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Nr.5

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,
ALDIS CĪRULIS, 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 piedalās pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieki: izpilddirektors AGRIS
VILKS, izpilddirektora vietnieks GUNĀRS KURLOVIČS, Administratīvās nodaļas vadītāja
IRĒNA EIDMANE, Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA, Finanšu un
grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA, Finanšu un grāmatvedības nodaļas galvenā
ekonomiste JOLANTA KALNIŅA, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE,
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO, Komunālās nodaļas vadītājs
DAINIS SIRSONIS, vecākā konsultante DZINTRA MATISONE, sabiedrisko attiecību
speciāliste AGNESE LIEPA, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja INESE STRAUTMANE, Kultūras
un sporta pārvaldes vadītāja MĀRA KRŪMIŅA, datortīklu administrators GINTS DZENIS
Sēdē piedalās: laikraksta „Zemgale” galvenā redaktore LIGITA DĀVIDSONE
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS uzaicina deputātus piereģistrēties balsošanas sistēmā.
Notiek reģistrācija.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS uzaicina sākt darba kārtības jautājumu izskatīšanu.
Darba kārtība:
1.(98/5)
2.(99/5)
3.(100/5)
4.(101/5)

Par nekustamā īpašuma “Ķeturi” Penkules pagastā, Dobeles novadā zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu
Par nekustamā īpašuma “Līči” Naudītes pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu
Par nekustamā īpašuma “Jūrnieki” Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu
Par nekustamā īpašuma “Bērzupji” Bikstu pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu

5.(102/5)

Par nekustamo īpašumu „Meldri” un „Pīlādži” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā
apvienošanu

6.(103/5)

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu

7.(104/5)

Par zemes lietošanas mērķa maiņu

8.(105/5)

Par medību tiesību nodošanu Auru mednieku klubam “Auri”

9.(106/5)

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu

10.(107/5)

Par grozījumiem Dobeles novada pašvaldības īpašuma konversijas komisijas
nolikumā

11.(108/5)

Par Dobeles novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikuma apstiprināšanu

12.(109/5)

Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu

13.(110/5)

Par 2014.gada neto ieņēmumu sadali no zemesgabalu - karjeru izmantošanas

14.(111/5)

Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu

15.(112/5)

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2014.gada 29.decembra lēmumā
Nr.353/13 „Par Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem”

16.(113/5)

Par Dobeles novada pašvaldības konsolidētā 2014.gada pārskata apstiprināšanu

17.(114/5)

Par noteikumu „Par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību“
apstiprināšanu

18.(115/5)

Par [..] iesnieguma izskatīšanu

19.(116/5)

Par [..] iesnieguma izskatīšanu

1.
Par nekustamā īpašuma „Ķeturi” Penkules pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Ķeturi” Penkules pagastā 3,03 ha platībā
sadalīšanai divās zemes vienībās.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 14.aprīlī un
apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
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 17 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS,
I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE,

E.LAIMIŅŠ, E.KAUFMANE, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS,
G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ
pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.98/5 pielikumā)
2.
Par nekustamā īpašuma “Līči” Naudītes pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Līči” Naudītes pagastā 74,9 ha platībā sadalīšanai
divās zemes vienībās.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 14.aprīlī un
apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
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 17 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS,
I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE,
E.LAIMIŅŠ, E.KAUFMANE, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS,
G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ
pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.99/5 pielikumā)
3.
Par nekustamā īpašuma „Jūrnieki” Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Jūrnieki” Jaunbērzes pagastā 12,1 ha platībā
sadalīšanai divās zemes vienībās.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 14.aprīlī un
apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
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 otro daļu,
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 17 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS,
I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE,
E.LAIMIŅŠ, E.KAUFMANE, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS,
G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ
pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.100/5 pielikumā)
4.
Par nekustamā īpašuma “Bērzupji” Bikstu pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma
“Bērzupji” Bikstu pagastā, kas sastāv no divām zemes vienībām, sadalīšanu divos atsevišķos
īpašumos.

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 14.aprīlī un
apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
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 17 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS,
A.CĪRULIS, 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.101/5 pielikumā)
5.
Par nekustamo īpašumu „Meldri” un „Pīlādži” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā
apvienošanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamo īpašumu
„Meldri” un „Pīlādži” Krimūnu pagastā apvienošanu, pievienojot nekustamā īpašuma „Pīlādži”
zemes vienību 0,1329 ha platībā nekustamā īpašuma „Meldri” zemes vienībai 0,1165 ha platībā
un nosakot lietošanas mērķi jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam atbilstoši novada
teritorijas plānojumam.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 14.aprīlī un
apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
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,
33.panta pirmās daļas 4. un 5.punktiem 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 17 balsīm PAR –
(I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, 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.102/5 pielikumā)
6.
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemes lietošanas
mērķa noteikšanu Satiksmes ministrijas tiesiskajā valdījumā esošā nekustamā īpašuma “P103”
piecām zemes vienībām Auru pagastā, lai sagatavotu nekustamo īpašumu reģistrācijai
zemesgrāmatā.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 14.aprīlī un
apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
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” 16.2. un 35.punktiem un spēkā esošo Dobeles novada teritorijas plānojumu,
Dobeles novada dome ar 17 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS,
A.CĪRULIS, 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.103/5 pielikumā)

7.
Par zemes lietošanas mērķa maiņu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemes lietošanas
mērķa maiņu nekustamajiem īpašumam “Laukaiņi” Auru pagastā, “Budas” Dobeles pagastā un
“Caunes” Bikstu pagastā saskaņā ar Dobeles novada teritorijas plānojumu.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 14.aprīlī un
apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
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” 17.7.apakšpunktu un 23.punktu un spēkā esošo Dobeles novada teritorijas
plānojumu, Dobeles novada dome ar 17 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS,
I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, 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.104/4 pielikumā)
8.
Par medību tiesību nodošanu Auru mednieku klubam “Auri”
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par medību tiesību
nodošanu mednieku klubam “Auri” trijos pašvaldības zemesgabalos Auru un Naudītes pagastos
uz pieciem gadiem, nosakot medību tiesību lietotāja pienākumus.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 14.aprīlī un
apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputāts VIESTURS REINFELDS uzdod jautājumu.
AUSTRA APSĪTE atbild.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un Medību likuma
1.panta 9.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumu Nr.421 „Medību noteikumi“
13. un 14.punktu, Dobeles novada dome ar 17 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS,
I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, 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.105/5 pielikumā)
9.
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu
ZIŅO Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA par 2015.gada 15.aprīlī
notikušās pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu izsoles rezultātiem un lūdz tos apstiprināt.
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 17
balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, 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.106/5 pielikumā)

10.
Par grozījumiem Dobeles novada pašvaldības īpašuma konversijas komisijas nolikumā
ZIŅO pašvaldības izpilddirektora vietnieks GUNĀRS KURLOVIČS par pašvaldības
īpašuma konversijas komisijas nolikuma grozījumu projektu, pamatojot grozījumu iemeslus.
Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2015.gada 16.aprīlī un apstiprināta
tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 61.panta trešo daļu Dobeles novada dome ar 17
balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, 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.107/5 pielikumā)
11.
Par Dobeles novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikuma apstiprināšanu
ZIŅO Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja INESE STRAUTMANE par Dzimtsarakstu
nodaļas nolikuma projektu, kas sagatavots, pamatojoties uz izmaiņām Civilstāvokļa aktu
reģistrācijas likumā.
Deputātiem VIESTURS REINFELDS jautā, vai 13.punktā, kurā norādīts par vadītāja
iecelšanu amatā, nav jāmin arī par atbrīvošanu no amata.
Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA paskaidro, ka atbrīvojot nevajag
Tieslietu ministrijas piekrišanu.
Citu jautājumu deputātiem nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 8.punktu un
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma III. nodaļā noteikto, Dobeles novada dome ar 17 balsīm
PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, 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.108/5 pielikumā)
12.
Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu
ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par bieži sastopamo
derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu Valsts akciju sabiedrībai „Latvijas autoceļu
uzturētājs” smilts-grants un smilts ieguvei derīgo izrakteņu atradnē „Silkalni II“ saskaņā ar
Valsts Vides dienesta noteikto derīgo izrakteņu ieguves limita palielinājumu, atstājot spēkā
iepriekšējo atļaujas derīguma termiņu līdz 2017.gada 31.decembrim.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2015.gada 14.aprīlī un
apstiprināta tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Izsakās deputāts EDGARS LAIMIŅŠ par to, ka, ņemot vērā ieguves apjoma limita
palielināšanu, būtu jāpievērš uzmanība tam, kādā kvalitātē tiek uzturēts ceļš uz karjeru, kā arī
izsaka ierosinājumu par derīgo izrakteņu bezmaksas ieguvi pašvaldības pašu vajadzībām.
LAILA ŠEREIKO atbild, ka attiecībā uz ceļa uzturēšanu ir jāpapildina spēkā esošais
zemes nomas līgums, ja to var izdarīt, bet jautājums par bezmaksas ieguvi nav attiecināms uz šo
lēmumu.
Izsakās izpilddirektora vietnieks GUNĀRS KURLOVIČS.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS uzskata, ka ierosinātais jautājums par ceļu
uzturēšanu ir vērtējams jautājums, par kuru jāpārdomā, jādiskutē, jāvienojas un par situācijas
kontroli atbildība jāuzņemas pašvaldības Komunālajai nodaļai, bet, runājot par bezmaksas ieguvi

– tas nevar būt, jo esam nodevuši ieguves tiesības citam. Atgādina, ka atradne “Silkalni II” nav
vienīgais pašvaldības karjers.
Deputāts EDGARS LAIMIŅŠ pauž viedokli, ka pašvaldības pašu vajadzībām derīgo
izrakteņu tarifiem būtu jābūt zemākiem.
ANDREJS SPRIDZĀNS paskaidro par cenu veidošanās vēsturi šajā nozarē.
Citu jautājumu deputātiem nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, likuma „Par zemes
dzīlēm” 4.panta piektās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumu Nr.
696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju
izsniegšanas kārtība” 33.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu
Nr.1055 „Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo
derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi” 4.un 7.punktu, Dobeles novada dome ar 17
balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, 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.109/5 pielikumā)
13.
Par 2014.gada neto ieņēmumu sadali no zemesgabalu - karjeru izmantošanas
ZIŅO Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA par 2014.gada
tīrās peļņas ieņēmumu no pašvaldībai piederošo zemesgabalu - karjeru „Grantiņi” Naudītes
pagastā un „Silakalnu karjers” Bikstu pagastā - izmantošanas sadalīšanu.
Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2015.gada 16.aprīlī un apstiprināta
tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dobeles novada
dome ar 17 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, 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.110/5 pielikumā)
14.
Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu
ZIŅO Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA par bezcerīgo
debitoru parādu norakstīšanu sakarā ar personu nāvi un piedziņas termiņa beigšanos.
Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2015.gada 16.aprīlī un apstiprināta
tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos
Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 44.punktā, Civillikuma
1895.pantā un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešajā daļā noteikto, Dobeles
novada dome ar 17 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS,
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.111/5 pielikumā)

15.
Par grozījumiem Dobeles novada domes 2014.gada 29.decembra lēmumā Nr. 353/13 „Par
Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem”
ZIŅO Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA par grozījumu
izdarīšanu novada domes 2014.gada 29.decembra lēmumā Nr.353/13 „Par Dobeles novada
pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem”, papildinot Kultūras un sporta pārvaldes maksas
pakalpojumu sarakstu ar jaunu pakalpojumu “Afišu, plakātu un sludinājumu (izmērs A1-A3)
izvietošana pašvaldības stendos un uz afišu stabiem ”.
Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2015.gada 16.aprīlī un apstiprināta
tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputāts VIESTURS REINFELDS jautā, kādā veidā pašvaldība domā kontrolēt šī punkta
izpildi.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS paskaidro, ka jautājums tiek nodots Kultūras un
sporta pārvaldes pārziņā.
Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja MĀRA KRŪMIŅA informē, ka uz stendiem un
afišu stabiem izvietojamās afišas tiks marķētas un vismaz divas reizes nedēļā darbinieks tos
pārbaudīs un noņems afišas, kurām nebūs marķējuma.
Deputāte SARMĪTE LUCAUA jautā, vai būs jāmaksā par Sarkanā krusta Donoru dienu
afišām.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS atbild, ka jā – pareizi būtu, ka Valsts
asinsdonoru centrs maksā par šo paziņojumu izvietošanu.
Deputāts VIESTURS REINFELDS informē, ka balsos pret, jo lēmuma projekts nav
pārdomāts, nav regulējuma, kas šo lietu kontrolē.
MĀRA KRŪMIŅA precizē, ka afišas tiks zīmogotas.
Izpilddirektora vietnieks GUNĀRS KURLOVIČS izsaka viedokli par īpaša regulējuma
un papildus kontroles noteikšanas lietderību šī jautājuma risināšanā.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS izsakās, ka ieviešot šo maksājumu, Kultūras un
sporta pārvalde principā nosaka kārtību, kādā tiek iekasēta samaksa par afišu izvietošanu uz
pārvaldes atbildībā esošajiem objektiem – afišu stendiem un stabiem, un attiecīgi Kultūras un
sporta pārvaldes atbildībā ir jautājums, kā tiks veikta kontrole par neapmaksātu afišu esamību uz
stendiem un stabiem.
Deputāts KASPARS ĻAKSA ierosina papildināt lēmuma projekta 2.punkta piezīmi ar
vārdiem “nevalstiskas organizācijas un pašvaldības kapitālsabiedrības”.
GUNĀRS KURLOVIČS paskaidro par iespējām, kādā veidā šīs organizācijas bez
maksas var izvietot savas afišas un paziņojumus.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS izsaka priekšlikumu vispār izņemt no lēmuma
projekta piezīmi par pakalpojumu bez maksas, ņemot vērā, ka pastāv iespēja uzrakstīt
iesniegumu Kultūras un sporta pārvaldei, kas katrā konkrētā gadījumā izvērtē un dod atļauju
izmantot par velti afišu stendus un stabus.
Izsakās deputāts IVARS STANGA.
Deputāts KASPARS ĻAKSA ierosina izsvītrot vārdus “fiziskas personas” no 2.punkta
piezīmes vai arī atstāt 1.punktu, kurā noteikta samaksa par A1-A3 formātu un svītrot piezīmi.
Izsakās Administratīvās nodaļas vadītāja IRĒNA EIDMANE par lielo pieprasījumu no
personām par afišu un sludinājumu izvietošanu.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS atbalsta priekšlikumu svītrot 2.punktu un jautā,
vai deputāti piekrīt šādam labojumam lēmuma projektā.
Citu jautājumu un priekšlikumu deputātiem nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par precizēto lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „b” un „g”
apakšpunktu, Dobeles novada dome ar 11 balsīm PAR – (Z.BERGS, A.CĪRULIS, S.DUDE,
V.EIHMANIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA,
G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS), PRET – 4 (I.AUDERS, I.CIMERMANIS, E.GAIGALIS,

V.REINFELDS), ATTURAS – 2 (E.LAIMIŅŠ, I.STANGA), NOLEMJ pieņemt lēmumu.
(Lēmums Nr.112/5 pielikumā)
16.
Par Dobeles novada pašvaldības konsolidētā 2014.gada pārskata apstiprināšanu
ZIŅO Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA par Dobeles
novada pašvaldības konsolidēto 2014.gada pārskatu, iepazīstina ar pašvaldības darbības finanšu
rezultātiem un naudas plūsmām 2014.gadā.
Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2015.gada 16.aprīlī un apstiprināta
tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas otro punktu, Dobeles
novada dome ar 17 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS,
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.113/5 pielikumā)
17.
Par noteikumu „Par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību“
apstiprināšanu
ZIŅO Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA par noteikumu
„Par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību“ projektu, kas nosaka kārtību,
kādā Dobeles novada pašvaldībā un tās pakļautībā esošajās iestādēs un struktūrvienībās plāno
līdzekļus reprezentācijas izdevumiem, veic to uzskaiti un norakstīšanu.
Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2015.gada 16.aprīlī un apstiprināta
tā iesniegšana izskatīšanai novada domē.
Deputāts VIESTURS REINFELDS jautā par noteikumu 5.1. un 5.2. punktos noteikto
reprezentācijas priekšmetu izlietojuma atskaites kārtību.
Administratīvās nodaļas vadītāja IRĒNA EIDMANE sniedz atbildi.
Citu jautājumu deputātiem nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu un 41.panta pirmās daļas
2.punktu, Dobeles novada dome ar 16 balsīm PAR – (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS,
A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE,
E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS,
I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – 1 (V.REINFELDS), NOLEMJ pieņemt lēmumu.
(Lēmums Nr.114/5 pielikumā)
18.
Par [..] iesnieguma izskatīšanu
ZIŅO Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA par saņemto iesniegumu par
pašvaldības Dzīvokļu komisijas 2015.gada 2.marta lēmuma Nr.5/133 „Par atteikumu deklarētās
dzīvesvietas ziņu anulēšanai” pārsūdzēšanu un sniedz pamatojumu sagatavotajam lēmuma
projektam.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 81.panta otrās daļas 4.punktu,
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo, otro daļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu,
Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par
deklarēto dzīvesvietu” 1.,2.,3.punktu, Dobeles novada dome ar 17 balsīm PAR – (I.AUDERS,

Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, 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.115/5)
19.
Par [..] iesnieguma izskatīšanu
ZIŅO Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA par saņemto iesniegumu par
pašvaldības Dzīvokļu komisijas 2015.gada 2.marta lēmuma Nr.5/131 „Par atteikumu deklarētās
dzīvesvietas ziņu anulēšanai” pārsūdzēšanu un sniedz pamatojumu sagatavotajam lēmuma
projektam.
Deputāts VIESTURS REINFELDS norāda uz neprecizitāti lēmumā minētās personas
uzvārdā.
Citu jautājumu deputātiem nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Pamatojoties uz augstākminēto un Administratīvā procesa likuma 81.panta otrās daļas
4.punktu, 87.panta pirmās daļas 1., 2.punktu, Dobeles novada dome ar 17 balsīm PAR –
(I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, 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.116/5)
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Nr.98/5

Par nekustamā īpašuma „Ķeturi” Penkules pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu
Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2015.gada 8.aprīlī saņemto SIA „DOBELES
MĒRNIEKS”, reģ. Nr.48501018589, juridiskā adrese „Saules” 2, Naudītes pag., Dobeles nov.,
LV-3724, iesniegumu ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
„Ķeturi” Penkules pagastā, Dobeles novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
46840010025 3,03 ha platībā sadalīšanai divās zemes vienībās un iesniegto zemes ierīcības
projektu, Dobeles novada dome KONSTATĒ:
1. Nekustamais īpašums „Ķeturi” Penkules pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – īpašums
„Ķeturi”), kopējā platība 3,03 ha, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
46840010025, ar platību 3,03 ha, 2008.gada 22.decembrī reģistrēts Dobeles rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļā, Penkules pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000450181 uz [..]
vārda.
2. [..] vēlas sadalīt īpašuma „Ķeturi” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 46840010025 3,03
ha platībā divās zemes vienībās.
3. Īpašuma „Ķeturi” zemes ierīcības projekta izstrāde uzsākta saskaņā ar Dobeles novada
pašvaldības būvvaldes 2015.gada 12.marta sēdes Nr.7 lēmumu. Zemes ierīcības projektu
izstrādājusi SIA „DOBELES MĒRNIEKS”.
4. Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un
2015.gada 8.aprīlī 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 „DOBELES MĒRNIEKS” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā
īpašuma „Ķeturi” Penkules pagastā, Dobeles novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
46840010025.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. zemes vienībai Nr.1 ar platību 1,09 ha – kods 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve;
2.2. zemes vienībai Nr.2 ar platību 1,94 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.

3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus:
3.1. zemes vienībai Nr.1 ar platību 1,09 ha 7312050101 - ekspluatācijas aizsargjoslas
teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu
līdz 20 kilovoltiem – 0,08 ha;
3.2. zemes vienībai Nr.2 ar platību 1,94 ha 7312050101- ekspluatācijas aizsargjoslas
teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu
līdz 20 kilovoltiem – 0,11 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
23.04.2015.

Nr.99/5

Par nekustamā īpašuma „Līči” Naudītes pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu
Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2015.gada 8.aprīlī saņemto [..], personas kods [..],
dzīvo [..], iesniegumu ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Līči”
Naudītes pagastā, Dobeles novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 46800030129 74,9
ha platībā sadalīšanai divās zemes vienībās un iesniegto zemes ierīcības projektu, Dobeles
novada dome KONSTATĒ:
1. Nekustamais īpašums „Līči” Naudītes pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – īpašums
„Līči”), kopējā platība 74,9 ha, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
46800030129, ar platību 74,9 ha, 2006.gada 16.novembrī reģistrēts Dobeles rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļā, Naudītes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.106 uz [..] vārda.
2. [..] vēlas sadalīt īpašuma „Līči” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 46800030129 74,9 ha
platībā divās zemes vienībās.
3. Īpašuma „Līči” zemes ierīcības projekta izstrāde uzsākta saskaņā ar Dobeles novada
pašvaldības būvvaldes 2015.gada 26.februāra sēdes Nr.6 lēmumu. Zemes ierīcības projektu
izstrādājusi SIA „RŪĶIS AG”.
4. Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un
2015.gada 27.martā 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
„Līči”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46800030129.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. zemes vienībai Nr.1 ar platību 40,9 ha – kods 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība;
2.2. zemes vienībai Nr.2 ar platību 34,0 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus:
3.1. zemes vienībai Nr.1 ar platību 40,9 ha:
3.1.1. 7315030100- ceļa servitūta teritorija – 0,2 ha;

3.1.2. 7312030303- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un
pašvaldību autoceļiem – 0,2 ha.
3.1.3.zemes vienībai Nr.2 ar platību 34,0 ha 7315030100 - ceļa servitūta teritorija –
0,2 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.100/5

Par nekustamā īpašuma „Jūrnieki” Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu
Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2015.gada 7.aprīlī saņemto [..], dzīvo [..]
iesniegumu ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Jūrnieki”
Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4668 004 0068
12,1 ha platībā sadalīšanai divās zemes vienībās un iesniegto zemes ierīcības projektu, Dobeles
novada dome KONSTATĒ:
Nekustamais īpašums „Jūrnieki” Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr.4668
004 0068, (turpmāk arī – īpašums „Jūrnieki”), kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4668 004 0068 12,1 ha platībā, 2002.gada 11.novembrī reģistrēts Dobeles rajona
tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Jaunbērzes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000083729
uz [..] vārda.
[..] vēlas sadalīt īpašuma „Jūrnieki” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4668 004
0068 divās zemes vienībās.
Īpašuma „Jūrnieki” zemes ierīcības projekta izstrāde uzsākta saskaņā ar Dobeles novada
pašvaldības būvvaldes 2015.gada 8.janvāra sēdes lēmumu Nr.1.5. Zemes ierīcības projektu
izstrādājusi SIA „Rūķis AG”.
Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un
2015.gada 5.martā saskaņots Dobeles novada pašvaldības būvvaldē.
Ievērojot augstāk minēto, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 16.¹ panta pirmo
daļu un 19.panta otro daļu, 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
„Jūrnieki” Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4668 004
0068.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. zemes vienībai (1) ar platību 1,0 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība;

2.2. zemes vienībai (2) ar platību 11,1 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus:
3.1. zemes vienībai (1) ar platību 1,0 ha:
3.1.1. 7312030303 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un
pašvaldību autoceļiem;
3.1.2. 7312050101 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu
gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20
kilovoltiem;
3.1.3. 7314020101 – vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas (aizsardzības
zonas) teritorija ap kultūras pieminekli laukos.
3.2. zemes vienībai (2) ar platību 11,1 ha:
3.2.1. 7312030303 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un
pašvaldību autoceļiem;
3.2.2. 7312030303 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un
pašvaldību autoceļiem;
3.2.3. 7312030303 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un
pašvaldību autoceļiem;
3.2.4. 7312050101 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu
gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20
kilovoltiem;
3.2.5. 7312050201 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu
līniju;
3.2.6. 7314020101 – vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas (aizsardzības
zonas) teritorija ap kultūras pieminekli laukos.
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.101/5

Par nekustamā īpašuma „Bērzupji” Bikstu pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi 2015.gada 7.aprīlī Dobeles novada pašvaldībā
saņemto [..], personas kods [..], deklarētā dzīves vieta: [..], iesniegumu par nekustamā īpašuma
„Bērzupji” Bikstu pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – nekustamais īpašums „Bērzupji” )
sadalīšanu.
Nekustamais īpašums „Bērzupji”, kadastra numurs 4654 006 0018 ar kopplatību 64,23 ha
reģistrēts Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Bikstu pagasta zemesgrāmatas
nodalījuma numurs 48 uz [..] vārda. Nekustamais īpašums „Bērzupji” sastāv no divām zemes
vienībām: zemesgabala 5,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4654 006 0018 un zemesgabala
58,63 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4654 006 0236.
Nekustamā īpašuma „Bērzupji” lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
[..] vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Bērzupji” 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 „Bērzupji” Bikstu pagastā, Dobeles novadā divos
atsevišķos īpašumos.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4654 006 0018 5,6 ha platībā – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);
2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4654 006 0236 58,63 ha platībā – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);
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.102/5

Par nekustamo īpašumu „Meldri” un „Pīlādži” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā
apvienošanu
Dobeles novada dome ir izskatījusi 2015.gada 10.aprīlī Dobeles novada pašvaldībā
saņemto [..], personas kods [..], dzīvo [..], iesniegumu par nekustamo īpašumu „Meldri” un
„Pīlādži”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā apvienošanu.
Nekustamais īpašums „Meldri” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī –
nekustamais īpašums „Meldri”), kadastra Nr.46720020134 ar kopplatību 0,1165 ha reģistrēts
Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Krimūnu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma
Nr.100000228022 uz [..] vārda. Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 46720020134, platība 0,1165 ha. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir
individuālo dzīvojamo māju apbūve.
Nekustamais īpašums „Pīlādži” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī –
nekustamais īpašums „Pīlādži”), kadastra Nr.46720020135 ar kopplatību 0,1329 ha reģistrēts
Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Krimūnu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma
Nr.100000228025 uz [..] vārda. Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 46720020135 platība 0,1329 ha. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir
individuālo dzīvojamo māju apbūve.
Īpašnieks vēlas nekustamā īpašuma „Pīlādži” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
46720020135, 0,1329 ha platībā pievienot nekustamā īpašuma „Meldri” zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 46720020134, 0,1165 ha platībā.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu,
33.panta pirmās daļas 4. un 5.punktiem 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 pievienot nekustamā īpašuma „Pīlādži” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 46720020135 0,1329 ha platībā nekustamā īpašuma „Meldri”
Krimūnu pagastā, Dobeles novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46720020134, 0,1165
ha platībā.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma „Meldri” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā ar platību 0,2494
ha lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
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.103/5
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 16.2. un 35.punktiem un spēkā esošo Dobeles novada teritorijas plānojumu,
Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101) zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 46460040127 (platība 1,90 ha), Auru pagastā, Dobeles novadā.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101) zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 46460070015 (platība 3,58 ha), Auru pagastā, Dobeles novadā.
3. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101) zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 46460080310 (platība 10,40 ha), Auru pagastā, Dobeles novadā.
4. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101) zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 46460090088 (platība 5,60 ha), Auru pagastā, Dobeles novadā.
5. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101) zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 46460100281 (platība 4,20 ha), Auru pagastā, Dobeles novadā.
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Nr.104/5
Par zemes lietošanas mērķa maiņu

Dobeles novada pašvaldībā saņemti iesniegumi par zemes lietošanas mērķa maiņu no
individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība (kods 0101).
Iepazinusies ar iesniegtajiem dokumentiem un pārbaudījusi to atbilstību Dobeles novada
teritorijas plānojumam 2013.-2025.gadam, kas apstiprināts ar Dobeles novada domes 2013.gada
30.maija lēmumu Nr.146/5 „Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam un
vides pārskata apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu”, Dobeles novada dome konstatē,
ka nekustamie īpašumi „Laukaiņi” Auru pagastā, Dobeles novadā, “Budas” Dobeles pagastā,
Dobeles novadā un “Caunes” Bikstu pagastā, Dobeles novadā atrodas lauksaimniecības zemju
teritorijā.
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” 17.7.apakšpunktu un 23.punktu un spēkā esošo Dobeles novada teritorijas
plānojumu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1.MAINĪT nekustamā īpašuma „Laukaiņi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4646
004 0069 5,3 ha platībā, 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).
2. MAINĪT nekustamā īpašuma „Budas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4660
005 0133 2,87 ha platībā, 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).
3. MAINĪT nekustamā īpašuma „Caunes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4654
003 0105 1,4917 ha platībā, Bikstu 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. 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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LĒMUMS
Dobelē
23.04.2015.

Nr.105/5
Par medību tiesību nodošanu Auru mednieku klubam “Auri”

Izskatot Dobeles novada pašvaldībā 2015.gada 31.martā saņemto Auru mednieku kluba
“Auri”, reģistrācijas Nr.50008052661, juridiskā adrese: Zaļā iela 65, Dobele, Dobeles novads,
LV-3701, valdes priekšsēdētāja Jāņa Poļa iesniegumu ar lūgumu par zemesgabalu medību nomas
līguma slēgšanu un saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un
Medību likuma 1.panta 9.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumu Nr.421
„Medību noteikumi“ 13. un 14.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. NODOT Auru mednieku klubam “Auri”, reģistrācijas Nr. 50008052661, juridiskā adrese: Zaļā
iela 65, Dobele, Dobeles novads, LV-3701, medību tiesības pašvaldībai piekritīgajos
zemesgabalos Auru un Naudītes pagastos:
1.1. “Ružas”, 33,14 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4646 005 0052;
1.2. “Dzeguzes”, 50,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4646 001 0127;
1.3. “Vāverēm atsavinātais”, 7,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4680 003 0205.
2.NOTEIKT, ka medību tiesību lietotājam ir pienākums:
2.1. uzturēt kārtībā robežstigas lēmuma 1.punktā minētajos zemesgabalos;
2.2. novērst meža dzīvnieku postījumus.
3. Pašvaldības izpilddirektoram slēgt ar Auru mednieku klubu “Auri” līgumu par medību tiesību
nodošanu uz pieciem gadiem.

Priekšsēdētājs
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Nr.106/5
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 - neapbūvēta
zemesgabala Smilšu iela 4A, Dobelē, Dobeles novadā (kadastra Nr.4601 003 0007) 6954
kv.m. platībā (kadastra apzīmējums 4601 003 0006), izsoles rezultātus un pārdot to SIA
„Agrolats nekustamie īpašumi”, reģ.Nr.50103252521, par nosolīto cenu 14600,00 euro.
2. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - neapbūvēta
zemesgabala Smilšu iela 4, Dobelē, Dobeles novadā (kadastra Nr.4601 003 1201) 7106
kv.m. platībā (kadastra apzīmējums 4601 003 0005) , izsoles rezultātus un pārdot to SIA
„JTT”, reģ.Nr.48503012595, par nosolīto cenu 11100,00 euro.
3. UZDOT pircējiem septiņu dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas slēgt pirkuma
līgumu un samaksāt nosolīto pirkuma maksu pilnā apmērā.
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23.04.2015.

Nr.107/5

Par grozījumiem Dobeles novada pašvaldības īpašuma konversijas komisijas nolikumā
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 61.panta trešo daļu Dobeles novada dome
NOLEMJ:
Izdarīt Dobeles novada pašvaldības īpašuma konversijas komisijas nolikumā (apstiprināts
ar Dobeles novada domes 2009.gada 26.novembra lēmumu Nr.129/14) šādus grozījumus:
1. Papildināt nolikumu ar jaunu 6.6.apakšpunktu šādā redakcijā:
„6.6. ievērojot objekta ieguvēja iesniegumu, lemt par objekta pirkuma maksas samaksas
grafika grozīšanu budžeta gada ietvaros.”
2. Aizstāt nolikuma V. nodaļas nosaukumā vārdu „noteikumi” ar vārdu „noteikums”.
3. Papildināt nolikuma 20.punktu aiz vārda „locekļi” ar vārdiem „sekretārs un
pieaicinātie speciālisti”.

Priekšsēdētājs
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Dobelē
23.04.2015.

Nr.108/5

Par Dobeles novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 8.punktu un
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma III.nodaļā noteikto, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas nolikumu
(pielikumā).

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

DOBELES NOVADA DOME
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
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APSTIPRINĀTS
Ar Dobeles novada domes
2015. gada 23.aprīļa
domes sēdes lēmumu Nr.108/5
Dobelē

2015.gada 23.aprīlī
DOBELES NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻAS
N O L I K U M S
I. Vispārīgie noteikumi

1. Dobeles novada Dzimtsarakstu nodaļa (turpmāk – Dzimtsarakstu nodaļa) ir Dobeles
novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) izveidota institūcija, kas Latvijas Republikas
normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā nodrošina Pašvaldībai nodoto autonomo un
deleģēto atsevišķo uzdevumu izpildi civilstāvokļa aktu reģistrēšanā, kā arī citu jautājumu
risināšanu savas kompetences ietvaros.
2. Dzimtsarakstu nodaļas darbības teritorija ir Dobeles novada administratīvā teritorija.
3. Dzimtsarakstu nodaļa savā darbībā ievēro Satversmi, Civillikumu, Civilstāvokļa aktu
reģistrācijas likumu, Ministru kabineta un Tieslietu ministrijas normatīvos aktus,
Pašvaldības nolikumu, šo nolikumu un citus Latvijas Republikā spēkā esošus normatīvos
aktus.
4. Dzimtsarakstu nodaļa savas funkcijas un uzdevumus veic patstāvīgi, sadarbojoties ar
valsts un pašvaldību institūcijām un iestādēm.
5. Dzimtsarakstu nodaļas juridiskā adrese ir: Edgara Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles
novads, LV-3701.
6. Dzimtsarakstu nodaļa ir zīmogs ar papildinātā mazā Latvijas valsts ģerboņa attēlu un
uzrakstu „Latvijas Republika Dobeles novada Dzimtsarakstu nodaļa”.
II. Dzimtsarakstu nodaļas funkcijas, uzdevumi un tiesības
7.Dzimtsarakstu nodaļas pamatfunkcija ir civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodrošināšana
un civilstāvokļa aktu reģistru arhīva fonda pārvaldība saskaņā ar normatīvajos aktos
noteiktajām normām.
8. Dzimtsarakstu nodaļa veic šādus uzdevumus:
8.1. reģistrē paziņoto dzimšanas faktu;
8.2. reģistrē paziņoto miršanas faktu;

8.3. reģistrē laulību;
8.4. reģistrē laulības, kas noslēgtas pie Civillikuma 51.pantā norādīto konfesiju
garīdzniekiem;
8.5. norāda ziņas par laulības šķiršanu laulības reģistrā;
8.6. aktualizē ziņas par paternitātes atzīšanu, paternitātes noteikšanu, paternitātes fakta
konstatēšanu, paternitātes pieņēmuma apstrīdēšanu, paternitātes atzīšanu par neesošu
dzimšanas reģistra ierakstā;
8.7. aktualizē vai atjauno civilstāvokļa aktu reģistra ierakstus;
8.8. sagatavo dokumentus par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu un iesniedz tos
Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam lēmuma pieņemšanai;
8.9. izsniedz civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu norakstus pēc pieprasījuma tiesai,
prokuratūrai, izziņas iestādei, Tieslietu ministrijai, dzimtsarakstu iestādei, bāriņtiesai un
notāram;
8.10. pieņem iesniegumus, sagatavo atbildes, dokumentus, atzinumus, administratīvos
aktus;
8.11. sniedz konsultācijas personām par civilstāvokļa aktu reģistru jautājumiem;
8.12. sniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei nepieciešamo informāciju
Iedzīvotāju reģistrā iekļauto datu aktualizēšanai;
8.13. sniedz ziņas Ārlietu ministrijas Konsulārajam departamentam par ārzemnieka
miršanas fakta reģistrāciju;
8.14. sniedz ziņas bāriņtiesai par bērna piedzimšanu nepilngadīgai personai, kā arī
gadījumos, ja reģistrējot miršanas faktu, kļūst zināms par
mirušās personas
nepilngadīgajiem bērniem;
8.15. sekmē ģimenisko vērtību popularizēšanu novadā un organizē laulību jubileju
ceremonijas;
8.16. organizē Dzimtsarakstu nodaļas saimnieciskos darbus, telpu labiekārtošanu, veic
ieņēmumu uzskaiti par valsts un pašvaldības nodevām, maksas pakalpojumiem, un to
iemaksu pašvaldības budžetā;
8.17. sagatavo un sniedz pārskatus par savu darbību Pašvaldībai, Tieslietu ministrijas
Dzimtsarakstu departamentam.
9. Dzimtsarakstu nodaļa, sastādot, aktualizējot vai atjaunojot civilstāvokļa aktu reģistru
ierakstus papīra formā, veido arhīvu un saskaņā ar Dzimtsarakstu nodaļas arhīva
nolikumu īsteno civilstāvokļa aktu reģistrācijas normatīvajiem aktiem atbilstošu
dokumentu un arhīva pārvaldību līdz civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu papīra formā
nodošanai Latvijas Nacionālā arhīva glabāšanā.
10. Dzimtsarakstu nodaļas pienākums ir nodrošināt personu datu aizsardzību.
11. Dzimtsarakstu nodaļai ir tiesības:
11.1. iesniegt priekšlikumus Pašvaldībai par darba uzlabošanu jautājumos, kas ir tās
kompetencē;
11.2. izmantot piešķirtos finanšu, tehniskos un darbaspēka resursus, nodrošinot noteikto
funkciju un uzdevumu izpildi;
11.3. Pašvaldības noteiktajā kārtībā sniegt maksas pakalpojumus.
III. Dzimtsarakstu nodaļas struktūra un darba organizācija
12. Dzimtsarakstu nodaļas darbiniekus pieņem un no darba atbrīvo Pašvaldības
izpilddirektors. Dzimtsarakstu nodaļas darbinieku skaitlisko sastāvu, atalgojumu un sociālās
garantijas nosaka Pašvaldība.

13. Dzimtsarakstu nodaļas darbu organizē un vada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs, kuru
ieceļ amatā Pašvaldības izpilddirektors pēc saskaņošanas ar Tieslietu ministrijas
Dzimtsarakstu departamentu.
14. Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs:
14.1. organizē un nodrošina civilstāvokļa aktu reģistrāciju saskaņā ar Civilstāvokļa aktu
reģistrācijas likumu;
14.2. nodrošina profesionālu Dzimtsarakstu nodaļas dokumentu pārvaldības organizāciju,
izmantojot Pašvaldības elektronisko dokumentu uzskaites sistēmu datu fiksēšanai par
dokumentu radīšanu, saņemšanu, reģistrēšanu un izpildes kontroli;
14.3. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Dzimtsarakstu nodaļu administratīvajās iestādēs,
tiesā, attiecībās ar juridiskām un fiziskām personām;
14.4. nosaka Dzimtsarakstu nodaļas darbinieku pienākumus, tiesības, atbildību un savas
kompetences robežās izdod iekšējos rīkojumus un dod norādījumus;
14.5. nodrošina Darba likuma, darba kārtības, darba aizsardzības, drošības tehnikas un
ugunsdrošības noteikumu ievērošanu un nodaļas funkciju veikšanai nodoto materiālo
vērtību saglabāšanu;
14.6. ir atbildīgs par Dzimtsarakstu nodaļas darbību, kārto lietvedību, atbild par
dokumentu apriti, veic Dzimtsarakstu nodaļas dokumentu arhivēšanu;
14.7. ir atbildīgs par finanšu līdzekļu lietderīgu izlietošanu atbilstoši Dzimtsarakstu
nodaļas apstiprinātajam budžetam;
14.8. veic citus pienākumus, kas noteikti normatīvajos aktos, Pašvaldības lēmumos,
rīkojumos un šajā nolikumā.
15. Dzimtsarakstu nodaļas vadītājam ir vietnieks, kurš nodrošina Dzimtsarakstu nodaļas
arhīva pārvaldību un tā pieejamību līdz arhīva lietu nodošanai Latvijas Nacionālajam
arhīvam, kā arī pilda Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja pienākumus viņa prombūtnes laikā.
16. Reģistrējot laulību, Dzimtsarakstu nodaļas amatpersona velk amata tērpu un uzliek
amata zīmi.
17. Dzimtsarakstu nodaļas amatpersonas ir atbildīgas par viņiem uzdoto pienākumu un
uzdevumu godprātīgu, savlaicīgu izpildi un darbības atbilstību spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem, kā arī par darba pienākumu izpildes gaitā iegūto fizisko personu
datu neizpaušanu trešajām personām.
IV. Dzimtsarakstu nodaļas finansēšana
18. Pašvaldība nodrošina līdzekļus Dzimtsarakstu nodaļas uzturēšanai un saimniecisko
izdevumu segšanai, tajā skaitā darbinieku darba algām (atalgojumu), kā arī amata tērpu
un tā aksesuāru iegādei.
19. Dzimtsarakstu nodaļa iekasē valsts un pašvaldības noteiktās nodevas, kā arī maksu
par sniegtajiem maksas pakalpojumiem, atbilstoši Pašvaldības noteiktajam cenrādim.
20. Par sniegtajiem pakalpojumiem iegūtos finanšu līdzekļus ieskaita Pašvaldības
budžetā.
V. Dzimtsarakstu nodaļas darbības tiesiskuma nodrošināšana
21. Dzimtsarakstu nodaļas darbības tiesiskumu nodrošina tās vadītājs.

22. Civilstāvokļa akta reģistrācijas atteikumu, kā arī Dzimtsarakstu nodaļas amatpersonas
faktisko rīcību persona var apstrīdēt vai pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā.
VI. Noslēguma jautājumi
23. Lēmumu par Dzimtsarakstu nodaļas reorganizāciju vai likvidāciju pieņem Dobeles
novada dome, saskaņojot to ar Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentu.
24. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Dobeles novada Dzimtsarakstu nodaļas
reglaments, kas apstiprināts ar Dobeles novada pašvaldības 2009. gada 23.jūlija lēmumu
Nr.27/4 „Par Dobeles novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikuma apstiprināšanu“.
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LĒMUMS
Dobelē
23.04.2015.

Nr.109/5
Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, likuma „Par zemes
dzīlēm” 4.panta piektās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumu Nr.
696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju
izsniegšanas kārtība” 33.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu
Nr.1055 „Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo
derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi” 4.un 7.punktu, Dobeles novada dome
NOLEMJ:
1. Izsniegt bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju Valsts akciju sabiedrībai
„Latvijas autoceļu uzturētājs” (reģ.Nr.40003356530, juridiskā adrese: Krustpils iela
4, Rīga, LV-1073), turpmāk - Atļauja, smilts-grants un smilts ieguvei derīgo
izrakteņu atradnē „Silkalni II“ Nekustamā īpašuma adrese: „Silakalnu karjers“,
Bikstu pagasts, Dobeles novads (kadastra Nr.46540060137).
2. Noteikt Atļaujas derīguma termiņu līdz 2017.gada 31.decembrim.
3. Atļauju izsniegt pēc valsts nodevas 142,29 euro samaksas Dobeles novada
pašvaldības budžetā.
4. Atzīt par spēku zaudējušu Dobeles novada domes 2014.gada 28.augusta lēmumu
Nr.238/8 “Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļaujas pārreģistrēšanu” un
2014.gada 11.septembrī izsniegto bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju
Nr.5 VAS „Latvijas autoceļu uzturētājam“ smilts –grants un smilts ieguvei derīgo
izrakteņu atradnē „Silkalni II“.
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Nr.110/5

Par 2014.gada neto ieņēmumu sadali no zemesgabalu - karjeru izmantošanas
SIA „Dobeles namsaimnieks” apsaimniekošanā saskaņā ar 2011.gada 23.maija
pārjaunojuma līgumu Nr.9-7/532 (2006.gada 25.oktobra lauku apvidus zemes nomas līgumam
Nr.163), kas pārjaunots 2014.gada 11.septembrī (Nr.4.3./114-2014) atrodas nekustamais īpašums
- zemesgabals „Grantiņi” Naudītes pagastā, Dobeles novadā un atbilstoši 2012.gada 7.martā
noslēgtajam zemes nomas līgumam Nr.9/2012 pārņemta nekustamā īpašuma - zemesgabala
„Silakalnu karjers” Bikstu pagastā, Dobeles novadā, kas nodots apsaimniekošanā SIA „Sesava
KP” ar Dobeles novada domes 2011.gada 28.jūlija lēmumu Nr.173/11, apsaimniekošana.
Ievērojot to, ka minētie pašvaldībai piederošie zemesgabali tiek izmantoti kā karjeri
derīgo izrakteņu ieguvei, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. Sadalīt 2014.gada neto ieņēmumus no pašvaldībai piederošā zemesgabala - karjera
„Grantiņi” Naudītes pagastā, Dobeles novadā, kadastra apzīmējums 4680 002 0147,
izmantošanas sekojoši:
1.1. EUR 2475,49 ieskaitīt kā atlīdzību Dobeles novada pašvaldībai par karjera izmantošanu;
1.2. EUR 275 atstāt SIA „Dobeles namsaimnieks” rīcībā karjera rekultivēšanas uzkrājumu
veidošanai.
2. 2014.gada neto ieņēmumus no pašvaldībai piederošā zemesgabala – karjera „Silakalnu
karjers” Bikstu pagastā, Dobeles novadā, kadastra apzīmējums 4654 006 0137, izmantošanas
EUR 37 576,28 apmērā ieskaitīt kā atlīdzību Dobeles novada pašvaldībai par karjera
izmantošanu.
3. Noteikt, ka šī lēmuma 1.1. apakšpunktā un 2.punktā minētās summas SIA „Dobeles
namsaimnieks” pārskaita Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta kontā 30 darba dienu
laikā no lēmuma pieņemšanas 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
23.04.2015.

Nr.111/5
Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu

Ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos
Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 44.punktā, Civillikuma
1895.pantā un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešajā daļā noteikto, Dobeles
novada dome NOLEMJ:
UZDOT novada Finanšu un grāmatvedības nodaļai norakstīt no bilances sekojošus
bezcerīgos debitoru parādus:
1. Sakarā ar personu nāvi:
1.1. [..], p.k.[..]:
- zemes nomas maksa EUR 8.61;
1.2. [..], p.k.[..]:
- zemes nomas maksa EUR 8.47,
- nekustamā īpašuma nodoklis EUR 8.25 (pamatparāds EUR 7.00, nokavējuma
nauda EUR 1.25);
1.3. [..], p.k.[..]:
- zemes nomas maksa EUR 17.12,
- nekustamā īpašuma nodoklis(Maliņas) EUR 3.79 (pamatparāds EUR 3.32,
nokavējuma nauda EUR 0.47);
1.4. [..], p.k.[..]:
- zemes nomas maksa EUR 15.14;
1.5. [..], p.k.[..]:
-zemes nomas maksa EUR 18.01,
1.6. [..], p.k.[..]:
-zemes nomas maksas parāds EUR 17.29;
1.7. [..], p.k.[..]:
-zemes nomas maksas parāds EUR 28.30;
1.8. [..], p.k.[..]:
-zemes nomas maksas parāds EUR 8.68;
1.9. [..], p.k.[..]:
-zemes nomas maksa EUR 17.36;
1.10. [..], p.k.[..]:
-zemes nomas maksa EUR 52.08;
1.11. [..], p.k.[..]:
-zemes nomas maksa EUR 14.36;
1.12. [..], p.k.[..]:
-zemes nomas maksa EUR 8.31,

- nekustamā īpašuma nodoklis EUR 8.25 (pamatparāds EUR 7.00,
nauda EUR 1.25);
1.13. [..], p.k.[..]:
-zemes nomas maksa EUR 19.43;
1.14. [..], p.k.[..]:
-zemes nomas maksas parāds EUR 7.45;
1.15. [..], p.k.[..]:
-zemes nomas maksa EUR 77.39;
1.16. [..], p.k.[..]:
-zemes nomas maksa EUR 5.65,
- nekustamā īpašuma nodoklis EUR 17.48 (pamatparāds EUR 14.11,
nauda EUR 3.37);
1.17. [..], p.k.[..]:
-zemes nomas maksa EUR 6.53;
1.18. [..], p.k.[..]:
-zemes nomas maksa EUR 19.24,
1.19. [..], p.k.[..]:
-zemes nomas maksa EUR 28.10;
1.20. [..], p.k.[..]:
-zemes nomas maksa EUR 25.92;
1.21. [..], p.k.[..]:
-zemes nomas maksa EUR 10.61,
- nekustamā īpašuma nodoklis EUR 9.48 (pamatparāds EUR 7.11,
nauda EUR 2.37);
1.22. [..], p.k.[..]:
-zemes nomas maksa EUR 10.12;
1.23. [..], p.k.[..]:
-zemes nomas maksa EUR 26.79;
1.24. [..], p.k.[..]:
-zemes nomas maksa EUR 9.93;
1.25. [..], p.k.[..]:
-zemes nomas maksa EUR 6.62,
-nekustamā īpašuma nodoklis EUR 16.49 (pamatparāds EUR 12.99,
nauda EUR 3.50);
1.26. [..], p.k. [..]:
-zemes nomas maksa EUR 28.17;
1.27. [..], p.k. [..]:
-zemes nomas maksa EUR 0.47;
1.28. [..], p.k. [..]:
-zemes nomas maksa EUR 1.02;
1.29. [..], p.k.[..]:
-zemes nomas maksa EUR 1.62;
1.30. [..], p.k.[..]:
-zemes nomas maksa EUR 65.14;
1.31. [..], p.k.[..]:
-zemes nomas maksas parāds EUR 0.41;
-nekustamā īpašuma nodoklis EUR 0.01 (pamatparāds EUR 0.01);
1.32. [..], p.k.[..]:
-zemes nomas maksas parāds EUR 0.41;
1.33. [..], p.k.[..]:
-zemes nomas maksas parāds EUR 0.71,
-nekustamā īpašuma nodoklis EUR 0.82 (pamatparāds EUR 0.50,
nauda EUR 0.32);
1.34. [..], p.k.[..]:

nokavējuma

nokavējuma

nokavējuma

nokavējuma

nokavējuma

-zemes nomas maksa EUR 1.00;
1.35. [..], p.k.[..]:
-zemes nomas maksa EUR 5.55;
1.36. [..], p.k.[..]:
-zemes nomas maksas parāds EUR 8..47
2. Zemes nomas maksas parādu (2001.-2004.gads) sakarā ar piedziņas termiņa beigšanos:
2.1. [..], p.k.[..], EUR 3.41;
2.2. [..], p.k.[..]. EUR 1.99;
2.3. [..], p.k.[..], EUR 4.27;
2.4. [..], p.k.[..], EUR 16.72;
2.5. [..], p.k.[..], EUR 8.25;
2.6. [..], p.k.[..], EUR 29.03;
2.7. [..], p.k.[..], EUR 21.34;
2.8. [..], p.k.[..], EUR 27.60.

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
23.04.2015.

Nr.112/5

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2014.gada 29.decembra lēmumā Nr. 353/13 „Par
Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem”
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „b” un „g”
apakšpunktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
IZDARĪT Dobeles novada domes 2014.gada 29.decembra lēmumā Nr.353/13 „Par
Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem” šādus grozījumus:
1. Papildināt lēmuma 5.pielikuma ar 7.2.9..punktu:
7.2.9.

Afišu, plakātu un sludinājumu (izmērs A1A3) izvietošana Dobeles novada pašvaldības
stendos un uz afišu stabiem

Priekšsēdētājs

viena vienība
diennaktī

0,50

A.SPRIDZĀNS
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LĒMUMS
Dobelē
23.04.2015.

Nr.113/5

Par Dobeles novada pašvaldības konsolidētā 2014.gada pārskata apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas otro punktu,
Dobeles novada dome NOLEMJ:
APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldības konsolidēto 2014.gada pārskatu ar
šādiem rādītājiem:

Bilances kopsumma
Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts

Priekšsēdētājs

73 913 674
576 521

EUR
EUR

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
23.04.2015.

Nr.114/5

Par noteikumu „Par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību“
apstiprināšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu un 41.panta pirmās daļas
2.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
APSTIPRINĀT noteikumus „Par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas
kārtību“ (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
2015.gada 23.aprīļa lēmumu
Nr.114/5 (protokols Nr.5)

NOTEIKUMI
Par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību
Izstrādāti saskaņā ar likuma „Par grāmatvedību” 7.pantu,
likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.1 panta
ceturtās daļas 11.punktu, Ministru kabineta 21.10.2003.
noteikumiem Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības
kārtošanu un organizāciju”
1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Dobeles novada pašvaldībā un tās pakļautībā esošajās
iestādēs un struktūrvienībās (turpmāk - iestādes) plāno līdzekļus reprezentācijas izdevumiem,
veic to uzskaiti un norakstīšanu.
2. Gadījumā, ja stājas spēkā grozījumi Latvijas Republikas normatīvajos aktos, kas nosaka
atšķirīgu kārtību, kā šajos noteikumos, piemērojamas ir jaunākās normas.
3. Reprezentācijas izdevumi ir:
3.1.iestāžu izdevumi prestiža veidošanai un uzturēšanai sabiedrībā pieņemto standartu līmenī, un
tie ietver izdevumus publisku konferenču, uzņemšanu un maltīšu rīkošanai, kā arī pašvaldības
reprezentējošu priekšmetu izgatavošanai. Uz reprezentācijas izdevumiem var tikt attiecinātas
izdevumu summas dažādu priekšmetu, kas satur pašvaldības ģerboni, logo vai citu attiecināmu
informāciju (pildspalvas, kalendāri, T- krekli, krūzes u.c.), kā arī atspirdzinošu dzērienu
(bezalkoholisku) un uzkodu iegādei, kas paredzēti iestādes viesiem, sadarbības partneriem vai
klientiem u.tml.;
3.2. iestāžu izdevumi konferenču, semināru, iestāžu jubileju un lietišķu tikšanos organizēšanai;
3.3. iestāžu izdevumi, kas saistīti ar delegāciju un atsevišķu personu uzņemšanu un amatpersonu
vizītēm, ieskaitot arī visus uzņemšanas, izmitināšanas, viesnīcu pakalpojumus, transporta
pakalpojumus, ja viesi tiek uzaicināti par iestādes līdzekļiem;
3.4. iestāžu izdevumi grāmatu, suvenīru, ziedu, telpu un galda noformēšanas priekšmetu iegādei,
ar reprezentāciju saistītu priekšmetu izgatavošanai, telpu nomai, kafijas paužu, brokastu,
pusdienu un vakariņu rīkošanai u.c.
4. Par reprezentācijas izdevumiem nav uzskatāmi:
4.1. iestādes izdevumi savas apkārtējās teritorijas sakopšanai;
4.2. iestādes telpu dekorēšana un dzeramā ūdens iegāde, kas klasificējama kā šo iestāžu
saimnieciskie izdevumi;
4.3. iestādes izdevumi, kuru rezultātā tiešu labumu gūst darbinieki. Šajā gadījumā attiecīgos
izdevumus ir iespējams personificēt un tos apliek ar iedzīvotāju ienākumu nodokli.
5. Reprezentācijas izdevumu norakstīšana:
5.1. Iestādes reprezentācijas tāmi (1. pielikums) sagatavo katram atsevišķam pasākumam (ja
izdevumi ir saistīti ar pieņemšanu, brokastu, pusdienu un vakariņu rīkošanu) vai pasākumu

grupai. Reprezentācijas izdevumu tāmi paraksta iestādes vadītājs. Tāmi precizē, ja tas ir
nepieciešams vai ja izdevumi pārsniedz plānotos;
5.2. reprezentācijas izdevumu izlietojuma atskaiti sagatavo atsevišķi katram pasākumam atbilstoši
apstiprinātajām tāmēm. Atskaitei pievieno attaisnojuma dokumentus, kas pamato uzskaitītos
izdevumus (preču pavadzīmes, čeki, kvītis u.c.) un sastāda aktu par reprezentācijas izdevumu
norakstīšanu (2.pielikums);
5.3. aktā uzrāda šādus rekvizītus:
5.3.1. pasākuma rīkošanas datums;
5.3.2. pasākuma rīkošanas vieta;
5.3.3. pasākuma rīkošanas mērķis;
5.3.4. dalībnieku saraksts;
5.3.5. materiālu un preču (no attaisnojuma dokumentiem) izlietojums.
6. Pievienotiem grāmatvedības pirmdokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši normatīvo aktu
prasībām.
7. Reprezentācijas izdevumi tiek klasificēti atbilstoši 2005.gada 27.decembra Ministru kabineta
noteikumiem Nr.1031 „Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām”.

Priekšsēdētājs

A. SPRIDZĀNS

1.pielikums
Dobeles novada pašvaldība
Reģ. Nr.90009115092
Brīvības iela 17, Dobele
Dobeles novads, LV-3701
________________________________
(iestāde, adrese)
APSTIPRINU:
20____.gada . ____.__________
____________________________________
Iestādes vadītāja (paraksts) (vārds, uzvārds)
Atbildīgais darbinieks: _____________________________
(vārds, uzvārds)

PLĀNOTĀ TĀME
reprezentācijas pasākuma izdevumiem

___________
(datums)

Pasākuma nosaukums/mērķis:
___________________________________________________________________________
Pasākuma vieta un laiks:
___________________________________________________________________________
Pasākuma dalībnieku skaits:
___________________________________________________________________________
- no pasākuma rīkotāju puses _____________________________________________
- no viesu puses _______________________________________________________
Nr.p.k.

Izdevumu saturs

Mērvienība

Daudzums

Cena euro

Summa euro

KOPĀ
Summa vārdiem:
___________________________________________________________________________
Atbildīgā persona: ____________________________________________________________

2.pielikums
Dobeles novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90009115092
Brīvības iela 17, Dobele
Dobeles novads, LV-3701
_________________________________
(iestāde, adrese)
APSTIPRINU:
20____.gada . ____.__________
___________________________________
Iestādes vadītāja (paraksts) (vārds, uzvārds)
Atbildīgā persona:
(vārds, uzvārds ) _____________________________________________________________
FAKTISKĀ TĀME
___________
(datums)

reprezentācijas pasākuma izdevumu
norakstīšanai

Pasākuma nosaukums/mērķis:
___________________________________________________________________________
Pasākuma vieta un laiks:
___________________________________________________________________________
Pasākuma dalībnieku skaits:
___________________________________________________________________________
- no pasākuma rīkotāju puses _____________________________________________
- no viesu puses _______________________________________________________
Nr.p.k
.

Izdevumu
saturs

Attaisnojuma dokuments
(Nr. un datums)
Mērvienība

Kopējā
Daudzums summa,
euro

KOPĀ
Pasākuma apraksts/ pievienotie reklāmas u.c. materiāli
Summa vārdiem:
___________________________________________________________________________
Reprezentācijas pasākumu izdevumus norakstīt izmaksās.
Iestāde: ____________________

___________________
(paraksts)

(vārds, uzvārds)

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Dobelē
23.04.2015.

Nr.115/5
Par [..] iesnieguma izskatīšanu

[..]
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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.116/5
Par [..] iesnieguma izskatīšanu

[..]
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