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Nr.1

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, ZIEDONIS BERGS, IVARS CIMERMANIS,
SARMĪTE DUDE, VIKTORS EIHMANIS, 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: ALDIS CĪRULIS - iemesls: komandējums
Sēdē piedalās pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieki: pašvaldības izpilddirektors
AGRIS VILKS, pašvaldības izpilddirektora vietnieks GUNĀRS KURLOVIČS, Administratīvās
nodaļas vadītāja IRĒNA EIDMANE, Juridiskās nodaļas vadītāja LŪCIJA NARTIŠA, Juridiskās
nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA
RASIŅA, Finanšu un grāmatvedības nodaļas galvenā ekonomiste JOLANTA KALNIŅA,
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO, Nekustamā īpašuma nodaļas
vadītāja AUSTRA APSĪTE, Komunālās nodaļas vadītājs DAINIS SIRSONIS, Kultūras un
sporta pārvaldes vadītāja MĀRA KRŪMIŅA, vecākā konsultante DZINTRA MATISONE,
Izglītības pārvaldes vadītāja MARUTA VAĻKO, Sociālā dienesta vadītāja BEATA
LIMANĀNE, Būvvaldes vadītājs JĀNIS KUKŠA, Komunālās nodaļas būvinženieris RAITIS
RASNAČS, Komunālās nodaļas ceļu inženiere LŪCIJA OZOLA, PIUAC direktore BRIGITA
TIVČA, Bāriņtiesas priekšsēdētāja SANDRA LAPINSKA-LEIERE, datortīklu administrators
GINTS DZENIS
Sēdē piedalās: laikraksta „Zemgale” galvenā redaktore LIGITA DĀVIDSONE, pilsone ILZE
MĀRA KALNIŅA
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS uzaicina deputātus reģistrēties balsošanas sistēmā.
Notiek reģistrācija.
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Par nekustamā īpašuma „Bīlasti” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu
Par zemes vienības precizētās platības apstiprināšanu
Par atsevišķa zemesgabala izveidošanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Vecbirznieki” Bērzes pagastā, Dobeles
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novadā atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Šalkas” Bērzes pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
Par nekustamo īpašumu apvienošanu
Par grozījumu Dobeles novada domes 2013.gada 28.novembra lēmumā
Nr.332/13 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajiem
īpašumiem „Fiņķi” un „Jaunfiņķi” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā“
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu
Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1 „Grozījumi Dobeles
novada pašvaldības 2010.gada 27.maija saistošajos noteikumos Nr.17 „Dobeles
novada sabiedriskās kārtības noteikumi”“ apstiprināšanu
Par precizējumu Dobeles novada domes 2011.gada 29.decembra lēmumā
Nr.307/18 „Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu”
Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2 „Dobeles novada
pašvaldības budžets 2014.gadam” apstiprināšanu
Par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar pašvaldības kapitālsabiedrībām
Par pašvaldību izglītības iestāžu savstarpējo norēķinu izcenojumiem
Par ieguldījumu SIA „Dobeles ūdens” un SIA „Dobeles un apkārtnes slimnīca”
pamatkapitālā
Par projekta „Dobeles muzikālās strūklakas” iesnieguma iesniegšanu
Par projekta „Pārtikas ražošanas nozares speciālistu apmācības” iesnieguma
iesniegšanu
Par atlīdzību pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim un pašvaldības
atbildīgajiem darbiniekiem

1.
Par nekustamā īpašuma „Bīlasti” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par izstrādātā zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Bīlasti” Krimūnu pagastā sadalīšanai divās
zemes vienībās, nosakot īpašuma lietošanas mērķus un apgrūtinājumus atbilstoši Dobeles novada
teritorijas plānojumam.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 14.janvārī.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 16.1.panta pirmo daļu, 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 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS,
I.CIMERMANIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, 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.1/1 pielikumā)
2.
Par zemes vienības precizētās platības apstiprināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par precizētās platības
apstiprināšanu pašvaldībai piederošām zemes vienībām, kuras ietilpst nekustamo īpašumu „Pils
iela”, „Ņurkas” un „Jaunņurkas” Naudītes pagastā un „Pretī Sprīdīšiem” Zebrenes pagastā
sastāvā.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 14.janvārī.

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 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, S.DUDE,
V.EIHMANIS, 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.2/1 pielikumā)
3.

Par atsevišķa zemesgabala izveidošanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par platību pārdalīšanu
un atsevišķu zemesgabalu izveidošanu, nosakot zemes lietošanas mērķi, pašvaldībai piederošajos
īpašumos „Pils iela”, „Jaunņurkas” un „Ņurkas” Naudītes pagastā.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 14.janvārī.
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 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, S.DUDE, V.EIHMANIS,
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.3/1 pielikumā)
4.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Vecbirznieki” Bērzes pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma - apbūvēta zemesgabala „Vecbirznieki” Bērzes pagastā 0,69 ha platībā
atsavināšanu, pārdodot to par Īpašuma konversijas komisijas noteikto pirkuma maksu.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 14.janvārī.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 4.panta
ceturtās daļas 8.punktu, 8.panta trešo daļu, 36.panta trešo daļu un 44.panta septīto daļu, Dobeles
novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, S.DUDE,
V.EIHMANIS, 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.4/1 pielikumā)
5.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Šalkas” Bērzes pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala „Šalkas” Bērzes pagastā 3,57 ha platībā
pārdošanu atklātā izsolē, uzdodot pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles
noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 14.janvārī.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, 8.panta
trešo daļu un 9.panta otro daļu, Dobeles novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS,
Z.BERGS, I.CIMERMANIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, 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.5/1 pielikumā)
6.
Par nekustamo īpašumu apvienošanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par AS „Latvijas Valsts
meži” apsaimniekošanā esošo nekustamo īpašumu Naudītes pagastā - „Tītarkalnu mežs” ar
kopplatību 306,44 ha un „Dobeles mežniecība 6702” ar kopplatību 0,30 ha apvienošanu un
nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotajam īpašumam.
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 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, S.DUDE, V.EIHMANIS,
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.6/1 pielikumā)
7.
Par grozījumu Dobeles novada domes 2013.gada 28.novembra lēmumā Nr.332/13
„Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem „Fiņķi”
un „Jaunfiņķi’’ Krimūnu pagastā, Dobeles novadā“
ZIŅO Būvvaldes vadītājs JĀNIS KUKŠA par grozījuma izdarīšanu novada domes
2013.gada 28.novembra lēmumā Nr.332/13 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu
nekustamajiem īpašumiem „Fiņķi” un „Jaunfiņķi” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā“ sakarā ar
projekta izstrādātāja maiņu.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 14.janvārī.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 102.punktu, Dobeles
novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, S.DUDE,
V.EIHMANIS, 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.7/1 pielikumā)
8.
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu
ZIŅO Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA par pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu - neizīrēta četristabu dzīvokļa Nr.1 „Akācijas 8”, Akācijās, Krimūnu
pagastā, neizīrēta divistabu dzīvokļa Nr.3 Skolas ielā 3, Krimūnās, Krimūnu pagastā, neizīrēta
divistabu dzīvokļa Nr.4 Skolas ielā 6, Auros, Auru pagastā, neapbūvēta zemesgabala „Pokaiņi
206” Krimūnu pagastā un neapbūvēta zemesgabala „Maliņas” Krimūnu pagastā izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2014.gada 16.janvārī.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantā, 14.panta otrā daļā,
likumā „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktā noteikto, Dobeles novada dome ar 16
balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, S.DUDE, V.EIHMANIS,
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.8/1 pielikumā)

9.
Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1 „Grozījumi
Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 27.maija saistošajos noteikumos
Nr.17 „Dobeles novada sabiedriskās kārtības noteikumi”“ apstiprināšanu
ZIŅO Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA par grozījumu izdarīšanu
pašvaldības 2010.gada 27.maija saistošajos noteikumos Nr.17 „Dobeles novada sabiedriskās
kārtības noteikumi”“, jo noteikumu 22. un 23.punktā jāprecizē laiks, kad nepilngadīgais, kurš
nav sasniedzis 16 gadu vecumu, var atrasties sabiedriskās un izklaides vietās, kur tiek tirgoti
tabakas izstrādājumi un alkoholiskie dzērieni, un jaunā redakcijā jāizsaka 2011.gada 29.decembrī
izdoto saistošo noteikumu 2.punkts, kas nosaka transportlīdzekļa vadītāja atbildību par tīšu ielu, ceļu
un citu vietu, kur var pārvietoties transportlīdzeklis, bojāšanu.
Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2014.gada 16.janvārī.
Deputāts EDGARS GAIGALIS jautā par sastādīto protokolu skaitu iepriekšējā gadā.
INGUNA PERSIDSKA sniedz atbildi.
Deputāts VIESTURS REINFELDS jautā, ar ko tiek pamatota laika precizēšana.
INGUNA PERSIDSKA atbild, ka saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likumu.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu un 43.panta pirmās
daļas 4.punktu, Dobeles novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS,
I.CIMERMANIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, 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.9/1 pielikumā)
10.
Par precizējumu Dobeles novada domes 2011.gada 29.decembra lēmumā
Nr.307/18 „Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu”
ZIŅO Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA par grozījuma izdarīšanu novada
domes 2011.gada 29.decembra lēmumā Nr.307/18 „Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību
nodošanu”, precizējot nekustamā īpašuma sastāvu.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 14.janvārī.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Pamatojoties uz likuma „ Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 7.panta
otro daļu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta otro daļu un Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma
1.panta 1.punktu, Dobeles novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS,
I.CIMERMANIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, 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.10/1 pielikumā)
11.
Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2 „Dobeles novada pašvaldības
budžets 2014.gadam” apstiprināšanu
ZIŅO Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA par saistošo
noteikumu „Dobeles novada pašvaldības budžets 2014.gadam” projektu: pašvaldības budžeta
nozīmīgāko daļu veido pamatbudžets, kas 2014.gadam plānots 21,5 milj. euro apmērā, tajā skaitā
līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 1,9 milj. euro, ieņēmumi - 18,4 milj. euro, aizņēmumi
projektu realizācijai no Valsts kases – 1,2 milj. euro; lielāko īpatsvaru pašvaldības pamatbudžeta
ieņēmumos - 64% - sastāda nodokļu ieņēmumi, t.i., iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā
īpašuma nodoklis un azartspēļu nodoklis, līdz ar to šo nodokļu izmaiņas būtiski ietekmē
pašvaldības budžeta resursu apjomu; Iedzīvotāju ienākuma nodokļa apjoms prognozēts 10,2 milj.
euro apmērā, kopš 2009.gada IIN ienākumi palielinājušies par 1,9 milj. euro jeb 22%;
Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi prognozēti 1,5 milj. euro apmērā, no 2009.gada šī

nodokļa ieņēmumi pieauguši divkārt; mērķdotācijas pedagoģisko darbinieku atalgojumam,
speciālo izglītības iestāžu uzturēšanai, brīvpusdienām 1.- 2.klašu skolēniem sastāda 28% no
kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem jeb 5,1 milj. euro; neskatoties uz nodokļu ieņēmumu
palielināšanos, pašvaldība saņem dotāciju no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, kas
2014.gadā paredzēta 980 tūkst. euro apmērā, t.i., par 108 tūkst. euro vairāk nekā 2013.gadā;
pašvaldības budžeta izdevumi plānoti, ņemot vērā finanšu iespējas, nodrošinot pašvaldības
funkciju izpildi un piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus: vislielākais izdevumu
apjoms 2014.gada pamatbudžetā ir plānots izglītības nozarei – 50% apmērā no kopējiem
izdevumiem: no pašvaldības budžeta tiks apmaksāts pašvaldības pedagoģisko darbinieku
atalgojums 1 milj. euro kopsummā, paredzēts līdzfinansējums valsts budžeta finansēto
pedagoģisko darbinieku atalgojumam 65,5 tūkst. euro apmērā, lai nodrošinātu pedagogu darba
samaksu atbilstoši Ministru kabineta noteikumu prasībām, nodrošināts finansējums 116 tūkst.
euro apmērā skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai izglītojamajiem pamatizglītībā, vispārējā
vidējā izglītībā, profesionālās ievirzes un profesionālajā izglītībā; Sociālā palīdzība ir nemainīga
pašvaldības prioritāte jau vairākus gadus, kaut arī objektīvu iemeslu dēļ samazinās trūcīgo
personu skaits un izdevumi sociālajai palīdzībai vairs nepieaug tik strauji, līdzekļi sociālajām
vajadzībām sastāda 10% no kopējiem izdevumiem; 8-9% apmērā plānoti izdevumi izpildvaras
funkcijām, kultūras un sporta nozarei, mājokļu saimniecībai un ekonomiskās darbības funkciju
veikšanai; lielākie plānotie projekti, kuri tiks finansēti ar Eiropas Savienības fondu līdzekļu
atbalstu un pašvaldības finansējumu 2014.gadā ir Brīvības ielas rekonstrukcija posmā no
Baznīcas ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei, Zaļās ielas rekonstrukcija no Krasta ielas līdz Skolas
ielai un no Zaļās ielas līdz Ķiršu ielai, Meža ielas rekonstrukcijas pabeigšana, 109 gaismekļu
nomaiņa uz LED lampām Dobeles pilsētā, Krimūnu pagastā, Jaunbērzes pagastā un Apguldes
ciemā; kā lielākie ieguldījumi pašvaldības iestāžu ēku remontos jāmin Dobeles pilsētas kultūras
nama fasādes renovācija, Sporta skolas jumta siltināšana, zibensnovedēju un ugunsdrošības
signalizācijas ierīkošana pašvaldības iestāžu ēkās; nodrošināta novada teritorijas kopšana un
uzturēšana, deleģējot šo funkciju pašvaldības kapitālsabiedrībām, dotācijas, ņemot vērā
deleģējumu paplašināšanos un minimālās darba algas pieaugumu, atsevišķās pozīcijās (kapu
saimniecība, teritoriju kopšana, zaļumsaimniecība) ir palielinājušās; budžetā paredzēti līdzekļu
ieguldījumi SIA „Dobeles ūdens” pamatkapitālā 57 tūkst. euro apmērā dūņu glabātavu
rekonstrukcijai un jumta seguma izbūvei attīrīšanas ietaisēs „Krīgeri’, kā arī SIA „Dobeles un
apkārtnes slimnīca” 57 tūkst. euro apmērā ultrasonogrāfa iegādei; pašvaldības speciālā budžeta
ieņēmumi plānoti 691 tūkst. euro apmērā un tos veido Autoceļu fonda finansējums (87%) un
dabas resursu nodokļa ieņēmumi (13%); 82% no speciālā budžeta izdevumiem jeb 698 tūkst.
euro paredzēti pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanai un rekonstrukcijai, no dabas resursu nodokļa
ieņēmumiem tiks finansēta pašvaldības atkritumu apsaimniekošana 87 tūkst. euro apmērā, kā arī
paredzēti ieguldījum SIA „Dobeles ūdens” pamatkapitālā; ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi
plānoti atlikuma uz gada sākumu apmērā – 29 tūkst. euro apmērā.
Jautājums par pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2 „Dobeles novada pašvaldības budžets
2014.gadam” apstiprināšanu izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada
14.janvārī, Izglītības, kultūras un sporta un Sociālās komitejas sēdē 2014.gada 15.janvārī,
Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2014.gada 16.janvārī.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46.pantu,
Dobeles novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, S.DUDE,
V.EIHMANIS, 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.11/1 pielikumā)
12.
Par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar pašvaldības kapitālsabiedrībām
ZIŅO Komunālās nodaļas vadītājs DAINIS SIRSONIS par deleģēšanas līgumu slēgšanu
ar pašvaldības kapitālsabiedrībām SIA „Dobeles komunālie pakalpojumi”, SIA „Dobeles ūdens”
un SIA ,,Dobeles namsaimnieks” par pašvaldības autonomo funkciju ietvaros esošu pārvaldes

uzdevumu nodrošināšanu uz laiku līdz 2014.gada 31.decembrim, deleģēto uzdevumu apmaksu
veicot atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības budžetam.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2014.gada 14.janvārī.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu pašvaldības
autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, 15.panta pirmās daļas
2.punktu - gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību un
15.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes
uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai, un Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu un 45.panta otro daļu, Dobeles novada dome ar 16
balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, S.DUDE, V.EIHMANIS,
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.12/1 pielikumā)
13.
Par pašvaldību izglītības iestāžu savstarpējo norēķinu izcenojumiem
ZIŅO Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA par pašvaldību
savstarpējos norēķinos pielietojamo izcenojumu vienam audzēknim mēnesī noteikšanu ar
2014.gada 1.janvāri.
Jautājums izskatīts Izglītības, kultūras un sporta un Sociālās komitejas sēdē 2014.gada
15.janvārī.
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 14.punkta “g”
apakšpunktā noteikto un pamatojoties uz 2013.gada budžeta faktiskajiem iestāžu uzturēšanas
izdevumiem, Dobeles novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS,
I.CIMERMANIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, 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.13/1 pielikumā)
14.
Par ieguldījumu SIA „Dobeles ūdens”
un SIA „Dobeles un apkārtnes slimnīca” pamatkapitālā
ZIŅO Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA par naudas
līdzekļu ieguldīšanu SIA „Dobeles ūdens” un SIA „Dobeles un apkārtnes slimnīca”
pamatkapitālā.
Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2014.gada 16.janvārī.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”
43.panta pirmās daļas 1.punktu un Komerclikuma 197.panta pirmās daļas 1.punktu, Dobeles
novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, S.DUDE,
V.EIHMANIS, 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.14/1 pielikumā)

15.
Par projekta „Dobeles muzikālās strūklakas”
iesnieguma iesniegšanu
ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par Kultūras un sporta
pārvaldes projekta „Dobeles muzikālās strūklakas” iesnieguma iesniegšanu Valsts Kultūrkapitāla
fonda mērķprogrammu konkursā „Profesionālās mākslas pieejamība reģionos”, projekta
apstiprināšanas gadījumā nodrošinot nepieciešamo priekšfinansējumu no Kultūras un sporta
pārvaldes budžeta līdzekļiem. Informē, ka projekta ietvaros plānoti divi profesionālās mūzikas
koncerti Dobeles Tirgus laukumā 2014.gada 26.jūlijā un 2014.gada 16.augustā.
Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2014.gada 16.janvārī.
Deputāts VIESTURS REINFELDS jautā, vai koncerti plānoti kāda pasākuma ietvaros.
LAILA ŠEREIKO atbild, ka abi koncerti ir īpaši pasākumi, projekta finansējums tiks
izlietots koncertu apskaņošanai, skatuves nomai, noformējumam un honorāram māksliniekiem.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un Valsts
Kultūrkapitāla fonda padomes 2013.gada 13.decembra sēdē (protokols Nr.14 (307)) apstiprinātu
mērķprogrammas „Profesionālās mākslas pieejamība Latvijas reģionos” nolikumu, Dobeles
novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, S.DUDE,
V.EIHMANIS, 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.15/1 pielikumā)
16.
Par projekta „Pārtikas ražošanas nozares speciālistu apmācības”
iesnieguma iesniegšanu
ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par Pieaugušo
izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra projekta „Pārtikas ražošanas nozares speciālistu
apmācības” iesnieguma iesniegšanu pasākumam „Arodapmācības un informācijas pasākumi”
apakšaktivitātē „Nozares speciālistu līmeņa mācību organizēšana”, projekta apstiprināšanas
gadījumā nodrošinot nepieciešamo priekšfinansējumu no Dobeles Pieaugušo izglītības un
uzņēmējdarbības atbalsta centra budžeta līdzekļiem.
Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2014.gada 16.janvārī.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un Ministru
kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumu Nr.1081 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas kārtība pasākuma „Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitātē
„Arodapmācības”” 15.7.punktu, Dobeles novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS,
Z.BERGS, I.CIMERMANIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, 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.16/1 pielikumā)
17.
Par atlīdzību pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim
un pašvaldības atbildīgajiem darbiniekiem
ZIŅO pašvaldības izpilddirektora vietnieks GUNĀRS KURLOVIČS par mēnešalgas
apmēra noteikšanu pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim un pašvaldības atbildīgajam
darbiniekam kapitālsabiedrībās SIA „Dobeles enerģija”, SIA „Dobeles ūdens”, SIA „Dobeles
komunālie pakalpojumi”, SIA „Dobeles namsaimnieks”, SIA „Dobeles autobusu parks”, SIA
„Dobeles un apkārtnes slimnīca” ar 2014.gada 1.februāri.
Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2014.gada 16.janvārī.
Deputātiem jautājumu nav.

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”
14.panta sesto daļu, Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.311 „Noteikumi par
valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa,
pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību” 12., 13. un
14.punktu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS,
I.CIMERMANIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE,
E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, G.SAFRANOVIČS, I.STANGA), PRET –
nav, ATTURAS – 1 (V.REINFELDS), NEBALSO – 1 (A.SPRIDZĀNS) NOLEMJ pieņemt
lēmumu. (Lēmums Nr.17/1 pielikumā)
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Nr.1/1

Par nekustamā īpašuma „Bīlasti” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu
Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2013.gada 27.decembrī saņemto Xxxxx
Xxxxxxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxxxx, iesniegumu ar lūgumu apstiprināt
zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Bīlasti” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4672 001 0037 19,6 ha platībā sadalīšanai divās zemes vienībās
un iesniegto zemes ierīcības projektu, Dobeles novada dome KONSTATĒ:
1. Nekustamais īpašums „Bīlasti” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – īpašums
„Bīlasti”), kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 4672 001 0036,
platība 4,0 ha un 4672 001 0037, platība 19,6 ha, 1996.gada 9.maijā reģistrēts Dobeles rajona
tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Krimūnu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.95 uz Xxxxx
Xxxxxxxxxxx vārda.
2. Xxxxx Xxxxxxxx vēlas sadalīt īpašuma „Bīlasti” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4672
001 0037, 19,6 ha platībā divās zemes vienībās.
3. Īpašuma „Bīlasti” zemes ierīcības projekta izstrāde uzsākta saskaņā ar Dobeles novada
pašvaldības būvvaldes 2013.gada 14.novembra lēmumu Nr.32. Zemes ierīcības projektu
izstrādājusi SIA „Rūķis AG”.
4. Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un
2013.gada 4.decembrī 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
„Bīlasti” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4672 001
0037.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. zemes vienībai ar platību 10,5 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība;
2.2. zemes vienībai ar platību 9,1 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība.

3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus:
3.1. zemes vienībai ar platību 10,5 ha:
3.1.1. 11020101 – vairāk par 100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku
apvidos – 7,3 ha;
3.1.2. 150301 – ceļa servitūta teritorija – 0,1 ha;
3.1.3. 12030303 - aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem –
1,5 ha;
3.1.4. 12030502 – aizsargjoslas teritorija gar stratēģiskās nozīmes un reģionālās nozīmes
dzelzceļa infrastruktūrā ietilpstošajiem sliežu ceļiem, izņemot tiem piegulošos vai ar tiem
saistītos staciju sliežu ceļus, speciālās nozīmes sliežu ceļus, pievadceļus un strupceļus lauku
apvidos – 0,40 ha.
3.2. zemes vienībai ar platību 9,1 ha:
3.2.1. 11020101 – vairāk par 100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku
apvidos – 9,0 ha;
3.2.2. 150301 - ceļa servitūta teritorija – 0,0 ha;
3.2.3. 12030303 - aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem –
0,9 ha;
3.2.4. 12030502 – aizsargjoslas teritorija gar stratēģiskās nozīmes un reģionālās nozīmes
dzelzceļa infrastruktūrā ietilpstošajiem sliežu ceļiem, izņemot tiem piegulošos vai ar tiem
saistītos staciju sliežu ceļus, speciālās nozīmes sliežu ceļus, pievadceļus un strupceļus lauku
apvidos – 1,64 ha;
3.2.5. 12030601 - aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu, pa kuru pārvadā naftu, naftas
produktus, bīstamās ķīmiskās vielas un produktus – 0,77 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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Nr.2/1
Par zemes vienības precizētās platības apstiprināšanu

Saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu,
Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. 3,1 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46800050171, kura
īpašuma „Pils iela” Naudītes pagastā, Dobeles novadā sastāvā.
2. 5,0 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4698 004 0111, kura
īpašuma „Pretī Sprīdīšiem” Zebrenes pagastā, Dobeles novadā sastāvā.
3. 3,81 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46800020051, kura
īpašuma „Ņurkas” Naudītes pagastā, Dobeles novadā sastāvā.
4. 2,73 ha zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46800020101, kura
īpašuma „Jaunņurkas” Naudītes pagastā, Dobeles novadā sastāvā.
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Par atsevišķa zemesgabala izveidošanu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Dobeles novada dome
NOLEMJ:
1. IZVEIDOT no nekustamā īpašuma „Pils iela” Naudītes pagastā, Dobeles novadā, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 46800050171 ar platību 3,1 ha četrus atsevišķus īpašumus:
1.1. zemesgabalu „Pils iela” Naudītes pagastā, Dobeles novadā, kadastra apzīmējums
46800050171 ar platību 0,8 ha, nosakot zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101);
1.2. zemesgabalu „Apguldes skola - Mazvildavas” Naudītes pagastā, Dobeles novadā, ar
platību 1,4 ha, nosakot zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101);
1.3. zemesgabalu „Apguldes skola - Slīpi” Naudītes pagastā, Dobeles novadā, ar platību 0,6
ha, nosakot zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā
un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101);
1.4. zemesgabalu „Slīpi - Lapsiņas” Naudītes pagastā, Dobeles novadā, ar platību 0,3 ha,
nosakot zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un
ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
2. IZVEIDOT no nekustamā īpašuma „Jaunņurkas” Naudītes pagastā, Dobeles novadā,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 46800020101 ar platību 2,73 ha divus atsevišķus
īpašumus:
2.1. zemesgabalu „Jaunņurkas” Naudītes pagastā, Dobeles novadā, 2,48 ha platībā, nosakot
zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība
(kods 0201);
2.2. zemesgabalu 0,25 ha platībā pievienot nekustamā īpašuma „Ņurkas” Naudītes pagastā,
Dobeles novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46800020051, nosakot zemes
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods
0101).
3. IZVEIDOT no nekustamā īpašuma „Ņurkas” Naudītes pagastā, Dobeles novadā, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 46800020051 ar platību 4,06 ha un zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 46800020052 ar platību 1,5 ha trīs atsevišķus īpašumus:
3.1. zemesgabalu „Ņurkas” Naudītes pagastā, Dobeles novadā, no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 46800020051 daļas 1,0 ha platībā, nosakot zemes lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);
3.2. zemesgabalu „Mazņurkas” Naudītes pagastā, Dobeles novadā, no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 46800020051 daļas 3,06 ha platībā, nosakot zemes lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
3.3. zemesgabalu „Mazņurkas 1” Naudītes pagastā, Dobeles novadā, no zemes vienības ar

kadastra apzīmējumu 46800020052 1,5 ha platībā, nosakot zemes lietošanas mērķi – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
Priekšsēdētājs
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Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Vecbirznieki” Bērzes pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi pašvaldībā 2013.gada 8.oktobrī saņemto Xxxxx
Xxxxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxxxxxxx, ierosinājumu atsavināt Dobeles
novada pašvaldībai piederošu zemesgabalu „Vecbirznieki” Bērzes pagastā, Dobeles novadā un
KONSTATĒ:
Apbūvēts zemesgabals „Vecbirznieki” Bērzes pagastā, Dobeles novadā ar kadastra
Nr.4652 002 0268, reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Bērzes pagasta
zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0052 9141 uz Dobeles novada pašvaldības vārda.
Zemesgabala platība – 0,69 ha.
Uz zemesgabala atrodas ēkas ar nenoskaidrotu piederību. Minēto ēku lietotājs ir Xxxxxx
Xxxxxxx, kura dzīvesvieta xxxxxxxxx ir reģistrēta kopš xxxxxxxxx.
Ar Bērzes pagasta padomes 2006.gada 21.jūnija lēmumu Nr.7 „Par zemes piešķiršanu,
atdalīšanu, lietošanas mērķa apstiprināšanu”, tika piešķirta Xxxxx Xxxxxxx pastāvīgā lietošanā
zeme 0,85 ha platībā piemājas saimniecības „Birznieki” paplašināšanai. Dobeles novada
pašvaldība ar Xxxxx Xxxxxxxxxx 2011.gada 2.jūnijā ir noslēgusi zemes nomas līgumu.
Ar 2013.gada 31.oktobra Dobeles novada pašvaldības Būvvaldes lēmumu „Par
nosaukuma maiņu” (protokols Nr.31, 5.punkts) tika mainīts nosaukums nekustamajam īpašumam
„Birznieki (ar ēkām)” ar kadastra apzīmējumu 4652 002 0268 uz nosaukumu „Vecbirznieki”.
Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir EUR 2561,17 (divi
tūkstoši pieci simti sešdesmit viens euro 17 centi).
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 4.panta
ceturtās daļas 8.punktu, 8.panta trešo daļu, 36.panta trešo daļu un 44.panta septīto daļu, Dobeles
novada dome NOLEMJ:
1. PĀRDOT Xxxxxx Xxxxxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, nekustamo īpašumu - apbūvētu
zemesgabalu „Vecbirznieki” Bērzes pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4652 002 0268, 0,69
ha platībā.
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma summu EUR 5000,00
(pieci tūkstoši euro).
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Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Šalkas” Bērzes pagastā, Dobeles novadā
atsavināšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības administrācijas
ierosinājumu par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma „Šalkas” Bērzes pagastā, Dobeles
novadā atsavināšanu un KONSTATĒ:
Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals „Šalkas” Bērzes pagastā, Dobeles novadā
ar kadastra Nr.4652 005 0269 reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Bērzes
pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0052 9143 uz Dobeles novada pašvaldības vārda.
Zemesgabala platība – 3,57 ha.
Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums zemesgabalam ir EUR 9100,00 (deviņi
tūkstoši viens simts euro ).
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, 8.panta
trešo daļu un 9.panta otro daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu - neapbūvētu zemesgabalu „Šalkas” Bērzes
pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4652 005 0269, 3,57 ha platībā.
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 10000,00
(desmit tūkstoši euro).
3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles
noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā.
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Par nekustamo īpašumu apvienošanu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Dobeles novada
dome NOLEMJ:
APVIENOT nekustamos īpašumus „Tītarkalnu mežs”, kadastra numurs 46800010121,
kopplatība 306,44 ha un „Dobeles mežniecība 6702”, kadastra numurs 46800010125, kopplatība
0,30 ha, kas atrodas Naudītes pagastā, Dobeles novadā, piešķirt jaunizveidotajam īpašumam
306,74 ha platībā nosaukumu „Tītarkalnu mežs”, Naudītes pagasts, Dobeles novads.
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Par grozījumu Dobeles novada domes 2013.gada 28.novembra lēmumā Nr.332/13
„Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem „Fiņķi”
un „Jaunfiņķi’’ Krimūnu pagastā, Dobeles novadā“
Saskaņā ar likuma Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 102.punktu, Dobeles
novada dome NOLEMJ:
Izdarīt Dobeles novada domes 2013.gada 28.novembra lēmumā Nr.332/13 „Par
detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem „Fiņķi” un „Jaunfiņķi”
Krimūnu pagastā, Dobeles novadā“ grozījumu un svītrot 2.pielikumā vārdus „Izstrādātājs: SIA
„Rūķis AG”.
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2.pielikums

DARBA UZDEVUMS DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI
Nekustamajiem īpašumiem „Fiņķi” un „ Jaunfiņķi ’’ Krimūnu pagastā, Dobeles novadā
(kadastra Nr. 46720020042 un 46720020178)
Zemesgabalu īpašnieks: Jānis Upmalis
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs: Jānis Upmalis
1. DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES PAMATOJUMS
1. Jāņa Upmaļa iesniegums.
2. Latvijas Republikas Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumi Nr.711 „Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 35.2 punkts.
2. DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZDEVUMS
2.1. Nekustamā īpašuma sadalīšana.
2.2. Detalizēt Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025.gadam noteiktās plānotās
(atļautās) izmantošanas prasības un izmantošanas aprobežojumus, kā arī paredzēt tām atbilstošu
infrastruktūru.
3. DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES MĒRĶIS
Precizēt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus detālplānojuma robežās.
4. IZEJAS MATERIĀLI, NORMATĪVIE DOKUMENTI UN AKTI
DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI
4.1.Teritorijas plānošanas likums.
4.2. Aizsargjoslu likums.
4.3. Zemes ierīcības likums.
4.4. Latvijas būvnormatīvi;
4.5. LR MK 16.10.2012. noteikumi Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem”.
4.6. Dobeles novada domes saistošie noteikumi Nr.5 „Dobeles novada teritorijas plānojuma
2013.-2025.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”
1. PRASĪBAS DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI
5.1. Detālplānojumu izstrādāt saskaņā ar LR 16.10.2012. MK noteikumiem Nr.711 „Noteikumi
par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”.
5.2. Saņemt nosacījumus detālplānojuma izstrādei un atzinumus par izstrādāto detālplānojuma
redakciju no:
5.2.1.Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvaldes;
5.2.2. Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas;
5.2.3. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Dobeles daļas;
5.2.4. VAS „Latvijas valsts ceļi” Kurzemes reģiona Dobeles nodaļas;
5.2.5. Dobeles novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas;
5.2.6. Dobeles novada pašvaldības Būvvaldes;
5.2.7. Dobeles novada pašvaldības Komunālās nodaļas;
5.2.8. Dobeles novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas;
5.2.9. SIA „Dobeles ūdens”;
5.2.10. VAS „Latvenergo”;

5.2.11. AS „Latvijas Gāze”;
5.2.12. SIA „Lattelecom”;
5.2.13. SIA „Dobeles enerģija”.
5.3. Detālplānojuma sastāvs:



























5.3.1. Paskaidrojuma raksts
teritorijas pašreizējās izmantošanas apraksts un teritorijas attīstības nosacījumi,
teritorijas attīstības mērķis un uzdevumi,
detālplānojuma risinājumu apraksts un pamatojums.
5.3.2. Grafiskā daļa.
5.3.2.1.Aktualizēts augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas plāns Latvijas 1992.gada
ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92 ar mēroga noteiktību 1:500, kurā iekļauta nekustamā
īpašuma valsts kadastra reģistra informācija un kurš izmantots detālplānojuma izstrādei,
5.3.2.2. Teritorijas pašreizējā izmantošana,
5.3.2.3. Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana un izmantošanas aprobežojumi (plāns ar
topogrāfijas elementiem), nosakot:
pašreizējās un plānotās zemes vienību robežas,
plānotās apbūves, satiksmes infrastruktūras un inženierkomunikāciju izvietojumu,
pašreizējās un plānotās aizsargjoslas saskaņā ar Aizsargjoslu likumu.
5.3.2.4. Citi plāni, shēmas, kas nepieciešami atsevišķu plānoto (atļauto) izmantošanas veidu un
izmantošanas aprobežojumu attēlošanai (ietverot ceļu un ielu shēmas, satiksmes shēmas,
adresāciju, sarkanās līnijas, inženierapgādes tīklu shēmas, zemes ierīcību.)
5.3.3.Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi:
detalizēti teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi katram detālplānojumā noteiktajam
teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas veidam atbilstoši Dobeles novada teritorijas
plānojumam 2013.-2025. gadam,
iepriekš pieņemtie normatīvie akti, kuri tiek grozīti, papildināti vai atcelti, stājoties spēkā
izstrādātajam detālplānojumam,
prasības zemes gabalu apsaimniekošanai un jaunu zemes gabalu veidošanai,
inženiertehniskais nodrošinājums plānotai apbūvei,
piekļūšanas noteikumi zemes gabaliem, kuros plānota apbūve,
detālplānojuma īstenošanas kārtība.
5.3.4. Pārskats par detālplānojuma izstrādi:
Dobeles novada domes lēmumi par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, sabiedriskās
apspriešanas organizēšanu un apstiprināšanu,
paziņojumus un publikācijas presē, pašvaldības tīmekļa vietnē,
pasta apliecinājumus par paziņojumu (uzsākšanas un publiskās apspriešanas) nosūtīšanu,
priekšlikumi, kas saņemti, uzsākot detālplānojuma izstrādi,
ziņojums par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un
iebildumiem, pievienojot pamatojumu noraidījumam,
institūciju sniegtā informācija, nosacījumi un atzinumi,
ziņojums par institūciju atzinumiem,
publiskās apspriešanas pasākumu saraksts,
publiskās apspriešanas protokoli, kas noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu
izstrādāšanu un noformēšanu,
ziņojums par detālplānojuma atbilstību Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam.
5.3.5. Pielikumi:
cita informācija, kas izmantota detālplānojuma izstrādei (izpēte, ekspertīze, ekspertu slēdzieni).
5.3.6. Saistošie noteikumi:
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi ar atsaucēm uz grafiskās daļas saistošajām
kartēm, kas ir šo saistošo noteikumu pielikumi.
5.4. Papildus prasības detālplānojumam, kas saistītas ar plānojamās teritorijas specifiku un tās
turpmāko attīstību:

5.4.1. Detālplānojuma realizācijas kārtībā noteikt tehniskās infrastruktūras (ielas, ceļi,
inženierapgādes tīkli) izbūves secību.
5.4.2. Izstrādāt transporta organizācijas shēmu, nodrošinot teritorijas iekļaušanos kopējā pilsētās
un pagasta transporta un ielu tīklā.
5.4.3. Izvērtē sabiedriskā transporta kustības organizāciju plānojamās teritorijas apkalpes un
pieejamības aspektā un sniegt atbilstošus priekšlikumus.
5.4.4. Sniegt priekšlikumus teritorijas funkcionālai un telpiskai sasaistei ar blakus esošo meža
masīvu un blakus esošo Meža prospekta ielu, ņemot vērā zemes īpašumu piederību.
5.5. Papildus prasības detālplānojuma izstrādes procesam:
5.5.1. Pēc institūciju izsniegto nosacījumu saņemšanas Izstrādātājs iesniedz Attīstības un
plānošanas nodaļai institūciju sniegto nosacījumu kopijas un pārskatu par minētajiem
nosacījumiem. Būvvalde, ja nepieciešams , precizē detālplānojuma darba uzdevumu.
5.5.3. Detālplānojuma izstrādātājs apkopo saņemtos priekšlikumus un nosacījumus, saskaņā ar
šo darba uzdevumu, izstrādā detālplānojuma projektu un iesniedz izskatīšanai (divos
eksemplāros, papildus pievienojot digitālo materiālu – grafisko daļu *dgn vai *dwg un *pdf
formātā, paskaidrojuma rakstu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus *doc un *pdf
formātos).
5.5.2.Ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms publiskās apspriešanas izsludināšanas Izstrādātājs iesniedz
izstrādes vadītājam publiskās apspriešanas planšetes - 2.gab. izvietošanai Dobeles novada
pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā un Krimūnu pagasta telpās.
5.5.3. Sākot ar detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas pirmo dienu, Izstrādātājs nodrošina
publiskās apspriešanas planšetes atrašanos informatīvā stenda (ne mazāka par 1.0 m x 0.5 m)
atrašanos detālplānojuma teritorijas iedzīvotājiem brīvi pieejamā vietā (izvietošana saskaņojuma
ar zemes gabala īpašnieku un Dobeles novada pašvaldības būvvaldi.
5.5.5. Izstrādātājs nodrošina paziņojuma par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un paziņojuma
par izstrādātā detālplānojuma publisko apspriešanu publicēšanu laikrakstā „Zemgale” un
paziņojuma par detālplānojuma apstiprināšanu publicēšanu laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” un
„Zemgale”.
5.5.6. Pamatojoties uz detālplānojuma risinājumiem, Izstrādātājs sastāda sarakstu , kurā ietverti
ar detālplānojuma risinājumu saistīto nekustamo īpašumu īpašnieki. Saskaņā ar minēto sarakstu
Izstrādātājs pieprasa Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra informāciju un nosūta
informāciju par sabiedrisko apspriešanu minēto nekustamo īpašumu īpašniekiem ierakstītās
vēstulēs (sarakstu ar Latvijas pasta apliecinājumu par nosūtīšanu pievienot publiskās
apspriešanas materiāliem).
5.5.7. Izstrādāto detālplānojuma projekta galīgo redakciju (divos eksemplāros, papildus
pievienojot digitālo materiālu – grafisko daļu *dgn vai *dwg un *pdf formātā, paskaidrojuma
rakstu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus *doc un *pdf formātos)
detālplānojuma izstrādātājs iesniedz izskatīšanai izstrādes vadītājam.
5.5.8. Ar detālplānojuma izstrādes procesu saistītos dokumentus detālplānojuma izstrādātājs
apkopo atsevišķā sējumā (sagatavojot arī *pdf formātā) un iesniedz pašvaldībā kopā ar
detālplānojuma galīgo redakciju.
5.5.9. Nedēļas laikā pēc lēmuma par detālplānojuma projekta apstiprināšanu un vispārīgā
administratīvā akta izdošanu izstrādātājs iesniedz pašvaldībā apstiprinātā detālplānojuma 4
eksemplārus, iesietus cietajos vākos, ar pievienotu datu nesēju, kurā ar digitālo informāciju –
grafisko daļu *dgn vai *dwg un *pdf formātā, paskaidrojuma rakstu un teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumus *doc un *pdf formātos.
5.6. Detālplānojuma noformēšana:
5.6.1. detālplānojumam jābūt izstrādātam valsts valodā.
5.6.2. Visu grafiskās daļas rasējumu lapu labajā apakšējā stūrī jābūt rakstlaukumam, kurā norāda
šādu informāciju – pasūtītājs, plānojuma nosaukums, rasējuma lapas nosaukums, kopējais lapu

skaits daļā, lapas numurs pēc kārtas, mērogs, kā arī plānojuma izstrādātāja, daļas vai sadaļas
vadītāja un tehniskā izstrādātāja un tehniskā izstrādātāja uzvārds, paraksts un datums).
5.6.3. Detālplānojuma un grafiskās daļas kartēs un plānos obligāti jānorāda lietotos (nosacītos)
apzīmējumus.
5.6.4. Detālplānojuma atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām uz saskaņojumu
lapas apliecina detālplānojuma izstrādātājs.
5.6.5. Detālplānojumam jābūt noformētam atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta
28.09.2010. noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

3.pielikums
Līgums Nr.____
par detālplānojuma izstrādi
Dobelē, 2014.gada _____________
Dobeles novada pašvaldība, tās izpilddirektora A.Vilka personā, turpmāk saukts –
Pašvaldība, no vienas puses un
detālplānojuma izstrādes ierosinātājs Jānis Upmalis, turpmāk saukts - Ierosinātājs,
no otras puses, abi kopā saukti - Puses, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma
13.panta trešo daļu, noslēdz šādu līgumu, turpmāk saukts – Līgums:
1. Līguma priekšmets
Puses vienojas par detālplānojuma izstrādi nekustamajiem īpašumiem „Fiņķi” un „Jaunfiņķi”,
(turpmāk tekstā – Detālplānojums) atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Līguma noteikumiem.
1.1. Ierosinātājs apliecina, ka detālplānojumu izstrādās nepārkāpjot teritorijas plānojumu,
apbūves noteikumus, zemes ierīcības projektu un citas tiesību normu prasības un publiskus
ierobežojumus.
1.2. Detālplānojuma izstrādes vadītāja ir Dobeles novada pašvaldības Būvvaldes arhitekte Lilija
Šinta.
2. Detālplānojuma izstrādes finansēšanas apmērs
2.1. Detālplānojuma izstrādi pilnā apmērā finansē Ierosinātājs.
3. Pušu saistības
3.1. Pašvaldība apņemas:
3.1.1. Nodrošināt detālplānojuma izstrādes koordinēšanu.
3.1.2. Sagatavot izskatīšanai Domes sēdē lēmumu projektus detālplānojuma izpildes gaitā
atbilstoši Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” prasībām, ja
Izpildītājs ir veicis visas nepieciešamās darbības un šāds lēmums atbilst spēkā esošo
normatīvo aktu prasībām.
3.1.3. Informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Valsts Zemes
dienesta Jelgavas reģionālo nodaļu par apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem.
3.2. Ierosinātājs apņemas:
3.2.1. Veikt detālplānojuma izstrādi kvalitatīvi, nodrošinot detālplānojuma izstrādāšanas
procesa un dokumentācijas atbilstību Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada
16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” prasībām.
3.2.2. Finansēt detālplānojuma izstrādi pilnā apmērā.
3.2.3. Saņemt nepieciešamos tehniskos noteikumus, slēdzienus un atzinumus no darba
uzdevuma 5.2.punktā minētajām valsts un pašvaldību institūcijām par izstrādāto
detālplānojuma redakciju.
3.2.4. Publicēt paziņojumus par detālplānojuma sabiedriskajām apspriešanām Laikrakstā
„Latvijas Vēstnesis” un vietējā laikrakstā „Zemgale” ar norādi par sabiedrības iespējām
iesniegt priekšlikumus.
3.2.5. Pēc sabiedriskās apspriešanas sagatavot un iesniegt Pašvaldībai izstrādāto
detālplānojuma redakciju, institūciju atzinumus un sabiedriskās apspriešanas materiālus
nodošanai Dobeles novada pašvaldībā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
3.2.6. Rakstveidā informēt Pašvaldību par visiem apstākļiem, kas atklājušies detālplānojuma
izstrādes procesā un var neparedzēti ietekmēt darbu izpildi, kā arī rakstveidā saskaņot ar
Pašvaldību jebkuru darbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Pušu vienošanās.
4. Strīdu izskatīšanas kārtība
4.1. Strīdi, kas rodas Līguma neizpildes gadījumā, tiek risināti sarunu ceļā.

4.2. Ja sarunu ceļā nevar panākt vienošanos, tad strīds tiek risināts normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
5. Līguma darbība
5.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz 2015.gada 28.novembrim.
5.2. Līguma papildinājumi un grozījumi stājas spēkā pēc pušu rakstiska apstiprinājuma un kļūst
par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.
5.3. Līgums zaudē spēku, ja spēku zaudē domes lēmums.
5.4. Ierosinātājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu, par to rakstveidā paziņojot Pašvaldībai 15
(piecpadsmit) dienas iepriekš.
6. Papildus nosacījumi
6.1. Līgumā izdarītie grozījumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie iesniegti rakstiski un
apstiprināti ar Pušu parakstiem.
6.2. Jautājumus, kas nav minēti Līgumā, Puses risina saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
6.3. Šis Līgums ir saistošs pušu tiesību mantiniekiem, tiesību pārņēmējiem, pārstāvjiem un
pilnvarotajiem.
6.4. Līgums sagatavots divos identiskos eksemplāros, no kuriem viens tiek nodots Pašvaldībai,
otrs - Ierosinātājam.
7. Pušu rekvizīti un paraksti
Pašvaldība

Ierosinātājs

Dobeles novada pašvaldība
NMK 90009115092
Brīvības iela 17, Dobele,
Dobeles nov., LV-3001

Jānis Upmalis
personas kods 081070-12208
„Fiņķi’’, Krimūnu pagasts,
Dobeles nov., LV-3701

___________________________
/Agris Vilks/

__________________________
/Jānis Upmalis/

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Dobelē
23.01.2014.

Nr.8/1
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantā, 14.panta otrā daļā,
likumā „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktā noteikto, Dobeles novada dome
NOLEMJ:
1. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - neizīrēta
četristabu dzīvokļa Nr.1 “Akācijas 8”, Akācijās, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā
(kadastra Nr.4672 006 0109 001 001) 83,5 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma
piederošās kopīpašuma 835/13522 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes,
izsoles rezultātus un pārdot to Xxxx Xxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx, par nosolīto cenu
3450,03 euro, norādot pirkuma līgumā pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2019.gada
31.janvārim.
2. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - neizīrēta
divistabu dzīvokļa Nr.3 Skolas ielā 3, Krimūnās, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā
(kadastra Nr.4672 005 0195 001 003) 45,4 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma
piederošās kopīpašuma 454/5119 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes,
izsoles rezultātus un pārdot to Xxxxx Xxxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx, par nosolīto cenu
2974,21 euro, norādot pirkuma līgumā pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2018.gada
31.janvārim.
3. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - neizīrēta
divistabu dzīvokļa Nr.4 Skolas ielā 6, Auros, Auru pagastā, Dobeles novadā (kadastra
Nr.4646 900 0017) 50,0 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma
500/4365 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, šķūņa un zemes, izsoles rezultātus
un pārdot to Xxxxx Xxxxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxxx, par nosolīto cenu 2682,31 euro.
4. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - neapbūvēta
zemesgabala “Pokaiņi 206” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā (kadastra Nr.4672 009
0206) 0,0783 ha platībā, izsoles rezultātus un pārdot to Xxxx Xxxxxxx, p.k.xxxxxxxxxxx par nosolīto cenu 2092,02 euro, norādot pirkuma līgumā pirkuma maksas
samaksas termiņu līdz 2017.gada 31.decembrim.
5. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - neapbūvēta
zemesgabala “Maliņas” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā (kadastra Nr.4672 001 0136)
0,75 ha platībā izsoles rezultātus un pārdot to Xxxxx Xxxxxxx, p.k.xxxxx-xxxxx par
nosolīto cenu 2945,74 euro, norādot pirkuma līgumā pirkuma maksas samaksas termiņu
līdz 2018.gada 31.decembrim.

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
23.01.2014.

Nr.9/1

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1 „Grozījumi
Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 27.maija saistošajos noteikumos
Nr.17 „Dobeles novada sabiedriskās kārtības noteikumi”“ apstiprināšanu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu un 43.panta pirmās
daļas 4.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:

APSTIPRINĀT saistošos noteikumus Nr.1 „Grozījumi Dobeles novada pašvaldības
2010.gada 27.maija saistošajos noteikumos Nr.17 „Dobeles novada sabiedriskās kārtības
noteikumi”“ (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
2014.gada 23.janvāra lēmumu Nr.9/1
(protokols Nr.1)
2014.gada 23.janvāra
Nr.1

Saistošie noteikumi

Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 27.maija saistošajos
noteikumos Nr.17 „Dobeles novada sabiedriskās kārtības noteikumi”
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 43.panta pirmās
daļas 4.punktu

Izdarīt Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 27.maija saistošajos noteikumos Nr.17
„Dobeles novada sabiedriskās kārtības noteikumi” šādus grozījumus:
1. Aizstāt saistošo noteikumu 22. un 23.punktā skaitli „23:00“ ar skaitli „22:00“.
2. Papildināt saistošos noteikumus ar 27.1 punktu šādā redakcijā:
„27.1 Par tīšu transportlīdzekļa dzenošo riteņu izbuksēšanu, bojājot brauktuves (ielu,
ceļu, vai vietu, kur transportlīdzekļi var pārvietoties) segumu - uzliek naudas sodu
transportlīdzekļa vadītājam 25 euro; par atkārtoti izdarītu pārkāpumu uzliek naudas
sodu 100 euro.“
3. Papildināt saistošos noteikumus ar 29.punktu šādā redakcijā:
„29. Atzīt par spēku zaudējušiem Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 29.decembra
saistošos noteikumus Nr.20 „Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2010.gada
27.maija saistošajos noteikumos Nr.17 „Dobeles novada sabiedriskās kārtības
noteikumi”“.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

Saistošo noteikumu Nr.1
Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 27.maija saistošajos
noteikumos Nr.17 „Dobeles novada sabiedriskās kārtības noteikumi”
paskaidrojuma raksts
Sadaļas nosaukums
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

3.Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu
4.Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5.Informācija par
administratīvajām procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Priekšsēdētājs

Sadaļas paskaidrojums
Nepieciešams precizēt pašvaldības 2011.gada 29.decembrī
izdarītos grozījumus saistošajos noteikumos. Noteikumu 22. un
23.punktā jāprecizē nakts laiks, atbilstoši Bērnu tiesību
aizsardzības likuma normai. Jānosaka transportlīdzekļu vadītāju
atbildība par īpašuma (ceļu, laukumu, ielu u.c.) bojāšanu un
sabiedriskā kārtības traucēšanu tīši buksējot transportlīdzekļa
dzenošo riteņus.
Saistošajos noteikumos tiek grozīts 22. un 23.punktā noteiktais
laiks, kad nepilngadīgais, kas nav sasniedzis 16 gadu vecumu,
var atrasties sabiedriskās vietās, pasākumos un izklaides vietās,
kur tiek tirgoti tabakas izstrādājumi un alkoholiskie dzērieni, kā
arī azartspēļu organizēšanas vietās bez vecāku vai personu,
kuras viņus aizstāj, klātbūtnes. Laiks precizēts atbilstoši Bērnu
tiesību aizsardzības likuma 59.panta pirmās daļas 5.punktā
noteiktajam nakts laikam – no plkst. 22:00 līdz 6:00.
Jaunā redakcijā izteikts 2011.gada 29.decembrī izdoto saistošo
noteikumu Nr.20 2.punkts, kas nosaka transportlīdzekļu
vadītāju atbildību par tīšu ielu, ceļu un citu vietu, kur var
pārvietoties transportlīdzeklis, bojāšanu.
Ņemot vērā izdarītos precizējumus un grozījumus, spēku zaudē
pašvaldības 2011.gada 29.decembra saistošie noteikumi Nr.20
„Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 27.maija
saistošajos noteikumos Nr.17 „Dobeles novada sabiedriskās
kārtības noteikumi”“.
Nav attiecināms
Nav ietekmes

Saistošie noteikumi neskar administratīvās procedūras un
nemaina personām veicamo darbību līdzšinējo kārtību.
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
23.01.2014.

Nr.10/1

Par precizējumu Dobeles novada domes 2011.gada 29.decembra lēmumā
Nr.307/18 „Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu”
Pamatojoties uz likuma „ Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 7.panta
otro daļu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta otro daļu un Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma
1.panta 1.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
Izdarīt Dobeles novada domes 2011.gada 29.decembra lēmumā Nr.307/18 „Par
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu” precizējumu un papildināt 1.punktu aiz
vārdiem „Dobeles novadā” ar vārdiem „kas sastāv no 18 dzīvokļu īpašumiem un to sastāvā
ietilpstošās zemes 2667 m2 kopplatībā”.

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
23.01.2014.

Nr.11/1

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2 „Dobeles novada pašvaldības
budžets 2014.gadam” apstiprināšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46.pantu,
Dobeles novada dome NOLEMJ:
APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.2 „Dobeles novada
pašvaldības budžets 2014.gadam”.
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APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes
2014.gada 23.janvāra lēmumu Nr.11/1
2014.gada 23.janvārī

Saistošie noteikumi Nr.2

Dobeles novada pašvaldības budžets 2014.gadam
Izdoti saskaņā ar
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu
un likumu „Par pašvaldību budžetiem”

1. Noteikt Dobeles novada pašvaldības pamatbudžetu 2014.gadam ieņēmumos 18 362 191
euro apmērā, izdevumos 19 284 442 euro apmērā, aizņēmumus no Valsts kases
1 191 284 euro apmērā, aizdevumu pamatsummas atmaksai paredzētos līdzekļus
1 383 572 euro apmērā, līdzdalību komersantu pašu kapitālā 113 830 euro apmērā,
sadalījumu pa ieņēmumu un izdevumu veidiem saskaņā ar 1.un 2.pielikumu.
2. Noteikt Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļu atlikumu uz 2014.gada
1.janvāri 1 985 650 euro apmērā, uz 2015.gada 1.janvāri 757 281 euro apmērā.
3. Noteikt Dobeles novada pašvaldības 2014.gada speciālo budžetu ieņēmumos 690 652
euro apmērā, līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 109 294 euro apmērā, izdevumos
698 488 euro apmērā, līdzdalību komersantu pašu kapitālā 42 686 euro apmērā, līdzekļu
atlikumu uz gada beigām 58 772 euro apmērā saskaņā ar 3.pielikumu.
4. Noteikt Dobeles novada pašvaldības 2014.gada ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu
atlikumu uz gada sākumu 41 624 euro apmērā, līdzekļu atlikumu uz gada beigām 41 624
euro apmērā saskaņā ar 4.pielikumu.
5. Apstiprināt no Dobeles novada pašvaldības 2014.gada pamatbudžeta neparedzētiem
izdevumiem novirzāmo līdzekļu apjomu 284 574 euro apmērā.
6. Budžeta izpildītāji gada laikā drīkst izdarīt pamatbudžeta izdevumus tādā apmērā, kādā
tiem Finanšu un grāmatvedības nodaļa asignējusi līdzekļus no vispārējiem ieņēmumiem,
kā arī no budžeta izpildītāja faktiski iegūtajiem ieņēmumiem par sniegtajiem maksas
pakalpojumiem un no citiem pašu ieņēmumiem.
7. Speciālajam budžetam ir apropriācija, kas pieļauj tādus izdevumus, kuri nepārsniedz
faktisko ieņēmumu un naudas līdzekļu atlikumu līmeni saimnieciskā gada sākumā.
8. Budžeta izpildītāji pamatbudžeta ieņēmumus par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un
citus pamatbudžeta ieņēmumus, kā arī speciālā budžeta ieņēmumus, kas pārsniedz
budžetā noteikto apjomu, ar Dobeles novada domes atļauju var novirzīt izdevumu
papildus finansēšanai. Budžeta izpildītāji drīkst izdarīt grozījumus tāmēs apstiprināto
budžeta līdzekļu ietvaros, iesniedzot tos apstiprināšanai Dobeles novada domei. Visas

izmaiņas apstiprinātajās budžeta tāmēs iekļaujamas kārtējos Dobeles novada pašvaldības
2014.gada budžeta grozījumos, kurus pieņem Dobeles novada dome.
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Nr.12/1
Par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar pašvaldības kapitālsabiedrībām

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu pašvaldības
autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, 15.panta pirmās daļas
2.punktu - gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību un
15.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes
uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai, un Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu un 45.panta otro daļu, Dobeles novada dome
NOLEMJ:
1.

2.
3.

SLĒGT deleģēšanas līgumus par pašvaldības autonomo funkciju ietvaros esošu pārvaldes
uzdevumu nodrošināšanu, deleģējot:
1.1. SIA „Dobeles komunālie pakalpojumi” šādus uzdevumus:
1.1.1. publisko laukumu, ielu un gājēju celiņu sanitārās tīrības uzturēšana;
1.1.2. pilsētas parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana;
1.1.3. kapsētu ierīkošana un uzturēšana;
1.1.4. šķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošana;
1.1.5. sabiedriskās tualetes uzturēšana;
1.1.6. klaiņojošo dzīvnieku izķeršana un dzīvnieku izolatora uzturēšana;
1.1.7. ielu un ceļu ikdienas uzturēšana.
1.2. SIA „Dobeles ūdens” šādus uzdevumus:
1.2.1. publiskās infrastruktūras uzturēšana (strūklakas, ugunsdzēsības hidranti un
rezervuāri);
1.2.2. pašvaldības valdījumā esošas lietus kanalizācijas uzturēšana.
1.3. SIA ,,Dobeles namsaimnieks” šādus uzdevumus:
1.3.1. publiskā lietošanā esošo teritoriju sanitārās tīrības uzturēšana;
1.3.2. zemes starpgabalu, kas atrodas starp daudzstāvu dzīvojamām mājām
piesaistītajiem zemesgabaliem, labiekārtošana.
Līgumus slēgt uz laiku līdz 2014.gada 31.decembrim, nosakot deleģēto uzdevumu izpildes
kārtību.
Deleģēto uzdevumu apmaksu veikt atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības budžetam.
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Nr.13/1
Par pašvaldību izglītības iestāžu savstarpējo norēķinu izcenojumiem

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 14.punkta “g” apakšpunktā noteikto un pamatojoties uz 2013.gada budžeta
faktiskajiem iestāžu uzturēšanas izdevumiem, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. NOTEIKT ar 2014.gada 1.janvāri pašvaldību savstarpējos norēķinos pielietojamos
izcenojumus vienam audzēknim mēnesī saskaņā ar 1.pielikumu un 2.pielikumu.
2. UZDOT novada Izglītības pārvaldei noslēgt līgumus ar pašvaldībām, kuru teritorijā
dzīvojošie audzēkņi apmeklē Dobeles novada pašvaldības izglītības iestādes, kā arī
nodrošināt kontroli par noslēgto līgumu līgumsaistību izpildi.
3. ATZĪT par spēku zaudējušu 2013.gada 17.janvāra lēmumu Nr. 21/1 „Par pašvaldību
izglītības iestāžu savstarpējo norēķinu izcenojumiem”
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Nr.14/1
Par ieguldījumu SIA „Dobeles ūdens”
un SIA „Dobeles un apkārtnes slimnīca” pamatkapitālā

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”
43.panta pirmās daļas 1.punktu un Komerclikuma 197.panta pirmās daļas 1.punktu, Dobeles
novada dome NOLEMJ:
1. Ieguldīt SIA „Dobeles ūdens” pamatkapitālā naudas līdzekļus EUR 99 601
(deviņdesmit deviņi tūkstoši seši simti viens euro) apmērā, tajā skaitā:
1.1. finansējums no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem EUR 56 915 (piecdesmit seši
tūkstoši deviņi simti piecpadsmit euro) apmērā;
1.2. finansējums no pašvaldības speciālā budžeta līdzekļiem (dabas resursu nodokļa
ieņēmumi) EUR 42 686 (četrdesmit divi tūkstoši seši simti astoņdesmit seši euro)
apmērā.
2. Ieguldīt SIA „Dobeles un apkārtnes slimnīca” pamatkapitālā naudas līdzekļus EUR
56 915 (piecdesmit seši tūkstoši deviņi simti piecpadsmit euro) apmērā.
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Nr.15/1
Par projekta „Dobeles muzikālās strūklakas”
iesnieguma iesniegšanu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un Valsts
Kultūrkapitāla fonda (turpmāk-VKKF) padomes 2013.gada 13.decembra sēdē (protokols Nr.14
(307)) apstiprinātu mērķprogrammas „Profesionālās mākslas pieejamība Latvijas reģionos”
nolikumu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt pašvaldības iestādes Kultūras un sporta pārvaldes projekta „Dobeles
muzikālās strūklakas” iesnieguma iesniegšanu VKKF mērķprogrammu konkursā
„Profesionālās mākslas pieejamība reģionos” ar kopējo projekta finansējumu EUR
9000,00, t.sk. EUR 7500,00 no VKKF un Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējums
EUR 1500,00.
2. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo
priekšfinansējumu EUR 9000,00 apmērā no Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes
budžeta līdzekļiem.
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Nr.16/1
Par projekta „Pārtikas ražošanas nozares speciālistu apmācības”
iesnieguma iesniegšanu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un Ministru
kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumu Nr.1081 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas kārtība pasākuma „Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitātē
„Arodapmācības”” 15.7.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra projekta
„Pārtikas ražošanas nozares speciālistu apmācības” (turpmāk – projekts) iesnieguma
iesniegšanu pasākumam „Arodapmācības un informācijas pasākumi” apakšaktivitātē
„Nozares speciālistu līmeņa mācību organizēšana” ar kopējo projekta finansējumu
12 450,00 EUR, t.sk. publiskais finansējums - EUR 9960,00, kas sastāda 80% no
kopējām projekta izmaksām un Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējums – EUR
2490,00, kas sastāda 20% no kopējām projekta izmaksām.
2. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo
priekšfinansējumu 12 450,00 EUR apmērā no Dobeles Pieaugušo izglītības un
uzņēmējdarbības atbalsta centrs budžeta līdzekļiem.
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Nr.17/1
Par atlīdzību pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim
un pašvaldības atbildīgajiem darbiniekiem

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”
14.panta sesto daļu, Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.311 „Noteikumi par
valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa,
pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību” 12., 13. un
14.punktu, Dobeles novada dome nolemj:
1. Noteikt pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim SIA „Dobeles enerģija”, SIA „Dobeles
ūdens”, SIA „Dobeles komunālie pakalpojumi”, SIA „Dobeles namsaimnieks”, SIA „Dobeles
autobusu parks”, SIA „Dobeles un apkārtnes slimnīca” mēnešalgu 213 euro apmērā katrā
kapitālsabiedrībā.
2. Noteikt pašvaldības atbildīgajam darbiniekam mēnešalgu 142 euro apmērā katrā no šādām
kapitālsabiedrībām: SIA „Dobeles enerģija”, SIA „Dobeles ūdens”, SIA „Dobeles komunālie
pakalpojumi”, SIA „Dobeles namsaimnieks”, SIA „Dobeles autobusu parks”, SIA „Dobeles
un apkārtnes slimnīca”.
3. SIA „Dobeles enerģija”, SIA „Dobeles ūdens”, SIA „Dobeles komunālie pakalpojumi”, SIA
„Dobeles namsaimnieks”, SIA „Dobeles autobusu parks” un SIA „Dobeles un apkārtnes
slimnīca” mēnešalgu kapitāla daļu turētāja pārstāvim un atbildīgajiem darbiniekiem reizi
mēnesī ieskaita kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgo darbinieku norādītajos bankas
kontos.
4. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.februārī.
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