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Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Bramaņi”,
Penkules pagastā, Dobeles novadā, sadalīšanai
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Undupji”,
Krimūnu pagastā, Dobeles novadā sadalīšanai
Par nekustamā īpašuma „Vairogi”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, sadalīšanu
Par nekustamā īpašuma „Galiņi”, Auru pagastā, Dobeles novadā, sadalīšanu
Par atsevišķa zemesgabala izveidošanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Rozes”, Aizstrautniekos, Dobeles pagastā,
Dobeles novadā, sadalīšanu un atdalītās zemes vienības pievienošanu pašvaldības
īpašumam „Aizstrautnieki skvērs - 73”, Aizstrautnieki, Dobeles pagastā, Dobeles
novadā
Par nekustamā īpašuma „Stariņi”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
Par Dobeles novada pašvaldības apbalvojumu dibināšanu un nolikuma „Par
Dobeles novada pašvaldības apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību”
apstiprināšanu
Par naudas balvas apmēru, piešķirot Dobeles novada pašvaldības apbalvojumus
Par grozījumu Naudītes pagasta padomes 2008.gada 30.septembra lēmumā „Par
lauku apvidus zemes piekritību Naudītes pagasta pašvaldībai un lauku apvidus
zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai”
Par Dobeles novada attīstības programmas 2011.-2014.gadam projekta galīgās
redakcijas nodošanu Zemgales plānošanas reģionam un Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai
Par projekta iesnieguma „Dobeles novada pašvalības kapacitātes stiprināšana
atjaunojamās enerģijas izmantošanas attīstības projektu īstenošanai” iesniegšanu
Par tehniski ekonomiskā pamatojuma „Ūdenssaimniecības attīstība Dobeles
novada Penkules ciemā” apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības
attīstības investīciju projekta īstenošanai
Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.17 „Grozījumi Dobeles
novada pašvaldības 2011.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Dobeles
novada pašvaldības budžets 2011.gadam”” apstiprināšanu
Par izmaiņām Dobeles novada Apbalvošanas komisijas sastāvā
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LĒMUMS
Dobelē
27.10.2011.
Nr.238/14
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Bramaņi”, Penkules
pagastā, Dobeles novadā, sadalīšanai
Dobeles novada domē 2011.gada 14.oktobrī saņemts Xxxx Xxxxxx, dzīvo xxxxxx,
iesniegums ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Bramaņi”, Penkules
pagastā, Dobeles novadā, zemesgabala ar kadastra apzīmējumu xxxxxx sadalīšanai divās zemes
vienībās.
Izskatot iesniegumu un iesniegto zemes ierīcības projektu, Dobeles novada dome konstatē:
1. Nekustamais īpašums „Bramaņi”, Penkules pagastā, Dobeles novadā, 2002.gada 11.februārī
reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Penkules pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000
0005 8798, uz Xxxxx Xxxxxx vārda. Īpašums sastāv no viena zemesgabala ar platību 70,5 ha,
kadastra apzīmējums xxxxxx.
2. Xxxxx Xxxxxx vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Bramaņi”, Penkules pagastā, Dobeles novadā,
ar kadastra apzīmējumu xxxxxx, 70,5 ha platībā divās zemes vienībās.
3. Penkules pagasta padome ar 2008.gada 30.aprīļa lēmumu Nr.4 atļauj izstrādāt zemes ierīcības
projektu nekustamā īpašuma „Bramaņi” sadalīšanai. Zemes ierīcības projektu izstrādājusi SIA
„Rūķis AG”.
4. 2011.gada 22.septembrī, atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.4. un 26.7.punktos noteiktajam, zemes ierīcības
projekts saskaņots ar Dobeles novada pašvaldības būvvaldes vadītāju Jāni Kukšu.
5. Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.8.punktā noteikto, pašvaldība pieņem administratīvo aktu par projekta
apstiprināšanu vai noraidīšanu un, atbilstoši noteikumu 31.2.punktā noteiktajam, apstiprinot
projektu, pašvaldība pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu vai
maiņu.
Ievērojot augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma
8.pantu, 19.panta 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas
1.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.8., 30. un 31.2.punktiem un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1.APSTIPRINĀT izstrādāto zemes ierīcības projektu, sadalot nekustamā īpašuma „Bramaņi”,
Penkules pagastā, Dobeles novadā, zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu xxxxxx, 70,5 ha platībā

divās atsevišķās zemes vienībās.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. zemes vienībai ar platību 29,0 ha – kods 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība;
2.2. zemes vienībai ar platību 41,5 ha – kods 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība.
3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus:
3.1. zemes vienībai ar platību 29,0 ha:
3.1.1. 150301 – ceļa servitūta teritorija;
3.2. zemes vienībai ar platību 41,5 ha:
3.2.1. 150301 – ceļa servitūta teritorija.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona
tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV – 3001, saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 79.panta pirmo daļu.
LĒMUMS
Dobelē
27.10.2011.
Nr.239/14
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Undupji”, Krimūnu
pagastā, Dobeles novadā, sadalīšanai
Dobeles novada domē 2011.gada 18.oktobrī saņemts Xxxxx Xxxxxx, dzīvo xxxxxx,
iesniegums ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Undupji”, Krimūnu
pagastā, Dobeles novadā, zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4672 001 0108 sadalīšanai divās
zemes vienībās.
Izskatot iesniegumu un iesniegto zemes ierīcības projektu, Dobeles novada dome konstatē:
1. Nekustamais īpašums „Undupji”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 2005.gada 23.maijā
reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Krimūnu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000
0017 5701, uz Xxxxx Xxxxxx vārda. Īpašums sastāv no viena zemesgabala ar platību 3,33 ha,
kadastra apzīmējums 4672 001 0108.
2. Xxxxx Xxxxxx vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Undupji”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā,
ar kadastra apzīmējumu xxxxx, 3,33 ha platībā divās zemes vienībās.
3. Dobeles novada pašvaldības Būvvalde ar 2011.gada 1.septembra lēmumu Nr.34 atļauj izstrādāt
zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Undupji” sadalīšanai. Zemes ierīcības projektu
izstrādājusi VSIA „Latvijas Valsts mērnieks”.
4. 2011.gada 13.oktobrī, atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.4. un 26.7.punktos noteiktajam, zemes ierīcības projekts
saskaņots ar Dobeles novada pašvaldības būvvaldes arhitekti Liliju Šinti.
5. Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.8.punktā noteikto, pašvaldība pieņem administratīvo aktu par projekta
apstiprināšanu vai noraidīšanu un, atbilstoši noteikumu 31.2.punktā noteiktajam, apstiprinot
projektu, pašvaldība pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu vai
maiņu.
Ievērojot augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma

8.pantu, 19.panta 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas
1.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.8., 30. un 31.2.punktiem un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1.APSTIPRINĀT izstrādāto zemes ierīcības projektu, sadalot nekustamā īpašuma „Undupji”,
Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu xxxxx, 3,33 ha platībā
divās atsevišķās zemes vienībās.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. zemes vienībai ar platību 1,47 ha – kods 0601 – individuālā dzīvojamo māju apbūve;
2.2. zemes vienībai ar platību 1,86 ha – kods 0601 – individuālā dzīvojamo māju apbūve.
3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus:
3.1. zemes vienībai ar platību 1,47 ha:
3.1.1. 12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību
autoceļiem;
3.1.2. 110907 – stingra režīma aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas
vietu.
3.2. zemes vienībai ar platību 1,86 ha:
3.2.1. 12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību
autoceļiem.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona
tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV – 3001, saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 79.panta pirmo daļu.
LĒMUMS
Dobelē
27.10.2011.
Nr.240/14
Par nekustamā īpašuma „Vairogi”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, sadalīšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi 2011.gada 13.oktobrī Dobeles novada pašvaldībā
saņemto Xxxxx Xxxxxx, dzīvo xxxxxx, iesniegumu par nekustamā īpašuma „Vairogi” sadalīšanu.
Nekustamais īpašums „Vairogi”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr.xxxxxx ar
kopplatību 30,7 ha reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Bērzes pagasta zemesgrāmatas
nodalījuma Nr.182 uz Xxxxx Xxxxxx vārda. Nekustamais īpašums sastāv no divām zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumiem: xxxxxx, platība 16,6 ha un xxxxxx, platība 14,1 ha.
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
Xxxxx Xxxxxxx vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Vairogi” divos atsevišķos īpašumos.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu un
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 23.punktu,
Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. ATĻAUT sadalīt nekustamo īpašumu „Vairogi”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, divos
atsevišķos īpašumos.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4652 006 0027, platība 16,6 ha – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);

2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4652 006 0028, 14,1 ha platībā - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19,
Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
79.panta pirmo daļu.
LĒMUMS
Dobelē
27.10.2011.
Nr.241/14
Par nekustamā īpašuma „Galiņi”, Auru pagastā, Dobeles novadā, sadalīšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi 2011.gada 13.oktobrī Dobeles novada pašvaldībā
saņemto Xxxxx Xxxxxx, dzīvo xxxxxx, iesniegumu par nekustamā īpašuma „Galiņi” sadalīšanu.
Nekustamais īpašums „Galiņi”, Auru pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr.xxxxx ar
kopplatību 3,1 ha reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Auru pagasta zemesgrāmatas
nodalījuma Nr.46 uz Xxxxx Xxxxxx vārda. Nekustamais īpašums sastāv no divām zemes vienībām
ar kadastra apzīmējumiem: xxxxxx, platība 1,2 ha un xxxxxx, platība 1,9 ha. Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Xxxxx Xxxxxx vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Galiņi” divos atsevišķos īpašumos.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu un
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 23.punktu,
Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. ATĻAUT sadalīt nekustamo īpašumu „Galiņi”, Auru pagastā, Dobeles novadā, divos atsevišķos
īpašumos.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4646 008 0030, platība 1,2 ha – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);
2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4646 008 0031, 1,9 ha platībā - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19,
Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
79.panta pirmo daļu.
LĒMUMS
Dobelē
27.10.2011.

Nr.242/14
Par atsevišķa zemesgabala izveidošanu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Dobeles novada dome
NOLEMJ:
1. IZVEIDOT divus atsevišķus īpašumus no nekustamā īpašuma „Ikvildas”, Krimūnu pagastā,
Dobeles novadā, kadastra apzīmējums 4672 006 0122, ar platību 2,7 ha:
1.1. zemesgabalu „Ikvildas”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, kadastra apzīmējums 4672 006
0122, ar platību 0,5 ha;
1.2. zemesgabalu „Lielikvildas”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, ar platību 2,2 ha, nosakot
zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods

0101).
2. IZVEIDOT divus īpašumus no nekustamā īpašuma „Pokaiņi 200”, Krimūnu pagastā, Dobeles
novadā, ar kadastra numuru 4672 009 0200, 0,123 ha platībā:
2.1. zemesgabalu „Pokaiņi 200”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4672 009
0200, 0,066 ha platībā;
2.2. zemesgabalu „Pokaiņi 64”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra apzīmējumu 4672
009 0064, 0,057 ha platībā, nosakot zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
3. IZVEIDOT divus īpašumus no nekustamā īpašuma „Purvaiņi”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā,
ar kadastra numuru 4652 002 0077, 2,7 ha platībā:
3.1. zemesgabalu „Purvaiņi”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4652 002 0077,
1,2 ha platībā;
3.2. zemesgabalu „Puduri”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 1,5 ha platībā, nosakot zemes
lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
LĒMUMS
Dobelē
27.10.2011.
Nr.243/14
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Rozes”, Aizstrautniekos, Dobeles pagastā, Dobeles
novadā, sadalīšanu un atdalītās zemes vienības pievienošanu pašvaldības īpašumam
„Aizstrautnieki skvērs - 73”, Aizstrautnieki, Dobeles pagastā, Dobeles novadā
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, 33.panta
pirmās daļas 4. un 5.punktiem un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 23.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. ATĻAUT atdalīt no nekustamā īpašuma „Rozes”, Aizstrautniekos, Dobeles pagastā, Dobeles
novadā, kadastra apzīmējums 4660 001 0405, platība 0,4 ha, daļu 0,17 ha platībā un pievienot pie
nekustamā īpašuma „Aizstrautnieki skvērs - 73”, Aizstrautnieki, Dobeles pagastā, Dobeles novadā
ar kadastra numuru 4660 001 0173 ar kopējo platību 0,97 ha.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. īpašumam ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 4660 001 0405, 0,23 ha platībā,
lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūve (kods 0801);
2.2.
īpašumam ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 4660 001 0173, 0,97 ha platībā
lietošanas mērķi - dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu
teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta
lietošanas mērķa (kods 0501).
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19,
Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
79.panta pirmo daļu.
LĒMUMS
Dobelē
27.10.2011.
Nr.244/14
Par nekustamā īpašuma „Stariņi”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, atsavināšanu

Dobeles novada domē 2011.gada 14.oktobrī saņemts Xxxx Xxxxxx, dzīvo xxxxxxxx,
ierosinājums atsavināt Dobeles novada pašvaldībai piederošu zemesgabalu „Stariņi”, Annenieku
pagastā, Dobeles novadā.
Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals „Stariņi”, Annenieku pagastā, Dobeles
novadā, ar kadastra Nr.xxxxxxxx, 0,0943 ha platībā reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā,
Annenieku pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0048 7287 uz Dobeles novada pašvaldības
vārda.
Dobeles novada pašvaldība noslēgusi lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.9-7/1647 ar
Xxxxx Xxxxxxx par zemesgabala „Stariņi” 0,09 ha platībā iznomāšanu.
Sertificēta vērtētāja Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „VCG Ekspertu grupa” novērtējums
zemesgabalam ir Ls 500,00 (pieci simti lati).
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, 8.panta trešo
daļu, 9.panta otro daļu un 11.panta pirmo daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu - neapbūvētu zemesgabalu „Stariņi”, Annenieku
pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra apzīmējumu xxxxxxx, 0,0943 ha platībā.
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu Ls 700,00 (septiņi simti
lati).
3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma privatizācijas komisijai apstiprināt izsoles
noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā.
LĒMUMS
Dobelē
27.10.2011.
Nr.245/14
Par Dobeles novada pašvaldības apbalvojumu dibināšanu un nolikuma „Par Dobeles novada
pašvaldības apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību” apstiprināšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, MK 2010.gada 5.oktobra noteikumu Nr.928
„Kārtība kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi” 8.punktu, Dobeles novada
dome NOLEMJ:
1. Dibināt šādus Dobeles novada pašvaldības apbalvojumus:
1.1 Dobeles novada pašvaldības Goda zīme;
1.2 Dobeles novada pašvaldības Atzinības raksts.
2. Apstiprināt nolikumu „Par Dobeles novada pašvaldības apbalvojumiem un to piešķiršanas
kārtību” (pielikumā).

Pielikums
Dobeles novada domes
2011.gada 27.oktobra
lēmumam Nr.245/14

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

APSTIPRINĀTS
ar Dobeles novada domes
2011.gada 27.oktobra
lēmumu Nr.245/14
NOLIKUMS
PAR DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBAS APBALVOJUMIEM UN TO
PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBU
2011.gada 27.oktobrī
1.

Dobeles novada pašvaldības apbalvojumu dibināšanas mērķi

1.1. Nolikums nosaka Dobeles novada pašvaldības apbalvojumu (turpmāk - Apbalvojumi)
nodibināšanas mērķi, veidus un piešķiršanas kārtību.
1.2. Apbalvojumi tiek dibināti ar mērķi godināt personu ieguldījumu novada attīstībā, nozīmīgu
darbību saimnieciskajā, sabiedriskajā un publiskajā sektorā un novada atpazīstamības veidošanā, kā
arī nopelnus citās novadam nozīmīgās darbības jomās.
1.3. Dobeles novada dome (turpmāk – Dome) nodibina šādus Apbalvojumus: «Dobeles novada
pašvaldības Goda zīme» (turpmāk – Goda zīme) un «Dobeles novada pašvaldības Atzinības raksts»
(turpmāk – Atzinības raksts).
2. Apbalvojumu veidi un pasniegšana
2.1. Augstākais Apbalvojums ir Goda zīme.
2.2. Goda zīme tiek izgatavota no 925° proves sudraba, tās pamatforma ir sudrabots etnogrāfiskās
riņķa saktas ar stūriem veidols, kurš izvietots divās plaknēs. Pamats - riņķis ar četrstūru
izvirzījumiem, kas klāti ar taisnleņķa līniju ornamentu, priekšējā plaknē - saktas loks ar zeltītu
punktētu ciļņu joslu un zeltīta taisna saktas adatu imitējoša stīpa. Nēsājot Goda zīmi, tās stūri vērsti
krusta formā, lai simbols ietvertu arī nopelnu krusta elementus (paraugs 1.pielikumā).
2.3. Goda zīmi nēsā ievērtu lentā Dobeles novada karoga krāsās - zilā ar baltu joslu vidū, apliekot
ap kaklu.
2.4. Ar Goda zīmi var apbalvot tikai fiziskas personas.
2.5. Atzinības raksts ir ar Dobeles novada ģerboni uz īpaši izgatavota papīra noformēts dokuments
A4 formātā, kuru pasniedz stiklotā gaišā metāliskā ierāmējumā (paraugs 2.pielikumā).
2.6. Ar Atzinības rakstu var apbalvot gan fiziskas, gan juridiskas personas.
2.7. Apbalvojumus pasniedz Domes priekšsēdētājs (prombūtnes laikā – priekšsēdētāja vietnieks)
vienu vai divas reizes gadā svinīgos apstākļos.
2.8. Apbalvojumus pasniedz kopā ar naudas balvu, kuras apmēru nosaka Dome.

3. Apbalvošanas faktu apliecinoši dokumenti
3.1. Kopā ar Goda zīmi kā apbalvojuma faktu apliecinošs dokuments tiek izsniegta Apliecība
(3.pielikums) un Apbalvojums tiek reģistrēts Dobeles novada Goda grāmatā.
3.2. Atzinības raksts tiek reģistrēts Dobeles novada Goda grāmatā. Atzinības rakstam atsevišķs
apbalvojuma faktu apliecinošs dokuments netiek izsniegts.
4. Apbalvojumu piešķiršanas nosacījumi
4.1 Nopelni, par kuriem piešķir Apbalvojumus ir:
4.1.1. novadam nozīmīga un plašu atpazīstamību guvusi pilsoniskā un sabiedriskā aktivitāte;
4.1.2. nozīmīgs ieguldījums saimnieciskajā vai sabiedriskajā darbībā;
4.1.3. izcila profesionālā meistarība, kas sekmējusi novada atpazīstamību;
4.1.4. mūža ieguldījums un izcili nopelni darbā novadā;
4.1.5. varonība un cilvēku glābšana ekstremālās situācijās.
4.2. Par novadam nozīmīgu un plašu atpazīstamību guvušu pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti
Apbalvojumus piešķir personām, kuras:
4.2.1. radījušas un/vai uztur nozīmīgas novada tradīcijas;
4.2.2. sniegušas sevišķi nozīmīgu ieguldījumu novada kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā un
uzturēšanā;
4.2.3 investējušas līdzekļus, vai citādi sniegušas nozīmīgu ieguldījumu novada attīstībā un novada
tēla veidošanā.
4.3. Par novadam nozīmīgu ieguldījumu saimnieciskajā vai sabiedriskajā darbībā Apbalvojumus
piešķir personām, kuras:
4.3.1. ilgtspējīgi un sekmīgi darbojušās uzņēmējdarbībā novadā, sekmējušas novada attīstību un
atpazīstamību;
4.3.2. sekmīgi darbojušās inovāciju ieviešanā, piesaistījuši ievērojamas investīcijas novada
ekonomiskajā attīstībā, radījušas jaunas darba vietas, pastāvīgi atbalstījušas novada sabiedriskās,
kultūras un sporta aktivitātes.
4.4. Par mūža ieguldījumu un izciliem nopelniem darbā novadā, atzīmējot nozīmīgas dzīves un
darba jubilejas, Apbalvojumus piešķir personām, kuras ilggadēji un ar izciliem nopelniem
darbojušās novadā izglītības, zinātnes, kultūras, sporta, medicīnas, uzņēmējdarbības u.c. nozīmīgās
darbības sfērās.
4.5. Par varonību un cilvēku glābšanu Apbalvojumus piešķir personām:
4.5.1. kuras glābušas cilvēku dzīvības ekstremālās situācijās;1
4.5.2. kuru varonīga rīcība novērsusi lielas katastrofas vai sabiedriski bīstamu apstākļu draudus.
5. Personu izvirzīšana apbalvošanai
5.1. Tiesības iesniegt ierosinājumu par Apbalvojumu piešķiršanu (turpmāk – Ierosinājums) ir
Domes deputātiem, valsts un Dobeles novada pašvaldības iestādēm, kapitālsabiedrībām, biedrībām
un nodibinājumiem, kuru juridiskā adrese ir Dobeles novadā, vai to teritoriālajām struktūvienībām,
kuras darbojas Dobeles novadā.
5.2. Ierosinājumam jābūt noformētam rakstveidā un ierosinātāja parakstītam. Juridiskām
personām ierosinājumu paraksta persona ar paraksta tiesībām.
5.3. Ierosinājumā jānorāda šāda informācija:
5.3.1. par apbalvojamo fizisko personu: vārds, uzvārds, dzimšanas dati, deklarētā dzīvesvieta,
amats, nodarbošanās, īss dzīves un darba gaitu apraksts, piešķirtie apbalvojumi, ja tādi ir;
5.3.2. par apbalvojamo juridisko personu: nosaukums, juridiskā adrese, darbības virziens;
1

Personas, kurām glābšana ietilpst amata pienākumos, apbalvošanai izvirza tikai gadījumos, ja tās riskējot ar savu
dzīvību veikušas darbības, kas pārsniedz reglamentos vai citos aktos noteiktās prasības pienākumu izpildē.

5.3.3. nozīmīgāko darbu un nopelnu apraksts, par kuriem ierosina apbalvot pretendentu saskaņā ar
ši nolikuma 4.punktu;
5.3.4. par ierosinātāju: vārds, uzvārds, deklarētā dzīvesvieta – fiziskai personai; nosaukums,
juridiskā adrese, kontaktpersonas dati un tālruņa numurs – juridiskai personai.
5.4. Ierosinājumam papildus var pievienot arī citu personu atsauksmes un citus materiālus par
apbalvojamo personu.
5.5. Apbalvošanai nevar ieteikt: fiziskas personas - pēc personas nāves; juridiskas personas maksātnespējas vai likvidācijas procesā.
5.6. Ierosinājumus var iesniegt visa kalendāra gada laikā Dobeles novada pašvaldības Apmeklētāju
pieņemšanas un informācijas centrā.
6. Apbalvojumiem izvirzīto pretendentu izvērtēšanas kārtība
6.1. Apbalvojumiem izvirzītos pretendentus izvērtē Dobeles novada Apbalvošanas komisija
(turpmāk – Apbalvošanas komisija), kura darbojas saskaņā ar Domes apstiprinātu nolikumu.
6.2. Apbalvošanas komisija izskata visus ierosinājumus, kas iesniegti līdz sēdes dienai.
Apbalvošanas komisija ir tiesīga neizskatīt tos ierosinājumus, kuri nav noformēti atbilstoši šī
nolikuma 5.punkta prasībām, informējot par to ierosinātāju, kā arī pieprasīt papildus informāciju no
ierosinātāja, ja uzskata to par nepieciešamu.
6.3. Apbalvošanas komisija nosaka galvenos kritērijus pretendentu izvērtēšanā, rekomendējamo
naudas balvu apmēru un kopējo nepieciešamo summu, kuru iesniedz apstiprināšanai Domei.
6.4. Apbalvošanas komisija novērtējot pretendentus ir tiesīga pieaicināt un noskaidrot attiecīgās
nozares vai darbības veida ekspertu viedokli.
6.5. Apbalvojumu Goda zīme persona var saņemt tikai vienu reizi, bet Apbalvojumu Atzinības
raksts personai var piešķirt atkārtoti, bet ne biežāk kā reizi 4 gados.
7. Lēmuma par apbalvošanu pieņemšanas kārtība
7.1. Lēmumu par Apbalvojuma piešķiršanu un tā veidu pieņem Apbalvošanas komisija.
7.2. Apbalvošanas komisijas lēmums par Apbalvojuma Atzinības raksts piešķiršanu ir galīgs, bet
lēmumu par Apbalvojuma Goda zīme piešķiršanu apstiprina Dome.
7.3 Par pieņemto lēmumu Apbalvošanas komisija informē ierosinātāju vienas nedēļas laikā pēc
lēmuma pieņemšanas.
7.4. Apbalvojumu nepasniedz, ja persona pēc informācijas saņemšanas par Apbalvojuma
piešķiršanu iesniedz rakstisku paziņojumu par atteikšanos no tā. Par atteikšanos no Apbalvojuma
tiek izdarīts ieraksts Dobeles novada Goda grāmatā.
7.5. Lai nodrošinātu sensitīvas informācijas un personas datu aizsardzību, Apbalvošanas komisijas
sēdes ir slēgtas, un sēžu protokoliem ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss.
LĒMUMS
Dobelē
27.10.2011.
Nr.246/14
Par naudas balvas apmēru, piešķirot Dobeles novada pašvaldības apbalvojumus
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Dobeles novada
dome NOLEMJ:
Naudas balvas apmērs, piešķirot Dobeles novada pašvaldības apbalvojumu:
1. Dobeles novada pašvaldības Goda zīme, ir Ls 100,00 (pēc iedzīvotāju ienākuma nodokļa
nomaksas);
2. Dobeles novada pašvaldības Atzinības raksts, ir Ls 70,00 (pēc iedzīvotāju ienākuma
nodokļa nomaksas).

LĒMUMS
Dobelē
27.10.2011.
Nr.247/14
Par grozījumu Naudītes pagasta padomes 2008.gada 30.septembra lēmumā „Par lauku
apvidus zemes piekritību Naudītes pagasta pašvaldībai un lauku apvidus zemes nodošanu
zemes reformas pabeigšanai”
Saskaņā ar LR Civillikuma 1104.pantu un 1.pielikuma 58.punktu, Dobeles novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt Naudītes pagasta padomes 2008.gada 30.septembra lēmumā „Par lauku apvidus zemes
piekritību Naudītes pagasta pašvaldībai un lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas
pabeigšanai” grozījumu un svītrot 2.4.2.apakšpunktu.
2. Atcelt Dobeles novada domes 2010.gada 27.maija lēmumu Nr.138/8 „Par pašvaldībai piekritīga
zemesgabala ar ūdenstilpni iznomāšanu”.
3. Lauzt 2010.gada 30.jūnijā noslēgto zemes un ūdenstilpes nomas līgumu Nr.2-8/1753.

LĒMUMS
Dobelē
27.11.2011.
Nr.248/14
Par Dobeles novada attīstības programmas 2011.-2014.gadam projekta galīgās redakcijas
nodošanu Zemgales plānošanas reģionam un Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Dobeles novada
dome NOLEMJ:
1. Atzīt Dobeles novada attīstības programmas 2011.-2014.gadam projektu kā galīgo
redakciju un iesniegt Zemgales plānošanas reģionam un Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai atzinuma saņemšanai.
2. Publicēt lēmumu Dobeles novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.dobele.lv un Dobeles
novada bezmaksas informatīvajā izdevumā „Novada ziņas”.
LĒMUMS
Dobelē
27.10.2011.
Nr.249/14
Par projekta iesnieguma „Dobeles novada pašvalības kapacitātes stiprināšana atjaunojamās
enerģijas izmantošanas attīstības projektu īstenošanai” iesniegšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 5. un 6.punktu un Ministru
kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumu Nr.962 „Noteikumi par darbības programmas
“Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.2.2.3.apakšaktivitāti “Atbalsts pašvaldībām
kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”” 13.punktu, Dobeles novada dome
NOLEMJ:
1. Iesniegt projekta „Dobeles novada pašvalības kapacitātes stiprināšana atjaunojamās
enerģijas izmantošanas attīstības projektu īstenošanai” (turpmāk – projekts) iesniegumu Sabiedrības

integrācijas fonda izsludinātajā darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība”
papildinājuma 1.5.2.2.3.apakšaktivitātē “Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas
Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un
pasākumu īstenošanai” trešajā projektu iesniegumu atlasei, nosakot kopējo projekta finansējumu 21
000 LVL, kas 100% apmērā ir Eiropas Sociālā fonda finansējums.
2. Projekta apstiprināšanas gadījumā 2012.gada pašvaldības budžetā iekļaut projekta
ieviešanai nepieciešamo priekšfinansējumu 16 800 LVL apmērā.
LĒMUMS
Dobelē
27.10.2011.
Nr.250/14
Par tehniski ekonomiskā pamatojuma „Ūdenssaimniecības attīstība Dobeles
novada Penkules ciemā” apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības
attīstības investīciju projekta īstenošanai
Saskaņā ar likumu „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 2008.gada 28.jūlija 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 „Vides Konsultantu Aģentūra” izstrādāto tehniski ekonomisko pamatojumu
„Ūdenssaimniecības attīstība Dobeles novada Penkules ciemā”
2. Apstiprināt investīciju projekta finanšu plānu, kas atspoguļots tehniski ekonomiskajā
pamatojumā.
Rādītāji
Finansējums, kopā
t.sk.
Attiecināmām izmaksām
SIA “Dobeles ūdens” līdzfinansējums
ERAF finansējums

LVL
427 645,88
350 529,41
52 579,41
297 950,00

Neattiecināmām izmaksām (PVN)
77 116,47
3. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes):
Pasākums
Pasākuma
(investīciju
Tehnoloģisko iekārtu
Pasākuma mērķis
raksturojums
projekta
raksturojums
(veicamie uzdevumi)
komponente)
Nodrošināt
- 1 tamponēts urbums
Ūdens
ūdensapgādes
(Urbuma tamponāža atbilstoši
ņemšanas
likumdošanā noteiktajām
pakalpojumu drošību un 1. Artēziskā urbuma
vietas
normām);
sakārtošana nepārtrauktību atbilstoši “Centrs 1”
Dzeramā ūdens
tamponēšana;
direktīvas (DzŪD)
98/83/EC 4.1 un 6.1a
panta prasībām.

Pasākums
(investīciju
projekta
komponente)

Pasākuma mērķis

Pasākuma
raksturojums
(veicamie uzdevumi)

Tehnoloģisko iekārtu
raksturojums

Samazināt ūdens
resursu piesārņošanas
risku.
Ūdensapgādes Nodrošināt
sistēmas
ūdensapgādes
rekonstrukcija pakalpojumu drošību un
nepārtrauktību
1. Ūdensvada
pilnvērtīga un tīra
rekonstrukcija 2185m
dzeramā ūdens piegādi
patērētājiem atbilstoši
DzŪD 98/83/EC 4.1 un
6.1a panta prasībām.

- Rekonstruēts 2185 m
ūdensvads (Ūdensapgādes
cauruļvadiem jāatbilst LR spēkā
esošo normatīvo aktu prasībām
(sertifikācijai, atļaujai izmantot
ūdensapgādei, materiālam)
Diametri precizējami TP izstrādes
laikā, paredzamais materiāls
ūdensvadam PE Ø110; 63; 32);

- 385 m rekonstruēts
kanalizācijas tīkls (paredzēta

Kanalizācijas
sistēmas
rekonstrukcija

kanalizācijas rekonstrukcija no PP
materiāla caurulēm Ø200; 160);

-Izbūvēta 1 gab. KSS
(Kanalizācijas pārsūknēšanas
Nodrošināt atbilstošu
notekūdeņu attīrīšanas
sistēmu atbilstoši
Komunālo notekūdeņu
attīrīšanas direktīvas
(KNAD) 91/271/EEC
3.1.pantam un novērst
grunts, gruntsūdeņu un
virszemes ūdeņu
piesārņošanu ar
neattīrītiem
notekūdeņiem no
tiešajām izplūdēm,
septiķiem un
izvedamajām bedrēm
atbilstoši ŪSD
2000/60/EC
pamatnostādnēm.

1. Esošo kanalizācijas
tīklu rekonstrukcija 385
m;
2. Kanalizācijas
pārsūknēšanas stacijas
izbūve 1 gab.

stacija KSS, polipropilēna aka
Ø1000, H=6 m ar nep.
kanalizācijas sūkņu parametriem .
Sūknētavā papildus paredzēt
uzstādīt uz ieplūstošā sadzīves
kanalizācijas kolektora
noslēgarmatūru un lielo frakciju
ķērējkasti - restes. Sūknētavā
paredzēts viens darba un viens
rezerves sūknis. KSS izmaksās
ietverta arī elektroapgāde,
labiekārtošanas darbi , SCADA
savienota ar SIA "Dobeles ūdens"
esošo SCADA sistēmu, plūsmas
mērītāja akas izbūve )

3. Kanalizācijas
pārsūknēšanas stacijas
rekonstrukcija 1 gab.
(jaunas KSS izbūve
-Rekonstruēta 1 gab. KSS
blakus esošajai)
(Kanalizācijas pārsūknēšanas
stacija KSS, polipropilēna aka
4. Kanalizācijas
Ø1000, H=6 m ar nep.
spiedvada izbūve 120 m kanalizācijas sūkņu parametriem .
Sūknētavā papildus paredzēt

5. Pašteces kanalizācija uzstādīt uz ieplūstošā sadzīves
tīklu jaunizbūve 1215 m kanalizācijas kolektora

noslēgarmatūru un lielo frakciju
ķērējkasti - restes. Sūknētavā
paredzēts viens darba un viens
rezerves sūknis. KSS izmaksās
ietverta arī elektroapgāde,
labiekārtošanas darbi , SCADA
savienota ar SIA "Dobeles ūdens"
esošo SCADA sistēmu, plūsmas
mērītāja akas izbūve )

Pasākums
(investīciju
projekta
komponente)

Pasākuma mērķis

Pasākuma
raksturojums
(veicamie uzdevumi)

Tehnoloģisko iekārtu
raksturojums
- Izbūvēts 120 m
kanalizācijas spiedvads
(Jauna kanalizācijas spiedvada
izbūve, L=120m, PE Ø63)

- Izbūvēts 1215 m pašteces
kanalizācijas tīkls
(Kanalizācijas cauruļvadiem
jāatbilst LR spēkā esošo normatīvo
aktu prasībām (sertifikācija,
atļaujai izmantot kanalizācijai,
materiālam) diametri precizējami
TP izstrādes laikā, paredzamais
materiāls kanalizācijas vadam PP
Ø200; 160);

3. Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Dobeles novada Penkules ciemā” finansēšanā 2012.2014.gados nodrošināt Dobeles novada domes galvojumu SIA „Dobeles ūdens” finansējumam
427 645,88 LVL (četri simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti četrdesmit pieci lati 88 santīmi)
apmērā.
5. Uzdot SIA „Dobeles ūdens” sagatavot projekta iesniegumu ERAF finansējuma saņemšanai
297 950,00 LVL.
7. Atzīt par spēku zaudējušu Dobeles novada domes 2010.gada 28.oktobra lēmumu Nr.299/17 „Par
tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības
investīciju projektu īstenošanai”.
LĒMUMS
Dobelē
27.10.2011.
Nr.251/14
Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.17 „Grozījumi Dobeles novada
pašvaldības 2011.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Dobeles novada pašvaldības
budžets 2011.gadam”” apstiprināšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
APSTIPRINĀT saistošos noteikumus Nr.17 „Grozījumi Dobeles novada pašvaldības
2011.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Dobeles novada pašvaldības budžets
2011.gadam””.
APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes
2011.gada 27.oktobra lēmumu
Nr.251/14 (protokols Nr.14)
2011.gada 27.oktobrī

Saistošie noteikumi Nr.17

Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„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
Izdarīt Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Dobeles novada pašvaldības budžets 2011.gadam” šādus grozījumus:
1.Izteikt saistošo noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:
„Noteikt Dobeles novada pašvaldības pamatbudžetu 2011.gadam ieņēmumos 13 184 398 latu
apmērā, izdevumos 13 923 972 latu apmērā, aizdevumu pamatsummas atmaksai paredzētos
līdzekļus 482 285 latu apmērā, sadalījumu pa ieņēmumu un izdevumu veidiem saskaņā ar 1., 2. un
3.pielikumu.”
2.Izteikt saistošo noteikumu 1.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums).
3.Izteikt saistošo noteikumu 2.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums).
4. Izteikt saistošo noteikumu 3.pielikumu jaunā redakcijā (3.pielikums).

LĒMUMS
Dobelē
27.10.2011.

Nr.252/14
Par izmaiņām Dobeles novada Apbalvošanas komisijas sastāvā

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un Dobeles novada
Apbalvošanas komisijas nolikuma (apstiprināts ar 2011.gada 26.maija lēmumu Nr.136/7)
1.3.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
Izdarīt Dobeles novada Apbalvošanas komisijas sastāvā (izveidota ar Dobeles novada domes
2009.gada 27.augusta lēmumu Nr.105/8) šādas izmaiņas:
1. Izslēgt no Dobeles novada Apbalvošanas komisijas sastāva Sarmīti ŠMITI.
2. Ievēlēt Dobeles novada Apbalvošanas komisijas sastāvā Vitu GAURAČU, SEB bankas
Dobeles filiāles pārvaldnieci.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

