LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
Ārkārtas sēdes protokols Nr. 5, 1.p

2016.gada 14.martā
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.31
Apē

Par grozījumiem Apes novada domes 2016.gada 25.februāra lēmumā Nr.30 „Par Apes novada
izglītības iestāžu reorganizāciju”
Pamatojoties uz Ojāra Vāciešā Gaujienas vidusskolas un Gaujienas mūzikas un mākslas skolas
vecāku, pedagogu un darbinieku atklāto vēstuli, kas saľemta Apes novada domē 2016.gada 1.martā un
reģistrēta ar Nr.A/3-12.1/321, paustajiem iebildumiem par Apes novada domes 2016.gada 25.februāra
lēmumu Nr.30 „Par Apes novada izglītības iestāžu reorganizāciju”(prot. Nr. 4, 10.p.), kā arī Izglītības
likuma 17.pantu, 59.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kurā
noteikts, ka pašvaldības viena no pamata autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību
(iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā;
pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs;
organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta
iestādēm u.c.) un 21.panta pirmās daļas 23.punktā teikts, ka tikai pašvaldības dome lemj par kārtību, kādā
izpildāmas šā likuma 15.pantā minētās funkcijas un nosakāmas par to izpildi atbildīgās amatpersonas, kā arī
sniedzami pārskati par šo funkciju izpildi, 21.panta pirmās daļas 8.punktā noteikto - dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziľā, turklāt tikai dome var izveidot, reorganizēt un
likvidēt pašvaldības iestādes, pašvaldības kapitālsabiedrības, biedrības un nodibinājumus, apstiprināt
pašvaldības iestāžu nolikumus un Apes novada domes Izglītības kultūras un sporta komitejas 07.03.2016.
lēmumu (prot.Nr.5, 1.p.),
1. Izdarīt sekojošos grozījumus Apes novada domes 2016.gada 25.februāra lēmumā Nr.30 „Par Apes
novada izglītības iestāžu reorganizāciju”(prot. Nr. 4, 10.p.):
1.1. Izslēgt lēmuma 7., 8., 9.punktus;
1.2. Izteikt lēmuma 10.punktu sekojošā redakcijā:
„10.Reorganizēt Apes novada pašvaldības izglītības iestādi “Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskola”,
reģ. nr. 4413900898, juridiskā adrese “Vidusskola”, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads,
LV-4339 par Apes novada pašvaldības izglītības iestādi „Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola”
pamatizglītības un pirmsskolas izglītības programmu realizēšanai ar 2016.gada 1.septembri.”
1.3. Izteikt lēmuma 11.punktu sekojošā redakcijā:
„11.Noteikt, ka Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola ir Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas
pamatskolas izglītības programmu, funkciju, tiesību, saistību, finanšu līdzekļu, mantas, lietvedības
un arhīva pārľēmēja.
1.4. Izteikt lēmuma 12.punktu sekojošā redakcijā:
„Dāvja Ozoliľa Apes vidusskolai nodrošināt Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas vidējās izglītības
programmu realizāciju un vidusskolas posma skolēnu turpmāko apmācību, nodrošinot visu uz
reorganizācijas uzsākšanas brīdi licencēto mācību programmu realizāciju”.
1.5. Izslēgt lēmuma 14.punktu.
2. Uzdot Apes novada pašvaldības Izglītības darba speciālistei Guntai Ļuļei lēmumu „Par grozījumiem
Apes novada domes 2016.gada 25.februāra lēmumā Nr.30 „Par Apes novada izglītības iestāžu
reorganizāciju”” saskaľot ar Izglītības un zinātnes ministriju.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
ārkārtas sēdes protokols Nr.5, 2.p

2016.gada 14.martā

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.32
Par grozījumiem Apes novada domes 2016.gada 28.janvāra lēmumā Nr.14
„Par Apes novada izglītības sistēmas reorganizācijas plāna izstrādi”
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.pantu, 59.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 4.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldības viena no pamata autonomajām
funkcijām ir
gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu
nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība
ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.) un 21.panta pirmās
daļas 23.punktā teikts, ka tikai pašvaldības dome lemj par kārtību, kādā izpildāmas šā likuma 15.pantā
minētās funkcijas un nosakāmas par to izpildi atbildīgās amatpersonas, kā arī sniedzami pārskati par
šo funkciju izpildi un Apes novada domes Izglītības kultūras un sporta komitejas 07.03.2016.
lēmumu (prot.Nr.5, 1.p.),
1.Izdarīt sekojošos grozījumus Apes novada domes 2016.gada 28.janvāra lēmumā Nr.14 „Par
Apes novada izglītības sistēmas reorganizācijas plāna izstrādi” (prot. Nr. 2, 12.p.):
1.1.Izteikt lēmuma 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Uzsākt darbu pie Apes novada izglītības sistēmas reorganizācijas rīcības plāna un
Apes novada ilgtspējīgas izglītības attīstības programma izstrādes.”
1.2.Izteikt lēmuma 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Izveidot komisiju šadā sastāvā:”
1.3.Papildināt lēmuma 2.punktu ar šādiem apakšpunktiem:
“2.6.Dina MEISTERE- Dāvja Ozoliľa Apes vidusskolas direktore;
2.7.Aivars MALTAVNIEKS – Trapenes pamastskolas direktors;
2.8.Ieva ZARIĽA - Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas direktors;
2.9. Ilze DĀVE – Gaujienas mūzikas un mākslas skolas direktore;
2.10.Una REĶE – Vidagas Sikšľu pamatskolas direktore;
2.11.Iluta APINE – Apes pirmskolas izglītības iestādes „Vāverīte”direktore;
2.12.Ilze ĒVELE - Dāvja Ozoliľa Apes vidusskolas vecāku pārstāvis;
2.13.Anda LŪSE – Trapenes pamastskolas vecāku pārstāvis;
2.14.Ivita KEIŠA - Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas vecāku pārstāvis;
2.15. Daina GRAUDIĽA – Gaujienas mūzikas un mākslas skolas vecāku pārstāvis;
2.16.Līga MATVEJEVA – Vidagas Sikšľu pamatskolas vecāku pārstāve;
2.17. Ilva SĀRE - PII “Vāverīte” vecāku pārstāvis.”
2.Noteikt, ka nepieciešamības gadījumos var dibināt apakškomisijas un pieaicināt atbilstošus
speciālistus, kas nav komisijas locekļi.
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

