2011.gada 31.marta domes sēdes lēmumi
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Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu
Par īpašuma apvienošanu
Par grozījumu Dobeles novada domes 2010.gada 28.oktobra lēmumā Nr.270/17 „Par
zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Mazkalnēji-1”, Zebrenes pagastā,
Dobeles novadā atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Ceplīši-1”, Zebrenes pagastā,
Dobeles novadā atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – „Galenieki 155”, Galenieki, Dobeles pagastā,
Dobeles novadā atsavināšanu
Par atsevišķu zemesgabalu izveidošanu
Par zemesgabalu piekritību valstij
Par pašvaldībai piederošas zemes nomu
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Kalnalīdumi”,
Naudītes pagastā, Dobeles novadā sadalīšanai
Par zemes platības precizēšanu nekustamajiem īpašumiem
Par grozījumu Dobeles novada domes 2011.gada 24.februāra lēmumā Nr.40/3 „Par
atsevišķa zemesgabala izveidošanu”
Par nekustamo īpašumu Zaļā ielā 11A, Dobelē, Dobeles novadā
Par Dobeles novada pašvaldības mantas ieguldīšanu SIA „Dobeles ūdens”
pamatkapitālā
Par Dobeles novada pašvaldības kustamās mantas ieguldīšanu SIA „Dobeles
komunālie pakalpojumi” pamatkapitālā
Par grozījumiem Dobeles novada domes 2009.gada 22.oktobra lēmumā Nr.185/12
„Par Dobeles novada pašvaldības satiksmes drošības komisijas izveidošanu”
Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.9 „Par autoceļu uzturēšanas
klasēm Dobeles novadā” apstiprināšanu
Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Grozījumi Dobeles
novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par ielu
tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Dobeles novadā”” apstiprināšanu
Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.11 „Par alkoholisko dzērienu
mazumtirdzniecību novietnēs un sabiedrisko pasākumu norises vietās, un kārtību,
kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu un pārējo alkoholisko dzērienu
ražošanai“ apstiprināšanu
Par dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanu
Par Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” iesnieguma izskatīšanu
Par Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 31.marta saistošo noteikumu Nr.12 „Par
Dobeles novada pašvaldības pabalstiem ģimenēm un politiski represētām personām”
apstiprināšanu
Par bezcerīgo debitoru parādu izslēgšanu no bilances
Par Dobeles novada bērnu vasaras nometņu projektu konkursa nolikumu
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Par uzņemamo izglītojamo skaitu Dobeles novada izglītības iestāžu vispārējās
vidējās izglītības, profesionālās izglītības un Dobeles Valsts ģimnāzijas
pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) programmās 2011./12.mācību gadā
Par grozījumiem Dobeles novada domes 2010.gada 21.janvāra lēmumā Nr.29/1 „Par
Dobeles novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību maksas pakalpojumu
apstiprināšanu”
Par politiski represētas personas statusa piešķiršanu
Par grozījumiem Dobeles novada Bāriņtiesas nolikumā
Par projekta iesniegšanu Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu konkursā
Par Dobeles novada pašvaldības piedalīšanos Latvijas – Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projektā „Zemgales seno tradīciju
veicināšana, izmantojot mūsdienīgas mākslas izteiksmes formas”
Par Dobeles novada pašvaldības piedalīšanos Latvijas – Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas 2007.-2013. gadam projektā „Lasīšanas veicināšana Latvijā
un Lietuvā – pieredzes apmaiņa“
Par Dobeles novada pašvaldības piedalīšanos Latvijas – Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projektā „Aizsargāta zaļā zona un
ūdenstilpes Zemgales un Ziemeļlietuvas pilsētās”
Par projekta „Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra kā resursu punkta
izveidošana jauniešiem Dobeles novada pašvaldībā” iesnieguma iesniegšanu
Grozījumi 2010.gada 25.februāra lēmumā Nr.42/3 „Par projekta “Brīvības ielas
rekonstrukcija Dobeles pilsētā” iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu ERAF
konkursa 3.2.1.2. aktivitātē „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās””
Par īpašuma atsavināšanu

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

LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 31.martā

Nr.64/5
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu

Izskatījusi akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” struktūrvienības LVM
Nekustamie īpašumi, juridiskā adrese: „Sili”, Mežciems, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas
nov., LV-3001, iesniegumu par lietošanas mērķa noteikšanu meža zemēm un saskaņā ar
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
16.2.punktu, 35.punktu un spēkā esošajiem Dobeles novada Zebrenes pagasta teritorijas
plānojumu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība (kods 0201), šādām zemes vienībām Zebrenes pagastā, Dobeles
novadā:
1.1. kadastra apzīmējums 4698 001 0060, platība 12,0 ha;
1.2. kadastra apzīmējums 4698 001 0069, platība 31,4 ha;
1.3. kadastra apzīmējums 4698 002 0047, platība 471,7 ha;
1.4. kadastra apzīmējums 4698 002 0072, platība 62,1 ha;
1.5. kadastra apzīmējums 4698 002 0073, platība 35,5 ha;
1.6. kadastra apzīmējums 4698 002 0075, platība 39,1 ha;
1.7. kadastra apzīmējums 4698 002 0077, platība 3,7 ha;
1.8. kadastra apzīmējums 4698 003 0071, platība 38,0 ha;
1.9. kadastra apzīmējums 4698 003 0081, platība 99,1 ha;
1.10. kadastra apzīmējums 4698 003 0084, platība 97,9 ha;
1.11. kadastra apzīmējums 4698 003 0085, platība 162,0 ha;
1.12. kadastra apzīmējums 4698 003 0086, platība 539,9 ha;
1.13. kadastra apzīmējums 4698 004 0176, platība 136,4 ha;

1.14. kadastra apzīmējums 4698 004 0177, platība 23,4 ha;
1.15. kadastra apzīmējums 4698 004 0178, platība 246,6 ha;
1.16. kadastra apzīmējums 4698 004 0179, platība 28,2 ha;
1.17. kadastra apzīmējums 4698 004 0180, platība 129,9 ha;
1.18. kadastra apzīmējums 4698 004 0181, platība 14,2 ha;
1.19. kadastra apzīmējums 4698 004 0184, platība 180,5 ha;
1.20. kadastra apzīmējums 4698 004 0185, platība 10,3 ha;
1.21. kadastra apzīmējums 4698 004 0188, platība 4,7 ha;
1.22. kadastra apzīmējums 4698 004 0189, platība 4,0 ha;
1.23. kadastra apzīmējums 4698 004 0191, platība 137,7 ha;
1.24. kadastra apzīmējums 4698 004 0193, platība 7,4 ha;
1.25. kadastra apzīmējums 4698 004 0271, platība 0,78 ha.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101), šādām zemes vienībām Zebrenes
pagastā, Dobeles novadā:
2.1. kadastra apzīmējums 4698 002 0074, platība 1,4 ha;
2.2. kadastra apzīmējums 4698 002 0086, platība 0,05 ha;
2.3. kadastra apzīmējums 4698 004 0271, platība 0,78 ha.
3. 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
2011.gada 31.martā

Nr.65/5
Par īpašumu apvienošanu

Izskatījusi akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” struktūrvienības LVM Nekustamie
īpašumi, juridiskā adrese: „Sili”, Mežciems, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov., LV-3001,
iesniegumu par zemesgabalu apvienošanu vienā īpašumā, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. APVIENOT zemesgabalus vienā īpašumā ar nosaukumu „Valsts mežs Zebrene”:
1.1. kadastra apzīmējums 4698 001 0060, platība 12,0 ha;
1.2. kadastra apzīmējums 4698 001 0069, platība 31,4 ha;
1.3. kadastra apzīmējums 4698 002 0047, platība 471,7 ha;
1.4. kadastra apzīmējums 4698 002 0072, platība 62,1 ha;
1.5. kadastra apzīmējums 4698 002 0073, platība 35,5 ha;
1.6. kadastra apzīmējums 4698 002 0075, platība 39,1 ha;

1.7. kadastra apzīmējums 4698 002 0077, platība 3,7 ha;
1.8. kadastra apzīmējums 4698 003 0071, platība 38,0 ha;
1.9. kadastra apzīmējums 4698 003 0081, platība 99,1 ha;
1.10. kadastra apzīmējums 4698 003 0084, platība 97,9 ha;
1.11. kadastra apzīmējums 4698 003 0085, platība 162,0 ha;
1.12. kadastra apzīmējums 4698 003 0086, platība 539,9 ha;
1.13. kadastra apzīmējums 4698 004 0176, platība 136,4 ha;
1.14. kadastra apzīmējums 4698 004 0177, platība 23,4 ha;
1.15. kadastra apzīmējums 4698 004 0178, platība 246,6 ha;
1.16. kadastra apzīmējums 4698 004 0179, platība 28,2 ha;
1.17. kadastra apzīmējums 4698 004 0180, platība 129,9 ha;
1.18. kadastra apzīmējums 4698 004 0181, platība 14,2 ha;
1.19. kadastra apzīmējums 4698 004 0184, platība 180,5 ha;
1.20. kadastra apzīmējums 4698 004 0185, platība 10,3 ha;
1.21. kadastra apzīmējums 4698 004 0188, platība 4,7 ha;
1.22. kadastra apzīmējums 4698 004 0189, platība 4,0 ha;
1.23. kadastra apzīmējums 4698 004 0191, platība 137,7 ha;
1.24. kadastra apzīmējums 4698 004 0193, platība 7,4 ha;
1.25. kadastra apzīmējums 4698 004 0271, platība 0,78 ha;
1.26. kadastra apzīmējums 4698 002 0074, platība 1,4 ha;
1.27. kadastra apzīmējums 4698 002 0086, platība 0,05 ha;
1.28. kadastra apzīmējums 4698 004 0271, platība 0,78 ha.
LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 31.martā

Nr.66/5

Par grozījumu Dobeles novada domes 2010.gada 28.oktobra lēmumā Nr.270/17 „Par
zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”
Dobeles novada dome ir izskatījusi 2011.gada 17.janvārī un 2011.gada 18.februārī
saņemto Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas, juridiskā adrese Akadēmijas iela
19, Jelgava, LV-3001 iesniegumu un 2011.gada 21.februārī saņemto xxxxxx, dzīvo xxxxx,
iesniegumu par Dobeles novada domes 2010.gada 28.oktobra lēmuma Nr.270/17 „Par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu” daļā par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu xxxxx atcelšanu.
Ievērojot to, ka xxxxx saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”
14.pantā un ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 20.panta ceturtajā daļā noteikto,
ir iesniegusi Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajā nodaļā īpašuma tiesību apliecinošus
dokumentus uz mantoto zemi, Dobeles novada dome NOLEMJ:
IZDARĪT 2010.gada 28.oktobra lēmuma Nr.270/17 „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu” pielikumā „Pārskata saraksts par Lauku zemju izpirkšanas reģistrā iekļautajām
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS) reģistrētajām zemes
vienībām, par kurām līdz 31.08.2009. reģistrācijai NĪVK IS iesniegts zemes robežu plāns un
līdz 31.05.2010. nav iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai īpašumā par zemes piešķiršanu
īpašumā par samaksu” šādu grozījumu:
SVĪTROT lēmuma 6.punktu.

LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 31.martā

Nr.67/5

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Mazkalnēji”-1, Zebrenes pagastā,
Dobeles novadā atsavināšanu
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu, 45.panta ceturto daļu un 47.pantu, ievērojot pašvaldības piederošā dzīvokļa Nr.1
„Mazkalnējos”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā īrnieka iesniegumu ar lūgumu iegūt savā
īpašumā īrēto dzīvokli, kā arī sertificēta vērtētāja Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „VCG
Ekspertu grupa” veikto nekustamā īpašuma – divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 53,1 kv.m.
un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas
vērtējumu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1.
PĀRDOT nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.1, „Mazkalnējos”, Zebrenes
pagastā, Dobeles novadā, 53,1 kv.m. platībā, dzīvokļa īrniekam xxxxxxx.
2.
NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu Ls
xxxx.
3.
Pirkuma maksa maksājama Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta kontā
LV94UNLA0050014267180 AS SEB bankā vai LV28HABA0001402050427 AS
SWEDBANK trīs mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.
LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 31.martā

Nr.68/5

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Ceplīši”-1, Zebrenes pagastā, Dobeles
novadā atsavināšanu
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu, 45.panta ceturto daļu un 47.pantu, ievērojot pašvaldības piederošā dzīvokļa Nr.1
„Ceplīšos”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā īrnieces iesniegumu ar lūgumu iegūt savā
īpašumā īrēto dzīvokli, kā arī sertificēta vērtētāja Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „VCG
Ekspertu grupa” veikto nekustamā īpašuma – trīsistabu dzīvokļa ar kopējo platību 72,7 kv.m.
un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas
vērtējuma, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1.
PĀRDOT nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.1, „Ceplīšos”, Zebrenes pagastā,
Dobeles novadā, 72,7 kv.m. platībā, dzīvokļa īrniecei xxxxxxx.
2.
NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu Ls
xxxx.
3.
Pirkuma maksa maksājama Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta kontā
LV94UNLA0050014267180 AS SEB bankā vai LV28HABA0001402050427 AS
SWEDBANK trīs mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

LĒMUMS
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Nr.69/5

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Galenieki 155”, Galenieki, Dobeles pagastā,
Dobeles novadā atsavināšanu
Dobeles novada domē 2010.gada 2.jūlijā saņemts xxxxxx, dzīvo xxxxxx ierosinājums
atsavināt Dobeles novada pašvaldībai piederošu zemesgabalu „Galenieki 155”, Galeniekos,
Dobeles pagastā, Dobeles novadā.
Dobeles novada dome, izvērtējusi tās rīcībā esošos dokumentus, konstatē:
Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals „Galenieki 155”, Galeniekos, Dobeles
pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr.4660 006 0155, 0,1469 ha platībā, reģistrēts Dobeles
zemesgrāmatu nodaļā, Dobeles novada zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0048 8822 uz
Dobeles novada pašvaldības vārda.
Sertificēta vērtētāja Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „VCG Ekspertu grupa”
novērtējums minētajam zemesgabalam ir Ls 900,00 (deviņi 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
„Galenieki 155”, Galeniekos, Dobeles pagastā, Dobeles novadā ar kadastra apzīmējumu 4660
006 0155, 0,1469 ha platībā.
2.
NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu Ls
xxxxx.
3.
UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma privatizācijas komisijai
apstiprināt izsoles noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā
kārtībā.
LĒMUMS
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Nr.70/5
Par atsevišķu zemesgabalu izveidošanu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dobeles novada
dome NOLEMJ:
1. IZVEIDOT divus atsevišķus īpašumus no nekustamā īpašuma Lauku ielā 23, Dobelē,
Dobeles novadā, kadastra apzīmējums 4601 004 4411, ar 30861 kv.m. platību:
1.1. zemesgabalu Lauku ielā 23, Dobelē, Dobeles novadā, kadastra apzīmējums 4601 004
4411, ar 30635 kv.m. platību;

1.2. zemesgabalu „TP-5917”, Lauku ielā 23A, Dobelē, Dobeles novadā, ar platību 226 kv.m.,
nosakot zemes lietošanas mērķi - ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un
maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto
būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (kods 1201).
2. IZVEIDOT divus atsevišķus īpašumus no nekustamā īpašuma „Stadions Ķirpēni”, Auru
pagastā, Dobeles novadā, kadastra apzīmējums 4646 010 0152, ar platību 0,98 ha:
2.1. zemesgabalu „Stadions Ķirpēni”, Auru pagastā, Dobeles novadā, kadastra apzīmējums
4646 010 0152, ar platību 0,97 ha;
2.2. zemesgabalu „TP-6010”, Auru pagastā, Dobeles novadā, ar platību 0,01 ha, nosakot zemes
lietošanas mērķi - ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas,
naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens
ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (kods 1201).
3. IZVEIDOT divus atsevišķus īpašumus no nekustamā īpašuma „Miltiņu ciemata zaļā zona”,
Miltiņos, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, kadastra apzīmējums 4652 005 0418, ar platību 0,3
ha:
3.1. zemesgabalu „Miltiņu ciemata zaļā zona”, Miltiņi, Bērzes pagastā, Dobeles novadā,
kadastra apzīmējums 4652 005 0418, ar platību 0,28 ha;
3.2. zemesgabalu „TP-5177”, Miltiņos, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, ar platību 0,02 ha,
nosakot zemes lietošanas mērķi - ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un
maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto
būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (kods 1201).
4. IZVEIDOT divus atsevišķus īpašumus no nekustamā īpašuma „Gaismiņas”, Aizstrautnieki,
Dobeles pagastā, Dobeles novadā, kadastra apzīmējums 4660 001 0176, ar platību 1,9 ha:
4.1. zemesgabalu „Gaismiņas”, Aizstrautnieki, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, kadastra
apzīmējums 4660 001 0176, ar platību 1,85 ha;
4.2. zemesgabalu „TP-5622”, Aizstrautnieki, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, ar platību 0,05
ha, nosakot zemes lietošanas mērķi - ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un
maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto
būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (kods 1201).
5. IZVEIDOT divus atsevišķus īpašumus no nekustamā īpašuma „Rozes”, Aizstrautnieki,
Dobeles pagastā, Dobeles novadā, kadastra apzīmējums 4660 001 0405, ar platību 0,4 ha:
5.1. zemesgabalu „Rozes”, Aizstrautnieki, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, kadastra
apzīmējums 4660 001 0405, ar platību 0,38 ha;
5.2. zemesgabalu „TP-5620”, Aizstrautnieki, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, ar platību 0,02
ha, nosakot zemes lietošanas mērķi - ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un
maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto
būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (kods 1201).

6. IZVEIDOT divus atsevišķus īpašumus no nekustamā īpašuma „Airenes”, Jaunbērzē,
Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 4668 003 0619, ar
platību 1,1 ha:
6.1. zemesgabalu „Airenes”, Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, kadastra
apzīmējums 4668 003 0619, ar platību 1,093 ha;
6.2. zemesgabalu „TP-6123”, Jaunbērze, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, ar platību 0,007
ha, nosakot zemes lietošanas mērķi - ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un
maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto
būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (kods 1201).
7. IZVEIDOT divus atsevišķus īpašumus no nekustamā īpašuma „Kaņepes”, Bērzes pagastā,
Dobeles novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 4652 005 0490, ar platību 12,6 ha:
7.1. zemesgabalu „Kaņepes”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, kadastra apzīmējums 4652 005
0490, ar platību 11,9 ha;
7.2. zemesgabalu „Kalna Daujāti”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, ar platību 0,7 ha, nosakot
zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(kods 0101).
LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 31.martā

Nr.71/5
Par zemesgabalu piekritību valstij

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka zeme, kuras
piederība uz 1940.gada 21.jūliju nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt valstij un
ierakstāma zemesgrāmatās uz valsts vārda, ja uz šīs zemes ir privatizēti valsts īpašuma objekti
vai citādi atsavinātas valsts vai valsts kapitālsabiedrības ēkas (būves), un ņemot vērā to, ka uz
zemesgabaliem atrodas valsts īpašumā esoši objekti: transformatori, Dobeles novada dome
NOLEMJ:
1. NOTEIKT, ka zemesgabals „TP-5917”, Dobelē, Dobeles novadā, 226 kv.m. platībā piekrīt
valstij.
2. NOTEIKT, ka zemesgabals „TP-5906”, Liepziedi, Auru pagastā, Dobeles novadā, 0,01 ha
platībā piekrīt valstij.
3. NOTEIKT, ka zemesgabals „TP-5326”, Auros, Auru pagastā, Dobeles novadā, 0,01 ha
platībā piekrīt valstij.
4. NOTEIKT, ka zemesgabals „TP-6010”, Kroņaucē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 0,01 ha
platībā piekrīt valstij.
5. NOTEIKT, ka zemesgabals „TP-5177”, Miltiņos, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 0,02 ha
platībā piekrīt valstij.
6. NOTEIKT, ka zemesgabals „SP-5200”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā, 0,043 ha platībā
piekrīt valstij.

7. NOTEIKT, ka zemesgabals „TP-5622”, Aizstrautniekos, Dobeles pagastā, Dobeles novadā,
0,05 ha platībā piekrīt valstij.
8. NOTEIKT, ka zemesgabals „TP-5620”, Aizstrautniekos, Dobeles pagastā, Dobeles novadā,
0,02 ha platībā piekrīt valstij.
9. NOTEIKT, ka zemesgabals „TP-6123”, Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā,
0,007 ha platībā piekrīt valstij.
10. 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
2011.gada 31.martā

Nr.72/5
Par pašvaldībai piederošas zemes nomu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas
3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta „a” apakšpunktu, Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 4.punktu un
īpašnieka likumīgās pārstāves iesniegumu par zemes nomu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. IZNOMĀT uz 10 (desmit) gadiem pašvaldībai piederošo apbūvētu zemesgabalu Meža
prospektā 52, Dobelē, Dobeles novadā, kadastra apzīmējums 4601 016 6401, 1063
kv.m. platībā ēku (būvju) īpašniekam.
2. NOTEIKT zemesgabala nomas maksu 3 % apmērā gadā no zemes kadastrālās vērtības.
3. Likumos noteiktos nodokļus maksā nomnieks.
LĒMUMS
Dobelē
2011. gada 31. martā

Nr.73/5

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Kalnalīdumi”,
Naudītes pagastā, Dobeles novadā sadalīšanai
Dobeles novada pašvaldībā 2011.gada 22.martā saņemts xxxxxx, dzīvo xxxxx,
iesniegums ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Kalnalīdumi”,
Naudītes pagastā, Dobeles novadā, sadalīšanai divās zemes vienībās.
Izskatot iesniegumu un iesniegto zemes ierīcības projektu, Dobeles novada dome
konstatē:
1. Nekustamais īpašums „Kalnalīdumi”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, 1999.gada
18.februārī reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Naudītes pagasta zemesgrāmatas
nodalījuma Nr.125, uz xxxxxxxx vārda. Īpašums sastāv no zemesgabala ar platību 45,0 ha,
kadastra apzīmējums 46580 003 0134.

2. xxxxxx vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Kalnalīdumi”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā,
zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 4680 003 0134 45,0 ha platībā divās zemes vienībās.
3. Dobeles novada pašvaldības Būvvalde ar 2011.gada 3.marta lēmumu Nr.8 atļauj izstrādāt
zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Kalnalīdumi” sadalīšanai. Zemes ierīcības
projektu izstrādājis sertificēts zemes ierīkotājs Igors Lepets.
4. 2011.gada 22.martā, atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumu Nr.867
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.5.punktā noteiktajam, zemes ierīcības
projekts saskaņots ar Dobeles novada pašvaldības būvvaldes arhitekti Liliju Šinti.
5. Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi” 11.2.punktā noteikto, pašvaldība pieņem administratīvo aktu par
projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu un, atbilstoši noteikumu 12.2.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 2007.gada 11.decembra noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi” 11.2. un 12.2.apakšpunktiem un Ministru kabineta 2006.gada
20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtību”, Dobeles novada dome
NOLEMJ:
1.APSTIPRINĀT izstrādāto zemes ierīcības projektu, sadalot nekustamo
„Kalnalīdumi”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, divās atsevišķās zemes vienībās.

īpašumu

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:

2.1. zemes vienībai ar platību 38,7 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;
2.2. zemes vienībai ar platību 6,3 ha – kods 0201 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus:
3.1. zemes vienībai ar platību 38,7 ha:
3.1.1. 12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus
pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kV – 0,72 ha;
3.1.2. 14010202 – valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti – 36,78
ha;
3.1.3. 12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību
autoceļiem – 1,49 ha.
3.2. zemes vienībai ar platību 6,3 ha:
3.2.1. 14010202 – valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti – 5,16
ha.

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
2011. gada 31. martā

Nr.74/5

Par zemes platības precizēšanu nekustamajiem īpašumiem
Saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto
daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
APSTIPRINĀT precizēto platību:
1.1. nekustamajam īpašumam „Artēziskā aka pie Vagariem”, Dobeles pagastā, Dobeles
novadā, ar kadastra apzīmējumu 4660 005 0221 0,0330 ha platībā;
1.2.nekustamajam īpašumam „Pie Blieķiem”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, ar
kadastra apzīmējumu 4698 004 0115 3,5 ha platībā.
LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 31.martā

Nr.75/5

Par grozījumu Dobeles novada domes 2011.gada 24.februāra lēmumā Nr.40/3 „Par
atsevišķa zemesgabala izveidošanu”
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dobeles novada
dome NOLEMJ:
IZDARĪT Dobeles novada domes 2011.gada 24.februāra lēmumā Nr.40/3 „Par
atsevišķa zemesgabala izveidošanu” grozījumu un papildināt 2.punktu ar 2.9.apakšpunktu šādā
redakcijā:
„2.9. zemesgabalu „Priežu iela 21B”, Auru pagastā, Dobeles novadā, 0,5 ha platībā,
nosakot zemes lietošanas mērķi - pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve (kods
0908).”
LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 31.martā

Nr.76/5

Par nekustamo īpašumu Zaļā ielā 11A, Dobelē, Dobeles novadā
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta pirmo daļu,
ievērojot to, ka nekustamo īpašumu – zemesgabalu Zaļā ielā 11A, Dobelē, Dobeles novadā
šķērso pašvaldības inženierkomunikācijas – (siltumtīkli, ūdens un kanalizācijas tīkli), uz tā
atrodas piebraucamais ceļš uz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, kuras daļa arī atrodas uz minētā
zemesgabala, un stāvlaukums, Dobeles novada dome NOLEMJ:

1.
IEROSINĀT VAS „Valsts nekustamie īpašumi” nodot bez atlīdzības Dobeles novada
pašvaldības īpašumā valstij piederošo nekustamo īpašumu Zaļā ielā 11A, Dobelē, Dobeles
novadā (kadastra apzīmējums 4601 013 4016) – zemesgabalu 2710 kv.m. platībā.
2. Nekustamais īpašums nepieciešams likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
1.punktā (organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija;
siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana) un
2.punktā (gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu
un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana) noteikto funkciju izpildes
organizēšanai.
LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 31.martā

Nr. 77/5

Par Dobeles novada pašvaldības mantas ieguldīšanu SIA „Dobeles ūdens”
pamatkapitālā
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 4.punktu, 6.panta otro daļu,
likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 43.panta pirmās daļas
1.punktu un Komerclikuma 197.panta pirmās daļas 1.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. IEGULDĪT SIA „Dobeles ūdens” pamatkapitālā Dobeles novada pašvaldības mantu - Bikstu
pagastā atrodošos pamatlīdzekļus - saimniecības kanalizāciju ar bioloģiskās attīrīšanas ietaisēm
„Alejas” (zemes gabala kadastra Nr.46540030057) Ls 11753,00 (vienpadsmit tūkstoši septiņi
simti piecdesmit trīs lati 00 santīmi) vērtībā, ar sākotnējo vērtību Ls 11850,52 (vienpadsmit
tūkstoši astoņi simti piecdesmit lati 52 santīmi).
2. Dobeles novada pašvaldības grāmatvedībai izslēgt no bilances šī lēmuma 1.punktā minētos
pamatlīdzekļus.

LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 31.martā

Nr. 78/5

Par Dobeles novada pašvaldības kustamās mantas
ieguldīšanu SIA „Dobeles komunālie pakalpojumi” pamatkapitālā
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”
31.panta otro daļu, 43.panta pirmās daļas 1.punktu, 38.pantu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 4.punktu, 6.panta otro daļu, Komerclikuma 197.panta
pirmās daļas 1.punktu Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. IEGULDĪT SIA „Dobeles komunālie pakalpojumi” pamatkapitālā Dobeles novada
pašvaldības kustamo mantu - autogreideri DZ99A, valsts reģistrācijas numurs T6079LL,
šasijas Nr.821385, Ls 5,00 (pieci lati 00 santīmi) vērtībā, ar sākotnējo vērtību Ls 6000,00 (seši
tūkstoši lati 00 santīmi).

2. Dobeles novada pašvaldības grāmatvedībai izslēgt no bilances šī lēmuma 1.punktā minēto
mantu.
3. Uzdot SIA „Dobeles komunālie pakalpojumi” likumā noteiktā kārtībā pārvērtēt mantisko
ieguldījumu un attiecīgi palielināt pamatkapitālu.
LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 31.martā

Nr.79/5

Par grozījumu Dobeles novada domes 2009.gada 22.oktobra lēmumā Nr.185/12 „Par
Dobeles novada pašvaldības satiksmes drošības komisijas izveidošanu”

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Dobeles novada
dome NOLEMJ:
IZDARĪT 2009.gada 22.oktobra lēmumā Nr.185/12 „Par Dobeles novada pašvaldības
satiksmes drošības komisijas izveidošanu” šādu grozījumu:
IZTEIKT lēmuma 1.2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
„1.2.2. Jānis Apinis, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes kārtības policijas biroja
patruļpolicijas nodaļas patruļdienesta rotas inspektors”
LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 31.martā

Nr.80/5

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.9 „Par autoceļu uzturēšanas
klasēm Dobeles novadā” apstiprināšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu un Ministru
kabineta 2010.gada 9.marta noteikumu Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu
ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 4.2.apakšpunktu, Dobeles novada dome
NOLEMJ:
1. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.9 „Par
autoceļu uzturēšanas klasēm Dobeles novadā” (pielikumā).
2. Informācija autoceļu lietotājiem par noteiktajām autoceļu uzturēšanas klasēm
vasaras un ziemas sezonai ievietot Dobeles novada pašvaldības mājas lapā (www.
dobele.lv)

APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes
2011.gada 31.marta lēmumu Nr.80/5
Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 31.marta saistošie noteikumi Nr.9
Par autoceļu uzturēšanas klasēm Dobeles novadā
Izdoti saskaņā ar
Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumu Nr.224
„Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas
prasībām un to izpildes kontroli” 4.2.apakšpunktu
1. Saistošie noteikumi nosaka autoceļu uzturēšanas klases Dobeles novadā vasaras sezonai
(no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim) un ziemas sezonai (no 1.novembra līdz 31.martam) (turpmāk Autoceļu uzturēšanas klases).
2. Autoceļu uzturēšanas klases tiek noteiktas, ņemot vērā transportlīdzekļu satiksmes
intensitāti.
3. Autoceļu uzturēšanas klases Dobeles novadā:
3.1. Dobeles pagasta teritorijā (1.pielikums);
3.2. Annenieku pagasta teritorijā (2.pielikums);
3.3. Auru pagasta teritorijā ( 3.pielikums);
3.4. Bērzes pagasta teritorijā ( 4.pielikums);
3.5. Bikstu pagasta teritorijā (5.pielikums);
3.6. Jaunbērzes pagasta teritorijā (6.pielikums);
3.7. Naudītes pagasta teritorijā (7.pielikums);
3.8. Krimūnu pagasta teritorijā (8.pielikums);
3.9. Penkules pagasta teritorijā (9.pielikums);
3.10. Zebrenes pagasta teritorijā (10.pielikums).
LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 31.martā

Nr.81/5

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Grozījumi Dobeles novada
pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par ielu tirdzniecību un
tirgus statusa piešķiršanas kārtību Dobeles novadā”” apstiprināšanu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu,
novada dome NOLEMJ:

Dobeles

Apstiprināt Dobeles novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.10 „Grozījumi Dobeles
novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par ielu tirdzniecību un
tirgus statusa piešķiršanas kārtību Dobeles novadā”” (pielikumā).

APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes
2011.gada 31.marta lēmumu Nr.81/5
Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 31.marta saistošie noteikumi Nr.10
„Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.2 „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Dobeles novadā””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 3.punktu,
un Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440
Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību,
un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 9.punktu

Izdarīt Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2
„Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Dobeles novadā” šādus grozījumus:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

Svītrot noteikumu 1.1.5.apakšpunktā vārdus „vai anulēšanai”.
Svītrot noteikumu 5.punktā vārdus „un anulēšana”.
Izteikt noteikumu 3.1.apakšpunktu jaunā redakcijā:
„3.1. Tirdzniecības dalībnieks un tirdzniecības organizators ir atbildīgs par saskaņoto
tirdzniecības vietas vizuālā izvietojuma un estētiskā noformējuma ievērošanu.“
Svītrot noteikumu 5.1.apakšpunktā vārdus „vai anulēt izsniegto atļauju”.
Svītrot noteikumu 5.1.2.apakšpunktā vārdus „atkārtoti gada laikā”.
Svītrot noteikumu 5.1.3.apakšpunktā vārdus „vai tirdzniecības organizēšanas vieta”.
Papildināt noteikumu 5.2.apakšpunktu aiz vārdiem „vai anulēšanu” ar vārdiem „Ministru
kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas
saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 27.punktā noteiktajos
gadījumos”.
Svītrot noteikumu 6.4.apakšpunktu.

LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 31.martā

Nr.82/5

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.11 „Par alkoholisko dzērienu
mazumtirdzniecību novietnēs un sabiedrisko pasākumu norises vietās, un kārtību, kādā
tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu un pārējo alkoholisko dzērienu raţošanai“
apstiprināšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu un 43.panta
pirmās daļas 13.punktu Dobeles novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Dobeles novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.11. „Par alkoholisko
dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs un sabiedrisko pasākumu norises vietās, un kārtību,
kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu un pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai“
(pielikumā).

APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes
2011.gada 31.marta lēmumu Nr.82/5
Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 31.marta saistošie noteikumi Nr.11
Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs un sabiedrisko pasākumu norises
vietās, un kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu un pārējo
alkoholisko dzērienu raţošanai
Izdoti saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma
8.panta pirmo, otro un trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1.

Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:
1.1. kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs;
1.2. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtību izbraukuma tirdzniecībā
sabiedrisko pasākumu norises vietās;
1.3. kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja pašu ražotā vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo
alkoholisko dzērienu ražošanai no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un
dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai
citu saražotos alkoholiskos dzērienus.

2.

Noteikumi ir saistoši visām personām, kuras vēlas saskaņot alkoholisko dzērienu
mazumtirdzniecību novietnēs; saņemt atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai
izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās; saņemt atļauju pašu ražotā
vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Dobeles novada
administratīvajā teritorijā.
II. Saskaľojuma alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai
novietnēs izsniegšanas kārtība

3. Saskaņojums alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs (turpmāk – saskaņojums)
tiek izsniegts tiem komersantiem, kuri papildus alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības
vai alus mazumtirdzniecības speciālajā atļaujā (licencē) (turpmāk – licence) norādītajai
pastāvīgajai tirdzniecības vietai piesaka alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnē.
4. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs atļauta laika periodā no 1.aprīļa līdz
1.novembrim.
5. Komersants saskaņojuma (1.pielikums) saņemšanai Dobeles novada pašvaldībā (turpmāk –
pašvaldībā) iesniedz šādus dokumentus:
5.1. iesniegumu (2.pielikums);
5.2. komersanta reģistrācijas apliecības kopiju;
5.3. komersantam izsniegtās alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vai alus
mazumtirdzniecības licences kopiju;
5.4. zemesgabala, uz kura atrodas novietne, īpašumu vai lietojuma tiesību apliecinoša
dokumentu kopiju;
5.5. ar Dobeles novada pašvaldības būvvaldi saskaņotu novietnes vizuālā noformējuma
skici;

5.6. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par to, ka komersantam nav nodokļu maksājumu
parādu.
6. Lēmumu par Saskaņojuma izsniegšanu vai atteikumu izsniegt saskaņojumu pieņem Dobeles
novada pašvaldības izpilddirektors (turpmāk- pašvaldības izpilddirektors) desmit darba
dienu laikā no komersanta iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas
dienas.
7. Saskaņojumu izsniedz uz pieprasīto laika periodu katrā kalendārajā gadā.
8. Saskaņojumu izsniedz pēc nodevas par tirdzniecību novietnēs, kuras likme noteikta Dobeles
novada pašvaldības 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Par Dobeles
novada pašvaldības nodevām”, samaksas.
9. Pašvaldības izpilddirektors ir tiesīgs atcelt Saskaņojumu, ja:
9.1. komersants pašvaldībai sniedzis nepatiesas ziņas;
9.2. konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;
9.3. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība no novietnes būtiski apdraud sabiedrisko
kārtību un citu personu tiesību aizsardzību.
10. Lēmumu par Saskaņojuma atcelšanu pašvaldības izpilddirektors nekavējoties rakstveidā
paziņo komersantam. Samaksātā pašvaldības nodeva netiek atmaksāta.
III. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtība
izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās
11. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu
norises vietās drīkst veikt komersanti, kuri saņēmuši vienreizēju pašvaldības atļauju
(turpmāk – Atļauja).
12.. Tiesības saņemt Atļauju (3.pielikums) ir komersantiem, kuri noteiktajā kārtībā ir saņēmuši
licenci alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai.
13. Komersants Atļaujas saņemšanai pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus:
13.1. iesniegumu (4.pielikums);
13.2. komersanta reģistrācijas apliecības kopiju;
13.3. komersantam izsniegtās alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības licences kopiju;
13.4.saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju.
14. Lēmumu par Atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt Atļauju pieņem pašvaldības
izpilddirektors desmit darba dienu laikā pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu
saņemšanas dienas.
15. Atļauju izsniedz pēc nodevas par tirdzniecību publiskās vietās, kuras likme noteikta
Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Par
Dobeles novada pašvaldības nodevām”, samaksas.
16. Pašvaldības izpilddirektors ir tiesīgs anulēt izsniegto Atļauju, ja:
16.1. komersants apzināti pašvaldībai ir sniedzis nepatiesas ziņas;
16.2. konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi.
17. Lēmumu par Atļaujas anulēšanu pašvaldības izpilddirektors nekavējoties rakstveidā paziņo
komersantam. Samaksātā pašvaldības nodeva netiek atmaksāta.
IV. Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja pašu raţota vīna, raudzēto dzērienu
vai pārējo alkoholisko dzērienu raţošanai
18. Atļaujas pašu ražota vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai
(turpmāk - Atļauja) saņemšanai Komersants pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus:
18.1. iesniegumu (5.pielikums);
18.2. komersanta reģistrācijas apliecības kopiju;
18.3. ražošanas vietas īpašuma (lietošanas) tiesību apliecinoša dokumenta kopiju;
18.4. telpu plānu, kas raksturo ražošanas vietu.

19. Lēmumu par Atļaujas (6.pielikums) izsniegšanu vai atteikumu izsniegt Atļauju pieņem
pašvaldības izpilddirektors desmit darba dienu laikā no komersanta iesnieguma un visu
nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas.
20. Atļauju izsniedz bez maksas uz pieprasīto laika periodu.
21. Pašvaldības izpilddirektors atsaka izsniegt Atļauju, ja:
21.1. norādītā vieta nav pielāgota alkoholisko dzērienu ražošanai;
21.2. ražošanu plānots uzsākt vietā, kas atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā;
21.3. alkoholisko dzērienu ražošana norādītajā vietā būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un
citu personu tiesību aizsardzību.
22. Pašvaldības izpilddirektors ir tiesīgs anulēt izsniegto atļauju, ja:
22.1. komersants pašvaldībai sniedzis nepatiesas ziņas;
22.2. patvarīgi mainīta ražošanas vieta;
22.3. konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi.
23. Lēmumu par Atļaujas anulēšanu pašvaldības izpilddirektors nekavējoties rakstveidā paziņo
komersantam, kura pienākums ir nekavējoties pārtraukt vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo
alkoholisko dzērienu ražošanu.
V. Komersanta tiesības un atbildība
24. Atteikumu izsniegt saskaņojumu var apstrīdēt Dobeles novada domē Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā.
25. Komersants ir atbildīgs par:
25.1. Alkoholisko dzērienu aprites likuma ievērošanu;
25.2. LR spēkā esošo tirdzniecību reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu;
25.3. pašvaldības saistošo noteikumumu ievērošanu;
25.4. par kārtības uzturēšanu tirdzniecības vietā un tās sakārtošanu pēc darba pabeigšanas.
26. Komersants nav tiesīgs nodot Atļauju vai Saskaņojumu citai personai.
27. Saistošo noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli veic Dobeles novada pašvaldības
policija un pašvaldības pilnvarotas amatpersonas.

VI. Noslēguma jautājumi
28. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Dobeles novada pašvaldības 2010.gada
29.jūlija saistošie noteikumi Nr.23 „Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs
Dobelēs novadā”.

1.pielikums
Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 31.marta saistošajiem
noteikumiem Nr.11

LATVIJAS REPUBLIKA

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

SASKAĽOJUMS
ALKOHOLISKO DZĒRIENU MAZUMTIRDZNIECĪBAI NOVIETNĒ
20___.gada ___. ________

Nr. ____

Dobeles novada pašvaldības izpilddirektors izsniedz saskaņojumu
__________________________________________________________________________
(komersanta nosaukums, reģ. numurs., juridiskā adrese )
alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē Dobeles novadā
__________________________________________________________________________
Saskaņojums izsniegts uz laika periodu
no __________________________________ līdz __________________________________

Izpilddirektors

A. Vilks

2.pielikums
Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 31.marta saistošajiem
noteikumiem Nr.11
Dobelē, 201___.gada ______________

__________________________________________________________________
(komersanta nosaukums, reģ. Nr., adrese, kontakttālrunis)
__________________________________________________________________

IESNIEGUMS
Lūdzu izsniegt saskaņojumu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē
_____________________________________________________________________
(novietnes atrašanās vieta)
201____.gadā laika periodā no___________________līdz______________________
Alkoholisko dzērienu veidi ______________________________________________
____________________________________________________________________

Pielikumā:
komersanta reģistrācijas apliecības kopija;
licences (speciālās atļaujas) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai
kopija;
zemesgabala īpašumu vai lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija;
ar Dobeles novada būvvaldi saskaņota novietnes vizuālā noformējuma skice.

Komersanta amatpersona
______________________________________________
(amats, vārds, uzvārds)
Domes priekšsēdētājs

_________________
(paraksts)
A.SPRIDZĀNS

3.pielikums
Dobeles novada pašvaldības 2011. gada 31.marta saistošajiem
noteikumiem Nr.11

LATVIJAS REPUBLIKA

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

ATĻAUJA
ALKOHOLISKO DZĒRIENU MAZUMTIRDZNIECĪBAI IZBRAUKUMA
TIRDZNIECĪBĀ SABIEDRISKO PASĀKUMU NORISES VIETĀS
201

. gada __________._____________

Nr.______

Komersanta nosaukums: _____________________________________________________
__________________________________________________________________________
Reģistrācijas numurs: ________________________________________________________
Juridiskā adrese: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Speciālās atļaujas (licences) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai Nr._________
reģistrācijas datums _________________________________________________________

Izbraukuma tirdzniecības vieta:_________________________________________________
Pasākums
____________________________________________________________________________
________________________________________________________
Atļaujas derīguma termiņš: ___________________________________
Atļaujas izsniegšanas datums: _________________________________
Izpilddirektors

4.pielikums
Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 31.marta saistošajiem
noteikumiem Nr.11
1. Komersanta nosaukums
(juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese)
(reģistrācijas numurs )
2. Faktiskā adrese ___________________________________________, LV3. Kontaktinformācija:
3.1. tālruņa numurs
3.2. mobilā tālruņa numurs
3.3. faksa numurs
3.4. e-pasta adrese
IESNIEGUMS
4. Lūdzu izsniegt atļauju izbraukuma tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem sabiedriskā
pasākuma vietā:
_____________________________________________________________________
(pasākuma vieta -adrese)
5. sakarā ar ___________________________________________________________
(pasākuma organizators)
6. rīkoto pasākumu _____________________________________________________
(pasākuma nosaukums)
Laikā no ________________________ līdz _________________________
7. Par izbraukuma tirdzniecību atbildīgā persona ir __________________________
____________________________________________________________________
(amats, vārds, uzvārds un deklarētās dzīvesvietas adrese)
Pielikumā:
komersanta reģistrācijas apliecības kopija;
licences (speciālās atļaujas) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai
kopija;
saskaņojums ar pasākuma rīkotāju.
Apliecinu, ka sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.
Datums ____________________
Vārds uzvārds _______________________
Paraksts
Domes priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

5.pielikums
Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 31.marta saistošajiem
noteikumiem Nr.11
1. Komersants

(personas nosaukums, adrese)
(reģistrācijas numurs )
2. Faktiskā adrese _________________________________________ LV3. Kontaktinformācija:
3.1. tālruņa numurs
3.2. mobilā tālruņa
numurs
3.3. faksa numurs
3.4. e-pasta adrese
IESNIEGUMS
4. Lūdzu izsniegt atļauju alkoholisko dzērienu ražošanai Dobeles novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā
__________________________________________________________________
(ražošanas vieta -adrese)
Laikā no ________________________ līdz _________________________
5. Saražojamo alkoholisko dzērienu sortiments ____________________________
__________________________________________________________________
(vīns, raudzētie dzērieni, pārējie alkoholiskie dzērieni)
6. Saražojamo alkoholisko dzērienu apjoms ______________________________
(litri)
kalendārajā gadā.
7. Saražojamo alkoholisko dzērienu absolūtā alkohola daudzums______________
Pielikumā:
komersanta reģistrācijas apliecības kopija;
par telpu īpašumu vai ražošanas vietas lietošanas tiesību apliecinoša
dokumenta kopija;
telpu plāns, kas raksturo ražošanas vietu;
zemes lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija.
Apliecinu, ka sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.
Datums ____________________
Paraksts _______________________
Domes priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

6.pielikums
Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 31.marta
saistošajiem noteikumiem Nr.11

LATVIJAS REPUBLIKA

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

ATĻAUJA
VĪNA, RAUDZĒTO DZĒRIENU VAI PĀRĒJO ALKOHOLISKO
DZĒRIENU RAŢOŠANAI

2011.gada __________._____________

Nr.______

Komersants: __________________________________________
_____________________________________________________________________
Reģistrācijas numurs: ___________________________________________________
Juridiskā adrese: _______________________________________________________
_____________________________________________________________________
Ražotnes adrese: _______________________________________________________
Atļaujas derīguma termiņš: ______________________________________________
Atļaujas izsniegšanas datums: ____________________________________________
Atļauju izsniedza:

Izpilddirektors

A.Vilks

LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 31.martā

Nr.83/5

Par dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanu
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta
trešo daļu, piekto daļu un sesto daļu, ievērojot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Krasta ielā 5,
Dobelē, Dobeles novadā dzīvokļu īpašnieku 2011.gada 5.februāra kopsapulces lēmumu par
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu biedrībai „Mūsmājas-5”, kura dibināta ar
mērķi nodrošināt namīpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas „Ziedugravas 4”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā dzīvokļu īpašnieku 2011.gada
20.janvāra kopsapulces lēmumu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu ar
dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai K.Grundmanei, un daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas Zaļā ielā 34, Dobelē, Dobeles novadā dzīvokļu īpašnieku kopsapulces
2011.gada 1.februāra lēmumu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu biedrībai
„Zaļā iela 34”, kura dibināta ar mērķi nodrošināt namīpašuma pārvaldīšanu un
apsaimniekošanu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. NODOT dzīvojamās mājas Krasta ielā 5, Dobelē, Dobeles novadā pārvaldīšanas tiesības
biedrībai „Mūsmājas-5”.
2. PILNVAROT SIA „Namnieks” valdes locekli Valdi Meiju sagatavot un pašvaldības vārdā
parakstīt dzīvojamās mājas Krasta ielā 5, Dobelē, Dobeles novadā nodošanas - pieņemšanas
aktu.
3. NODOT dzīvojamās mājas „Ziedugravas 4”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā
pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai K.Grundmanei, p.k. xxxxxxxxxxx.
4. PILNVAROT SIA „Sesava KP” valdes locekli Ēriku Sedolu sagatavot un pašvaldības
vārdā parakstīt dzīvojamās mājas „Ziedugravas 4”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā
nodošanas - pieņemšanas aktu.
5. NODOT dzīvojamās mājas Zaļā ielā 34, Dobelē, Dobeles novadā pārvaldīšanas tiesības
biedrībai „Zaļā iela 34”.
6. PILNVAROT SIA „Namnieks” valdes locekli Valdi Meiju sagatavot un pašvaldības vārdā
parakstīt dzīvojamās mājas Zaļā ielā 34, Dobelē, Dobeles novadā nodošanas - pieņemšanas
aktu.
LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 31.martā

Nr.84/5

Par Valsts akciju sabiedrības „ Privatizācijas aģentūra” iesnieguma izskatīšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi 2011.gada 24.februārī Dobeles novada pašvaldībā
saņemto Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra”, juridiskā adrese – K.Valdemāra
iela 31, Rīga, LV-1887, iesniegumu par neprivatizēto valsts dzīvokļu Nr.1,3,12,14 dzīvojamā
mājā „ Lielbērze 1” Lielbērzē, Auru pagastā, Dobeles novadā, kadastra numurs 4646 002 0052,
nodošanu pašvaldības īpašumā.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta pirmajā daļā
noteikto, Dobeles novada dome NOLEMJ:

NEPIEŅEMT neprivatizētos valsts dzīvokļus Nr.1,3,12,14 dzīvojamā mājā „Lielbērze 1”
Lielbērzē, Auru pagastā, Dobeles novadā, kadastra numurs 4646 002 0052 pašvaldības
īpašumā.

LĒMUMS
Dobelē
Nr.85/5

2011.gada 31.martā

Par Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 31.marta saistošo noteikumu Nr.12
„Par Dobeles novada pašvaldības pabalstiem ģimenēm un politiski represētām
personām” apstiprināšanu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Dobeles novada dome
NOLEMJ:
APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 31.marta saistošos noteikumus
Nr.12 „Par Dobeles novada pašvaldības pabalstiem ģimenēm un politiski represētām
personām” (pielikumā).
APSTIPRINĀTI
Dobeles novada domes
2011.gada 31.marta
sēdē (prot.Nr.5)
Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 31.marta saistošie noteikumi Nr.12
„Par Dobeles novada pašvaldības pabalstiem ģimenēm un politiski represētām personām”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka Dobeles novada pašvaldības
pabalstus (turpmāk – Pabalsts) ģimenēm un politiski represētām personām, šo pabalstu apmēru,
piešķiršanas kārtību un to personu loku, kurām ir tiesības saņemt minētos pabalstus.
2. Pabalstus piešķir ģimenēm un personām, kuras savu pamatdzīvesvietu ir deklarējušas
Dobeles novada administratīvajā teritorijā.
3. Pabalstus, neizvērtējot ģimenes vai personas ienākumus, piešķir un izmaksā Dobeles
novada Sociālais dienests (turpmāk - Dienests) apstiprinātā gada budžeta ietvaros.
II. Pabalstu veidi
4. Pašvaldība piešķir:
4.1. Pabalstu veselības uzlabošanai politiski represētai personai.
4.2. Pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu.

III. Pabalsts veselības uzlabošanai politiski represētai personai
5. Pabalsts veselības uzlabošanai Ls 20,00 apmērā vienu reizi gadā tiek piešķirts
politiski represētām personām:
5.1. kuras sasniegušas likumā noteikto pensijas piešķiršanas vecumu;
5.2. kuras ir invalīdi;
5.3. kurām saskaņā ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas (turpmāk –
VDEĀK) lēmumu noteikta invaliditāte, ko izraisījusi arodslimība, vai atzīts
darbspēju zaudējums.
6. Pabalsta saņemšanai personai Dienestā ir jāiesniedz iesniegums un politiski represētas
personas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu), invalīda apliecības kopija (5.2.apakšpunktā
minētajām personām), VDEĀK izsniegtā dokumenta kopija (5.3.apakšpunktā minētajām
personām).
IV. Pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu
7. Pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu ir Ls 50,00 par katru jaundzimušo bērnu,
kura deklarētā pamatdzīvesvieta ir Dobeles novadā.
8. Pabalstu piešķir vienam no jaundzimušā bērna vecākiem vai personai, kura ar
bāriņtiesas lēmumu iecelta par likumisko pārstāvi (turpmāk - Persona).
9. Pabalsta saņemšanai Personai Dienestā ir jāiesniedz iesniegums un bērna dzimšanas
apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
10. Pabalsts pieprasāms trīs mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas.
11. Pabalstu nepiešķir, ja bērns ievietots valsts vai pašvaldības ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijā un atrodas tās apgādībā.
V. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
12. Dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā Dobeles novada domē.
13. Dobeles novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā.
VI. Noslēguma jautājums
14. Ģimenes, kurās bērni piedzimuši laikā no 2011.gada 1.janvāra līdz šo noteikumu spēkā
stāšanās dienai, iesniegumus pabalsta ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu saņemšanai
iesniedz viena mēneša laikā no noteikumu spēkā stāšanās.

LĒMUMS
Dobelē
2011. gada 31.martā

Nr. 86/5

Par bezcerīgo debitoru parādu izslēgšanu no bilances
Saskaņā ar Civillikuma 1895.pantu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta
trešo daļu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu, Ministru kabineta
2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto
grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:

UZDOT Dobeles novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļai izslēgt no bilances
bezcerīgos debitoru parādus.
L Ē M UM S
Dobelē
2011.gada 31.martā

Nr.87/5

Par Dobeles novada bērnu vasaras nometľu projektu konkursa nolikumu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un Ministru
kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un
darbības kārtība”, Dobeles novada dome NOLEMJ:
APSTIPRINĀT Dobeles novada bērnu vasaras nometņu projektu konkursa nolikumu
(pielikumā).
Pielikums
APSTIPRINĀTS
ar Dobeles novada domes 2011.gada 31.marta
lēmumu Nr.87/5
(protokols Nr.5)
Dobeles novada
bērnu vasaras nometľu projektu konkursa
NOLIKUMS
1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Dobeles novada izglītības iestādes, izglītības atbalsta
iestādes, pašvaldības institūcijas, kā arī juridiskās un fiziskās personas, kas
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrētas komercreģistrā kā individuālais
komersants vai saimnieciskās darbības veicējs, var piedalīties bērnu vasaras nometņu
projektu konkursā (turpmāk – konkurss), lai pretendētu uz līdzfinansējumu bērnu
nometņu organizēšanai.
1.2. Nometņu projektu līdzfinansēšanu plāno no Dobeles novada Izglītības pārvaldes
(turpmāk - Izglītības pārvalde) pamatbudžeta līdzekļiem vienu reizi gadā.
1.3. Informāciju par konkursu publicē laikrakstā „Zemgale“ un Izglītības pārvaldes interneta
mājas lapā www.dobelesizglitiba.lv.
2. Konkursa mērķi
2.1. Atbalstīt Dobeles novada bērniem piemērotākos un atbilstošākos vasaras nometņu
projektu pieteikumus (turpmāk - projektu pieteikumi).
2.2. Veicināt un atbalstīt izglītības iestāžu, izglītības atbalsta iestāžu, pašvaldības institūciju,
kā arī juridisko un fizisko personu iniciatīvu bērnu vasaras nometņu projektu izstrādē
un īstenošanā.
2.3. Piedāvāt bērniem brīvā laika lietderīgas pavadīšanas iespējas. Veicināt veselīgu
dzīveveidu, jaunu zināšanu un prasmju apguvi, indivīda radošās un sociālās
pašizaugsmes vasaras periodā.
3. Konkursa organizācija un norise
3.1. Konkursu organizē Izglītības pārvalde.

3.2. Izglītības pārvalde kārtējā gada aprīlī izsludina konkursu laikrakstā „Zemgale“ un
Izglītības pārvaldes interneta mājas lapā www.dobelesizglitiba.lv.
3.3. Konkursa nolikumu var saņemt Izglītības pārvaldē (Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles
novadā) vai ar to iepazīties Izglītības pārvaldes interneta mājas lapā
www.dobelesizglitiba.lv.
3.4. Projektu pieteikums (1.pielikums) jāiesniedz Izglītības pārvaldē Brīvības ielā 15,
Dobelē, Dobeles novadā līdz 30.aprīlim.
3.5. Projekta pieteikumam jāpievieno:
3.5.1. projekta iesniedzēja reģistrācijas apliecības kopija (izņemot Izglītības pārvaldes
pakļautības iestādes);
3.5.2. nometnes vadītāja apliecības kopija.
3.6. Projektu pieteikuma veidlapas aizpilda datordrukā.
3.7. Projektu pieteikumus reģistrē Izglītības pārvaldes lietvede darbdienās no plkst.10.00
līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 17.00.
3.8. Ar Izglītības pārvaldes vadītāja rīkojumu tiek izveidota Konkursa komisija.
3.9. Konkursa komisijas priekšsēdētājs ir Dobeles novada Izglītības pārvaldes vadītāja
vietnieks, komisijas sastāvā iekļauti:
3.9.1. Dobeles JIVC jaunatnes lietu speciālists;
3.9.2. Izglītības pārvaldes metodiķis jaunatnes politikas un interešu izglītības
jautājumos;
3.9.3. Izglītības pārvaldes juriskonsults;
3.9.4. Izglītības pārvaldes finansists.
3.10. Nepieciešamības gadījumā konkursa komisijā var pieaicināt ekspertus (bez balss
tiesībām).
4. Līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumi un kārtība
4.1. Līdzinansējuma apjoms tiek piešķirts pēc šādas formulas:
F = B x D x N, kur
F- kopējais piešķiramais līdzfinansējums,
B - bērnu skaits nometnē,
D - nometnes norises dienu skaits līdz 7 dienām,

4.2.

4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

N - konstantais līdzfinansējums vienam bērnam dienā:
8,- Ls diennakts nometnei, 4,- Ls dienas nometnei.
Samaksa nometnes personālam (atalgojums darbiniekiem un sociālais nodoklis)
nedrīkst pārsniegt sekojošus limitus:
4.2.1. diennakts atklātai nometnei līdz 30% no kopējām izmaksām,
4.2.2. diennakts (interešu kopas) nometnei līdz 27% no kopējām izmaksām,
4.2.3. dienas atklātai nometnei līdz 22% no kopējām izmaksām,
4.2.4. dienas (interešu kopas) nometnei līdz 20% no kopējām izmaksām.
Kopējais līdzfinansējums tiek piešķirts atbilstoši nometnes dalībnieku skaitam, bet ne
vairāk kā 24 dalībniekiem. Minimālais nometnes dalībnieku skaits ir 10 bērni.
Vairāku pēc satura līdzvērtīgu projekta pieteikumu saņemšanas gadījumā komisijai ir
tiesības piešķirt tiem daļēju līdzfinansējumu.
Ja piešķirtais līdzfinasējums ir mazāks nekā projektā pieprasītais, projekta iesniedzējs
10 dienu laikā informē komisiju, vai viņš ir gatavs organizēt nometni.
Katrs nometnes projekta iesniedzējs var iesniegt ne vairāk kā 3 projektus.
Izglītības pārvaldes kopējais budžets nometņu programmu īstenošanai tiek piešķirts
kārtējam gadam apstiprinātā budžeta ietvaros.
Projektu pieteikumus vērtē pēc šādiem kritērijiem:

4.9.
4.10.

4.11.

4.12.
4.13.
4.14.

4.15.

4.16.

4.17.
4.18.

4.8.1. projekta atbilstība konkursa mērķim;
4.8.2. projekta novitāte;
4.8.3. sociālās integrācijas aktivitātes;
4.8.4. dzīves prasmju veidošana;
4.8.5. nometnes saturam atbilstošs budžets;
4.8.6. projekta īstenošanas gaitā sasniedzamie rezultāti;
4.8.7. piesaistītais finansējums no citiem avotiem un projekta iesniedzēja
pašfinansējums.
Konkursa komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu, ja sēdē piedalās vismaz 3 komisijas
locekļi.
Lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu iesniegtajiem projektiem pieņem ar vienkāršu
balsu vairākumu. Ja balsis dalās līdzīgās daļās, komisijas priekšsēdētāja balss ir
izšķirošā.
Komisijas locekļi nepiedalās lēmumu pieņemšanā par projektu pieteikumiem, kas
ietekmē vai var ietekmēt komisijas locekļa, tā radinieku (brālis, māsa, vecāki, bērni) un
laulāto personiskās intereses, un savā darbībā ievēro likumu „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā“.
Konkursa komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
Konkursa komisijas sēdes protokoli tiek uzglabāti Izglītības pārvaldē atbilstoši
lietvedības prasībām.
Konkursa komisijas sēdes protokolā ierakstāmas šādas ziņas:
4.14.1. sēdes norises vieta un datums;
4.14.2. sēdes darba kārtība;
4.14.3. sēdes vadītāja vārds, uzvārds;
4.14.4. sēdes dalībnieku vārdi un uzvārdi;
4.14.5. uzaicināto personu vārds, uzvārds, ieņemamais amats;
4.14.6. pieteikto nometņu projekti, pieprasītais finansējums;
4.14.7. komisijas lēmums;
4.14.8. citas ziņas, kuras komisija nolemj ierakstīt protokolā.
Komisija projektus izskata 2 nedēļu laikā, rezultātus paziņo projekta iesniedzējam,
publicē laikrakstā „Zemgale“ un Izglītības pārvaldes interneta mājas lapā
www.dobelesizglitiba.lv.
Komisija noraida līdzfinasējuma piešķiršanu:
4.16.1. nepilnīgi aizpildītu projektu pieteikumu gadījumos;
4.16.2. ja projektu pieteikumi neatbilst konkursa mērķim;
4.16.3. ja projektu pieteikumi neatbilst nolikuma prasībām.
Līdzfinansējumu noraidījuma iemeslus projektu iesniedzējiem nepaziņo.
Ar atbalstītā projekta pieteikuma iesniedzēju Izglītības pārvalde slēdz līgumu par
nometnes organizēšanu ne vēlāk kā divas nedēļas pirms nometnes sākuma.
5. Nometnes darbības kontroles kārtība

5.1. Nometnes organizētāji ir atbildīgi par nometnes programmas īstenošanu un piešķirtā
līdzfinasējuma lietderīgu izmantošanu.
5.2. Izglītības pārvalde ir tiesīga veikt piešķirtā līdzfinasējuma izlietojuma pārbaudi un
kontrolēt nometnes īstenošanas procesu atbilstoši nometnes programmai.
5.3. Ja nometne netiek īstenota noteiktā termiņā un atbilstoši iesniegtajam projekta
pieteikumam, vai konstatēti finanšu pārkāpumi, komisija lemj par piešķirtā
līdzfinasējuma samazināšanu.
5.4. Persona, kurai ar Komisijas lēmumu tika piešķirts līdzfinansējums, 20 darba dienu laikā
pēc nometnes noslēguma iesniedz Izglītības pārvaldē nometnes satura atskaiti
(2.pielikums) un nometnes finanšu atskaiti (3.pielikums).

6. Noslēguma jautājumi
6.1. Atzīt par spēku zaudējušu Dobeles novada bērnu un jauniešu vasaras nometľu
projektu konkursa nolikumu, kas apstiprināts ar 2010.gada 25.marta Dobeles novada
domes lēmumu Nr.63/5.
1.pielikums
Dobeles novada
bērnu vasaras nometņu
projektu konkursa nolikumam

Dobeles novada Izglītības pārvaldei
Brīvības iela 15

BĒRNU VASARAS NOMETNES

LV-3701, Dobele, Dobeles novads

PIETEIKUMS

tālr./fakss: 63722237
e-pasts: izglitiba@dobele.lv

Reģistrācijas datums un laiks:

Reģistrācijas numurs:

1. Galvenās ziľas par nometni un organizatoru
Nometnes
organizators:
Reģistrācijas numurs:
Adrese:
Atbildīgās personas
vārds, uzvārds, amats
Tālr.

Fakss:

e-pasts:

Tālr.:

Fakss:

e-pasts:

Nometnes
nosaukums
Nometnes veids
(vajadzīgo pasvītrot):

dienas

Nometnes vadītāja
vārds, uzvārds, amats

diennakts

atpūtas un piedzīvojumu, sporta un tūrisma, radošā,
atveseļošanās, darba un atpūtas, izglītojošā, reliģiskā, cita
veida nometne

Dalībnieku skaits:

Nometnes norises
laiks:

Dalībnieku vecums:

Nometnes norises
vieta:
Projekta kopējās izmaksas Ls
Finansējums no IP

Pašfinansējums

Dalības maksa

Cits finansējums

(Ls)

(Ls)

(Ls)

(Ls)

Nometnes organizatora bankas rekvizīti (ja organizators nav Izglītības pārvaldes pakļautības
iestāde):
Bankas nosaukums, adrese:
Bankas konta Nr.:
Bankas kods:
2. Nometnes apraksts
Īss organizācijas/fiziskās personas darbības apraksts un iepriekšējā pieredze nometnes
organizēšanā

Nometnes nepieciešamības pamatojums

Nometnes mērķi un uzdevumi.

Projekta realizācijas kalendārais grafiks (norādīt sagatavošanas, realizācijas un atskaites laiku un
veicamos pasākumus šajā laikā)

Nometnes mērķauditorijas apraksts.

Nometnes darbinieku darbības apraksts.

Sagaidāmie rezultāti.

Nometnes satura plāns, ietverot datumu, vietu, pasākuma nosaukumu, mērķi, alternatīvo
pasākumu, galvenās metodes, nepieciešamos materiālus.

3. Nometnes budţets
Ieľēmumu veidi

Ls

Pieprasītais līdzfinasējums no Dobeles novada
Izglītības pārvaldes
Pašfinansējums
Dalības maksa
Cits finansējums (citi fondi, sponsori u.c.)
KOPĀ

Izdevumu veidi, kods

Atalgojums darbiniekiem (1150)

IP
līdzfinasējums

Pašfinansējums

Dalības
maksa

Cits
finansējums

(Ls)

(Ls)

(Ls)

(Ls)

Sociālais nodoklis (1210)
Telpu īre un noma (telpas, sporta zāle)
(2261)
Pārējā īre un noma (inventārs, stadions,
baseins ) (2269)
Ēdināšanas izdevumi (2363)
Transporta pakalpojumi (2233)
Degvielas iegāde (2322)
Mācību līdzekļi, materiāli, pasākumu
izdevumi (2370)
Kancelejas preces (2311)
Medikamenti (2341)
Saimniecības preces (2350)
Mazvērtīgais inventārs (2312)
Sakaru pakalpojumu apmaksa (2219)
Internets (2211)
Ūdens, kanalizācija (2222)
Elektrība (2223)
KOPĀ
Izmaksas kopā (%)

%

Apliecinu, ka visa iesniegtā informācija ir patiesa un nav sagrozīta
Datums:

Nometnes organizatora vārdā – atbildīgā
personas paraksts
Paraksta atšifrējums

%

%

%

2.pielikums
Dobeles novada
bērnu vasaras nometņu
projektu konkursa nolikumam

Nometnes satura atskaite
Nometnes organizētājs, nosaukums

Laiks, vieta

Īsa programma ( kas notika, ko darīja, kur piedalījās)

Dalībnieku skaits ( kā tika komplektēti, mazāk vai vairāk nekā plānots, kāpēc?)

Secinājumi un rezultāts ( vai sasniegts mērķis un izpildīti uzdevumi)

Rezumējums, analīze

Vizuālais atspoguļojums (5-10 fotogrāfijas CD formātā)
Atskaites sagatavotāja vārds, uzvārds, amats

Paraksts

Datums

3.pielikums
Dobeles novada
bērnu vasaras nometņu
projektu konkursa nolikumam

Nometnes finanšu atskaite
No Dobeles novada Izglītības pārvaldes saņemtie līdzekļi
Maksājuma uzdevums Nr.

Summa Ls

ir izlietoti sekojoši
N.p.k.

Datums

Apliecinoša
dokumenta
nosaukums un
numurs

Summa Ls

Par ko maksāts

Pavisam kopā Ls

Summa
vārdiem

Visi grāmatvedības pirmdokumenti tiks saglabāti (uzņēmuma, iestādes nosaukums, adrese) 5
gadus pēc šīs atskaites iesniegšanas

Apstiprinu, ka Dobeles novada Izglītības pārvaldes pārskaitītie līdzekļi izlietoti tikai nometnei
paredzētiem mērķiem, atbilstoši tāmei, līgumam vai šai atskaitei
Atskaites sagatavotāja vārds, uzvārds, amats

Paraksts

Datums

Atbildīgās personas vārds, uzvārds, amats

Paraksts

Datums

LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 31.martā

Nr.88/5

Par uzľemamo izglītojamo skaitu Dobeles novada izglītības iestāţu vispārējās vidējās
izglītības, profesionālās izglītības un Dobeles Valsts ģimnāzijas pamatizglītības otrā
posma (7.-9.klase) programmās 2011./12.mācību gadā
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un Ministru
kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumu Nr.822 „Noteikumi par obligātajām prasībām

izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs (izņemot
internātskolas un speciālās izglītības iestādes)” 2.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt šādu uzņemamo izglītojamo skaitu Dobeles novada izglītības iestāžu vispārējās
vidējās izglītības, profesionālās izglītības un Dobeles Valsts ģimnāzijas pamatizglītības
otrā posma (7.-9.klase) programmās 2011./12.mācību gadā:
1.1. Dobeles 1.vidusskolas Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības
programma – 52 izglītojamie (2 klases);
1.2. Dobeles Valsts ģimnāzijas:
1.2.1. Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) izglītības programma- 52 izglītojamie (2
klases);
1.2.2. Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma - 26
izglītojamie (1 klase);
1.2.3. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena
programma - 52 izglītojamie (2 klases);
1.2.4. Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma - 26
izglītojamie (1 klase).
1.3. Dobeles profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas:
1.3.1. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (dienas) – 26
izglītojamie (1 klase);
1.3.2. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (neklātiene) –
32 izglītojamie (2 klases);
1.3.3. Autotransporta programma (Automehāniķis) – 25 izglītojamie (1 grupa);
1.3.4. Ēdināšanas pakalpojumu programma (Ēdināšanas pakalpojumu speciālists) - 25
izglītojamie (1 grupa);
1.3.5. Viesnīcu pakalpojumu programma (Viesmīlības pakalpojumu speciālists) - 20
izglītojamie (1 grupa);
1.3.6. Frizieru pakalpojumu programma (Frizieris) - 20 izglītojamie (1 grupa);
1.3.7. Pārtikas ražotāju programma - 20 izglītojamie (1 grupa);
1.3.8. Restorānu pakalpojumu programma (Viesmīlis) - 20 izglītojamie (1 grupa).
2. Noteikt minimālo izglītojamo skaitu uzņemšanai Dobeles novada izglītības iestāžu
vispārējās, profesionālās un Dobeles Valsts ģimnāzijas pamatizglītības otrā posma (7.9.klase) programmu klasēs (grupās):
2.1. 16 (sešpadsmit) izglītojamie, izņemot lēmuma 1.3.2.punktā minētai izglītības
programmai;
2.2. 15 (piecpadsmit) izglītojamie lēmuma 1.3.2.punktā minētai izglītības programmai.

LĒMUMS

Dobelē
2011.gada 31.martā

Nr.89/5

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2010.gada 21.janvāra lēmumā Nr.29/1
„Par Dobeles novada pašvaldības iestāţu un struktūrvienību maksas pakalpojumu
apstiprināšanu”

Saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „g”
apakšpunktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
Izdarīt 2010.gada 21.janvāra lēmumā Nr.29/1 „Par Dobeles novada pašvaldības iestāžu
un struktūrvienību maksas pakalpojumu apstiprināšanu” šādus grozījumus:
1. Papildināt 2.pielikumu ar 51.punktu šādā redakcijā:
„51. Produktu izmaksu uzcenojumi ēdināšanas pakalpojumiem Dobeles Amatniecības
vidusskolā:
51.1. zupas – 40%;
51.2. otrie ēdieni – 50%;
51.3. saldie ēdieni – 23%;
51.4. gaļas salāti, svaigu dārzeņu salāti – 50%;
51.5. pīrādziņi, plātsmaizes – 50%;
51.6. kafejnīcas gabalpreces (ūdens, šokolāde, augļi) – 10%”
LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 31.martā

Nr.90/5

Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu
I.
Dobeles novada pašvaldībā 2011.gada 7.februārī saņemts xxxxxx, personas kods
xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxx, iesniegums, kurā lūgts piešķirt viņam politiski represētās
personas statusu, jo viņš ir dzimis izsūtījumā.
Iesniegumam pievienoti dokumenti xxxx.
Saskaņā ar likuma „Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā
un nacistiskajā režīmā cietušajiem” 2.panta pirmās daļas 3.punktu, 3.panta pirmo un otro daļu,
11.panta pirmo daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt politiski represētās personas statusu xxxxxxx.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, kas
atrodas Atmodas ielā 19, Jelgavā (LV- 3001), viena mēneša laikā tā spēkā stāšanās dienas.

II.
Dobeles novada pašvaldībā 2011.gada 18.februārī saņemts xxxxxx, personas kods
xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxx, iesniegums, kurā lūgts piešķirt viņam politiski represētās
personas statusu, jo viņš ir dzimis izsūtījumā.
Iesniegumam pievienoti dokumenti xxxx.
Saskaņā ar likuma „Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā
un nacistiskajā režīmā cietušajiem” 2.panta pirmās daļas 3.punktu, 3.panta pirmo un otro daļu,
11.panta pirmo daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt politiski represētās personas statusu xxxxxx.
2.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, kas
atrodas Atmodas ielā 19, Jelgavā (LV- 3001), viena mēneša laikā tā spēkā stāšanās dienas.

LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 31.martā
Par grozījumiem Dobeles novada Bāriľtiesas nolikumā

Nr.91/5

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Dobeles novada
dome NOLEMJ:
IZDARĪT Dobeles novada bāriņtiesas nolikumā (apstiprināts ar Dobeles novada domes
2009.gada 10.septembra lēmumu Nr.124/9) šādus grozījumus:
1.1. nolikuma 3.2. punktā aizstāt ciparu „6” ar ciparu „5”.
1.2. nolikuma 3.8. punktā svītrot vārdu „lietvedis”.
1.3. nolikuma 5.2. punktu izteikt jaunā redakcijā:
„5.2. Bāriņtiesa organizē un nodrošina iedzīvotāju pieņemšanu visos Dobeles
novada pagastos un Dobeles pilsētā”.
1.4. nolikuma 6.2.2.apakšpunktā svītrot tekstu „LR Labklājības ministrijas norīkots
ierēdnis (darbinieks)”;
1.5. nolikuma 6.6.punktā svītrot vārdus „vai sapulcē”.

LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 31.martā

Nr.92/5

Par projekta iesniegšanu Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu konkursā
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
5.punktu un Valsts Kultūrkapitāla fonda 2.projektu konkursa noteikumiem, Dobeles novada
dome NOLEMJ:

Iesniegt projekta „Dobeles Novadpētniecības muzeja mobilā ekspozīcija” (turpmāk – projekts)
iesniegumu Valsts Kultūrkapitāla fondā 2.projektu konkursam, nozarē – kultūras mantojums,
kura kopīgās izmaksas ir 1892,00 LVL, t.sk. pašvaldības līdzfinansējums 55,00 LVL. Projekta
realizētājs - Dobeles Novadpētniecības muzejs, realizācijas laiks no 2011.gada 20.jūnija līdz
2011.gada 20.augustam.
LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 31.martā

Nr.93/5

Par Dobeles novada pašvaldības piedalīšanos Latvijas – Lietuvas pārrobeţu sadarbības
programmas 2007.-2013.gadam projektā „Zemgales seno tradīciju veicināšana
izmantojot mūsdienīgas mākslas izteiksmes formas“
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām“ 15.panta 1.daļas 5.punktu, Latvijas – Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmas izsludinātā 4.projektu konkursa nolikumu un Ministru
kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” 15.1.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Dobeles novada pašvaldības piedalīšanos Latvijas-Lietuvas pārrobežu
sadarbības projektā „Zemgales seno kultūras tradīciju veicināšana izmantojot
mūsdienīgas izteiksmes formas”.
2. Pilnvarot Jonišķu rajona pašvaldību iesniegt projektu, veicot tā sagatavošanu un
nepieciešamās dokumentācijas izstrādi.
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt projekta partnera izmaksas projekta
īstenošanai 80822,00 LVL (Latvijas Bankas ekvivalents 115 000,00 EUR) apmērā,
tai skaitā līdzfinansējumu 15% apmērā 15000,00 LVL (Latvijas Bankas ekvivalents
10542,00 EUR).
4. Projekta ieviešanai lūgt aizņēmumu Valsts kasei 80822,00 LVL apmērā, paredzot
atmaksu sākt ar 2013.gada septembri, to atmaksājot līdz 2023.gada 31.decembrim.
5. Aizņēmumu ņemt ar Valsts kases noteikto procentu likmi līguma parakstīšanas
dienā.
6. Garantēt aizņēmuma atmaksu ar Dobeles novada pašvaldības līdzekļiem.
LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 31.martā

Nr.94/5

Par Dobeles novada pašvaldības piedalīšanos Latvijas – Lietuvas pārrobeţu sadarbības
programmas 2007.-2013.gadam projektā „Lasīšanas veicināšana Latvijā un Lietuvā –
pieredzes apmaiľa“
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām“ 15.panta pirmās daļas 2.punktu, Latvijas –
Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas izsludinātā 4.projektu konkursa nolikumu un
Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem” 15.1.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:

1.
Apstiprināt Dobeles novada pašvaldības dalību Latvijas-Lietuvas pārrobežu
sadarbības projektā „Lasīšanas veicināšana Latvijā un Lietuvā- pieredzes apmaiņa”.
2.
Pilnvarot Lauku bibliotēku atbalsta biedrību ieniegt projektu, veicot tā
sagatavošanu un nepieciešamās dokumentācijas izstrādi.
3.
Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt projekta partnera izmaksas
projekta īstenošanai 9294,53 LVL (Latvijas Bankas ekvivalents 13225,00 EUR) apmērā, tai
skaitā līdzfinansējumu 15% apmērā 1212,33 LVL (Latvijas Bankas ekvivalents 1725,00 EUR).
4.
Projekta ieviešanai lūgt aizņēmumu Valsts kasei 9294,53 LVL apmērā, paredzot
atmaksu sākt ar 2013.gada septembri, to atmaksājot līdz 2015.gada 31.decembrim.
5.
Aizņēmumu ņemt ar Valsts kases noteikto procentu likmi līguma parakstīšanas
dienā.
6.
Garantēt aizņēmuma atmaksu ar Dobeles novada pašvaldības budžeta
līdzekļiem.

LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 31.martā

Nr.95/5

Par Dobeles novada pašvaldības piedalīšanos Latvijas – Lietuvas pārrobeţu sadarbības
programmas 2007.-2013. gadam projektā „Aizsargāta zaļā zona un ūdenstilpes Zemgales
un Ziemeļlietuvas pilsētās”
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, Latvijas –
Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas izsludinātā 4.projektu konkursa nolikumu un
Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem” 15.1.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1.Apstiprināt Dobeles novada pašvaldības piedalīšanos Latvijas-Lietuvas pārrobežu
sadarbības projektā „Aizsargāta zaļā zona un ūdenstilpes Zemgales un Ziemeļlietuvas pilsētās”.
2.Pilnvarot Zemgales plānošanas reģionu iesniegt projektu, veicot tā sagatavošanu un
nepieciešamās dokumentācijas izstrādi..
3.Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt projekta partnera izmaksas projekta
īstenošanai 113 150,80 LVL (Latvijas Bankas ekvivalents 161 000,00 EUR) apmērā, tai skaitā
līdzfinansējumu 15% apmērā 16 972,62 LVL (Latvijas Bankas ekvivalents 24 150,00 EUR).
4.Projekta ieviešanai lūgt aizņēmumu Valsts kasei 107 494,00 LVL apmērā, paredzot
atmaksu sākt ar 2013.gada septembri, to atmaksājot līdz 2023.gada 31.decembrim. Aizņēmumu
ņemt ar Valsts kases noteikto procentu likmi līguma parakstīšanas dienā.
5.Garantēt aizņēmuma atmaksu ar Dobeles novada pašvaldības līdzekļiem.

LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 31.martā
Nr.96/5
Par projekta „Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra kā resursu punkta
izveidošana jauniešiem Dobeles novada pašvaldībā” 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 rīkojumu
Nr.104 no 2011.gada 8.marta, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. IESNIEGT projekta „Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra kā resursu
punkta izveidošana jauniešiem Dobeles novada pašvaldībā” (turpmāk – projekts) iesniegumu
Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajam atklātam projektu konkursam „Resursu punktu
jauniešiem izveide pašvaldībās sadarbībā ar jaunatnes organizācijām” Jaunatnes politikas valsts
programmas 2011.gadam 1.3.apakšsadaļas „Resursu punktu jauniešiem izveide pašvaldībās
sadarbībā ar jaunatnes organizācijām” ietvaros, nosakot kopējo projekta finansējumu 1940,00
LVL, kur valsts budžeta finansējums ir 100% apmērā.
2. PILNVAROT Izglītības pārvaldes vadītāju Gunti Safranoviču parakstīt visus ar
projekta iesniegšanu un ieviešanu saistītos dokumentus, t.sk. projekta līgumu, kā arī veikt visas
nepieciešamās darbības projekta izstrādei, iesniegšanai un ieviešanai.

LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 31.martā

Nr.97/5

Grozījumi 2010.gada 25.februāra lēmumā Nr. 42/3 „Par projekta „Brīvības ielas
rekonstrukcija Dobeles pilsētā” iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu ERAF konkursa
3.2.1.2. aktivitātē „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās””
Saskaņā ar likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 5.panta pirmo daļu, Ministru
kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” 15.1.punktu Dobeles novada dome NOLEMJ:
Izdarīt 2010.gada 25.februāra lēmumā Nr.42/3 „Par projekta „Brīvības ielas
rekonstrukcija Dobeles pilsētā“ iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu ERAF konkursa
3.2.1.2. aktivitātē „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās”” šādus grozījumus:
1. AIZSTĀT 2.punktā skaitli „500 000,00” ar skaitli „598 030,00”;
2. AIZSTĀT 2. punktā skaitli „88 236,00” ar skaitli „349 793,74”;
3. AIZSTĀT 2.punktā skaitli „588 236,00” ar skaitli „947 823,74”;
4. IZTEIKT 3.punktu jaunā redakcijā:
„3. Projekta ieviešanas nodrošināšanai lūgt aizņēmumu Valsts kasei 763 666,00 LVL
apmērā, paredzot atmaksu sākt 2012.gada martā, to atmaksājot līdz 2032.gada martam.
Aizņēmumu ņemt ar Valsts kases noteikto procentu likmi līguma parakstīšanas dienā.”
5. Papildināt ar 4. punktu šādā redakcijā:
„5. Atzīt par spēku zaudējušu Dobeles novada domes 2010. gada 17.marta lēmumu Nr.61/4
„Grozījumi Dobeles novada domes 2010.gada 25.februāra lēmumā Nr.42/3 „Par projekta
„Brīvības ielas rekonstrukcija Dobeles pilsētā” iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu
ERAF konkursa 3.2.1.2. aktivitātē „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās.”

LĒMUMS
Dobelē
2011.gada 31.martā

Nr.98/5
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:
1. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma neapbūvēta
zemesgabala „Jaunzemnieki 69”, Auru pagastā Dobeles novadā 0,0635 ha platībā ar
kadastra Nr. 4646 012 0084 atklātās izsoles rezultātus.
2. PĀRDOT xxxxxxx, p.k.xxxxxxxx neapbūvētu zemesgabalu „Jaunzemnieki 69”, Auru
pagastā Dobeles novadā 0,0635 ha platībā ar kadastra Nr. 4646 012 0084 par nosolīto
cenu Ls 570,00 (pieci simti septiņdesmit lati).

Domes priekšsēdētājs
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