
 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Dobelē 

28.03.2013.           Nr.3 

 

Sēde sasaukta plkst. 14.00 

Sēde atklāta plkst. 14.00 

 

Sēdi vada:  novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS 

Protokolē: sēžu protokolu vadītāja DACE RITERFELTE 

 

Sēdē piedalās deputāti: INESE DIDŽE, SARMĪTE DUDE, VIKTORS EIHMANIS, ANDRIS 

ELKSNĪTIS, EDĪTE KAUFMANE, EDGARS LAIMIŅŠ, KASPARS ĻAKSA, AGITA 

OZOLIŅA, VIESTURS REINFELDS, GUNTIS SAFRANOVIČS, ANDREJS SPRIDZĀNS, 

AIVA SPROĢE, JURIS VEIDEMANIS, IRĒNA ZAĶE 

 

Sēdē nepiedalās deputāti: JĀNIS AVOTIŅŠ  - iemesls: cits attaisnojošs iemesls, ALDIS 

CĪRULIS - iemesls: atvaļinājums, AIGARS LAURINOVIČS - iemesls: komandējums 

 

Sēdē piedalās pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieki: pašvaldības izpilddirektors 

AGRIS VILKS, pašvaldības izpilddirektora vietnieks GUNĀRS KURLOVIČS, Administratīvās 

nodaļas vadītāja IRĒNA EIDMANE, Juridiskās nodaļas vadītāja LŪCIJA NARTIŠA, Juridiskās 

nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA 

RASIŅA, galvenā ekonomiste JOLANTA KALNIŅA, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja 

AUSTRA APSĪTE, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO, Sociālā 

dienesta vadītāja BEATA LIMANĀNE, Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja MĀRA 

KRŪMIŅA, sabiedrisko attiecību speciāliste AGNESE LIEPA, datortīklu administrators GINTS 

DZENIS   

 

Sēdē piedalās: Juridiskās nodaļas praktikante Santa Sagaidaka, Administratīvās nodaļas 

praktikante – LU studente Egija Košinska, Auru pagasta „Ziņģi” zemes īpašnieka pilnvarotā  

persona Ilze M. Kalniņa  

 

Sēdē piedalās: laikraksta „Zemgale” galvenā redaktore LIGITA DĀVIDSONE 

 

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS atklāj domes sēdi atjaunotajā lielajā zālē 

Brīvības ielā 17, sakot paldies Jānim Kukšam, Gunāram Kurlovičam, Irēnai Eidmanei, datortīklu 

speciālistiem par ieguldījumu arhitekta Induļa Kārkliņa projekta veiksmīgā realizēšanā. 

 

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS uzaicina deputātus piereģistrēties 

balsošanas sistēmā. Notiek reģistrācija.  

 

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS uzaicina sākt darba kārtības jautājumu 

izskatīšanu. 
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Darba kārtība: 

 

1 (61/3) Par nekustamā īpašuma „Mazkūras”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu 

2 (62/3) Par nekustamā īpašuma „Koļas”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu 

3 (63/3) Par nekustamā īpašuma „Jaunzemji”, Penkules pagastā, Dobeles novadā zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu 

4 (64/3) Par atsevišķa īpašuma izveidošanu 

5 (65/3) Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu 

6 (66/3) Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

7 (67/3) Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.16 Dārza ielā 6, Jaunbērzē, 

Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

8 (68/3) Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 Skolas ielā 1, Krimūnās, 

Krimūnu pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

9 (69/3) Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3 „Jaungrīviešos”, Bērzes 

pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

10 (70/3) Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Sudrabi”, Krimūnās, Krimūnu pagastā, 

Dobeles novadā atsavināšanu 

11 (71/3) Par pilnvarojumu izdot administratīvo aktu par zemes ierīcības projekta izstrādes 

nepieciešamību 

12 (72/3) Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

13 (73/3) Par grozījumiem Dobeles novada domes 2010.gada 28.oktobra lēmumā Nr.293/17 

„Par pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu” 

14 (74/3) Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3 „Grozījumi Dobeles 

novada pašvaldības 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.18 „Par 

koku ciršanu ārpus meža Dobeles novada administratīvajā teritorijā”” 

apstiprināšanu 

15 (75/3) Par nodokļu administrācijas pilnvaroto amatpersonu lēmumu pieņemšanai 

16 (76/3) Grozījumi Dobeles novada pašvaldības atlīdzības nolikumā 

17 (77/3) Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.4 „Par reklāmas, izkārtņu un 

citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Dobeles novadā“ apstiprināšanu 

18 (78/3) Par Dobeles novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas 

izveidošanu  un tās nolikuma apstiprināšanu 

19 (79/3) Par uzņemamo izglītojamo skaitu Dobeles novada izglītības iestāžu vispārējās 

vidējās izglītības, profesionālās izglītības un Dobeles Valsts ģimnāzijas 

pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) programmās 2013./14.mācību gadā 

20 (80/3) Par projekta „Dobeles pilsdrupu konservācija” iesnieguma iesniegšanu 

 

 

1. 

Par nekustamā īpašuma „Mazkūras”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par izstrādātā zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Mazkūras” Bikstu pagastā  zemes vienības 

9,6 ha  platībā sadalīšanai divās zemes vienībās. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 19.martā. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 16.1.panta pirmo daļu un 19.panta 2.punktu, 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 



 

2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8., 30. 

un 31.2. punktiem un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība”, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR - (I.DIDŽE, S.DUDE, V.EIHMANIS, 

A.ELKSNĪTIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA, V.REINFELDS, 

G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.61/3 pielikumā)  

 

2. 

Par nekustamā īpašuma „Koļas”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par izstrādātā zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Koļas”, Krimūnu pagastā  zemes vienības 

19,54 ha  platībā sadalīšanai divās zemes vienībās. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 19.martā. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 16.1.panta pirmo daļu un 19.panta 2.punktu, 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 

2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8., 30. 

un 31.2.punktiem un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība”, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR - (I.DIDŽE, S.DUDE, V.EIHMANIS, 

A.ELKSNĪTIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA, V.REINFELDS, 

G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.62/3 pielikumā)  

 

3. 

Par nekustamā īpašuma „Jaunzemji”, Penkules pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par izstrādātā zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Jaunzemji”, Penkules pagastā  zemes 

vienības 26,5 ha  platībā sadalīšanai divās zemes vienībās. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 19.martā. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 16.1.panta pirmo daļu un 19.panta 2.punktu, 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 

2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8., 30. 

un 31.2.punktiem un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība”, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR - (I.DIDŽE, S.DUDE, V.EIHMANIS, 

A.ELKSNĪTIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA, V.REINFELDS, 

G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.63/3 pielikumā)  

 

 

 

 

 



 

4. 

Par atsevišķa īpašuma izveidošanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par divu atsevišķu 

īpašumu izveidošanu no pašvaldības nekustamā īpašuma „Videgas” Jaunbērzes pagastā 

(kopplatība 3,3 ha),  nosakot zemes lietošanas mērķi. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 19.martā. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Dobeles novada 

dome ar 14 balsīm PAR - (I.DIDŽE, S.DUDE, V.EIHMANIS, A.ELKSNĪTIS, E.KAUFMANE, 

E.LAIMIŅŠ, K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, 

A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt 

lēmumu. (Lēmums Nr.64/3 pielikumā)  
 

5. 

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķa noteikšanu valstij piederošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4698 004 

0195 Zebrenes pagastā. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 19.martā. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Novada domes priekšsēdētājs 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 Zebrenes pagasta 

teritorijas plānojumu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR - (I.DIDŽE, S.DUDE, 

V.EIHMANIS, A.ELKSNĪTIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA, 

V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.65/3 pielikumā)  

 

6. 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām Auru pagastā un Dobeles pagastā pēc zemes īpašnieku 

pieprasījumiem saskaņā ar pagastu teritorijas plānojumiem. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 19.martā. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

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

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība” 14 prim 1.punktu un 17.7.punktu un spēkā esošajiem Dobeles novada Auru un 

Dobeles pagastu teritorijas plānojumiem, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR - (I.DIDŽE, 

S.DUDE, V.EIHMANIS, A.ELKSNĪTIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, K.ĻAKSA, 

A.OZOLIŅA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, 

J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. 

(Lēmums Nr.66/3 pielikumā)  
 

 



 

7. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.16 Dārza ielā 6, Jaunbērzē, Jaunbērzes 

pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma – divistabu dzīvokļa Nr.16 Dārza ielā 6 Jaunbērzes pagastā un pie dzīvokļa 

īpašuma piederošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala 

atsavināšanu par noteikto pirkuma maksu, ņemot vērā dzīvokļa īrnieces iesniegumu, sertificēta 

vērtētāja Guntara Pugeja veikto nekustamā īpašuma vērtējumu, kā arī pašvaldības Dzīvokļu 

komisijas un Īpašumu privatizācijas komisijas lēmumus. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 19.martā. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 

5.punktu un 45.panta trešo daļu un 47.pantu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR - 

(I.DIDŽE, S.DUDE, V.EIHMANIS, A.ELKSNĪTIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, K.ĻAKSA, 

A.OZOLIŅA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, 

J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. 

(Lēmums Nr.67/3 pielikumā)  

 

8. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 Skolas ielā 1, Krimūnās, Krimūnu 

pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

  ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma – neizīrēta vienistabas dzīvokļa Nr.1 Skolas ielā 1, Krimūnu pagastā 42,0 

kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma domājamās daļas no 

daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala pārdošanu atklātā izsolē par nosacīto cenu, Īpašuma 

privatizācijas komisijai organizējot nekustamā īpašuma izsoli likumā noteiktajā kārtībā.  

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 19.martā. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta 

pirmo daļu, 8.panta septīto daļu un 9.panta otro daļu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR - 

(I.DIDŽE, S.DUDE, V.EIHMANIS, A.ELKSNĪTIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, K.ĻAKSA, 

A.OZOLIŅA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, 

J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. 

(Lēmums Nr.68/3 pielikumā)  
 

9. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3 „Jaungrīviešos”, Bērzes pagastā, 

Dobeles novadā atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma – piecistabu dzīvokļa Nr.3 „Jaungrīviešos”, Bērzes pagastā un pie dzīvokļa 

īpašuma piederošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas atsavināšanu par 

noteikto pirkuma maksu, ņemot vērā dzīvokļa īrnieces iesniegumu, SIA „VCG Ekspertu grupa” 

veikto nekustamā īpašuma vērtējumu, kā arī pašvaldības Dzīvokļu komisijas un Īpašumu 

privatizācijas komisijas lēmumus. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 19.martā. 

Deputātiem jautājumu nav. 



 

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 

5.punktu un 45.panta ceturto daļu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR - (I.DIDŽE, 

S.DUDE, V.EIHMANIS, A.ELKSNĪTIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, K.ĻAKSA, 

A.OZOLIŅA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, 

J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. 

(Lēmums Nr.69/3 pielikumā)  
 

10. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Sudrabi”, Krimūnās, Krimūnu pagastā, Dobeles 

novadā atsavināšanu 

 

ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala „Sudrabi” Krimūnu pagastā 2521 kv.m. platībā 

atsavināšanu par noteikto pārdošanas cenu, ņemot vērā uz zemesgabala atrodošās dzīvojamās 

mājas un palīgēku īpašnieka iesniegumu, SIA „VCG Ekspertu grupa” īpašuma novērtējumu, kā 

arī pašvaldības Īpašumu privatizācijas komisijas ierosinājumu. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 19.martā. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 

3.punktu, 5.panta ceturto daļu, 8.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un 44.panta 

ceturto daļu, Dobeles novada dome ar 13 balsīm PAR - (I.DIDŽE, S.DUDE, V.EIHMANIS, 

A.ELKSNĪTIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA, V.REINFELDS, 

G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS), PRET – 1 (I.ZAĶE), 

ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu.  

 

Ņemot vērā deputātes IRĒNAS ZAĶES paziņojumu par kļūdīšanos balsojumā, novada 

domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina pārbalsot par lēmuma projektu. Dobeles 

novada dome ar 14 balsīm PAR - (I.DIDŽE, S.DUDE, V.EIHMANIS, A.ELKSNĪTIS, 

E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, 

A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.70/3 pielikumā)  
 

11. 

Par pilnvarojumu izdot administratīvo aktu par zemes ierīcības  

projekta izstrādes nepieciešamību 

 

 ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pilnvarojumu 

pašvaldības būvvaldei izdot administratīvos aktus par zemes ierīcības projektu izstrādes 

nepieciešamību, pamatojoties uz izmaiņām Ministru kabineta noteikumos par zemes ierīcības 

projektu izstrādi. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 19.martā. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības 

projekta izstrādes noteikumi“ 11., 12. un 13.punktā noteikto, Dobeles novada dome ar 14 balsīm 

PAR - (I.DIDŽE, S.DUDE, V.EIHMANIS, A.ELKSNĪTIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, 

K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, 

J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. 

(Lēmums Nr.71/3 pielikumā)  



 

 

12. 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

ZIŅO Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA par novada pašvaldībai 

piederošo nekustamo īpašumu – neapbūvēta zemesgabala „Galenieki 113”, Dobeles pagastā 

0,0546 ha platībā,  neapbūvēta zemesgabala „Jaunzemnieki 323”, Dobeles pagastā 0,1151 ha 

platībā,  neapbūvēta zemesgabala „Elmaņi”, Bērzes pagastā 1,99 ha platībā un  apbūvēta 

zemesgabala „Brieži”, Bērzes pagastā 0,07 ha platībā izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2013.gada 20.martā. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantā, 14.panta otrā daļā, 

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktā noteikto, Dobeles novada dome ar 14 

balsīm PAR - (I.DIDŽE, S.DUDE, V.EIHMANIS, A.ELKSNĪTIS, E.KAUFMANE, 

E.LAIMIŅŠ, K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, 

A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt 

lēmumu. (Lēmums Nr.72/3 pielikumā)  

 

13. 

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2010.gada 28.oktobra lēmumā 

Nr. 293/17 „Par pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu” 

 

ZIŅO Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA par nepieciešamību izdarīt 

grozījumus novada domes 2010.gada 28.oktobra lēmumā Nr.293/17 „Par pašvaldības dzīvojamo 

telpu īres maksas noteikšanu”, ņemot vērā  to, ka SIA „Dobeles namsaimnieks” ir vienīgais 

pašvaldībai piederošo dzīvojamo māju pārvaldnieks.  

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2013.gada 20.martā. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.
1 

panta pirmo daļu un Pārejas noteikumu 

2.punktā noteikto, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR - (I.DIDŽE, S.DUDE, 

V.EIHMANIS, A.ELKSNĪTIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA, 

V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.73/3 pielikumā)  

 

14. 

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3 „Grozījumi Dobeles novada 

pašvaldības 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.18 „Par koku ciršanu ārpus 

meža Dobeles novada administratīvajā teritorijā””apstiprināšanu 

 

ZIŅO Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA par sagatavoto pašvaldības 

saistošo noteikumu „Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2012.gada 20.decembra saistošajos 

noteikumos Nr.18 „Par koku cirpšanu ārpus meža Dobeles novada administratīvajā teritorijā””  

projektu, pamato grozījumu izdarīšanas nepieciešamību. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 19.martā. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

 

 



 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu, Dobeles novada 

dome ar 14 balsīm PAR - (I.DIDŽE, S.DUDE, V.EIHMANIS, A.ELKSNĪTIS, E.KAUFMANE, 

E.LAIMIŅŠ, K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, 

A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt 

lēmumu. (Lēmums Nr.74/3 pielikumā)  

 

15. 

Par nodokļu administrācijas pilnvaroto amatpersonu lēmumu pieņemšanai 

 

ZIŅO Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA par nodokļu 

administrācijas pilnvarotās amatpersonas noteikšanu lēmumu pieņemšanai par nokavēto nodokļu 

maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā, par nodokļu maksājumu sadalīšanu termiņos vai atlikšanu 

un par nodokļu administrācijas rakstveida piekrišanas izsniegšanu nodokļu maksātājam tiesiskās 

aizsardzības procesa pasākumu plāna īstenošanai vai tā grozīšanai. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2013.gada 20.martā. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.punktu, 24.pantu, 24.
1
 pantu 

un 26.panta pirmo daļu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR - (I.DIDŽE, S.DUDE, 

V.EIHMANIS, A.ELKSNĪTIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA, 

V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.75/3 pielikumā)  

 

16. 

Grozījumi Dobeles novada pašvaldības atlīdzības nolikumā 

 

ZIŅO Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA par sagatavoto 

lēmuma projektu par grozījumiem pašvaldības atlīdzības nolikumā, iepazīstina ar izdarītajiem 

grozījumiem un papildinājumiem. 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2013.gada 20.martā. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.pantu un 14.pantu, Dobeles 

novada dome ar 14 balsīm PAR - (I.DIDŽE, S.DUDE, V.EIHMANIS, A.ELKSNĪTIS, 

E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, 

A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.76/3 pielikumā)  

 

17. 

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.4 „Par reklāmas, izkārtņu un citu 

informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Dobeles novadā“ apstiprināšanu 

 

ZIŅO pašvaldības izpilddirektora vietnieks GUNĀRS KURLOVIČS par pašvaldības 

saistošo noteikumu Nr.4 „Par reklāmas, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību 

Dobeles novadā“ projekta apstiprināšanu, pamato noteikumu izdošanas nepieciešamību un īsumā 

iepazīstina ar noteikumu projektu. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2013.gada 19.martā. 

Deputātis VIESTURS REINFELDS jautā, ar ko atšķiras „gaismas izkārtne” no „gaismas 

reklāmas objekta”. 

Pašvaldības izpilddirektora vietnieks GUNĀRS KURLOVIČS sniedz atbildi. 



 

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 43.panta pirmās 

daļas 7.punktu, Reklāmas likuma 7.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2012.gada 30.oktobra 

noteikumu Nr.732 „Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai 

vietās, kas vērstas pret publisku vietu“ 45.punktu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR - 

(I.DIDŽE, S.DUDE, V.EIHMANIS, A.ELKSNĪTIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, K.ĻAKSA, 

A.OZOLIŅA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, 

J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. 

(Lēmums Nr.77/3 pielikumā)  

18. 

Par Dobeles novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas izveidošanu un tās 

nolikuma apstiprināšanu 

 

ZIŅO pašvaldības izpilddirektora vietnieks GUNĀRS KURLOVIČS par pašvaldības 

Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas izveidošanu un komisijas nolikuma apstiprināšanu. 

Jautājums izskatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē 2013.gada 20.martā. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Dobeles novada 

dome ar 14 balsīm PAR - (I.DIDŽE, S.DUDE, V.EIHMANIS, A.ELKSNĪTIS, E.KAUFMANE, 

E.LAIMIŅŠ, K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, 

A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt 

lēmumu. (Lēmums Nr.78/3 pielikumā)  

 

19. 

Par uzņemamo izglītojamo skaitu Dobeles novada izglītības iestāžu vispārējās vidējās 

izglītības, profesionālās izglītības un Dobeles Valsts ģimnāzijas pamatizglītības otrā posma 

(7.-9.klase) programmās 2013./14.mācību gadā 

 

ZIŅO Izglītības pārvaldes vadītājs, deputāts GUNTIS SAFRANOVIČS par uzņemamo 

izglītojamo skaita noteikšanu novada izglītības iestāžu vispārējās vidējās izglītības, profesionālās 

izglītības un Dobeles Valsts ģimnāzijas pamatizglītības 7.-9.klašu programmās un  maksimālā 

izglītojamo skaita noteikšanu uzņemšanai novada izglītības iestāžu vispārējās, profesionālās un 

pamatizglītības 7.-9.klasēs 2013./14.mācību gadā. 

Jautājums izskatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē 2013.gada 20.martā. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Dobeles novada 

dome ar 14 balsīm PAR - (I.DIDŽE, S.DUDE, V.EIHMANIS, A.ELKSNĪTIS, E.KAUFMANE, 

E.LAIMIŅŠ, K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, 

A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt 

lēmumu. (Lēmums Nr.79/3 pielikumā)  

 

20. 

Par projekta „Dobeles pilsdrupu konservācija” 

iesnieguma iesniegšanu 
 

ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par projekta „Dobeles 

pilsdrupu konservācija” iesnieguma iesniegšanu Zemgales plānošanas reģiona atklātā projekta 

konkursa „Zemgales kultūras programmas 2013” atlasei, sniedz informāciju par projekta mērķi, 

izmaksām un plānotajām aktivitātēm.  



 

Jautājums izskatīts Finanšu un budžeta komitejas sēdē 2013.gada 20.martā. 

Deputātiem jautājumu nav. 

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 5.punktu un Zemgales plānošanas reģiona 

atklātā projekta konkursa „Zemgales kultūras programma 2013” nolikumu, Dobeles novada 

dome ar 14 balsīm PAR - (I.DIDŽE, S.DUDE, V.EIHMANIS, A.ELKSNĪTIS, E.KAUFMANE, 

E.LAIMIŅŠ, K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, 

A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt 

lēmumu. (Lēmums Nr.80/3 pielikumā)  
       

Sēde slēgta plkst.14.40. 

Nākošā novada domes sēde tiks sasaukta 2013.gada 25.aprīlī, plkst.14.00 

 

 

Sēdes vadītājs         A.SPRIDZĀNS 

(03.04.2013.) 

 

 

 

Protokolēja         D.RITERFELTE 

(03.04.2013.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

28.03.2013.          Nr.61/3 

 

 

Par nekustamā īpašuma „Mazkūras”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu 

 

Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2013.gada 14.martā saņemto Xxxx Xxxxx, 

personas kods xxxxx-xxxx, dzīvo xxxxxxxxxxxxx, iesniegumu ar lūgumu apstiprināt zemes 

ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Mazkūras”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxx 9,6 ha platībā sadalīšanai divās zemes vienībās un 

iesniegto zemes ierīcības projektu, Dobeles novada dome KONSTATĒ: 

 

1. Nekustamais īpašums „Mazkūras”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – īpašums 

„Mazkūras”), kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem xxxxxxx, platība 

9,6 ha un xxxxxxxx, platība 9,6 ha, 2006.gada 28.februārī reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu 

nodaļā, Krimūnu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0020 4631 uz Xxxx Xxxxx vārda.  

 

2. Xxxx Xxxxx vēlas sadalīt īpašuma „Mazkūras” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

xxxxxxxxx, 9,6 ha platībā divās zemes vienībās. 

 

3. Īpašuma „Mazkūras” zemes ierīcības projekta izstrāde uzsākta saskaņā ar Dobeles novada 

pašvaldības būvvaldes 2013.gada 7.februāra lēmumu Nr.6. Zemes ierīcības projektu izstrādājusi 

SIA „Rūķis AG”. 

 

4. Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un 

2013.gada 21.februārī 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 

„Mazkūras”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

xxxxxxxx.  

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

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

ir lauksaimniecība; 

mailto:dome@dobele.lv


 

2.2. zemes vienībai ar platību 3,0 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība. 

 

3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus: 

3.1. zemes vienībai ar platību 6,6 ha: 

3.1.1. 12030302 - aizsargjoslas teritorija gar valsts reģionālajiem autoceļiem – 0,9 ha; 

3.1.2. 110410 - ūdensnotekas, kā arī hidrotehniskās būves un ierīces uz tās ekspluatācijas 

aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs – 0,3 ha. 

3.2. zemes vienībai ar platību 3,0 ha: 

3.2.1. 110410 - ūdensnotekas, kā arī hidrotehniskās būves un ierīces uz tās ekspluatācijas 

aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs – 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. 

 

 

 

 

 

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 

28.03.2013.          Nr.62/3 

 

 

Par nekustamā īpašuma „Koļas”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu 

 

Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2013.gada 27.februārī saņemto Xxxxx Xxxxxxx, 

personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxxxxxxx, pilnvarotās personas Xxxx Xxxxxxxxxx 

iesniegumu ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Koļas”, 

Krimūnu pagastā, Dobeles novadā ar kadastra numuru xxxxxxxxxx 19,54 ha platībā sadalīšanai 

divās zemes vienībās un iesniegto zemes ierīcības projektu, Dobeles novada dome KONSTATĒ: 

 

1. Nekustamais īpašums „Koļas”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – īpašums 

„Koļas”), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxxx, platība 19,54 ha, 

2012.gada 12.novembrī reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Krimūnu pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.65 uz Xxxxx Xxxxxxx vārda.  

 

2. Xxxx Xxxxxxxxx vēlas sadalīt īpašumu „Koļas” ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxxx, 19,54 

ha platībā divās zemes vienībās. 

 

3. Īpašuma „Koļas” zemes ierīcības projekta izstrāde uzsākta saskaņā ar Dobeles novada 

pašvaldības būvvaldes 2013.gada 24.janvāra lēmumu Nr.4. Zemes ierīcības projektu izstrādājusi 

SIA „Rūķis AG”. 

 

4. Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un 

2013.gada 15.februārī saskaņots Dobeles novada pašvaldības būvvaldē. 

 

Ievērojot augstāk minēto, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 16.1.panta pirmo 

daļu un 19.panta 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 

1.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi” 9.8., 30. un 31.2.punktiem un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija 

noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. APSTIPRINĀT SIA „Rūķis AG” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

„Koļas”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā.  

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. zemes vienībai ar platību 9,54 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība; 

2.2. zemes vienībai ar platību 10,00 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība. 
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3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus: 

3.1. zemes vienībai ar platību 9,54 ha: 

3.1.1. 12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus 

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

kilovoltiem  – 0,34 ha; 

3.1.2. 11020102 – 25-100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos – 

4,71 ha; 

3.1.3. 110410 - ūdensnotekas, kā arī hidrotehniskās būves un ierīces uz tās ekspluatācijas 

aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs – 0,11 ha; 

3.1.4. 110410 - ūdensnotekas, kā arī hidrotehniskās būves un ierīces uz tās ekspluatācijas 

aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs – 0,47 ha. 

3.2. zemes vienībai ar platību 10,00 ha: 

3.2.1. 110410 - ūdensnotekas, kā arī hidrotehniskās būves un ierīces uz tās ekspluatācijas 

aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs – 0,73 ha. 

 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Rīgas tiesu namā, Antonijas ielā 6, Rīgā 

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 

28.03.2013.          Nr.63/3 

 

 

Par nekustamā īpašuma „Jaunzemji”, Penkules pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu 

 

Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2013.gada 14.martā saņemto Xxxx Xxxxxxx, 

personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxxxxx, iesniegumu ar lūgumu apstiprināt zemes 

ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Jaunzemji”, Penkules pagastā, Dobeles novadā ar 

kadastra numuru xxxxxxxxx 26,5 ha platībā sadalīšanai divās zemes vienībās un iesniegto zemes 

ierīcības projektu, Dobeles novada dome KONSTATĒ: 

 

1. Nekustamais īpašums „Jaunzemji”, Penkules pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – īpašums 

„Jaunzemji”), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxx, platība 26,5 ha, 

2008.gada 3.oktobrī reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Penkules pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.112 uz Xxxx Xxxxxx vārda.  

 

2. Xxxxx Xxxxxx vēlas sadalīt īpašumu „Jaunzemji” ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxxxx, 26,5 

ha platībā divās zemes vienībās. 

 

3. Īpašuma „Jaunzemji” zemes ierīcības projekta izstrāde uzsākta saskaņā ar Dobeles novada 

pašvaldības būvvaldes 2013.gada 24.janvāra lēmumu Nr.4. Zemes ierīcības projektu izstrādājusi 

SIA „Rūķis AG”. 

 

4. Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un 

2013.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 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 

1.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi” 9.8., 30. un 31.2.punktiem un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija 

noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. APSTIPRINĀT SIA „Rūķis AG” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

„Jaunzemji”, Penkules pagastā, Dobeles novadā.  

 

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. zemes vienībai ar platību 19,3 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība; 

2.2. zemes vienībai ar platību 7,2 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība. 
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3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus: 

3.1. zemes vienībai ar platību 19,3 ha: 

3.1.1. 12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus 

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

kilovoltiem; 

3.1.2. 110410 - ūdensnotekas, kā arī hidrotehniskās būves un ierīces uz tās ekspluatācijas 

aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs; 

3.1.3. 110410 - ūdensnotekas, kā arī hidrotehniskās būves un ierīces uz tās ekspluatācijas 

aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs; 

3.1.4. 12050102 - aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus 

pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu 110 kilovolti; 

3.1.5. 14020101 – aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli 

laukos; 

3.1.6. 12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem. 

3.2. zemes vienībai ar platību 7,2 ha: 

3.2.1. 12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus 

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

kilovoltiem; 

3.2.2. 110410 - ūdensnotekas, kā arī hidrotehniskās būves un ierīces uz tās ekspluatācijas 

aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs; 

3.2.3. 12050102 - aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus 

pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu 110 kilovolti; 

3.2.4. 14020101 – aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli 

laukos; 

3.2.5. 12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem. 

 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Rīgas tiesu namā, Antonijas ielā 6, Rīgā 

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 

28.03.2013.          Nr.64/3 

 

Par atsevišķa īpašuma izveidošanu 

 

 

 Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Dobeles novada 

dome NOLEMJ: 

 

1. IZVEIDOT no nekustamā īpašuma „Videgas”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, kadastra 

numurs 4668 001 0069, ar kopplatību 3,3 ha divus atsevišķus īpašumus: 

 

1.1. „Videgas”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, kadastra apzīmējums 4668 001 0069, ar 

platību 3,0 ha, nosakot zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība (kods 0201); 

2.2. Pļavu iela 7, Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā ar platību 0,3 ha, nosakot 

zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

28.03.2013.          Nr.65/3 

 

 

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 Zebrenes pagasta 

teritorijas plānojumu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu 

māju apbūve (kods 0701) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4698 004 0195, platība 0,1 ha, 

Zebrenes pagastā, Dobeles novadā. 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

28.03.2013.          Nr.66/3 

 

 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

 

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

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība” 14 prim 1.punktu un 17.7.punktu un spēkā esošajiem Dobeles novada Auru un 

Dobeles pagastu teritorijas plānojumiem, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. MAINĪT zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxxxxxx (platība 1,36 

ha), Auru pagastā, Dobeles novadā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no individuālo 

dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) uz neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(kods 0600). 

2. MAINĪT zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxx (platība 1,22 ha), 

Dobeles pagastā, Dobeles novadā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo 

māju apbūve (kods 0601) uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(kods 0101). 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

28.03.2013.          Nr.67/3 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.16 Dārza ielā 6, Jaunbērzē, Jaunbērzes 

pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

 Ievērojot pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.16 Dārza ielā 6, Jaunbērzē, Jaunbērzes 

pagastā, Dobeles novadā īrnieces Xxxx Xxxxxx iesniegumu ar lūgumu iegūst savā īpašumā īrēto 

divistabu dzīvokli ar kopējo platību 56,6 kv.m., kā arī sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja veikto 

nekustamā īpašuma vērtējumu, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

4.panta ceturtās daļas 5.punktu un 45.panta trešo daļu un 47.pantu, Dobeles novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. PĀRDOT nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.16 Dārza ielā 6, Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, 

Dobeles novadā, 56,6 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 566/11424 

domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala Xxxxx Xxxxxxx, personas kods 

xxxxxx-xxxxx. 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu Ls 2360,00 (divi 

tūkstoši trīs simti sešdesmit lati). 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

28.03.2013.          Nr.68/3 

  

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 Skolas ielā 1, Krimūnās, Krimūnu 

pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu 

 

 

 Dobeles novada dome ir izskatījusi Dobeles novada pašvaldības ierosinājumu par 

pašvaldībai piederoša dzīvokļa Nr.1 Skolas ielā 1, Krimūnās, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā 

atsavināšanu un KONSTATĒ: 

 

Nekustamais īpašums Skolas ielā 1, Krimūnās, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 

sastāvošs no zemesgabala 0,11 ha platībā ar kadastra numuru 4672 005 0193 un uz tā esošas 

divstāvu dzīvojamās mājas ar kopējo platību 264,94 kv.m., reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu 

nodaļā, Krimūnu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma numurs 386 uz Krimūnu pagasta 

pašvaldības vārda. 

 

Dzīvokļa Nr.1 Skolas ielā 1 platība ir 42,0 kv.m. Dzīvoklis nav izīrēts. 

 

SIA „VCG Ekspertu grupa” novērtējums dzīvoklim ir Ls 400,00 (četri simti lati). 

 

 Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta 

pirmo daļu, 8.panta septīto daļu un 9.panta otro daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu – vienistabas dzīvokli Nr.1 Skolas ielā 1, 

Krimūnās, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 42,0 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma 

piederošās kopīpašuma 420/3384 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala.  

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu Ls 1200,00 (viens 

tūkstotis divi simti lati).  

3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma privatizācijas komisijai apstiprināt izsoles 

noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā. 

 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

28.03.2013.          Nr.69/3 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3 „Jaungrīviešos”, Bērzes pagastā, 

Dobeles novadā atsavināšanu 

 

 

 Ievērojot pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.3 „Jaungrīviešos”, Bērzes pagastā, Dobeles 

novadā īrnieces Xxxx Xxxxxxxx iesniegumu un tam pievienoto notariāli apstiprinātu piekrišanu, 

ka piecistabu dzīvokli ar kopējo platību 102,9 kv.m. iegūst īpašumā xxxxxxxxxxxx, kā arī SIA 

„VCG Ekspertu grupa” veikto nekustamā īpašuma vērtējumu, saskaņā ar Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu un 45.panta ceturto daļu, Dobeles 

novada dome NOLEMJ: 

 

1. PĀRDOT nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.3 „Jaungrīviešos”, Bērzes pagastā, Dobeles 

novadā, 102,9 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 1029/2330 

domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Xxxx Xxxxxxxx, personas kods xxxxxx - xxxxxx. 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu Ls 3100,00 (trīs 

tūkstoši viens simts lati).  

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

28.03.2013.          Nr.70/3 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Sudrabi”, Krimūnās, Krimūnu pagastā, Dobeles 

novadā atsavināšanu 

 

 

 Dobeles novada pašvaldībā 2013.gada 2.janvārī saņemts Xxxx Xxxxx, personas kods 

xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxxxxxxx, ierosinājums atsavināt Dobeles novada pašvaldībai 

piederošo zemesgabalu „Sudrabi”, Krimūnās, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā. 

 

Dobeles novada dome, izvērtējusi tās rīcībā esošos dokumentus, KONSTATĒ: 

 

- 2011.gada 30.martā pašvaldība noslēgusi zemes nomas līgumu ar Xxxxx Xxxxxxx par 

zemesgabala 0,22 ha platībā Pļavas ielā 3, Dobelē, Dobeles novadā iznomāšanu. 

- apbūvēts zemesgabals „Sudrabi”, Krimūnās, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, ar 

kadastra Nr.xxxxxxxxxx, reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Krimūnu pagasta 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0051 7060 uz Dobeles novada pašvaldības vārda. 

Zemesgabala platība – 2521 kv.m.  

- uz zemesgabala atrodas Xxxxx Xxxxxxxx īpašumā esošā dzīvojamā māja „Sudrabi” un 

palīgēka; 

- SIA „VCG Ekspertu grupa” novērtējums zemesgabalam „Sudrabi”, Krimūnās, Krimūnu 

pagastā, Dobeles novadā ir Ls 1900,00. 

 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 

3.punktu, 5.panta ceturto daļu, 8.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un 44.panta 

ceturto daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atsavināt nekustamo īpašumu - apbūvētu zemesgabalu „Sudrabi”, Krimūnās, Krimūnu 

pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.xxxxxxxx  2521 kv.m. platībā, pārdodot to Xxxxx 

Xxxxxxx 

2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pārdošanas cenu Ls 1950,00 (viens 

tūkstotis deviņi simti piecdesmit lati).  

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

28.03.2013.          Nr.71/3 

 

 

Par pilnvarojumu izdot administratīvo aktu par zemes ierīcības  

projekta izstrādes nepieciešamību 

 

 Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības 

projekta izstrādes noteikumi“ 11., 12. un 13.punktā noteikto, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

1. Pilnvarot Dobeles novada pašvaldības būvvaldi izdot administratīvos aktus par zemes 

ierīcības projektu izstrādes nepieciešamību, norādot projekta izstrādes nosacījumus. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Dobeles novada domes 2009.gada 13.augusta lēmumu Nr.46/6 

„Par pilnvarojumu zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanā un nosacījumu sniegšanā“. 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

28.03.2013.         Nr.72/3 

 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantā, 14.panta otrā daļā, 

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktā noteikto, Dobeles novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma neapbūvēta 

zemesgabala „Galenieki 113”, kadastra Nr.xxxxxxxxx, 0,0546 ha platībā, Dobeles 

pagastā, Dobeles novadā, zeme iznomāta līdz 2019.gada 26.jūnijam, izsoles rezultātus un 

pārdot minēto īpašumu Xxxxxxx Xxxxxxx, p.k. xxxxxx-xxxxx,  par nosolīto cenu Ls 

930,00.  

2. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma neapbūvēta 

zemesgabala „Jaunzemnieki 323”, kadastra Nr.xxxxxxxxx, 0,1151 ha platībā, Auru 

pagastā, Dobeles novadā, zeme iznomāta līdz 2016.gada 31.decembrim, izsoles rezultātus 

un pārdot minēto īpašumu Xxxxx Xxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx, par nosolīto cenu Ls  

1600,00, pirkuma līgumā nosakot samaksas termiņu līdz 2013.gada 30.septembrim. 

 

3. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma neapbūvēta 

zemesgabala „Elmaņi”, kadastra Nr.4652 002 0109, 1,99 ha platībā, Bērzes pagastā, 

Dobeles novadā, zeme iznomāta līdz 2016.gada 31.decembrim, izsoles rezultātus un 

pārdot minēto īpašumu Kaņepes Jelgavas rajona zemnieku saimniecībai „Ziemeļi”, 

reģ.Nr.41701004183 par nosolīto cenu Ls 4050,00, pirkuma līgumā nosakot samaksas 

termiņu līdz 2013.gada 30.septembrim. 

4. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma apbūvēta 

zemesgabala „Brieži”, kadastra Nr.4652 002 0097, 0,07 ha platībā, Bērzes pagastā, 

Dobeles novadā, zeme iznomāta līdz 2016.gada 31.decembrim un uz tās atrodas citas 

personas tiesiskajā valdījumā esošās būves, izsoles rezultātus un pārdot minēto īpašumu 

Xxxx Xxxxxxx, p.k.xxxxxx-xxxxx, par nosolīto cenu Ls 730,00.  

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

28.03.2013.          Nr.73/3 

 

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2010.gada 28.oktobra lēmumā 

Nr. 293/17 „Par pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu” 

 

 

Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.
1 

panta pirmo daļu un Pārejas noteikumu 

2.punktā noteikto, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

 Izdarīt Dobeles novada domes 2010.gada 28.oktobra lēmumā Nr.293/17 „Par pašvaldības 

dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu” šādus grozījumus: 

 

 

1. Izteikt lēmuma 2.punktu jaunā redakcijā: 

 

„2. Pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksu nosaka un īres līgumus, saskaņā ar 

Dobeles novada pašvaldības domes vai dzīvokļu komisijas lēmumiem, slēdz 

pašvaldības dzīvojamā fonda pārvaldnieks.” 

 

2. Papildināt lēmumu ar 2.
1
 punktu šādā redakcijā: 

„2.
1 

Dzīvojamās telpas īres maksa nevar pārsniegt dzīvojamās mājas apsaimniekošanas 

izdevumu daļas apmēru, ja pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īres līgums 

noslēgts laika posmā līdz 2001.gada 31.decembrim.” 

 

3. Svītrot lēmuma 3.punktu. 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

28.03.2013.          Nr.74/3 

 

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3 „Grozījumi Dobeles novada 

pašvaldības 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.18 „Par koku ciršanu ārpus 

meža Dobeles novada administratīvajā teritorijā””apstiprināšanu 

 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu, Dobeles novada 

dome NOLEMJ: 

APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.3 „Grozījumi 

Dobeles novada pašvaldības 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.18 „Par koku 

ciršanu ārpus meža Dobeles novada administratīvajā teritorijā”” (pielikumā). 

 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

APSTIPRINĀTI 

ar Dobeles novada domes 

2013.gada 28.marta lēmumu Nr.74/3 

(protokols Nr.3) 

 

 

2013.gada 28.martā       Saistošie noteikumi Nr.3 

  

Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos 

Nr.18 „Par koku ciršanu ārpus meža Dobeles novada administratīvajā teritorijā” 

 

 

 

Izdoti saskaņā ar Meža likuma 8.panta otro daļu un 

Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309  

„Kārtība koku ciršanai ārpus meža” 22.punktu 

 

 

Izdarīt Dobeles novada pašvaldības 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.18 

„Par koku ciršanu ārpus meža Dobeles novada administratīvajā teritorijā” šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt saistošo noteikumu 5.punktu jaunā redakcijā: „5. Koku ciršanas atļauja ir 

derīga vienu gadu no izsniegšanas dienas.” 

2. Svītrot saistošo noteikumu 6.punktu. 

3. Izteikt saistošo noteikumu 7.punktu jaunā redakcijā: „7. Pašvaldības zaudējumu 

atlīdzības koeficients par dabas daudzveidības samazināšanu ir 0,5.” 

4. Izteikt saistošo noteikumu 9.punktu jaunā redakcijā: „9. Atzīt par spēku zaudējušiem 

„Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 24.februāra saistošos noteikumus Nr.7 

„Kārtība, kādā pašvaldībā tiek saskaņota koku ciršana ārpus meža zemes.”” 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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Saistošo noteikumu Nr.3 

Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos 

Nr.18 „Par koku ciršanu ārpus meža Dobeles novada administratīvajā teritorijā” 

paskaidrojuma raksts 

 

 

Sadaļas nosaukums Sadaļas paskaidrojums 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Kārtība 

koku ciršanai ārpus meža” 22.punkts nosaka, ka saistošajos 

noteikumos par koku ciršanu ārpus meža pašvaldība nosaka koku 

ciršanas izvērtēšanas kārtību un publiskās apspriešanas 

procedūras kārtību, kā arī sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad 

rīko publisko apspriešanu  

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošajos noteikumos tiek noteikta kārtība, kādā tiek saskaņota 

koku ciršana ārpus meža Dobeles novada administratīvajā 

teritorijā, amatpersonas, kuras izsniedz atļaujas koku ciršanai  

3.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Nav attiecināms 

4.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav 

5.Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Būvvaldes lēmums apstrīdams Administratīvā procesa likuma 

noteiktā kārtībā 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav attiecināms 

 

 

 

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 

2012.gada 20.decembra lēmumu  

(protokols Nr.335/14) 

 

Dobeles novada pašvaldības 2012.gada 20.decembra saistošie noteikumi Nr.18 „Par 

koku ciršanu ārpus meža Dobeles novada administratīvajā teritorijā” 
 

Ar grozījumiem: 

 28.03.2013. Saistošie noteikumi Nr.3 „Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2012.gada 

20.decembra saistošajos noteikumos Nr.18 „Par koku ciršanu ārpus meža Dobeles novada 

administratīvajā teritorijā”  

Izdoti saskaņā ar Meža likuma 8.panta otro daļu un 

Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu 

Nr.309 „Kārtība koku ciršanai ārpus meža” 

22.punktu 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā pašvaldība izvērtē koku ciršanu ārpus meža 

Dobeles novada administratīvajā teritorijā un publiskās apspriešanas procedūru, kā arī 

zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu atlīdzināšanas kārtību.  

2. Iesniegumu par koka ciršanu ārpus meža iesniedz zemes gabala īpašnieks vai tiesiskais 

valdītājs, iesniegumam pievieno zemesgabala robežu plāna kopiju ar norādītu koka 

atrašanās vietu. 

3. Iesniegumu izskata un lēmumu par koka ciršanu ārpus meža pieņem Dobeles novada 

pašvaldības būvvalde (turpmāk - būvvalde). Būvvaldes lēmumu var apstrīdēt Dobeles 

novada domē. 

4. Būvvalde pirms lēmuma pieņemšanas veic koka apsekošanu dabā, izvērtē koka ciršanas 

atbilstību normatīvajiem aktiem par sugu un biotopu aizsardzību un īpaši aizsargājamām 

dabas teritorijām, pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī koku 

ainavisko, dendroloģisko un ekoloģisko nozīmīgumu, koku nozīmi dabas daudzveidības 

saglabāšanā un antropogēnās negatīvās ietekmes samazināšanā uz virszemes 

ūdensobjektiem un koku atbilstību ēku ekspluatācijas un cilvēku dzīves vietas un 

drošības apstākļiem. 

5. Koku ciršanas atļauja ir derīga vienu gadu no izsniegšanas dienas.  
(ar grozījumiem, kas izdarīti 28.03.2013.)  
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6. Svītrots. 
(ar grozījumiem, kas izdarīti 28.03.2013.)  

 

7. Pašvaldības zaudējumu atlīdzības koeficients par dabas daudzveidības samazināšanu ir 

0,5.  
(ar grozījumiem, kas izdarīti 28.03.2013.)  

 

8. Personām, kuras patvaļīgi veikušas koku ciršanu, jāatlīdzina zaudējumi par dabas 

daudzveidības samazināšanu. 

9. Atzīt par spēku zaudējušiem „Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 24.februāra 

saistošos noteikumus Nr.7 „Kārtība, kādā pašvaldībā tiek saskaņota koku ciršana ārpus 

meža zemes.”” 

(ar grozījumiem, kas izdarīti 28.03.2013.)  

 

 

 

 

 

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 

 

28.03.2013.          Nr.75/3 

 

Par nodokļu administrācijas pilnvaroto amatpersonu lēmumu pieņemšanai 

 

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.punktu, 24.pantu, 24.
1
 pantu 

un 26.panta pirmo daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. PILNVAROT Dobeles novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāju: 

1.1. pieņemt nodokļu administrācijas lēmumus par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu 

bezstrīda kārtībā; 

1.2. sadalīt termiņos vai atlikt nodokļu maksājumu samaksu, pamatojoties uz nodokļu 

maksātāja motivētu rakstveida iesniegumu; 

1.3. lemt par nodokļu administrācijas rakstveida piekrišanas izsniegšanu nodokļu maksātājam 

tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna īstenošanai vai tā grozīšanai. 

2. Lēmumi par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā tiek pieņemti un nodoti 

piespiedu piedziņai, ja nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir lielāks par Ls 25,00. 

3. Atzīt par spēku zaudējušu Dobeles novada domes 2010.gada 29.jūnija lēmumu Nr.172/10 „Par 

nodokļu administrācijas pilnvaroto amatpersonu lēmumu pieņemšanai”. 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

LĒMUMS 

Dobelē 

28.03.2013.         Nr.76/3 

 

Grozījumi Dobeles novada pašvaldības atlīdzības nolikumā 

 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.pantu un 14.pantu, Dobeles 

novada dome NOLEMJ: 

 

Izdarīt Dobeles novada pašvaldības atlīdzības nolikumā (apstiprināts ar Dobeles novada 

domes 2010.gada 23.septembra lēmumu Nr.259/15) šādus grozījumus: 

 

1. Papildināt 1.2.3.apakšpunktu aiz vārda „prēmijas” ar vārdiem „naudas balvas”. 

2. Izteikt 1.4.apakšpunktu jaunā redakcijā: 
„1.4. Nolikumā noteiktās piemaksas, prēmijas un naudas balvas piešķir: 

1.4.1.domes priekšsēdētājam – domes saimnieciskā komisija; 

1.4.2. domes priekšsēdētāja vietniekam, izpilddirektoram, izpilddirektora vietniekam –

domes priekšsēdētājs; 

1.4.3. iestāžu vadītājiem – izpilddirektors; 

1.4.4. darbiniekiem – iestādes vadītājs.” 

3. Papildināt 4.3.apakšpunktu aiz vārda „prēmija” ar vārdiem „un naudas balvu”. 

4. Aizstāt 4.3.apakšpunktā skaitli un vārdu „7.3.apakšpunktā” ar skaitļiem un vārdu „7.3. un 

7.5.apakšpunktos”. 

5. Aizstāt 5.2.apakšpunktā skaitli „20” ar skaitli „30”. 

6. Svītrot 6.6.apakšpunktu. 

7. Izteikt 7.1.apakšpunktu jaunā redakcijā: 

„7.1. Darbiniekam (amatpersonai), ja tā papildus saviem tiešajiem amata pienākumiem 

aizvieto prombūtnē esošu darbinieku (amatpersonu), pilda vakanta amata pienākumus vai 

papildus amata aprakstā noteiktajiem pienākumiem pilda vēl citus pienākumus, 

pašvaldība izmaksā piemaksu ne vairāk kā 30% apmērā no tai noteiktās mēnešalgas.” 

8. Aizstāt 7.5.apakšpunktā vārdus „ne vairāk kā vienas minimālās mēneša darba algas” ar 

vārdiem „kas kalendāra gada ietvaros nepārsniedz amatpersonai (darbiniekam) noteiktās 

mēnešalgas apmēru”. 

9. Papildināt 11.punktu ar 11.4.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„11.4. 2013.gadā netiek piemērots šī nolikuma 8.1.1.apakšpunkts.” 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 
APSTIPRINĀTS 

ar 2010.gada 23.septembra sēdes  

lēmumu Nr. 259/15  

2010.gada 23.septembrī         Dobelē  

 

DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBAS ATLĪDZĪBAS NOLIKUMS 
 

Ar grozījumiem: 

27.01.2011. Dobeles novada domes sēdes lēmums Nr.17/1 „Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 

atlīdzības nolikumā” 

29.12.2011. Dobeles novada domes sēdes lēmums Nr.302/18 „Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 

atlīdzības nolikumā” 

28.03.2013. Dobeles novada domes sēdes lēmums Nr.76/3 „Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 

atlīdzības nolikumā” 
Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās 

daļas 12. un 13.punktu, Republikas pilsētas domes un novada 

domes deputāta statusa likuma 14.panta piekto daļu un Valsts 

un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likuma 3.panta ceturto daļu, 5.pantu, 11.panta pirmo daļu, 

14.panta pirmo daļu, 15.panta trešo daļu, 16.pantu, 17.panta 

pirmo daļu, 19.panta pirmo un sesto daļu, 20.pantu, 26.panta 

trešo daļu, 27.panta trešo daļu, 29.panta pirmo un otro daļu, 

32.panta ceturto daļu, 37.panta trešo un ceturto daļu, 38.pantu, 

41.panta pirmo daļu, 42.panta sesto daļu, 44.pantu.  

(ar grozījumiem, kas izdarīti 29.12.2011.)  

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI  
1.1. Nolikums nosaka Dobeles novada domes (turpmāk – dome) deputātu, domes priekšsēdētāja, 

priekšsēdētāja vietnieka, Dobeles novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) izpilddirektora, 

izpilddirektora vietnieka, domes izveidoto komisiju un darba grupu locekļu, pašvaldības iestāžu 

vadītāju un darbinieku (izņemot pedagogus un izglītības iestāžu vadītājus) atlīdzības sistēmu.  

1.2. Nolikuma izpratnē:  

1.2.1. atlīdzība - darba samaksa, sociālās garantijas un atvaļinājumi;   

1.2.3. darba samaksa - algas likme (mēnešalga), piemaksas, prēmijas, naudas balvas, samaksa par 

darbu komisijās, darba grupās, atlīdzība par deputāta pienākumu pildīšanu; 
 (ar grozījumiem, kas izdarīti 28.03.2013.)  

1.2.4. sociālās garantijas - pabalsti, kompensācijas, apdrošināšana un ar deputāta darbību saistītie 

atlīdzinātie izdevumi;  

1.2.5. amatpersona – domes priekšsēdētājs, domes priekšsēdētāja vietnieks, pašvaldības 

izpilddirektors, izpilddirektora vietnieks un pašvaldības iestādes vadītājs.  
(ar grozījumiem, kas izdarīti 27.01.2011.)  

1.3. Nolikumā noteiktās sociālās garantijas, brīvdienas un atvaļinājumu piešķir:  

1.3.1. domes priekšsēdētājam – domes saimnieciskā komisija;  
(ar grozījumiem, kas izdarīti 27.01.2011.)  

1.3.2. domes priekšsēdētāja vietniekam, izpilddirektoram, izpilddirektora vietniekam – domes 

priekšsēdētājs;  

1.3.3. iestāžu vadītājiem – izpilddirektors;  

1.3.4. darbiniekiem – iestādes vadītājs.  

1.4. Nolikumā noteiktās piemaksas, prēmijas  un naudas balvas piešķir:  
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1.4.1.domes priekšsēdētājam – domes saimnieciskā komisija; 

1.4.2. domes priekšsēdētāja  vietniekam, izpilddirektoram, izpilddirektora vietniekam –   domes 

priekšsēdētājs;  

1.4.3. iestāžu vadītājiem – izpilddirektors;  

1.4.4. darbiniekiem – iestādes vadītājs.  
(ar grozījumiem, kas izdarīti 28.03.2013.)  

 

2. ATLĪDZĪBA DEPUTĀTIEM, KURI NEIEŅEM ALGOTU AMATU DOMĒ  
2.1. Deputāts saņem mēnešalgu saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības likuma (turpmāk – Atlīdzības likums) nosacījumiem par nostrādāto stundu 

skaitu mēnesī, piedaloties domes, komiteju un komisiju sēdēs un par citu deputāta pienākumu 

pildīšanu.  

2.2. Lēmumu par deputātu mēnešalgas noteikšanas kārtību un apmēru, kā arī darba stundas apmaksas 

likmi pieņem dome.  

2.3. Deputātam, saskaņā ar Atlīdzības likuma nosacījumiem un Ministru kabineta 2010.gada 

26.jūnija noteikumos Nr. 565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku sociālajām garantijām” (turpmāk – Noteikumi par sociālajām garantijām) noteikto kārtību 

un apmēru, tiek kompensēti sekojoši izdevumi, kas radušies realizējot savas pilnvaras:  

2.3.1. transporta un apdrošināšanas izdevumi sakarā ar komandējumu;  

2.3.2. sakaru izdevumi saskaņā ar iesniegtajiem izdevumus attaisnojošajiem dokumentiem līdz Ls 

5,00 (pieci lati) mēnesī;  

2.3.3.transporta vai ceļa izdevumi saskaņā ar iesniegtajiem izdevumus attaisnojošajiem dokumentiem 

līdz Ls 10,00 (desmit lati) mēnesī.  

 

3. DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA UN PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKA  

ATLĪDZĪBA  
3.1. Domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka amats ir algots.  

3.2. Domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka mēnešalgu nosaka ar domes lēmumu.  

3.3. Domes priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks netiek prēmēti.  

3.4. Domes priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks nesaņem samaksu par darbu komitejās un 

komisijās.  

3.5. Sociālās garantijas, brīvdienas un atvaļinājumi domes priekšsēdētājam un priekšsēdētāja 

vietniekam ir noteikti nolikuma 8., 9. un 10.punktos.  

 

4. PAŠVALDĪBAS IZPILDDIREKTORA UN IZPILDDIREKTORA VIETNIEKA 

ATLĪDZĪBA  
4.1. Izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka mēnešalgu nosaka domes priekšsēdētājs, ievērojot 

Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1075 „Valsts un pašvaldību institūciju 

amatu katalogs” (turpmāk – Amatu katalogs) nosacījumus, un tā ir piesaistīta domes priekšsēdētāja 

mēnešalgai.  
(ar grozījumiem, kas izdarīti 27.01.2011.)  

4.2. Izpilddirektors un izpilddirektora vietnieks saņem vispārējās piemaksas saskaņā ar Atlīdzības 

likuma nosacījumiem.  

4.3. Izpilddirektors un izpilddirektora vietnieks var saņemt prēmiju un naudas balvu nolikuma 7.3. un 

7.5.apakšpunktos noteiktajā kārtībā.  
(ar grozījumiem, kas izdarīti 28.03.2013.)  

4.4. Sociālās garantijas, brīvdienas un atvaļinājumi izpilddirektoram un izpilddirektora vietniekam ir 

noteikti nolikuma 8., 9. un 10.punktos.  

 

5. SAMAKSA PAR DARBU DOMES IZVEIDOTAJĀS KOMISIJĀS  
5.1. Domes izveidoto komisiju locekļi par darbu komisiju sēdēs un papildu veikumu komisijas darba 

nodrošināšanai ārpus komisijas sēdēm var saņemt mēnešalgu proporcionāli nostrādātajam laikam, 

saskaņā ar domes lēmumu.  

5.2. Domes izveidoto komisiju locekļiem, kuri ir pašvaldības darbinieki, darbs komisiju sēdēs un 

papildu veikums komisijas darba nodrošināšanai ārpus komisijas sēdēm tiek uzskatīts par papildu 



 

darbu un kopējā apmaksa par papildu darbu saskaņā ar Atlīdzības likumu nedrīkst pārsniegt 30 % no 

darbiniekam noteiktās mēnešalgas.  
(ar grozījumiem, kas izdarīti 28.03.2013.)  

 

6. PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU VADĪTĀJU UN DARBINIEKU  

DARBA SAMAKSA  
6.1. Izpilddirektors organizē pašvaldības iestāžu vadītāju un darbinieku amatu klasificēšanu, 

atbilstoši Amatu kataloga nosacījumiem un apstiprina klasificēšanas rezultātus.  

6.2. Pašvaldības iestāžu vadītāju un darbinieku mēnešalgas tiek noteiktas atbilstoši amatu saimei un 

līmenim, ņemot vērā amata vērtību (atbildības līmeni un sarežgītību), kā arī konkrētās amatpersonas 

(darbinieka) individuālās kvalifikācijas un prasmju novērtējumu.  

6.3. Iestādes vadītāja mēnešalgu nosaka izpilddirektors, atbilstoši amatam noteiktajai mēnešalgu 

grupai.  

6.4. Darbinieka mēnešalgu nosaka iestādes vadītājs, atbilstoši darbinieka amatam noteiktajai 

mēnešalgu grupai.  

6.5. Iestādes vadītāja darbības novērtējumu veic saskaņā ar izpilddirektora rīkojumu, bet darbinieka 

darbības novērtējumu - saskaņā ar iestādes vadītāja rīkojumu. Vērtējums ir pamats mēnešalgas 

izmaiņām.  

6.6. Svītrots.  
(ar grozījumiem, kas izdarīti 28.03.2013.)  

6.7. Darbinieki (amatpersonas) saņem piemaksu par virsstundu darbu vai darbu svētku dienās 100 

procentu apmērā no tām noteiktās stundas algu likmes, vai arī tām kompensē virsstundu darbu, 

piešķirot apmaksātu atpūtas laiku atbilstoši nostrādāto virsstundu skaitam citā nedēļā.  
(ar grozījumiem, kas izdarīti 27.01.2011.)  

 

7. PIEMAKSAS UN PRĒMIJAS  

7.1. Darbiniekam (amatpersonai), ja tā papildus saviem tiešajiem amata pienākumiem aizvieto 

prombūtnē esošu darbinieku (amatpersonu), pilda vakanta amata pienākumus vai papildus amata 

aprakstā noteiktajiem pienākumiem pilda vēl citus pienākumus, pašvaldība izmaksā piemaksu ne 

vairāk kā 30% apmērā no tai noteiktās mēnešalgas. 
(ar grozījumiem, kas izdarīti 28.03.2013.)  

7.2. Pašvaldība, saskaņā ar domes priekšsēdētāja apstiprinātu amatu sarakstu, maksā speciālās 

piemaksas par darbu, kas saistīts ar īpašu risku, un par nosacījumiem, kas saistīti ar darba specifiku.  

7.3. Izpilddirektoram, izpilddirektora vietniekam, iestāžu vadītājiem un darbiniekiem, saskaņā ar 

ikgadējo darbības un tās rezultātu novērtējumu reizi gadā var izmaksāt prēmiju, kuras apmērs 

nedrīkst pārsniegt 75% no mēnešalgas.  
(ar grozījumiem, kas izdarīti 29.12.2011.)  

7.4. Pašvaldības policijas darbiniekus (amatpersonas), papildus 7.3.punktā noteiktajam, var prēmēt 

par drošsirdīgu un pašaizliedzīgu rīcību, veicot amata pienākumus, kā arī par tāda nozieguma 

novēršanu vai atklāšanu, kas radījis vai varētu radīt būtisku kaitējumu. Prēmiju kopējais apmērs 

personai kalendāra gada laikā nedrīkst pārsniegt 120% no mēnešalgas, bet ikreizējais prēmijas 

apmērs – 60% no mēnešalgas.  
(ar grozījumiem, kas izdarīti 29.12.2011.)  

7.5. Pašvaldība var piešķirt naudas balvu kas kalendāra gada ietvaros nepārsniedz amatpersonai 

(darbiniekam) noteiktās mēnešalgas apmēru,  sakarā ar darbiniekam (amatpersonai) vai pašvaldības 

iestādei svarīgu notikumu (sasniegumu), ņemot vērā darbinieka (amatpersonas) ieguldījumu 

attiecīgās iestādes mērķa sasniegšanā.  
 (ar grozījumiem, kas izdarīti 27.01.2011.)  

(ar grozījumiem, kas izdarīti 28.03.2013.)  

7.6. Pašvaldības iestādes prēmiju izmaksai kalendāra gada laikā var izmantot ne vairāk kā 10% no 

atalgojumam piešķirto līdzekļu apjoma.  
(ar grozījumiem, kas izdarīti 29.12.2011.)  

 

8. PABALSTI  
8.1. Pašvaldība, atbilstoši Atlīdzības likuma nosacījumiem un Noteikumos par sociālajām garantijām 

noteiktajai kārtībai, izmaksā šādus pabalstus:  

8.1.1. atvaļinājuma pabalstu, aizejot ikgadējā atvaļinājumā;  



 

8.1.2. atlaišanas pabalstu;  

8.1.3. pabalstu darbinieka (amatpersonas) nāves gadījumā – darbinieka ģimenes loceklim vai 

personai, kura uzņēmusies viņa apbedīšanu;  
(ar grozījumiem, kas izdarīti 27.01.2011.)  

8.1.4. pabalstu darbinieka (amatpersonas) ģimenes locekļa (laulātā, bērna, vecāku, vecvecāku, 

adoptētāja vai adoptētā, brāļa vai māsas) vai apgādājamā nāves gadījumā.  
(ar grozījumiem, kas izdarīti 27.01.2011.)  

8.1.5. pabalstu līdz 50% no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā darbiniekam (amatpersonai), 

kuras apgādībā ir bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam.  
(ar grozījumiem, kas izdarīti 29.12.2011.)  

8.2. Finanšu līdzekļu kopējo apmēru atvaļinājuma pabalstu izmaksai kalendāra gada laikā un to 

piešķiršanas kārtību, atbilstoši Atlīdzības likumā noteiktajam, nosaka domes priekšsēdētājs ar 

rīkojumu.  

 

9. KOMPENSĀCIJAS, MĀCĪBU IZDEVUMU SEGŠANA UN APDROŠINĀŠANA  
9.1. Pašvaldība, atbilstoši Atlīdzības likuma nosacījumiem un Noteikumos par sociālajām garantijām 

noteiktajai kārtībai, kompensē :  

9.1.1. mācību izdevumus 30% apmērā no gada mācību maksas, ja noslēgta savstarpēja rakstveida 

vienošanās par mācībām pašvaldībai nepieciešamā specialitātē;  

9.1.2. ar kvalifikācijas paaugstināšanu saistītos izdevumus;  
(ar grozījumiem, kas izdarīti 27.01.2011.)  

9.1.3. komandējuma transporta izdevumus;  

9.1.4. izdevumus, kas radušies, izmantojot sabiedrisko transportu darba pienākumu izpildei;  

9.1.5. transportlīdzekļa ekspluatācijas izdevumus, kas radušies, izmantojot savā īpašumā vai 

valdījumā esošu transportlīdzekli darba pienākumu izpildei, ja nav iespējams izmantot sabiedrisko 

transportu vai pašvaldības transportlīdzekli.  

9.2. Pašvaldība, saskaņā ar domes priekšsēdētāja apstiprinātu amatu sarakstu, apdrošina darbinieku 

veselību atbilstoši Atlīdzības likuma nosacījumiem.  

9.3. Pašvaldība apmaksā sakaru izdevumus mēnesī:  

9.3.1. domes priekšsēdētājam Ls 40,00 (četrdesmit latu) apmērā;  

9.3.2. domes priekšsēdētāja vietniekam Ls 30,00 (trīsdesmit latu) apmērā;  

9.3.3. izpilddirektoram, izpilddirektora vietniekam Ls 30,00 (trīsdesmit latu) apmērā;  

9.3.4. iestādes vadītājam - izpilddirektora noteiktajā apmērā, kas nedrīkst pārsniegt izpilddirektoram 

noteikto sakaru izdevumu apmaksas apmēru.  

9.4 Iestādes vadītājs nosaka amatus, kuros darbiniekiem apmaksā sakaru izdevumus, kā arī sakaru 

izdevumu apmaksas apmēru, kas nedrīkst pārsniegt iestādes vadītājam noteikto sakaru izdevumu 

kompensācijas apmēru.  

9.5. Izpilddirektors ar rīkojumu nosaka sakaru izdevumu apmaksas kārtību.  

9.6. Svītrots  
(ar grozījumiem, kas izdarīti 29.12.2011.)  

 

10. ATVAĻINĀJUMI UN BRĪVDIENAS  
10.1. Saskaņā ar Atlīdzības likumā noteikto pašvaldība piešķir ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu.  
(ar grozījumiem, kas izdarīti 27.01.2011.)  

10.2. Pašvaldība, papildus Darba likumā noteiktajam obligāti piešķiramajiem papildatvaļinājumiem, 

pēc pilna ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma izmantošanas var piešķirt apmaksātu papildatvaļinājumu:  

10.2.1. domes priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekam, izpilddirektoram, izpilddirektora 

vietniekam, iestādes un nodaļas vadītājam par darba izpildes intensitāti un atbildību - piecas darba 

dienas;  

10.2.2.darbiniekiem par darba izpildes intensitāti un atbildību – trīs darba dienas.  

10.3. Pašvaldība piešķir šādas apmaksātas brīvdienas: 10.3.1. darbinieka (amatpersonas) laulību 

gadījumā - trīs darba dienas;  
(ar grozījumiem, kas izdarīti 27.01.2011.)  

10.3.2. darbinieka (amatpersonas) laulātā, pirmās un otrās pakāpes radinieka nāves gadījumā - trīs 

darba dienas;  
(ar grozījumiem, kas izdarīti 27.01.2011.)  



 

10.3.3. darbinieka (amatpersonas) bērnam uzsākot skolas gaitas 1. – 4.klasē - vienu darba dienu 

pirmajā skolas dienā.  
(ar grozījumiem, kas izdarīti 27.01.2011.)  

10.3.4. darbiniekam (amatpersonai) vai tā bērnam absolvējot izglītības iestādi – vienu darba dienu 

izlaiduma dienā.  
(ar grozījumiem, kas izdarīti 27.01.2011.)  

10.4. Pašvaldība mācību atvaļinājumu :  

10.4.1. piešķir studiju gala pārbaudījumu un valsts pārbaudījumu kārtošanai līdz 20 darba dienām 

gadā, saglabājot mēnešalgu;  

10.4.2. var piešķirt semestra pārbaudījumu kārtošanai vai promocijas darba izstrādei līdz 10 darba 

dienām, saglabājot mēnešalgu.  

 

11. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI  
11.1. 2010.gadā netiek piemēroti šī nolikuma 2.3.3.apakšpunkts, 7.2. un 10.2.punkti.  

11.2. 2010.gadā un 2011.gadā netiek piemēroti šī nolikuma 7.3.1. un 8.1.1. apakšpunkti.  

11.3. Atzīt par spēku zaudējušu Nolikumu par Dobeles novada pašvaldības administrācijas 

darbinieku un iestāžu vadītāju darba samaksu, kas apstiprināts ar Dobeles novada domes 2009.gada 

13.augusta lēmumu Nr.66/6. 

11.4. 2013.gadā netiek piemērots šī nolikuma 8.1.1.apakšpunkts. 
(ar grozījumiem, kas izdarīti 28.03.2013.)  

 

 

 

 

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 

28.03.2013.          Nr.77/3 

 

 

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.4 „Par reklāmas, izkārtņu un citu 

informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Dobeles novadā“ apstiprināšanu 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 43.panta pirmās 

daļas 7.punktu, Reklāmas likuma 7.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2012.gada 30.oktobra 

noteikumu Nr.732 „Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai 

vietās, kas vērstas pret publisku vietu“ 45.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.4 „Par reklāmas, 

izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Dobeles novadā“ (pielikumā). 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

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

 

APSTIPRINĀTI  

Ar Dobeles novada pašvaldības  

2013.gada 28.marta lēmumu Nr.77/3 

(protokols Nr.3) 
 

 

2013.gada 28.marta Dobeles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.4 

Par reklāmas, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Dobeles novadā 
 

Izdoti saskaņā ar likuma  

„Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 7.punktu un 

Reklāmas likuma 7.panta trešo daļu 

 

 

1. Vispārīgie jautājumi  

1.1. Saistošo noteikumu (turpmāk – noteikumi) mērķis ir regulēt reklāmu, izkārtņu, un citu 

informatīvo materiālu izvietošanas kārtību publiskās vietās, kā arī vietās, kas vērstas pret publisku 

vietu, ievērojot harmoniskas pilsētvides un apkārtējās ainavas veidošanas principus novadā.  

1.2. Noteikumi nosaka reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu (turpmāk – reklāmas 

objekts) izvietojuma saskaņošanas un demontāžas pēc ekspluatācijas termiņa beigām kārtību, kā 

arī atbildību par šo noteikumu neievērošanu. 

1.3. Noteikumi ir saistoši visām personām, kas izvieto reklāmas objektus Dobeles novada 

pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) administratīvajā teritorijā.  

1.4. Izvietojot reklāmas objektus, jāievēro šie noteikumi, Latvijas Republikas likumi un citi 

normatīvie akti, kā arī  pašvaldības teritorijas plānojums un apbūves noteikumi. 

1.5. Tiesības izvietot reklāmas objektus ir personām, kuras Ministru kabineta 2012.gada 

30.oktobra noteikumu Nr.732 „Kārtība, kādā  saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās 

vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu“ noteiktajā kārtībā pašvaldībā ir saņēmušas 

reklāmas objektu izvietošanas atļauju (turpmāk – atļauja).  

1.6. Iesniegumus par reklāmas objektu izvietošanas saskaņošanu un atļaujas izsniegšanu izskata 

Dobeles novada pašvaldības būvvalde (turpmāk – būvvalde).  

1.7. Par reklāmas objektu izvietošanu publiskās vietās kā arī vietās, kas vērstas pret publisku vietu, 
maksājama pašvaldības nodeva saskaņā ar Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 25.februāra 

saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par Dobeles novada pašvaldības nodevām”.  
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2. Reklāmas objektu izvietošanas pamatprincipi 

2.1. Reklāmas objektam jāatbilst funkcionāli estētiskajām prasībām un mērogam, to izvietojumam 

jānodrošina raksturīgās arhitektūras un vides saglabāšana, tie nedrīkst aizsegt nozīmīgas un skaistas 

dabas ainavas parkos un apstādījumos.  

2.2. Katrai apbūves teritorijai novadā būvvalde var izvirzīt atšķirīgas prasības, atbilstoši 

teritorijas plānojumam, apbūves noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem. 

2.3. Aizliegts izvietot uz ēkām reklāmas objektus, kas pārveido ēkas siluetu vai traucē 

kultūrvēsturisku vērtību uztveri. Jāievēro reklāmas objektā pielietojamo materiālu atbilstība 

fasādes apdares materiāliem un ēkas arhitektoniskajam risinājumam. 

2.4. Reklāmas objektus atļauts eksponēt tikai uz sakoptas ēkas fasādes. 

2.5. Dobeles pilsdrupu teritorijā aizliegts izvietot pastāvīgus reklāmas objektus. 

2.6. Dobeles vēsturiskajā Tirgus laukumā un uz tam piegulošajām ēkām (būvēm) aizliegts 

izvietot gaismas reklāmas objektus, izņemot gaismas izkārtnes. 

2.7. Slietņu izvietošana pieļaujama, ja tas netraucē gājēju un transporta kustību. 

2.8. Gadījumā, ja ir vairāki pretendenti uz reklāmas objekta izvietošanu vienā un tajā pašā vietā uz 

pašvaldībai piederošas zemes vai ēkas, tad tiesības izvietot reklāmas objektu nosaka konkursa 

kārtībā.  

2.9. Aizliegts uzstādīt reklāmas objektu, kas nav realizēts atbilstoši saskaņotajam projektam.  

2.10. Uz pašvaldībai piederošiem afišu stabiem un stendiem atļauts izvietot tikai afišas, plakātus, 

paziņojumus par pasākumiem, lekcijām, izstādēm, koncertiem u.tml. ar norādītu pasākuma 

norises laiku un vietu. Ierobežojums neattiecas uz pašvaldībai piederošiem stendiem novada 

pagastos. 

3. Atbildība par noteikumu neievērošanu 

 
3.1. Par reklāmas objekta nelikumīgu izvietošanu atbildīga ir persona, kura izvietoja reklāmas 

objektu vai arī zemes (ēkas) īpašnieks (valdītājs). 

 

3.2. Reklāmas objekta izvietotājs ir atbildīgs par:  

3.2.1. reklāmas objekta uzturēšanu tehniskā un vizuālā kārtībā;  

3.2.2. reklāmas noņemšanu vienas dienas laikā:  

3.2.2.1. pēc atļaujas termiņa beigām;  

3.2.2.2. pēc administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanas, ja reklāma izvietota nelikumīgi;  

3.2.2.3. pēc reklāmas aktualitātes izbeigšanās (iestādes, uzņēmuma likvidācija);  

3.2.3. reklāmas satura atbilstību normatīvo aktu prasībām.  

 

3.3. Administratīvais sods par šo noteikumu neievērošanu:  

3.3.1. fiziskām personām līdz 250 latiem;  

3.3.2. juridiskām personām līdz 1000 latiem.  

 
3.4. Administratīvā pārkāpuma protokolu izskata un lēmumu pieņem Dobeles novada pašvaldības 

Administratīvajā komisijā.  

 



 

3.5. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo personu no pienākuma novērst konkrēto 

pārkāpumu, kā arī ar savu darbību nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem. 

 

3.6. Par nesaskaņotas, maldinošas vai neatbilstošā tehniskā vai vizuālā kārtībā esošas reklāmas 

objekta demontāžu atbildīgs ir reklāmas objekta izvietotājs. Ja demontāža nenotiek pēc rakstiska 

brīdinājuma saņemšanas un tajā noteiktajā termiņā, demontāžu veic pašvaldība, bet reklāmas 

objekta izvietotājs sedz ar demontāžu saistītos izdevumus. 

4. Reklāmas objektu izvietošanas uzraudzība un kontrole 

4.1. Reklāmas objektu izvietošanas uzraudzību un saistošo noteikumu izpildi kontrolē būvvalde 

un Dobeles novada pašvaldības policija.  

4.2. Par šo noteikumu neievērošanu sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus ir tiesīgas 

šādas amatpersonas: 

4.2.1. Dobeles novada pašvaldības deputāti;  

4.2.2. Dobeles novada pašvaldības izpilddirektors un  izpilddirektora vietnieks;  

4.2.3. Dobeles novada pašvaldības būvvaldes vadītājs un arhitekts; 

4.2.4. Dobeles novada pašvaldības policijas darbinieki. 

 

5. Noslēguma jautājums 

 

5.1. Atzīt par spēku zaudējušiem Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošos 

noteikumus Nr.5 „Par reklāmas nesējstendu, reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu 

izvietošanas kārtību Dobeles novadā“ . 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Saistošo noteikumu Nr.4 

„Par reklāmas, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību 

Dobeles novadā“ paskaidrojuma raksts 

 

 

Sadaļas nosaukums 

 

Sadaļas paskaidrojums 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

2012.gada 30.oktobrī izdoti Ministru kabineta noteikumi 

Nr.732 „Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas 

izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret 

publisku vietu“, ar kuriem tiek noteikta kārtība, kādā 

saņemama pašvaldības atļauja reklāmas izvietošanai 

publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, un 

noteiktas vienotas prasības visā Latvijā reklāmas 

izvietošanas un ekspluatācijas saskaņošanai ar pašvaldību. 

Saskaņā ar minēto noteikumu 47.punktu pašvaldībai 

jānodrošina pašvaldības izdoto saistošo noteikumu atbilstību 

šiem noteikumiem sešu mēnešu laikā pēc šo noteikumu 

spēkā stāšanās.  

Reklāmas likuma 7.panta trešā daļa nosaka pašvaldības 

tiesības, ievērojot šā likuma un citu normatīvo aktu 

noteikumus reklāmas jomā, izdot saistošos noteikumus par 

reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas 

pret publisku vietu, paredzot ierobežojumus reklāmas 

izmēram, veidam, gaismas un skaņas efektiem atbilstoši 

videi, ēku un būvju arhitektūrai, kā arī nosakot vietas, kurās 

aizliegta atsevišķu preču, preču grupu vai pakalpojumu 

reklāmas izplatīšana. 

Likuma „Par pašvaldībām“ 43.panta pirmās daļas 7.punkts 

nosaka, ka pašvaldība var izdot saistošos noteikumus par 

reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu 

informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās, paredzot 

atbildību par to pārkāpšanu. 

 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka: 

- pašvaldības institūciju reklāmas objektu izvietošanas 

saskaņošanai un atļaujas izsniegšanai  (Dobeles novada 

pašvaldības būvvalde); 

- par reklāmas objektu izvietošanu jāmaksā pašvaldības 

nodeva; 

- reklāmas objektu izvietošanas pamatprincipus un 

aizliegumus (ierobežojumus) reklāmas objektu izvietošanai; 

- atbildību par noteikumu neievērošanu un pārkāpšanu; 

- personas, kuras uzrauga un kontrolē reklāmas objektu 

izvietošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 

- personas, kuras ir tiesīgas sastādīt administratīvā 

pārkāpuma protokolus, ja netiek ievēroti saistošie noteikumi. 

3.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Nav attiecināms 

 

4.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

Nav attiecināms 

 



 

pašvaldības teritorijā 

5.Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

Saistošie noteikumi neskar administratīvās procedūras un 

nemaina personām veicamo darbību līdzšinējo kārtību. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav attiecināms 

 

 

 

 

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 

 

 

28.03.2013.          Nr.78/3 

 

Par Dobeles novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas izveidošanu un tās 

nolikuma apstiprināšanu 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Dobeles novada 

dome NOLEMJ: 

 

Izveidot Dobeles novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvo komisiju un apstiprināt 

tās nolikumu (pielikumā). 

 

Komisijas priekšsēdētājs: Dobeles novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks Gunārs 

Kurlovičs. 

Komisijas locekļi: 

1. Inese Didže - Dobeles novada domes deputāte; 

2. Inita Neimane - Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra jaunatnes lietu 

speciāliste; 

3. Ilze Jansone - Penkules 53.mazpulka vadītāja, Penkules pamatskolas direktores vietniece; 

4. Skaidrīte Velberga - Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra 

uzņēmējdarbības konsultante; 

5. Jānis Fecers - Dobeles novada pašvaldības policijas priekšnieks; 

6. Linda Rēdliha - Jaunbērzes kultūras nama direktore; 

7. Aivis Majors - Dobeles Jauniešu domes biedrs; 

8. Ieva Maļeca - Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas audzēkne. 
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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 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Dobeles novada domes 

2013.gada 28.marta sēdes lēmumu 

Nr.78/3 (protokols Nr.3) 

 

DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBAS JAUNATNES LIETU KONSULTATĪVĀS 

KOMISIJAS 

NOLIKUMS 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Dobeles novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija (turpmāk tekstā - 

Komisija) ir Dobeles novada domes (turpmāk-DOME) izveidota institūcija, kuras mērķis ir 

koordinēt pašvaldības darbu ar jaunatni, sekmējot Dobeles novada jauniešu iniciatīvas, 

līdzdalību sabiedriskās dzīves norisēs un lēmumu pieņemšanas procesos. 

 

1.2. Komisija darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām”, „Jaunatnes 

likumu”, Dobeles novada pašvaldības nolikumu, šo nolikumu un citiem spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. 

 

1.3. Komisijas darbību reglamentē Komisijas nolikums, kuru apstiprina DOME. 

 

1.4. Komisija ir konsultatīva un koordinējoša padomdevēja institūcija ar jaunatnes lietām saistīto 

jautājumu risināšanai. 

 

1.5. Komisijas lēmumiem ir ieteikuma raksturs. 

 

II. Komisijas pamatuzdevumi un tiesības 

2.1. Komisijas pamatuzdevumi: 

2.1.1.nodrošināt un koordinēt Dobeles novada pašvaldības iestāžu, valsts institūciju un 

sabiedrisko organizāciju sadarbību un interešu saskaņošanu jaunatnes politikas jautājumos; 

2.1.2.apkopot un analizēt informāciju par Dobeles novada jauniešu problēmām, vajadzībām un 

interesēm pašvaldībā; 

2.1.3.izstrādāt priekšlikumus Dobeles novada pašvaldības darba ar jaunatni īstenošanai un valsts 

jaunatnes politikas pilnveidei; 

2.1.4.izstrādāt priekšlikumus jauniešu iesaistīšanai Dobeles novada politiskās, ekonomiskās, 

sociālās un kultūras dzīves aktivitātēs; 

2.1.5.izstrādāt priekšlikumus jauniešu līdzdalības un iniciatīvu nodrošināšanai; 

2.1.6.sniegt priekšlikumus pašvaldības vadībai finansu plānošanai darbam ar jaunatni; 

2.1.7.nodrošināt Dobeles novada jaunatnes politikas attīstības stratēģijas uzraudzības pasākumus. 

 

2.2. Komisijas tiesības: 

2.2.1.pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldības iestādēm Komisijas uzdevumu izpildei 

nepieciešamo informāciju; 
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2.2.2.uzaicināt piedalīties uz Komisijas sēdēm ar padomdevēja tiesībām ekspertus un 

amatpersonas konsultāciju sniegšanai un ieteikumu sagatavošanai ar darbu ar jaunatni 

pašvaldībā saistītajos jautājumos; 

2.2.3.konkrētu jautājumu risināšanai izveidot darba grupas; 

2.2.4.ieteikt tēmas pētījumiem jaunatnes jomā; 

2.2.5.normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt DOMEI priekšlikumus par nepieciešamajiem 

grozījumiem normatīvajos aktos un jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentos. 

 

III. Komisijas struktūra, darbības kārtība un lēmumu pieņemšana 

3.1.Komisiju izveido, reorganizē un likvidē, kā arī tās skaitlisko sastāvu un personālsastāvu 

nosaka DOME. 

 

3.2.Komisiju vada Komisijas priekšsēdētājs, kuru apstiprina DOME. 

 

3.3.Komisijas locekļi ar balsu vairākumu no sava vidus ievēl Komisijas priekšsēdētāja vietnieku 

un sekretāru. 

 

3.4.Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda Komisijas priekšsēdētāja 

vietnieks. 

 

3.5. Komisijas priekšsēdētājs: 

3.5.1. plāno un organizē Komisijas darbu; 

3.5.2. sagatavo un apstiprina Komisijas sēžu darba kārtību; 

3.5.3. sasauc un vada Komisijas sēdes; 

3.5.4. paraksta sēžu protokolus un citus Komisijā sagatavotus dokumentus. 

 

3.6. Komisijas priekšsēdētājs sēdes sasauc ne retāk kā četras reizes gadā, kā arī var sasaukt 

ārkārtas sēdi. 

 

3.7.Komisijas priekšsēdētājs nosaka sēdes laiku un datumu ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas 

pirms komisijas sēdes, elektroniski nosūtot komisijas locekļiem informāciju par sēdē 

izskatāmajiem jautājumiem. Gadījumos, kad tiek sasaukta ārkārtas sēde, tā tiek izsludināta 

ne vēlāk kā 1 (vienu) darba dienu pirms sēdes, elektroniski nosūtot komisijas locekļiem 

darba kārtībā izskatāmo jautājumu. 

 

3.8.Komisija lēmumus pieņem, atklāti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu. Katram komisijas 

loceklim ir viena balss. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja 

balss. 

 

3.9.Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no Komisijas locekļiem. 

 

3.10.Komisijas sēdes tiek protokolētas. Komisijas sēdes protokolā norāda darba kārtību, sēdes 

dalībniekus un personas, kuras piedalījušās debatēs par attiecīgo jautājumu, kā arī pieņemtos 

lēmumus. Komisijas sēdes protokols ir publiski pieejams. Sēdes protokolu sagatavo 10 

darbdienu laikā pēc komisijas sēdes un elektroniski nosūta visiem komisijas locekļiem. 

 

3.11. Komisijas sēdes ir atklātas. 

 

IV. Noslēguma noteikumi 

4.1. Par darbu komisijā tās locekļi saņem atalgojumu DOMES noteiktajā kārtībā. 

 

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 

 

2013.gada           Nr.79/3 

 
Par uzņemamo izglītojamo skaitu Dobeles novada izglītības iestāžu vispārējās vidējās 

izglītības, profesionālās izglītības un Dobeles Valsts ģimnāzijas pamatizglītības otrā posma 

(7.-9.klase) programmās 2013./14.mācību gadā 

 

 Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Dobeles novada 

dome NOLEMJ: 

1. Noteikt šādu uzņemamo izglītojamo skaitu Dobeles novada izglītības iestāžu vispārējās 

vidējās izglītības, profesionālās izglītības un Dobeles Valsts ģimnāzijas pamatizglītības otrā 

posma (7.-9.klase) programmās 2013./14.mācību gadā: 

 

1.1. Dobeles 1.vidusskolas Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 

programma (kods 31011011) – 1 klase; 

1.2. Dobeles Valsts ģimnāzijas: 

1.2.1. Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) izglītības programma (kods 23011111) – 2 

klases; 

1.2.2. Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma (kods 

31012011) – 1 klase; 

1.2.3. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena 

programma (kods 31013011) – 2 klases; 

1.2.4. Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma (kods 

31014011) – 1 klase. 

1.3. Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas: 

1.3.1. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 

31011011) – 1 klase; 

1.3.2. Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma/ policija 

(kods 31014011) – 1 klase; 

1.3.3. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma – neklātiene 

(kods 31011013) – 1 klase; 
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1.3.4. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena tālmācības programma 

(kods: 31011013) – 1 klase; 

1.3.5. Autotransports (kods 33 525 01) – 1 grupa; 

1.3.6. Datorsistēmas (kods 33 481 01) – 1 grupa; 

1.3.7. Ēdināšanas pakalpojumi (kods 33 811 02) – 1 grupa; 

1.3.8. Frizieru pakalpojumi (3-gadīgais kurss) (kods 32 815 02) – 1 grupa; 

1.3.9. Frizieru pakalpojumi (1-gadīgais kurss) (kods 32 815 02) (ESF) – 1 grupa; 

1.3.10. Pārtikas produktu ražošana (kods 33 541 01) – 1 grupa; 

1.3.11. Viesnīcu pakalpojumi (4-gadīgais kurss) (kods 33 811 03) – 1 grupa; 

1.3.12. Viesnīcu pakalpojumi (1-gadīgais kurss) (kods 33 811 03) (ESF) – 1 grupa. 

2. Noteikt maksimālo izglītojamo skaitu uzņemšanai Dobeles novada izglītības iestāžu 

vispārējās, profesionālās un pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) programmu klasēs 

(grupās) – 26 izglītojamie, minimālo izglītojamo skaitu – 16 izglītojamie, izņemot 

1.3.4.punktā nosaukto izglītības programmas, kur minimālais uzņemamo izglītojamo skaits ir 

10. 

 

 

 

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 

 

28.03.2013.          Nr.80/3 

 

Par projekta „Dobeles pilsdrupu konservācija” 

iesnieguma iesniegšanu 
 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 5.punktu un Zemgales plānošanas reģiona 

atklātā projekta konkursa „Zemgales kultūras programma 2013” nolikumu, Dobeles novada 

dome NOLEMJ: 

 

IESNIEGT projekta „Dobeles pilsdrupu konservācija” iesniegumu Zemgales plānošanas 

reģiona atklātā projekta konkursa „Zemgales kultūras programmas 2013” atlasei, nosakot kopējo 

projekta finansējumu 7500,00 LVL, kur Valsts Kultūrkapitāla fonda kultūras programmas 

finansējums ir 2500,00 LVL un pašvaldības finansējums - 5000,00 LVL. 
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