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Nr.11

Sēde sasaukta plkst. 14.00
Sēde atklāta plkst. 14.00
Sēdi vada:
Protokolē:

novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS
sēžu protokolu vadītāja DACE RITERFELTE

Sēdē piedalās deputāti: IMANTS AUDERS, IVARS CIMERMANIS, ALDIS CĪRULIS,
EDGARS GAIGALIS, AGITA JANSONE, EDĪTE KAUFMANE, EDGARS LAIMIŅŠ,
SARMĪTE LUCAUA, KASPARS ĻAKSA, IVARS PIRUŠKA, VIESTURS REINFELDS,
GUNTIS SAFRANOVIČS, ANDREJS SPRIDZĀNS, IVARS STANGA
Sēdē nepiedalās deputāti: ZIEDONIS BERGS - iemesls: slims, SARMĪTE DUDE – iemesls:
atvaļinājums, VIKTORS EIHMANIS - iemesls: prombūtnē ārpus Latvijas
Sēdē piedalās pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieki: pašvaldības izpilddirektors
AGRIS VILKS, Juridiskās nodaļas vadītāja LŪCIJA NARTIŠA, Finanšu un grāmatvedības
nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA, galvenā ekonomiste JOLANTA KALNIŅA, Attīstības un
plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA
APSĪTE, Komunālās nodaļas vadītājs DAINIS SIRSONIS, datortīklu administrators GINTS
DZENIS, Bāriņtiesas priekšsēdētāja SANDRA LAPINSKA-LEIERE, Kultūras un sporta
pārvaldes vadītāja MĀRA KRŪMIŅA, Izglītības pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja
MARUTA VAĻKO, vecākā konsultante DZINTRA MATISONE, sabiedrisko attiecību
speciāliste AGNESE LIEPA, Izglītības pārvaldes lietvede ANITA VELTENSONE, iedzīvotāja
ILZE MĀRA KALNIŅA, laikraksta „Zemgale” galvenā redaktore LIGITA DĀVIDSONE, SIA
„Dobeles ūdens” valdes loceklis DAINIS MIEZĪTIS (ierodas plkst.14.25)
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS uzaicina deputātus reģistrēties balsošanas sistēmā.
Notiek reģistrācija.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā 3 papildus
jautājumus: „Par nekustamā īpašuma „Ceļa Bajāri” Bērzes pagastā, Dobeles novadā zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu”, „Par zemes lietošanas mērķa maiņu” un „Par Dobeles novada
pašvaldības saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2011.gada
27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas
aprēķināšanas kārtību”” precizētās redakcijas apstiprināšanu”.
Deputāti atbalsta priekšlikumu.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS uzaicina balsot par papildus jautājuma „Par nekustamā
īpašuma „Ceļa Bajāri” Bērzes pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu”
iekļaušanu darba kārtībā.

Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS,
E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA,
I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav,
ATTURAS – nav, NOLEMJ iekļaut papildus jautājumu „Par nekustamā īpašuma „Ceļa
Bajāri” Bērzes pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu” domes
sēdes darba kārtībā.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS uzaicina balsot par papildus jautājuma „Par
zemes lietošanas mērķa maiņu” iekļaušanu darba kārtībā.
Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS,
E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA,
I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav,
ATTURAS – nav, NOLEMJ iekļaut papildus jautājumu „Par zemes lietošanas mērķa
maiņu” domes sēdes darba kārtībā.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS uzaicina balsot par papildus jautājuma „Par
Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījumi Dobeles novada pašvaldības
2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas
aprēķināšanas kārtību”” precizētās redakcijas apstiprināšanu” iekļaušanu darba kārtībā.
Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS,
E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA,
I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav,
ATTURAS – nav, NOLEMJ iekļaut papildus jautājumu „Par Dobeles novada pašvaldības
saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.1 „Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas
kārtību”” precizētās redakcijas apstiprināšanu” domes sēdes darba kārtībā.
Darba kārtība:
1 (253/11)
Par nekustamā īpašuma „Kalnaiši” Auru pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu
2 (254/11)
Par nekustamā īpašuma Jāņa Čakstes iela 2 Dobelē, Dobeles novadā zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu
3 (255/11)
Par nekustamā īpašuma „Sarmītes” Auru pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu
4 (256/11)
Par nekustamā īpašuma „Ielejas” Liepziedos, Auru pagastā, Dobeles novadā
sadalīšanu
5 (257/11)
Par nekustamā īpašuma „Irbes” Annenieku pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu
6 (258/11)
Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā
7 (259/11)
Par zemes vienības precizētās platības apstiprināšanu
8 (260/11)
Par nekustamo īpašumu apvienošanu
9 (261/11)
Par atsevišķu zemesgabalu izveidošanu
10 (262/11) Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.17 „Grozījumi Dobeles
novada pašvaldības 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.15 „Par
sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā”“ apstiprināšanu
11 (263/11) Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.18 „Grozījumi Dobeles
novada pašvaldības 2010.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.27
„Kārtība, kādā Dobeles novada pašvaldība sedz transporta izdevumus izglītības
iestāžu izglītojamajiem”“ apstiprināšanu
12 (264/11 ) Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19 „Par Dobeles novada
pašvaldības nodevām“ apstiprināšanu
13 (265/11) Par grozījumiem Dobeles novada domes 2011.gada 27.oktobra lēmumā Nr.246/14
„Par naudas balvas apmēru, piešķirot Dobeles novada pašvaldības apbalvojumus“
14 (266/11) Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Sporta trenažieru un aprīkojuma iegāde”
realizācijai
15 (267/11) Par līdzfinansējumu projekta „Veidosim nākotni paši” realizācijai
16 (268/11) Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Es tiešām patīkami baudīju pasākumu”
realizācijai

17 (269/11)

18 (270/11)
19 (271/11)
20 (272/11)
21 (273/11)
22 (274/11)
23 (275/11)

24 (276/11)
Papildus
25 (277/11)
Papildus
26 (278/11)
Papildus
27 (279/11)

Par noteikumu „Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju izglītības
iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas
izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības, vispārējās
vidējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai Dobeles
novadā” apstiprināšanu
Par galvojuma sniegšanu SIA „Dobeles ūdens” projekta „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Dobeles novada Jaunbērzes ciemā” realizācijai
Par galvojuma sniegšanu SIA „Dobeles ūdens” projekta „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Dobeles novada Krimūnu ciemā” realizācijai
Par galvojuma sniegšanu SIA „Dobeles ūdens” projekta „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Dobeles novada Auru pagasta Gardenes ciemā” realizācijai
Par aizņēmumu Valsts kasē autotransporta iegādei
Par grozījumiem Dobeles novada domes 2013.gada 17.janvāra lēmumā Nr.21/1
„Par izmaksām izglītības iestādēs pašvaldību savstarpējiem norēķiniem”
Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.20 „Grozījumi Dobeles
novada pašvaldības 2013.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Dobeles
novada pašvaldības budžets 2013.gadam““ apstiprināšanu
Par Dobeles novada bāriņtiesas locekles ievēlēšanu
Par nekustamā īpašuma „Ceļa Bajāri” Bērzes pagastā, Dobeles novadā zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu
Par zemes lietošanas mērķa maiņu
Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījumi Dobeles
novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par
neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību”“ precizētās
redakcijas apstiprināšanu

1.
Par nekustamā īpašuma „Kalnaiši” Auru pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par izstrādātā zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Kalnaiši” Auru pagastā sadalīšanai 2 zemes
vienībās.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 17.septembrī.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 16.1.panta pirmo daļu un 19.panta 2.punktu,
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta
2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8., 30.
un 31.2.punktiem un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība”, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, I.CIMERMANIS,
A.CĪRULIS,
E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA,
K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA),
PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu (Lēmums Nr.253/11 pielikumā)
2.
Par nekustamā īpašuma Jāņa Čakstes iela 2 Dobelē, Dobeles novadā zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par izstrādātā zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Jāņa Čakstes iela 2 Dobelē sadalīšanai 2
zemes vienībās.

Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 16.1.panta pirmo daļu un 19.panta 2.punktu,
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta
2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8., 30.
un 31.2.punktiem un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība”, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, I.CIMERMANIS,
A.CĪRULIS,
E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA,
K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA),
PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu (Lēmums Nr.254/11 pielikumā)
3.
Par nekustamā īpašuma „Sarmītes” Auru pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma
„Sarmītes” Auru pagastā sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos un lietošanas mērķu noteikšanu
jaunizveidotajiem īpašumiem.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 17.septembrī.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu un
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 23.punktu,
Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS,
E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA,
I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav,
ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu (Lēmums Nr.255/11 pielikumā)
4.
Par nekustamā īpašuma „Ielejas” Liepziedos, Auru pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma
„Ielejas” Liepziedos, Auru pagastā sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos un lietošanas mērķu
noteikšanu jaunizveidotajiem īpašumiem.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 17.septembrī.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu un
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 23.punktu,
Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS,
E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA,
I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav,
ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu (Lēmums Nr.256/11 pielikumā)
5.
Par nekustamā īpašuma „Irbes” Annenieku pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma
„Irbes” Annenieku pagastā sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos un lietošanas mērķu noteikšanu
jaunizveidotajiem īpašumiem.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu un
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 23.punktu,
Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS,
E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA,
I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav,
ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu (Lēmums Nr.257/11 pielikumā)
6.
Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par sagatavoto lēmuma
projektu par piekrišanas došanu Dānijas pilsonim iegūt īpašumā zemesgabalu „Lieljakas”
Naudītes pagastā 17,39 ha platībā, informē, ka saskaņā ar novada teritorijas plānojumu minētā
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 17.septembrī.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.panta otro daļu, kas
nosaka, ka novada dome dod piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā, ja zemes turpmākās
izmantošanas mērķis, kas norādīts iesniegumā, nav pretrunā ar pagasta teritoriālplānojuma
noteikumiem, un ievēroti šā likuma 28.panta trešajā daļā minētie ierobežojumi, un Administratīvā
procesa likuma 65.panta pirmo daļu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS,
I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ,
S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS,
I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu (Lēmums
Nr.258/11 pielikumā)
7.
Par zemes vienības precizētās platības apstiprināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošas
zemes vienības, kura ietilpst nekustamā īpašuma „Centra ceļš’ Zebrenes pagastā sastāvā,
precizētās platības apstiprināšanu.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 17.septembrī.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu,
Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS,
E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA,
I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav,
ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu (Lēmums Nr.259/11 pielikumā)
8.
Par nekustamo īpašumu apvienošanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piekrītošu
nekustamo īpašumu „Dīķu ceļš”, „Centrs-Kurpnieki” un „Kalnabiļļi” Zebrenes pagastā, „Vanagu
ceļš” un „Rožkalni-Viļņi” Zebrenes pagastā, „Grenču ceļš” un „Lejnieku ceļš” Zebrenes pagastā
un „Beiku ceļš” un „Poču ceļš” Zebrenes pagastā apvienošanu, lietošanas mērķu un adreses
piešķiršanu jaunizveidotajiem īpašumiem, lai sakārtotu pašvaldības ceļu sarakstu.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 17.septembrī.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Dobeles novada
dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, E.GAIGALIS,
A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA,
V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS –
nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu (Lēmums Nr.260/11 pielikumā)
9.
Par atsevišķu zemesgabalu izveidošanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par divu atsevišķu
zemesgabalu izveidošanu no nekustamā īpašuma „Centra ceļš” Zebrenes pagastā un divu
atsevišķu zemesgabalu izveidošanu no nekustamā īpašuma „Priežu ceļš” Zebrenes pagastā ar
mērķi sakārtot pašvaldības ceļus atbilstoši novada teritorijas plānojumam.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 17.septembrī.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Dobeles novada
dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, E.GAIGALIS,
A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA,
V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS –
nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu (Lēmums Nr.261/11 pielikumā)
10.
Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.17 „Grozījumi
Dobeles novada pašvaldības 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos
Nr.15 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā”“ apstiprināšanu
ZIŅO Juridiskās nodaļas vadītāja LŪCIJA NARTIŠA par grozījumu izdarīšanu pašvaldības
2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.15 „Par sociālās palīdzības pabalstiem
Dobeles novadā”, nodrošinot pašvaldības saistošo noteikumu pielāgošanu eiro ieviešanai,
ievērojot Eiropas Savienības padomes 2013.gada 9.jūlija lēmumu par euro ieviešanu Latvijā
2014.gada 1.janvārī.
Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2013.gada 18.septembrī.
Deputāts EDGARS GAIGALS jautā, pēc kāda kursa ir veikti grozījumi, jo, viņaprāt,
noteikumu 1.4., 1.7. un 1.9. punkti, kā arī 1.16.2., 1.20.1. un 1.23.2.apakšpunkti ir neprecīzi, ja
aprēķinus veic ar iepriekšējā domes sēdē izsniegto eiro kalkulācijas tabulu.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina projektu pārskatīt un precizēt.
Deputāts EDGARS GAIGALS jautā par eiro noapaļošanas principiem.
Juridiskās nodaļas vadītāja LŪCIJA NARTIŠA atbild, ka aprēķins veikts saskaņā ar
Eiropas Padomes noteikto kursu.
Deputāts GUNTIS SAFRANOVIČS informē, ka kļūda ir noteikumu 1.9.apakšpunktā.
Skaitlis 179,89 jāaizstāj ar skaitli 179,28.
Deputāts VIESTURS REINFELDS iesaka precizēt sagatavoto saistošo noteikumu projektu.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS atbalsta priekšlikumu un ierosina balsot par
lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, Euro ieviešanas
kārtības likuma 31.panta trešo daļu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS,
I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ,
S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS,
I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu (Lēmums
Nr.262/11 pielikumā)

11.
Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.18 „Grozījumi
Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 23.septembra saistošajos noteikumos
Nr.27 „Kārtība, kādā Dobeles novada pašvaldība sedz transporta izdevumus
izglītības iestāžu izglītojamajiem ”“ apstiprināšanu
ZIŅO Juridiskās nodaļas vadītāja LŪCIJA NARTIŠA par grozījumu izdarīšanu pašvaldības
2010.gada 23.septembra saistošajos saistošajos noteikumu Nr.27 „Kārtība, kādā Dobeles novada
pašvaldība sedz transporta izdevumus izglītības iestāžu izglītojamajiem ” 2.3. un 4.2.1.punktos,
nodrošinot pašvaldības saistošo noteikumu pielāgošanu eiro ieviešanai.
Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2013.gada 18.septembrī.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, Euro ieviešanas
kārtības likuma 31.panta trešo daļu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS,
I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ,
S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS,
I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu (Lēmums
Nr.263/11 pielikumā)

12.
Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19
„Par Dobeles novada pašvaldības nodevām“ apstiprināšanu
ZIŅO Juridiskās nodaļas vadītāja LŪCIJA NARTIŠA par sagatavoto saistošo noteikumu „Par
Dobeles novada pašvaldības nodevām“ projektu. Informē, ka grozītās tiesību normas euro valūtā
vairākās noteikumu pozīcijās ir personām labvēlīgākas par sākotnējām tiesību normām latos.
Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2013.gada 18.septembrī.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu un Euro ieviešanas
kārtības likuma 31.panta trešo daļu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS,
I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ,
S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS,
I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu (Lēmums
Nr.264/11 pielikumā)

13.
Par grozījumiem Dobeles novada domes 2011.gada 27.oktobra lēmumā
Nr.246/14 „Par naudas balvas apmēru, piešķirot Dobeles novada
pašvaldības apbalvojumus“
ZIŅO Juridiskās nodaļas vadītāja LŪCIJA NARTIŠA par grozījumu izdarīšanu domes
2011.gada 27.oktobra lēmumā Nr.246/14 „Par naudas balvas apmēru, piešķirot Dobeles novada
pašvaldības apbalvojumus“, ņemot vērā euro ieviešanu 2014.gada 1.janvārī.
Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2013.gada 18.septembrī.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu un Euro ieviešanas
kārtības likuma 32.pantu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS,
I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ,
S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS,
I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu (Lēmums
Nr.265/11 pielikumā)

14.
Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta
„Sporta trenažieru un aprīkojuma iegāde” realizācijai
ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par līdzfinansējuma
piešķiršanu biedrībai „Sporta klubs „Dobeles atlēts”” projekta „Sporta trenažieru un aprīkojuma
iegāde” realizācijai, informē par projekta izmaksām, plānotajām aktivitātēm un ieviešanas laiku.
Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2013.gada 18.septembrī.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6. punktu un, ņemot vērā
Līdzfinansējuma piešķiršanas komisijas 2013.gada 3.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.4) un
Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2013.gada 19.augusta lēmumu Nr.06.611/13/1580 par projekta iesnieguma apstiprināšanu, Dobeles novada dome ar 13 balsīm PAR –
(I.AUDERS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE,
E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS,
I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NEBALSO – 1 (V.REINFELDS) NOLEMJ
pieņemt lēmumu (Lēmums Nr.266/11 pielikumā)

15.
Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta
„Veidosim nākotni paši” realizācijai
ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par līdzfinansējuma
piešķiršanu „Sieviešu klubs „Liepas”” projekta „Veidosim nākotni paši” realizācijai, informē par
projekta izmaksām, plānotajām aktivitātēm un ieviešanas laiku.
Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2013.gada 18.septembrī.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5. punktu un, ņemot vērā
Līdzfinansējuma piešķiršanas komisijas 10.09.2013.gada 10.septembra sēdes lēmumu (protokols
Nr.5) un Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2013.gada 2.augusta lēmumu Nr.06.611/13/1439 par projekta iesnieguma apstiprināšanu, Dobeles novada dome ar 13 balsīm PAR –
(I.AUDERS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE,
E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS,
I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NEBALSO – 1 (V.REINFELDS) NOLEMJ
pieņemt lēmumu (Lēmums Nr.267/11 pielikumā)

16.
Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta
„Es tiešām patīkami baudīju pasākumu” realizācijai
ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par līdzfinansējuma
piešķiršanu biedrībai „Zebrenes sieviešu biedrība „Dīva”” projekta „Es tiešām patīkami baudīju
pasākumu” realizācijai, informē par projekta izmaksām, plānotajām aktivitātēm un ieviešanas
laiku.
Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2013.gada 18.septembrī.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5. punktu un, ņemot vērā
Līdzfinansējuma piešķiršanas komisijas 2013.gada 10.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.5)
un Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2013.gada 2.augusta lēmumu Nr.06.611/13/1440 par projekta iesnieguma apstiprināšanu, Dobeles novada dome ar 13 balsīm PAR –
(I.AUDERS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE,

E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS,
I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NEBALSO – 1 (V.REINFELDS) NOLEMJ
pieņemt lēmumu (Lēmums Nr.268/11 pielikumā)
17.
Par noteikumu „Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju izglītības iestādēm
bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu
darba samaksai un vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās un profesionālās izglītības
iestāžu pedagogu darba samaksai Dobeles novadā” apstiprināšanu
ZIŅO Izglītības pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja MARUTA VAĻKO par noteikumu
„Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu
vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās
pamatizglītības, vispārējās vidējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai
Dobeles novadā”, kuri nosaka kārtību, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju
pašvaldības bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas, vispārējās
pamatizglītības, vispārējās vidējās, profesionālās izglītības iestāžu un izglītības atbalsta iestāžu
pedagogu darba samaksai, projektu.
Jautājums izskatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē 2013.gada 18.septembrī.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un 2009.gada
22.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts
budžeta mērķdotāciju pašvaldību bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 11.punktu, Dobeles novada dome
ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE,
E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS,
G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ
pieņemt lēmumu (Lēmums Nr.269/11 pielikumā)

18.
Par galvojuma sniegšanu SIA „Dobeles ūdens” projekta „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Dobeles novada Jaunbērzes ciemā” realizācijai
ZIŅO Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA par lēmuma projektu
sakarā ar nepieciešamību lūgt atļauju Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomei sniegt galvojumu SIA „Dobeles ūdens” aizņēmuma 76895 latu apmērā
saņemšanai Valsts kasē projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada
Jaunbērzes ciemā” realizācijai.

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2013.gada 18.septembrī.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru
kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” 17.1.punktu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS,
I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ,
S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS,
I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu (Lēmums
Nr.270/11 pielikumā)

19.
Par galvojuma sniegšanu SIA „Dobeles ūdens” projekta „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Dobeles novada Krimūnu ciemā” realizācijai
ZIŅO Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA par lēmuma projektu
sakarā ar nepieciešamību lūgt atļauju Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomei sniegt galvojumu SIA „Dobeles ūdens” aizņēmuma 66041 latu apmērā
saņemšanai Valsts kasē projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada
Krimūnu ciemā” realizācijai.

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2013.gada 18.septembrī.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru
kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” 17.1.punktu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS,
I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ,
S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS,
I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu (Lēmums
Nr.271/11 pielikumā)
20.
Par galvojuma sniegšanu SIA „Dobeles ūdens” projekta „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Dobeles novada Auru pagasta Gardenes ciemā” realizācijai
ZIŅO Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA par lēmuma projektu
sakarā ar nepieciešamību lūgt atļauju Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomei sniegt galvojumu SIA „Dobeles ūdens” aizņēmuma 71702 latu apmērā
saņemšanai Valsts kasē projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada
Auru pagasta Gardenes ciemā” realizācijai.

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2013.gada 18.septembrī.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru
kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” 17.1.punktu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS,
I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ,
S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS,
I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu (Lēmums
Nr.272/11 pielikumā)
21.
Par aizņēmumu Valsts kasē autotransporta iegādei
ZIŅO Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA par lēmuma
projektu lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju
ņemt aizņēmumu Valsts kasē 158330 latu apmērā autotransporta iegādei pašvaldības autonomo
funkciju veikšanai, paredzot aizņēmuma atmaksu sākot ar 2014.gada novembri.
Deputāts EDGARS GAIGALIS jautā, kādām funkcijām minētais autotransports ir
paredzēts.
Atbild Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA, ka transporta
vienības ir plānotas kultūras iestāžu un izglītības iestāžu, t.sk., Bikstu pamatskolas, Lejasstrazdu
ģimenes aprūpes centra un Sporta skolas vajadzībām.
Deputāts VIESTURS REINFELDS jautā par iegādājamo autotransporta vienību skaitu.
Atbild Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA, ka ir plānots
iegādāties piecas autotransporta vienības.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS paskaidro par iespēju saņemt
aizņēmumu Valsts kasē ar zemu (0,5%) procentu likmi, kas ir finansiāli izdevīgāk nekā turpināt

līzinga maksājumus par šobrīd iestāžu rīcībā esošajām automašīnām, kurām beidzas operatīvā
līzinga termiņš, uzskata, ka šī iespēja ir jāizmanto.
Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2013.gada 18.septembrī.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, likuma „Par budžetu un finanšu
vadību” 41.panta piekto daļu, likumu „Par Valsts budžetu 2013.gadam”, 2008.gada 25.marta
Ministru kabineta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem”, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, I.CIMERMANIS,
A.CĪRULIS,
E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA,
K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA),
PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu (Lēmums Nr.273/11 pielikumā)
22.
Par grozījumiem Dobeles novada domes 2013.gada 17.janvāra lēmumā Nr. 21/1 „Par
izmaksām izglītības iestādēs pašvaldību savstarpējiem norēķiniem”
ZIŅO Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA par grozījumu
izdarīšanu domes 2013.gada 17.janvāra lēmumā Nr.21/1 „Par izmaksām izglītības iestādēs
pašvaldību savstarpējiem norēķiniem”, ņemot vērā audzēkņu skaita izmaiņas un izmaiņas iestāžu
uzturēšanas tāmēs.
Jautājums izskatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē 2013.gada 18.septembrī
un Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2013.gada 18.septembrī.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumos Nr.250
„Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta
“g” apakšpunktā noteikto un pamatojoties uz 2013.gada budžetā plānotajiem iestāžu uzturēšanas
izdevumiem, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, I.CIMERMANIS,
A.CĪRULIS,
E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA,
K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA),
PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu (Lēmums Nr.274/11 pielikumā)
23.
Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.20
„Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2013.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2
„Dobeles novada pašvaldības budžets 2013.gadam““ apstiprināšanu
ZIŅO Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA par saistošo
noteikumu projektu par grozījumiem 2013.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2
„Dobeles novada pašvaldības budžets 2013.gadam”, ņemot vērā pašvaldības 2013.gada budžeta
izpildi, veikto rekonstrukcijas darbu un projektu realizācijas izmaksas, plānotos papildus
ieņēmumus un ievērojot budžeta iestāžu iesniegtos grozījumus iestāžu tāmēs. Informē, ka
pamatbudžetā ieņēmumi palielināti par 20700 latiem no nekustamā īpašuma nodokļa, par 12500
latiem - no zemes īpašumu pārdošanas, par 45558 latiem - no valsts budžeta ES līdzfinansēto
projektu finansēšanai, par 1 miljonu latu - no valsts budžeta mērķdotācijām pedagoģisko
darbinieku darba samaksai un izglītības iestāžu uzturēšanai un ar 1.septembri novada pakļautībā
pārņemtās Apguldes profesionālās vidusskolas finansēšanai, kā arī no savstarpējiem norēķiniem
ar citām pašvaldībām un sniegtajiem maksas pakalpojumiem. Savukārt, pamatbudžeta izdevumi
palielināti par 1 miljonu latu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un izglītības iestāžu
uzturēšanai un ar 1.septembri novada pakļautībā pārņemtās Apguldes profesionālās vidusskolas
finansēšanai, 30601 latu novirzīti izdevumiem, kas radušies Sākumskolas, Mežinieku skolas un
Kultūras nama jumta renovācijas izpildes darbu gaitā, kā arī, ņemot vērā ES līdzfinansēto

projektu apguvi un jaunu projektu uzsākšanu, izdarīti grozījumi, kas saistīti ar šo projektu
realizāciju, tajā skaitā projekta „Energoefektivitātes uzlabošana ielu apgaismojumam” realizācijai
paredzēts finansējums 64 847 latu apmērā; sakarā ar pārslēgtajiem aizņēmuma līgumiem, saskaņā
ar kuriem ir samazinātas aizņēmumu procentu likmes Valsts kasē ņemtajiem aizņēmumiem,
samazināti plānotie izdevumi aizņēmumu procentu nomaksai par 93 338 latiem, budžeta
izdevumos iestrādāts arī Valsts kases aizņēmums sākumskolas ēkas renovācijai 127 896 latu
apmērā un paredzētais ieguldījums SIA „Dobeles ūdens”" pamatkapitālā 25 000 latu apmērā
ūdensvada un kanalizācijas rekonstrukcijas darbiem sakarā ar veiktajiem ielu rekonstrukcijas
darbiem Dobeles pilsētā. Atlikums uz gada beigām palielināts par 45 179 latiem.
Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2013.gada 18.septembrī.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR
– (I.AUDERS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE,
E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS,
A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu
(Lēmums Nr.275/11 pielikumā)
24.
Par Dobeles novada bāriņtiesas locekles ievēlēšanu
ZIŅO Bāriņtiesas priekšsēdētāja SANDRA LAPINSKA-LEIERE par Anitas Veltensones
ievēlēšanu par Dobeles novada bāriņtiesas locekli ar 2013.gada 15.oktobri.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu, Bāriņtiesu likuma
9.panta pirmo daļu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, I.CIMERMANIS,
A.CĪRULIS,
E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA,
K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA),
PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu (Lēmums Nr.276/11 pielikumā)
25.
Par nekustamā īpašuma „Ceļa Bajāri”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par izstrādātā zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Ceļa Bajāri” Bērzes pagastā sadalīšanai 2
zemes vienībās.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 16.1.panta pirmo daļu un 19.panta 2.punktu,
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta
2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8., 30.
un 31.2.punktiem un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība”, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, I.CIMERMANIS,
A.CĪRULIS,
E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA,
K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA),
PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu (Lēmums Nr.277/11 pielikumā)

26.
Par zemes lietošanas mērķa maiņu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par lēmuma projektu
sakarā ar saņemtajiem iesniegumiem par zemes lietošanas mērķu maiņu piecām zemes vienībām
Bērzes, Auru, Dobeles un Bikstu pagastos.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
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” 14 prim 1.punktu un 17.7.punktu un spēkā esošo Dobeles novada teritorijas plānojumu,
Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS,
E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA,
I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav,
ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu (Lēmums Nr.278/11 pielikumā)
27.
Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījumi
Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.1 „Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību”“
precizētās redakcijas apstiprināšanu
ZIŅO Juridiskās nodaļas vadītāja LŪCIJA NARTIŠA par pašvaldības saistošo noteikumu
Nr.13 „Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību”“ precizēto redakciju.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu un Euro ieviešanas
kārtības likuma 31.panta trešo daļu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS,
I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ,
S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS,
I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu (Lēmums
Nr.279/11 pielikumā)

Sēde slēgta plkst. 14.50
Nākošā novada domes sēde tiks sasaukta 2013.gada 31.oktobrī, plkst.14.00

Sēdes vadītājs
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Nr.253/11

Par nekustamā īpašuma „Kalnaiši” Auru pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu
Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2013.gada 16.septembrī saņemto Xxxx Xxxxxx,
personas kods xxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxxxxxxxxx, iesniegumu ar lūgumu apstiprināt zemes
ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Kalnaiši” Auru pagastā, Dobeles novadā, zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 46460060057 3,43 ha platībā sadalīšanai divās zemes vienībās un
iesniegto zemes ierīcības projektu, Dobeles novada dome KONSTATĒ:
1. Nekustamais īpašums „Kalnaiši” Auru pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – īpašums
„Kalnaiši”), kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 46460060057, platība
3,43 ha, 2006.gada 26.maijā reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Auru pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000220825 uz Xxxx Xxxxxx vārda.
2. Xxxx Xxxxxxx vēlas sadalīt īpašuma „Kalnaiši” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
46460060057, 3,43 ha platībā divās zemes vienībās.
3. Īpašuma „Kalnaiši” zemes ierīcības projekta izstrāde uzsākta saskaņā ar Dobeles novada
pašvaldības būvvaldes 2013.gada 16.augusta lēmumu Nr.25. Zemes ierīcības projektu izstrādājusi
SIA „Rūķis AG”.
4. Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un
2013.gada 9.septembrī saskaņots Dobeles novada pašvaldības būvvaldē.
Ievērojot augstāk minēto, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 16.1.panta pirmo
daļu un 19.panta 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas
1.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.8., 30. un 31.2.punktiem un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. APSTIPRINĀT SIA „Rūķis AG” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam
„Kalnaiši” Auru pagastā, Dobeles novadā ar kadastra numuru 46460060057.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. zemes vienībai ar platību 2,03 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība;
2.2. zemes vienībai ar platību 1,40 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība.

3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus:
3.1. zemes vienībai ar platību 2,03 ha:
3.1.1. 12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus
pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem.
3.2. zemes vienībai ar platību 1,40 ha:
3.2.1. 12030303 - aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19,
Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētājs
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LATVIJAS REPUBLIKA

DOBELES NOVADA DOME
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv
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Nr.254/11

Par nekustamā īpašuma Jāņa Čakstes iela 2 Dobelē, Dobeles novadā zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības administrācijas
iesniegumu ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Jāņa Čakstes iela
2 Dobelē, Dobeles novadā ar kadastra numuru 46010083215 81392 kv.m. platībā sadalīšanai
divās zemes vienībās un iesniegto zemes ierīcības projektu, Dobeles novada dome KONSTATĒ:
1. Nekustamais īpašums Jāņa Čakstes iela 2 Dobelē, Dobeles novadā (turpmāk arī – īpašums Jāņa
Čakstes iela 2), kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 46010083215,
platība 81392 kv.m., 2002.gada 24.decembrī reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu
nodaļā, Dobeles pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.357 uz Dobeles pilsētas pašvaldības
vārda.
2. Dobeles novada pašvaldības administrācija vēlas sadalīt īpašuma Jāņa Čakstes iela 2 zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 46010083215 81392 kv.m. platībā divās zemes vienībās.
3. Īpašuma Jāņa Čakstes iela 2 zemes ierīcības projekta izstrāde uzsākta saskaņā ar Dobeles
novada pašvaldības būvvaldes 2013.gada 1.augusta lēmumu Nr.23. Zemes ierīcības projektu
izstrādājusi SIA „Rūķis AG”.
4. Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un
2013.gada 13.septembrī saskaņots Dobeles novada pašvaldības būvvaldē.
Ievērojot augstāk minēto, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 16.1.panta pirmo
daļu un 19.panta 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas
1.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.8., 30. un 31.2.punktiem un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. APSTIPRINĀT SIA „Rūķis AG” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam
Jāņa Čakstes iela 2 Dobelē, Dobeles novadā ar kadastra numuru 46010083215.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. zemes vienībai ar platību 6,1704 ha – kods 0501 – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un
citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma
pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa;
2.2. zemes vienībai ar platību 1,9688 ha – kods 0801 – komercdarbības objektu apbūve.

3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus:
3.1. zemes vienībai ar platību 6,1704 ha:
3.1.1. 120301 – aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanā līnija – 0,0037 ha, 0,0051 ha,
0,2786 ha;
3.1.2. 120502 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju – 0,0219 ha,
0,0543 ha, 0,0071 ha, 0,0135 ha, 0,0010 ha, 0,0057 ha, 0,0274 ha, 0,0153 ha, 0,0020 ha, 0,0704
ha, 0,0035 ha;
3.1.3. 120401 – aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un
kabeļu kanalizāciju – 0,0002 ha, 0,0006 ha;
3.1.4. 110404 – liela diametra kolektora aizsargjoslas teritorija – 0,0516 ha;
3.1.5. 120601 - aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un
būvi – 0,1775 ha, 0,0013 ha, 0,0079 ha, 0,0071 ha, 0,0142 ha;
3.1.6. 12010101 - aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu, ūdensvads atrodas līdz 2m
dziļumā – 0,0421 ha, 0,0327 ha, 0,0010 ha, 0,0062 ha;
3.1.7. 120103 - aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu – 0,0249 ha, 0,0449
ha, 0,0493 ha, 0,1082 ha;
3.1.8. 11020105 – ūdensteces aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos – 0,6046 ha.
3.2. zemes vienībai ar platību 1,9688 ha:
3.2.1. 120301 – aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanā līnija – 0,1064 ha;
3.2.2. 120505 – aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu transformatoru apakšstaciju –
0,0036 ha;
3.2.3. 120502 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju – 0,0026 ha,
0,0510 ha, 0,0076 ha, 0,0045 ha, 0,0100 ha, 0,0072 ha;
3.2.4. 120401 – aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un
kabeļu kanalizāciju – 0,0157 ha;
3.2.5. 120601 - aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un
būvi – 0,0780 ha, 0,0061 ha;
3.2.6. 12010101 - aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu, ūdensvads atrodas līdz 2m
dziļumā – 0,0088 ha;
3.2.7. 110404 – liela diametra kolektora aizsargjoslas teritorija – 0,0322 ha.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19,
Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

DOBELES NOVADA DOME
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv

LĒMUMS
Dobelē
26.09.2013.

Nr.255/11

Par nekustamā īpašuma „Sarmītes” Auru pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi 2013.gada 26.augustā Dobeles novada pašvaldībā
saņemto Xxxx Xxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxxxxx, un Xxxx Xxxxxxx,
personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxxxxx iesniegumu par nekustamā īpašuma „Sarmītes”
Auru pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – nekustamais īpašums „Sarmītes”) sadalīšanu.
Nekustamais īpašums „Sarmītes”, kadastra numurs 46460040039 ar kopplatību 5,0 ha
reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Auru pagasta zemesgrāmatas nodalījuma
numurs 100000107269 uz Xxxx Xxxxx un Xxxx Xxxxxx vārda. Nekustamais īpašums
„Sarmītes” sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 46460040039, platība
1,6 ha un 46460040040, platība 3,4 ha. Nekustamā īpašuma „Sarmītes” lietošanas mērķis ir zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Xxxx Xxxxx un Xxxx Xxxxxx vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Sarmītes” divos
atsevišķos īpašumos.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu un
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 23.punktu,
Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. ATĻAUT sadalīt nekustamo īpašumu „Sarmītes” Auru pagastā, Dobeles novadā divos
atsevišķos īpašumos.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 46460040039 1,6 ha platībā - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;
2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 46460040040 3,4 ha platībā - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19,
Jelgavā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

DOBELES NOVADA DOME
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv

LĒMUMS
Dobelē
26.09.2013.

Nr.256/11

Par nekustamā īpašuma „Ielejas” Liepziedos, Auru pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi 2013.gada 10.septembrī Dobeles novada pašvaldībā
saņemto Xxxx Xxxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxxxx, iesniegumu par
nekustamā īpašuma „Ielejas” Liepziedos, Auru pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī –
nekustamais īpašums „Ielejas”) sadalīšanu.
Nekustamais īpašums „Ielejas”, kadastra numurs 46460030053 ar kopplatību 2,34 ha
reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Auru pagasta zemesgrāmatas nodalījuma
numurs 195 uz Xxxx Xxxxxxx vārda. Nekustamais īpašums „Ielejas” sastāv no divām zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 46460030053, platība 1,44 ha un 46460030166, platība 0,90
ha. Nekustamā īpašuma „Ielejas” lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
Xxxx Xxxxxxxx vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Ielejas” divos atsevišķos īpašumos.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu un
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 23.punktu,
Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. ATĻAUT sadalīt nekustamo īpašumu „Ielejas” Auru pagastā, Dobeles novadā divos atsevišķos
īpašumos.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 46460030053 1,44 ha platībā - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;
2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 46460030166 0,90 ha platībā - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19,
Jelgavā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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Nr.257/11

Par nekustamā īpašuma „Irbes” Annenieku pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi 2013.gada 20.septembrī Dobeles novada pašvaldībā
saņemto Xxxx Xxxxxxx, personas kods xxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxxxxxx, iesniegumu par
nekustamā īpašuma „Irbes” Annenieku pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – nekustamais
īpašums „Irbes”) sadalīšanu.
Nekustamais īpašums „Irbes”, kadastra numurs 46420030082 ar kopplatību 25,44 ha
reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Annenieku pagasta zemesgrāmatas
nodalījuma numurs 100000523983, uz Xxxxx Xxxxxxx vārda. Nekustamais īpašums „Irbes”
sastāv no četrām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 46420030082, platība 6,52 ha,
46420030065, platība 11,58 ha, 46420030077, platība 5,35 ha un 46420030098, platība 1,99 ha.
Nekustamā īpašuma „Irbes” lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
Xxxx Xxxxxxx vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Irbes” divos atsevišķos īpašumos.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu un
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 23.punktu,
Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. ATĻAUT sadalīt nekustamo īpašumu „Irbes” Annenieku pagastā, Dobeles novadā divos
atsevišķos īpašumos.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumiem: 46420030082 6,52 ha platībā un 46420030077
5,35 ha platībā - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;
2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumiem: 46420030065 11,58 ha platībā un
46420030098 1,99 ha platībā - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19,
Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS
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LATVIJAS REPUBLIKA

DOBELES NOVADA DOME
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
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Dobelē
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Nr.258/11
Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā

Dobeles novada pašvaldība ir saņēmusi Dānijas pilsoņa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx
personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxxxxxx iesniegumu ar lūgumu dot piekrišanu
zemesgabala „Lieljakas”, kas atrodas Naudītes pagastā, Dobeles novadā, iegūšanai īpašumā.
Dobeles novada dome, izvērtējot tās rīcībā esošos dokumentus, konstatē:
Iesniegumam pievienota nekustamā īpašuma zemesgrāmatu apliecības kopija un darījuma
akts – 2013.gada 18.jūnijā noslēgts pirkuma līgums, saskaņā ar kura nosacījumiem nekustamā
īpašuma „Lieljakas”, kas atrodas Naudītes pagastā Dobeles novadā, īpašniece Xxxx Xxxxxx,
dzīvo xxxxxxxxxxx, pārdod Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx zemesgabalu 17,39 ha platībā,
ar kadastra numuru 46800010100. Atbilstoši ierakstam zemesgrāmatā, nekustamais īpašums
„Lieljakas” Naudītes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46800010100, sastāv no
zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 46800010063, platību 14,08 ha un zemesgabala ar kadastra
apzīmējumu 46800010072, platību 3,31 ha, saskaņā ar Dobeles novada teritorijas plānojumu
minētā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība.
Personas tiesības iegūt īpašumā zemi lauku apvidos reglamentē likuma „Par zemes
privatizāciju lauku apvidos” 28.panta noteikumi. Minētā panta trešā daļa nosaka, ka pārejas
posmā no 2004.gada 1.maija līdz 2014.gada 30.aprīlim zemi var iegūt īpašumā saskaņā ar
Civillikumu un citiem likumiem Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, ja viņi vēlas veikt
uzņēmējdarbību Latvijā kā pašnodarbinātie zemnieki un vismaz trīs gadus nepārtraukti dzīvo
Latvijā, kā arī vismaz trīs gadus pēc kārtas Latvijā aktīvi nodarbojušies ar lauksaimniecību.
Iesniedzējs līdz šim Latvijā ir aktīvi nodarbojies ar lauksaimniecību, būdams SIA „Agro
Duo”, kuras pamatdarbības veids ir graudaugu un citu neklasificētu lauksaimniecības kultūru
audzēšana, lauksaimnieciskie pakalpojumi, lopkopība u.c., valdes priekšsēdētājs jau no
2005.gada 15.aprīļa, un Dānijas kapitālsabiedrības Agro Duo ApS, kurai 100% pieder SIA „Agro
Duo”, dalībnieks ar 50% kapitāla daļām. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx uzsācis
individuālu lauksaimniecisko darbību kā pašnodarbinātais zemnieks un šajā sakarā nopircis
vairākus zemes īpašumus, kurus apsaimnieko, kā arī iegādājies lauksaimniecības tehniku.
Iesniedzējs ir ieguvis nepieciešamās prasmes un iemaņas, lai sekmīgi nodarbotos ar laukkopību
individuāli, un viņam ir atbilstoša lauksaimnieciskā izglītība.
Pamatojoties uz 2005.gada 14.novembra pirkuma līgumu, iegādāts dzīvokļa īpašums
xxxxxxxxxx, kas arī ir iesniedzēja faktiskā dzīvesvieta. Apliecinājumam pievienota
zemesgrāmatu apliecības kopija. Imigrācijas likuma 5.pants nosaka, ka ārzemniekam ir tiesības
uzturēties Latvijas Republikā ilgāk par 90 dienām pusgada laikā, skaitot no pirmās ieceļošanas
dienas, ja viņš saņēmis vīzu, pamatojoties uz šā likuma 11.panta otro daļu, vai uzturēšanās
atļauju. Ministru kabineta 2006.gada 18.jūlija noteikumu Nr.586 „Kārtība, kādā Latvijas
Republikā ieceļo un uzturas Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un
Šveices Konfederācijas pilsoņi un viņu ģimenes locekļi”, kas izdoti saskaņā ar Imigrācijas likuma
69.pantu, 12.punktā noteikts, ka Savienības pilsonis un viņa ģimenes loceklis ir tiesīgs ieceļot un

uzturēties Latvijas Republikā līdz 90 dienām, skaitot no pirmās ieceļošanas dienas, ja viņam ir
derīgs ceļošanas dokuments. Savukārt, noteikumu 18.punktā noteikts, ja Savienības pilsonis vēlas
uzturēties Latvijas Republikā ilgāk nekā 90 dienas, skaitot no pirmās ieceļošanas dienas, viņš
reģistrējas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē un saņem reģistrācijas apliecību. Atbilstoši
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 6.panta pirmās daļas 3.punktam, pienākums deklarēt
dzīvesvietu ir Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts un Šveices
Konfederācijas pilsonim un viņa ģimenes locekļiem, kuri ir saņēmuši Latvijas Republikā izdotu
reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību. Ievērojot iepriekš teikto, secināms, ja
ārvalstniekam Latvijā ir pastāvīga dzīvesvieta, tad viņam vietējā pašvaldībā vai Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldē jāveic savas dzīvesvietas deklarācija. Saskaņā ar Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes Dobeles nodaļas 2007.gada 28.augusta lēmumu Nr.72 Xxxx Xxxx
Xxxxx izsniegta reģistrācijas apliecība Nr.115000106. Saņemot reģistrācijas apliecību, Xxxx
Xxxx Xxxxxx mutiski deklarējis savu dzīvesvietu xxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Kā turpmāko iegūtā nekustamā īpašuma „Lieljakas” Naudītes pagastā, Dobeles novadā
izmantošanas mērķi iesniedzējs norāda mežsaimniecisko darbību.
Ievērojot iepriekš teikto, secināms, ka iestājušies visi likuma „Par zemes privatizāciju
lauku apvidos” 28.panta trešajā daļā minētie apstākļi, lai pašvaldība dotu piekrišanu Xxxx Xxxxx
Xxxxx iegūt īpašumā zemi.
Saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.panta otro daļu, kas
nosaka, ka novada dome dod piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā, ja zemes turpmākās
izmantošanas mērķis, kas norādīts iesniegumā, nav pretrunā ar pagasta teritoriālplānojuma
noteikumiem, un ievēroti šā likuma 28.panta trešajā daļā minētie ierobežojumi, un Administratīvā
procesa likuma 65.panta pirmo daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Xxxx Xxxx Xxxx iegūst īpašumā zemesgabalu „Lieljakas” Naudītes
pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46800010100, platība 17,39 ha.
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas
ielā 19, Jelgavā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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Nr.259/11
Par zemes vienības precizētās platības apstiprināšanu

Saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu,
Dobeles novada dome NOLEMJ:
APSTIPRINĀT precizēto platību - 2,0 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4698 004 0266,
kura ietilpst nekustamā īpašuma „Centra ceļš” Zebrenes pagastā, Dobeles novadā sastāvā.

Priekšsēdētājs
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Nr.260/11
Par nekustamo īpašumu apvienošanu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Dobeles novada
dome NOLEMJ:
1. APVIENOT nekustamos īpašumus: „Dīķu ceļš”, kadastra numurs 4698 003 0074,
platība 7,3 ha, „Centrs-Kurpnieki”, kadastra numurs 4698 004 0198, platība 2,4 ha un
„Kalnabiļļi”, kadastra numurs 4698 004 0199, platība 3,3 ha, kas atrodas Zebrenes pagastā,
Dobeles novadā un piešķirt jaunizveidotajam īpašumam 13,0 ha platībā, kurš sastāv no trijām
zemes vienībām (lietošanas mērķis – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un
ceļu zemes nodalījuma joslā), nosaukumu „Berku ceļš”.
2. APVIENOT nekustamos īpašumus: „Vanagu ceļš”, kadastra numurs 4698 004 0275,
platība 0,6 ha, un „Rožkalni-Viļņi”, kadastra numurs 4698 001 0086, platība 1,6 ha, kas atrodas
Zebrenes pagastā, Dobeles novadā un piešķirt jaunizveidotajam īpašumam 2,2 ha platībā, kurš
sastāv no divām zemes vienībām (lietošanas mērķis – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā), nosaukumu „Mālkalnu ceļš”.
3. APVIENOT nekustamos īpašumus: „Grenču ceļš”, kadastra numurs 4698 001 0083,
platība 0,3 ha un „Lejnieku ceļš”, kadastra numurs 4698 001 084, platība 0,3 ha, kas atrodas
Zebrenes pagastā, Dobeles novadā un piešķirt jaunizveidotajam īpašumam 0,6 ha platībā, kurš
sastāv no vienas zemes vienības (lietošanas mērķis – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā) nosaukumu „Grenču ceļš”.
4. APVIENOT nekustamos īpašumus: „Beiku ceļš”, kadastra numurs 4698 001 0087,
platība 4,0 ha un „Poču ceļš”, kadastra numurs 4698 004 0207, platība 1,4 ha, kas atrodas
Zebrenes pagastā, Dobeles novadā un piešķirt jaunizveidotajam īpašumam 2,2 ha platībā, kurš
sastāv no divām zemes vienībām (lietošanas mērķis – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā) nosaukumu „Papardes ceļš”.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS
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LATVIJAS REPUBLIKA

DOBELES NOVADA DOME
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv

LĒMUMS
Dobelē
26.09.2013.

Nr.261/11
Par atsevišķu zemesgabalu izveidošanu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Dobeles novada
dome NOLEMJ:
1. IZVEIDOT no nekustamā īpašuma „Centra ceļš” Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, kadastra
Nr.4698 004 0266 ar platību 2,0 ha divus atsevišķus zemesgabalus:
1.1. zemesgabalu „Centra ceļš” Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr.4698 004
0266 ar platību 1,2 ha, nosakot zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
1.2. zemesgabalu ar platību 0,80 ha un pievienot īpašumam „Berku ceļš” Zebrenes
pagastā, Dobeles novadā, nosakot zemes lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
2. IZVEIDOT no nekustamā īpašuma „Priežu ceļš” Zebrenes pagastā, Dobeles novadā,
kadastra Nr. 4698 003 0087 ar platību 3,5 ha divus atsevišķus zemesgabalus:
2.1. zemesgabalu „Meždambju ceļš”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, kadastra
apzīmējums 4698 003 0087, ar platību 1,6 ha, nosakot zemes lietošanas mērķi – zeme
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
2.2. zemesgabalu ar platību 1,9 ha un pievienot īpašumam ar kadastra numuru 4698 003
0080, 1,2 ha platībā, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, un piešķirt jaunizveidotajam
īpašumam, 3,1 ha platībā, kurš sastāv no vienas zemes vienības (lietošanas mērķis – zeme
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā), nosaukumu
„Modri-Stūraiši”.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

10

LATVIJAS REPUBLIKA

DOBELES NOVADA DOME
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv

LĒMUMS
Dobelē
26.09.2013.

Nr.262/11

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.17 „Grozījumi
Dobeles novada pašvaldības 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos
Nr.15 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā”“ apstiprināšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, Euro ieviešanas
kārtības likuma 31.panta trešo daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:

APSTIPRINĀT saistošos noteikumus Nr.17 „Grozījumi Dobeles novada pašvaldības
2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.15 „Par sociālās palīdzības pabalstiem
Dobeles novadā”“ (pielikumā).

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

DOBELES NOVADA DOME
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv

APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes
2013.gada 26.septembra lēmumu Nr.262/11
(protokols Nr.11)

2013.gada 26.septembrī

Saistošie noteikumi Nr.17

Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2009.gada 26.novembra saistošajos
noteikumos Nr.15 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā”
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 35.panta ceturto un piekto daļu un
Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu
Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”
17.punktu un 19.4.apakšpunktu
1.

Izdarīt Dobeles novada pašvaldības 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.15
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā” šādus grozījumus:

1.1. aizstāt saistošo noteikumu 4.1 punktā apzīmējumu un skaitli „Ls 1000,00“ ar skaitli un
vārdu „1422,87 euro“;
1.2. aizstāt saistošo noteikumu 4.2 punktā skaitli un vārdu „90 latiem“ ar skaitli un vārdu
„128,06 euro“;
1.3. aizstāt saistošo noteikumu 6.punktā skaitli un vārdu „90 latus“ ar skaitli un vārdu
„128,06 euro“;
1.4. aizstāt saistošo noteikumu 7.punktā skaitli un vārdu „126 latus“ ar skaitli un vārdu
„179,28 euro“;
1.5. aizstāt saistošo noteikumu 13.1.punktā skaitli un vārdu „144 latus“ ar skaitli un vārdu
„204,89 euro“;
1.6. aizstāt saistošo noteikumu 15.1.punktā skaitli un vārdu „100 latus“ ar skaitli un vārdu
„142,29 euro“;
1.7. aizstāt saistošo noteikumu 15.2.punktā skaitli un vārdu „120 latus“ ar skaitli un vārdu
„170,74 euro“;
1.8. aizstāt saistošo noteikumu 16.1.1.apakšpunktā skaitli un vārdu „144 latiem“ ar skaitli
un vārdu „204,89 euro“;

1.9. aizstāt saistošo noteikumu 16.1.2.apakšpunktā skaitli un vārdu „126 latiem“ ar skaitli
un vārdu „179,28 euro“;
1.10. aizstāt saistošo noteikumu 16.1.3.apakšpunktā skaitli un vārdu „90 latiem“ ar skaitli un
vārdu „128,06 euro“;
1.11. aizstāt saistošo noteikumu 16.2.punktā:
1.11.1. apzīmējumu un skaitli „Ls 5,00“ ar skaitli un vārdu „7,11 euro“;
1.11.2. apzīmējumu un skaitli „Ls 30,00“ ar skaitli un vārdu „42,69 euro“;
1.12. aizstāt saistošo noteikumu 19.punktā apzīmējumu un skaitli „Ls 500,00“ ar skaitli un
vārdu „711,44 euro“;
1.13. aizstāt saistošo noteikumu 20.punktā apzīmējumu un skaitli „Ls 180,00“ ar skaitli un
vārdu „256,12 euro“;
1.14. aizstāt saistošo noteikumu 24.punktā apzīmējumu un skaitli „Ls 15,00“ ar skaitli un
vārdu „21,34 euro“;
1.15. aizstāt saistošo noteikumu 26.punktā apzīmējumu un skaitli „Ls 30,00“ ar skaitli un
vārdu „42,69 euro“;
1.16. aizstāt saistošo noteikumu 29.punktā:
1.16.1. apzīmējumu un skaitli „Ls 60,00“ ar skaitli un vārdu „85,37 euro“;
1.16.2. apzīmējumu un skaitli „Ls 120,00“ ar skaitli un vārdu „170,74 euro“;
1.17. aizstāt saistošo noteikumu 38.punktā apzīmējumu un skaitli „Ls 20,00“ ar skaitli un
vārdu „28,46 euro“;
1.18. aizstāt saistošo noteikumu 42.1.punktā:
1.18.1. apzīmējumu un skaitli „Ls 90,00“ ar skaitli un vārdu „128,06 euro“;
1.18.2. apzīmējumu un skaitli „Ls 150,00“ ar skaitli un vārdu „213,43 euro“;
1.19. aizstāt saistošo noteikumu 42.2.punktā apzīmējumu un skaitli „Ls 175,00“ ar skaitli un
vārdu „249,00 euro“;
1.20. aizstāt saistošo noteikumu 42.3.punktā:
1.20.1. apzīmējumu un skaitli „Ls 45,00“ ar skaitli un vārdu „64,03 euro“;
1.20.2. apzīmējumu un skaitli „Ls 75,00“ ar skaitli un vārdu „106,72 euro“;
1.21. aizstāt saistošo noteikumu 44.1.punktā apzīmējumu un skaitli „Ls 100,00“ ar skaitli un
vārdu „142,29 euro“;
1.22. aizstāt saistošo noteikumu 44.2.punktā apzīmējumu un skaitli „Ls 100,00“ ar skaitli un
vārdu „142,29 euro“.
1.23. aizstāt saistošo noteikumu 53.15.punktā:
1.23.1.gadskaitli „2013.“ ar gadskaitli „2014.“;
1.23.2. apzīmējumu un skaitli „Ls 5000,00“ ar skaitli un vārdu „7114,36 euro“.
2.

Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

Saistošo noteikumu
„Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2009.gada 26.novembra saistošajos
noteikumos Nr.15 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā”“
paskaidrojuma raksts
Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Ievērojot Eiropas Savienības Padomes 2013.gada 9.jūlija
lēmumu par euro ieviešanu Latvijā 2014.gada 1.janvārī,
nodrošināt pašvaldības saistošo noteikumu pielāgošanu euro
ieviešanai.

2. Īss projekta satura izklāsts

Pašvaldības saistošo noteikumu pielāgošana euro ieviešanai.
Latos izteikto skaitlisko vērtību konvertācija uz euro veikta
saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu.

3.Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Nav ietekmes, jo latu aizstāšanai ar euro piemērots Euro
ieviešanas kārtības likuma 6.pants, latu konvertācijā uz euro
izmantots Eiropas Savienības Padomes noteiktais maiņas
kurss no latiem uz euro.

4.Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes

5.Informācija par
Nav ietekmes
administratīvajām procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Priekšsēdētājs

Nav attiecināms

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

DOBELES NOVADA DOME
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv

APSTIPRINĀTI
ar 2009.gada 26.novembra
Dobeles novada domes
lēmumu Nr.217/14
2009.gada 26.novembrī

Saistošie noteikumi Nr.15

Ar grozījumiem:
05.05.2010. Saistošie noteikumi Nr.15 „Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2009.gada
26.novembra Saistošajos noteikumos Nr.15 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā”
25.11.2010. Saistošie noteikumi Nr.35 „Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2009.gada
26.novembra saistošajos noteikumos Nr.15 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā”
27.01.2011. Saistošie noteikumi Nr.4 „Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2009.gada
26.novembra saistošajos noteikumos Nr.15 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā”
28.06.2012. Saistošie noteikumi Nr.8 „Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2009.gada
26.novembra saistošajos noteikumos Nr.15 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā”“
30.08.2012. Saistošie noteikumi Nr.10 „Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2009.gada
26.novembra saistošajos noteikumos Nr.15 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā”“
17.01.2013. Saistošie noteikumi Nr.1 „Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2009.gada
26.novembra saistošajos noteikumos Nr.15 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā”“
17.01.2013. Saistošie noteikumi Nr.1 „Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2009.gada
26.novembra saistošajos noteikumos Nr.15 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā”“

26.09.2013. Saistošie noteikumi Nr.17 „Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2009.gada
26.novembra saistošajos noteikumos Nr.15 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā““
(stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī)

PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTIEM
DOBELES NOVADĀ
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 35.panta ceturto un piekto daļu un
Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu
Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”
17.punktu un 19.4.apakšpunktu
(ar grozījumiem, kas izdarīti 28.06.2012.)

I. Vispārīgie noteikumi
1. Saistošie noteikumi nosaka sociālās palīdzības pabalstu (turpmāk tekstā – pabalsts)
veidus un apmērus, pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību ģimenēm (personām), kuras ir
tiesīgas saņemt šos pabalstus, kā arī lēmumu par pabalstiem apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas
kārtību.

2. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt pašvaldības sociālās palīdzības sistēmu, kas
nodrošinātu finansiālu atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai
nodrošinātu to pamatvajadzības (ēdienu, apģērbu, mājokli, veselības aprūpi un obligāto izglītību)
un veicinātu viņu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.
3. Pabalstus piešķir ģimenei (personai), kura deklarējusi savu dzīvesvietu Dobeles novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā. Personai, kura ir bez mājokļa, vienreizēju materiālu
palīdzību nodrošina pašvaldība, kuras teritorijā persona atrodas.
4. Ja ir apmierināts pamatots pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā
minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta, Sociālais dienests, izvērtējot
ģimenes (personas) ienākumus, no pamatbudžeta ir tiesīgs izmaksāt arī citus pabalstus ģimenes
(personas) pamatvajadzību nodrošināšanai.
4.1 Veicot pašvaldības iedzīvotāju materiālā stāvokļa izvērtēšanu, par īpašumu šo
noteikumu izpratnē nav uzskatāmi: Dobeles novadā reģistrētā zeme, mežs, ēkas, ar kadastrālo
vērtību līdz Ls 1000,00 (1422,87 euro), viena garāža, viens automobilis, motorollers vai
motocikls, kas ir ģimenes (personas) īpašumā, kā arī viens velosipēds un mopēds katram ģimenes
loceklim.
( ar grozījumiem, kas izdarīti 28.06.2012.)
(ar grozījumiem, kas izdarīti 26.09.2013.un stājas spēkā 01.01.2014.)
4.2 Izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, ienākumu summu samazina par 90 latiem
(128,06 euro), ja ģimenei (personai) īpašums pieder ilgāk par 12 mēnešiem un ģimene (persona)
veic kredītmaksājumu par vienīgo iegādāto dzīvokli (dzīvojamo māju), kurā faktiski dzīvo, bet ne
vairāk par noteikto ikmēneša kredītmaksājumu un ģimenei (personai) naudas līdzekļu uzkrājums
nepārsniedz valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru.
(ar grozījumiem, kas izdarīti 25.11.2010.)
(ar grozījumiem, kas izdarīti 27.01.2011.)

(ar grozījumiem, kas izdarīti 26.09.2013.un stājas spēkā 01.01.2014.)
4.3 Ja ģimenes (personas) pamatvajadzības ir apmierinātas pēc šo noteikumu 8.1.-8.3.
apakšpunktos noteikto pabalstu saņemšanas, tad ģimenei (personai) var nepiešķirt šo noteikumu
8.4. – 8.7. apakšpunktos noteiktos pabalstus.
(ar grozījumiem, kas izdarīti 05.05.2010.)

5. Vienojoties ar pabalsta pieprasītāju, pabalstu var izmaksāt naudā vai par pabalsta
summu apmaksāt pakalpojumus (preces), kas nepieciešamas personas vai tās ģimenes locekļu
pamatvajadzību nodrošināšanai.
6. Trūcīga ģimene (persona) ir ģimene (persona), kuras ienākumi uz katru ģimenes locekli
pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 90 latus (128,06 euro).
(ar grozījumiem, kas izdarīti 27.01.2011.)

(ar grozījumiem, kas izdarīti 26.09.2013.un stājas spēkā 01.01.2014.)
7. Maznodrošināta ģimene (persona) ir ģimene (persona), kuras ienākumi uz ģimenes
locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 126 latus (179,28 euro). Atbilstību maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusam izvērtē un piešķir analoģiski trūcīgas ģimenes (personas) statusa
noteikšanai.
(ar grozījumiem, kas izdarīti 05.05.2010.)
(ar grozījumiem, kas izdarīti 27.01.2011.)

(ar grozījumiem, kas izdarīti 26.09.2013.un stājas spēkā 01.01.2014.)

II. Pabalstu veidi
8. Pašvaldībā ir noteikti šādi pabalstu veidi:
8.1. pabalsts garantētā minimālā ienākumu ( turpmāk – GMI ) līmeņa nodrošināšanai;
8.2. dzīvokļa pabalsts;
8.3. vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā;
8.4. veselības pabalsts;
8.5. pabalsts skolēnu ēdināšanai (pusdienas);
8.6. pabalsts vecāku līdzdalības maksājuma segšanai pirmsskolas izglītības iestādē;
8.7. pabalsts izglītībai un audzināšanai;
8.8. pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem;
8.9. pabalsts audžuģimenēm.

III. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai (GMI)
9. GMI līmenis vienai personai tiek noteikts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos
noteiktajam.
(ar grozījumiem, kas izdarīti 17.01.2013.)
10. Pabalstu piešķir ģimenei (personai), kurai noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes
(personas) statusam atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.
11. Pabalstu piešķir, aprēķina un izmaksā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.
11.1 Ja ģimene (persona) saņem GMI pabalstu, slēdzot savstarpēju vienošanos, tajā ietver
maksu par skolēnu ēdināšanu, vecāku maksas par ēdināšanu parāda segšanu pirmsskolas
izglītības iestādē, īri un komunālajiem maksājumiem, veselības aprūpes izdevumu segšanu,
pārtikas un zupas taloniem, dokumentu noformēšanu (pases, algas nodokļu grāmatiņas
saņemšanai).
(ar grozījumiem, kas izdarīti 25.11.2010.)

12. Svītrots
(ar grozījumiem, kas izdarīti 05.05.2010.)

IV. Dzīvokļa pabalsts
13. Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir personām, kuru īpašumā ir dzīvoklis vai kuras ir
noslēgušas īres līgumu par dzīvojamās telpas īrēšanu. Pabalstu piešķir šādām personām:
13.1. vientuļiem pensionāriem un vientuļiem invalīdiem bez apgādniekiem, vienatnē
dzīvojošiem pensionāriem un invalīdiem, kuriem pensijas apmērs nepārsniedz 144 latus (204,89
euro);
(ar grozījumiem, kas izdarīti 27.01.2011.)

(ar grozījumiem, kas izdarīti 26.09.2013.un stājas spēkā 01.01.2014.)
13.2. maznodrošinātām ģimenēm (personām);

13.3. trūcīgām ģimenēm (personām).
14. Pašvaldība piešķir:
14.1. pabalstu kurināmā iegādei;
14.2. pabalstu apkures izdevumu segšanai.
15. Pabalsta apmērs kurināmā iegādei:
15.1. trūcīgām ģimenēm (personām) un maznodrošinātām ģimenēm (personām), vienatnē
dzīvojošiem pensionāriem un invalīdiem pabalsta maksimālais apmērs gadā vienai
mājsaimniecībai ir Ls 100,00 (142,29 euro);
(ar grozījumiem, kas izdarīti 26.09.2013.un stājas spēkā 01.01.2014.)
15.2. vientuļiem pensionāriem un vientuļiem invalīdiem bez apgādniekiem pabalsta
maksimālais apmērs gadā vienai mājsaimniecībai ir Ls 120,00 (170,74 euro).
(ar grozījumiem, kas izdarīti 26.09.2013.un stājas spēkā 01.01.2014.)
16. Pabalsta apmērs apkures izdevumu segšanai:
16.1. pabalstu aprēķina kā starpību:
16.1.1. starp 144 latiem (204,89 euro) un ģimenes (personas) ienākumiem 13.1. punktā
minētajām personām;
(ar grozījumiem, kas izdarīti 27.01.2011.)

(ar grozījumiem, kas izdarīti 26.09.2013.un stājas spēkā 01.01.2014.)
16.1.2. starp 126 latiem (179,28 euro) un ģimenes (personas) ienākumiem 13.2. punktā
minētajām personām;
(ar grozījumiem, kas izdarīti 27.01.2011.)

(ar grozījumiem, kas izdarīti 26.09.2013.un stājas spēkā 01.01.2014.)
16.1.3. starp 90 latiem (128,06 euro) un ģimenes (personas) ienākumiem 13.3. punktā
minētajām personām.
(ar grozījumiem, kas izdarīti 27.01.2011.)

(ar grozījumiem, kas izdarīti 26.09.2013.un stājas spēkā 01.01.2014.)
16.2. Pabalsta apkures izdevumu segšanai minimālais apmērs ir Ls 5,00 (7,11 euro)
mēnesī, maksimālais apmērs ir Ls 30,00 (42,69 euro) mēnesī, bet ne vairāk par aprēķināto
apkures maksājumu.
(ar grozījumiem, kas izdarīti 26.09.2013.un stājas spēkā 01.01.2014.)

V. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā
17. Vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā (stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzami
apstākļi, tai skaitā ģimenes locekļa nāve; gadījums, kad ģimene (persona) nonākusi krīzes
situācijā un daļēji vai pilnībā nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības; no ieslodzījuma vietas
atbrīvotai personai nepieciešamo dokumentu kārtošanai) piešķir ģimenei (personai), neizvērtējot
ģimenes (personas) ienākumus, bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu
sekas, un tikai tajos gadījumos, ja nepienākas cits valsts noteiktais pabalsts vai tas ir nepietiekams
minimālo izdevumu segšanai.
18. Pabalstu piešķir, ja personas iesniegums saņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā no
ārkārtas situācijas rašanās.

19. Pabalstu ārkārtas situācijā stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu
gadījumā piešķir līdz Ls 500,00 (711,44 euro) vienai ģimenei (personai).
(ar grozījumiem, kas izdarīti 26.09.2013.un stājas spēkā 01.01.2014.)
20. Pabalstu apbedīšanai personas nāves gadījumā piešķir līdz Ls 180,00 (256,12 euro)
mirušā ģimenes loceklim (apgādniekam) vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu:
(ar grozījumiem, kas izdarīti 26.09.2013.un stājas spēkā 01.01.2014.)
20.1. pabalsta apmēram jākompensē neatliekamo apbedīšanas pakalpojumu izmaksas
(zārka iegāde, transporta pakalpojumi, apbedīšanas pakalpojumi);
20.2. gadījumā, ja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātā pabalsta summa
nekompensē neatliekamos apbedīšanas izdevumus, pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp
neatliekamajiem apbedīšanas izdevumiem un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksāto
pabalsta summu.
21. Gadījumā, ja mirusi persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta Dobeles novada
administratīvajā teritorijā un kurai nav apgādnieku vai personas, kas uzņemtos apbedīšanu,
Dobeles novada Sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests) slēdz līgumu ar fizisku
vai juridisku personu par šī pakalpojuma organizēšanu un sedz ar apbedīšanu saistītos izdevumus.
22. Pabalsts uzturam (zupas virtuvei un pārtikas iegādei) ārkārtas situācijā tiek piešķirts
ģimenes (personas) pamatvajadzību nodrošināšanai. Tiesības saņemt pabalstu uzturam ir
ģimenēm (personām), kurām objektīvu apstākļu dēļ ir ierobežotas vai nav iespējas saņemt
pietiekamu uzturu un ģimene (persona) nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības.
23. Pabalsta saņemšanai Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un jāuzrāda personu
apliecinošs dokuments.
24. Pabalsta uzturam apmērs ir Ls 15,00 (21,34 euro) mēnesī vienai personai un tiek
piešķirts ne vairāk kā septiņus mēnešus kalendārajā gadā.
(ar grozījumiem, kas izdarīti 26.09.2013.un stājas spēkā 01.01.2014.)
25. No ieslodzījuma vietas atbrīvotai personai nepieciešamo dokumentu kārtošanai, ir
tiesības saņemt vienreizēju pabalstu. Pabalsta saņemšanai persona iesniedz Sociālajā dienestā
iesniegumu un izziņu no Ieslodzījuma vietu pārvaldes par atbrīvošanu.
26. Pabalsts tiek piešķirts Ls 30,00 (42,69 euro) apmērā. Gadījumā, ja Sociālajam
dienestam ir pamatotas šaubas par to, vai persona piešķirto pabalstu izmantos 25.punktā
paredzētajam mērķim, pakalpojuma nodrošināšana un apmaksa tiek veikta ar Sociālā dienesta
starpniecību.
(ar grozījumiem, kas izdarīti 26.09.2013.un stājas spēkā 01.01.2014.)

VI. Veselības pabalsts
27. Tiesības saņemt pabalstu ir trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām).
28. Pabalsts paredzēts recepšu medikamentu iegādei un pacienta iemaksu segšanai.
(ar grozījumiem, kas izdarīti 28.06.2012.)

29. Pabalsta maksimālais apmērs ir Ls 60,00 (85,37 euro) kalendārajā gadā vienai
personai, bet ne vairāk kā Ls 120,00 (170,74 euro) ģimenei.
(ar grozījumiem, kas izdarīti 26.09.2013.un stājas spēkā 01.01.2014.)
30. Pabalsta saņemšanai persona iesniedz iztikas līdzekļu deklarāciju un izdevumus
apliecinošus dokumentus ar personas rekvizītiem, kā arī recepšu kopijas.

(ar grozījumiem, kas izdarīti 05.05.2010.)

VII. Pabalsts skolēnu ēdināšanai (pusdienas)
31. Tiesības saņemt pabalstu ir trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), kuru
bērni apmeklē vispārējās izglītības iestādes.
(ar grozījumiem, kas izdarīti 05.05.2010.)

32. Izslēgts
(ar grozījumiem, kas izdarīti 25.11.2010.)

33. Pabalsta izmaksa tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu kārtībā, apmaksājot
pakalpojumu sniedzēju iesniegtos rēķinus.

VIII. Pabalsts vecāku līdzdalības maksājuma segšanai pirmsskolas izglītības iestādē
34. Tiesības saņemt pabalstu ir trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām).
35. Izslēgts
(ar grozījumiem, kas izdarīti 25.11.2010.)

36. Pabalsta izmaksa tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu kārtībā saskaņā ar iesniegto
rēķinu.

IX. Pabalsts izglītībai un audzināšanai
37. Tiesības saņemt pabalstu ir trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām).
38. Pabalsts tiek piešķirts Ls 20,00 (28,46 euro) apmērā katram nepilngadīgajam bērnam
vienu reizi gadā.
(ar grozījumiem, kas izdarīti 26.09.2013.un stājas spēkā 01.01.2014.)
39. Pabalsts izlietojams šādām vajadzībām:
39.1. mācību grāmatu, kancelejas preču un citu ar mācībām saistītu izdevumu apmaksai;
39.2. bērnam nepieciešamā apģērba, apavu iegādei.
40. Gadījumā, ja Sociālajam dienestam ir pamatotas šaubas par to, vai pabalsts tiks
izmantots paredzētajam mērķim, pabalsta izmaksa tiek veikta ar Sociālā dienesta starpniecību,
iegādājoties nepieciešamos līdzekļus, kas minēti 39.punktā.

X. Pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc ārpusģimenes
aprūpes beigšanās
41. Pabalstu piešķir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja bērns turpina mācīties,
neizmantotās garantijas tiek saglabātas visu mācību laiku, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma
sasniegšanai.
42. Pabalsta apmēri:
42.1. pastāvīgās dzīves uzsākšanai - Ls 90,00 (128,06 euro), invalīdiem kopš bērnības Ls 150,00 (213,43 euro), izmaksā vienu reizi pēc pilngadības sasniegšanas;
(ar grozījumiem, kas izdarīti 26.09.2013.un stājas spēkā 01.01.2014.)

42.2. sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei Ls 175,00 (249,00 euro), izmaksā
vienu reizi vai par šo summu izsniedz sadzīves priekšmetus un mīksto inventāru;
(ar grozījumiem, kas izdarīti 26.09.2013.un stājas spēkā 01.01.2014.)
42.3. pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai - Ls 45,00 (64,03 euro); invalīdiem kopš
bērnības – Ls 75,00 (106,72 euro) mēnesī, izmaksā katru mēnesi, ja bērns nepārtraukti turpina
mācības vispārējās vidējās vai profesionālās izglītības iestādē, vai ja bērns nepārtraukti turpina
studijas augstskolā vai koledžā un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos
noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības programmu.
(ar grozījumiem, kas izdarīti 26.09.2013.un stājas spēkā 01.01.2014.)
42.4. pilngadību sasniegušam bērnam pašvaldība sedz ar dzīvojamās telpas īri saistītos
ikmēneša izdevumus līdz dzīvojamās telpas piešķiršanai.
XI. Pabalsts audžuģimenēm
43. Pabalstu piešķir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
44. Pabalsta apmēri:
44.1. pabalsts bērna uzturam – Ls 100,00 (142,29 euro), izmaksā katru mēnesi;
(ar grozījumiem, kas izdarīti 26.09.2013.un stājas spēkā 01.01.2014.)
44.2. pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei – Ls 100,00 (142,29 euro), izmaksā
vienu reizi.
(ar grozījumiem, kas izdarīti 26.09.2013.un stājas spēkā 01.01.2014.)

XII. Pabalstu piešķiršanas kārtība
45. Pabalsta pieprasīšanai persona vēršas Sociālajā dienestā, iesniedzot rakstveida
iesniegumu, kurā norādīts nepieciešamais sociālās palīdzības pabalsta veids, un aizpilda noteikta
parauga iztikas līdzekļu deklarāciju, pievienojot nepieciešamos dokumentus.
46. Sociālā dienesta sociālā darba speciālists, pēc pabalsta pieprasītāja iesnieguma
saņemšanas, 10 darbdienu laikā novērtē personas, ģimenes (laulāto, personu, kurām ir kopēji
izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī) ienākumus un materiālo stāvokli, apmeklē
ģimeni (personu) dzīvesvietā, sastāda dzīvesvietas apsekošanas aktu un pieņem lēmumu.“
(ar grozījumiem, kas izdarīti 28.06.2012.)
(ar grozījumiem, kas izdarīti 30.08.2012.)

47. Lēmumu par šo noteikumu 19.punktā minētā pabalsta piešķiršanu pieņem Sociālā
dienesta komisija.
ar grozījumiem, kas izdarīti 28.06.2012.)
48. Izslēgts
(ar grozījumiem, kas izdarīti 25.11.2010.)

49. Sociālā dienesta komisija un sociālā darba speciālists pēc lēmuma pieņemšanas
informē personu par pieņemto lēmumu, bet atteikuma gadījumā rakstveidā trīs darba dienu laikā
informē par atteikuma iemeslu, kā arī lēmuma apstrīdēšanas (pārsūdzēšanas) termiņus un kārtību.
(ar grozījumiem, kas izdarīti 28.06.2012.)

XIII. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
50. Sociālā dienesta komisijas un sociālā darba speciālista pieņemto lēmumu var apstrīdēt
Dobeles novada domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
(ar grozījumiem, kas izdarīti 28.06.2012.)

51. Dobeles novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas
tiesu namā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

XIV. Nobeiguma noteikumi
52. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā
„Zemgale”.
53. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:
53.1. Bērzes pagasta padomes 2009.gada 17.februāra saistošie noteikumi Nr.3 „Par
sociālās palīdzības piešķiršanu Bērzes pagasta iedzīvotājiem”;
53.2. Zebrenes pagasta padomes 2004.gada 9.novembra saistošie noteikumi Nr.4 „Par
Zebrenes pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu veidiem un piešķiršanas kārtību”;
53.3. Naudītes pagasta padomes 2007.gada 6.marta saistošie noteikumi Nr.7 „Par sociālās
palīdzības pabalstu Naudītes pagastā”;
53.4. Krimūnu pagasta padomes 2009.gada 29.aprīļa saistošie noteikumi Nr.1 „Par
pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”;
53.5. Krimūnu pagasta padomes 2009.gada 29.aprīļa saistošie noteikumi Nr.2 „Par
pašvaldības pabalstiem”;
53.6. Auru pagasta padomes 2008.gada 29.maija saistošie noteikumi Nr.6 „Par Auru
pagasta pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu veidiem”;
53.7. Annenieku pagasta padomes 2008.gada 29.janvāra saistošie noteikumi Nr.2 „Par
Annenieku pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu veidiem un piešķiršanas kārtību”;
53.8. Penkules pagasta padomes 2009.gada 26.februāra saistošie noteikumi Nr.2 "Par
sociālās palīdzības pabalstiem'';
53.9. Penkules pagasta padomes 2009.gada 26.februāra saistošie noteikumi Nr.3 „Par
materiālo atbalstu Penkules pagasta pašvaldībā'';
53.10. Dobeles pagasta padomes 2009.gada 30.aprīļa saistošie noteikumi Nr.6 „Par
sociālo palīdzību Dobeles pagastā”;
53.11. Bikstu pagasta padomes 2009.gada 13.februāra saistošie noteikumi Nr.2 „Par
Bikstu pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu veidiem un piešķiršanas kārtību”;
53.12. Bikstu pagasta padomes 2009.gada 13.februāra saistošie noteikumi Nr.4 „Par
materiālo atbalstu Bikstu pagasta pašvaldībā";
53.13. Jaunbērzes pagasta padomes 2009.gada 19.februāra saistošie noteikumi Nr.2
„Jaunbērzes pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu veidi un piešķiršanas kārtība”;
53.14. Dobeles pilsētas domes 2005.gada 26.maija saistošie noteikumi Nr.2 „Par
pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”.

53.15. 2013. (2014.) gadā, veicot pašvaldības iedzīvotāju materiālā stāvokļa izvērtēšanu
saistošo noteikumu VII un VIII nodaļā noteikto pabalstu piešķiršanai, par īpašumu šo noteikumu
izpratnē nav uzskatāmi nekustamie īpašumi, kuru kopējā kadastrālā vērtība nepārsniedz Ls
5000,00 (7114,36 euro) kā arī kustamā reģistrētā manta.
(ar grozījumiem, kas izdarīti 17.01.2013.)
(ar grozījumiem, kas izdarīti 26.09.2013.un stājas spēkā 01.01.2014.)

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

DOBELES NOVADA DOME
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv

LĒMUMS
Dobelē
26.09.2013.

Nr.263/11

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.18 „Grozījumi
Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 23.septembra saistošajos noteikumos
Nr.27 „Kārtība, kādā Dobeles novada pašvaldība sedz transporta izdevumus
izglītības iestāžu izglītojamajiem ”“ apstiprināšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, Euro ieviešanas
kārtības likuma 31.panta trešo daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:

APSTIPRINĀT saistošos noteikumus Nr.18 „Grozījumi Dobeles novada pašvaldības
2010.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.27 „Kārtība, kādā Dobeles novada pašvaldība
sedz transporta izdevumus izglītības iestāžu izglītojamajiem ”“ (pielikumā).

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

DOBELES NOVADA DOME
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv

APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes
2013.gada 26.septembra lēmumu Nr.263/11
(protokols Nr.11)

2013.gada 26.septembrī

Saistošie noteikumi Nr.18

Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 23.septembra
saistošajos noteikumos Nr.27 „Kārtība, kādā Dobeles novada pašvaldība
sedz transporta izdevumus izglītības iestāžu izglītojamajiem”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 21.punktu,
Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumu Nr.872
„Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot
braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos”
12.punktu

1.

Izdarīt Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.27
„Kārtība, kādā Dobeles novada pašvaldība sedz transporta izdevumus izglītības iestāžu
izglītojamajiem ” šādus grozījumus:
1.1. aizstāt saistošo noteikumu 2.3.punktā apzīmējumu un skaitli „Ls 0,035“ ar skaitli un
vārdu „0,05 euro“.
1.2. aizstāt saistošo noteikumu 4.2.1 punktā tekstu „LVL 2 (divi lati)“ ar skaitli un vārdu „3,00
euro“.

2.

Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

Saistošo noteikumu
„Grozījums Dobeles novada pašvaldības2010.gada 23.septembra
saistošajos noteikumos Nr.27 „Kārtība, kādā Dobeles novada pašvaldība
sedz transporta izdevumus izglītības iestāžu izglītojamajiem”“
paskaidrojuma raksts
Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Ievērojot Eiropas Savienības Padomes 2013.gada 9.jūlija
lēmumu par euro ieviešanu Latvijā 2014.gada 1.janvārī,
nodrošināt pašvaldības saistošo noteikumu pielāgošanu euro
ieviešanai.

2. Īss projekta satura izklāsts

Pašvaldības saistošo noteikumu pielāgošana euro ieviešanai.
Latos izteikto skaitlisko vērtību konvertācija uz euro veikta
saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu, ievērojot
šā likuma 32.pantā noteikto.

3.Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Nav ietekmes, jo latu aizstāšanai ar euro piemērots Euro
ieviešanas kārtības likuma 6.pants, latu konvertācijā uz euro
izmantots Eiropas Savienības Padomes noteiktais maiņas
kurss no latiem uz euro.

4.Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes

5.Informācija par
Nav ietekmes
administratīvajām procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Priekšsēdētājs

Nav attiecināms

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

DOBELES NOVADA DOME
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv

APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes
2010.gada 23.septembra
lēmumu Nr.256/15
(protokols Nr.15)
Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 23.septembra

saistošie noteikumi Nr.27
Ar grozījumiem:
� 20.12.2012.

Saistošie noteikumi Nr.15 „Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2012.gada 23.septembra
saistošajos noteikumos Nr.27 „Kārtība, kādā Dobeles novada pašvaldība sedz transporta izdevumus
vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem””
� 30.05.2013. Saistošie noteikumi Nr.8 „Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2012.gada 23.septembra
saistošajos noteikumos Nr.27 „Kārtība, kādā Dobeles novada pašvaldība sedz transporta izdevumus
vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem””
� 26.09.2013. Saistošie noteikumi Nr.18 „Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2010.gada

23.septembra saistošajos noteikumos Nr.27 „Kārtība, kādā Dobeles novada pašvaldība sedz
transporta izdevumus izglītības iestāžu izglītojamajiem““ (stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī)
„Kārtība, kādā Dobeles novada pašvaldība sedz transporta izdevumus
izglītības iestāžu izglītojamajiem”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 21.punktu,
Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumu Nr.872
„Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot
braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos”
12. punktu
1. Vispārējie jautājumi
1.1.

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Dobeles novada pašvaldība (turpmāk –
pašvaldība) sedz transporta izdevumus vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās
izglītības, profesionālās un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem
(turpmāk tekstā – izglītojamie), kuri iegūst izglītību Dobeles novada pašvaldības izglītības
iestādēs.
(ar grozījumiem, kas izdarīti 30.05.2013.)

1.2.

Pašvaldība nesedz transporta izdevumus:
1.2.1. izglītojamajiem maršrutos, kuros tiek nodrošināts pašvaldības transports
izglītojamo pārvadājumiem;
1.2.2. izglītojamo pārvadājumiem brīvdienās, svētku dienās, izglītojamo brīvdienās, kā
arī dienās, kad mācības skolā nenotiek;
(ar grozījumiem, kas izdarīti 30.05.2013.)

1.2.3. Dobeles pilsētas teritorijā dzīvojošajiem izglītojamajiem, kuri iegūst izglītību
Dobeles pilsētas izglītības iestādēs.

2.1.

2.2.

2. Transporta izdevumu segšanas kārtība
Izglītojamajiem ir tiesības saņemt transporta izdevumu kompensāciju 100% apmērā par
braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ, ja tie
izmanto sabiedrisko transportu, kas pārvadā pasažierus reģionālajā starppilsētu nozīmes
maršrutā vai reģionālajā vietējās nozīmes maršrutā.
Izglītojamajiem sabiedriskā transporta izdevumu kompensācijām tiek noteikti šādi
kompensāciju veidi:
2.2.1. SIA „Dobeles autobusu parks” autobusos – elektronisko viedkaršu (turpmāk
tekstā – e-talons);
(ar grozījumiem, kas izdarīti 20.12.2012.)

2.2.2. pārējo sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju autobusos – biļešu sistēma.
2.3.

Izglītojamajiem ir tiesības saņemt transporta izdevumu kompensāciju, ja izglītojamā
vecāki veic izglītojamā nogādāšanu līdz izglītības iestādei un atpakaļ, izmantojot
personīgo transportu maršrutos, kuros nekursē sabiedriskais transports vai nekursē
atbilstošajos laikos, kā arī, ja attiecīgajos maršrutos netiek nodrošināts pašvaldības
transports izglītojamo pārvadājumiem un attālums no dzīvesvietas līdz tuvākajai
sabiedriskā transporta pieturai vai tuvākai novada izglītības iestādei ir vairāk par 3
kilometriem. Kompensācijas apmērs tiek aprēķināts, reizinot izglītības iestādes apmeklēto
dienu skaitu mēnesī ar Ls 0,035 (0,05 euro) un kilometru skaitu dienā.
(ar grozījumiem, kas izdarīti 26.09.2013.un stājas spēkā 01.01.2014.)

3. Svītrots
(ar grozījumiem, kas izdarīti 20.12.2012.)

4. Transporta izdevumu kompensēšanas kārtība
4.1.

Uzsākot mācību gadu vai mācību gada laikā iestājoties izglītības iestādē, izglītojamo
vecāki vai personas, kas viņus aizstāj (turpmāk – vecāki) Dobeles novada attiecīgajā
pagasta pārvaldē (ja izglītojamā dzīvesvieta atrodas ārpus Dobeles pilsētas teritorijas) vai
Dobeles novada Izglītības pārvaldē (ja izglītojamā dzīvesvieta atrodas Dobeles pilsētā vai
ārpus Dobeles novada administratīvās teritorijas) iesniedz aizpildītu iesnieguma veidlapu
par viena kompensācijas veida saņemšanu:

4.1.1.

sabiedriskā transporta izmaksu kompensācijas saņemšanai, ja nokļūšanai
izglītības iestādē un atpakaļ tiek izmantoti noteikumu 2.2.2.apakšpunktā noteikto
sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju autobusi (1.pielikums);

4.1.2.

personīgā transporta izmaksu kompensācijas saņemšanai, ja nokļūšanai izglītības
iestādē un atpakaļ tiek izmantots personīgais transports maršrutos, kuros nekursē
sabiedriskais transports vai nekursē atbilstošajos laikos, kā arī, ja attiecīgajos
maršrutos netiek nodrošināts pašvaldības transports izglītojamo pārvadājumiem un
attālums no dzīvesvietas līdz tuvākajai sabiedriskā transporta pieturai vai tuvākai
novada izglītības iestādei ir vairāk par 3 kilometriem (2.pielikums).

4.2.

Izglītojamo, kuri nokļūšanai izglītības iestādē un atpakaļ izmanto SIA „Dobeles autobusu
parks” sniegtos pakalpojumus, likumiskie pārstāvji vai pilngadīgi izglītojamie izglītības
iestādē
iesniedz
INDIVIDUĀLO
PIETEIKUMU
PERSONALIZĒTĀS
VIEDKARTES (e–talona) SAŅEMŠANAI (turpmāk tekstā – pieteikums) (3.pielikums).
(ar grozījumiem, kas izdarīti 20.12.2012.)

4.2.1 Ja e-talons nozaudēts, nolaupīts vai citu iemeslu dēļ nav izglītojamā rīcībā, vai tas ticis
bloķēts tā derīguma termiņa laikā vai nav tehniskā vai lietošanas kārtībā izglītojamā
vainas dēļ, jauna e-talona saņemšanai izglītojamā likumiskais pārstāvis vai pilngadīgi

izglītojamie maksā jauna e-talona saņemšanas maksu LVL 2 (divi lati) (3,00 euro)
apmērā, tai skaitā pievienotās vērtības nodokli, par jauna e-talona izgatavošanu. Ja maksa
par jauna e-talona izgatavošanu netiek samaksāta, Izglītojamajam neizsniedz jaunu etalonu.”
(ar grozījumiem, kas izdarīti 20.12.2012.)
(ar grozījumiem, kas izdarīti 26.09.2013.un stājas spēkā 01.01.2014.)

4.3.

Viena izglītojamā transporta izdevumu segšanai atļauts saņemt tikai vienu no
kompensācijas veidiem.

4.4.

Sabiedriskā transporta izmaksu kompensācijas saņemšanai izglītojamo vecāki līdz
katra mēneša 7.datumam Dobeles novada attiecīgajā pagasta pārvaldē (ja izglītojamā
dzīvesvieta atrodas ārpus Dobeles pilsētas teritorijas) vai Dobeles novada Izglītības
pārvaldē (ja izglītojamā dzīvesvieta atrodas Dobeles pilsētā vai ārpus Dobeles novada
administratīvās teritorijas) iesniedz:

4.4.1.

izziņu par izglītības iestādes apmeklējumu iepriekšējā mēnesī (4.pielikums);

4.4.2.

braukšanas biļetes, pielīmētas uz lapas hronoloģiskā secībā, norādot maršrutu un
transporta izmaksu kopējo summu.

4.5.

Personīgā transporta izmaksu kompensācijas saņemšanai izglītojamo vecāki līdz katra
mēneša 7.datumam Dobeles novada attiecīgajā pagasta pārvaldē (ja izglītojamā
dzīvesvieta atrodas ārpus Dobeles pilsētas teritorijas) vai Dobeles novada Izglītības
pārvaldē (ja izglītojamā dzīvesvieta atrodas Dobeles pilsētā vai ārpus Dobeles novada
administratīvās teritorijas) iesniedz izziņu par izglītības iestādes apmeklējumu iepriekšējā
mēnesī (4.pielikums).

4.6. Noteikumu 4.2.punktā noteikto e-talonu saņemšanai iesniegtos pieteikumus nekavējoši
apkopo un tajos norādīto informācijas patiesumu pārbauda izglītības iestāde, un kopā ar
maksājumu apliecinošu dokumentu (jauna e-talona saņemšanai saskaņā ar Noteikumu
4.2.1punktu) iesniedz Dobeles novada Izglītības pārvaldei (turpmāk tekstā – pārvalde). (ar
grozījumiem, kas izdarīti 20.12.2012.)

4.7.

Pārvalde 2 (divu) nedēļu laikā no Pieteikuma saņemšanas nodrošina e-talona vai
Noteikumu ar 4.2.1 punktā noteiktā jauna e-talona pasūtīšanu, saņemšanu un nodošanu
izglītības iestādei, kura savukārt nodrošina e-talonu izsniegšanu izglītojamajiem”
(ar grozījumiem, kas izdarīti 20.12.2012.).

4.8.

4.9.

E- talona izgatavošanas laikā izglītojamie SIA „Dobeles autobusus parks” autobusos
izmanto biļešu sistēmu.
(ar grozījumiem, kas izdarīti 20.12.2012.).
Noteikumu 4.1.1. un 4.1.2.apakšpunktos noteikto kompensāciju saņemšanai iesniegtos
vecāku iesniegumus un tajos norādītās informācijas patiesumu pārbauda pagasta pārvalde
vai izglītības pārvalde, un kopā ar iesnieguma 4.4.1., 4.4.2. vai 4.5. apakšpunktos
minētajiem pielikumiem līdz katra mēneša 10.datumam iesniedz Dobeles novada
pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļā apmaksai.

4.10. Aprēķinus par kompensācijas apmēru un kompensācijas izmaksu iesnieguma veidlapā
norādītai personai līdz katra mēneša pēdējai darba dienai veic Dobeles novada pašvaldības
Finanšu un grāmatvedības nodaļa.
4.11. Ja izglītojamais mācību procesa laikā uzturas internātā, transporta izdevumi tiek
kompensēti par braucieniem nedēļas pirmajā mācību dienā līdz izglītības iestādei un
pēdējā nedēļas mācību dienā atpakaļ līdz dzīvesvietai.
5. Noslēguma jautājums
5.1.

Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Dobeles novada pašvaldības
2010.gada 12.janvāra saistošie noteikumi Nr.2 „Kārtība, kādā Dobeles novada pašvaldība

sedz transporta izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu
izglītojamajiem”.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

DOBELES NOVADA DOME
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv

LĒMUMS
Dobelē
26.09.2013.

Nr.264/11

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19
„Par Dobeles novada pašvaldības nodevām“ apstiprināšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu Dobeles novada dome
NOLEMJ:
APSTIPRINĀT saistošos noteikumus Nr.19 „Par Dobeles novada pašvaldības nodevām“
(pielikumā).

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

DOBELES NOVADA DOME
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv

APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada
domes 2013.gada
26.septembra lēmumu
Nr.264/11
Saistošie noteikumi Nr.19

2013.gada 26.septembrī

Par Dobeles novada pašvaldības nodevām
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo
daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta
pirmās daļas 1.,2.,4.,5.,7.,9.,10.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka Dobeles novada pašvaldības nodevu (turpmāk – nodeva) objektus,
likmes, nodevu maksāšanas kārtību un nodevu maksātājus, kā arī personas, kuras atbrīvotas no
nodevas samaksas vai kurām piešķirti atvieglojumi.
2. Nodevas iemaksājamas Dobeles novada pašvaldības( turpmāk – pašvaldības) pamatbudžetā pirms
dokumenta, atļaujas vai pakalpojuma saņemšanas, ja šajos noteikumos nav noteikta cita kārtība.
3. Nodevu iekasēšanas un izlietošanas kārtību kontrolē pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļa.
II. Nodeva par pašvaldības oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu
4. Objekti un nodevu likmes:
4.1. pašvaldības institūciju sēžu protokolu izraksti, lēmumi, ja tie tiek pieprasīti atkārtoti – 3,00
euro;
4.2.
pašvaldības institūciju sēžu protokolu izrakstu, lēmumu apliecinātas kopijas vai izraksti no
arhīva – 4,00 euro;
4.3. izziņa no pašvaldības arhīva – 4,00 euro;
4.4. izziņa par nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem vai lietošanas mērķi –3,00 euro;
4.5.
izziņa par lauksaimniecības produkcijas ražošanai izmantojamo zemi (akcīzes nodokļa
atmaksai) – 4,00 euro;
4.6. izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa samaksu –3,00 euro;
4.7. būvvaldes izziņa par būvju stāvokli – 7,00 euro;
4.8. dzimtsarakstu nodaļas arhīva izziņa (arī izziņa par reģistra neesamību arhīvā) – 4,00 euro;
4.9. citas izziņas – 3,00 euro;
4.10. atļauja būvmateriālu, kurināmā u.c. materiālu īslaicīgai (līdz 30 dienām) novietošanai
pašvaldībai piederošā teritorijā ielu sarkano līniju robežās – 7,00 euro;
4.11. atļauja par servisa ceļa zīmju uzstādīšanu ielu sarkano līniju robežās (par vienu gadu) – 10,00
euro;
4.12. akts par ēku un būvju pieņemšanu ekspluatācijā:
4.12.1. mazstāvu dzīvojamās mājas, dārza mājas (vasarnīcas) – 11,00 euro;
4.13.2. saimniecības ēkas, garāžas u.c. palīgceltnes – 7,00 euro;

4.13.3. daudzstāvu dzīvojamās ēkas – 14,00 euro;
4.13.4. darījumu un sabiedrisko iestāžu ēkas – 14,00 euro;
4.13.5. ražošanas ēkas – 14,00 euro;
4.13.6. inženierkomunikāciju tīklu un inženierbūvju izbūve, rekonstrukcija, renovācija, nojaukšana
(demontāža) – 11,00 euro;
4.13.7. dzīvoklis, pārveidots saimnieciskajai darbībai – 11,00 euro;
4.13.8. dzīvojamo māju teritorijas labiekārtošana (žoga izbūve, u.c.) – 7,00 euro;
4.14. rakšanas darbu atļauja (rokot dziļāk par 0,3 m):
4.14.1. maģistrālajās ielās – 14,00 euro;
4.14.2. maģistrālo ielu trotuāros – 11,00 euro;
4.14.3. vietējās nozīmes ielās – 11,00 euro;
4.14.4. vietējās nozīmes ielu trotuāros – 7,00 euro;
4.14.5. pārējā teritorijā – 7,00 euro;
4.15. rakšanas darbu atļauja sakarā ar termiņa izmaiņām:
4.15.1. maģistrālajās ielās – 7,00 euro;
4.15.2. maģistrālo ielu trotuāros – 5,00 euro;
4.15.3. vietējās nozīmes ielās – 5,00 euro;
4.15.4. vietējās nozīmes ielu trotuāros un pārējā teritorijā – 4,00 euro.
4.16. Nodevas maksā personas, kuras saņem attiecīgos dokumentus.
4.17. Nodeva netiek iekasēta no personām, par kurām pieņemti pašvaldības institūciju lēmumi un
kurām tie protokola izraksta vai lēmuma veidā tiek izsniegti.
4.18. No 4.1. punktā, 4.13.2. un 4.13.8.apakšpunktos minētās nodevas samaksas atbrīvo politiski
represētas personas, 1. un 2.grupas invalīdus, trūcīgas un maznodrošinātas personas, kā arī
valsts pārvaldes institūcijas un pašvaldības budžeta iestādes.
III. Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās
5. Nodevas likme par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās ir 14,00 euro dienā.
6. Nodevas maksātāji ir personas, kuras rīko izklaidējoša rakstura pasākumus publiskās vietās
pašvaldības teritorijā.
7. No nodevas samaksas atbrīvo piemiņas pasākumu organizatorus, kuru rīkotā publiskā pasākuma
veids un mērķis atbilst piemiņas dienas raksturam, kā arī citu nekomerciāla rakstura izklaides
pasākumu (labdarības pasākumi ar ziedojumiem, garīgās mūzikas koncerti u.c.) organizatorus, ja
tie normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņēmuši atļauju šādu pasākumu norisei, un pašvaldības
institūcijas, kuras organizē pasākumus novada publiskajās vietās.
IV. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās
8. Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās likme fiziskai personai, kurai atbilstoši nodokļu jomu
reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, par vienu ielu
tirdzniecības vietu, tirgojot:
8.1. pašu ražoto lauksaimniecības produkciju:
8.1.1. izmantošanai pārtikā paredzētos augkopības produktus, lopkopības produktus, svaigus zvejas
produktus – 1,00 euro dienā vai 14,00 euro mēnesī;
8.1.2. biškopības produktus – 1,00 euro dienā vai 14,00 euro mēnesī;
8.1.3. grieztos ziedus, zarus, no tiem gatavotus izstrādājumus – 0,70 euro dienā vai 10,00 euro
mēnesī;
8.1.4. Ziemassvētkiem paredzētus nocirstus vai podos augošus dažādu sugu skuju kokus – 7,00 euro
dienā;
8.1.5. puķu un dārzeņu stādus, dēstus, sīpolus, gumus, ziemcietes un sēklas – 3,00 euro dienā;
8.1.6. augļu koku un ogulāju stādus, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriālu – 4,00 euro dienā;
8.1.7. mājas apstākļos ražotus pārtikas produktus no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas,- 3,00
euro dienā;
8.2. mežu reproduktīvo materiālu (sēklas, sējeņi, stādi, mežeņi un augu daļas, kas paredzētas meža
atjaunošanai) – 3,00 euro dienā;
8.3. savvaļas ogas, sēnes, augļus, riekstus, savvaļas ziedus – 1,00 euro dienā;
8.4. pašu iegūtus svaigus zvejas produktus, medījamos dzīvniekus vai to gaļu – 2,00 euro dienā;

8.5. lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvniekus – 2,00 euro dienā;
8.6. lietotas personiskās mantas (izņemot autortiesību vai blakustiesību objektus, kas reproducēti
personiskām vajadzībām) – 2,00 euro dienā.
9. Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās likme juridiskai vai fiziskai personai, kura reģistrējusi
saimniecisko darbību, par vienu ielu tirdzniecības vietu:
9.1. tirgojot:
9.1.1. pašu ražoto lauksaimniecības produkciju, kā arī no tās iegūtos pārstrādes produktus – 2,00 euro
dienā;
9.1.2. pašu ražoto pārtikas produkciju – 3,00 euro dienā;
9.1.3. rūpnieciski ražotas pārtikas preces – 5,00 euro dienā;
9.1.4. rūpnieciski ražotas nepārtikas preces – 5,00 euro dienā;
9.1.5. pašu iegūtus svaigus zvejas produktus un medījamos dzīvniekus vai to gaļu - 4,00 euro dienā;
9.1.6. biškopības produktus – 2,00 euro dienā vai 20,00 euro mēnesī;
9.1.7. iepirktus ziedus – 4,00 euro dienā;
9.1.8. pašu izgatavotus mākslas priekšmetus, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumus,
spēles – 2,00 euro dienā;
9.1.9. Ziemassvētkiem paredzētus nocirstus vai podos augošus dažādu sugu skuju kokus – 8,00 euro
dienā;
9.1.10. mežu reproduktīvo materiālu (sēklas, sējeņi, stādi, mežeņi un augu daļas, kas paredzētas meža
atjaunošanai) – 4,00 euro dienā;
9.1.11. bezalkoholiskos dzērienus un karstās uzkodas – 3,00 euro dienā;
9.1.12. alu un citus alkoholiskos dzērienus – 28,00 euro dienā;
9.1.13. tabakas izstrādājumus – 28,00 euro dienā;
9.1.14. saldējumu no speciālām iekārtām – 2,00 euro dienā;
9.1.15. loterijas biļetes – 7,00 euro dienā;
9.1.16. galda spēles un spēles- 14,00 euro dienā.
9.2. sniedzot sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus – 7,00 euro dienā.
10. Nodevas likme mēnesī:
10.1. par tirdzniecību novietnēs ar:
10.1.1. alu – 42,00 euro;
10.1.2. citiem alkoholiskiem dzērieniem – 71,00 euro;
10.1.3. citām precēm – 28,00 euro;
10.2. par sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu novietnēs – 28,00 euro.
11. Ja persona veic tirdzniecību vienā tirdzniecības vietā ar dažāda sortimenta precēm, tad nodevas
apmērs tiek noteikts pēc augstākās nodevas likmes.
12. No nodevas samaksas par tirdzniecību publiskās vietās tiek atbrīvotas šādas personas: pensionāri,
1. un 2. grupas invalīdi, trūcīgas un maznodrošinātas personas, kuras tirgo šo noteikumu 8.1.2.,
8.1.3., 8.1.5., 8.3., 8.6. apakšpunktos minēto produkciju, kā arī fiziskas personas, kuras tirgo
mežos un pļavās vāktās veltes - ogas, sēnes, augļus, riekstus, savvaļas ziedus un kuras
reģistrējušās Valsts ieņēmumu dienestā kā patentmaksas maksātājas.
13. Nodevu nemaksā personas, ja tirdzniecība ar pašvaldību saskaņojamās ielu tirdzniecības
vietās notiek uz šo personu īpašumā, valdījumā vai lietojumā esošās zemes.
V. Nodeva par suņu turēšanu
14. Nodevas likme par suņa, kurš vecāks par 3 mēnešiem, turēšanu ir 15,00 euro gadā.
15. Nodevas maksājums dalāms vienādās daļās pa mēnešiem – 1,25 euro mēnesī. Nodevu var
samaksāt pilnā apmērā vienā maksājumā.
16. No nodevas samaksas atbrīvo redzes invalīdus, 1.grupas invalīdus, individuālo māju īpašniekus,
pensionārus, kā arī juridiskas personas (valsts iestādes), kuru darbībā tiek izmantoti dienesta
suņi.
17. Nodeva par 50% tiek samazināta 2.grupas invalīdiem, kā arī personām, kurām ir maza izmēra
suņi (skausta augstums nepārsniedz 30 cm).

VI. Nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās
18. Nodevas likme par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās tiek noteikta
saskaņā ar formulu:
reklāmas objekta izmērs (m2) x nodevas tarifa likme x zonas koeficients x efektivitātes
koeficients x tematikas koeficients x laiks (mēnešos).
18.1. Nodevas tarifa likme ir 0,35 euro mēnesī.
18.2. Zonas koeficients:
18.2.1. Dobeles pilsētas centra zonā (saskaņā ar pašvaldības apstiprināto zonējumu) – 3;
18.2.2. pārējā Dobeles pilsētas teritorijā un novada ciematos – 2;
18.2.3. pārējā novada teritorijā – 1.
18.3. Efektivitātes koeficients:
18.3.1. kustīgā, skaņas, gaismas reklāma Dobeles pilsētas teritorijā – 1;
18.3.2. parastā reklāma – 2.
18.4. Tematikas koeficients:
18.3.1. kultūras, dabas un veselības aizsardzības, sporta pasākumu (ar komerciālu raksturu) reklāma –
1;
18.3.2. pārējās reklāmas – 2.
19. Nodeva par reklāmas izvietošanu maksājama no reklāmas saskaņošanas dienas. Nodevas likmes
aprēķinā piemērojamais minimālais reklāmas izvietošanas laiks ir viens mēnesis.
20. No nodevas samaksas tiek atbrīvotas:
20.1. valsts un pašvaldību iestādes, kā arī fiziskas un juridiskas personas par tādas izkārtnes
izvietošanu, kas izvietota nekustamajā īpašumā (zemesgabalā vai būvē), kurā atrodas
attiecīgā iestāde vai kurā attiecīgā fiziskā vai juridiskā persona tieši veic saimniecisku
darbību, un kas satur informāciju par iestādes vai personas nosaukumu, darbības veidu,
darba laiku, pārdodamo produkciju vai sniegtajiem pakalpojumiem;
20.2. personas, kuras izvieto afišas un sludinājumus uz pašvaldībai piederošiem afišu stendiem;
20.3. personas, kuras reklamē labdarības pasākumus, kas nav saistīti ar komercdarbību.
VII.

Nodeva par pašvaldības simbolikas izmantošanu

22. Nodevu par pašvaldības simbolikas izmantošanu ir jāmaksā personām, kuras simboliku izmanto
komerciālos nolūkos.
23. Nodevas likme par pašvaldības simbolikas izmantošanu ir:
23.1. ja simbolika tiek izmantota vienreizējam pasākumam vai ja simbolika tiek tiražēta produkcijai
līdz 100 eksemplāriem – 14,00 euro;
23.2. ja simbolika tiek tiražēta produkcijai vairāk par 100 eksemplāriem – 14,00 euro + 0,01 euro par
katru eksemplāru.
VIII. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu
24. Nodevas par būvatļaujas saņemšanu maksātāji ir personas, kuras noteiktā kārtībā saskaņojot
būvniecību, saņem būvatļauju pašvaldības Būvvaldē.
25. Nodevas likme par būvatļaujas saņemšanu:
25.1. dzīvokļa īpašuma pārplānošanai – 14,00 euro;
25.2. dzīvokļa īpašuma pārplānošana saimnieciskai darbībai – 43,00 euro ;
25.3. dzīvojamo mazstāvu ēku un dārza māju būvniecībai:
25.3.1. ar kopējo platību līdz 200 kv.m. – 36,00 euro;
25.3.2. ar platību virs 200 kv.m. – 57,00 euro;
25.4. dzīvojamo mazstāvu ēku un dārza māju renovācija, rekonstrukcijai:
25.4.1. ar platību līdz 200 kv.m. – 21,00 euro;
25.4.2. ar platību virs 200 kv.m. – 43,00 euro;
25.5. dzīvojamo mazstāvu ēku un dārza māju nojaukšanai – 7,00 euro;
25.6. saimniecības ēku būvniecībai:
25.6.1. ar platību līdz 200 kv.m. - 21,00 euro;
25.6.2. ar platību virs 200 kv.m. - 43,00 euro;
25.7. saimniecības ēku rekonstrukcojai, renovācijai:

25.7.1. ar platību līdz 200 kv.m. – 14,00 euro;
25.7.2. ar platību virs 200 kv.m. – 28,00 euro;
25.8. saimniecības ēku nojaukšanai – 7,00 euro;
25.9. darījumu un sabiedrisko iestāžu ēku būvniecībai:
25.9.1. ar platību līdz 250 kv.m. – 43,00 euro;
25.9.2. ar platību no 250 līdz 750 kv.m. – 71,00 euro;
25.9.3. ar platību virs 750 kv.m. – 107,00 euro;
25.10. darījumu un sabiedrisko iestāžu ēku rekonstrukcija, renovācija:
25.10.1. ar platību līdz 250 kv.m. – 28,00 euro;
25.10.2. ar platību no 250 līdz 750 kv.m. – 43,00 euro;
25.10.3. ar platību virs 750 kv.m. – 71,00 euro;
25.11. darījumu un sabiedrisko iestāžu ēku nojaukšana – 21,00 euro;
25.12. ražošanas ēku būvniecībai:
25.12.1. ar platību līdz 250 kv.m. – 14,00 euro;
25.12.2. ar platību no 250 līdz 750 kv.m. – 28,00 euro;
25.12.3. ar platību virs 750 kv.m. – 43,00 euro;
25.13. ražošanas ēku rekonstrukcijai, renovācijai:
25.13.1. ar platību līdz 250 kv.m.- 7,00 euro;
25.13.2. ar platību no 250 līdz 750 kv.m. – 14,00 euro;
25.13.3. ar platību virs 750 kv.m. – 28,00 euro;
25.14. ražošanas ēku nojaukšana – 7,00 euro;
25.15. inženierkomunikāciju tīklu izbūvei (t. sk. ielu, ceļu):
25.15.1. ar kopgarumu līdz 500 m – 21,00 euro;
25.15.2. ar kopgarumu virs 500 m – 43,00 euro;
25.16. inženierkomunikāciju tīklu rekonstrukcijai, renovācijai:
25.16.1. ar kopgarumu līdz 500 m – 14,00 euro;
25.16.2. ar kopgarumu virs 500 m – 28,00 euro;
25.17. inženierkomunikāciju tīklu nojaukšanai (demontāžai) – 7,00 euro;
25.18. inženierbūvju (mastu, torņu, tiltu u.c.) būvniecībai – 71,00 euro;
25.19. inženierbūvju (mastu, torņu, tiltu u.c.) rekonstrukcijai – 36,00 euro;
25.20. inženierbūvju (mastu, torņu, tiltu u.c.) nojaukšanai (demontāžai) – 7,00 euro;
25.21. dzīvojamo māju teritorijas labiekārtošanai (žogu izbūve u.c.) – 7,00 euro.
26. Nodeva maksājama šādā kārtībā: 40% no noteiktās nodevas likmes maksā pēc pozitīva
būvvaldes atzinuma (plānošanas un arhitektūras uzdevuma, inženierplānošanas uzdevuma)
saņemšanas būvprojektēšanai, bet atlikušos 60% maksā, saņemot būvatļauju.
27. No nodevas samaksas tiek atbrīvotas politiski represētas personas, pašvaldība un tās iestādes, kā
arī 1. un 2.grupas invalīdi, ja viņi veic šo noteikumu 25.1., 25.3.- 25.8. vai 25.21. punktos minētās
darbības.
IX. Noslēguma jautājumi
28. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
29. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Dobeles novada pašvaldības 2010.gada
25.februāra saistošie noteikumi Nr.6 „Par Dobeles novada pašvaldības nodevām“.

Priekšsēdētājs

A. SPRIDZĀNS

Saistošo noteikumu
„Par Dobeles novada pašvaldības nodevām”
paskaidrojuma raksts
Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Šobrīd spēkā esošajos Dobeles novada pašvaldības
2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Par
Dobeles novada pašvaldības nodevām“ jau ir izdarīti vārāki
grozījumi un tiek plānots samazināt vairāku pašvaldības
nodevu apmēru, ir nepieciešami arī redakcionāli grozījumi
precizējot tiesību normas, kā arī ievērojot to, ka no
2014.gada 1.janvāra Latvija pievienojas eirozonai,
sagatavota saistošo noteikumu jauna redakcija.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.pantā
noteikto, sagatavoti jauni saistošie noteikumi, kas nosaka
Dobeles novada pašvaldības nodevu uzlikšanas kārtību,
nodevu apmēru un atvieglojumus, kā arī nomaksas kārtību.
Saistošo noteikumu izstrādes procesā ņemtas vērā Euro
ieviešanas kārtības likuma normas. Nodevu likmes euro
valūtā ir personām labvēlīgākas par sākotnējām likmēm
latos. Būtiski tiek samazināta nodevas likme par suņu
turēšanu, samazinātas vairākas nodevu likmes par
tirdzniecības atļauju publiskās vietās.

3.Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Nav ietekmes, jo kopumā nodevu likmes būtiski nemainās.

4.Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Būtiski neietekmēs. Tiek noteiktas labvēlīgākas nodevu
likmes personām, kuras saņem atļauju tirdzniecībai publiskās
vietās.

5.Informācija par
administratīvajām procedūrām

Nav ietekmes, noteiktā kārtība nemainās.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Priekšsēdētājs

Nav attiecināms

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

DOBELES NOVADA DOME
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv

LĒMUMS
Dobelē
26.09.2013.

Nr.265/11

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2011.gada 27.oktobra lēmumā
Nr.246/14 „Par naudas balvas apmēru, piešķirot Dobeles novada
pašvaldības apbalvojumus“
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu un Euro ieviešanas
kārtības likuma 32.pantu, Dobeles novada dome NOLEMJ:

1. Izdarīt Dobeles novada domes 2011.gada 27.oktobra lēmumā Nr.246/14 „Par naudas
balvas apmēru, piešķirot Dobeles novada pašvaldības apbalvojumus“ šādus
grozījumus:
1.1. aizstāt lēmuma 1.punktā apzīmējumu un skaitli „Ls 100,00“ ar skaitli un vārdu
„150,00 euro“;
1.2. aizstāt lēmuma 2.punktā apzīmējumu un skaitli „Ls 70,00“ ar skaitli un vārdu
„100,00 euro“.
2.

Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

DOBELES NOVADA DOME
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv

LĒMUMS
Dobelē
26.09.2013.

Nr.266/11
Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta
„Sporta trenažieru un aprīkojuma iegāde” realizācijai

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6. punktu un, ņemot vērā
Līdzfinansējuma piešķiršanas komisijas 2013.gada 3.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.4) un
Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2013.gada 19.augusta lēmumu Nr.06.611/13/1580 par projekta iesnieguma apstiprināšanu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
Piešķirt biedrībai „Sporta klubs „Dobeles atlēts”” projekta „Sporta trenažieru un
aprīkojuma iegāde” realizācijai līdzfinansējumu 988,00 LVL (deviņi simti astoņdesmit astoņu
latu) apmērā, kas sastāda 10% no projekta kopējām izmaksām.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

DOBELES NOVADA DOME
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv

LĒMUMS
Dobelē
26.09.2013.

Nr.267/11
Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta
„Veidosim nākotni paši” realizācijai

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5. punktu un, ņemot vērā
Līdzfinansējuma piešķiršanas komisijas 10.09.2013.gada 10.septembra sēdes lēmumu (protokols
Nr.5) un Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2013.gada 2.augusta lēmumu Nr.06.611/13/1439 par projekta iesnieguma apstiprināšanu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
Piešķirt biedrībai „Sieviešu klubs „Liepas”” projekta „Veidosim nākotni paši” realizācijai
līdzfinansējumu 457,46 LVL (četri simti piecdesmit septiņi latu 46 santīmu) apmērā, kas sastāda
10% no projekta kopējām izmaksām.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

DOBELES NOVADA DOME
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv

LĒMUMS
Dobelē
26.09.2013.

Nr.268/11
Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta
„Es tiešām patīkami baudīju pasākumu” realizācijai

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5. punktu un, ņemot vērā
Līdzfinansējuma piešķiršanas komisijas 2013.gada 10.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.5)
un Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2013.gada 2.augusta lēmumu Nr.06.611/13/1440 par projekta iesnieguma apstiprināšanu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
Piešķirt biedrībai „Zebrenes sieviešu biedrība „Dīva”” projekta „Es tiešām patīkami
baudīju pasākumu” realizācijai līdzfinansējumu 231,70 LVL (divi simti trīsdesmit viena lata 70
santīmu) apmērā, kas sastāda 10% no projekta kopējām izmaksām.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

DOBELES NOVADA DOME
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv

LĒMUMS
Dobelē
26.09.2013.

Nr.269/11

Par noteikumu „Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju izglītības iestādēm
bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu
darba samaksai un vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās un profesionālās izglītības
iestāžu pedagogu darba samaksai Dobeles novadā” apstiprināšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un 2009.gada
22.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts
budžeta mērķdotāciju pašvaldību bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 11.punktu, Dobeles novada dome
NOLEMJ:
1. APSTIPRINĀT noteikumus „Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju izglītības
iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības
pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās un
profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai Dobeles novadā” (pielikumā).
2. Atzīt par spēku zaudējušu Dobeles novada domes 2012.gada 30.augusta lēmumu Nr.208/9
„Par noteikumiem „Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju izglītības iestādēm
bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu
darba samaksai un vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās un profesionālās
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai Dobeles novadā”

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

DOBELES NOVADA DOME
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv

APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes
2013.gada 26.septembra
sēdes lēmumu Nr.269/11
2013.gada 26.septembrī

Dobelē

NOTEIKUMI
Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu
vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un
vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai Dobeles novadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas
2.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu
Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta
mērķdotāciju pašvaldību bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un
pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 11.punktu, Ministru
kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba
samaksas noteikumi”

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju (turpmāk mērķdotāciju) Dobeles novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma
izglītošanā nodarbināto pirmsskolas, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās,
profesionālās izglītības iestāžu un izglītības atbalsta iestādes (turpmāk – izglītības iestādes)
pedagogu darba samaksai.
2. Mērķdotāciju izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajiem kritērijiem aprēķina un sadala Dobeles novada Izglītības pārvalde (turpmāk –
Izglītības pārvalde), ievērojot šādus rādītājus:
2.1. izglītojamo skaits izglītības iestādē;
2.2. izglītojamo skaits klasē;
2.3. izglītības iestādē īstenotās izglītības programmas.
3. Pedagoģisko likmju skaitu, izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu darba algas likmi nosaka
laika posmam no attiecīgā gada 1.janvāra līdz 31.augustam un no 1.septembra līdz
31.decembrim.
4.

Izglītības iestādes vadītāja amata algas likmi nosaka Izglītības pārvalde, ņemot vērā
izglītojamo skaitu (tai skaitā izglītojamo skaitu pirmsskolas grupās pie pamatskolām).

5.

Izglītības iestādes vadītājs nodrošina pedagogu darba samaksas aprēķinu, veicot pedagogu
tarifikāciju piešķirtā finansējuma ietvaros atbilstoši normatīvo aktu prasībām, paredzot tajā
finansējumu:
5.1. kvalitatīvas izglītības apguves un izglītojamo interesēm atbilstoša piedāvājuma

nodrošināšanai un atbilstoša atalgojuma pedagogiem nodrošināšanai:
iestādes izglītības programmas (-u) īstenošanai;
par klases audzināšanu;
par gatavošanos stundām (nodarbībām);
par rakstu darbu labošanu;
par individuālo darbu ar izglītojamiem izglītības iestādes ilgstoši slimojošo
skolēnu apmācībai;
5.1.6. par pulciņa vadīšanu;
5.1.7. par pagarinātas dienas grupas vadīšanu;
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.

5.1.8. par iegūto kvalitātes pakāpi Eiropas Sociālā fonda projekta „Pedagogu
konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”
5.2. nodrošināt atalgojumu mācību priekšmetu skolotājiem, kuri veic novada metodiskās
apvienības vadītāja pienākumus, atbilstoši Izglītības pārvaldes rīkojumam;
5.3. slimojošam izglītojamajam, pedagogu atvaļinājumu kompensācijām un piemaksām par
papildu pedagoģisko darbu.
6.

Lai nodrošinātu pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu mācību
priekšmetu un stundu plāna izpildi visām skolām, mērķdotāciju sadalot, iestādes ievēro šādus
kritērijus:
6.1. klases audzināšanas stundas tarificē :
6.1.1. līdz 15 izglītojamajiem klasē – līdz 4 stundām;
6.1.2. 16 līdz 25 izglītojamie klasē – līdz 5 stundām;
6.1.3. 26 un vairāk izglītojamo klasē – līdz 6 stundām.
6.2. mācību stundu (nodarbību) sagatavošanai mācību priekšmetu skolotājiem (tai skaitā
pirmsskolas izglītības) tarificē līdz 2 stundām nedēļā par vienu darba likmi.
6.3. rakstu darbu labošanai par vienu darba likmi tarificē:
6.3.1. valodās, literatūrā un matemātikā:
6.3.1.1. līdz 15 izglītojamajiem klasē - līdz 4 stundām;
6.3.1.2. 16 līdz 25 izglītojamie klasē - līdz 5 stundām;
6.3.1.3. 26 un vairāk izglītojamo klasē - līdz 6 stundām;
6.3.2. citos mācību priekšmetos – līdz 1 stundai nedēļā neatkarīgi no izglītojamo skaita.
6.3.3. Vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs individuālajam darbam ar
izglītojamajiem mācību priekšmetos par vienu darba likmi tarificē līdz 2 stundām.
Valsts ģimnāzijā var tarificēt vairāk par 2 darba stundām esošā darba samaksas
fonda ietvaros.
6.3.4. Profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālas ievirzes
mūzikas un mākslas izglītības programmas, (solfedžo, mūzikas literatūru, kultūras,
mākslas dizaina vēsturi, mākslas valodas pamatus) 1 stundu par vienu darba likmi
nedēļā.

7. Izglītības un izglītības atbalsta iestādes vadītājs tarifikācijas saskaņo Izglītības pārvaldē.
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Nr.270/11

Par galvojuma sniegšanu SIA „Dobeles ūdens” projekta „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Dobeles novada Jaunbērzes ciemā” realizācijai
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru
kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” 17.1.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju sniegt SIA
„Dobeles ūdens”, kurā 100% kapitāla daļu pieder Dobeles novada pašvaldībai, galvojumu
aizņēmuma saņemšanai Valsts kasē projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles
novada Jaunbērzes ciemā” realizācijai 76 895 LVL (septiņdesmit seši tūkstoši astoņi simti
deviņdesmit pieci lati) apmērā, aizņēmuma izņemšanas laiks 2013.gada oktobris, aizņēmuma
atmaksu paredzot līdz 2033.gada oktobrim, ar Valsts kases noteikto procentu likmi aizņēmuma
līguma noslēgšanas dienā.
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Par galvojuma sniegšanu SIA „Dobeles ūdens” projekta „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Dobeles novada Krimūnu ciemā” realizācijai
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru
kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” 17.1.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju sniegt SIA
„Dobeles ūdens”, kurā 100% kapitāla daļu pieder Dobeles novada pašvaldībai, galvojumu
aizņēmuma saņemšanai Valsts kasē projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles
novada Krimūnu ciemā” realizācijai 66 041 LVL (sešdesmit seši tūkstoši četrdesmit viens lats)
apmērā, aizņēmuma izņemšanas laiks 2013.gada oktobris, aizņēmuma atmaksu paredzot līdz
2033.gada oktobrim, ar Valsts kases noteikto procentu likmi aizņēmuma līguma noslēgšanas
dienā.
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Nr.272/11
Par galvojuma sniegšanu SIA „Dobeles ūdens” projekta
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada
Auru pagasta Gardenes ciemā” realizācijai

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru
kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” 17.1.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju sniegt SIA
„Dobeles ūdens”, kurā 100% kapitāla daļu pieder Dobeles novada pašvaldībai, galvojumu
aizņēmuma saņemšanai Valsts kasē projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles
novada Auru pagasta Gardenes ciemā” realizācijai 71 702 LVL (septiņdesmit viens tūkstotis
septiņi simti divi lati) apmērā, aizņēmuma izņemšanas laiks 2013.gada oktobris, aizņēmuma
atmaksu paredzot līdz 2033.gada oktobrim, ar Valsts kases noteikto procentu likmi aizņēmuma
līguma noslēgšanas dienā.
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Par aizņēmumu Valsts kasē autotransporta iegādei
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, likuma „Par budžetu un finanšu
vadību” 41.panta piekto daļu, likumu „Par Valsts budžetu 2013.gadam”, 2008.gada 25.marta
Ministru kabineta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem”, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju
ņemt aizņēmumu Valsts kasē 158330 latu apmērā autotransporta iegādei pašvaldības
autonomo funkciju veikšanai, paredzot aizņēmuma atmaksu, sākot ar 2014.gada
novembri, aizņēmumu atmaksājot līdz 2024.gada novembrim.
2. Aizņēmumu izņemt 2013.un 2014.gadā.
3. Aizņēmumu ņemt ar Valsts kases noteikto procentu likmi līguma parakstīšanas dienā.
4. Garantēt aizņēmuma atmaksu ar Dobeles novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
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Nr.274/11

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2013.gada 17.janvāra lēmumā Nr. 21/1 „Par
izmaksām izglītības iestādēs pašvaldību savstarpējiem norēķiniem”

Ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumos Nr.250
„Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta
“g” apakšpunktā noteikto un pamatojoties uz 2013.gada budžetā plānotajiem iestāžu uzturēšanas
izdevumiem, Dobeles novada dome NOLEMJ:
Izdarīt grozījumus Dobeles novada domes 2013.gada 17.janvāra lēmumā Nr.21/1 „Par izmaksām
izglītības iestādēs pašvaldību savstarpējiem norēķiniem”, izsakot lēmuma 1. un 2. pielikumus
jaunā redakcijā (pielikumā).
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Nr.275/11

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.20
„Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2013.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2
„Dobeles novada pašvaldības budžets 2013.gadam““ apstiprināšanu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Dobeles novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.20 „Grozījumi
2013.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Dobeles novada pašvaldības budžets
2013.gadam””.
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Saistošie noteikumi Nr.20

Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2013.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.2 „Dobeles novada pašvaldības budžets 2013.gadam”
Izdoti saskaņā ar
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu
un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta pirmo daļu
Izdarīt Dobeles novada pašvaldības 2013.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2
„Dobeles novada pašvaldības budžets 2013.gadam” šādus grozījumus:
1.Izteikt saistošo noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:
„Noteikt Dobeles novada pašvaldības pamatbudžetu 2013.gadam ieņēmumos 14 224 243 latu
apmērā, izdevumos 15 933 760 latu apmērā, aizdevumu pamatsummas atmaksai paredzētos
līdzekļus 1 322 017 latu apmērā, ieguldījumus kapitālsabiedrību pamatkapitālā 65 000 latu
apmērā un sadalījumu pa ieņēmumu un izdevumu veidiem saskaņā ar 1., 2. un 3.pielikumu.”
2.Izteikt saistošo noteikumu 1.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums).
3. Izteikt saistošo noteikumu 2.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums).
4. Izteikt saistošo noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:
„Noteikt Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļu atlikumu uz 2013.gada 1.janvāri
1 197 767 latu apmērā, uz 2014.gada 1.janvāri 599 869 latu apmērā.”
5. Izteikt saistošo noteikumu 3.punktu šādā redakcijā:
„Noteikt Dobeles novada pašvaldības 2013.gada speciālo budžetu ieņēmumos 382 782 latu
apmērā, līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 51 171 latu apmērā, izdevumos 370 077 latu
apmērā, līdzekļu atlikumu uz gada beigām 63 876 latu apmērā saskaņā ar 3.pielikumu.”
6. Izteikt saistošo noteikumu 3.pielikumu jaunā redakcijā (3.pielikums).
7. Izteikt saistošo noteikumu 4.punktu šādā redakcijā:
„Noteikt Dobeles novada pašvaldības 2013.gada ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu atlikumu
uz gada sākumu 21 797 latu apmērā, ieņēmumus 25 801 latu apmērā, izdevumus 27 511 latu
apmērā un līdzekļu atlikumu uz gada beigām 19 497 latu apmērā saskaņā ar 4.pielikumu.
8. Izteikt saistošo noteikumu 4.pielikumu jaunā redakcijā (4.pielikums). Dobeles novada do.”
Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

DOBELES NOVADA DOME
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv

LĒMUMS
Dobelē
26.09.2013.

Nr.276/11

Par Dobeles novada bāriņtiesas locekles ievēlēšanu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu, Bāriņtiesu likuma
9.panta pirmo daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
IEVĒLĒT Anitu Veltensoni, p.k.xxxxxx-xxxxx, par Dobeles novada bāriņtiesas locekli ar
2013.gada 15.oktobri
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Nr.277/11

Par nekustamā īpašuma „Ceļa Bajāri”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu
Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2013.gada 23.septembrī saņemto Xxxx Xxxxxx,
personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxxxx, iesniegumu ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības
projektu nekustamā īpašuma „Ceļa Bajāri”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 46520060008 5,72 ha platībā sadalīšanai divās zemes vienībās un iesniegto
zemes ierīcības projektu, Dobeles novada dome KONSTATĒ:
1. Nekustamais īpašums „Ceļa Bajāri”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – īpašums
„Ceļa Bajāri”), kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 46520060008,
platība 5,72 ha un 4652 006 0009, platība 17,2 ha, 2005.gada 29.jūlijā reģistrēts Dobeles rajona
tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Bērzes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.48 uz Xxxx Xxxxxx
vārda.
2. Xxxx Xxxxxx vēlas sadalīt īpašuma „Ceļa Bajāri” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
46520060008, 5,72 ha platībā divās zemes vienībās.
3. Īpašuma „Ceļa Bajāri” zemes ierīcības projekta izstrāde uzsākta saskaņā ar Dobeles novada
pašvaldības būvvaldes 2013.gada 5.septembra lēmumu Nr.27. Zemes ierīcības projektu
izstrādājusi SIA „Rūķis AG”.
4. Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un
2013.gada 20.septembrī saskaņots Dobeles novada pašvaldības būvvaldē.
Ievērojot augstāk minēto, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 16.1.panta pirmo
daļu un 19.panta 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas
1.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.8., 30. un 31.2.punktiem un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. APSTIPRINĀT SIA „Rūķis AG” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Ceļa
Bajāri”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46520060008.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. zemes vienībai ar platību 0,72 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība;
2.2. zemes vienībai ar platību 5,00 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība.

3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus:
3.1. zemes vienībai ar platību 0,72 ha:
3.1.1. 12030303 – aizsargjosla gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem – 0.16 ha;
3.1.2. 12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus
pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kV – 0.13 ha.
3.2. zemes vienībai ar platību 5,00 ha:
3.2.1. 120401 – aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un
kabeļu kanalizāciju – 0.03;
3.2.2. 12030302 – aizsargjosla gar valsts reģionālajiem autoceļiem – 0.34 ha;
3.2.3. 12030303 – aizsargjosla gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem – 0.66 ha;
3.2.4. 12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus
pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kV – 0.44 ha un 0.16 ha.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19,
Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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DOBELES NOVADA DOME
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv

LĒMUMS
Dobelē
26.09.2013.

Nr.278/11

Par zemes lietošanas mērķa maiņu
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” 14 prim 1.punktu un 17.7.punktu un spēkā esošo Dobeles novada teritorijas plānojumu,
Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. MAINĪT zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46520050085 (platība 0,29 ha), Bērzes
pagastā, Dobeles novadā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz individuālo dzīvojamo māju apbūve
(kods 0601).
2. MAINĪT zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46460030137 (platība 0,26 ha), Auru
pagastā, Dobeles novadā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju
apbūve (kods 0601) uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods
0101).
3. MAINĪT zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46460030138 (platība 0,45 ha), Auru
pagastā, Dobeles novadā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju
apbūve (kods 0601) uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods
0101).
4. MAINĪT zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46600050011 (platība 4,9 ha), Dobeles
pagastā, Dobeles novadā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju
apbūve (kods 0601) uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods
0101) 4,27 ha platībā, individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) 0,26 ha platībā, pagaidu
atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem (0502) 0,37 ha platībā.
5. MAINĪT zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 46540050068 daļai ar kadastra apzīmējumu
465400500688001 (platība 1,0 ha), Bikstu pagastā, Dobeles novadā nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101)
uz lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve (kods 1003).
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DOBELES NOVADA DOME
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv

LĒMUMS
Dobelē
26.09.2013.

Nr.279/11

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījumi
Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.1 „Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību”“
precizētās redakcijas apstiprināšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu un Euro ieviešanas
kārtības likuma 31.panta trešo daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1.

APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījumi Dobeles
novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par neapbūvēta
zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību”“ precizēto redakciju (pielikumā).

2.

Atcelt Dobeles novada domes 2013.gada 29.augusta lēmumu Nr.235/10 „Par Dobeles novada
pašvaldības saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījums Dobeles novada pašvaldības 2011.gada
27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas
aprēķināšanas kārtību”“ apstiprināšanu“.
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DOBELES NOVADA DOME
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv

APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes
2013.gada 26.septembra lēmumu Nr.279/11
(protokols Nr.11)
Dobeles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.13
„Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.1 „Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību”
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu
Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu

1.

Izdarīt Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par
neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību” šādus grozījumus:
1.1. aizstāt saistošo noteikumu izdošanas tiesiskajā
pamatojumā vārdus „valsts vai
pašvaldības“ ar vārdiem „publiskas personas“;
1.2. aizstāt saistošo noteikumu 2.4.apakšpunktā skaitli un vārdu „5 lati“ ar skaitli un vārdu
„7,00 euro“.
2.

Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
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Saistošo noteikumu
„Grozījums Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.1 „Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību”“
paskaidrojuma raksts
Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Ievērojot to, ka grozīts MK 30.10.2007. noteikumu Nr.735
nosaukums, izdarāmi attiecīgi grozījumi pašvaldības
saistošajos noteikumos.
Atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pantam,
pašvaldību saistošie noteikumi ir pielāgojami euro
ieviešanai.

2. Īss projekta satura izklāsts

Precizēts saistošajos noteikumos minēto Ministru kabineta
noteikumu nosaukums.
Pašvaldības saistošo noteikumu pielāgošana euro ieviešanai,
grozot saistošo noteikumu 2.4.apakšpunktu.

3.Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Nav ietekmes

4.Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes

5.Informācija par
Nav ietekmes
administratīvajām procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
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DOBELES NOVADA DOME
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv

APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes
2011.gada 27.janvāra lēmumu 12/1
(protokols Nr.1)
2011.gada 27.janvāra Dobeles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.1
Ar grozījumiem:
� 26.09.2013. Saistošie noteikumi Nr.13 „Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2011.gada
27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas
aprēķināšanas kārtību”“ (stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī)
„Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību”
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu
Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu
1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Dobeles novada pašvaldība
(turpmāk – Pašvaldība) aprēķina zemes nomas maksu (turpmāk - Maksa) par Pašvaldībai
piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu (turpmāk – Zemesgabals) ar apbūves tiesībām
vai bez apbūves tiesībām.
1.2. Noteikumi ir saistoši jebkurai fiziskajai un juridiskajai personai Pašvaldības administratīvajā
teritorijā, kura vēlas nomāt Zemesgabalu bez apbūves tiesībām uz laiku līdz 5 gadiem vai ar
apbūves tiesībām uz laiku līdz 10 gadiem.
2. Nomas maksas lielums
2.1. Zemesgabalam, Dobeles pilsētas administratīvajā teritorijā, Maksa tiek aprēķināta, atbilstoši
tā atrašanās vietai, saskaņā ar Dobeles novada domes apstiprināto pilsētas sadalījumu zonās.
(1.pielikums)
2.2. Zemesgabaliem bez apbūves tiesībām Maksa gadā tiek aprēķināta ne mazāka kā:
2.2.1. pilsētā 1.zonā – 3% no zemes kadastrālās vērtības;
2.2.2. pilsētā 2.zonā – 2% no zemes kadastrālās vērtības;
2.2.3. lauku teritorijās – 1,5% no zemes kadastrālās vērtības.
2.3. Zemesgabaliem ar apbūves tiesībām Maksa gadā tiek aprēķināta ne mazāka kā:
2.3.1. pilsētā 1.zonā – 4% no zemes kadastrālās vērtības;
2.3.2. pilsētā 2.zonā – 3% no zemes kadastrālās vērtības;
2.3.3. lauku teritorijās – 2% no zemes kadastrālās vērtības.
2.4. Minimālā Maksa par vienu Zemesgabalu gadā tiek noteikta 5 lati (7,00 euro), arī tad, ja
aprēķinātā Maksa ir mazāka.

(ar grozījumiem, kas izdarīti 26.09.2013.un stājas spēkā 01.01.2014.)
2.5. Papildus 2.2. un 2.3. punktos noteiktajai Maksai, nomnieks maksā normatīvajos aktos
noteiktos nodokļus - nekustamā īpašuma nodoklis un pievienotās vērtības nodoklis.
3. Noslēguma jautājums
Maksa tiek rēķināta ar Lēmuma par Zemesgabala nodošanu nomā pieņemšanas dienu.

Priekšsēdētājs

A. SPRIDZĀNS

