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
2018.gada 4.oktobrī

Ārkārtas sēdes protokols Nr.13, 1.p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 139
Apē

Par ēdināšanas pakalpojuma maksas apstiprināšanu Apes novada izglītības iestādēs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmo daļas 4.,8.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punkta g) apakšpunktu, Vispārējās izglītības likuma 10.panta trešās daļas 3.punktu, likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 20.pantu,
1. Apstiprināt ēdināšanas pakalpojuma izmaksas Apes novada izglītības iestādēs ar 2018.gada
1.oktobri saskaņā ar Pielikumu.
2. Lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 1.oktobri.
3. Ar šā lēmuma spēkā stāšanos, atzīt par spēku zaudējušu Apes novada domes 24.08.2017. lēmumu
Nr.136 (prot.Nr.14, 12.p.) “Par ēdināšanas pakalpojuma maksas apstiprināšanu Apes novada izglītības
iestādēs”.

Pielikumā: Apes novada izglītības iestāžu ēdināšanas maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķins.

Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS
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Reģ. Nr. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
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Ārkārtas sēdes protokols Nr.13, 2.p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 140
Apē

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,
Daļēji segt pusdienu ēdināšanas izdevumus Apes novada vispārējās izglītības iestādēs
izglītojamajiem no 5 (piecu) gadu vecuma laika periodā no 2018.gada 1.oktobra līdz 2018.gada
30.decembrim piešķirot :
1.1. Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola 5-9 klase - EUR 1.25 (viens eiro un 25 centi) katram
izglītojamajam dienā;
1.2. Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas pirmsskolas grupa – EUR 0,30 katram izglītojamajam
dienā un katram audzēknim EUR 0.28 par katru ēdienreizi;
1.3. Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola 5-12 klase – EUR 0.84 katram izglītojamajam dienā;
1.4. Trapenes sākumskola 5-6 klase – EUR 1.24 katram izglītojamajam dienā;
1.5. Trapenes sākumskola pirmskolas grupa – EUR 1.24 katram izglītojamajam dienā;
1.6. Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas Vidagas Sikšņu mācību punkts 5-9 klase – EUR 1.06
katram izglītojamajam dienā;
1.7. Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas Vidagas Sikšņu mācību punkts pirmskolas grupa – EUR
1.07 katram izglītojamajam dienā;
1.8. Pirmsskolas izglītības iestāde “Vāverīte” –EUR 0.84 katram izglītojamajam dienā.
2. Finansējuma avots – Apes novada budžets.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
1.
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Reģ. Nr. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2018.gada 4.oktobrī

Ārkārtas sēdes protokols Nr.13, 3.1.p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 141
Apē

Par grozījumiem Apes novada domes 26.10.2017. lēmumā Nr.179 (sēdes protokols Nr. 18, 7.p)
“Par Apes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku amatu kataloga un
mēnešalgas apstiprināšanu”
(jurists)
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", lai paaugstinātu juridiskās jomas efektivitāti Apes novada pašvaldībā,
1.
1.1. Veikt grozījumus Apes novada domes 26.10.2017. lēmuma Nr.179 (sēdes protokols
Nr. 18, 7.p) “Apes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku amatu kataloga,
mēnešalgu apstiprināšanu” 1.pielikumā “Amatu katalogs” sadaļā “21. Juridiskā analīze,
izpildes kontrole un pakalpojumi” - izslēgt amatu “Bāriņtiesas priekšsēdētāja palīgs juridiskos
jautājumos”.
1.2. Veikt grozījumus Apes novada domes 26.10.2017. lēmuma Nr.179 (sēdes protokols
Nr. 18, 7.p) “Apes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku amatu kataloga,
mēnešalgu apstiprināšanu” 2.pielikuma “Apes novada domes, administrācijas un iestāžu
darbinieku amatu un mēnešalgas saraksts Apē” sadaļā “2.6. Bāriņtiesa”, izslēdzot ierakstu
“Bāriņtiesas priekšsēdētāja palīgs juridiskos jautājumos”.
2.
2.1. Veikt grozījumus Apes novada domes 26.10.2017. lēmuma Nr.179 (sēdes protokols
Nr. 18, 7.p) “Apes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku amatu kataloga,
mēnešalgu apstiprināšanu” 1.pielikumā “Amatu katalogs” sadaļā “21. Juridiskā analīze,
izpildes kontrole un pakalpojumi” - iekļaut amatu “Jurists” šādā redakcijā:

21. Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi
Saime
(apakšsaime)
līmenis

Amata
nosaukums

Līmeņa
raksturojums

III B

Jurists

Risina
juridiskus
jautājumus
visas
iestādes
līmenī

Vienādo
amatu skaits

Amata paraugapraksts

Izskata sarežģītus vai dažādu veidu
dokumentus un sagatavo atzinumus;
Sagatavo sarežģītus juridiskos dokumentus;
Juridiski noformē administratīvos aktus;
Sagatavo priekšlikumus grozījumiem
normatīvajos aktos (saistošie noteikumi,
kārtības, noteikumi u.c.);
Sniedz juridiskos pakalpojumus bāriņtiesas
darbības jomā;
Sagatavo dokumentu projektus izskatīšanai
domes sēdē, bāriņtiesas sēdē;
Piedalās dzīves apstākļu pārbaudēs un veic
ģimeņu riska novērtējumu;
Izvērtē iestādes vai citu iestāžu speciālistu
sagatavoto dokumentu kvalitāti no juridiskā
viedokļa un to atbilstību tiesību aktos
noteiktajiem uzdevumiem un amatpersonu
lēmumiem;
Konsultē iestādes vai citu iestāžu darbiniekus
vai amatpersonas juridiskajos un kontroles
jautājumos;
Saskaņā ar pilnvarām pārstāv iestādi tiesā;
Gatavo atbildes uz citu iestāžu un iedzīvotāju
vēstulēm, sūdzībām un iesniegumiem

1

Mēnešalgu
grupa
atbilstoši
līmenim

Mēnešalgu
diapazons
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2.1. Veikt grozījumus Apes novada domes 26.10.2017. lēmuma Nr.179 (sēdes protokols Nr. 18,
7.p) “Apes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku amatu kataloga, mēnešalgu
apstiprināšanu” 2.pielikuma “Apes novada domes, administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un
mēnešalgas saraksts Apē” sadaļā “2.1. Apes novada domes administrācija”, iekļaujot jaunu amatu
“Jurists”.
2.1. Apes novada domes administrācija
Amats

Mēnešalga
normālajam darba
laikam

Jurists

Domes priekšsēdētājs

Mēnešalga kopā

Amata
Līmenis
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Ārkārtas sēdes protokols Nr.13, 3.2.p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 142
Apē

Par grozījumiem Apes novada domes 26.10.2017. lēmumā Nr.179 (sēdes protokols Nr. 18, 7.p)
“Par Apes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku amatu kataloga un
mēnešalgas apstiprināšanu”
(Trapenes kultūras nama amatierkolektīvi)
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’ un Trapenes kultūras nama vadītājas Svetlanas Spalviņas sastādītu Trapenes kultūras nama
amatierkolektīvu 2018./ 2019. gada sezonas mēģinājumu plānu,
1. Veikt grozījumus Apes novada domes 26.10.2017. lēmuma Nr.179 (sēdes protokols Nr. 18, 7.p)
“Apes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku amatu kataloga, mēnešalgu
apstiprināšanu” 7.pielikumā “Apes novada amatierkolektīvu vadītāju amatu un mēnešalgu saraksts”:
1.1. izslēgt no sadaļas “2.grupa Kolektīvi, kuri apgūst savu izvēlēto repertuāru un ir ieguvuši
augstus sasniegumus novadā un/ vai reģiona mēroga skatēs”, 2.pakāpes ierakstu “Trapenes
kultūras nama senioru vokālā ansambļa “Dziesmu draugi” vadītājs”;
1.2. izslēgt no sadaļas “3.grupa Bērnu un jauniešu kolektīvi” 2.pakāpes ierakstu
“Trapenes kultūras nama 1.-2.klašu deju kolektīva vadītājs”;
1.3. izslēgt no sadaļas “4.grupa Interešu grupas, kas apgūst savu izvēlēto
repertuāru” ierakstu “Trapenes kultūras nama senioru deju kolektīva “Bormanītes” vadītājs”.
2. Veikt grozījumus Apes novada domes 26.10.2017. lēmuma Nr.179 (sēdes protokols Nr. 18, 7.p)
“Apes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku amatu kataloga, mēnešalgu
apstiprināšanu” 7.pielikumā “Apes novada amatierkolektīvu vadītāju amatu un mēnešalgu saraksts”:
1.4. iekļaut sadaļā “4.grupa Interešu grupas, kas apgūst savu izvēlēto repertuāru”
amatu “Trapenes kultūras nama amatierteātris “Kurmis”” un “Trapenes kultūras nama sieviešu
vokālais ansamblis “Noktirne”” šādā redakcijā:
4.grupa Interešu grupas, kas apgūst savu izvēlēto repertuāru
Amata nosaukums

Trapenes kultūras nama amatierteātris “Kurmis” vadītājs
Trapenes kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Noktirne” vadītājs

Mēnešalga

1.5. izteikt sadaļā “3.grupa Bērnu un jauniešu kolektīvi” 3.pakāpes ierakstu
“Trapenes kultūras nama bērnu popgrupa ”Bitītes” vadītājs” jaunā redakcijā:
3.grupa Bērnu un jauniešu kolektīvi
3.pakāpe
Amata nosaukums

Mēnešalga

Trapenes kultūras nama bērnu popgrupas “MONDO” vadītājs
3. Lēmums spēkā ar 04.10.2018.

Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

