

1. Pārskaitīt mērķdotāciju Gaujienas internātpamatskolai pedagogu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām EUR126160 (viens simts divdesmit seši
tūkstoši viens simts sešdesmit eiro), tajā skaitā piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši
3.kvalitātes pakāpi EUR2936, 4.kvalitātes pakāpi – EUR771, un mērķdotāciju uzturēšanās
izdevumu segšanai EUR128825, kopā EUR254985.

2. Apes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai nodrošināt apstiprinātā finansējuma
sadalīšanu attiecīgajām izglītības iestādēm un pārskata par piešķirtā finansējuma izlietojuma
iesniegšanu.

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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Sēdes protokols Nr. 17, 16. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 168
Apē

Par dalību Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.2.2/16/I/001”Atbalsts izglītojamo
individuālo kompetenču attīstībai”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. punktu, 21.panta pirmās
daļas 23.punktu , Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 15., 16.un 28.punktu, Ministru kabineta 2016.
gada 30.augusta noteikumiem Nr. 589 " Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2.
specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"
īstenošanas noteikumi un saskaņā ar Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas
21.09.2017. lēmumu (prot.Nr.11, 11.p.),
1.Piedalīties darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa
"Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" Eiropas
Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 īstenošanā kā partnerim laika periodā no
2017.gada oktobra līdz 2019.gada 31.maijam.
2. Saskaņot projekta kopējo summu 20 485.06 eiro apmērā.
3. Uzdot Apes novada domes izpilddirektoram Viesturam Dandenam nodrošināt Apes novada
izglītības iestāžu dalību projekta realizācijā saskaņā ar līgumu.
4. Apes novada domes deputātei Unai Reķei koordinēt projekta realizāciju.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

SATUR IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJU

LATVIJAS REPUBLIKA
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Sēdes protokols Nr. 17, 17. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 169
Apē

Par audzēkņu atbrīvošanu no mēneša maksas Gaujienas mūzikas un mākslas skolā
Pamatojoties uz Gaujienas mūzikas un mākslas skolas direktores Ilzes Dāves 12.09.2017.
iesniegumu, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.,5.,7.punktu, 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Apes novada pašvaldības domes 2013.gada 28.jūnija saistošo noteikumu Nr.9/2013 “Apes
novada pašvaldības nolikums” 8.12. punktu , saskaņā ar Apes novada domes 24.11.2016. lēmumu
Nr.191 “Par Gaujienas mūzikas un mākslas skolas ikmēneša skolas uzturēšanas izdevumu
līdzfinansēšanas maksas apstiprināšanu” un Apes novada domes Izglītības, kultūras un sporta
pastāvīgās komitejas 14.09.2017. lēmumu (protokols Nr.7, 4.p.) un Finanšu un tautsaimniecības
patstāvīgās komitejas 21.09.2017. lēmumu (protokols Nr.11, 10.p) ,
1. Par labām un teicamām sekmēm un panākumiem valsts konkursos atbrīvot no ikmēneša skolas
uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanas maksas 2017./2018.mācību gada I pusgadā šādus
Gaujienas mūzikas un mākslas skolas audzēkņus:
1.1. ----------------------------------1.2. ----------------------------------2. Lēmums ir spēkā ar 2017.gada 1.septembri.
Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

SATUR IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJU

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
2017.gada 28.septembrī

Sēdes protokols Nr. 17, 18. 1.p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 170
Apē

Par grozījumiem Apes novada domes 22.12.2016. lēmumā Nr.207 (sēdes protokols Nr. 20,
7.p) “Apes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku amatu kataloga,
mēnešalgu apstiprināšanu”
(Pirmsskolas skolotāja palīgs)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās
daļas 13.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 7.panta
pirmo daļu, Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075 "Valsts un pašvaldību
institūciju amatu katalogs", Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.66 "Noteikumi
par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas
kārtību",
1. Veikt grozījumus Apes novada domes 22.12.2016. lēmumā Nr.207 (sēdes protokols Nr. 20,
7.p) “Apes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku amatu kataloga, mēnešalgu
apstiprināšanu” 3.pielikumā “Apes novada domes, administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un
mēnešalgas saraksts Virešu teritorijā”, izsakot 3.5. sadaļā “Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas mācību
realizēšanas vieta Vidagā” trīs amata ierakstus “Pirmsskolas skolotāja palīgs” šādā redakcijā:
3.5. Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas mācību realizēšanas vieta Vidagā
----------------------------------2. Finansējums – Apes novada domes budžets.
3. Lēmums stājas spēkā ar 01.10.2017.

Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

SATUR IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJU

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
2017.gada 28.septembrī

Sēdes protokols Nr. 17, 18. 2.p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 171
Apē

Par grozījumiem Apes novada domes 22.12.2016. lēmumā Nr.207 (sēdes protokols Nr. 20,
7.p) “Apes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku amatu kataloga,
mēnešalgu apstiprināšanu”
(Trapenes sākumskola)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās
daļas 13.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 7.panta
pirmo daļu, Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075 "Valsts un pašvaldību
institūciju amatu katalogs", Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.66 "Noteikumi
par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas
kārtību",
1. Veikt grozījumus Apes novada domes 22.12.2016. lēmumā Nr.207 (sēdes protokols Nr. 20,
7.p) “Apes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku amatu kataloga, mēnešalgu
apstiprināšanu” 5.pielikumā “Apes novada domes, administrācijas un iestāžu darbinieku
amatu un mēnešalgas saraksts Trapenes teritorijā”, izsakot 5.5. sadaļā amatus “Pagarinātās
dienas grupas skolotājs” , “Pirmsskolas izglītības skolotājs” šādā redakcijā:
5.5. Trapenes sākumskola
--------------------------------------2. Finansējums – Apes novada domes budžets.
3. Lēmums stājas spēkā ar 01.10.2017.
Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

