
 

2012.gada 26.janvāra domes sēdes lēmumi 
 

 

Darba kārtībā: 

 

1 (1/1 ) Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Pļavnieki”, 

Auru pagastā, Dobeles novadā, sadalīšanai 

2 (2/1 ) Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Meijas”, 

Annenieku pagastā, Dobeles novadā, sadalīšanai 

3 (3/1) Par nekustamā īpašuma „Krūmiľi”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, 

sadalīšanu 

4 (4/1) Par nekustamā īpašuma Bērzu ielā 8, Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, Dobeles 

novadā, sadalīšanu 

5 (5/1) Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu 

6 (6/1) Par zemes lietošanas mērķa maiľu 

7 (7/1) Par zemes platības precizēšanu nekustamajam īpašumam 

8 (8/1) Par zemesgabalu apvienošanu 

9 (9/1) Par zemesgabalu piekritību valstij 

10 (10/1) Par nekustamā īpašuma „Pļavas”, Auru pagastā, Dobeles novadā,   atsavināšanu 

11 (11/1) Par Dobeles aglomerācijas robežas noteikšanu 

12 (12/1) Par grozījumiem Dobeles novada domes 2009.gada 23.jūlija lēmumā Nr.17/4 

„Par Dobeles novada administratīvo komisiju”  

13 (13/1) Par Dobeles novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību maksas 

pakalpojumu apstiprināšanu 

14 (14/1) Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1 „Par nekustamā 

īpašuma nodokļa piemērošanu Dobeles novadā 2012.gadā” apstiprināšanu 

15 (15/1) Par bezcerīgā debitoru parāda izslēgšanu no bilances 

16 (16/1) Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2 „Dobeles novada 

pašvaldības budžets 2012.gadam” apstiprināšanu  

17 (17/1) Par pašvaldību izglītības iestāžu savstarpējo norēķinu izcenojumiem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

DOBELES NOVADA DOME 
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 

Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

26.01.2012.          Nr.1/1 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Pļavnieki”, Auru pagastā, 

Dobeles novadā, sadalīšanai 

 

Dobeles novada pašvaldībā 2012.gada 11.janvārī saľemts Xxxxx Xxxxxx, dzīvo xxxxxxxx, 

iesniegums ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Pļavnieki”, Auru 

pagastā, Dobeles novadā, zemesgabala ar kadastra apzīmējumu xxxxxxx sadalīšanai divās zemes 

vienībās. 

 Izskatot iesniegumu un iesniegto zemes ierīcības projektu, Dobeles novada dome konstatē: 

 

1. Nekustamais īpašums „Pļavnieki”, Auru pagastā, Dobeles novadā, 2003.gada 20.oktobrī reģistrēts 

Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Auru pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.83 uz Xxxxx Xxxxxx. 

Īpašums sastāv no zemesgabala ar platību 5,4 ha, kadastra apzīmējums xxxxxxx. 

 

2. Xxxxx Xxxxxx vēlas sadalīt nekustamā īpašuma „Pļavnieki”, Auru pagastā, Dobeles novadā, 

zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu xxxxxxx divās zemes vienībās. 

 

3. Dobeles novada pašvaldības Būvvalde ar 2011.gada 8.decembra lēmumu Nr.47 atļāva izstrādāt 

zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Pļavnieki” sadalīšanai. Zemes ierīcības projektu 

izstrādājusi VSIA  „Latvijas Valsts mērnieks”. 

 

4. Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi” 9.4. un 26.7. punktos noteiktajam, 2012.gada 4.janvārī zemes ierīcības projekts 

saskaľots ar Dobeles novada pašvaldības būvvaldi. 

 

5. Saskaľā ar Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi” 9.8. punktā noteikto, pašvaldība pieľem administratīvo aktu par projekta 

apstiprināšanu vai noraidīšanu un, atbilstoši noteikumu 31.2. punktā noteiktajam, apstiprinot projektu, 

pašvaldība pieľem lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu vai maiľu. 

 

Ievērojot augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus, saskaľā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 

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 maiľas 

mailto:dome@dobele.lv


kārtība”, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1.APSTIPRINĀT izstrādāto zemes ierīcības projektu, sadalot nekustamā īpašuma „Pļavnieki”, Auru 

pagastā, Dobeles novadā, zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu xxxxxxx, 5,4 ha platībā divās 

atsevišķās zemes vienībās. 

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. zemes vienībai ar platību 2,6 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība; 

2.2. zemes vienībai ar platību 2,8 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība. 

3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus: 

3.1. zemes vienībai ar platību 2,6 ha: 

3.1.1. 12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem; 

3.1.2. 12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus 

pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20 

kilovoltiem; 

3.1.3. 12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus 

pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20 

kilovoltiem; 

3.1.4. 150301 – ceļa servitūta teritorija. 

3.2. zemes vienībai ar platību 2,8 ha: 

3.2.1. 12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem; 

3.2.2. 12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus 

pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20 

kilovoltiem; 

3.2.3. 150301 – ceļa servitūta teritorija. 

 

4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, 

Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV – 3001, saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 

79.panta pirmo daļu. 

 

 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

26.01.2012.          Nr.2/1 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Meijas”, Annenieku pagastā, 

Dobeles novadā, sadalīšanai 

 

Dobeles novada pašvaldībā 2012.gada 16.janvārī saľemts Xxxxx Xxxxxx, dzīvo xxxxxxx, 

iesniegums ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Meijas”, Annenieku 

pagastā, Dobeles novadā, zemesgabala ar kadastra apzīmējumu xxxxxxx sadalīšanai divās zemes 

vienībās. 

Izskatot iesniegumu un iesniegto zemes ierīcības projektu, Dobeles novada dome konstatē: 

 

1. Nekustamais īpašums „Meijas”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, 2008.gada 9.decembrī 



reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Annenieku pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0044 

9340 uz Xxxxx Xxxxxx vārda. Īpašums sastāv no zemesgabala ar platību 20,4 ha, kadastra 

apzīmējums xxxxxxx. 

 

2. Xxxxx Xxxxxx vēlas sadalīt nekustamā īpašuma „Meijas”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, 

zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu xxxxxxx divās zemes vienībās. 

 

3. Dobeles novada pašvaldības Būvvalde ar 2011.gada 17.novembra lēmumu Nr.44 atļāva izstrādāt 

zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Meijas” sadalīšanai. Zemes ierīcības projektu 

izstrādājusi SIA  „Dobeles Mērnieks”. 

 

4. Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi” 9.4. un 26.7.punktos noteiktajam, 2012.gada 12.janvārī zemes ierīcības projekts 

saskaľots ar Dobeles novada pašvaldības būvvaldi. 

 

5. Saskaľā ar Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi” 9.8.punktā noteikto, pašvaldība pieľem administratīvo aktu par projekta 

apstiprināšanu vai noraidīšanu un, atbilstoši noteikumu 31.2.punktā noteiktajam, apstiprinot projektu, 

pašvaldība pieľem lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu vai maiľu. 

 

Ievērojot augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus, saskaľā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 

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, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1.APSTIPRINĀT izstrādāto zemes ierīcības projektu, sadalot nekustamā īpašuma „Meijas”, 

Annenieku pagastā, Dobeles novadā, zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu xxxxxxx, 20,4 ha platībā 

divās atsevišķās zemes vienībās. 

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. zemes vienībai ar platību 5,4 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība; 

2.2. zemes vienībai ar platību 15,0 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība. 

 

3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, 

Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV – 3001, saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 

79.panta pirmo daļu. 

 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

26.01.2012.          Nr.3/1 

Par nekustamā īpašuma „Krūmiņi”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, sadalīšanu 

 

Dobeles novada dome ir izskatījusi 2012.gada 11.janvārī Dobeles novada pašvaldībā saľemto 

Xxxxx Xxxxxx, dzīvo xxxxxx, iesniegumu par nekustamā īpašuma „Krūmiľi” sadalīšanu. 



Nekustamais īpašums „Krūmiľi”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr.xxxxxxx ar 

kopplatību 47,0 ha reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Naudītes pagasta zemesgrāmatas 

nodalījuma Nr.38 uz Xxxxx Xxxxxx vārda. Nekustamais īpašums sastāv no četrām zemes vienībām ar 

kadastra apzīmējumiem: xxxxxxx, platība 13,8 ha, xxxxxxx, platība 5,2 ha, xxxxxxx, platība 21,2 ha 

un xxxxxxx, platība 6,8 ha. Nekustamā īpašuma  lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

Xxxxx Xxxxxxx vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Krūmiľi” divos atsevišķos īpašumos. 

Saskaľā 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 maiľas kārtība” 23.punktu, 

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. ATĻAUT sadalīt nekustamo īpašumu „Krūmiľi”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā divos 

atsevišķos īpašumos. 

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4680 001 0024, 13,8 ha platībā – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201); 

2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumiem: 4680 001 0025, 5,2 ha platībā, 4680 001 0087, 21,2 

ha platībā - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201), 4680 003 

0026, 6,8 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, saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 79. 

panta pirmo daļu. 

 

 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

26.01.2012.          Nr.4/1 

Par nekustamā īpašuma Bērzu ielā 8, Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā,  

Dobeles novadā, sadalīšanu 

 

Dobeles novada dome ir izskatījusi 2012.gada 13.janvārī Dobeles novada pašvaldībā saľemto 

Xxxxx Xxxxxxx, dzīvo xxxxxxxx, iesniegumu par nekustamā īpašuma Bērzu ielā 8 sadalīšanu. 

Nekustamais īpašums Bērzu ielā 8, Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, kadastra 

Nr. xxxxxxx ar kopplatību 70,47 ha reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Jaunbērzes pagasta 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr.14 uz Xxxxx Xxxxxxx vārda. Nekustamais īpašums sastāv no četrām 

zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: xxxxxxxx, platība 0,56 ha, xxxxxxxx, platība 2,43 ha, 

xxxxxxx, platība 37,75 ha un xxxxxxxx, platība 29,73 ha. Nekustamā īpašuma  lietošanas mērķis ir 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

Xxxxx Xxxxxxx vēlas sadalīt nekustamo īpašumu Bērzu ielā 8 trijos atsevišķos īpašumos. 

Saskaľā 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 maiľas kārtība” 23.punktu, 

Dobeles novada dome NOLEMJ: 



 

1. ATĻAUT sadalīt nekustamo īpašumu Bērzu ielā 8, Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, 

trijos atsevišķos īpašumos. 

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. īpašumam ar kadastra apzīmējumiem: xxxxxxx, 0,56 ha platībā un xxxxxxx, 2,43 ha 

platībā – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101); 

2.2. īpašumam ar kadastra apzīmējumu xxxxxxx,  37,75 ha platībā - zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101); 

2.3. īpašumam ar kadastra apzīmējumu xxxxxxx, 29,73 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, saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 79. panta 

pirmo daļu. 

 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

26.01.2012.          Nr.5/1 

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu 

 

 Saskaľā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība” 

16.2.punktu, 35.punktu un spēkā esošajiem Dobeles novada Dobeles pagasta un Krimūnu pagasta 

teritorijas plānojumiem, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība (kods 0201), šādām zemes vienībām Dobeles pagastā, Dobeles novadā: 

1.1. kadastra apzīmējums 4660 001 0158, platība 181,0 ha; 

1.2. kadastra apzīmējums 4660 001 0159, platība 130,4 ha; 

1.3. kadastra apzīmējums 4660 001 0353, platība 108,1 ha; 

1.4. kadastra apzīmējums 4660 001 0362, platība 88,2 ha; 

1.5. kadastra apzīmējums 4660 001 0378, platība 2,5 ha; 

1.6. kadastra apzīmējums 4660 001 0379, platība 7,5 ha; 

1.7. kadastra apzīmējums 4660 003 0060, platība 84,5 ha; 

1.8. kadastra apzīmējums 4660 003 0062, platība 60,7 ha; 

1.9. kadastra apzīmējums 4660 003 0091, platība 5,5 ha; 

1.10. kadastra apzīmējums 4660 003 0092, platība 13,7 ha. 

  

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101), šādai zemes vienībai Krimūnu pagastā, Dobeles novadā ar kadastra 

apzīmējumu 4672 006 0163, platība 0,86 ha. 

  

3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, 

Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV – 3001, saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 

79.panta pirmo daļu. 



LĒMUMS 

Dobelē 

26.01.2012.          Nr.6/1 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

 

 Saskaľā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība” 

17.7.punktu, 35.punktu un spēkā esošo Dobeles novada Dobeles pagasta  teritorijas plānojumu, 

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

 MAINĪT nekustamā īpašuma „Mežrozītes”, Aizstrautnieki, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4660 001 0404 0,3 ha platībā, lietošanas mērķi no zemes, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz komercdarbības objektu apbūvi 

(kods 0801). 

 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

26.01.2012.          Nr.7/1 

Par zemes platības precizēšanu nekustamajam īpašumam 

 

 Saskaľā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu, 

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

1. APSTIPRINĀT precizēto platību: 

1.1. nekustamā īpašuma „Gardene 1 masīva Nr.14”, Auru pagastā, Dobeles novadā, zemes vienībai 

ar kadastra apzīmējumu 4646 001 0115, 0,1 ha platībā; 

1.2. nekustamā īpašuma „Ceļš no Galiľiem uz Dūľām”, Auru pagastā, Dobeles novadā, zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 4646 008 0408, 0,25 ha platībā; 

1.3. nekustamā īpašuma „Mūrīši”, Auru pagastā, Dobeles novadā, zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4646 008 0315, 0,22 ha platībā; 

1.4. nekustamā īpašuma „Marijas”, Auru pagastā, Dobeles novadā, zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4646 010 0282, 1,90 ha platībā; 

1.5. nekustamā īpašuma „Jaunzemnieki 535”, Auru pagastā, Dobeles novadā, zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 4646 012 0542, 0,112 ha platībā; 

1.6. nekustamā īpašuma „Brāļu kapi”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4652 006 0166, 0,26 ha platībā;  

1.7. nekustamā īpašuma „Mežrozītes”, Aizstrautniekos, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 4660 001 0404, 0,143 ha platībā;  

1.8. nekustamā īpašuma „Jāľzemji”, Penkules pagastā, Dobeles novadā, zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4684 006 0065, 2,9 ha platībā. 

 

 

 

 

 

 



LĒMUMS 

Dobelē 

26.01.2012.          Nr.8/1 

Par zemesgabalu apvienošanu 

 

Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Administratīvo teritoriju 

un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. ATĻAUT apvienot zemesgabalus „Pokaiľi 124”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, ar 

kadastra apzīmējumu 4672 009 0124 ar platību 0,061 ha un „Pokaiľi 125”, Krimūnu pagastā, Dobeles 

novadā, ar kadastra apzīmējumu 4672 009 0125 ar platību 0,064 ha. 

 

2. NOTEIKT jaunizveidotajam īpašumam – zemesgabalam 0,125 ha platībā (lietošanas mērķis 

– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101) nosaukumu „Pokaiľi 

124”, Krimūnu pagasts, Dobeles novads.  

 

3. ATĻAUT apvienot zemesgabalus „Pie lielceļa”, Kaķeniekos, Annenieku pagastā, Dobeles 

novadā, ar kadastra apzīmējumu 4642 001 0835 ar platību 0,5 ha un „Pie lielceļa”, Kaķeniekos, 

Annenieku pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra apzīmējumu 4642 001 0168 ar platību 0,08 ha. 

 

4. NOTEIKT jaunizveidotajam īpašumam – zemesgabalam 0,58 ha platībā (lietošanas mērķis – 

dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā 

saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa, kods 0501)  

nosaukumu „Pie lielceļa”, Kaķenieki, Annenieku pagasts, Dobeles novads.  

 

 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

26.01.2012.           Nr.9/1 

Par zemesgabalu piekritību valstij 

 Saskaľā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 4¹.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka zeme, kuras piederība uz 1940.gada 

21.jūliju nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt valstij un ierakstāma zemesgrāmatās uz valsts 

vārda, ja uz šīs zemes ir privatizēti valsts īpašuma objekti vai citādi atsavinātas valsts vai valsts 

kapitālsabiedrības ēkas (būves), un ľemot vērā to, ka uz zemesgabaliem atrodas valsts īpašumā esoši 

objekti: transformatori, Dobeles novada dome NOLEMJ:  

1. NOTEIKT, ka zemesgabals Kooperācijas ielā 8C, Dobelē, Dobeles novadā, 303 kv.m. platībā piekrīt 

valstij. 

2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā 

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 79. panta 

pirmo daļu. 

 

 

 

 



LĒMUMS 

Dobelē 

26.01.2012.          Nr.10/1 

Par nekustamā īpašuma „Pļavas”, Auru pagastā, Dobeles novadā,  atsavināšanu 

 

Dobeles novada pašvaldībā 2010.gada 28.decembrī saľemts Xxxxx Xxxxxx, dzīvo xxxxxx, 

ierosinājums atsavināt Dobeles novada pašvaldībai piederošu zemesgabalu „Pļavas”, Auru pagastā, 

Dobeles novadā. 

Nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals, starpgabals „Pļavas”, Auru pagastā, Dobeles 

novadā, ar kadastra Nr.xxxxxxx, 8,43 ha platībā reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Auru 

pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0049 8387 uz Dobeles novada pašvaldības vārda. 

Sertificēta vērtētāja Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „VCG Ekspertu grupa” novērtējums 

zemesgabalam ir Ls 13000,00 (trīspadsmit tūkstoši lati). 

Saskaľā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 

5.panta pirmo daļu, 8.panta trešo daļu, 9.panta otro daļu un 11.panta pirmo daļu, Dobeles novada dome 

NOLEMJ: 

1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu - neapbūvētu zemesgabalu, starpgabalu „Pļavas”, Auru 

pagastā, Dobeles novadā ar kadastra apzīmējumu 4646 002 0085, 8,43 ha platībā. 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu Ls 14000,00 (četrpadsmit 

tūkstoši lati).  

3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma privatizācijas komisijai apstiprināt izsoles 

noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā. 

 

 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

26.01.2012.           Nr.11/1 

Par Dobeles aglomerācijas robežas noteikšanu 

Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 

2002.gada 22.janvāra noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārľojošo vielu emisiju ūdenī” 31.
1
 punktu, 

ievērojot Dobeles novada domes 2010.gada 27.maijā apstiprināto (lēmums Nr.133/8) tehniski 

ekonomisko pamatojumu projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dobelē”, kā arī Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ziľojumu par robežu noteikšanu aglomerācijām 3.5.1.1 

aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijas ar cilvēku ekvivalentu lielāku 

par 2000” ietvaros (Nr.37/70.05) un tam pievienotajām aglomerācijas robežu kartēm, Dobeles novada 

dome NOLEMJ: 

Noteikt, ka Dobeles pilsēta (izľemot Elektrības ielu 11), Liepziedu un Rūpnieku ciems Auru 

pagastā, Ceriľu ciems Krimūnu pagastā, Lejasstrazdu ciems Dobeles pagastā, Miltiľu un Šķibes ciems 

Bērzes pagastā veido Dobeles aglomerācijas robežas (pielikumā aglomerācijas robežu kartes). 

 

 

 

 

 



LĒMUMS 

Dobelē 

26.01.2012.          Nr.12/1 

 

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2009.gada 23.jūlija lēmumā Nr. 17/4 „Par Dobeles 

novada administratīvo komisiju”  

 

Saskaľā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 207.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 24.punktu, ievērojot Dobeles novada administratīvās komisijas priekšsēdētāja 

Imanta Vējiľa 2011.gada 28.decembra iesniegumu par viľa atbrīvošanu no komisijas priekšsēdētāja 

amata pienākumu pildīšanas ar 2012.gada 1.februāri, ievērojot Andra Pintāna apliecinājumu, ka 

Dobeles novada pašvaldības policijas inspektora un Dobeles novada administratīvās komisijas 

priekšsēdētāja amatu savienošana nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām, 

nekaitē amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai un šo amatu savienošana nerada interešu konfliktu un 

Dobeles novada pašvaldības policijas priekšnieka rakstveida piekrišanu šo amatu savienošanai, 

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1.ATBRĪVOT ar 2012.gada 1.februāri Imantu VĒJIĽU no administratīvās komisijas priekšsēdētāja 

amata pienākumu pildīšanas un izslēgt no administratīvās komisijas sastāva. 

 

2.IEKĻAUT administratīvās komisijas sastāvā Andri PINTĀNU, Dobeles novada pašvaldības 

policijas inspektoru, un APSTIPRINĀT viľu komisijas priekšsēdētāja amatā. 

 

3.AIZSTĀT Dobeles novada domes 2009.gada 23.jūlija lēmuma Nr.17/4 „Par Dobeles novada 

administratīvo komisiju” 1.punktā tekstu „Komisijas priekšsēdētājs: Imants VĒJIĽŠ, personas kods 

xxxxxx-xxxxx” ar tekstu „Komisijas priekšsēdētājs: Andris PINTĀNS, Dobeles novada pašvaldības 

policijas inspektors. 

 

 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

26.01.2012.                Nr.13/1 

Par  Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem 

 
 Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „b” un „g” 

apakšpunktu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. APSTIPRINĀT ar 2012.gada 1.februāri maksas pakalpojumu izcenojumus : 

 1.1. Dobeles novada pašvaldības administrācijas struktūrvienībās saskaľā ar 1.pielikumu; 

 1.2. Dobeles novada izglītības iestādēs saskaľā ar 2.pielikumu; 

 1.3. Dobeles pieaugušo izglītības un uzľēmējdarbības atbalsta centrā saskaľā ar 3.pielikumu; 

 1.4. Dobeles novada sociālajā dienestā saskaľā ar 4.pielikumu; 

 1.5. Dobeles novada kultūras un sporta pārvaldes struktūrvienībās saskaľā ar 5.pielikumu; 

 1.6. Dobeles novadpētniecības muzejā saskaľā ar 6.pielikumu; 

 1.7. Dobeles pilsētas kultūras namā saskaľā ar 7.pielikumu; 

 1.8. Dobeles sporta centrā saskaľā ar 8.pielikumu; 



 1.9. Dobeles novada pašvaldības policijā saskaľā ar 9.pielikumu. 

2. APSTIPRINĀT ar 2012.gada 1.februāri maksu par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas 

pārbaudi, reģistrāciju, sagatavošanu un izsniegšanu no Dobeles novada pašvaldības datubāzes saskaľā 

ar 10.pielikumu. 

3. Ar 2012.gada 1. februāri spēku zaudē  2010.gada 21.janvāra Dobeles novada domes lēmums 

Nr.29/1 „Par Dobeles novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību maksas pakalpojumu 

apstiprināšanu”. 

1.pielikums  

Dobeles novada domes 

2012.gada 26.janvāra 

lēmumam Nr.13/1 

 

Maksas pakalpojumi Dobeles novada pašvaldības administrācijas struktūrvienībās  

Nr.p.k. Pakalpojums Mērvienība 
Cena Ls bez 

PVN 

1. Materiālu sagatavošana   

1.1. Kopēšana   

1.1.1. A4 formāts 1 lpp. 0,08 

1.1.2. A3 formāts 1 lpp. 0,15 

1.2. Datorizdruka    

1.2.1. melnbalts  A4 formāts 1 lpp. 0,08 

1.2.2. krāsains    A4 formāts 1 lpp. 0,61 

1.2.3. melnbalts  A3 formāts 1 lpp. 0,16 

1.2.4. krāsains     A3 formāts 1 lpp. 0,92 

1.3. Skenēšana  1 lpp. 0,17 

1.4. Faksa saľemšana vai nosūtīšana A4 formāts   

1.4.1. Latvijas teritorijā  1 lpp. 0,27 

1.4.2. ārpus Latvijas robežām  1 lpp. 1,00 

2. Autotransporta  izmantošana   

2.1. Vieglā automašīna 1 km + 1 

stunda 

0,13 + 6,00 

2.2. Mikroautobuss 1 km + 

1stunda 

0,13 + 6,00 

2.2.1. mikroautobuss pašdarbnieku kolektīviem, pārstāvot 

pasākumos Dobeles novadu (ar Dobeles novada 

Kultūras un sporta pārvaldes vadītājas saskaľojumu) 

1 km 0,13 

3. Zāles pļaušana   

3.1. Ar dārza traktoru   1 stunda 8,23 

3.2. Ar trimmeri  1 stunda 4,93 

4. Telpu un inventāra izmantošana   

4.1. Lielā sēžu zāle (Dobeles pilsēta) 1 stunda 10,00 

4.2. Mazā zāle, sēžu zāle    

4.2.1. Dobeles pilsēta 1 stunda 7,00 

4.2.2. Bikstu pagasts, Dobeles pagasts 1 stunda 2,00 

4.3. Veļas mazgāšana (Penkules pagasts, Naudītes pagasts)  mašīna 0,80 



 

 

 

2.pielikums  

Dobeles novada domes 

2012.gada 26.janvāra 

lēmumam Nr.13/1 

 

Maksas pakalpojumi Dobeles novada izglītības iestādēs 

4.4. Multivideo projektors 1 stunda 3,00 

4.5. Kodoskops  1 stunda 1,00 

4.6. Ekrāns 1 stunda 0,50 

5. Pakalpojumi Dzimtsarakstu nodaļā   

5.1. Rituāla telpu vizuālais noformējums  5,00 

5.2. Muzikālais pavadījums  20,00 

5.3. Iespēja izmantot nodaļas telpas un šampanieša glāzes  5,00 

5.4. Kāzu jubilejas ceremonija ar mūziku (izľemot „Zelta kāzu” 

jubilārus) 

 20,00 

5.5. Izbraukums reģistrēt laulību citā laulības noslēgšanai 

piemērotā vietā ārpus Dobeles dzimtsarakstu nodaļas telpām 

  

5.5.1. ja vismaz vienam laulības reģistrācijas iesniedzējam 

deklarēta dzīvesvieta Dobeles novadā  

 40,00 

5.5.2. ja laulības reģistrācijas iesniedzēju dzīvesvieta 

deklarēta citā pašvaldībā 

 80,00 

Nr.p.k. Pakalpojums Mērvienība Cena Ls bez 

PVN 

1. Materiālu sagatavošana   

1.1. Kopēšana    

1.1.1. A4 formāts  1 lpp. 

1 lp. 

0,04 

0,06 

1.1.2. A3 formāts  1 lpp. 

1 lp. 

0,06 

0,10 

1.1.3. A4 formāts ar attēliem  1 pp. 0,10 

1.2. Laminēšana    

1.2.1. A4 formāts 1 lp. 0,30 

1.2.2. A5 formāts 1 lp. 0,25 

1.3. Iesiešana    

1.3.1. ādas vākos (Dobeles JIVC
1
) 1 gab. 5,00 

1.3.2. kartona vākos (Dobeles JIVC) 1 gab. 1,50 

1.3.3. ar spirāli, termoiesiešana  (līdz 100 lapas) 1 gab. 0,35 

1.3.4. ar spirāli, termoiesiešana (101 – 200 lapas) 1 gab. 0,50 

1.4. Datorizdruka    

1.4.1. melnbalts  A4 formāts 1 lpp. 0,05 

1.4.2. krāsains A4 formāts  1 lpp. 0,10 

1.5. Skenēšana (dokumentu, attēlu) 1 lpp. 0,30 



2. Telpu izmantošana   

2.1. Klases telpa 1 stunda 2,00 

2.2. Datorklase 1 stunda 4,00 

2.3. Aktu zāle    

2.3.1. pirmsskolas izglītības iestādē 1 stunda 4,00 

2.3.2. skolā 1 stunda 7,00 

2.4. Ēdamzāle    

2.4.1. Dobeles 1.vidusskola, Dobeles Amatniecības un 

vispārizglītojošā vidusskola, Dobeles Valsts ģimnāzija 

1 stunda 5,00 

2.4.2. Lejasstrazdu pamatskola 1 stunda 2,00 

2.5. Virtuve    

2.5.1. Lejasstrazdu pamatskola 1 stunda 2,00 

2.6. Sporta zāle   

2.6.1. Annenieku pamatskolā, Dobeles sākumskolā, 

Gardenes pamatskolā, Krimūnu pamatskolā, 

Lejasstrazdu pamatskolā, Naudītes pamatskolā 

1 stunda 5,00 

2.6.2. Dobeles 1.vidusskolā, Dobeles Sporta skolā, 

Mežinieku pamatskolā 

1 stunda 7,00  

2.7. Peldbaseina koplietošanas celiľu izmantošana un sauna 

(Dobeles 1.vidusskola)   

2.7.1 vienai personai 1 stunda 2,00 

2.7.2. skolēnam, studentam, pensionāram 1 stunda 1,00 

2.7.3. viens peldbaseina celiľš 1 stunda 15,00 

2.8. Sauna grupai līdz 10 cilvēkiem (Mežinieku pamatskola, 

minimālais laiks-2 stundas) 1 stunda 4,10 

2.9. Dušas pakalpojumi (Mežinieku pamatskola) 1 reize 0,80 

2.10. Svarcelšanas zāle (Dobeles Sporta skola) 1 stunda 7,00 

2.11. Šautuve (Dobeles Sporta skola) 1 stunda 15,00 

2.12. Auru pagasta „Zaļkalni”    

2.12.1. Semināru/ mācību telpa 1 stunda 3,00 

2.12.2. Semināru/ mācību telpa  1 diennakts 18,00 

2.12.3. Visas telpas  1 stunda 12,00 

2.12.4. Visas telpas  1 diennakts  60,00 

2.12.5. Nometne ar nakšľošanu teltīs (1 persona) 1 diennakts 1,00 

3. Inventāra izmantošana   

3.1. Kodoskops 24 stundas 10,00 

3.2. Projektors 1 stunda 5,00 

3.3. Projektors 24 stundas 20,00 

3.4. Portatīvais dators 1 stunda 5,00 

3.5. Mācību makets (Dobeles JIVC) 1 stunda 1,50 

4. Ēdināšana
*
   

4.1. pirmsskolas izglītības iestādē 1 audzēknim (brokastis, 

pusdienas, launags) 

1 porcija 1,10 (0,28; 

0,60; 0,22) 

4.2. speciālās pirmsskolas izglītības iestādē „Valodiľa” 1 

audzēknim (brokastis, pusdienas, launags, vakariľas) 

1 porcija 1,35 (0,28; 

0,60; 0,22; 

0,25) 



4.3. Brokastis    

4.3.1. Bērzupes speciālā internātpamatskola 1 porcija 0,60 

4.3.2.. Gardenes pamatskola 1 porcija 0,14 

4.3.3. Penkules pamatskola 1 porcija 0,20 

4.3.4. Krimūnu pamatskola 1 porcija 0,30 

4.3.5. Lejasstrazdu pamatskola 1 porcija 0,25 

4.3.6. Naudītes pamatskola 1 porcija  0,10 

4.4. Pusdienas    

4.4.1. Annenieku, Bikstu, Naudītes pamatskola 1 porcija 0,45 

4.4.2. Gardenes pamatskola 1 porcija 0,80 

4.4.3. Bērzupes speciālā internātpamatskola 1 porcija 0,80 

4.4.4. Krimūnu, Lejasstrazdu pamatskola 1 porcija 0,50 

4.4.5. Mežinieku pamatskola 1 porcija 1,00 

4.4.6. Penkules pamatskola 1 porcija 0,58 

4.5. Launags    

4.5.1. Krimūnu pamatskola 1 porcija 0,30 

4.5.2. Bērzupes speciālā internātpamatskola 1 porcija 0,55 

4.5.3. Gardenes pamatskola 1 porcija 0,16 

4.5.4. Bikstu pamatskola 1 porcija 0,20 

4.5.5. Penkules pamatskola 1 porcija 0,24 

4.5.6. Lejasstrazdu, Naudītes pamatskola 1 porcija 0,25 

4.6. Vakariľas (Bērzupes speciālā internātpamatskola) 1 porcija 0,55 

4.7. Ēdienu uzcenojumi ēdināšanas ārpakalpojumiem (Dobeles 

Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola) % no 

pašizmaksas 

  

4.7.1 zupas 1 vienība 40% 

4.7.2. otrie ēdieni 1 vienība 50% 

4.7.3. saldie ēdieni 1 vienība 23% 

4.7.4. gaļas salāti, svaigu dārzeľu salāti 1 vienība 50% 

4.7.5. pīrādziľi, plātsmaizes 1 vienība 50% 

4.8. Kafejnīcas gabalpreču (ūdens, šokolāde, augļi) uzcenojums 

(% no pašizmaksas) 

1 vienība 10% 

5. Citi pakalpojumi   

5.1. Psihologa, psihoterapeita, karjeras konsultanta  individuāla 

konsultācija pieaugušajiem (Dobeles JIVC)  1 stunda 5,00 

5.2. Psihologa, psihoterapeita, karjeras konsultanta, logopēda un 

ginekologa individuāla konsultācija citu novadu bērniem un 

jauniešiem (Dobeles JIVC) 1 stunda 5,00 

5.3. Psiholoģiskā diagnostika, slēdziens citu novadu bērniem, 

jauniešiem (Dobeles JIVC)  1 stunda 15,00 

5.4. Izglītojoši interaktīvas nodarbības, lekcijas citu novadu 

izglītības iestādēs (Dobeles JIVC) 1 stunda 15,00 

5.5. Autobusa pakalpojumi (16 pasažieru vietas) 100 km + 

stundā 25,00 +10,00 

5.6. Mikroautobusa pakalpojumi (8 pasažieru vietas) 100 km + 

stundā 13,00 + 6,00 



 

 

* piezīme - Daudzbērnu ģimeľu (ģimene, kura aprūpē trīs vai vairāk bērnus, tai skaitā audžuģimenē 

ievietotus un aizbildnībā esošus bērnus) bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta Dobeles 

novadā, pirmsskolas grupās, piemēro atlaidi 50% apmērā no noteiktās ēdināšanas maksas  

 

** piezīme - Daudzbērnu ģimeľu (ģimene, kura aprūpē trīs vai vairāk bērnus, tai skaitā audžuģimenē 

ievietotus un aizbildnībā esošus bērnus), trūcīgo un maznodrošināto ģimeľu bērniem 

piemēro atlaidi 50%, bērniem invalīdiem – 100% apmērā no noteiktās maksas 

 
1
 – Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrs 

 
2
 – Dobeles Bērnu un jauniešu centrs 
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Maksas pakalpojumi Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrā 

 

Nr.p.k. Pakalpojums Mērvienība Cena Ls bez 

PVN 

1. Materiālu sagatavošana   

1.1. Kopēšana   

1.1.1. melnbalts  A4 formāts 1 lpp. 0,08 

1.1.2. krāsains    A4 formāts 1 lpp. 0,49 

1.1.3. melnbalts  A3 formāts 1 lpp. 0,15 

1.1.4. krāsains    A3 formāts 1 lpp. 0,82 

1.2. Datorizdruka    

1.2.1. melnbalts A4 formāts 1 lpp. 0,08 

1.2.2. krāsains    A4 formāts 1 lpp. 0,61 

1.2.3. melnbalts  A3 formāts 1 lpp. 0,16 

1.2.4. krāsains    A3 formāts 1 lpp. 0,92 

1.3. Skenēšana    

1.3.1. A4 formāts 1 lp. 0,17 

5.7. Datora izmantošana ar Internet pieslēgumu privātām 

vajadzībām 1 stunda 0,50 

5.8. Friziera pakalpojumi (Dobeles Amatniecības un 

vispārizglītojošā vidusskola) 1 persona 1,20 

5.9. Vecāku līdzdalības maksa par bērna dalību 1 pulciľā 

(Dobeles BJC 
2
) 

**
 1 mēnesis 1,00-1,50 

5.10. Vecāku līdzdalības maksa (Dobeles Mūzikas skola, Dobeles 

Mākslas skola)
**

 1 mēnesis 10,00 

5.11. Vecāku līdzdalības maksa (Dobeles Sporta skola)
**

 1 mēnesis 2,00 

5.12. Mūzikas terapijas, Montesori apmācības nodarbība 1 

audzēknim  1 stunda 3,00 

5.13. Maksa par tālākizglītības programmu 1 izglītojamajam 

(Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola)  

680 stundas 250,00 



1.3.2. A3 formāts 1.lp. 0,33 

1.4. Faksa saľemšana vai nosūtīšana A4 formāts   

1.4.1. Latvijas teritorijā  1 lpp. 0,27 

1.4.2. ārpus Latvijas robežām  1 lpp. 1,00 

1.5. Laminēšana    

1.5.1. A4 formāts 1 lpp. 0,27 

1.5.2. A3 formāts 1 lpp. 0,41 

1.5.3. A5 formāts 1 lpp. 0,22 

1.6. Iesiešana    

1.6.1. cietajos vākos 1 gab. 3,70 

1.6.2. ar plastmasas spirāli (ieskaitot apvākus) 1 gab. 0,45 

1.6.3. ar metāla klišeju 1 gab. 1,45 

1.6.4. ar metāla spirāli (ieskaitot apvalkus) 1 gab. 0,82 

1.7. Uzraksta veidošana cietajiem vākiem 1 gab. 2,50 

1.8.  Lapu maiľa iesietiem dokumentiem 1 

dokumenta

m 

0,25 

2. Telpu un inventāra izmantošana   

2.1. Mācību klase    

2.1.1. līdz 12 personām 1 stunda 3,50 

  1 mēnesis 90,00 

2.1.2. līdz 25 personām 1 stunda 4,00 

   1 mēnesis 110,00 

2.1.3. līdz 40 personām 1 stunda 4,30 

  1 mēnesis 130,00 

2.1.4. līdz 50 personām 1 stunda 4,92 

  1 mēnesis 160,00 

2.2. datorklase (12 darba vietas) 1 stunda 5,30 

  1 mēnesis 150,00 

2.3. Multivideo projektors 1 diennakts 15,00 

2.4. Portatīvais dators 1 diennakts 8,20 

3. ECDL sertifikāta iegūšana   

3.1. ECDL starta karte 1 gab 13,00 

3.2.  ECDL starta karte skolēnam, kurš IZM noteiktajā kārtībā 

skolā kārto Valsts ieskaiti informātikā  

1 gab 8,50 

3.3. E-citizen karte 1 gab 9,00 

3.4. Eksāmeni   

3.4.1. ECDL 1 modulis 5,00 

3.4.2. E-citizen 1 eksāmens 5,00 

4. Citi pakalpojumi   

4.1. Interneta un datorlaika izmantošana 1 stunda 0,35 

4.2. Teksta pārrakstīšana datorā 1 lpp. 0,50 

4.2. Mājas lapas ievietošana un uzturēšana serverī juridiskām 

personām 

1 gads 47,13 

4.3. Darbi ar centra speciālista palīdzību 1 stunda  4,00 

4.4. Reklāmas bannera izvietošana   



4.4.1. informatīvajā displejā 1 stunda 0,29 

4.4.2. centra mājas lapā 1 mēnesis 12,30 
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Maksas pakalpojumi Dobeles novada Sociālajā dienestā  

  

Nr.p.k.  Pakalpojums Mērvienība 

Cena Ls bez 

PVN 

Dobeles 

novada 

pašvaldība 

Cena Ls bez PVN 

 Cita pašvaldība 

1. Materiālu sagatavošana    

1.1. Kopēšana    

1.1.1. melnbalts A4 formāts 1 lpp. 0,08 0,08 

1.1.2. melnbalts A3 formāts 1 lpp. 0,15 0,15 

2. Sociālie pakalpojumi     

2.1. Aprūpe mājās  1 stunda 1,50 2,77 

2.2. Grupu dzīvokļi    

2.2.1. dzīvo viena persona 1 diennakts 1,55 7,60 

2.2.2. dzīvo divas personas 1 diennakts 1,25  

2.3. ĢAC „Lejasstrazdi”
1
 bērna    

2.3.1. uzturēšanās maksa  1 mēnesis - 250,00 

2.4.1. Ievietošanas maksa  1 persona - 50,00 

2.5. Vienas personās uzturēšanās 

atbalsta centrā 

1 diennakts - 17,80 

2.6. Klienta uzturēšanās Dienas centrā 

„Solis” personām ar garīga rakstura 

traucējumiem 

1 diena 1,83 7,32 

3. Citi pakalpojumi    

3.1. Naktsmītne ar 1 gultas vietu    

3.1.1. SPC 
2(bez ēdināšanas) 1 diennakts 5,00 5,00 

3.1.2. ĢAC „Lejasstrazdi” (bez 

ēdināšanas)  

1 diennakts 5,00 5,00 

3.1.3. ĢAC „Lejasstrazdi” (ar ēdināšanu) 1 diennakts 10,00 10,00 

3.2. Infrasarkanā pirts 1 stunda 3,00 - 

3.3. Pēdu aprūpe 1 personai 5,00 5,00 

3.4 Fizioterapijas nodarbības 1 nodarbība 0,50 - 

3.5.. Veļas mazgāšana     

3.5.1. SPC 1 cikls ar 

klienta 

pulveri 

1,00 - 

3.5.2. Grupu dzīvokļi 1 cikls ar 0,50 - 



klienta 

pulveri 

3.6. Dušas izmantošana (SPC) viena reize 1,20 - 

3.7. Darbinieku ēdināšana  pusdienas 

launags 

vakariľas 

0,90 

0,35 

0,70 

- 

4. Telpu izmantošana    

4.1. zāle (75m
2
)ĢAC „Lejasstrazdi”  1 stunda 3,00 5,00 

4.2. zāle (42.9m
2
) SPC 1 stunda 3,00 5,00 

 

1 – Dobeles novada Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta centrs „Lejasstrazdi” 

 

2 - Dobeles novada Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu centrs 
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Maksas pakalpojumi Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes struktūrvienībās 

 

Nr.p.k. Pakalpojums Mērvienība 
Cena Ls bez 

PVN 

1. Materiālu sagatavošana   

1.1. Kopēšana    

1.1.1. A4 formāts 1 lpp. 0,08 

1.1.2. A3 formāts 1 lpp. 0,15 

1.2. Datorizdruka    

1.2.1. melnbalts  A4 formāts 1 lpp. 0,08 

1.2.2. Krāsains   A4 formāts 1 lpp. 0,61 

1.2.3. melnbalts  A3 formāts 1 lpp. 0,16 

1.2.4. krāsains    A3 formāts 1 lpp. 0,92 

1.3. Skenēšana  1 lpp. 0,17 

1.4. Faksa saľemšana vai nosūtīšana A4 formāts   

1.4.1. Latvijas teritorijā  1 lpp. 0,27 

1.4.2. Ārpus Latvijas robežām  1 lpp. 1,00 

2. Suvenīru tirdzniecības uzcenojums 1 vienībai (% no 

pašizmaksas) 

1 vienība 10%-20%  

3. Mikroautobuss (8 pasažieru vietas) 1 km + 1stunda 0,13 + 6,00 

4. Telpu un inventāra izmantošana   

4.1. Kultūras /tautas nama lielā zāle   

4.1.1. Krimūnu pagasts 1 stunda 

12 stundas 

par katru nākamo 

stundu 

8,00 

60,00 

 

2,00 

4.1.2. Bikstu pagasts 1 stunda 

12 stundas 

8,00 

70,00 



par katru nākamo 

stundu 

4.1.3. Jaunbērzes pagasts 1 stunda 

12 stundas 

par katru nākamo 

stundu 

10,00 

80,00 

 

2,00 

4.1.4. Penkules pagasts 1 stunda 

12 stundas 

par katru nākamo 

stundu 

10,00 

80,00 

 

2,00 

4.1.5. Annenieku pagasts 1 stunda 

12 stundas 

par katru nākamo 

stundu 

10,00 

80,00 

 

2,00 

4.2. Kultūras /tautas nama mazā zāle   

4.2.1. Bikstu pagasts 1 stunda 

12 stundas 

par katru nākamo 

stundu 

5,00 

40,00 

 

2,00 

4.2.2. Jaunbērzes pagasts 1 stunda 

12 stundas 

par katru nākamo 

stundu 

5,00 

40,00 

 

2,00 

4.2.3. Penkules pagasts 1 stunda 

12 stundas 

par katru nākamo 

stundu 

3,00 

30,00 

 

2,00 

4.2.4. Annenieku pagasts 1 stunda 

12 stundas 

par katru nākamo 

stundu 

5,00 

60,00 

 

2,00 

4.3. Kultūras nama dārzs   

4.3.1. Penkules pagasts 1 stunda 8,00 

4.4. Kultūras/tautas nama aktieru telpa vai mēģinājumu 

telpa 

  

4.4.1. Krimūnu pagasts 1 stunda 2,50 

4.4.2. Bikstu pagasts 1 stunda 2,50 

4.4.3. Penkules pagasts 1 stunda 2,50 

4.4.4. Annenieku pagasts 1 stunda 2,50 

4.5. Telpas pasākumiem, kuros tiek tirgotas ieejas biļetes 

(% apmērā no iekasētās maksas par biļetēm) 

  

4.5.1. Krimūnu pagasts pasākums 10% -15% 

4.5.2. Bikstu pagasts pasākums 10% -15% 

4.5.3. Jaunbērzes pagasts pasākums 10% -15% 

4.5.4. Penkules pagasts pasākums 10% -15% 

4.5.5. Annenieku pagasts pasākums 10% -15% 



 4.6. Sporta zāle   

4.6.1. Bikstu pagasts 1 stunda 

mēneša abonents 

(līdz 2 reizēm 

nedēļā) 

5,00 

3,00 

4.6.2. Penkules pagasts 1 stunda 

mēneša abonents 

(līdz 2 reizēm 

nedēļā ieskaitot 

trenažierus un 

saunu) 

8,00 

4,50 

4.7. Trenažieri (Penkules pagasts) 1 stunda 

mēneša abonents 

(līdz 2 reizēm 

nedēļā ieskaitot 

saunu) 

1,00 

4,50 

4.8. Sauna (Penkules pagasts) 1 stunda 1,50 

4.9. Skaľu aparatūras komplekts - 2 skandas, 

mikserpults, 1-3 mikrofoni, CD atskaľotāji 

(apmaksājamais laiks ne mazāk par 3 stundām) 

Penkules pagasts 

3 stundas  

par katru nākamo 

stundu 

30,00 

 

5,00 

4.10. Mūzikas centrs (apmaksājamais laiks ne mazāk par 

3 stundām) Krimūnu pagasts, Bikstu pagasts, 

Jaunbērzes pagasts, Penkules pagasts, Annenieku 

pagasts 

3 stundas  2,00 

4.11. Galdi (Krimūnu pagasts, Bikstu pagasts, Jaunbērzes 

pagasts, Penkules pagasts, Annenieku pagasts) 

1 vienība/ 

diennaktī  

1,50 
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Maksas pakalpojumi Dobeles novadpētniecības muzejā 

 

Nr.p.k. Pakalpojums Mērvienība 
Cena Ls bez 

PVN 

1. Ekspozīciju, izstāžu apskate   

1.1. Ieeja muzejā 
1
 persona 0,50  

1.2. Ieeja muzejā cita novada skolēnam,  

Dobeles novada pensionāram 

skolēns 0,30 

1.3. Ekspozīciju, izstāžu fotografēšana un filmēšana  persona 1,00 

2. Gida pakalpojumi
2   

2.1. Pa muzeju   

2.1.1. latviešu valodā grupa 2,00 

2.1.2. angļu, krievu valodā grupa 4,00 

2.2. Pa muzeja krājumu   

2.2.1. latviešu valodā grupa līdz 10 2,00 



personām 

2.2.2. angļu, krievu valodā grupa līdz 10 

personām 

4,00 

2.3. Pa Dobeli 1 stunda   

2.3.1. latviešu valodā grupa  6,00 

2.3.2. angļu, krievu valodā grupa 8,00 

3. Programmas 
3
 grupām   

3.1. skolēnu skolēns + 

grupa 

Ieejas biļete 

+ 3,00 

3.2. Dobeles novada skolēnu grupa 3,00 

3.3.  Pieaugušo persona + 

grupa 

Ieejas biļete 

+5,00 

3.4. Skolēnu (svētku programma) skolēns 1,00-2,00 

3.5. Pieaugušo (svētku programmā) grupa 2,00-3,00 

4. Krājuma priekšmetu izmantošana 
*   

4.1. Eksponātu un krājuma priekšmetu fotografēšana, skenēšana, 

kopēšana, filmēšana 

1 vienība 0,50-2,00 

4.2. Izmantošana publicēšanai 1 vienība 1,00-2,00 

4.3. Izziľas sagatavošana    

4.3.1. bez fondu iepriekšējas izpētes 1 vienība 1,00 

4.3.2. ar fondu iepriekšēju izpētes 1 vienība 2,00 

4.4. Soda nauda   

4.4.1. par ārpus muzeja izsniegto materiālu savlaicīgu 

neatdošanu par katru nokavēto dienu 

1 vienība 0,10 

4.4.2. par muzeja materiālu bojāšanu 1 vienība 10,00 + 

restaurācijas 

izdevumi  

4.4.3. par muzeja materiālu nozaudēšanu, iznīcināšana 1 vienība 10,00 + 

materiāla 

vērtība  

5. Telpu un inventāra izmantošana   

5.1. Izstāžu zāle  1 stunda 3,00 

5.2. Izstāžu zāle ar konferences aprīkojumu (portatīvais dators, 

projektors, ekrāns, televizors, CD/DVD atskaľotājs, skaľu 

iekārtas)  

1 stunda 10,00 

5.3. Mazā zāle 1 stunda 2,00 

5.4. Mazā zāle ar konferences aprīkojumu 1 stunda 8,00 

  

 

*Piezīme: Atsauce uz muzeja krājuma materiāliem ir obligāta.  
1
    - bezmaksas  Dobeles pirmsskolas vecuma bērniem, 

        Dobeles novada skolēniem, 

        Invalīdiem,  

       Cilvēkiem ar muzeja Goda karti,  

       Izstāžu autoriem, viľu ģimenes locekļiem,  

        Personām ar ielūgumiem, 



        Tūrisma un skolēnu grupu vadītājiem, 

        Latvijas muzeju darbiniekiem, ICOM biedriem, 

        Ieeja izstāžu atklāšanas vai noslēguma pasākumos.  
2
    -  bezmaksas           Bērnu namu audzēkľiem, invalīdiem 

3
    -  bezmaksas           Bērnu namu audzēkľiem, invalīdiem 

4
 - bezmaksas        Dobeles vēstures biedrībai, Dobeles literātu biedrībai, pedagogu, ekskursiju 

vadītāju, gidu un citu sadarbības partneru sanāksmēm     

 

7.pielikums  

        Dobeles novada domes  

2012.gada 26.janvāra lēmumam Nr.13/1 
 

Maksas pakalpojumi Dobeles pilsētas kultūras namā 

 

Nr.p.k. Pakalpojums Mērvienība 
Cena Ls bez 

PVN 

1. Telpu apskate   

1.1. austuve un radošās darbnīcas 

 

grupa  

(no 10 personām) 

10,00 

1.2. Amatu māja   

1.2.1. Ieeja izstāžu zālē  persona  0,30 

1.2.2. Ekskursija pa Amatu māju  persona  0,50 

1.2.3. dalība radošajās darbnīcās  persona  1,00 

1.2.4. ekskursija pa Amatu māju ar dalību radošajās 

darbnīcās un meistarklasēs saskaľā ar 

piedāvāto programmu 

 persona  

 skolēns 

1,50 

1,00 

2. Telpu un inventāra izmantošana   

2.1. Pasākumiem, kuros netiek tirgotas ieejas biļetes   

2.1.1. lielā zāle  (apmaksājamais laiks ne mazāks par 3 

stundām) 

1 stunda 6,00 

2.1.2. apaļā zāle  (apmaksājamais laiks ne mazāks par 3 

stundām) 

1 stunda 4,00 

2.1.3. mēģinājuma zāle (labais spārns) 1 stunda 5,00 

2.1.4. 2.stāva telpas 1 stunda 2,50 

2.1.5. lielā un apaļā zāle slēgtiem sarīkojumiem  līdz 8 stundām 

par katru nākamo 

stundu 

150,00 

 

10,00 

2.1.6. Ķestermeža estrāde (apmaksājamais laiks ne 

mazāks par 3 stundām) 

pasākums  

par katru nākamo 

stundu 

150,00 

 

10,00 

2.2. Pasākumiem, kuros tiek tirgotas ieejas biļetes   

2.2.1. koncerti, teātri u.tml. pasākumi 

(% apmērā no iekasētās maksas par biļetēm) 

pasākums 10% 

2.2.2. diskotēkas, balles u.tml. pasākumi 

(% apmērā no iekasētās maksas par biļetēm) 

pasākums 10%-15% 

2.3. Dobeles Amatu mājā   



2.3.1. telpas radošajām darbnīcām vienai nodarbībai  1 stunda 5,00 

2.3.2. telpas pasākumiem 1 stunda 10,00 

2.4. Galdauti (komplekts 5-10gab.) komplekts/diennaktī 2,00 

2.5. Galdi 1 vienība/ diennaktī 5,00 

2.6. Skaľu aparatūra (apmaksājamais laiks ne mazāks par 3 

stundām) 

  

2.6.1. komplekts Nr.1  

(2 skandas, mikserpults,1-3 mikrofoni, CD vai 

MD atskaľotāji) 

komplekts 

par katru nākamo 

stundu 

30,00 

 

5,00 

2.6.2. komplekts Nr.2 

(4 skandas, mikserpults,1-5 mikrofoni, CD vai 

MD atskaľotāji) 

komplekts 

par katru nākamo 

stundu 

50,00 

 

5,00 

2.6.3. komplekts Nr. 3 

(6 skandas, mikserpults,1-12 mikrofoni, CD vai 

MD atskaľotāji) 

komplekts 

par katru nākamo 

stundu 

80,00 

 

5,00 

2.7. Gaismas aparatūras pults (apmaksājamais laiks ne 

mazāks par 3 stundām) 

1 vienība 

par katru nākamo 

stundu 

25,00 

 

5,00 

2.8. Tērpi   

2.8.1 latviešu tautas tērpa komplekts 1 diennakts 5,00 

2.8.2 atsevišķas tautas tērpa detaļas (svārki, villaine, 

veste u.c.) 

1 diennakts 1,00 

2.8.3. cittautu tērpu komplekts 1 diennakts 2,00 

2.8.4. bērnu tautas tērpa komplekts 1 diennakts 1,00 

2.8.5. salaveča tērpa komplekts 1 diennakts 3,50 

2.8.6. teātra tērpi (gab.) - kleita, svārki, blūze u.tml. 1 diennakts 2,00 

2.9. Mobilā skatuve (apmaksājamais laiks ne mazāks par 5 

stundām) izmaksās neietilpst transporta pakalpojumi 

un montāža 

1 vienība 

par katru nākamo 

stundu 

100,00 

 

10,00 

 

8.pielikums  

        Dobeles novada domes  

2012.gada 26.janvāra lēmumam Nr.13/1 
 

Maksas pakalpojumi Dobeles sporta centrā 

 

Nr.p.k. Pakalpojums Mērvienība 
Cena Ls bez 

PVN 

1. Telpu un inventāra izmantošana 

1.1. Sporta zāle    

1.1.1 1/3 zāles sporta pasākumiem 

                citiem pasākumiem 

1 stunda 12,30 

20,00 

1.1.2. 2/3 zāles sporta pasākumiem 

                citiem pasākumiem 

1 stunda 24,59 

40,00 

1.1.3. visa zāle sporta pasākumiem 

                citiem pasākumiem 

1 stunda 36,89 

60,00 



1.1.4. visa zāle un laukums ar sintētisko segumu 

individuālajiem apmeklētājiem 

1 stunda 1,64 

1.2. Telpas pasākumiem, kuros tiek tirgotas ieejas biļetes   

1.2.1. koncerti, teātri u.tml. pasākumi 

(% apmērā no iekasētās maksas par biļetēm) 

pasākums 10% 

1.2.2. diskotēkas, balles u.tml. pasākumi 

(% apmērā no iekasētās maksas par biļetēm) 

pasākums 12% 

1.3. Svarcelšanas zāle 1 stunda 8,20 

1.4. Konferenču telpas 1 stunda 8,20 

1.5. Citas telpas (ģērbtuves, balkons utt.) 1 stunda 20,00 

1.6. Telpas stadiona ēkā 1m
2
/diennaktī 0,60 

1.7. Tenisa laukums sporta zālē un laukumā ar sintētisko 

segumu  

1 stunda  

1 personai 

2,46 

1.8. Laukums ar sintētisko segumu  1 stunda  12,40 

1.9. Galdi 1 vienība/ diennaktī 3,00 

1.10. Krēsli 1 vienība/ diennaktī 0,50 

1.11. Saliekamie basketbola grozi 1 vienība/ stundā 10,00 

1.12. Svarcelšanas grīda 1 stunda 10,00 

1.13. Skaľu aparatūras komplekts (2 skandas, mikserpults, 

1-3 mikrofoni, CD  atkaľotājs) 

1 stunda 10,00 

1.14. Apgaismojuma prožektori (komplekts ar 2 statīviem ) 1 stunda 5,00 

1.15. Trenažieru zāle    

1.15.1. mēneša abonements + sauna 2 reizes nedēļā students, skolēns 

cita persona 

9,83 

12,30 

1.15.2. mēneša abonements + sauna 3 reizes nedēļā 

 

students, skolēns 

cita persona 

12,30 

17,21 

1.15.3. Vienreizējs apmeklējums 1 persona 2,46 

1.16. Sauna   

1.16.1. personai līdz 2 stundām 1 persona  1,64 

1.16.2. grupai virs 5 personām līdz 2 stundām grupa  

par katru nākamo 

stundu 

8,20 

 

4,10 

 

9.pielikums  

        Dobeles novada domes  

2012.gada 26.janvāra lēmumam Nr.13/1 
 

Maksas pakalpojumi pašvaldības policijā 

 

Nr.p.k. Pakalpojums Mērvienība Cena Ls bez PVN 

1. Sabiedriskās kārtības nodrošināšana 1 

cilvēkstunda 

7,00 

2.  Operatīvais transports 1 km + 1 

stunda 

0,13 + 6,00 



 

 

10.pielikums  

        Dobeles novada domes  

2012.gada 26.janvāra lēmumam  

Nr.13/1 

 

Maksa par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pārbaudi, reģistrāciju, 

sagatavošanu un izsniegšanu no Dobeles novada pašvaldības datubāzes 

 

Nr.p.k. Pakalpojums Mērvienība 
Cena Ls bez 

PVN,  

1. 
Topogrāfiskās informācijas (tai skaitā ielu sarkano līniju) izsniegšana, 

pieņemšana, reģistrēšana, pārbaude un ievadīšana datubāzē *  

1.1. Objekta platība    

1.1.1. līdz 0.3 ha (ieskaitot) 1 objekts 10,00 

1.1.2. virs 0.3 ha, līdz 0.5 ha (ieskaitot) 1 objekts 11,00 

1.1.3. virs 0.5 ha, līdz 1.0 ha (ieskaitot) 1 objekts 15,00 

1.1.4. virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo ha. 1 objekts 

4,00 (kopsummai 

nepārsniedzot 

40,00)  

2. 
Izpilddokumentācijas (izpildshēmu) pieņemšana, reģistrēšana, pārbaude, 

ievadīšana datubāzē 

2.1. Trases garums     

2.1.1. līdz 300 m 1 objekts 5,50 

2.1.2. 
virs 300 m, papildus par katriem 

nākamajiem 100 m. 
1 objekts 

1,50 (kopsummai 

nepārsniedzot  

40,00) 

2.2. Galveno būvasu ienešanu datu bāzē 1 objekts 5,00 

2.3. Būves novietnes pārbaudes ienešanu datu bāzē 1 objekts 5,00 

3. 

Ielu sarkano līniju pārbaude novada teritorijas 

detālajos plānojumos (digitālā veidā), 

ievadīšana datu bāzē 

  

 3.1. Sarkanās līnijas pirmreizēji koordinēts punkts 1 objekts 1,00 

4. 
Detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta 

grafiskās daļas reģistrēšana, ievadīšana datu bāzē 
1 objekts 6,00 

5. 

Inženiertīklu pārskata shēmas noformēšana un nosūtīšana pasūtītājam (pārskata 

shēma izmantojama tikai reklāmas objektu novietnei bez inženiertīklu 

pieslēgumiem un vienkāršoto inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu 

izbūvei) 

5.1. objekta platība   

5.1.1. līdz 1.0 ha (ieskaitot) 1 objekts 15,00 

5.1.2. virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo ha 1 objekts 4,50 

6. 
Ģeotelpiskās informācijas izsniegšana  darbiem, 

kas nav iekļauti  iepriekšējos punktos 
1 objekts 2,00 

7. Ģeodēziskā punkta viena kroka kopija 1 lpp. 1,00 

8. Koordinātu kataloga izraksta sagatavošana 1 lpp. 1,00 

9. Atbalsta punktu shēmas izgatavošana 1 lpp. 3,00 



 

* Objektā, kurā ir ne vairāk kā 2 (divas) apakšzemes komunikācijas, tiek piemērots koeficients 

k=0.8 

 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja      S.Rasiľa 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

26.01.2012.         Nr.14/1 

 

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1 „Par nekustamā īpašuma nodokļa 

piemērošanu Dobeles novadā 2012.gadā” apstiprināšanu 

 

 

Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu, 46.pantu, Dobeles 

novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.1 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu  

Dobeles novadā 2012.gadā” (pielikumā). 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Dobeles novada domes 

2012.gada 26.janvāra lēmumu Nr.14/1 

(protokols Nr.1) 

 

2012.gada 26.janvārī       Saistošie noteikumi Nr.1 

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Dobeles novadā 2012.gadā  

Izdoti saskaľā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 

Pārejas noteikumu 40. un 41.punktu 

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piemērots nekustamā īpašuma nodoklis 

atsevišķiem nekustamā īpašuma objektiem Dobeles novadā 2012.gadā. 

2. Nekustamā īpašuma nodokļa apmērs par zemi, ja nemainās nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķis, atsevišķi par katru zemes vienību 2012.gadā nedrīkst pārsniegt iepriekšējam 

taksācijas gadam aprēķināto nodokļa apmēru vairāk kā par 25 procentiem. 

3. Šo noteikumu 2.punktā noteiktais nodokļa apmēra pieauguma ierobežojums neattiecas uz 

nodokļa aprēķinu par neapstrādātu lauksaimniecības zemi. 

4. Ar nekustamā īpašuma nodokli apliek inženierbūves - laukumus, kas tiek izmantoti kā 

transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi. 

5. Kadastra subjektam ir pienākums ierosināt šo noteikumu 4.punktā minēto inženierbūvju 

noteikšanu par nekustamā īpašuma objektu līdz 2012.gada 1.jūlijam. 

6. Ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no būvei piekritīgās zemes 

kadastrālās vērtības apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas 

būves.  

7. Lēmumu par būves klasificēšanu par vidi degradējošu vai sagruvušu un cilvēku drošību 

apdraudošu pieľem Dobeles novada dome.  

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 

 

 

 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=43913


LĒMUMS 

Dobelē 

26.01.2012.         Nr.15/1 

Par bezcerīgā debitoru parāda izslēgšanu no bilances 
 

Saskaľā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 29.panta otro daļu, MK 2009.gada 

15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 

100.punktu, ievērojot Lursoft datu bāzes informāciju, par to, ka 2011.gada 29.decembrī likvidēts 

SIA „DEFREO” , Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

UZDOT Dobeles novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļai izslēgt no 

bilances bezcerīgā debitora likvidētā SIA „DEFREO”, reģistrācijas Nr.48503004969, juridiskā 

adrese Smilšu iela 2, Dobele, Dobeles novads, zemes nomas parādu Ls 1629,69 apmērā. 

 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

26.01.2012.         Nr.16/1 

 

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2 „Dobeles novada pašvaldības  

budžets 2012.gadam” apstiprināšanu  

 

Saskaľā 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 2012.gadam”. 

 

APSTIPRINĀTI 

 ar Dobeles novada domes 

2012.gada 26.janvāra lēmumu Nr.16/1 

 

2012.gada 26.janvārī Saistošie noteikumi Nr.2 

 

Dobeles novada pašvaldības budžets 2012.gadam 
Izdoti saskaľā ar  

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu 

un likumu „Par pašvaldību budžetiem” 

 

1. Noteikt Dobeles novada pašvaldības pamatbudžetu 2012.gadam ieľēmumos 12  456 920 

latu apmērā, izdevumos 12 865 181 latu apmērā, aizdevumu pamatsummas atmaksai 

paredzētos līdzekļus 1 067 024 latu apmērā, līdzdalību komersantu pašu kapitālā 90 000 

latu apmērā, sadalījumu pa ieľēmumu un izdevumu veidiem saskaľā ar 1.un 2.pielikumu. 

 

2. Noteikt Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļu atlikumu uz 2012.gada 

1.janvāri 1 005 004 latu apmērā, uz 2013.gada 1.janvāri 400 000 latu apmērā. 

 

3. Noteikt Dobeles novada pašvaldības 2012.gada speciālo budžetu ieľēmumos 254 770 latu 

apmērā, līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 77 044 latu apmērā, izdevumos 262 270 latu 

apmērā, līdzekļu atlikumu uz gada beigām 69 544 latu apmērā saskaľā ar 3.pielikumu. 

 



4. Noteikt Dobeles novada pašvaldības 2012.gada ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu 

atlikumu uz gada sākumu 19 003 latu apmērā, līdzekļu atlikumu uz gada beigām 19 003 

latu apmērā saskaľā ar 4.pielikumu. 

 

5. Apstiprināt no Dobeles novada pašvaldības 2012.gada pamatbudžeta neparedzētiem 

izdevumiem novirzāmo līdzekļu apjomu193 000 latu apmērā. Nepieciešamības gadījumā 

10 000 latus no Dobeles novada pašvaldības 2012.gada budžetā neparedzētiem 

izdevumiem paredzētajiem līdzekļiem var novirzīt ar domes priekšsēdētāja rīkojumu, 

visus piešķīrumus iekļaujot kārtējos Dobeles novada pašvaldības 2012.gada budžeta 

grozījumos, kurus pieľem Dobeles novada dome. 

 

6. Budžeta izpildītāji gada laikā drīkst izdarīt pamatbudžeta izdevumus tādā apmērā, kādā 

tiem Finanšu un grāmatvedības nodaļa asignējusi līdzekļus no vispārējiem ieľēmumiem, 

kā arī no budžeta izpildītāja faktiski iegūtajiem ieľēmumiem par sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un no citiem pašu ieľēmumiem. 

 

7. Speciālajam budžetam ir apropriācija, kas pieļauj tādus izdevumus, kuri nepārsniedz 

faktisko ieľēmumu un naudas līdzekļu atlikumu līmeni saimnieciskā gada sākumā. 

 

8. Budžeta izpildītāji pamatbudžeta ieľēmumus par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un 

citus pamatbudžeta ieľēmumus, kā arī speciālā budžeta ieľēmumus, 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 izmaiľas 

apstiprinātajās budžeta tāmēs iekļaujamas kārtējos Dobeles novada pašvaldības 2012.gada 

budžeta grozījumos, kurus pieľem Dobeles novada dome.  

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 

LĒMUMS 

Dobelē 

26.01.2012.         Nr.17/1 

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 pirmās daļas 14.punkta 

“g” apakšpunktā noteikto un pamatojoties uz 2011.gada budžetā plānotajiem iestāžu uzturēšanas 

izdevumiem, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1.NOTEIKT ar 2012.gada 1.janvāri pašvaldību savstarpējos norēķinos pielietojamos izcenojumus 

vienam audzēknim mēnesī saskaľā ar 1.pielikumu un 2.pielikumu. 

 

2.UZDOT novada Izglītības pārvaldei: 

2.1. sagatavot un organizēt līgumu noslēgšanu ar pašvaldībām, kuru teritorijā dzīvojošie 

audzēkľi apmeklē Dobeles novada pašvaldības izglītības iestādes; 

2.2. katru ceturksni precizēt audzēkľu skaitu izglītības iestādēs; 

2.3. 15 dienas pirms līgumā norādītā samaksas termiľa rēķinu un precizēto audzēkľu 

sarakstu nosūtīt pašvaldībām savstarpējo norēķinu veikšanai; 

2.4. nodrošināt kontroli par līgumu izpildi. 

3. Atzīt par spēku zaudējušu 2011.gada 10.februāra lēmumu Nr.35/2 „Par izmaksām izglītības 

iestādēs pašvaldību savstarpējiem norēķiniem” 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 


