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Par novada vēlēšanu komisijas lēmumu
Par izmaiņām Dobeles novada domes pastāvīgo komiteju sastāvā
Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā
Par īpašuma atsavināšanu
Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām
ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai
Par projekta „Jauniešu informācijas punkta izveide un materiāli tehniskās
bāzes uzlabošana Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrā (DJIVC)”
iesnieguma iesniegšanu
Grozījumi 2010.gada 27.maija lēmumā Nr.131/8 „Par projekta „Ceļa AuriApgulde-Naudīte rekonstrukcija” iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu ES
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības
programmas pasākumam „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem””
Par Dobeles novada pašvaldības izglītības iestāžu reorganizāciju
Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6 „Dobeles novada
pašvaldības 2011.gada budžets” apstiprināšanu
Par grozījumiem aizņēmumu līgumos
Par pašvaldību izglītības iestāžu savstarpējo norēķinu izcenojumiem

1.
Par novada vēlēšanu komisijas lēmumu
Atbilstoši Dobeles novada vēlēšanu komisijas 2011.gada 28.janvāra lēmumam (protokols
Nr.8, 1.§), bijušās deputātes vietā stāties uzaicināts nākamais deputāta kandidāts no deputātu
kandidātu saraksta „Pilsoniskā savienība” – Juris VEIDEMANIS.

LATVIJAS REPUBLIKA

DOBELES NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009115092
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr. 63721360, 63721113, fakss 63722463, e-pasts dome@dobele.lv
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Nr. 26/2

Par izmaiņām Dobeles novada domes pastāvīgo komiteju sastāvā
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu un 55.pantu, un
ievērojot izmaiņas novada domes deputātu sastāvā, Dobeles novada dome NOLEMJ:
IZDARĪT domes pastāvīgo komiteju (izveidotas ar Dobeles novada domes 2009.gada
1.jūlija lēmumu Nr.11/2) sastāvā šādas izmaiņas:
1. Sociālajā komitejā:
1.1. izslēgt no komitejas sastāva Dagniju Dīķi;
1.2. ievēlēt komitejā deputātu Juri Veidemani.
2. Tautsaimniecības un attīstības komitejā:
2.1. izslēgt no komitejas sastāva Dagniju Dīķi;
2.2. ievēlēt komitejā deputātu Juri Veidemani.
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Nr.27/2
Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā

Dobeles novada pašvaldība 2011.gada 24.janvārī ir saņēmusi xxxxxxx, personas kods
xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxx, iesniegumu ar lūgumu dot piekrišanu zemesgabalu „Bērzaiņi” un
„Cinīši”, kas atrodas Naudītes pagastā, Dobeles novadā, iegūšanai īpašumā.
Saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.panta otro daļu, kas
nosaka, ka novada dome dod piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā, ja zemes turpmākās
izmantošanas mērķis, kas norādīts iesniegumā, nav pretrunā ar pagasta teritoriālplānojuma
noteikumiem, ievēroti šā likuma 28.panta trešajā daļā minētie ierobežojumi, un Administratīvā
procesa likuma 65.panta pirmo daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka xxxxxxxx iegūst īpašumā zemesgabalus „Bērzaiņi”, Naudītes pagastā,
Dobeles novadā, ar kadastra apzīmējumu 4680 001 0083, platība 7,7 ha un „Cinīši”, Naudītes
pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra apzīmējumu 4680 001 0082, platība 7,6 ha.

2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas
ielā 19, Jelgavā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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Nr.28/2
Par īpašuma atsavināšanu

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantā, likumā „Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktā noteikto, Dobeles novada dome NOLEMJ:
APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa
Nr.1 „Mušās 2”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, kadastra apzīmējums 4652 900 0232 ar
platību 14,3 kv.m. atklātās izsoles rezultātus.
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Nr. 29/2

Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības
attīstības investīciju projekta īstenošanai
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta
2007.gada 18.decembra noteikumiem Nr.912 „Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un
attīrīšanas būvju būvniecības kārtība”, Ministru kabineta noteikumiem Nr.606. „Noteikumi par
darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000””,
Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA „Eiropas Savienības projektu aģentūra” izstrādāto un 2011.gada 28.janvārī
iesniegto tehniski ekonomisko pamatojumu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Dobeles novada Jaunbērzes ciemā”
2. Apstiprināt investīciju projekta finanšu plānu saskaņā ar tehniski ekonomisko pamatojumu:
Rādītāji
Finansējums, kopā
t.sk.
Attiecināmām izmaksām

LVL
612 365,58
501 939,00

SIA “Dobeles ūdens” finansējums attiecināmām
izmaksām
ERAF finansējums

203 247,30

SIA “Dobeles ūdens” finansējums
neattiecināmām izmaksām (PVN)

110 426,58

298 691,70

3. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes):
Pasākums

Pasākuma
raksturojums

Pasākuma mērķis

Pasākuma nepieciešamības
un izvēles pamatojums

U1 Ūdens
daudzuma
nodrošināšana

Jaunu artēzisko
urbumu izveide
5,23 l/s, (2 gab),
esošo urbumu
tamponēšana
“Jaunbērze 1”,
“Jaunbērze 2”.

U2 Ūdens
kvalitātes
nodrošināšana

Ūdens
atdzelžošanas un
atsāļošanas
stacijas izbūve
16,0 m3/h, ēkas
rekonstrukcija.
Esošo cauruļvadu
rekonstrukcija, 3
017 m

Artēziskajiem
urbumiem jānodrošina
dzeramā ūdens piegāde
un ūdens rezerves
patērētājiem, kurus
apgādā apvienotā
ūdensapgādes sistēma
(97% ciema
iedzīvotāju).
Ūdens atdzelžošanas un
atsāļošanas stacijai
jānodrošina dzeramā
ūdens kvalitāte
patērētājiem.

Jaunbērzes ciema abi esošie
urbumi ir sliktā stāvoklī. Tie
ir izrūsējuši un nolietojušies
Viens no tiem ir aizskalojies.
Ekonomiski izdevīgāk ir
tamponēt esošos urbumus un
izveidot jaunus. Divi urbumi
sistēmā nepieciešami, lai
nodrošinātu ūdens rezerves.
Dotajā momentā
atdzelžošanas un atsāļošanas
iekārtu vispār nav un līdz ar
to dzeramā ūdens kvalitāte
neatbilst normatīvajām
prasībām.
Kritiskā stāvoklī ir lielākā
daļa no esošajiem
ūdensvadiem. Ūdensapgādes
sistēmas cauruļvadu
bojājumu dēļ pazeminās
spiediens, nav atbilstošs
plūsmas ātrums un ir biežas
avārijas.
Esošās notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas ir
sadalītas divās sekcijās, kas
ļauj pārslēgties uz mazāku
jaudu. Šobrīd notekūdeņi
tiek daļēji attīrīti caur vienu
no BIO-400 sekcijām, kas ir
nepamatoti liels priekš
Jaunbērzes notekūdeņu
apjomiem. Turklāt pēc
attīrīšanas notekūdeņi
neatbilst MK noteikumiem
Nr.34. BIO-400 ir sliktā
tehniskā stāvoklī,
nolietojums sastāda 95%,
cauruļvadi izrūsējuši,
dzelsbetona konstrukcijai
novērojams sadrupums.

U3
Ūdensapgādes
tīklu
rekonstrukcija

K1 Bioloģisko
notekūdeņu
attīrīšanas
iekārtu izbūve

Nodrošina esošajiem
ūdenssaimniecības
pakalpojumu lietotājiem
nepārtrauktu dzeramā
ūdens piegādi,
kvalitatīvu dzeramo
ūdeni un samazina
ūdens zudumus.
Jaunu BIO-150
Notekūdeņu attīrīšanas
izbūve, esošo
kvalitātes
BIO-400
nodrošinājums.
demontāža. esošās Notekūdeņu attīrīšana
apkalpes ēkas
atbilstoši MK
demontāža, jauna noteikumu Nr. 34
žoga izbūve,
“Noteikumi par
piebraucamā ceļa piesārņojošu vielu
rekonstrukcija.
emisiju ūdenī”
(22.01.2002) prasībām
un LR MK noteikumu
Nr.362 “Noteikumi par
notekūdeņu dūņu un to
kompostu izmantošanu,
monitoringu un
kontroli” (02.05.2006)
prasībām.

K2
Kanalizācijas
sūkņu stacijas
rekonstrukcija

Esošās KSS
demontāža, jaunas
KSS 13,0 m3/h
izbūve.

Nodrošināt esošajiem
kanalizācijas
pakalpojumu lietotājiem
nepārtrauktu kvalitatīvu
pakalpojumu notekūdeņu novadīšanu
un attīrīšanu, kā arī
samazināt avāriju skaitu
un notekūdeņu
infiltrāciju
gruntsūdeņos.

K3
Kanalizācijas
tīklu
rekonstrukcija

Kanalizācijas
cauruļvadu
rekonstrukcija 1
359 m

Nodrošināt esošajiem
kanalizācijas
pakalpojumu lietotājiem
nepārtrauktu kvalitatīvu
pakalpojumu notekūdeņu novadīšanu
un attīrīšanu, kā arī
samazināt avāriju skaitu
un notekūdeņu
infiltrāciju
gruntsūdeņos.

Sūkņu stacija ir sliktā
tehniskā stāvoklī. Sūkņa
nolietojums ir 75%. Tā jauda
sastāda 160 m3/h, kas ir
nepamatoti liela un rada lielu
elektroenerģijas patēriņu.
Sūknis akā uzstādīts 7 metru
dziļumā, kas apgrūtina
apkalpošanu, lai gan
pašteces cauruļvads pienāk 2
metru dziļumā. Esošai KSS
konstrukcijām novērojams
sadrupums.
Kritiskā stāvoklī ir lielākā
daļa no esošajiem
cauruļvadiem. Nav atbilstošs
plūsmas ātrums. Notiek
biežas avārijas un
notekūdeņu noplūdes.

4. Projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada Jaunbērzes ciemā”
finansēšanā nodrošināt Dobeles novada domes galvojumu 313 673,88 LVL (trīs simti trīspadsmit
tūkstoši seši simti septiņdesmit trīs lati 88 santīmi), t.sk. 203 247,30 LVL attiecināmām
izmaksām un 110 426,58 LVL, kurus ir paredzēts izmantot PVN maksājumu segšanai.
5. Uzdot SIA „Dobeles Ūdens” sagatavot projekta iesniegumu ERAF finansējuma saņemšanai
298 691,70 LVL.
6. Uzdot SIA „Dobeles Ūdens” organizēt investīciju projekta „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Dobeles novada Jaunbērzes ciemā” sagatavošanu un realizāciju,
nodrošināt projektam nepieciešamās informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši
prasībām, kas tiek izvirzītas ERAF finansējuma saņēmējam.
7. Atzīt par spēku zaudējušu Dobeles novada domes 2010.gada 28.oktobra lēmumu Nr.301/17
„Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu, par saistībām ūdenssaimniecības attīstības
investīciju projektu īstenošanai un par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu”.

LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 10.februārī

Nr.30/2

Par projekta „Jauniešu informācijas punkta izveide un materiāli tehniskās
bāzes uzlabošana Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrā (DJIVC)” iesnieguma
iesniegšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Ministru kabineta

2008.gada 16.decembra noteikumiem Nr.1018 „Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu,
kas paredzēts, lai veicinātu jauniešu iniciatīvu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un
sabiedriskajā dzīvē, kā arī darbam ar jaunatni” un Izglītības un zinātnes ministrijas 2011.gada
25.janvāra rīkojumu Nr.40, Dobeles novada dome NOLEMJ:
IESNIEGT projekta „Jauniešu informācijas punkta izveide un materiāli tehniskās bāzes
uzlabošana Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselība centrā (DJIVC)” (turpmāk – projekts)
iesniegumu Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajam atklātam projektu konkursam
„Atbalsts Jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā” Jaunatnes politikas valsts
programmas 2010.gadam 1.4. apakšsadaļas „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai
pašvaldībās, attīstot jaunatnes informācijas punktu pieejamību” ietvaros, nosakot kopējo projekta
finansējumu 1550,00 LVL, kur valsts budžeta finansējums ir 100% apmērā.
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Nr.31/2

Grozījumi 2010.gada 27.maija lēmumā Nr.131/8 „Par projekta „Ceļa Auri-ApguldeNaudīte rekonstrukcija” iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu ES Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas pasākumam
„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem””
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un Ministru
kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumu Nr.525 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas
Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Pamatpakalpojumi
ekonomikai un iedzīvotājiem“ 13.2.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
Izdarīt 2010.gada 27.maija lēmumā Nr.131/8 „Par projekta „Ceļa Auri-Apgulde-Naudīte
rekonstrukcija” iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu ES Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas pasākumam „Pamatpakalpojumi ekonomikai un
iedzīvotājiem”” (grozījumi 2010.gada 29.jūlijā, lēmums Nr.210/12) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 2.punktu šādā redakcijā: „Finanšu un grāmatvedības nodaļai nodrošināt
projekta ieviešanai nepieciešamo finansējumu LVL 1160845,00 (t.sk. Lauku atbalsta dienesta
finansējums LVL 772998,00 un pašvaldības līdzfinansējums LVL 387847,00).
2. Aizstāt 3.punktā skaitli „996730,00” ar skaitli „1160845,00”.
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Nr.32/2

Par Dobeles novada pašvaldības izglītības iestāžu reorganizāciju
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās
daļas 8.punktu, Izglītības likuma 23.panta otro daļu, Vispārējās izglītības likuma 7.panta otro
daļu, Profesionālās izglītības likuma 14.panta otro daļu, kā arī projekta „Dobeles 2.vidusskolas
telpu renovācija, pielāgojot profesionālās izglītības iestādes vajadzībām” realizācijas
nodrošināšanai, Dobeles novada dome NOLEMJ:

1. Ar 2011.gada 1.septembri reorganizēt Dobeles Amatniecības vidusskolu un Dobeles
2.vidusskolu, izveidojot jaunu pašvaldības profesionālās un vispārējās vidējās izglītības iestādi Dobeles profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola, nosakot iestādes juridisko adresi Brīvības
ielā 28b, Dobelē, Dobeles novadā.
2. Pārejas periodā – 2011./2012. mācību gadā Dobeles profesionālajai un
vispārizglītojošajai vidusskolai nodrošināt pamatizglītības programmas realizāciju 9.klasei.
3. Noteikt, ka pašvaldības iestāde Dobeles profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola būs
Dobeles Amatniecības vidusskolas un Dobeles 2.vidusskolas izglītības programmu, tiesību,
saistību, mantas, finanšu līdzekļu, lietvedības un arhīva pārņēmēja.
4. Uzdot Dobeles novada Izglītības pārvaldei:
4.1. trīsdesmit (30) dienu laikā pēc šī lēmuma stāšanās spēkā informēt Dobeles
Amatniecības vidusskolas un Dobeles 2.vidusskolas darbiniekus un skolēnu vecākus
par izglītības iestāžu reorganizāciju;
4.2. līdz 2011.gada 1.septembrim nodrošināt Dobeles 2.vidusskolas 1.- 8.klašu skolēnus
ar vietām Dobeles novada pašvaldības vispārizglītojošajās skolās Dobeles pilsētā.
LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 10.februārī

Nr.33/2

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6 „Dobeles novada pašvaldības
budžets 2011.gadam” apstiprināšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46.pantu,
Dobeles novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Dobeles novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.6 „Dobeles novada
pašvaldības budžets 2011.gadam”.
APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes
2011.gada 10.februāra lēmumu
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.6
2011.gada 10.februārī

Dobeles novada pašvaldības budžets 2011.gadam
Izdoti saskaņā ar
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu
un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta pirmo daļu
1. Noteikt Dobeles novada pašvaldības pamatbudžetu 2011.gadam ieņēmumos 10 917 190
latu apmērā, izdevumos 12 573 086 latu apmērā, aizdevumu pamatsummas atmaksai
paredzētos līdzekļus 280 142 latu apmērā, līdzdalību komersantu pašu kapitālā 40 000
latu apmērā, sadalījumu pa ieņēmumu un izdevumu veidiem saskaņā ar 1.un 2.pielikumu.
2. Noteikt Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļu atlikumu uz 2011.gada
1.janvāri 1 438 310 latu apmērā, uz 2012.gada 1.janvāri 408 739 latu apmērā.

3. Noteikt Dobeles novada pašvaldības 2011.gada speciālo budžetu ieņēmumos 309 166 latu
apmērā, līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 47 758 latu apmērā, izdevumos 309 166 latu
apmērā, līdzekļu atlikumu uz gada beigām 47 758 latu apmērā saskaņā ar 3.pielikumu.
4. Noteikt Dobeles novada pašvaldības 2011.gada ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu
atlikumu uz gada sākumu 13 403 latu apmērā, līdzekļu atlikumu uz gada beigām 13 403
latu apmērā saskaņā ar 4.pielikumu.
5. Apstiprināt no Dobeles novada pašvaldības 2011.gada pamatbudžeta neparedzētiem
izdevumiem novirzāmo līdzekļu apjomu 100 000 latu apmērā. Nepieciešamības gadījumā
10 000 latus no Dobeles novada pašvaldības 2011.gada budžetā neparedzētiem
izdevumiem paredzētajiem līdzekļiem var novirzīt ar domes priekšsēdētāja rīkojumu,
visus piešķīrumus iekļaujot kārtējos Dobeles novada pašvaldības 2011.gada budžeta
grozījumos, kurus pieņem Dobeles novada dome.
6. Budžeta izpildītāji gada laikā drīkst izdarīt pamatbudžeta izdevumus tādā apmērā, kādā
tiem Finanšu un grāmatvedības nodaļa asignējusi līdzekļus no vispārējiem ieņēmumiem,
kā arī no budžeta izpildītāja faktiski iegūtajiem ieņēmumiem par sniegtajiem maksas
pakalpojumiem un no citiem pašu ieņēmumiem.
7. Speciālajam budžetam ir apropriācija, kas pieļauj tādus izdevumus, kuri nepārsniedz
faktisko ieņēmumu un naudas līdzekļu atlikumu līmeni saimnieciskā gada sākumā.
8. Budžeta izpildītāji pamatbudžeta ieņēmumus par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un
citus pamatbudžeta ieņēmumus, kā arī speciālā budžeta ieņēmumus, kas pārsniedz
budžetā noteikto apjomu, ar Dobeles novada domes atļauju var novirzīt izdevumu
papildus finansēšanai. Budžeta izpildītāji drīkst izdarīt grozījumus tāmēs apstiprināto
budžeta līdzekļu ietvaros, iesniedzot tos apstiprināšanai Dobeles novada domei. Visas
izmaiņas apstiprinātajās budžeta tāmēs iekļaujamas kārtējos Dobeles novada pašvaldības
2011.gada budžeta grozījumos, kurus pieņem Dobeles novada dome.
LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 10.februārī

Nr.34/2
Par grozījumiem aizņēmumu līgumos

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, likuma „Par budžetu un
finanšu vadību” 41.panta piekto daļu un 2008.gada 25.marta Ministru kabineta noteikumiem
Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, Dobeles novada dome
NOLEMJ:
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju
izdarīt grozījumus līgumos Valsts kasē ņemtajiem aizņēmumiem, mainot aizdevuma atmaksas
grafiku, samazinot 2011.gada pamatsummas maksājumus, pagarinot gala atmaksas termiņu par
vienu gadu:
1.1. aizņēmumam Nr.A2/1/10/810 „Bērzupes speciālās internātpamatskolas infrastruktūras
uzlabošana”, samazinājums par 66801 latu;

1.2. aizņēmumam Nr.A2/1/06/136/2006/65-CL „Izglītības iestāžu daudzfunkcionālās sporta
manēžas būvniecība”, samazinājums par 187000 latiem;
1.3. aizņēmumam Nr.A2/1/10/441 „Izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšana
Dobeles novadā”, samazinājums par 56672 eiro;
1.4. aizņēmumam Nr.A2/1/09/584/2009-85 „ERAF projekta „Velotūrisma attīstība Dobeles
pilsētas teritorijā” īstenošanai”, samazinājums par 142288 eiro;
1.5. aizņēmumam Nr.A2/1/10/922 „Vēsturiskā tirgus laukuma rekonstrukcija”,
samazinājums par 65948 latiem;
1.6. aizņēmumam Nr.A2/1/10/439 „Pirmsskolas izglītības iestādes „Spodrība”
rekonstrukcija Upes ielā 14”, samazinājums par 118968 eiro.
2. Uzdot Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājai S.Rasiņai sagatavot nepieciešamos
dokumentus aizņēmumu līgumu izmaiņu atļaujas saņemšanai un iesniegt tos Pašvaldību
aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei izskatīšanai.
LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 10.februārī

Nr.35/2

Par pašvaldību izglītības iestāžu savstarpējo norēķinu izcenojumiem
Ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumos Nr.250
„Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās
aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.punkta “g” apakšpunktā noteikto un pamatojoties uz 2011.gada budžetā plānotajiem iestāžu
uzturēšanas izdevumiem, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1.NOTEIKT ar 2011.gada 1.janvāri pašvaldību savstarpējos norēķinos pielietojamos
izcenojumus vienam audzēknim mēnesī saskaņā ar 1.pielikumu un 2.pielikumu.
2.

UZDOT novada Izglītības pārvaldei:
2.1. sagatavot un organizēt līgumu noslēgšanu ar pašvaldībām, kuru teritorijā dzīvojošie
audzēkņi apmeklē Dobeles novada pašvaldības izglītības iestādes;
2.2. katru ceturksni precizēt audzēkņu skaitu izglītības iestādēs;
2.3. 15 dienas pirms līgumā norādītā samaksas termiņa rēķinu un precizēto audzēkņu
sarakstu nosūtīt pašvaldībām savstarpējo norēķinu veikšanai;
2.4. nodrošināt kontroli par līgumu izpildi.

3. Atzīt par spēku zaudējušu 2010.gada 28.oktobra lēmumu Nr.290/17 „Par izmaksām izglītības
iestādēs pašvaldību savstarpējiem norēķiniem”

Domes priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

