LATVIJAS REPUBLIKA

DOBELES RAJONA PADOMES
SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS
Krimūnu pagastā Dobeles rajonā
2009. gada 25. februārī
Nr.2, 2.§

2. §
Par Dobeles rajona pašvaldības reorganizācijas plāna precizēšanu
( G.Kaminskis, E.Upītis, A.Sproģe)
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra noteikumu Nr.713
„Rajona pašvaldības reorganizācijas kārtība” 16.2 apakšpunktu, Dobeles rajona
padomes locekļi, ņemot vērā to, ka Tērvetes novada domes priekšsēdētājs Edvīns
Upītis nepiekrīt Dobeles rajona pašvaldības iestādes SAC „Tērvete” pārņemšanai,
atklāti balsojot, 17 balsīm – par, pārstāvot 33299 iedzīvotājus, 1 balsij – pret, pārstāvot
4177 iedzīvotājus, NOLEMJ:
1. Precizēt Dobeles rajona padomes 17.12.2008. sēdē (protokols Nr. 12, 7.§)
apstiprināto Dobeles rajona pašvaldības reorganizācijas plānu atbilstoši Reģionālās
attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 05.02.2009. sniegtajam atzinumam ( vēstules
Nr. 2.1-06/698), izsakot Dobeles rajona reorganizācijas plāna 1., 2., 3. un 4.pielikumu
jaunā redakcijā.
2. Apstiprināt šā lēmuma 1.punktā minēto Dobeles rajona reorganizācijas plāna
1., 2., 3. un 4. pielikumu jaunā redakcijā.
3. Atcelt 17.12.2008. Dobeles rajona padomes sēdē apstiprinātā Dobeles rajona
pašvaldības reorganizācijas plāna 1., 2., 3. un 4. pielikumu (protokols Nr. 12, 7.§)
4. Uzdot rajona padomes izpilddirektoram Gatim Miezītim šo lēmumu un šā
lēmuma 2.punktā minētos pielikumus trīs darbadienu laikā nosūtīt Reģionālās attīstības
un pašvaldību lietu ministrijai.
5. Uzdot rajona padomes izpilddirektoram Gatim Miezītim šā lēmuma 2.punktā
minētos pielikumus trīs darbadienu laikā pēc pozitīva atzinuma saņemšanas no
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas publicēt Dobeles rajona
reorganizācijas plānu un pielikumus Dobeles rajona padomes interneta mājas lapā.

Priekšsēdētājs

G.Kaminskis
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Pielikums Nr.1
Dobeles rajona padomes 25.02.2009. lēmumam
„Par Dobeles rajona pašvaldības reorganizācijas
plāna precizēšanu” (protokols Nr.2, 2.§)
Dobeles rajona pašvaldības institūcijas
Rajona teritorijā izveidotie (izveidojamie) novadi:
1) Dobeles novads;
2) Auces novads;
3) Tērvetes novads.
Atbilstoši Rajonu pašvaldību reorganizācijas likuma 10.panta otrajai daļai noteiktā vietējā pašvaldība: Dobeles novada dome

Konstatējošā daļa
Nr.
p.k.

1.

Lēmumu daļa

1

2

3

4

5

6

7

8

Institūcijas veids
(iestāde,
struktūrvienība,
kapitālsabiedrība,
cits)

Tās nosaukums,
reģistrācijas Nr.,
atrašanās vieta
(adrese)

Kompetence,
kuru izpilda

Tās finansējuma apjoms un
avots
rajona pašvaldības budžetā
2008.gadā

Cita būtiska informācija

Kad plāno
nodot (datums)

Kurai vietējai
pašvaldībai
vai
plānošanas
reģionam
nodod

Institūcijas,
kuras
izbeidz
savu
darbību
(datums)

31.12.2009.

Dobeles
novada
pašvaldība

Iestāde

Dobeles
rajona Pašvaldības
padome
pārvalde
Reģistrācijas
Nr.
90000045457,
Brīvības iela 15,
Dobele, LV-3701

1. Pamatbudžets – kopā
Ls 1002129, t.sk.:
1.1. dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem Ls 769066;
1.2. maksas pakalpojumi
Ls 58090;
1.3. budžeta iestādes ieņēmumi
Ls 6813;
1.4. līdzekļu atlikums uz gada
sākumu Ls 739;
1.5. valsts budžeta transferti
Ls 167421.

No
pamatbudžeta
finansējuma:
1. Noteiktam mērķim
(remontdarbiem, materiālu, pamatlīdzekļu
iegādei un tamlīdzīgi)
paredzētie līdzekļi
Ls 33745.
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2. Speciālais budžets – kopā
Ls 1649035, t.sk.:
2.1. līdzekļu atlikums uz gada
sākumu Ls 259965;
2.2. valsts budžeta transferti
regulāro pasažieru pārvadājumu administrēšanai
Ls 198;
2.3. valsts budžeta transferti
pašvaldību autoceļu
fondiem Ls 1386743.
Pavisam kopā
Ls 2649035

1.1. Struktūrvienība

Dobeles rajona
padomes finansu
dienests,
reģistrācijas Nr.
90001478800,
Brīvības iela 15,
Dobele, LV 3701

2. Finansējums 2008.g.
notiekošu pasākumu
organizēšanai – kopā
Ls 54384, t.sk.:
2.1. Uzņēmēju dienu
organizēšanai
Ls 5220.
2.2. dalībai Latvijas
vasaras Olimpiādē Ls
12261.
2.3. dalībai Dziesmu un
deju svētkos
Ls 34932.
2.4. Latvijas Republikas
proklamēšanas
90.gadadienai veltīto
pasākumu organizēšanai Ls 1971.

Līzinga saistības par
automašīnu FORD
TOURNEO un
VW PASSAT iegādi.
Tajā skaitā:
31.12.2009.
1. pamatbudžets – kopā Ls 1. transferti pašvaldībām
5753881, t.sk.:
izglītības, kultūras un
1. dotācijas no vispārējiem veselības
aprūpes
ieņēmumiem Ls 206939;
funkciju nodrošināšanai
2. maksas pakalpojumi Ls 3; no rajona pašvaldības
3. valsts budžeta transferti Ls budžeta līdzekļiem Ls
5594739
101508;
2. Valsts kases
Pavisam kopā Ls 5801681
aizdevumu procentu

Dobeles
novada
pašvaldība
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nomaksa Ls 27362 ;
3.
izdevumi
neparedzētiem
gadījumiem Ls 20000.
Dobeles rajona Apmācības,
1. Pamatbudžets – kopā
No pamatbudžeta 01.09.2009.
pieaugušo izglītības konsultācijas
Ls 82533, t.sk.:
finansējuma noteiktam
un informācijas uzņēmējdarbībā
mērķim
centrs
un projektu 1.1. dotācija no vispārējiem (remontdarbiem,
Reģistrācijas
izstrādē
ieņēmumiem Ls 62976; materiālu,
pamatNr.90000044625,
1.2. maksas pakalpojumi
līdzekļu iegādei un
Brīvības iela 7,
Ls 19547;
tamlīdzīgi) paredzētie
Dobele, LV-3701
1.3. budžeta iestādes ieņēmumi līdzekļi
Ls 10.
Ls 11775

Dobeles
novada
pašvaldība

2. Speciālais budžets – kopā
Ls 47143
Pavisam kopā
Ls 129676
3. Iestāde

Sporta skola
Profesionālās 1. Pamatbudžets – kopā
Reģistrācijas
ievirzes sporta Ls 249643, t.sk.:
Nr.90000044362, izglītība
E.Francmaņa iela 5,
1.1. dotācija no vispārējiem
Dobele, LV-3701
ieņēmumiem Ls 163000;
1.2. maksas pakalpojumi
Ls 441;
1.3. līdzekļu atlikums uz gada
sākumu Ls 1;
1.4. valsts budžeta transferti
Ls 86201.
Pavisam kopā Ls 249643

No pamatbudžeta 01.08.2009.
finansējuma noteiktam
mērķim paredzētie
līdzekļi
Ls 82540

Dobeles
novada
pašvaldība
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4. Iestāde

Sociālās aprūpes
centrs „Tērvete”
Reģistrācijas
Nr.90000028404,
„Mežmalieši”,
Tērvetes novads,
Dobeles rajons, LV3730

Veco ļaužu
sociālā un medicīniskā aprūpe.
Bērnu
un
jauniešu
audzināšana,
rehabilitācija,
sociālā un med.
aprūpe.
Pirmskolas grupa
bērniem ar garīga
un
fiziska
rakstura
traucējumiem.
Rotaļu grupa
pirmskolas
vecuma bērniem.
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1. Pamatbudžets – kopā
Ls 819353, t.sk.:

No pamatbudžeta 01.10.2009.
finansējuma noteiktam
mērķim paredzētie
līdzekļi
Ls 45626

Tērvetes
novada
pašvaldība

No pamatbudžeta 01.08.2009.
finansējuma noteiktam
mērķim paredzētie
līdzekļi
Ls 3240.

Dobeles
novada
pašvaldība

1.1. dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem Ls 601030;
1.2. maksas pakalpojumi
Ls 176374;
Līzinga saistības par
1.3. budžeta iestādes ieņēmumi mikroautobusa FORD
Ls 90;
TRANZIT iegādi
1.4. pašvaldību budžetu
transferti Ls 41859.
2. Speciālais budžets – kopā
Ls 737.
3. Ziedojumu un dāvinājumu
līdzekļi – kopā Ls 22190.
Pavisam kopā Ls 842280

5. Iestāde

Dobeles rajona
ģimenes atbalsta
centrs
„Lejasstrazdi”
Reģistrācijas
Nr.90000028495,
„Namiņš”, Dobeles
pagasts, Dobeles
rajons, LV-3722

Bērnu
un
jauniešu
rehabilitācija,
sociālā un
medicīniskā
aprūpe. Krīzē
nonākušu
bērnu, jauniešu
un nepilngadīgo
māmiņu
rehabilitācija un
aprūpe.

1. Pamatbudžets – kopā
Ls 189631, t.sk.:

1.1. dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem Ls 148058;
1.2. maksas pakalpojumi
Ls 2200;
Līzinga saistības par
1.3. budžeta iestādes ieņēmumi FORD TRANZIT
Ls 5;
iegādi.
1.4. pašvaldību budžetu
transferti Ls 39368.

–5–

jūlijs 14, 2011

2. Ziedojumu un dāvinājumu
līdzekļi kopā – Ls 10564.
Pavisam kopā
Ls 200195
6. Iestāde

7. Iestāde

Dobeles rajona
Centrālā bibliotēka
Reģistrācijas
Nr. 90000575649,
Brīvības iela 3,
Dobele, LV-3701

Pasaules kultūras mantojuma,
iespieddarbu,
elektr.izdevumu
u.c. dokumentu
uzkrāšana, sistematizēšana,
bibliogrāfēšana;
Nodrošināt
esošās informācijas publisku
pieejamību un tās
izmantošanu.
Novadpētniecības Vāc, glabā, pēta
muzejs
un popularizē
Reģistrācijas
Dobeles kultūrNr.90001478798, vēstures garīgās
Brīvības iela 7, un materiālās
Dobele, LV-3701 liecības.

8. Kapitālsabiedrība SIA „Dobeles un Ambulatorā
apkārtnes slimnīca” aprūpe,
Kapitāla daļas: Reģistrācijas
stacionārā

1. Pamatbudžets – kopā
Ls 63330, t.sk.:
1.1. dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem Ls 62586.
1.2. maksas pakalpojumi
Ls 738.
1.3. līdzekļu atlikums uz gada
sākumu Ls 6.

No pamatbudžeta 01.09.2009.
finansējuma noteiktam
mērķim paredzētie
līdzekļi
Ls 3250

Dobeles
novada
pašvaldība

No pamatbudžeta 01.10.2009.
finansējuma noteiktam
mērķim paredzētie
līdzekļi – kopā Ls 4933

Dobeles
novada
pašvaldība

Pavisam kopā
Ls 63330
1.Pamatbudžets – kopā
Ls 45476, t.sk.:
1.1. Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem Ls 45043.
1.2. Maksas pakalpojumi
Ls 424.
1.3. Līdzekļu atlikums uz gada
sākumu Ls 9.
Pavisam kopā Ls 45476
1. Pamatbudžets – kopā
Ls 19032, t.sk.:

01.09.2009.

Dobeles
novada
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2178000. Nr.4000355132 aprūpe,
Ādama iela 2, neatliekamā
Dobele, LV-3701 medicīnas
palīdzība.
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1.1. Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem Ls 19032.
Pavisam kopā Ls 19032

9. Kapitālsabiedrība SIA „Dobeles Sabiedrisko
1. Speciālais budžets –
autobusu parks” pasažieru
kopā Ls 288695, t.sk.:
Kapitāla daļas: Reģistrācijas
pārvadājumu 1.1. Valsts budžeta transferti
282019. Nr. 45103001156, pakalpojumu
Ls 288695.
Uzvaras iela 12a, sniegšana,
Dobele, LV-3701 starptautiskie
Pavisam kopā Ls 288695.
pārvadājumi.
10. Dalība biedrībā Latvijas Pašvaldību Latvijas
savienība,
iedzīvotāju
Reģitrācijas
vietējo
un
Nr. 40008020804, reģionālo
Mazā pils iela 1, interešu
Rīga, LV 1050
pārstāvības
veicināšana
11. Dalība biedrībā Dobeles rajona Sabiedrības
lauku partnerība, iniciatīvas un
Reģistrācijas
pilsoniskās
Nr. 40008095048, līdzdalības
Brīvības iela 15, veicināšana
Dobele, LV 3701
Apstiprināts ar rajona padomes 25.02.2009. lēmumu (protokols Nr.2, 2.§)
Rajona padomes priekšsēdētājs___________________
Parakstīšanas datums_____________________

pašvaldība

01.09.2009.

Dobeles
novada
pašvaldība

31.12.2009

31.12.2009
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Pielikums Nr. 2
Dobeles rajona padomes 25.02.2009.lēmumam
„Par Dobeles rajona pašvaldības reorganizācijas
plāna precizēšanu” (protokols Nr.2, 2.§)

Dobeles rajona pašvaldības nekustamie īpašumi
Rajona teritorijā izveidotie (izveidojamie) novadi:
1) Dobeles novads;
2) Auces novads;
3) Tērvetes novads.
Atbilstoši Rajonu pašvaldību reorganizācijas likuma 10.panta otrajai daļai noteiktā vietējā pašvaldība:
Dobeles novada dome

Nr.
p.
k.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Konstatējošā daļa
2
3
Kādam mērķim izmanto
Reģistrēts
(iestādei, struktūrvienībai, (reģistrācijas datums,
citai institūcijai, cits
nodalījuma numurs)/
gadījums)
Nereģistrēts
zemesgrāmatā,
apgrūtinājumi
Zeme un ēkas, Brīvības ielā 3, Dobeles rajona bibliotēka
22.02.2008. nodalījums
Dobele,
Nr. 1000 0042 7116
4601 002 1910
Ēka,
Dobeles Novadpētniecības 12.02.2008. nodalījums
Brīvības ielā 7, Dobele,
muzejs, Dobeles rajona Nr. 1000 0042 5909
4601 502 1905
pieaugušo izglītības un
informācijas centrs,
Daļa tiek iznomāta
Ēka,
Dobeles rajona Sporta 28.09.2007 nodalījums
E.Francmaņa ielā 5, Dobele,
skola
Nr. 1000 0040 0822
4601 003 004
Zeme un ēkas
Dobeles rajona Ģimenes 28.06.2005. nodalījums
„Namiņš”, Dobeles pagasts, atbalsta centrs
Nr. 1000 0017 8455
Dobeles raj. 4660 005 0126
Ēka, Uzvaras 4, Dobele, 4601 Tiek iznomāta
17.12.2004 nodalījums
503 2002
Nr.916
1
Nekustamie īpašumi
(zeme, ēkas un tamlīdzīgi)
adrese, kadastra numurs

Zeme un ēkas „Mežmalieši”
Tērvetes pagasts, Dobeles raj.
4688 002 0024
Ēkas (1četrstāvu un 2 garāžas)
Brīvības ielā 15, Dobele,
46015032001

Sociālās aprūpes
„Tērvete”

centrs

18.04.2000. nodalījums
Nr. 295

Dobeles rajona padome,
daļa tiek iznomāta (nomas
tiesības nostiprinātas Valsts
ieņēmumu dienestam)

24.03.1998. nodalījums
Nr.463

Lēmumu daļa
4
5
Kurai
Kad
vietējai
plāno
pašvaldībai
nodot
nodod
Dobeles
novada
pašvaldība
Dobeles
novada
pašvaldība

01.08.20
09.

Dobeles
novada
pašvaldība
Dobeles
novada
pašvaldība
Auces
novada
pašvaldība
Tērvetes
novada
pašvaldība

01.08.20
09.

Kopīpašumā
Dobeles
novada
pašvaldība,
(66/100),
Auces
novada
pašvaldība
(23/100),
Tērvetes
novada
pašvaldība

31.12.
2009.

01.10.20
09.

01.08.20
09.
01.08.20
09.
01.10.
2009.
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(11/100 domājamās
daļas)
8.

Auru pagasts, Dobeles rajons:
- Ūdens 11, Auru pag.
Dobeles raj.,
transformatora
apakšstacija, inv.Nr.159;
- Rūtas 4, Auru pag.
Dobeles raj.,
transformatora
apakšstacija, inv.Nr.156;
-Ūdens 5, Auru pag.
Dobeles raj.,
transformatora
apakšstacija, inv.Nr.158.

Bijusī
bāze

padomju

armijas

Zemesgrāmatā
reģistrētas

Apstiprināts ar rajona 25.02. 2009. padomes lēmumu (protokols Nr.2, 2.§)

Rajona padomes priekšsēdētājs _________________
Parakstīšanas datums _____________________

nav

Saskaņā ar
Rajonu
pašvaldību
reorganizācijas
likuma 12.
panta 1 daļas
ar
MK
piekrišanu
bez
atlīdzības
nodot valstij.

Līdz
31.12.
2009.
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3.pielikums

Dobeles rajona padomes 25.02.2009. lēmumam
„Par Dobeles rajona pašvaldības reorganizācijas
plāna precizēšanu ”(protokols Nr.2, 2.§)
Dobeles rajona pašvaldības saistības
Rajona teritorijā izveidotie (izveidojamie) novadi, republikas pilsētas:
1. Dobeles novads
2. Auces novads
3. Tērvetes novads
Atbilstoši Rajonu pašvaldību reorganizācijas likuma 10.panta otrajai daļai noteiktā vietējā pašvaldība ir Dobeles novada dome.
I. Aizņēmumi, galvojumi un citas ilgtermiņa saistības

1.tabula
1
Nr.
p.k.

1.

2.
2.1.
2.2.

aizņēmuma mērķis (saskaņā
ar noslēgto līgumu)

Pamatkapitāla
palielināšanai
SIA ”Dobeles un apkārtnes
slimnīca”
Infrastruktūras sakārtošanai
Sporta skolas zāles grīdas
renovācija
Rajona padomes lielās sēžu
zāles renovācija un rajona
padomes ēkas ārējā ieejas
mezgla rekonstrukcija

Konstatējošā daļa
2

3

4

5

6

aizdevējs

līguma noslēgšanas
datums

saistību apmērs
uz 31.12.2008.

kurai pašvaldībai/
pašvaldībām nodod

aizņēmuma daļas
parāds 31.12.2008.
(latos)

Valsts kase

25.08.2006.

275 820

Valsts kase

25.08.2006.

59 682

275 820
LVL

01.09.2009.

8
pašvaldība vai publisko tiesību
juridiskā persona, no kuras budžeta
tiks segts saistību apmērs atbilstoši
plānotajam atmaksas grafikam līdz
saistību nodošanai (7.ailē
norādītajam datumam)
Dobeles rajona pašvaldība

59 682

01.08.2009.

Dobeles rajona pašvaldība

novada

29841.00 LVL

01.08.2009.

Dobeles rajona pašvaldība

novada

Saistības 29841 LVL
apmērā tiks sadalītas
starp Dobeles, Auces
un Tērvetes novada
pašvaldībām

01.08.2009.

Dobeles rajona pašvaldība

Dobeles novada
pašvaldībai

Dobeles
pašvaldībai
Dobeles
pašvaldībai,
Auces
pašvaldībai
Tērvetes

Lēmumu daļa
7

novada
un
novada

kad plāno nodot
(datums)
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pašvaldībai
3.

4.

Pašvaldības iestāžu (Centrālās
bibliotēkas un Sporta skolas)
renovācijai
Lifta iegādei Sociālās aprūpes
centram „Tērvete”
Kopā:

proporcionāli
domājamām daļām
novada 419 273

Valsts kase

14.05.2008.

419 273 Dobeles
pašvaldībai

Valsts kase

17.07.2008.

60861 Tērvetes novada 60861
pašvaldībai
815636
815636

01.08.2009.

Dobeles rajona pašvaldība

01.10.2009.

Dobeles rajona pašvaldība

2.tabula
Konstatējošā daļa
1
Nr.
p.k.

1.
2.
...

Lēmumu daļa

2

3

4

5

6

7

galvojuma mērķis
(saskaņā ar noslēgto
līgumu)

aizdevējs

līguma noslēgšanas
datums

saistību apmērs
uz 31.12.2008.

kurai pašvaldībai/
pašvaldībām nodod

pašvaldības
pārņemto saistību
apmērs

kad plāno nodot
(datums)

nav
nav

-

-

-

-

-

-

Kopā:

Kopā:

8
pašvaldība vai publisko tiesību
juridiskā persona, kura atbild par
galvojuma saistību izpildi līdz
saistību nodošanai (7.ailē
norādītajam datumam)
-
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3.tabula
Konstatējošā daļa

Nr.
p.k.

Lēmumu daļa

1

2

3

4

5

6

citu ilgtermiņa
saistību mērķis

dokuments, kurā
noteiktas citas
ilgtermiņa
saistības

dokumenta Nr.,
datums

saistību apmērs
uz 31.12.2008.

kurai pašvaldībai/
pašvaldībām nodod

pašvaldības
pārņemto saistību
apmērs

08.08.2005. starp
Dobeles rajona
padomi un SIA
„Dobeles autobusu
parks” noslēgtā
līguma Nr. 5pak-2005
pārjaunojuma līgums
-

27637,00 LVL

Zemgales plānošanas
397660.00 LVL
reģions
(plānotā mērķdotācija,
Autotransporta
direkcijas 10.02.2009.
vēstule Nr. 118.2/305)

1.

Sabiedriskā transporta
pakalpojumu
pasūtījuma līgums ar
SIA „Dobeles
autobusu parks”

_

2.

nav

-

Kopā: 27637,00
LVL

-

Kopā: 520000,00 LVL

7

8
pašvaldība vai publisko tiesību
juridiskā persona, no kuras budžeta
kad plāno nodot tiks segts saistību apmērs atbilstoši
(datums)
plānotajam atmaksas grafikam līdz
saistību nodošanai 7.ailē norādītajam
datumam
30.12.2009.
-

-

-
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II. Struktūrfondu, Norvēģijas, Šveices instrumenta, INTERREG, 3.mērķa projekti (t.sk. dokumentācija)
1. Projekti, kuru īstenošana pabeigta laikposmā no 2000.gada līdz 2007.gadam (ieskaitot)
Lēmumu daļa

m a n tu ( n o rā d o t, k ā d u )

pašvaldības
nosaukums

no pašvaldības līdzfinansējuma

kurai pašvaldībai vai
plānošanas reģionam plāno
nodot

d o k u m e n tā c iju

finansējuma
apmērs

s a is tīb u a p m ē r s ( la to s )

projekta nosaukums un mērķis. projekta īstenošaLīguma noslēgšanas datums,
nas termiņš
numurs un līgumslēdzēja institūcija
(no–līdz)

n o v a ls ts b u d ž e ta

Nr.p.
k.

n o fin a n š u in s tru m e n ta

finansējums
(latos)

kad
plāno
nodot
datums

s a is tīb u la ik a p e rio d s p ē c
p ro je k ta īs te n o š a n a s

saistības, ko rajona pašvaldība
uzņēmusies ar projekta
īstenošanas līgumu par
projektā radīto vērtību
uzturēšanu/ saglabāšanu

s a is tīb a s

Konstatējošā daļa

I. Eiropas Savienības struktūrfondi
1.

1. „Dobeles rajons ceļā uz ES fonda
finansējuma apguvi”, Panākt aktīvu
Dobeles rajona pašvaldību līdzdalību
Eiropas Sociālā fonda finansēto
projektu sagatavošanā un realizācijā.
02.10.2006.,
VPD1/ESF/NVA/05/GS/5.3.1/0001/
0038/50, Sabiedrības integrācijas fonds

01.10.2006. –
28.02.2007.

18231.66 LVL

6077.22
LVL

-

-

24308.88 LVL

Līdz 2016.g. 01.
31.12. 08.
2009.

Dobeles Dobeles nav
novada novada
pašval-dība pašval-dība

2.

„Karjeras izglītības programmu
nodrošinājums izglītības sistēmā.”
Uzlabot profesionālās orientācijas
pakalpojumu un karjeras izglītības
pieejamību un kvalitāti visu līmeņu un
veidu izglītības iestādēs mūžizglītības
kontekstā, izveidojot profesionālās
orientācijas speciālistu kvalifikācijas
apguves un pilnveides sistēmu, attīstot
karjeras izglītības metodisko un
informatīvo materiālu nodrošinājumu

09.02.2005 –
30.09.2007.

12159.72 LVL

-

-

-

12159.72 LVL

Līdz 2016.g. 01.
31.12. 08.
2009.

Dobeles
novada
pašvaldība

Dobeles
novada
pašvaldība

nav
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.30.01.2006.,
PIAA/POIDPIN/ESF/NP/3.2.7.1/A1.2./072,
Dobeles rajona padome ir PARTNERIS,
Profesionālās izglītības attīstības aģentūra

3.

4.

„Informācijas tehnoloģiju
kompetenču paaugstināša-na Dobeles
rajona vispār-izglītojošo skolu
pedagogiem”. Sekmēt cilvēkresursu
attīstību un veicināt situācijas uzlabošanos darba tirgū, sasniedzot augstu
nodarbinātības līme-ni un cīnoties ar
bezdarbu, kā arī veicināt reģionu
ekonomisko un sociālo atšķirību
izlīdzināšanu.
03.07.2006.,VPD1/ESF/PIAA/05/AP
K/3.2.5.2./0146/0259 , Profesionālās
izglītības attīstības aģentūra
„Es vēlos, es protu, es daru”, Veicināt
invalīdu sociālo aktivitāti un radīt
vienlīdzīgas iespējas iekļauties
sabiedriskajā un darba vidē.
06.03.2005.,
VPD1/ESF/NVA/04/GS/3.3.5.2/000
1/0036/02, Sabiedrības integrācijas
fonds.

01.08.2007. –
31.07.2008

37500.00 LVL

12500.00
LVL

-

-

50000.00 LVL

Līdz 2016.g. 01.
31.12. 08.
2009.

09.05.2005. –
08.11.2006.

34674.92 LVL

8668.703
LVL

-

-

43343,62 LVL, Līdz 2016.g. 01.
t.sk.
31.12. 08.
1482,97
5 gadi 2009.
(pamatlīdzekļi (aizliegts
un
pārdot,
inventārs)sarakst dāvināt vai
s ar 10 objektiem atsavināt)

Dobeles Dobeles nav
novada novada
pašval-dība pašval-dība

Dobeles Dobeles Dob
novada novada eles
pašval-dība pašval-dība nova
da
pašvaldī
ba-2
proji
cēša
nas
ekrā
ni Ls
124,7
8;
Žalū
zijas
Ls
120,0
0; 2
tāfeles
Ls
133,3
9;
sienas
pane
ļi Ls
74,58
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;
Datorprog
ram
ma
Neto
p
Scho
ol Ls
998,0
0; 3
grāmatas
Ls
32,22
Kopā
Ls
1482,
97

5

1.

”Dobeles rajona profesionālo izglītības
iestāžu pedagogu profesionālās un IT
kompetences paaugstināšana”
Nr.VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2
./0070/0210
Līguma noslēgšanas datums –
28.06.2006.
Līgumslēdzēja institūcija – LR Izglītības
un zinātnes ministrija
ES PHARE

01.07.2006. –
30.06.2007.

34312.86 LVL

Phare 2001. gada Sadarbības programma
Baltijas jūras reģionā Mazo projektu
fonds

01.09.2003. –
31.08.2004.

49043 EUR
=34330.10 LVL

11437.62
LVL

-

-

9933 EUR
= 6953.10
LVL

Dobeles
rajona
padome

45750,48 LVL

Līdz 2016.g. 01.08.20 Dobeles Dobeles nav
31.12. 09
novada novada
pašval-dība pašval-dība

41283.20 LVL, t.sk.: 5 gadi 01.
Dobeles
RP (aizliegts 08.
atrodas: prospektu pārdot, 2009

Dobeles Dobe- Dobenovada les
les
pašval-dība novada novada

–7–
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„Tourism network development based
on ancient Semigallian’s path”. Attīstīt
sadarbības tīklu tūrisma jomā, balstoties
uz seno Zemgaļu kultūrvēsturisko
mantojumu.
28.08.2003.LF01.07/SPF/0016, Centrālā
finanšu un kontaktu vienība

2.

Phare 2003 Pārrobežu sadarbības
programmas Baltijas jūras reģiona Mazo
projektu fonds;
„Vides izglītības ABC Rietumzemgalē”.
Veicināt ilgtspējīgas vides attīstību
Zemgalē, uzlabojot iedzīvotāju
zināšanas par dabas resursu izmantošanu
un vides problēmām reģionā.
29.11.2005.,
LV2003/005876/MPF/0016, Finanšu ministrija

29.11.2005. –
29.11.2006.

34003 EUR
=23802,10 LVL

8537 EUR
=5975,90 LVL

Dobeles
rajona
padome

statīvs par 209.50
LVL;
2 stendi par kop.
summu 21.80 LVL.
Auces TIC atrodas:
prospektu statīvs par
209.50 LVL, stends
par 46.00 LVL.
Tērvetes
AA
atrodas: koka
plaukts par 262.01
LVL,
stends par 10.98
LVL
Tūrisma
inf.
shēmas atrodas:
Aucē 2 gb. par
kopējo summu
2025.36 LVL
Tērvetē 1 gb. par
1012.68
LVL;
Pokaiņos 1gb. par
1012.68
LVL
Bikstos 1 gb. par
1012.68
LVL;
Dobeles pilsētā 3 gb.
par summu 3038.04
LVL (ir Dobeles RP
pamatlīdz.)
Kopā: 8861.17 LVL

dāvināt vai
atsavināt –
līdz
14.06.2009.
)
13 gadi
jāglabā visi
ar projekta
īstenošanu
saistītie
juridiskie
un finanšu
dokumenti

pašval- pašdība valdība
–
2 prospektu
statīvi
par Ls
419,00,
4 stendi
par Ls
78,78,
koka
plaukts
par Ls
262,01,
8
tūrisma
informā
cijas
shēmas
par Ls
8101,44.
Kopā:
Ls
8861,23

29778.00 LVL, t.sk.:
Jonišķu
RP
atrodas:
Datorprog-ramma
Office 2003 par
110.17 LVL;
Tildes Birojs par
42,37LVL;
portatīvais dators
par 736.27 LVL;
fotokameras 2 gb.
par
325.34LVL,metāla
kon-teineri 6 gb.
par kopējo summu
1960.00 LVL
Auces
vsk.

5 gadi 01.08.20 Dobeles
(aizliegts 09
novada
pārdot,
pašval-dība
dāvināt vai
atsavināt)
13 gadi
jāglabā visi
ar projekta
īstenošanu
saistītie
juridiskie
un finanšu
dokumenti

Dobeles
novada
pašvaldība

Dobeles
novada
pašvaldība –3
Datorprogra
mmas
Office
2003
par
Ls
330,51;
4 Tildes
birojs
par Ls
169,48;
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atrodas:
Datorprog-ramma
Office 2003 par
110.17 LVL;
Tildes Birojs par
42,37
LVL;
portatīvais dators
par 736.27 LVL;
fotokamera par
162.67
LVL;
plastmasas
atkritumu
konteineri
9 gb. par kopējo
summu 355.13
LVL.
Bēnes
vsk
atrodas:
Datorprog-ramma
Office 2003 par
110.17 LVL; Tildes
Birojs par
42,37
LVL;
portatīvais dators
par 736.27 LVL;
fotokamera par
162.67
LVL;
plastmasas atkritumu
konteineri 7gb. par
kopējo summu
304.87 LVL
Dobeles
RP
atrodas:
Tildes Birojs par
42,38
LVL;
portatīvais dators
par 2049.15 LVL
Kopā: 8028.64
LVL
3.

Phare 2003 Pārrobežu sadarbības
programmas Baltijas jūras reģiona Mazo
projektu fonds;
„Tūrisma produkta attīstība, balstoties uz
Rietumzem-gales dabas un kultūrvēsurisko mantojumu”. Pievilcīga un
atpazīstama Zemgales tūrisma tēla

01.12.2005. –
30.11.2006.

50000.00 EUR
=23500.00 LVL

13004.00 EUR
=9102,80 LVL

Dobeles
rajona
padome

32602.80 LVL
Biroja mēbe-ļu
komplekts par
1372.40
LVL
(atrodas 56.kab.);
Seno Zemgaļu tērpu
rekonstrukcija par
1530.00 LVL (atrodas

3 porta
tīvie
datori
par Ls
2208,81;
portatīvais
dators
par Ls
2049,15;
4
fotokameras
par Ls
650,68;
6
metāla
atkritumu
konteineri par
Ls
1960,00;
16
plastma
sas
atkritu
mu
konteineri par
Ls
660,00
Kopā
Ls
8028,64

5 gadi 01.09.20 Dobeles
(aizliegts 08
novada
pārdot,
pašvaldāvināt vai
dība
atsavināt)
13 gadi
jāglabā visi

Dobeles
novada
pašvaldība

Dobeles
novada
pašvaldība –
Biroja
mēbeļu
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veidošana, attīstot Zemgales un Šauļu
reģionu sadarbības tīklu un ekonomisko
potenciālu.01.12.2005. LV2003/005876/MPF/0008, RAPLM

4.

2002.gada PHARE programmas Nr. 01.03.-31.12.2005.
LV202/000-638 Pārrobežu sadarbība
Baltijas jūras reģionā; Dobeles rajona
padome – partneris; „Lauku partnerības
veidošana vietēju problēmu risināšanai
Baltijas jūras reģionā”, Veicināt Dobeles
rajona sabiedrības iniciatīvu un
pilsonisko līdzdalību, sekmējot
ilgtspējīgu lauku attīstību. 2005. gada 17.
jūnijā tika nodibināta „Dobeles rajona
lauku partnerība” – vietējo organizāciju
un lauku iedzīvotāju apvienība
(biedrība).
Nr. LV2002/000-638/SPF/0013
INTERREG

49 998EUR =
35138.59 LVL

15625.00 EUR = Dobeles
10981.25 LVL, rajona
t.sk. Dobeles padome
rajona padome
3125 EUR =
2196.25 LVL

Akmenes TBIC)
Zemgaļu
tērpu
rekonstrukcija par
1188.00 LVL (atrodas
Jonišķu PR)
Zemgaļu
tērpu
rekonstrukcija par
1332.00 LVL (atrodas
Tērvetes AA)
Zemgaļu
tērpu
rekonstrukcija par
1505.00 LVL (atrodas
Dobeles
Novadpētniecības
muzejā);
Digitālā spoguļkamera
par 518.94 LVL ,
atrodas Dobeles RP
Digitālā spoguļkamera
par 518.94 LVL ,
atrodas Tērvetes AA
Digitālā spoguļkamera
par 518.94 LVL ,
atrodas Jonišķu RP
Digitālā spoguļkamera
par 518.94 LVL ,
atrodas Akmenes
TBIC
Kopā : 9003.16
LVL

ar projekta
īstenošanu
saistītie
juridiskie
un finanšu
dokumenti

4673,62LVL

5 gadi 01.08
(aizliegts 2009
pārdot,
dāvināt vai
atsavināt)
13 gadi
jāglabā visi
ar projekta
īstenošanu
saistītie
juridiskie
un finanšu
dokumenti

komplekts Ls
1372,40;
4 seno
zemgaļu tērpu
rekonstrukcijas par
Ls
5555,
00;
4 digitālās
spoguļkameras par
Ls
2075,
76
Kopā
Ls
9003,
16

Dobeles Dobe- nav
novada les
pašval-dība novada
pašvaldība
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1.

Dobeles rajona padome – partneris,
INTERREG III A Dienvidu prioritāte,
„Tehniskās dokumentācijas izstrāde ceļu
rekonstrukcijai uz Lietuvas-Latvijas
robežas:” Veicināt pierobežas
sasniedzamību, vietējo komunikāciju,
infrastruktūras un transporta tīkla
attīstība, rekonstruējot ceļus Latvijas –
Lietuvas pierobežā; SIV-133; 12.02.2007.
ar vadošo partneri – Parkojus pašvaldību

12.02.2007. 30.12.2007.

95550.00 EUR
=66885.00 LVL

2.

Dobeles rajona padome – partneris,
INTERREG III A Dienvidu prioritāte,
„Pārrobežu sadarbības iniciatīva riska
vadības sistēmas veidošanai Latvijas un
Lietuvas kaimiņu reģionos” (CBRM)
Nodrošināt kvalitatīvu un efektīvu riska
vadību un neatliekamās palīdzības
saņemšanu Latvijā un Lietuvā līdz 2010.
gadam. SII-063, 19.04.2006. ar Vadošo
partneri – Jelgavas pilsētas domi

19.04.2006. –
30.04.2008.

983137.00
EUR=690952.62
LVL

Nr.p.
k.

462.51
LVL

2800.00 EUR
=1960.00 LVL

Dobeles
rajona
padome

6580.85 EUR =
4625.02 LVL

Līdz 2013.g.; 01.07.20 Tērvetes
attiecībā uz 09
novada
īpašumtiesīb
dome
ām uz
projekta
rezultātiem
un
investīcijām
2012.g
12.02.

960.00
EUR=672.00
LVL

Dobeles
rajona
padome

3226.48 EUR =
2267.57 LVL

Līdz 01.0820 Dobeles
2013.gadam; 09
novada
attiecībā uz
pašvalīpašumtiesīb
dība
ām uz
projekta
rezultātiem
un
investīcijām
2011.g
19.04.

Konstatējošā daļa
projekta
īstenošanas
termiņš
(no–līdz)

Lēmumu daļa

finansējums
(latos)

saistības, ko rajona pašvaldība kad
uzņēmusies ar projekta
plāno
īstenošanas līgumu par
nodot
projektā radīto vērtību
(datums
uzturēšanu/ saglabāšanu
)

kurai pašvaldībai vai
plānošanas reģionam plāno
nodot

m a n tu ( n o rā d o t, k ā d u )

d o k u m e n tā c iju

s a is tīb a s

pašvaldības
nosaukums

s a is tīb u la ik a p e rio d s p ē c
p ro je k ta īs te n o š a n a s

finansējuma
apmērs

s a is tīb u a p m ē r s ( la to s )

n o v a ls ts b u d ž e ta

no pašvaldības līdzfinansējuma
n o fin a n š u in s tru m e n t a

projekta nosaukums un mērķis.
Līguma noslēgšanas datums, numurs
un līgumslēdzēja institūcija

Tērvetes Tehn.
novada dokudome mentā
cija ceļa
posmam
P95 3,6
km
garumāTērvetes
novada
pašvaldīb
ai
Dobe- nav
les
novada
pašvaldība
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1.

„Darba un atpūtas nometnes riska grupu V – XII 2004.g.
bērniem” ietvaros:
„Raibu raibā vasariņa” un „ Vasaras vidū”,
2004.gada 20.aprīlī, līgums Nr.VP2.3./64 ,
Bērnu un ģimenes lietu ministrija

1200,00 LVL

1200,00 LVL

5 gadi

01.08.2009

Dobeles
novada
pašvaldība

Dobeles nav
novada
pašvaldība

2.

„Bērnu par rotaļu , atpūtas un sporta III – IV 2004.g.
laukumu iekārtošanu”, 2004.gada 17.martā,
Līgums Nr.V.P.1.6/30, Īpašu uzdevumu
ministra bērnu un ģimenes lietās
sekretariāts.
1) Gardenes pamatskola Ls 700,00
2) Auces vidusskola Ls 760,00
3) Ukru pagasts Ls 540,00
„Bērnu un rotaļu laukumu ierīkošana” III – IV 2005. g.
2005.gada 4.martā, līgums Nr.2.1./23,
Bērnu un ģimenes lietu ministrija
1) Īles pamatskola Ls 468,50
2) Penkules pamatskola Ls 670,00
3) Augstkalnes pamatskola Ls 430,75
4) Jaunbērzes pagasta padome Ls 430,75
„Bērniem draudzīga skola”, 2005.gada 01.07.2005.
1.jūlijā, līguma nr.2.2./124, Bērnu un
ģimenes lietu ministrija

2000,00 LVL

2000,00 LVL

5 gadi

01.08.
2009.

Dobeles
novada
pašvaldība

Dobeles nav
novada
pašvaldība

2000,00 LVL

2000,00 LVL

5 gadi

01.08.
2009.

Dobeles
novada
pašvaldība

Dobeles nav
novada
pašval-dība

500,00 LVL

500,00 LVL

5 gadi

01.08.
2009.

Dobeles
novada
pašvaldība

Dobeles nav
novada
pašvaldība

3251.00 LVL

5 gadi

01.08.
2009.

Dobeles
novada
pašvaldība

Dobeles nav
novada
pašvaldība

2000,00 LVL

5 gadi

01.08.
2009.

Dobeles
novada
pašvaldība

Dobeles nav
novada
pašvaldība

5.

„Bērns un ģimene kā vērtība”, 2005.gada XI – XII 2005.
23.novembrī, līgums Nr.1.8/315, Bērnu un
ģimenes lietu ministrija

6.

„Atbalsts bērnu projektiem par rotaļu un V – VIII 2006.g. 2000,00 LVL
atpūtas laukumu iekārtošanu.”, 2006.gada
17.maijā, līgums Nr.2.1/108, Bērnu un
ģimenes lietu ministrija
1)Bikstu pagasts Ls 1000,00
2) Krimūnu pagasts Ls 1000,00

2601,00 LVL 650,00 LVL

Dobeles
rajona
padome
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7.

„Bērniem draudzīga skola”,2006.gada 19.04. 2006.
19.aprīlī, līgums Nr.2.2./60, Bērnu un
ģimenes lietu ministrija

300,00 LVL

300,00 LVL

5 gadi

01.08.
2009.

Dobeles
novada
pašvaldība

Dobeles nav
novada
pašvaldība

8.

„Jaunietis – kvalitatīvas vides veidotājs”, 20.06. – 30.11.
2007.gada 20.jūlijā, līgums Nr.235/63cvl- 2007.
2007, Latvijas vides aizsardzības fonds

6500,00 LVL 1147,00 LVL

7647.00 LVL

5 gadi

01.08.
2009.

Dobeles
novada
pašvaldība

Dobeles nav
novada
pašvaldība

9.

„Atbalsts pasākumiem bērniem brīvā laika 05.07.
pavadīšanai pašvaldībās”, līgums Nr. 01.09.2007.
2.1.2./164 ar Bērnu un ģimenes lietu
ministriju noslēgts 2007. gada 5. jūlijā.

–

2500.00 LVL

2500.00 LVL

5 gadi

01.08.
2009.

Dobeles
novada
pašvaldība

Dobeles nav
novada
pašvaldība

10.

„Atbalsts pasākumiem bērniem brīvā laika 08.10. – 15.12.
pavadīšanai pašvaldībās”, līgums Nr. 2007.
2.1.1/279 ar Bērnu un ģimenes lietu
ministriju noslēgts 2007. gada 8. oktobrī.

2000.00 LVL

2000.00 LVL

5 gadi

01.08.
2009.

Dobeles
novada
pašvaldība

Dobeles nav
novada
pašvaldība

Līdz
30.11.2018.

01.09.200 Dobeles Dobeles
9.
novada novada
pašvaldīb pašvaldī
a
ba

Dobeles
rajona
padome

Valsts investīcijas
1.

„Ēkas rekonstrukcija Dobeles rajona 01.01. -30.11.
Centrālās bibliotēkas iekārtošanai”
2008.
Izveidot Dobeles rajona Centrālo
bibliotēku kā pasaules kultūras mantojuma
uzkrājēju un galveno informācijas
nodrošinātāju rajona pašvaldību
iedzīvotājiem, radot mūsdienu prasībām
atbilstošu bibliotēku;
RAPLM

95000,00 LVL 250000,00 LVL

Dobeles
95000,00 LVL
pilsētas dome

2. Projekti, kuru īstenošana ir uzsākta un tiek turpināta
Nr.
p.k.

Konstatējošā daļa

Lēmumu daļa

jūlijs 14, 2011

m a n tu ( n o rā d o t, k ā d u )

d o k u m e n tā c iju

kurai pašvaldībai vai plānošanas
reģionam plāno nodot

s a is tīb a s

no pašvaldības
līdzfinansējuma

s a is tīb u la ik a p e rio d s p ē c
p ro je k ta īs te n o š a n a s

projekta
īstenošanas
termiņš
(no–līdz)

n o v a ls ts b u d ž e ta

projekta nosaukums un mērķis.
Līguma noslēgšanas datums,
numurs un līgumslēdzēja
institūcija

n o f in a n š u in s t ru m e n t a

finansējums
(latos)

s a is t īb u a p m ē rs ( la to s )

saistības, ko rajona
pašvaldība uzņēmusies ar
projekta īstenošanas līgumu
par projektā radīto vērtību
uzturēšanu/ saglabāšanu

k a d p lā n o n o d o t ( d a tu m s )

– 13 –

finansējuma
apmērs

pašvaldības
nosaukums

-

-

179459,00
LVL

31.12.2021. 01.08.2009

Dobeles Dobeles Nav
novada novada
pašval-dība pašval-dība

-

-

-

30.06.2020. 31.12.2009

Auces
Auces
Datortehni
novada novada ka darbam
pašval-dība pašval-dība ar GIS
programm
atūru un
GIS
programm
atūra LVL
3085,70;
A3 krāsu
printeris
LVL
1296,99

I. Eiropas Sociālais fonds
1.

Starp IZM Studiju fondu un 30.04.2008. –
Kopējā
Dobeles rajona padomi. Līgums 31.03.2012.gads summa
Nr.09 – 02/2/2008-7 2008.gada
rajonam LVL
30.aprīlis starp Izglītības un zinātnes
179459,00
ministrijas Studiju fondu un Dobeles
rajona padomi par sadarbību ESF
darbības programmas „Cilvēkresursi
un nodarbinātība” papildinājuma
1.2.1.2.2.apakšaktivitātes „Atbalsts
vispārējās izglītības pedagogu
nodrošināšanai prioritārajos mācību
priekšmetos” īstenošanā.

-

II. Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēts projekts
1.

Noslēgts partnerības līgums ar
Zemgales plānošana reģionu par
darbību projektā „Zemgales reģiona
pašvaldību institucionālo spēju
stiprināšana ekonomisko aktivitāšu
veicināšanai sadarbībā ar Norvēģijas
institūcijām”. Nr.Vadošā partnera
reģistrā 08/1-19/104, Nr.Partnera
reģistrā 25 SAD – 2008. Sadarbības
līguma Nr.LV0056

2008.g –
2010.gada
30.jūnijam

EUR
EUR
439263.00 = 77517.00 =
308714.03 54478.95
LVL
LVL
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3. Iesniegtie projekti, par kuriem nav zināmi rezultāti vai nav noslēgti līgumi

kurai pašvaldībai vai plānošanas reģionam
plāno nodot
m a n tu
(n o rā d o t,
kādu)

no finanšu
instrumenta

plānotais finansējums
(latos)
no valsts
no pašvaldības līdzfinansējuma
budžeta
finansējuma pašvaldības
apmērs
nosaukums

d o -k u
m entā c iju

projekta
īstenošanas
termiņš
(no–līdz)

s a is t ības

Nr.
p.k.

projekta nosaukums un mērķis.
Iesniegšanas datums un institūcijas
nosaukums, kurā iesniegts projekts

Lēmumu daļa

k a d p lā n o
nodot
( d a tu m s )

Konstatējošā daļa

Dobeles
novada
pašvaldība

Dobeles
novada
pašvaldība

-

-

-

I. Norvēģijas valdības finanšu instruments.
1.

„Mūžizglītības kvalitātes pilnveide
Zemgales reģionā”, veicināt cilvēkresursu
attīstību Zemgales reģionā. Projekta
iesniedzējs un finansējuma saņēmējsZemgales plānošanas reģions; Dobeles
rajona padome- partneris

V 2009.-V 2011.

267168 EUR
187765,67
LVL

-

-

-

-

3000,00 EUR Dobeles rajona
2108,40
padome
LVL

01.09.2009.

...
II. Finanšu instrumenta nosaukums
1.

nav

-

...

Apstiprināts ar rajona padomes 25.02.2009. lēmumu (protokols Nr.2, 2.§)

Rajona padomes priekšsēdētājs _____________ G. Kaminskis
(paraksts un tā atšifrējums)

_____________________
(datums)

-

-

-
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Pielikums Nr. 4
Dobeles rajona padomes 25.02.2009. lēmumam
„Par Dobeles rajona pašvaldības reorganizācijas
plāna precizēšanu” (protokols Nr.2, 2.§)

Dobeles rajona pašvaldības plānotie izdevumi
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.

Plānoto izdevumu veids
Mēneša atlīdzība (kas ir spēkā rajona reorganizācijas plāna sagatavošanas datumā)
rajona pašvaldības administrācijas vadītājam
Kompensācija rajona pašvaldības administrācijas vadītājam saskaņā ar Darba likumu
Mēneša atlīdzība (kas ir spēkā rajona reorganizācijas plāna sagatavošanas datumā)
rajona pašvaldības administrācijas amatpersonai, kas kārto grāmatvedību
Kompensācija rajona pašvaldības administrācijas amatpersonai, kas kārto
grāmatvedību, saskaņā ar Darba likumu
Izdevumi par zvērināta revidenta pakalpojumiem rajona pašvaldības 2007.gada
pārskata sagatavošanai
Rajona pašvaldības administrācijas izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem, sakaru
pakalpojumiem 2007.gada decembrī atbilstoši izrakstītajam rēķinam 2008.gada janvārī,
atšifrējot pa izdevumu pozīcijām:
apkure
elektroenerģija
ūdens, kanalizācija, sauso atkritumu izvešana
LMT, Lattelekom
Arhivēšanas darbu izmaksas, tai skaitā dokumentu sakārtošanas izmaksas un
dokumentu nodošanas izmaksas valsts arhīvu glabāšanā

Summa
(latos)
1192.00
4170.00
931.00
4343.00
2528.00
4410.00
2573.00
946.00
440.00
451.00
4482.00

Apstiprināts ar rajona pašvaldības 25.02.2009. padomes lēmumu (protokols Nr.2, 2.§)
Rajona padomes priekšsēdētājs

G. Kaminskis
(paraksts un tā atšifrējums)

(datums)

