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 26.maijā

Sēdes protokols Nr. 9, 1. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 80
Apē

Par izmaiņām Apes novada domes 2017.gada 26.aprīļa (sēdes protokols Nr.8, 10.p.) lēmumā
Nr.70 “Par līdzfinansējumu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas
lauku attīstības programmas (LAP) atbalstītā projekta „Sabiedrībai nozīmīgu pakalpojumu
infrastruktūras izveide Apes Svētā Mateja evaņģēliski luteriskajā draudzē ” realizācijai”
Pamatojoties uz Apes Svētā Mateja evaņģēliski luteriskās draudzes 07.04.2017. iesniegumu,
kas reģistrēts Apes novada domē 10.04.2017. ar Nr. A/3-12.1/563, par līdzfinansējuma piešķiršanu
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (FLFLA) Latvijas lauku attīstības programmas (LAP)
atbalstītā projekta „Sabiedrībai nozīmīgu pakalpojumu infrastruktūras izveide Apes Svētā Mateja
evaņģēliski luteriskajā draudzē ” realizācijai, un pieņemto Apes novada domes 2017.gada 26.aprīļa
(sēdes protokols Nr.8, 10.p.) lēmumu Nr.70 “Par līdzfinansējumu Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas (LAP) atbalstītā projekta „Sabiedrībai
nozīmīgu pakalpojumu infrastruktūras izveide Apes Svētā Mateja evaņģēliski luteriskajā draudzē ”
realizācijai, kā arī balstoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 12.pantu un 15.panta pirmās daļas 5.,6.,7.
punktu, Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 18.05.2017. lēmumu (prot.Nr.6,
1.p.) ,

1. Izdarīt grozījumus Apes novada domes 2017.gada 26.aprīļa (sēdes protokols Nr.8, 10.p.)
lēmumā Nr.70 “Par līdzfinansējumu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas (LAP) atbalstītā projekta „Sabiedrībai
nozīmīgu pakalpojumu infrastruktūras izveide Apes Svētā Mateja evaņģēliski luteriskajā
draudzē ” realizācijai” svītrojot lēmuma 2.punktu.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
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Sēdes protokols Nr. 9, 2. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 81
Apē

Par īpašuma Pasta iela 9 Apē, Apes novadā, LV-4337, nodošanu bezatlīdzības lietošanā
Pamatojoties uz Apes Svētā Mateja evaņģēliski luteriskās draudzes 2017.gada 16.februāra
iesniegumu, kas saņemts Apes novada domē un reģistrēts ar Nr. A/3-12.3/266, likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 2., 4., 5.un 7.punktu, 21.panta
pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, 27.punktu, pamatojoties uz “Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 5.panta prasībām un analizējot esošo situāciju,
varam secināt, ka bezatlīdzības lietošanā nododamais īpašums Pasta iela 9 Apē, Apes novadā, LV4337, kas sastāv no zemes gabala kadastra nr.36050030716 ar kopējo platību 0.1068 ha - atlikušo
bilances vērtību uz lēmuma pieņemšanas brīdi EUR 499.43, un divām nedzīvojamām ēkām ar
kadastra ar kadastra apzīmējumu 36050030716001 - 104,9 m2 platībā- atlikušo bilances vērtību uz
lēmuma pieņemšanas brīdi
EUR628.91 un noliktavu + šķūni ar kadastra apzīmējumu
2
36050030716002 - 65.8 m platībā - atlikušo bilances vērtību uz lēmuma pieņemšanas brīdi
EUR2710.57, pieder Apes novada domei, ko apliecina Apes pilsētas Zemesgrāmatu nodalījums Nr.
100000453329.
Būves ir stipri nolietojušās un vizuāli nepievilcīgas. Tajās ir nepieciešams veikt remontu un
labiekārtot to atbilstoši būvju tālākas lietošanas noteiktajai funkcijai, būves līdz šim nav pilnvērtīgi
izmantotas.
Apes Svētā Mateja evaņģēliski luteriskās draudzes īpašumā atrodas zemes īpašums Pasta ielā
11 ar uz tā esošo dievnamu, kura pamatfunkcija ir draudzes dievkalpojumu organizēšana. Minētā
dievnama platība nenodrošina draudzes normālai funkcionēšanai nepieciešamo. Draudzei nav telpu
sadraudzībai un draudzes mācītāja kabinetam ar iedzīvotāju pieņemšanas iespējām, lielāku kristīgu
projektu (Alfa kurss, Īsta brīvība, u.c.) realizācijai, pašvaldībai piederošais īpašums, ieguldot
konkrētus materiālos līdzekļus, tam atbilst, turklāt tas organiski atrodas līdzās draudzes īpašumam.
Šobrīd, Apes Svētā Mateja evaņģēliski luteriskā draudzei ar 22.11.2005 lēmumu Nr.555,
piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Jau kopš 2005.gada draudze nodarbojas ar
labdarību, organizē apmācības un brīvā laika pavadīšanas aktivitātes vietējiem iedzīvotājiem, vasarās
bērniem kristīgās atpūtas nometnes.
Īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā nepieciešamību nosaka arī faktors, ka draudze,
startē dažādos projektos, ir iespēja piesaistīt finansējumu īpašuma labiekārtošanai, tādējādi veidojot
vietu atpūtai, kopējām aktivitātēm, apmācībai, mūžizglītībai, kristīgiem projektiem (koncertiem, Alfa
kursam, rekolekcijām u.c.), kas būs pieejami ne tikai Apes Svētā Mateja draudzes locekļiem, bet
visiem Apes novada iedzīvotājiem. Tas nodrošinās arī īpašuma pilnvērtīgu izmantošanu. Īpašums tiks
izmantotas Apes Svētā Mateja evaņģēliski luteriskā draudzes iniciatīvu nodrošināšanai, kalpojot Apes
novada iedzīvotājiem.
Bezatlīdzības līgums tiek slēgts uz 10 gadiem. Bezatlīdzības lietošanas līgums tiek pārtraukts,
gadījumā, ja draudze likvidējas, zaudē sabiedriskā labuma organizācijas statusu vai pārstāj savu
darbību Apes novadā, vai minētais īpašums netiek izmantots lēmuma un projektos norādītajiem
mērķiem. Līgumā atrunāti Lietotāja pienākumi, sākot ar telpu apkopšanu, uzturot to tīru un kārtīgu,

kā arī pienākumi, lai īpašumu saglabātu un atbilstoši izmantotu nepazeminot un tikai palielinot
īpašuma lietošanas vērtību.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un Finanšu un tautsaimniecības komitejas 18.05.2017.
lēmumu (prot. Nr.6, 2.p.), Apes novada dome nolemj:
1. Slēgt līgumu ar Apes Svētā Mateja evaņģēliski luteriskās draudzi par īpašuma Pasta iela 9 Apē,
Apes novadā, LV-4337, ar kadastra numuru 36050030716, kas sastāv no zemes gabala un divām
nedzīvojamām ēkām bezatlīdzības lietošanu.
2. Noteikt līguma darbības termiņu - 10 gadi.
3. Apes novada domes izpilddirektoram V.DANDENAM noslēgt līgumu ar Apes Svētā Mateja
evaņģēliski luterisko draudzi par īpašuma bezatlīdzības lietošanu.
Pielikumā :
1. Izdruka no sabiedriskā labuma organizāciju reģistra.
2. Īpašuma pamatlīdzekļu kartiņas - 3.gb.
3. Informatīvā izdruka no kadastra reģistra,
4. Zemes robežu plāns, kartes skata izdruka.
5. Līguma projekts.
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Sēdes protokols Nr. 9, 3. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 82
Apē

Par Apes novada domes 2016.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 69.panta pirmās
daļas 7.punktu un 72.pantu, "Likuma par budžeta un finanšu vadību" 14.panta trešo daļu, Ministru
kabineta 05.05.2010. noteikumiem Nr.413 "Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem" 16.punktu,
Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 18.05.2017. lēmumu (prot.Nr.6, 3.p.),
1. Apstiprināt Apes novada domes 2016.gada publisko pārskatu.
2. Mēneša laikā publicēt Apes novada domes 2016.gada publisko pārskatu Apes novada mājas lapā
internetā www.apesnovads.lv .
3. Iesniegt Apes novada domes 2016.gada publisko pārskatu Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai publicēšanai mājas lapā internetā.

Pielikumā Apes novada domes 2016.gada publiskais pārskats.
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Sēdes protokols Nr. 9, 4. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 83
Apē
Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu
Apes novada domes priekšsēdētājai Astrīdai HARJU

Pamatojoties uz Apes novada domes priekšsēdētājas Astrīdas HARJU 2017.gada 16.maija
iesniegumu, kas saņemts Apes novada domē 2017.gada 16.maijā un reģistrēts ar Nr.P-88, par ikgadējā
apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
42.panta pirmo daļu, Darba likuma 69.panta 4.daļu, Apes novada pašvaldības amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikuma 36.punktu, likuma “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”
1.daļu un 2017.gada 18.maija Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas lēmumu
(prot.Nr.6, 5.p.) , dome nolemj:
1. Piešķirt Apes novada domes priekšsēdētājai Astrīdai HARJU, ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma
pirmo daļu, par laika periodu no 18.06.2016. līdz 17.06.2017., 1 (vienu) kalendāra nedēļu, no
29.05.2017. līdz 05.06.2017. (ieskaitot).
_______
4.Uzdot Apes novada domes priekšsēdētāja vietniekam Jānim LIBERTAM veikt domes
priekšsēdētāja pienākumus domes priekšsēdētājas Astrīdas HARJU atvaļinājuma laikā no
29.05.2017. līdz 05.06.2017. (ieskaitot).
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Sēdes protokols Nr. 9, 5. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 84
Apē
Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu
Apes novada domes priekšsēdētājas vietniekam Jānim LIBERTAM

Pamatojoties uz Apes novada domes priekšsēdētājas vietnieka Jāņa LIBERTA 2017.gada
15.maija iesniegumu, kas saņemts Apes novada domē 2017.gada 15.maijā un reģistrēts ar Nr.P-86, par
ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
42.panta pirmo daļu, Darba likuma 69.panta 4.daļu, Apes novada pašvaldības amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikuma 37.punktu un 2017.gada 18.maija Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas lēmumu (prot.Nr.6, 6.p.) , dome nolemj:
1. Piešķirt Apes novada domes priekšsēdētājas vietniekam Jānim LIBERTAM, ikgadējā
apmaksātā atvaļinājuma pirmo daļu, par laika periodu no 28.06.2016. līdz 27.06.2017., 1
(vienu) kalendāra nedēļu, no 12.06.2017. līdz 18.06.2017. (ieskaitot).
___
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Sēdes protokols Nr. 9, 6. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 85
Apē

Par Apes novada pašvaldības konsolidētā 2016.gada pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 72.pantu, Ministru
kabineta 15.10.2013. noteikumiem Nr.1115 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība” un Apes novada
domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 18.05.2017. sēdes lēmumu (prot. Nr.6) dome nolemj:

1. Apstiprināt Apes novada pašvaldības konsolidēto 2016.gada pārskatu.

Pielikumā:
Apes novada domes konsolidētais 2016.gada pārskats uz 252 lapām.
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Sēdes protokols Nr. 9, 7. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 86
Apē
Par sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Alūksnes slimnīca”

Ņemot vērā to, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES SLIMNĪCA” (turpmāk
tekstā – Slimnīca) sabiedrības ar ierobežotu atbildību “BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU
APVIENĪBA” periodiskas slēgšanas laikā 2016.gadā ir veikusi Gulbenes, Balvu, Viļakas, Rugāju un
Baltinavas novadu iedzīvotāju hospitalizācijas, nesaņemot par to attiecīgo finansējumu no ārstniecības
iestādes, kas pārtraukusi sniegt stacionāros veselības aprūpes pasākumus, ne arī Veselības ministrijas
minimālo neatliekamo pacientu hospitalizācijas skaitu palielinājumu, Slimnīcai ir radušies zaudējumi.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1., 4.punktu, 21.panta pirmo daļu un
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas
13.punktu un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 18.05.2017. lēmumu (prot.
Nr.6, 7.p.). Koordinējot darbības un darbojoties kopā ar Alūksnes novada turētāju dome nolemj:
1.

2.
3.

Uzdot Slimnīcas valdei organizēt finanšu līdzekļu zaudējumu piedziņas procesu (pārrunas par
zaudēto finanšu līdzekļu atgūšanu, vai zaudējumu piedziņu tiesas ceļā), kas radies veicot
Gulbenes, Balvu, Viļakas, Rugāju, un Baltinavas novadu iedzīvotāju hospitalizāciju gadījumā, no
2016.gada 15.novembra līdz 31.decembrim sakarā ar datortomogrāfa bojājumu sabiedrībā ar
ierobežotu atbildību “BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA”, nesaņemot attiecīgo
finansējumu.
Noteikt Slimnīcas valdes priekšsēdētāju Marutu KAULIŅU par atbildīgo personu zaudējumu
piedziņas procesa organizēšanā.
Uzdot Slimnīcas valdes priekšsēdētājai Marutai KAULIŅAI, ne retāk kā vienu reizi ceturksnī,
ziņot Apes novada domes Finanšu komitejai par pieņemtajiem lēmumiem, veikto darbu un
sasniegtajiem rezultātiem zaudējumu piedziņas procesā.
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Sēdes protokols Nr. 9, 8. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 87
Apē

Par grozījumiem Apes novada domes 22.12.2016. lēmumā Nr.207 (sēdes protokols Nr. 20, 7.p)
“Par Apes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku amatu kataloga, mēnešalgu
apstiprināšanu”
(direktora vietnieks Apē)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 15.panta pirmās
daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 7.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumiem
Nr.66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un
tās noteikšanas kārtību", Apes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 13.05.2017.
lēmumu (prot. Nr. 5, 1.p.), Finanšu un tautsaimniecības komitejas 18.05_2017. lēmumu (prot. Nr.6,
8.p.), dome nolemj:
1. Veikt grozījumus Apes novada domes 22.12.2016. lēmuma Nr. 207 (sēdes protokols Nr. 20,
7.p) “Apes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku amatu kataloga, mēnešalgu saraksta
apstiprināšanu” 2.pielikuma “Apes novada domes, administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un
mēnešalgas saraksts Apē”: sadaļā “2.7. Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola”,
_______________
3.Lēmums stājas spēkā ar 28.08.2017.
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Sēdes protokols Nr. 9, 9. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 88
Apē

.
Par Apes novada amatierkolektīvu vadītāju atalgojuma izmaiņām
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 5.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, 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”, “Kārtību, kādā tiek noteikts amatierkolektīvu
vadītāju atalgojums Apes novada tautas, kultūras un saieta namos” un saskaņā ar Apes novada domes
Izglītības, kultūras un sporta komitejas 13.05.2017. lēmumu (prot.Nr.5, 2.punkts) un Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 18.05.2017. lēmumu (prot.Nr.6, 9.p.) dome nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Apes novada domes 23.03.2017.lēmuma Nr. 49 (prot. Nr.5, 13.p.)
7.pielikumā
_________________
2. Lēmums stājas spēkā ar 2017.gada 1.jūniju.
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Sēdes protokols Nr. 9, 10. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 89
Apē
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma
„Vīksnes” Apes pagastā, Apes novadā sadalīšanai

Izskatot SIA “ZEMESRAKSTI”, reģistrācijas nr. 44103102632 22.05.2017. iesniegumu, kas
saņemts Apes novada domē 22.05.2017. un reģistrēts ar Nr. A/3-12.3/752, par nekustamā īpašumu
„Vīksnes” Apes pagastā, Apes novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 36250060031
sadalīšanas zemes ierīcības projekta apstiprināšanu,
pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19. un 22.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 13.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu,
Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.
un 30. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
16.punktu un 1.pielikumu,
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Vīksnes” Apes pagastā, Apes
novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 36250060031 sadalīšanai (pielikumā projekts
elektronskā formātā).
2. Projektējamo zemes vienības daļu Nr. 1 ar plānoto kadastra apzīmējumu 36250060102 ar
platību 6,4 ha saglabāt īpašuma “Vīksnes” sastāvā, nepiešķirot atsevišķu nosaukumu.
3. Projektējamo zemes vienības daļu Nr. 2 ar plānoto kadastra apzīmējumu 36250060103 ar
platību 3,0 ha iekļaut jaunveidojama īpašuma sastāvā, piešķirot īpašumam jaunu nosaukumu
„Jaunvīksnes”, Apes pag., Apes nov.
4. Projektējamai zemes vienības daļai Nr. 1 ar plānoto kadastra apzīmējumu 36250060102 ar
platību 6,4 ha noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība, (NĪLM kods 0101).
5. Projektējamai zemes vienības daļai Nr. 2 ar plānoto kadastra apzīmējumu 36250060103 ar
platību 3,0 ha noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība, (NĪLM kods 0101).
6. Zemes ierīcības projekts realizējams 4 (četru) gadu laikā.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā
13A, Valmierā, LV 4201vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma
paziņošanas dienas.
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Sēdes protokols Nr. 9, 11. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 90
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 izglītības iestādes skolotājs, 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", Apes PII “Vāverīte” vadītājas Ilutas Apines 23.05.2017. iesniegumu,
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” 1.pielikumā “Apes novada pašvaldības iestāžu Amatu katalogs”,
29.punktā “29. Pedagoģijas darbības atbalsts”, pievienojot amatu “Apes PII „Vāverīte”
pirmsskolas skolotāja palīgs”:
Saime
(apakš
saime),
līmenis

Amata
nosaukums

Līmeņa
raksturojums

Amata paraugapraksts

Vienādo
amatu
skaits

Mēnešalgu
grupa
atbilstoši
līmenim

I

Apes PII
„Vāverīte”
pirmsskolas
skolotāja palīgs

Strādā saskaņā ar
vispārīgiem procesu
aprakstiem. Palīdz
skolotājam organizēt
bērnus aktīvai
darbībai

Strādā saskaņā ar vispārīgiem
procesu aprakstiem.
Patstāvīgi izvēlas metodes
noteiktu rezultātu
sasniegšanai.
Palīdz skolotājam organizēt
bērnus aktīvai darbībai.
Piedalās pedagoģiskā procesa
norisē grupā.
Pēc skolotāja norādījumiem
veic metodisko materiālu
gatavošanu un grupas
noformēšanu.
Veic grupas telpu mitro
uzkopšanu 2x dienā.
Nodrošina bērnu ēdināšanu 3x
dienā.
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4

_______________
4.Lēmums stājas spēkā ar 01.08.2017.
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Sēdes protokols Nr. 9, 12. p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 91
Apē

Par grozījumiem Apes novada domes 2015. gada 26. jūnija lēmuma Nr.121
„Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Apes novada domes administrācijā un domes
iestādēs un struktūrvienībās” (sēdes protokols Nr.8, 19p.) 1.pielikumā
Lai racionāli plānotu un izmantotu pašvaldības finanšu resursus, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.un 6.punktu,
1. Izdarīt šādus grozījumus domes 26.06.2015. lēmuma Nr.121 (prot.Nr.8, 19.p.) pielikumā
Nr.1.4 „Apes novada Virešu pagasta pārvaldē un Virešu pagasta teritorijā esošajās iestādēs
sniegtie maksas pakalpojumi”, Tabulas 5.2punktu “Traktora MTZ 82 pakalpojumi (asinizācijs
mucas izvešana uz Gaujienas attīrīšanas iekārtām)” svītrot no maksas pakalpojumi Virešu
pagasta pārvaldē pakalpojumu saraksta.
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