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Darba kārtība 

Nr.p.k. Lēmuma projekts Ziņo 

1 (145/8) Par Dobeles profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas 

direktora iecelšanu amatā 

A.Vilks 

2 (/8) Par īres (apsaimniekošanas) maksas un komunālo maksājumu 

atbalsta pasākumu 

S.Rasiņa 

3 (/8) Par projekta iesnieguma „Apgaismojuma aparatūras iegāde un 

uzstādīšana Dobeles Valsts ģimnāzijā”  

L.Šereiko 
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LĒMUMS 

Dobelē 

 

2011.gada 2.jūnijā        Nr.145/8 

 

Par Dobeles profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas direktora iecelšanu amatā  

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta  pirmās daļas 9.punktu, Izglītības 

likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu un 2011.gada 10.februāra domes lēmumu Nr.32/2 „Par 

Dobeles novada pašvaldības izglītības iestāžu reorganizāciju”, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. IECELT Ināru Tumaščiku (personas kods xxxxxxx - xxxxxx) par Dobeles profesionālās 

un vispārizglītojošās vidusskolas direktori ar 2011.gada 1.septembri. 

2. UZDOT Dobeles novada Izglītības pārvaldes vadītājam Guntim Safranovičam slēgt 

darba līgumu ar Ināru Tumaščiku pēc Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojuma 

saņemšanas. 

 

 

 

 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

2011.gada 2.jūnijā        Nr.146/8 

 

Par īres (apsaimniekošanas) maksas un komunālo maksājumu atbalsta pasākumu 

 

  Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dobeles 

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Laikā no 2011.gada 6.jūnija līdz 30.jūnijam organizēt īres (apsaimniekošanas) maksas un 

komunālo maksājumu atbalsta pasākumu dzīvojamo māju, kuras pārvalda pašvaldība, dzīvokļu 

īrniekiem un īpašniekiem. 

2. Atbalsta pasākuma laikā dzēst aprēķināto kavējuma naudu 100% apmērā, ja pamatparāds par 

dzīvojamās telpas īri (kopīpašuma apsaimniekošanu) un komunālajiem maksājumiem tiek 

samaksāts pilnā apmērā. 
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LĒMUMS 

Dobelē 

 

2011.gada 2.jūnijā         Nr.147/8 

 

Par projekta iesnieguma „Apgaismojuma aparatūras iegāde un uzstādīšana Dobeles Valsts 

ģimnāzijā” iesniegšanu 

  

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Ministru 

kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumu Nr.33 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas 

Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības 

stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 

kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”” 18.1.apakšpunktu, 

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. Iesniegt projekta „Apgaismojuma aparatūras iegāde un uzstādīšana Dobeles Valsts 

ģimnāzijā” (turpmāk – projekts) iesniegumu Dobeles rajona lauku partnerības izsludinātajā 

projektu iesniegumu atlases 4.kārtā Dobeles rajona partnerības stratēģijas 2009. - 2013.gadam 

pasākumam „Lauku ekonomikas un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 

īstenošanas teritorijā”, nosakot kopējo projekta finansējumu 10 000 LVL ar PVN, t.sk. ELFLA 

finansējums – 9 000 LVL (90%), Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējums – 1 000 LVL 

(10%). 

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā iekļaut projekta ieviešanai nepieciešamo 

finansējumu 8 000 LVL (t.sk. pašvaldības līdzfinansējums 1 000 LVL un priekšfinansējums 

7 000 LVL ) Dobeles novada pašvaldības 2012.gada budžetā.  

3. Projekta apstiprināšanas gadījumā pieprasīt avansa maksājumu 20% apmērā no 

projekta kopējā finansējuma. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A.SPRIDZĀNS 


