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Dobeles novada pašvaldības budžets 
2021. gadam
Dobeles novada pašvaldības budžeta projekts 2021. 
gadam izstrādāts, pamatojoties uz likumu «Par 
valsts budžetu 2021. gadam», Ministru kabineta 
2020. gada 10. decembra noteikumiem Nr.749 
«Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2021. 
gadā», ievērojot likumus «Par pašvaldībām», «Par 
pašvaldību budžetiem», «Likums par budžetu un 
finanšu vadību», kā arī citu normatīvo aktu prasības. 

Sagatavojot budžeta projektu 
2021. gadam, pieejamie resursi 
tika plānoti atbilstoši novada at-
tīstības prioritātēm, nodrošinot 
visu pašvaldības iestāžu darbību, 
attīstību veicinošu investīciju 
projektu ieviešanu un realizāciju.

Pašvaldības konsolidētā bu-
džeta ieņēmumi 2021. gadā plā-
noti 25 581 359 euro apjomā, tie 
visi ir pamatbudžeta ieņēmumi, 
ziedojumu un dāvinājumu ieņē-
mumi 2021. gadā nav plānoti. Ko-
pējie budžeta ieņēmumi uz vienu 
Dobeles novada iedzīvotāju ir  
1 229 euro.

Pašvaldības konsolidētā bu-
džeta izdevumi 2021. gadā plānoti 
29 419 669 euro apjomā, tajā skaitā 
pamatbudžeta izdevumi – 29  414 
091 euro un ziedojumu un dāvinā-
jumu budžeta izdevumi – 5 578 euro. 

Nozīmīgāko pašvaldības 
kopbudžeta daļu veido pamatbu-
džets, tā kopējais resursu apjoms 
2021. gadam plānots 32,4 miljo-
nu euro apmērā.

Pamatbudžeta IEŅĒMUMI 
2021. gadā plānoti 25  581 359 

euro apmērā, jeb 100 % no paš-
valdības konsolidētā budžeta 
ieņēmumiem. Dobeles novada 
pašvaldības 2021. gada pamat-
budžeta ieņēmumos lielākais 
īpatsvars ir iedzīvotāju ienākuma 
nodoklim – 11  382 637 euro jeb 
44,5 % no pamatbudžeta kopē-
jiem ieņēmumiem. Iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa plāna progno-
ze 2021. gadam, salīdzinājumā ar 
2020. gada izpildi, ir samazināju-
sies par 1 627 255 euro. Saskaņā 
ar normatīvo aktu izmaiņām no-
teikts, ka iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa ieņēmumu sadalījums 
starp valsts budžetu un pašvaldī-
bu budžetiem ir šāds: pašvaldību 
budžetiem – 75 procentu apmē-
rā (80 procenti – 2020. gadā) un 
valsts budžetam – 25 procen-
tu apmērā (20 procenti – 2020. 
gadā). 

 Nodokļu ieņēmumi no ne-
kustamā īpašuma nodokļa 2021. 
gadā prognozēti 2  172 672 euro 
apmērā, tas ir 8,5 % no pašvaldī-
bas pamatbudžeta ieņēmumiem. 
Azartspēļu nodoklis plānots  

18 000 euro apmērā un dabas re-
sursu nodoklis 50 617 euro apmē-
rā.

Nodokļu ieņēmumi plānoti 
655 euro uz vienu novada iedzī-
votāju, 2020. gada bija plānoti 
714 euro. 

Ne nodokļu ieņēmumi: 
procentu ieņēmumi par kontu 
atlikumiem, valsts un pašval-
dības nodevas, naudas sodi un 
sankcijas, kā arī ieņēmumi no 
zemes īpašumu atsavināšanas  
2021. gada budžetā kopā plānoti 
391 531 euro, kas pašvaldības pa-
matbudžeta ieņēmumu struktūrā 
veido 1,5%. 

Ieņēmumi no budžta iestā-
žu sniegtajiem maksas pakalpo-
jumiem un citi pašu ieņēmumi 
plānoti 850 995 euro apmērā, kas  
3,3 % no pamatbudžeta ieņēmu-
miem. 

Pašvaldības saņemtie valsts 
budžeta transferti noteiktam 
mērķim 2021. gadam plānoti 
10  162 889 euro apmērā, kas ir 
39,7 % no pašvaldības pamatbu-
džeta ieņēmumiem, salīdzināju-
mā ar 2020. gadu tie samazināju-
šies par 983 326 euro.

Dobeles novada pašvaldības 
2021. gada ieņēmumi no valsts 
budžeta (VB) mērķdotācijām pe-
dagoģisko darbinieku atlīdzībai 
(t. skaitā pamata un vispārējai vi-
dējai izglītībai, 5.- 6. gadīgo bēr-
nu apmācībai, interešu izglītībai) 
plānoti 2  979 159 euro apmērā  
8 mēnešiem.

2021. gadā pašvaldības bu-
džetā plānots saņemt dotāciju no 

pašvaldību finanšu izlīdzināša-
nas fonda 3 509 638 euro apmērā, 
tai skaitā 2020. gada nesadalītais 
atlikums 36 547 euro, salīdzinā-
jumā ar 2020. gadu ir palielinā-
jums par 483 750 euro. 

Dobeles novada pašvaldības 
pamatbudžeta ieņēmumi tiek 
novirzīti pašvaldības funkciju no-
drošināšanai – IZDEVUMIEM no 
budžeta finansētu institūciju, tajā 
skaitā pašvaldības izglītības, kul-
tūras un sporta iestāžu, sociālās 
aizsardzības iestāžu, sabiedriskas 
kārtības un drošības iestāžu, pa-
gastu pārvalžu un centrālās ad-
ministrācijas uzturēšanai. Neska-
toties uz to, ka pieejamie finanšu 
resursi samazinās, 2021. gadā ir 
iespējams nodrošināt, lai finansē-
jums ir pietiekams gan infrastruk-
tūras uzturēšanai un attīstībai, 
projektu un pasākumu realizāci-
jai, gan sociālajiem jautājumiem, 
izglītībai, kultūrai un sportam.

Vislielākais izdevumu ap-
joms ikgadējā pamatbudžetā 
plānots izglītības iestāžu uz-
turēšanai un ar izglītību saistīto 
pasākumu finansēšanai. Izglītī-
bas nozarei 2021. gadā plānotais 
izdevumu apjoms ir 13  734 310 
euro, kas ir 46,6 % no plānotajiem 
kopējiem pamatbudžeta izdevu-
miem, tajā skaitā valsts budžeta 
mērķdotācijas apjoms, kas pare-
dzēts daļējai šo izdevumu segša-
nai, ir 4 053 874 euro jeb 29,5 % 
no visiem izglītībai plānotajiem 
izdevumiem.

Kompensācija par braukša-
nas izdevumiem un pārvadājumu 

nodrošināšanai izglītības iestā-
žu audzēkņiem plānota 179 265 
euro apmērā, tas ir par 9 435 euro 
mazāk kā 2020. gadā.

Kārtējos izdevumos ir ieplā- 
noti izdevumi brīvpusdienu no-
drošināšanai Dobeles novada 
pašvaldības izglītības iestāžu sā-
kumskolas klašu skolēniem gan 
no valsts budžeta, gan pašvaldī-
bas budžeta līdzekļiem. Plānots, 
ka 2021. gadā 1.- 4. klašu skolē-
nu brīvpusdienām izlietos 181 
234 euro, no kuriem 90 617 euro 
valsts budžeta finansējums, un 
no pašvaldības budžeta līdzek-
ļiem 5.- 6. klašu skolēniem – 84 
780 euro. 2021. gadā, tāpat kā 
2020. gadā, tiks piešķirtas brīv-
pusdienas visiem daudzbērnu 
ģimeņu bērniem, kuri apmeklē 
novada izglītības iestādes, kā arī 
to ģimeņu bērniem, kuras audzi-
na bērnu invalīdu.

2021. gadā izglītībā plānots 
izlietot 311 099 euro Eiropas Sa-
vienības (ES) finansēto projektu 
realizācijai. Projektos plānots 
turpināt preventīvo darbu ar jau-
niešiem, kuri neapmeklē izglītī-
bas iestādes un nestrādā, kā arī, 
sadarbojoties ar Nodarbinātības 
valsts aģentūru, veikt pieaugušo 
apmācību, lai veicinātu iesaisti 
darba tirgū. 2021. gadā tiks turpi-
nāta arī skolu iesaiste Erasmus+ 
projektos.

Remontdarbiem izglītības 
iestādēs no pašvaldības budžeta 
plānoti 517 070 euro.

Pamatbudžeta resursi un to plānotais izlietojums EUR

Resursi

Aizņēmumi

Ieņēmumi

Atlikums uz gada sākumu

Izdevumi

Izlietojums

Kopā

Aizņēmuma atmaksa

Ieguldījumi pamatkapitāla

Atlikums gada beigas

Kopā

5 798 174

25 581 359

1 055 700

32 435 233

32 435 233

1 000 000

226 688

1 794 454

29 414 091

(Vēl – 10. lappusē)
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Sabiedriskās kārtības un 
drošības nodrošināšanai – paš-
valdības policijas, bāriņtiesas un 
ugunsdrošības darbības izdevu-
miem 2021. gada pamatbudžetā 
plānoti 686 105 euro jeb 2,3 % 
no pašvaldības kopējiem izdevu-
miem. Pamatkapitāla veidošanai 
sabiedriskajai kārtībai un dro-
šībai ir paredzēti 120  640 euro. 
2021. gadā Latvijas-Lietuvas 
pārrobežu sadarbības program-
mas ietvaros paredzēts realizēt 
projektu “Pārrobežu sadarbība 
sabiedrisko pakalpojumu drošī-
bas un efektivitātes uzlabošanai” 
146 424 euro apmērā (Valsts kase 
aizņēmumus – 112 000 euro, paš-
valdības finansējums – 33  515 
euro, ES fondu finansējums – 909 
euro). Projekta mērķis ir nodro-
šināt efektīvus un kvalitatīvus 
sabiedriskos pakalpojumus Do-
belē un Šauļos, paplašinot video 
novērošanas tīklu un izveidojot 
Koordinācijas centru Dobeles pil-
sētā. Dobeles novada pašvaldība 
iegādāsies IT iekārtas, izveidojot 
modernu infrastruktūru Koordi-
nācijas centra funkcionēšanai, 
tajā skaitā izvietos video novē-
rošanas kameras Dobeles pilsētā; 
izveidos īso telefona līniju ar dis-
pečera pakalpojumu; organizēs 
un piedalīsies pieredzes apmai-
ņas un darbinieku kapacitātes 
celšanas aktivitātēs. 

Ekonomiskajai darbībai 
2021. gadā plānots izlietot 1 749 
842 euro jeb 6,0% no pašvaldī-
bas pamatbudžeta izdevumiem. 
2021. gadā tiek plānota Skolas 
ielas pārbūves 2. kārta Dobeles 
pilsētā 522 100 euro apmērā (t.sk. 
Valsts kases aizņēmums 443 785 
euro, pašvaldības līdzfinansē-
jums 15 % – 78  315 euro). Puķu 
ielas seguma atjaunošanai Dobe-
lē plānoti 95 000 euro (t.sk. Valsts 
kases aizņēmums 80  750 euro, 
pašvaldības līdzfinansējums 15% 
– 14 250 euro). 

Šajā sadaļā ir plānota arī 
Valsts budžeta mērķdotācija 
pašvaldības ceļu un ielu ikdienas 
uzturēšanai 752 178 euro apmē-
rā.

Pašvaldības teritoriju un 
mājokļu apsaimniekošanai kopā 
2021. gadā plānoti 3 518 250 euro 

jeb 12,0 % no pašvaldības pamat-
budžeta izdevumiem. Nodrošinā-
ta novada teritorijas kopšana un 
uzturēšana, deleģējot šo funkciju 
pašvaldības kapitālsabiedrībām.

2021. gadā plānots piešķirt 
dotācijas kapitālsabiedrībām 
deleģēto funkciju izpildei: SIA 
«Dobeles Namsaimnieks» 142 
256 euro, SIA «Dobeles komunā-
lie pakalpojumi» 805 562 euro un 
SIA «Dobeles ūdens» 85 000 euro.

Pamatkapitāla veidošanai te-
ritoriju un mājokļu apsaimnieko-
šanai paredzēti 1 027 787 euro jeb 
29,2 % no kopējiem izdevumiem. 
2021. gadā paredzēts finansē-
jums 2020. gada uzsāktās Dobe-
les pilsētas stadiona rekonstruk-
cijas finansēšanai – 544 076 euro, 
velo trases (pamptreks) izbūvei 
J. Čakstes ielā, Dobelē, 100  793 
euro, kā arī ielu apgaismojuma 
izbūvei Līvānu ielā, Šķibē, Bērzes 
pagastā, 16 800 euro apmērā.

Ar Lauka atbalsta dienesta 
līdzfinansējumu plānots realizēt 
divus projektus kopsummā par 
80  308 euro. Paredzēta sporta 
un aktīvās atpūtas laukuma ie-
rīkošana Auru pagasta Gardenes 
ciemā 22 808 euro apmērā un ielu 
apgaismojuma ierīkošana Anne-
nieku pagasta Kaķenieku ciemā 
57 500 euro apmērā.

 Latvijas-Lietuvas pārrobežu 
sadarbības programmas ietva-
ros paredzēts realizēt projektu 
«Sekojot Livonijas ordeņa krust-
nešu gājienam rietumu Zem-
galē LLI-453» 166  339 euro ap-
mērā (pašvaldības finansējums 
– 67 367 euro, ES fondu finansē-
jums – 98 972 euro). Projekts pa-
redz ilgtspējīgu kultūras tūrisma 
veicināšanu un tūrisma poten-
ciāla palielināšanu vēsturiskajā 
Zemgales teritorijā, kā arī izpē-
tīt tematisko kultūras maršrutu 
«Sekojot Livonijas ordeņa krust-
nešu gājienam Rietumu Zemga-
lē». Dobeles novada pašvaldība 
projekta ietvaros radīs iekštelpu 
ekspozīciju Dobeles Livonijas 
ordeņa pilī; organizēs semināru 
vietējiem tūrisma pakalpojuma 
sniedzējiem, tūrisma aģentiem, 
uzņēmējiem, skolotājiem un ie-
dzīvotājiem; piedalīsies bērnu 
nometnēs un citās projekta part-
nera pieredzes apmaiņas aktivi-
tātēs. 

Atpūtai, sportam un kultūrai 
2021. gadā plānoti 2 527 407 euro 
jeb 8,6 % no pašvaldības pamat-
budžeta izdevumiem. Atbalsts 
biedrībām sporta jomā plānots 
65 500 euro apmērā, atbalstot 
sportistu dalību Eiropas čempio-
nātos. Līdzfinansējums kultūras 

un sporta projektu konkursos pa-
redzēts 45 000 euro apmērā.

Kārtējos izdevumos ir ieplāno-
ti izdevumi arī kultūras un sporta 
iestāžu remontdarbiem 51 400 euro 
apmērā. 

Sociālajām vajadzībām no 
Dobeles novada pašvaldības pa-
matbudžeta izdevumiem plānoti 
3 760 338 euro jeb 12,8 % no paš-
valdības pamatbudžeta izdevumu 
kopējā apjoma. No sociālās jomas 
izdevumiem 483 910 euro jeb 12,9 
% ir izdevumi sociālajiem pabal-
stiem. Sociālo pabalstu veidus 
un to piešķiršanas kārtību nosa-
ka Dobeles novada pašvaldības 
saistošie noteikumi. Pašvaldības 
sociālie pabalsti plānoti, lai, pirm-
kārt, nodrošinātu garantētā izti-
kas minimuma, dzīvokļa pabalsta 
un pabalsta ēdināšanas izdevu-
miem segšanu tiem iedzīvotājiem, 
kuriem normatīvo aktu noteikta-
jā kārtībā ir tiesības saņemt šos 
pabalstus. 2021. gadā ir saglabāti 
visi iepriekšējā gadā nodrošināto 
pabalstu un pakalpojumu veidi.

Valsts kases aizdevumu at-
maksai 2021. gada budžetā plānoti 
līdzekļi 1,8 miljona euro apmērā. 
2021. gadā pašvaldības saistības 
pret pašu ieņēmumiem ir 9,15 %.

Budžetā paredzēti līdzekļi 
ieguldījumiem kapitālsabied-

rību pamatkapitālā: SIA «Do-
beles un apkārtnes slimnīca» –  
56 915 euro apmērā un SIA «Do-
beles ūdens» – 169 773 euro ap-
mērā.

Ziedojumu budžeta izde-
vumi – 5 578 euro apmērā – gal-
venokārt plānoti: sociālās aprū-
pes nodrošināšanai – 3 586 euro, 
kultūras un sporta pasākumiem –  
1 041 euro, izglītības pasāku-
miem – 951 euro.

Dobeles novada pašvaldības 
budžeta izdevumu pārsniegumu 
pār ieņēmumiem – 3 838 310 euro 
– un aizņēmumu pamatsummas 
– 1 794 454 euro – atmaksu 2021. 
gadā un ieguldījumus novada 
kapitālsabiedrību pamatkapitālā 
226 688 euro ir paredzēts segt no 
budžeta līdzekļu atlikuma gada 
sākumā – 5  803 792 euro – un 
aizņēmuma Valsts kasē – 1  055 
700 euro apmērā, kā arī saglabāt 
naudas līdzekļu atlikumu pār-
skata gada beigās 1 000 040 euro 
apmērā. 

Plānojot 2021. gada pašval-
dības budžetu, ņemtas vērā visu 
nozaru un jomu intereses un eso-
šie līdzekļi maksimāli sabalansēti 
tā, lai finansējums ir pietiekams 
gan infrastruktūras uzturēšanai 
un attīstībai, gan projektu un 
pasākumu realizācijai, gan so-
ciālajiem jautājumiem, izglītībai, 
kultūrai un sportam. 2021. gadā 
un turpmāk pašvaldībai ir būtis-
ki nodrošināt novada attīstības 
un investīciju projektu ieviešanu 
un realizāciju, uzlabojot iestāžu, 
ceļu un ielu infrastruktūru, tādē-
jādi ceļot dzīves vides kvalitāti 
novadā. Lai veicinātu novada at-
tīstību, investīcijām infrastruk-
tūrā arī turpmāk tiks piesaistīti 
Eiropas Savienības fondu līdzekļi. 
Neskatoties uz ierobežoto finansē-
jumu, pašvaldība, plānojot budžetu 
kārtējam gadam, ievēro pēctecības 
un attīstības principu, aktualizējot 
investīciju plānu un izvērtējot fi-
nanšu stabilitāti ilgtermiņā. 

Jolanta Kalniņa,
Dobeles novada pašvaldības

Finanšu un grāmatvedības 
nodaļas vadītāja

Dobeles novada pašvaldības budžets 2021. gadam

(Sākums – 9. lappusē)
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APSTIPRINĀTI  
ar Dobeles novada domes  

2020. gada 29. decembra lēmumu Nr. 339/17)  
(protokols Nr. 17)

Precizēti ar Dobeles novada domes  
 2021. gada 28. janvāra lēmumu Nr. 13/1

(protokols Nr. 1)

2020. gada 29. decembrī.   Saistošie noteikumi Nr. 17

Izdoti saskaņā ar   
Sociālo pakalpojumu un sociālās  

palīdzības likuma 
36. panta sesto daļu un likuma  

«Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā»  
 14. panta sesto daļu

Grozījumi Dobeles novada domes  
2017. gada 26. oktobra saistošajos 

noteikumos Nr. 8 «Par sociālās 
palīdzības pabalstiem  

Dobeles novadā»

Izdarīt Dobeles novada do-
mes 2017. gada 26. oktobra sais-
tošajos noteikumos Nr.  8 «Par 
sociālās palīdzības pabalstiem 
Dobeles novadā» (turpmāk – 

saistošie noteikumi) šādus gro-
zījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 
izdošanas tiesisko pamatojumu 
jaunā redakcijā: «Izdoti saskaņā 
ar Sociālo pakalpojumu un soci-

ālās palīdzības likuma 36.  panta 
sesto daļu un likuma «Par palī-
dzību dzīvokļa jautājumu risinā-
šanā» 14. panta sesto daļu».

2. Izslēgt saistošo noteikumu 
IV nodaļu.

Domes priekšsēdētāja vietnieks G.Safranovičs

Saistošo noteikumu Nr. 17 «Grozījumi Dobeles novada 
domes 2017. gada 26. oktobra  saistošajos noteikumos Nr. 8 

«Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā»»  
paskaidrojuma raksts

Norādāmā informācija

Domes priekšsēdētaja vietnieks G.Safranovičs 

Paskaidrojuma raksta  
sadaļas

1. Saistošo noteikumu nepiecie-
šamības pamatojums

2021. gada 1. janvārī stāsies spēkā grozījumi Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likumā, kas pieņemti 2020. gada 24. novembrī. Ar 
minētajiem noteikumiem izteikta jaunā redakcijā likuma V nodaļa – 
Sociālā palīdzība. 
2021. gada 1. janvārī stāsies spēkā Ministru kabineta 2020. gada 17. 
decembra noteikumi Nr.809 «Noteikumi par mājsaimniecības mate-
riālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu».
Ar 2021. gada 1. janvāri spēku zaudē Ministru kabineta 2012. gada 18. 
decembra noteikumi Nr.913 «Noteikumi par garantēto minimālo ie-
nākumu līmeni»; 2010. gada 30. marta noteikumi Nr.299 «Noteikumi 
par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu» 
un 2009. gada 17. jūnija noteikumi «Kārtība, kādā aprēķināms, pie-
šķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa 
nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību».
Dobeles novada domes 2017. gada 26. oktobra saistošie noteikumi 
Nr.8 «Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā» ir precizē-
jami, nodrošinot saistošo noteikumu atbilstību Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likuma normām.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar šiem saistošajiem noteikumiem izmaiņas tiek izdarītas Dobeles 
novada domes 2017. gada 26. oktobra saistošo noteikumu Nr.8 «Par 
sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā» izdošanas tiesiskajā 
pamatojumā un tiek izslēgta IV nodaļa. 

3. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz pašvaldības bu-
džetu

Nav ietekmes.

4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbī-
bas vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratī-
vajām procedūrām

Nav attiecināms.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

IZSOLE
Dobeles novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē 
2021. gada 10. martā plkst. 14.00 Dobeles novada 
pašvaldības lielajā zālē, 3.stāvā, Brīvības ielā 15, 
Dobelē, pārdos:

AR LEJUPEJOŠU 
SOLI

• zemesgabalu «Dzeguzes» 
Auru pagastā, Dobeles novadā, 
ar kadastra Nr.  4646 001 0127, 
platība 50,06 ha par sākumcenu 
156 000 EUR, solis 10  000 EUR. 
Dalībniekiem līdz 2021.gada 
8.martam pašvaldībā rakstveidā 
jāiesniedz pieteikums par pieda-
līšanos izsolē un maksājumu do-
kumenti par pašvaldības bankas 
kontā iemaksāto drošības naudu 
15 600 EUR un dalības maksu  
50 EUR. Nosolītās pirkuma mak-
sas samaksas termiņš – 2021. 
gada 30. aprīlis. Informācija par 
nekustamo īpašumu www.ka-
dastrs.lv vai pašvaldības nekus-
tamā īpašuma nodaļā, zvanot 
63707249.

• zemesgabalu «Līdum-
nieki» Auru pagastā, Dobeles 
novadā, ar kadastra Nr. 4646 001 
0120, platība 16,8 ha par sākum-
cenu 35 750 EUR, solis 3000 EUR. 
Dalībniekiem līdz 2021. gada  
8. martam pašvaldībā rakstveidā 
jāiesniedz pieteikums par pieda-
līšanos izsolē un maksājumu do-
kumenti par pašvaldības bankas 
kontā iemaksāto drošības naudu 
3575 EUR un dalības maksu 50 
EUR. Nosolītās pirkuma maksas 
samaksas termiņš – 2021. gada 
30. aprīlis. Informācija par ne-
kustamo īpašumu www.kadastrs.
lv vai pašvaldības nekustamā īpa-
šuma nodaļā, zvanot 63707249.

• zemesgabalu «Maliņas» 
Auru pagastā, Dobeles novadā, 
ar kadastra Nr.  4646 001 0130, 
platība 39,71 ha par sākumcenu 
110 500 EUR, solis 10 000 EUR. 
Dalībniekiem līdz 2021. gada  
8. martam pašvaldībā rakstveidā 
jāiesniedz pieteikums par pieda-
līšanos izsolē un maksājumu do-
kumenti par pašvaldības bankas 
kontā iemaksāto drošības naudu 
11 050 EUR un dalības maksu  
50 EUR. Nosolītās pirkuma mak-
sas samaksas termiņš – 2021. ga- 
da 30. aprīlis. Informācija par ne-
kustamo īpašumu www.kadastrs.
lv vai pašvaldības nekustamā īpa-
šuma nodaļā, zvanot 63707249.

• zemesgabalu «Kārkli» 
Auru pagastā, Dobeles novadā, 
ar kadastra Nr.  4646 001 0129, 
platība 41,48 ha par sākumcenu 
171 925 EUR, solis 10 000 EUR. 
Dalībniekiem līdz 2021. gada  
8. martam pašvaldībā rakstveidā 
jāiesniedz pieteikums par pieda-
līšanos izsolē un maksājumu do-
kumenti par pašvaldības bankas 
kontā iemaksāto drošības naudu 
17 193 EUR un dalības maksu  
50 EUR, nosolītās pirkuma 
maksas samaksas termiņš –  
2021. gada 30. aprīlis. Informāci-
ja par nekustamo īpašumu www.
kadastrs.lv vai pašvaldības ne-
kustamā īpašuma nodaļā, zvanot 
63707249.

• zemesgabalu «Ružas» 
Auru pagastā, Dobeles novadā, 
ar kadastra Nr.  4646 005 0052, 

platība 33,14 ha par sākumcenu 
82875 EUR, solis 5000 EUR. Uz 
zemesgabala atrodas 2009. gadā 
slēgta un rekultivēta sadzīves 
atkritumu izgāztuve «Lemkini», 
kurai uzturēšana un vides stā-
vokļa monitorings ir jāveic līdz 
2028. gadam, atbilstoši Ministru 
kabineta 2011. gada 27. decem-
bra noteikumu Nr. 1032 «Atkri-
tumu poligonu ierīkošanas, at-
kritumu poligonu un izgāztuvju 
apsaimniekošanas, slēgšanas un 
rekultivācijas noteikumi» 5. pie-
likuma prasībām un izstrādātajai 
monitoringa programmai, t.sk. 
veicot pazemes ūdeņu monito-
ringu četros gruntsūdens novē-
rošanas urbumos, slēdzot līgumu 
ar Latvijas vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centru. Dalībnie-
kiem līdz 2021. gada 8. martam 
pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz 
pieteikums par piedalīšanos iz-
solē un maksājumu dokumenti 
par pašvaldības bankas kontā 
iemaksāto drošības naudu 8288 
EUR un dalības maksu 50 EUR. 
Nosolītās pirkuma maksas sa-
maksas termiņš – 2021. gada 30. 
aprīlis. Informācija par nekusta-
mo īpašumu www.kadastrs.lv vai 
pašvaldības nekustamā īpašuma 
nodaļā, zvanot 63707249.

AR AUGŠUPEJOŠU 
SOLI

• dzīvokli Nr.7 Bērzes ielā 
14 Dobelē, Dobeles novadā, 
79,8 kv.m. platībā un pie dzīvokļa 
piederošās kopīpašuma 798/8460 
domājamās daļas no daudzdzī-
vokļu mājas, kadastra numurs 
4601 900 3005, par sākumcenu 
8000 EUR, solis 500 EUR. Da-
lībniekiem līdz 2021. gada 8. 
martam pašvaldībā rakstveidā 
jāiesniedz pieteikums par pieda-
līšanos izsolē un maksājumu do-
kumenti par pašvaldības bankas 
kontā iemaksāto drošības naudu 
800 EUR un dalības maksu 30 
EUR. Nosolītās pirkuma maksas 
samaksas termiņš – 2021. gada 
30. aprīlis. Dzīvokļa apskates 
laiks saskaņojams ar SIA «Dobe-
les namsaimnieks» namu pārzini, 
zvanot 63722463. 

Ar izsoles noteikumiem in-
teresenti var iepazīties Dobeles 
novada pašvaldībā Brīvības ielā 
17, Dobelē, 19.kabinetā darba 
dienās no plkst.8.00 līdz 17.00. 
Uzziņas par tālruni 63720938 vai 
26326880.

Drošības naudu un dalības maksu 
lūdzam ieskaitīt:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles 
novads, LV-3701
Reģ. Nr. 90009115092
Norēķinu konts 
LV94 UNLA 0050014267180
AS «SEB Banka», 
kods UNLALV 2X
Norēķinu konts 
LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK



2021. gada 9. februārī 12. lappuse

APSTIPRINĀTI 
ar Dobeles novada domes 

2020. gada 29. decembra lēmumu Nr. 340/17)
(protokols Nr. 17)

Precizēti ar Dobeles novada domes 
2021. gada 28. janvāra lēmumu Nr.14/1

(protokols Nr. 1)

2020. gada 29. decembrī.               Saistošie noteikumi Nr. 18

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likuma 33. panta trešo daļu

Par maznodrošinātas mājsaimniecības 
ienākumu slieksni Dobeles novadā

1. Saistošie noteikumi no-
saka ienākumu slieksni, kuru ne-
pārsniedzot mājsaimniecība tiek 
atzīta par maznodrošinātu. 

2. Maznodrošinātas māj-
saimniecības ienākumu slieksnis 
ir:

2.1. 70 procenti no valstī no-
teiktās minimālās mēneša darba 

algas pirmajai vai vienīgajai per-
sonai mājsaimniecībā;

2.2. 70 procenti no šo notei-
kumu 2.1.apakšpunktā noteiktā 
ienākuma sliekšņa pārējām per-
sonām mājsaimniecībā.

3. Mājsaimniecības mate-
riālās situācijas atbilstību maz-
nodrošinātas mājsaimniecības 

statusam izvērtē Dobeles nova-
da Sociālais dienests saskaņā ar 
normatīvajos aktos noteikto kār-
tību.

4. Mājsaimniecības at-
bilstību maznodrošinātas māj-
saimniecības statusam apliecina 
Dobeles novada Sociālā dienesta 
izsniegta izziņa. 

Saistošo noteikumu Nr.18 «Par 
maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu 

slieksni Dobeles novadā» 
paskaidrojuma raksts

Domes priekšsēdētaja vietnieks G.Safranovičs

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Saistošo noteikumu nepiecie-
šamības pamatojums

2021. gada 1. janvārī stājas spēkā grozījumi Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likumā, kas pieņemti 2020. gada 24. novembrī. Ar 
minētajiem noteikumiem izteikta jaunā redakcijā likuma V nodaļa – 
Sociālā palīdzība. Likuma jaunās redakcijas 33. panta pirmajā daļā no-
teikts garantētais minimālais ienākumu slieksnis un šā panta otrajā 
daļā noteikts trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis – 272 euro 
pirmajai personai un 190 euro pārējām personām mājsaimniecībā. Li-
kuma 33. panta trešā daļa noteic, ka maznodrošinātas mājsaimniecī-
bas ienākumu slieksni katra pašvaldība ir tiesīga noteikt ne augstā-
ku par 436 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un  
305 euro pārējām personām mājsaimniecībā, bet ne zemāku par šā 
panta otrajā daļā noteikto trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni. 
Sociālās palīdzības pabalstu veidi noteikti likuma 35. pantā, savukārt 
36. pants nosaka sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas nosacīju-
mus.
2021. gada 1. janvārī stāsies spēkā Ministru kabineta 2020. gada 17. 
decembra noteikumi Nr.809 «Noteikumi par mājsaimniecības mate-
riālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu».
Ar 2021. gada 1. janvāri spēku zaudē Ministru kabineta 2012. gada 18. 
decembra noteikumi Nr.913 «Noteikumi par garantēto minimālo ie-
nākumu līmeni»; 2010. gada 30. marta noteikumi Nr.299 «Noteikumi 
par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu» 
un 2009. gada 17. jūnija noteikumi «Kārtība, kādā aprēķināms, piešķi-
rams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa no-
drošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību».

2. Īss projekta satura izklāsts Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek noteikts maznodrošinātas 
mājsaimniecības ienākumu slieksnis Dobeles novadā.

3. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz pašvaldības bu-
džetu

Nav ietekmes.

Nav attiecināms.

Netiek ieviestas jaunas administratīvās procedūras. 

4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbī-
bas vidi pašvaldības teritorijā

5. Informācija par administratī-
vajām procedūrām

6. Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām

Domes priekšsēdētaja vietnieks G.Safranovičs

Dzīvokļu īpašnieki 
pamazām kļūst par 
īstiem saimniekiem
Neņemot vērā to, ko mēs visi pārdzīvojām 2020. 
gadā, pagājušais gads daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju apsaimniekošanā bija ražīgs gan māju 
pārvaldīšanas procesu nodrošināšanā, gan arī māju 
fiziskajā atjaunošanā.

Patīkami ir tas, ka tieši dzī-
vokļu īpašnieki arvien vairāk iz-
prot pašu galveno -, ka neviens 
cits, kā tikai viņi paši ir mājas 
īstie saimnieki, un visi lēmumi 
par mājas apsaimniekošanu un 
fizisko atjaunošanu ir jāpieņem 
pašiem. Līdz ar to iepriekšējā 
gadā organizējām daudz vairāk 
remontdarbu, ko bija izvēlējušies 
paši dzīvokļu īpašnieki.

2020. gadā aktīvi turpinājām 
jau iepriekš uzsāktos remontdar-
bus iekšējo inženierkomunikā-
ciju nomaiņā. Ūdensvadu un ka-
nalizācijas vadu daļēju nomaiņu 
veicām 43 mājās. 22 māju iedzī-
votāji lēmuši par ārdurvju no-
maiņu koplietošanas telpās, 28 
māju īpašnieki vēlējās kāpņu tel-
pu logu nomaiņu, tas nepārpro-
tami uzlabo dzīvokļu īpašnieku 
komforta līmeni. Lielākus jum-
ta remontus veicām 12 mājās, 
kā arī astoņās mājās tika veikta  
ieejas jumtiņu atjaunošana. De-
viņās mājās turpinājām balkonu 
remontus. Tā kā iepriekšējos ga-
dos bijām veikuši daudzu māju 
skursteņu atjaunošanu, tad 2020. 
gadā skursteņu remonts tika 
veikts tikai divām mājām. Savu-
kārt 18 mājās uzsākām pilnīgu 
elektrosadales skapju pārbūvi.

Darbs bija arī avārijas dienes-
tam. Kopējais izsaukumu skaits 
2020. gadā bija 2300, tas ir daudz 
mazāk nekā iepriekšējos gados. 
Avārijas dienesta izsaukumi pār-
svarā bija saistīti ar ūdensapgā-
des, siltumapgādes un kanalizā-
cijas sistēmu bojājumiem, kā arī 
ar avārijām elektroapgādes sistē-
mās, liftu darbībā un citur.

2020. gadā ugunsdrošības 
inspektori 13 māju koplietoša-
nas telpās veica ugunsdrošības 
pārbaudes. Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienesta (VUGD) 
inspektoru galvenie pārmetumi 
bija saistīti ar evakuācijas ceļu 
neatļautu norobežošanu. Kāpņu 
telpās dzīvokļu īpašnieki neat-
ļauti novieto velosipēdus, bērnu 
ratiņus, kā arī pagrabtelpās no-
vieto nolietoto sadzīves tehniku, 
tai skaitā ledusskapjus, veļas ma-
šīnas, televizorus, dažādas mē-
beles un citas vairs nevajadzīgas 
lietas. Ir saprotams, ka iedzīvotāji 
vēlas kāpņu telpās izvietot puķu 
podus, dažādus augu stādījumus, 

aizkarus pie logiem, lai būtu mā-
jīgāk un jaukāk, bet diemžēl no 
ugunsdrošības viedokļa tas nav 
pieļaujams.

Atbilstoši jaunajiem uguns-
drošības noteikumiem pagā-
jušajā gadā 350 pašvaldības 
dzīvokļos veicām elektroinstalā-
cijas pārbaudes. Ugunsdrošības 
noteikumi nosaka, ka dzīvokļu 
īpašniekiem savā miteklī ir jā-
veic elektroinstalācijas mērījumi, 
kā arī jābūt uzstādītiem dūmu 
detektoriem. No 2019. gada 1. 
janvāra ir spēkā noteikums, ka 
dzīvokļos ar gāzes iekārtu – plī-
ti vai katlu – ir aizliegts dabīgās 
ventilācijas kanālam pievienot 
virtuves tvaika nosūcēju, ja nav 
citas ventilācijas, kas nodrošina 
gaisa apmaiņu telpā. Noteiku-
mu ievērošanu kontrolēs VUGD 
inspektori, kuriem būs tiesības 
jebkurā laikā veikt pārbaudes ob-
jektos un pieprasīt, lai to īpašnie-
ki vai nomnieki novērš pieļautos 
ugunsdrošības pārkāpumus.

Ļoti liela darba daļa mūsu 
uzņēmumā ir darbs ar debito-
riem. Aicinu dzīvokļu īpašniekus, 
kuriem ir problēmas norēķinus 
veikt laikus, negaidīt brīdināju-
mu, bet nākt pie mums un slēgt 
vienošanos par parāda pakāpe-
nisku nomaksu. Pagājušajā gadā 
šādu iespēju izmantoja 247 dzī-
vokļu īpašnieki un īrnieki. Ja dzī-
vokļu īpašnieki nevēlas ar mums 
sadarboties, tad mēs uzsākam 
parāda piedziņu. Pagājušajā gadā 
esam iesnieguši 153 prasības 
pieteikumus tiesā un saistību 
izpildei brīdinājuma kārtībā, kā 
rezultātā dzīvokļu īpašnieki reāli 
zaudē savus dzīvokļus. Pagājuša-
jā gadā tā notika piecu dzīvokļu 
īpašniekiem.

Priecājamies par tiem dzī-
vokļu īpašniekiem, kuri reāli ir 
kļuvuši par saimniekiem savā 
mājā un Jaunajā gadā vēlu arī pā-
rējiem dzīvokļu īpašniekiem to 
izprast un pārņemt savas mājas 
valdījuma tiesības. Savukārt mēs 
esam gatavi ar vislielāko atbildī-
bas izjūtu palīdzēt apsaimniekot 
jūsu īpašumu. Darīsim kopā!

Jānis Audzēvičs,
SIA «Dobeles  

namsaimnieks»
valdes loceklis



Ja skatīsimies atpakaļ, nākotni neieraudzīsim
Ir pagājis atkal viens gads, tāpēc pienācis laiks 
pastāstīt par padarīto un ieskicēt nākotnes plānus 
un vīzijas. 

Nevienam vairs nav noslē-
pums, ka globālā sasilšana un kli-
mata izmaiņas ir pasaules problē-
mas. Tam par pierādījumu ir SIA 
«Dobeles enerģija» 2019./2020. 
gada apkures sezonas rezultāti. 
2020. gads bija viens no siltāka-
jiem uzņēmuma pastāvēšanas 
vēsturē.  2020. gadā patērētājiem 
piegādājām enerģiju 38236 MWh 
apjomā, kas ir par 7,8% mazāk 
nekā iepriekšējā gadā.  

Pagājušais gads bija trauk-
smes un izaicinājumu pilns. Krī-
zes pirmā gada galvenā atziņa ir, 
ka daudzus darbus pasaulē var 
darīt no mājām, automatizēt vai 
vispār nedarīt. 

SIA «Dobeles enerģija» pir-
mo ar dabas gāzi kurināmo katlu 
māju automatizēja tālajā 1998. 
gadā. Sākumā bija nedrošība, 
šaubas, kā tas ir, kad durvis aiz-
slēdz un iekārtas paliek darbo-
jamies bez cilvēka modrās acs. 
Pakāpeniski, attīstoties tehnolo-
ģijām, automātiskā režīmā sāka 
strādāt ne tikai gazificētas katlu 
mājas, bet arī ar koksnes granu-
lām kurināmas katlumājas, kuru 
uzraudzību un vadību nodrošina 
mobilajā telefonā uzstādīta apli-
kācija. 

Turpmāk automatizācijas un 
robotizācijas procesi pasaules 
attīstībā uzņems vēl vērienīgā-
kus apmērus, un SIA «Dobeles 
enerģija» noteikti centīsies tajos  
iekļauties. Piemēram, automati-
zēt saikni: siltumenerģijas skai-
tītāja lasīšana, rēķina sagatavo-
šana, izrakstīšana, nosūtīšana 
patērētājam, protams, elektro-
niskā formā un ievadīšana uzņē-
muma grāmatvedībā. 

Pasaulē viens no aktuālāka-
jiem jautājumiem ir klimata pār-
maiņas un vides aizsardzība, par 
ko esmu izteicies jau iepriekš. 
Pirmajā brīdī cilvēkiem ir skepse 
par zaļo enerģētiku, jo tas asociē- 
jas ar obligātā iepirkuma kompo-
nenti, dārgiem elektro automo-
bīļiem un gala cenas pieaugumu 
pakalpojumiem un precēm. Bet 
tā īsti nav. Ja risinājums ir pār-

domāts un izriet no iepriekšējo 
periodu darbības analīzes, tad arī 
zaļā enerģija var sniegt reālu at-
balstu. 

2020. gadā SIA «Dobeles 
enerģija» Spodrības ielas kat-
lu mājā uzstādīja 30 kW sau-
les paneļu parku, kura sara-
žoto elektroenerģiju izmanto 
siltumenerģijas ražošanas pro-
cesa nodrošināšanai. Rezultātā 
dienas gaišajā laikā saules paneļi 
ražo elektroenerģiju katlu mājas 
patēriņam, un uzņēmums šajā 
laikā attiecīgi nemaksā ne par 
tīkla elektroenerģiju, ne par tai 
pievienotajām komponentēm – 
sadales tīkla pakalpojumu, obli-
gātā iepirkuma komponenti un 
pievienotās vērtības nodokli. 
Parka plānotais ekspluatācijas 
ilgums ir 25 gadi ar atmaksāša-
nās periodu 7-8 gadi. Šeit gan 
jāpaskaidro, ka ekonomiskie re-
zultāti ir tik labi tāpēc, ka fak-
tiski nav pārpalikuma elektro-
enerģijas, ko nodod glabāšanā 
kopējā tīklā. Mājsaimniecībā, 
kur dienas saulainajā daļā visi 
iemītnieki ir darbā un mājā nav 
aktīvu elektroenerģijas patē-
rētāju, atmaksāšanās periods 
būtu garāks. 

Ņemot vērā iepriekš aplūko-
to enerģētikas virzību uz videi 
draudzīgu tehnoloģiju ieviešanu, 
Zemgales plānošanas reģionā 
esam aktualizējuši ģeotermālās 
stacijas iespējamu būvniecību 
Dobeles pilsētā. Protams, ska-
toties Kalifornijas vai Islandes 
ģeotermālo staciju fotogrāfijas, 
tas liekas kosmoss, bet cilvē-
ki jau kādreiz neticēja arī tam, 
ka bezvadu telefons būs katra 
skolnieka kabatā un informāci-
jas pārvade no viena kontinenta 
uz otru aizņems sekundes daļas. 
Ģeotermālās stacijas iespējamī-
bu sāka apspriest jau 90-to gadu 
vidū. Ejot laikam, ir būtiski attīs-
tījušās tehnoloģijas. Ja pirmsāku-
mos apsprieda tikai karstā ūdens 
izmantošanu siltumenerģijas 
ražošanai, tad šobrīd stacija nav 
iedomājama bez elektroenerģi-

jas un siltumenerģijas ražošanas 
kombinētā ciklā. 

Ģeotermālai stacijai vai ci-
tam augsti tehnoloģiskam ener-
ģijas ražošanas objektam ir 
nepieciešams maksimāli koncen-
trēts patērētāju daudzums. Sākot 
ar 2015. gadu, šāds virziens ir  
iezīmēts SIA «Dobeles enerģija» 
vidēja termiņa attīstības stra-
tēģijā. Pirmais solis bija 2018. 
gadā, savienojot Spodrības ie-
las un Ausmas ielas katlumājas. 
2020. gadā uzņēmums turpinā-
ja rekonstruēt maģistrālās sil-
tumtrases Baznīcas – Uzvaras 
ielu rajonā. Sakarā ar augsto ko-
munikāciju blīvumu projekts pa-
redzēja rekonstruēto siltumtrasi 
izbūvēt luterāņu baznīcas dārzā, 
šķērsojot vairākas dažādos laikos 
būvētas atbalsta sienas un Uzva-
ras ielu. 2020. gadā paredzētos 
darbus veicām plānotajā termiņā 
un apjomā. 2021. gadā darbi tiks 
turpināti, šķērsojot Baznīcas ielu 
virzienā uz katoļu baznīcu, kur tā 
tiks savienota ar 2018. gadā izbū-
vēto siltumtrasi. 

Nākotnē ir iespējams pievie-
not Spodrības ielas katlu mājas 

siltumapgādei arī Bērzes ielas 
dzīvojamo masīvu. Bet, pirms to 
būtu iespējams darīt, nepiecieša-
ma būtiska šo ēku siltumapgādes 
sistēmas modernizācija. Šobrīd 
kolektīvā apkures sezonas uzsāk-
šana un pabeigšana visām mājām 
reizē noteikti nav 21. gadsimta 
tehnoloģiju cienīgs risinājums. 
Kā pirmais solis attīstības virzie-
nā ir siltuma mezglu uzstādīšana 
ēkās. Tas pavērtu iespēju siltum- 
apgādes režīmu regulēt pēc ne-
pieciešamības katrā ēkā, nevis 
kā šobrīd - katlu mājā visam ma-
sīvam reizē. Uzstādot siltuma 
mezglus, SIA «Dobeles enerģi-
ja» palielinātu ārējo tīklu darba 
temperatūru un ar paaugstinātās 
temperatūras siltumnesēju ēku 
siltuma mezglos sagatavotu kar-
sto ūdeni sadzīves vajadzībām. 
Problēmu nav maz. Ēku īpašnie-
kiem vai apsaimniekotājiem ir 
nepieciešams atrast un piesaistīt 
finansējumu, vienoties par sil-
tuma mezgla vietu, aprīkot to ar 
komunikācijām un veikt siltuma 
mezgla iekārtu montāžu, kā arī 
izbūvēt ēkas karstā ūdens apgā-
des sistēmu. Turklāt projekts jā-

realizē visās Bērzes masīva ēkās 
vienlaicīgi. Iespējams, lasītājam 
no Bērzes ielas mājām šķiet, ka 
vienkāršāk ir uzbūvēt ģeoter-
mālo staciju, nekā realizēt šeit 
aprakstīto. Darāmā nav maz, iz-
aicinājumi ir lieli, bet, ja ir griba 
sakārtot savu sadzīvi kā pilsētā 
aiz sliedēm, tad cita ceļa nav.

2020. gadā uzņēmums bija 
plānojis pieslēgt četrus jaunus 
patērētājus. Diemžēl 2020. gada 
dižbēda izdarīja būtiskas korek-
cijas ēku īpašnieku finansiālajos 
plānos, un veicamie darbi pagai-
dām ir atlikti. 

Iepriekšējais gads cilvēkiem 
visā pasaulē noteikti raisīja ne tās 
labākās emocijas, un tas ilgi paliks 
atmiņā kā ierobežojumu, neziņas 
un pat baiļu periods. Ļoti ceru, ka 
mēs esam stipri, atradīsim spēku 
pārvarēt vīrusu, finansiālās un ci-
tas mums vēl nezināmās krīzes, 
saglabājot dziņu piepildīt savas 
vēlmes, plānus un bieži vien arī 
visneticamākās fantāzijas.

Ģirts Ozoliņš,
SIA «Dobeles enerģija»  

valdes priekšsēdētājs

2021. gada 9. februārī 13. lappuse

Aptauja par Dobeles novada Sociālā dienesta  
darbību 2020. gadā
Lai novērtētu Dobeles novada Sociālā dienesta 
darbību 2020. gadā, Dobeles novada iedzīvotāji 
tiek aicināti piedalīties klientu aptaujā par dienesta 
darba kvalitāti, pakalpojumu pieejamību un klientu 
apmierinātību. 

Atbildes palīdzēs uzlabot un 
pilnveidot dienesta darbu, pakal-
pojumus un sadarbību ar klientiem. 
Anketas aizpildīšana prasīs ap-
mēram 5–10 minūtes, atbildes ir 
anonīmas, un tās tiks izmantotas 
apkopotā veidā. Aptaujas anketas 
tiks pieņemtas līdz 2021. gada  
28. februārim (ieskaitot).

Aptaujas anketu var aizpildīt 
elektroniski Dobeles novada paš-
valdības mājaslapā vai saņemt 

to pie sava sociālā darbinieka un 
aizpildītu ievietot dienesta pasta 
kastītēs vai pagastu pārvaldēs.

Informāciju sagatavoja: 
Iveta Dembovska, 

Dobeles novada  
Sociālā dienesta 

sabiedrisko  
attiecību speciāliste 

E-pasts:  
iveta.dembovska@dobele.lv

Dobeles 
novada domes 

kārtējā sēde 
notiks  

25. februārī 
pulksten 

14.00.



Dobeles novada ziņas ir Dobeles novada pašvaldības finansēts informatīvs izdevums, kas iznāk reizi mēnesī kā laikraksta «Zemgale» pielikums. 

2021. gada 9. februārī  14. lappuse

Dobeles novada dome 2021. gada  
28. janvāra sēdē nolēma:

1. Apstiprināt zemes ierī-
cības projektu nekustamā īpa-
šuma «Strazdiņi» Bērzes pagastā 
zemes vienības sadalīšanai;

2. apstiprināt zemes ierīcī-
bas projektu nekustamā īpašuma 
«Viesturi» Bērzes pagastā sadalī-
šanai;

3. apstiprināt zemes ierīcī-
bas projektu nekustamā īpašuma 
«Mežsētas» Bikstu pagastā zemes 
vienības sadalīšanai;

4. atļaut sadalīt nekusta-
mo īpašumu «Zīles» Naudītes pa-
gastā divos atsevišķos īpašumos;

5. noteikt lietošanas mērķi 
nekustamā īpašuma «Kalna Ēze-
ļi» Auru pagastā zemes vienības 
daļām;

6. atsavināt pirmpirkuma 
tiesīgajai personai nekustamo 
īpašumu – apbūvētu zemesgaba-
lu «Jaunā māja 1» Bikstu pagastā 
– 0,45 ha platībā, un uz tā esošo 
būvi – dzīvojamo māju;

7. pārdot atklātā izsolē ar 
lejupejošu soli nekustamo īpa-
šumu – zemesgabalu «Dzeguzes» 

Auru pagastā – ar platību 50,06 
ha, tai sk. meži – 18,91 ha, uzdot 
Dobeles novada pašvaldības Īpa-
šuma konversijas komisijai ap-
stiprināt izsoles noteikumus, no-
teikt slepeno cenu un organizēt 
nekustamā īpašuma atsavināša-
nu likumā noteiktajā kārtībā;

8. pārdot atklātā izso-
lē ar lejupejošu soli nekustamo 
īpašumu – zemesgabalu «Mali-
ņas» Auru pagastā – ar platību  
39,71 ha, tai sk. meži – 11,18 ha, 
uzdot Dobeles novada pašvaldī-
bas Īpašuma konversijas komi-
sijai apstiprināt izsoles notei-
kumus, noteikt slepeno cenu un 
organizēt nekustamā īpašuma 
atsavināšanu likumā noteiktajā 
kārtībā;

9. pārdot atklātā izsolē ar 
lejupejošu soli nekustamo īpašu-
mu – zemesgabalu «Līdumnieki» 
Auru pagastā – ar platību 16,8 ha, 
tai sk. meži – 2,9 ha, uzdot Dobe-
les novada pašvaldības Īpašuma 
konversijas komisijai apstiprināt 
izsoles noteikumus, noteikt sle-

peno cenu un organizēt nekusta-
mā īpašuma atsavināšanu likumā 
noteiktajā kārtībā;

10. pārdot atklātā izsolē ar 
lejupejošu soli nekustamo īpašu-
mu – zemesgabalu «Kārkli» Auru 
pagastā – ar platību 41,48 ha, tai 
sk. meži – 15,72 ha, uzdot Dobe-
les novada pašvaldības Īpašuma 
konversijas komisijai apstiprināt 
izsoles noteikumus, noteikt sle-
peno cenu un organizēt nekusta-
mā īpašuma atsavināšanu likumā 
noteiktajā kārtībā;

11. pārdot atklātā izsolē ar 
lejupejošu soli nekustamo īpašu-
mu – zemesgabalu «Ružas» Auru 
pagastā – ar platību 33,14 ha, tai 
sk. meži – 21,15 ha, uzdot Dobe-
les novada pašvaldības Īpašuma 
konversijas komisijai apstiprināt 
izsoles noteikumus, noteikt sle-
peno cenu un organizēt nekusta-
mā īpašuma atsavināšanu likumā 
noteiktajā kārtībā;

12. apstiprināt pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu 
izsoles rezultātus;

13. apstiprināt Dobeles no-
vada domes 2020.  gada 29.  de-
cembra saistošo noteikumu 
Nr. 17 «Grozījumi Dobeles nova-
da domes 2017. gada 26. oktobra 
saistošajos noteikumos Nr. 8 «Par 
sociālās palīdzības pabalstiem 
Dobeles novadā» precizēto re-
dakciju;

14. apstiprināt Dobe-
les novada domes 2020.  gada 
29.  decembra saistošo noteiku-
mu Nr.  18 «Par maznodrošinā-
tas mājsaimniecības ienākumu 
slieksni Dobeles novadā» preci-
zēto redakciju;

15. izdarīt grozījumus Do-
beles novada domes 2018.  gada 
25.  oktobra lēmumā Nr.  253/12 
«Par Dobeles novada pašvaldības 
iestāžu maksas pakalpojumiem»;

16. izslēgt no novada paš-
valdības bilances pamatlīdzekli 
«Būvprojekts – Lauku ielas lietus 
un ūdens savākšanas sistēma» ar 
atlikušo vērtību astoņi tūkstoši 
seši simti trīsdesmit deviņi euro 
40 centi;

17. noteikt ar 2021.  gada 
1. janvāri pašvaldību savstarpējos 
norēķinos pielietojamos izceno-
jumus vienam audzēknim mēnesī 
par izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem;

18. apstiprināt Dobeles no-
vada domes saistošos noteiku-
mus Nr. 1 «Dobeles novada paš-
valdības budžets 2021. gadam»;

19. apstiprināt Dobeles 
novada attīstības programmas 
2014.–2020.  gadam aktualizēto 
investīciju plānu;

20. slēgt sadarbības līgumu 
ar biedrību «Dobeles bērniem» 
par sadarbību nekustamā īpašu-
ma Baznīcas ielā 10, Dobelē, lab- 
iekārtošanas darbos.

Informāciju sagatavoja:
Dace Riterfelte,

Dobeles novada pašvaldības
sēžu protokolu vadītāja

Dalīto atkritumu vākšana (DAV) 
Šobrīd sabiedrības dzīvē īpaša loma ir atkritumu 
šķirošanai, kas ļauj ne tikai taupīt dabas resursus, 
bet arī samazināt ikkatra iedzīvotāja maksājumu par 
radīto atkritumu izvešanu.

SIA «Dobeles komunālie 
pakalpojumi» apkalpotie dalī-
to atkritumu savākšanas punkti 
ir pieejami bez maksas visiem  
iedzīvotājiem, neatkarīgi no to 
atrašanās vietas. Dalīto atkritu-
mu savākšanas punktos ir izvie-
toti divu krāsu konteineri. 

DAV punkti Dobeles 
pilsētā:

Atmodas iela 1; Ausmas iela 
5; Ausmas iela 27; Bērzes iela 15; 
Brīvības iela 10B; Brīvības iela 
17; Dainu iela 5; Dainu iela 10; 
Krasta iela 1A; Kr. Valdemāra iela 
3; Liepu iela 4B; Meža prospekts 
6; Muldavas iela 1; Muldavas iela 
4; Skolas iela 10; Skolas iela 16; 
Zaļā iela 5; Zaļā iela 21; Zaļā iela 
29; Zaļā iela 44.

DAV punkti Dobeles 
novada pagastos:

Annenieku pagasts: Annenieki; 
Kaķenieki, Draudzības iela; Ka-
ķenieki, Skolas iela 5;
Auru pagasts: Gardene; Lielbēr-
ze; Auri; Ķirpēni;
Bērzes pagasts: Bērze; Miltiņi; 
Šķibe;
Bikstu pagasts: Biksti; Līvi; Upe-
nieki;
Dobeles pagasts: Lejasstrazdi; 
Lejasstrazdi 25; Aizstrautnieki, 

Avoti; Aizstrautnieki, Dainas;
Jaunbērzes pagasts: Ceriņu iela 
1; Ceriņu iela 5; Dārza iela;
Krimūnu pagasts: Akācijas; 
Krimūnas, Upes iela; Krimūnas, 
Lauku iela;
Naudītes pagasts: Apgulde; Nau-
dīte;
Penkules pagasts: Penkule; Pen-
kules skola;
Zebrenes pagasts: Zebrene; Oš-
kalni.

Šķiroto atkritumu īslaicīgās 
uzglabāšanas novietnē atļauts 
novietot tikai liela izmēra at-
kritumus (mēbeles) un sadzīves 
elektroniku (neizjauktā veidā). 
Novietošanu pieteikt pagasta 
pārvaldē pa tālruni:
Annenieki, Kaķenieki, 
63754882
Auri, Ķirpēni, 26175180
Bērze, Miltiņi, Šķibe, 
29215138
Biksti, 29111938
Jaunbērze, 29396266
Krimūnas, Akācijas, 
63754345
Lejasstrazdi, Aizstrautnieki, 
27238205
Naudīte, Apgulde, 63729067
Penkule, 63745382
Zebrene, 22148696

Dalīto atkritumu šķirošanas laukumā, Spodrības ielā 2, Dobelē, var nodot: 


